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Про багатого і Лазаря
(Луки 16:19-31)

“Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре
своє, а Лазар так само лихе; тепер він тут тішиться, а ти мучишся. ”

Луки 16:25
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Спасенні і покарані
Чимало людей вважають, що після смерті житимуть так само, як живуть на землі. Вони
мало думають про те, що каже Біблія про наше земне життя і життя після смерті. А знати про це
дуже важливо, особливо для того, щоб мати впевненість щодо свого майбутнього. Біблія навчає, що людська душа безсмертна. Є лише два місця, куди може потрапити людська душа після смерті – рай і пекло. Для того, щоб люди краще розуміли це, Ісус розповів притчу про багатого чоловіка і Лазаря. Цікаво, що ім’я багача Ісус не називає, натомість Він каже, що бідного
звали Лазар. В перекладі з давньогрецької мови це означає «Бог – моя допомога».
Багатий чоловік під час земного життя мав все. Він зодягався в розкішний одяг, їв смачні страви, мав великий дім і слуг. Він ні в чому собі не відмовляв. Бідний Лазар не мав нічого.
Він був дуже хворим, не мав даху над головою, голодував і мучився від болю, якого йому завдавала його хвороба. Лазар лежав біля воріт дому багача і чекав, що той йому дасть бодай кусень хліба. Але багатий не помічав, або не хотів помічати Лазаря. Як говориться у відомій приказці: «Ситий голодного не розуміє». Багатий не лише не помічав Лазаря, але не дякував Богові
за все, що мав, не вів побожного життя. Натомість бідний Лазар тільки на Бога й покладався і
молився про Боже милосердя і Божу поміч.
Так тривало не довго. Одного дня багатий чоловік помер і його поховали. І що сталося
з його душею? Ангели віднесли її до пекла. Помер також і Лазар і його душу ангели Божі віднесли до раю. Потрапивши до пекла, багатий зазнавав великих мук. Страждаючи в пекельному
вогні, він бажав, щоб Лазар бодай язика його прохолодив. Він хотів знати, чому Лазар перебуває в раю, а він – у пеклі і отримав таку відповідь: «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя
свого добре своє, а Лазар так само лихе; тепер він тут тішиться, а ти мучишся».
Терплячи муки в пеклі, багатий все ще сподівався, що може вибратись звідси до раю,
однак Авраам, який перебував у раю сказав йому: «поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть звідси до вас, ані не переходять звідти до
нас». Багатьом людям здається, що під час свого життя вони можуть жити як їм заманеться і
грішити. Вони сподіваються якось покаятися, але щодня відкладають це на пізніше. Вони думають, що коли навіть потраплять до пекла, зможуть вибратися звідси і дістатися до Царства
небесного. Інші взагалі не переймаються ані своїм земним життям, ані життям після смерті.
Вони не ходять до церкви, не моляться, не дякують Богові за хліб насущний, не піклуються про
ближніх. Після смерті вони зазнають великого розчарування, бо потраплять туди, де «плач і
скрегіт зубів». Той же, хто вірив в Ісуса Христа, як свого єдиного Господа і Спасителя, покладався на Нього за життя, любив Бога і ближнього, шанував Боже Слово, – після смерті потрапить до Царства небесного і буде там з Христом. Його земні страждання закінчаться. Він втішатиметься усіма благословеннями, які Господь пообіцяв тим, хто любить Його.
Пам’ятаймо про те, що час спасіння – це час нашого життя на землі. Після смерті не
можна буде щось змінити. Земне життя дається нам Богом для отримання віри в Спасителя. Будьмо вдячними Богові за все, що маємо. Надіймося завжди на Христа, котрий обіцяє: «Хто вірує
в Мене, хоч і вмре – буде жити вічно». Через віру в Нього Бог дарує нам прощення гріхів і вічне
життя. Будьмо завжди готові стати перед Богом.

Недільна Біблійна Школа 2008
Тернопільська громада УЛЦ
Пам’ятна скарбничка

Iвана 11:25 Промовив…Ісус: Я воскресіння і
життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити.
2Коринтян 6:2 Ось тепер час приємний, ось
тепер день спасіння!

Дорогий Господи, дай щоб ми ніколи не забували молитися Тобі і дякувати за
все, що Ти нам милостиво даруєш, насамперед за прощення наших гріхів, вічне
життя і спасіння через Твого Сина Ісуса Христа. Дай нам жити побожним життям,
любити Тебе всім серцем і ближнього, як самих себе. Амінь.

Прочитай питання і дай на них відповіді:
1. Яке звали багатого чоловіка і бідного?
2. Що означає ім’я Лазар?
3. Яким було земне життя багача і бідного?
4. Що сталося з багатим після його смерті?
5. Що сталося з Лазарем після смерті?
6. Які два місця Бог приготував для людей після їхньої смерті?
7. Хто потрапить до раю і хто до пекла?
8. Чи можуть переходити з пекла до раю?
9. Що Бог приготував для тих, хто любить Його і покладається на Нього під
час земного життя?
10. Коли є час для спасіння?
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РОЗФАРБУЙ МАЛЮНОК

