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 ישוע ידע שהרבה מהמנהיגים הדתיים אוהבים כסף יותר ממה  
 הוא סיפר סיפור על מה .  שהם אוהבים את אלוהים                

 שקרה לשני אנשים ולמה אין ערך בעושר ללא                     
 עדן  -עושר לא יכול לקנות חיים בגן.  אלוהים                        

 .עם אלוהים                                 



היו היה איש עשיר אחד 
שהיו לו בגדים נהדרים  

הוא  .  שעלו הרבה כסף
 .היה לבוש כמו מלך



כל ארוחה היתה  .  האיש העשיר גם היה אוכל אוכל טוב מאוד
היה לו כל כך הרבה כסף שהוא יכול היה לקנות .  דומה לחגיגה

 או   –ערב , צהריים, את כל מה שהוא רצה לאכול לארוחת בוקר
 .אפילו בשביל לזלול בין הארוחות                                 



שמו היה  .  בשער ביתו של האיש העשיר שכב קבצן עני וחולה
 .אלעזר



אולי הוא .  אלעזר העני היה מלא פצעים
יתכן והיו לו חתכים ומכות  .  היה חולה

אולי היו לו  .  מאנשים שהתעללו בו
פצעים מכיון שלא היה לו אוכל טוב  

 .ירקות או בשר, לאכול כמו חלב



אלעזר השתוקק 
הוא .  לאוכל

היה שמח לקבל  
כמה פרורים 
משולחנו של  
 .האיש העשיר



כלבים נודדים 
לפעמים צעדו  
ברכות לכיוון  

העני חסר  
הם  .  האונים

רחרחו מסביבו  
ולקקו את  

נדמה  .  פצעיו
היה שלאיש לא  

היה אכפת 
 .מאלעזר הרעב



, בוקר אחד
אלעזר לא 

.  התעורר
,  הקבצן העני

העזוב והמורעב  
עזב את החיים  

ואת העולם  
אלעזר .  הזה
 .מת



 שמחה התחילה בחייו של אלעזר ברגע               
 ישוע אמר שמלאכים נשאו אותו  .  שהוא מת         
 .אלעזר נוחם בידי אלוהים.  אל חיק אברהם         



.    כל כספו לא יכול היה להציל את חייו.  האיש העשיר גם כן מת
 .דבר לא יכול לעצור זאת, כאשר המוות בא



אולי אנשים  .  אולי היתה זאת הלויה גדולה.  האיש העשיר נקבר
 אבל כל  .  שבחו את האיש העשיר על כך שהיה חכם ומצליח

 .האיש העשיר היה בגהנום.  השבח לא עזר לו            



רחם עלי ושלח נא את  , אבי אברהם", האיש העשיר צעק, בגהנום
כי סובל  , אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני

 ."אני ביקוד הזה



בחיים  היה לך הכול ולאלעזר לא "
הזכיר אברהם לאיש " ,היה דבר

עכשו אלעזר מנוחם .  "העשיר
איש לא יכול לחצות  .  ואתה סובל

 ."את התהום הגדולה בינך לבינינו



" ,שלח את אלעזר להזהיר את חמשת אחיי"
אני לא רוצה שהם  .  "בקש האיש העשיר

 ."יגיעו למקום היסורים הזה



ענה  " ,לאחים שלך יש את דבר אלוהים"
אם חמשת אחיך לא שומעים לדבר  .  אברהם
הם לא יאמינו גם אם יראו את אלעזר  , אלוהים

 .שקם מהמתים



 אולי , כאשר ישוע סיים את הסיפור על האיש העשיר ואלעזר
 האם אני אוהב ", המנהיגים הדתיים שאלו את עצמם                

 עכשו הם  "  ?כסף יותר ממה שאני אוהב את אלוהים                  
 ידעו מה יקרה אם הם לא ישימו לב לדבר                           

 .אלוהים                                 



 איש עני , איש עשיר
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'לוקס טז
 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף

44 60 



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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