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Исус је знао да је већина вјерских вођа
више вољела новац него Бога.  Он је
испричао шта се десило двојици
људи и зашто је бескорисно имати
богатство без Бога.  Богатство
не може да купи живот са
Богом на небу.



Био је извјесни богат
човјек који је имао
лијепу гардеробу
која је коштала
много новца.  Он се
облачио као краљ.



Богаташ је такође јео веома
много.  Сваки оброк је био као
велики празник.  Он је имао
толико новца да је могао да
купи све што је желио да
једе за доручак, ручак, 
вечеру - или грицкалице
између оброка.



На капији богаташеве куће лежао је
сиромашан, болестан, изгладњели просјак.  

Његово име је било Лазар.



Сиромашни Лазар је био пун
чирева.  Био је болестан.  Имао
је посјекотине и модрице од
удараца.  Можда је имао
чиреве зато што није имао
храну као што су: млијеко, 

поврће или месо.



Лазар је 
чезнуо за 
храном.  Био 
би срећан да 
само узме 
мрвице са 
богаташевог 
стола.



Пси луталице
су биле
љубазнији
од богаташа.  
Њушкали
су и лизали
му ране.  
Чинило се
да никога
није брига
што Лазар
гладује.



Једног јутра, 
Лазар се није 
пробудио.  
Изгладњели, 
сиромашни 
просјак је 
напустио 
овоземаљски 
живот.  Лазар 
је умро.



Уживање за Лазара је почело 
оног тренутка када је умро.  Исус 

је рекао да су га анђели однијели да буде 
са Аврамом.  Бог је тјешио Лазара.



Богаташ је такође умро.  Сав његов новац није могао
спасити његов живот.  Када је смрт дошла, нико ју

није могао зауставити.



Богаташ је био сахрањен.  Можда је то била велика
сахрана.  Можда су људи хвалили богаташа као
паметног и успјешног.  Али њихове похвале
му нису помогле.  Богаташ је био у паклу.



У паклу, богаташ је викао: „Оче Авраме, пошаљи 
Лазара да умочи прст и расхлади мој језик, јер се 
мучим много у овом пламену.”



„Синко, у свом животу ти 
си имао све, а Лазар није 
имао ништа” подсјетио је 
Аврам богаташа.  „Сада 
Лазар ужива, а ти се 
мучиш.  Нико не може 
прећи провалију која је 
између вас и нас.”



„Пошаљи Лазара да упозори мојих 
пет браће” молио је богаташ.  „Не 
желим да и они дођу на ово мјесто 
мучења”.



„Твоја браћа имају ријеч Божију” 
одговорио је Аврам.  Ако твојих пет
браће не вјерују Библији, онда они
неће вјеровати ни Лазару ако дође

из мртвих.



Када је Исус завршио причу
о богаташу и Лазару, можда
су се вјерске вође питале: „Да
ли ја више волим новац него
Господа?”  Сада су знали шта
ће се десити ако не буду
слушали Божију ријеч.



Богаташ, сиромах

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јеванђеље по Луки 16

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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