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Isus ştia că mulţi dintre  
liderii bisericii iubeau  
banii mai mult decât  
pe Dumnezeu. 



El a povestit ce s-a întâmplat  
cu doi oameni şi că nu ne  
este de nici un folos să  
fim bogaţi, dar fără  
Dumnezeu.   



Bogăţiile nu ne pot cumpăra  
un loc cu Dumnezeu  
în cer.  



Era un anumit  
om bogat,  
îmbrăcat  
cu haine  
frumoase,  
care costau  
o mulţime  
de bani.   
Era îmbrăcat  
ca un rege.  



Omul bogat se hrănea foarte  
bine.  Fiecare masă era  
un adevărat ospăţ  
pentru el. 



Avea atât de mulţi bani încât putea 
cumpăra tot ce-şi dorea pentru 
micul dejun, prânz sau  
cină, chiar şi  
pentru gustări  
între  
mese.  



La uşa omului bogat stătea un om 
sărac, bolnav, un cerşător lihnit de 

foame.  Numele lui 
 
 
 
 
 
 
 

                             era Lazăr.  



Săracul Lazăr era 
copleşit de durere.  

Probabil suferea de 
vre-o maladie.  Avea 

tăieturi şi vânătăi, 
 era plin de 

 bube, umilit 
 fiind de alţii. 



Era suferind şi bolnav 
deoarece nu beneficia 

de o alimentaţie 
sănătoasă.  Nu 
 mânca legume, 

 carne, nu 
 bea lapte.  



Lazăr  
tânjea  
după  
mâncare. 



Ar fi fost  
fericit să  
dobândească  
 
fărămiturile  
care cădeau  
de la masa  
bogatului.  



Câini vagabonzi  
îl înconjurau  
pe  
 
neajutoratul 
cerşător  
şi-i lingeau  
rănile.  Nimănui  
nu îi păsa că  
Lazăr era 
înfometat. 



Într-o 
dimineaţă, 
Lazăr  
nu s-a  
mai trezit. 



Înfometatul 
cerşător, 
lipsit de 
prieteni,  
a părăsit 
viaţa.   
Lazăr a  
murit. 



          Din momentul morţii  
    sale Lazăr a intrat in bucurie.    
   Isus şi îngerii l-au dus în sânul lui  
Avraam.  Lazăr a fost mângâiat de  
Dumnezeu. 



A murit şi omul bogat.  Toţi banii lui 
nu i-au putut salva viaţa.  Când 

 a venit moartea, 
 nu a putut-o opri. 



Omul bogat a fost înmormântat.  
Probabil a fost o înmormântare  
cu mulţi oameni, lăudându-l  
  pentru succesul şi  
             inteligenţa  
                    lui. 



Dar toate laudele oamenilor  
nu l-au putut ajuta pe omul  
bogat.  El s-a dus  
                în Iad.  



În iad, omul bogat a început să 
 plângă, „Părinte Avraame, fie-ţi 

milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-
şi moaie vârful 

 degetului 
 în apă, … 



… şi să-mi răcorească 
 limba; căci grozav sunt 

 chinuit în văpaia 
 aceasta.” 



„În viaţa ta, tu  
ţi-ai ales lucrurile 
bune, şi Lazăr  
şi-a luat pe cele 
rele”, i-a amintit 
Avraam omului  
             bogat. 



„Acum aici, el  
este mângâiat,  
iar tu eşti chinuit.  
Între noi şi între  
voi este o  
prăpastie  
mare.” 



„Trimite pe Lazăr să 
avertizeze pe cei cinci 
fraţi ai mei” s-a rugat 

omul bogat. 
  „ca să nu 

 vină şi ei în 
 acest loc 
 de chin.”  



„Au pe Moise şi 
 pe prooroci” 
 i-a răspuns 

 Avram. 



Dacă cei cinci fraţi nu 
cred Biblia, nu vor crede 

nici dacă ar 
 învia cineva 

 din morţi.  



Când Isus a sfârşit  
istorisirea despre  
omul bogat  
şi Lazăr, … 



… probabil liderii bisericeşti  
s-au întrebat „Iubesc eu  
oare bogăţia mai mult  
decât îl iubesc pe  
Dumnezeu?” 



Prin acea pildă au aflat ce  
vor păţi dacă nu vor ţine  
seamă de Cuvântul  
lui Dumnezeu. 



Om Bogat, Om Sărac 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
 se găseşte în 

 
Luca 16  

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.” Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu: 

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  

Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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