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Ježíš věděl, že mnoho náboženských 
vůdců milovalo peníze více než Boha.  
Proto vyprávěl příběh s dvěma lidmi,  
a proč je zbytečné mít bohatství  
bez Boha.  Peníze nemohou  
koupit život s Bohem v nebi. 



Byl jeden bohatý 
člověk, který se 
oblékal jako král.   
Měl krásné šaty,  
které stály  
spoustu  
peněz.  



Boháč také den co den skvěle hodoval.  Každé jídlo 
bylo jako velká slavnost.  Měl tolik peněz, že si mohl 
koupit cokoli chtěl jíst k snídani, obědu i večeři - 
nebo i jen tak k občerstvení. 



U vrat jeho domu lehával chudý, nemocný, 
hladovějící žebrák jménem Lazar. 



Chudák Lazar byl 
plný vředů.  Možná 
měl boláky, protože 
neměl dobré jídlo 
jako zeleninu, mléko 
nebo maso.  Možná 
měl i rány a modřiny 
od jiných lidí, kteří 
na něj byli zlí.  



Lazar se 
toužil 
nasytit 
aspoň tím, 
co spadlo  
ze stolu 
toho 
boháče.  



Toulaví  
psi někdy 
přiběhli k 
bezmocnému 
žebráku.  
Čichali kolem 
něj a olizovali 
mu rány.  
Zdálo se,  
že se nikdo 
nestaral, že 
Lazar byl 
hladový. 



Jednoho rána 
se Lazar už 
neprobudil.  
Bez přátel, 
chudý a 
hladový 
žebrák 
opustil tento 
život.  Lazar 
byl mrtvý. 



Radost začala pro Lazara ve  
chvíli, kdy zemřel.  Ježíš řekl,  

že ho andělé přenesli k Abrahamovi.   
Tak byl Lazar potěšen Bohem. 



Boháč zemřel také.  Všechny jeho peníze mu 
nemohly zachránit život.  Když přišla smrt, nikdo ji  

nemohl zastavit. 



Boháč byl pohřben.  Možná měl velký pohřeb.  
Možná, že ho lidé chválili za to, že byl chytrý  
a úspěšný.  Ale jejich chvály mu nemohly  
pomoct.  Bohatý muž  
byl v pekle. 



V pekle bohatý člověk zvolal: „Otče Abrahame, 
smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň 
špičku svého prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť  

se trápím v tomto  
plameni.” 



„V životě jsi měl všechno a 
Lazar neměl nic,” připomněl 
Abraham bohatému muži.  
„Teď se Lazar raduje a ty 
trpíš.  A nad to vše nikdo 
nemůže překonat velkou 
propast, která je mezi  
námi a tebou.” 



„Pošli tedy Lazara, aby varoval mých 
pět bratrů,” prosil boháč.  „Nechci, 
aby skončili v tomto místě muk.” 



„Tvoji bratři slyší slovo Boží,” 
odpověděl Abraham.  „Ale pokud  
tvoji bratři nevěří slovu Proroků  
teď, nebudou se dát přesvědčit ani  

kdyby Lazar vstal 
 z mrtvých.” 



Když Ježíš příběh o boháči a Lazarovi 
dokončil, možná se náboženští vůdci  
sebe ptali: „Miluji bohatství víc než 
Boha?”  Teď věděli, co by se  
stalo, kdyby nebrali v  
úvahu Boží slovo. 



Boháč a chudák 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

Evangeliu Lukáše 16 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 
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44 60 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 
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