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Indonesian

Yesus mengetahui banyak
pemimpin keagamaan lebih
mencintai uang daripada
Allah.

Ia berkata tentang apa yang terjadi
terhadap dua orang, dan mengapa tidak
berguna mempunyai harta tanpa
memiliki Allah. Kekayaan tidak
bisa membeli kehidupan
bersama Allah
di surga.
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Orang kaya itu juga makan yang enak-enak. Setiap
waktu makan seperti pesta besar. Ia memiliki
begitu banyak uang sehingga ia bisa membeli apa
saja yang ia mau untuk makan
pagi, siang dan malam atau
untuk makanan kecil
di sela waktu
makan besar.

Ada seorang kaya
yang mempunyai
baju yang indah
dan mahal. Ia
berpakaian
bagaikan raja.
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Lazarus yang
miskin tubuhnya
penuh luka-luka. Ia
mengidap penyakit.
Kemungkinan luka
dan memar di
badannya akibat
dari perbuatan
jahat orang lain
terhadapnya.

Di pagar dari rumah orang kaya itu tergeletak
pengemis miskin, sakit dan lapar. Namanya Lazarus.
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Atau kemungkinan
lukanya karena ia tidak
mendapat makanan yang
sehat seperti susu,
sayuran atau daging.
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Lazarus ingin
makan. Ia
akan cukup
senang
dengan
serpihan
makanan dari
meja orang
kaya itu.
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Anjing itu
mengendus
dan menjilati
lukanya.
Sepertinya
tidak ada
orang yang
peduli dengan
Lazarus yang
kelaparan.

Anjing liar
kadang datang
mendekat ke
pengemis
miskin
dan tak
berdaya.
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Pengemis
yang
miskin
dan tanpa
teman itu
meninggalkan
kehidupan.
Lazarus
meninggal
dunia.

Suatu pagi,
Lazarus
tidak
bangun
dari
tidurnya.
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Orang kaya juga meninggal dunia. Semua uangnya
tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jika kematian
datang, tidak ada
manusia yang bias
menghentikannya.

Kegembiraan mulai di saat
Lazarus meninggal. Yesus berkata
malaikat-malaikat membawanya untuk
bisa bersama Abraham. Lazarus
dihibur oleh Allah.
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Orang kaya dikubur. Penguburannya sangat megah.
Banyak orang memuji orang kaya karena ia pandai
dan berhasil. Tetapi pujian-pujian itu tidak
menolongnya. Orang kaya itu masuk neraka.

'LQHUDNDRUDQJND\DPHQDQJLV´%DSD$EUDKDP
kirimkan Lazarus supaya ia membasahi ujung jarinya
dengan air dan membasahi lidahku, karena
aku tersiksa
di dalam
DSLLQLµ
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´Sekarang Lazarus
sudah menikmati
dan engkau dalam
penyiksaan. Tidak
seorangpun dapat
menyeberang antara
HQJNDXGDQNDPLµ

´'DODPKLGXSPX
engkau memiliki
segalanya dan
Lazarus tidak
memiliki apa-DSDµ
Abraham
mengingatkan
orang kaya.

18

17
´Aku tidak mau mereka
berakhir seperti aku di
tempat dimana DNXGLVLNVDµ

´.LULPODK/D]DUXVXQWXN
PHPSHULQJDWLOLPDVDXGDUDNXµ
Orang kaya memohon.
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Jika lima saudaramu tidak
percaya akan Alkitab, mereka
tidak akan percaya jika Lazarus
kembali dari matinya.

´6DXGDUD-saudaramu
memiliki Sabda $OODKµ
Abraham menjawab.
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´Apakah aku menyukai
kekayaanku lebih dari aku
mencintai Allahµ"

Ketika Yesus selesai menceritakan
cerita tentang orang kaya dan
Lazarus, kemungkinan pemuka
agama bertanya-tanya di
antara mereka, ...
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Orang Kaya, Orang Miskin

&HULWD$ONLWDELQLPHQJDWDNDQSDGDNLWDWHQWDQJ$OODKNLWD\DQJ
KHEDW\DQJWHODKPHQFLSWDNDQNLWDGDQLQJLQNLWDPHQJHQDO'LD

Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

$OODKWDKXNLWDWHODKEHUEXDWKDO\DQJEXUXN\DQJ,DVHEXWGRVD
+XNXPGRVDLDODKPDXWWDSL$OODKVDQJDWPHQJDVLKLNLWD,D
PHQJXWXVSXWUD1\D<HVXVXQWXNPDWLGLND\XVDOLEGDQGLKXNXP
NDUHQDGRVDGRVDNLWD.HPXGLDQ<HVXVKLGXSNHPEDOLGDQSHUJL
NH6XUJD-LNDNDPXSHUFD\DSDGD<HVXVGDQPLQWD'LD
PHQJDPSXQLGRVDGRVDPX,DDNDQPHODNXNDQQ\D,DDNDQGDWDQJ
GDQWLQJJDOGLGDODPPXVHNDUDQJGDQNDPXDNDQKLGXSEHUVDPD
'LDVHODPDQ\D

terdapat dalam

Lukas 16

´-LNDWHUVLQJNDSILUPDQ-firmanMu
PHPEHULSHQJHUWLDQµ0D]PXU

-LNDNDPXLQJLQEHUEDOLNGDULGRVDGRVDPXNDWDNDQLQLSDGD$OODK
$OODK\DQJEDLNDNXSHUFD\DEDKZD<HVXVWHODKPDWLXQWXNNXGDQ
VHNDUDQJKLGXSNHPEDOL'DWDQJODKGDODPKLGXSNXGDQDPSXQLODK
GRVDGRVDNXDJDUDNXGDSDWPHPLOLNLKLGXS\DQJEDUXVHNDUDQJ
GDQVXDWXVDDWQDQWLSHUJLEHUVDPD0XVHODPDQ\D7RORQJODKDNX
XQWXNKLGXSEDJL0XVHEDJDLDQDN0X$PLQ
%DFDODK$ONLWDEGDQEHUELFDUDODKSDGD$OODKVHWLDSKDUL
<RKDQHV

