Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ!
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΝΤ. ΡΟΚΦΕΛΕΡ!

Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ!
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΝΤ. ΡΟΚΦΕΛΕΡ!
Στα γραφεία μιας εφημερίδας στην Πενσιλβάνια, ΗΠΑ 1892:
Εννοείς τον δισεκατομμυριούχο;
Τον πλουσιότερο
άνθρωπο του
κόσμου; Πέθανε;

Χάρη, θέλω να γράψεις την αναγγελία για τον θάνατο του Τζον Ντ.
Ροκφέλερ!

Όχι ακόμα! Αλλά οι γιατροί λένε ότι σε λίγο
θα πεθάνει. Είναι πολύ άρρωστος!
Δεν θα υπάρξουν πολλοί που
θα λυπηθούν όταν πεθάνει
αυτός!

Γι’ αυτό γράψε την ιστορία της ζωής του
Χάρη! Κάθε βρόμικο, απατηλό πράγμα που έκανε! Πες τους πώς ο Τζον Ντ
Ροκφέλερ έγινε ο πλουσιότερος και πιο
μισητός άνθρωπος του κόσμου!

Όχι, άλλα όταν θα πεθάνει, θέλω η
εφημερίδα μας να είναι η πρώτη στους
δρόμους με τα καλά νέα!

Θα είναι χαρά μου, αφεντικό!

Ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη Αυτός είναι το φάκελος
το 1839, γιος ενός φτωχού πλανόδιου μικροτου Ροκφέλερ!
πωλητή. Η οικογένειά του αργότερα μετακόμισε
στο Κλίβελαντ του Οχάϊο. Η επαγγελματική του
καριέρα είναι μια ιστορία από τη φτώχια στα
πλούτη.

Ευχαριστώ
Μακ!

Όταν ήταν 16 χρόνων, πήγε να δουλέψει σε μια εταιρία και κέρδιζε 3.50
δολάρια την εβδομάδα!
Ποτέ δεν θα γίνω πλούσιος έτσι!

Στην ηλικία των 19 χρονών, ο Ροκφέλερ δανείστηκε 1000 δολάρια, και άρχισε τη δική του
εταιρία!
Πρέπει να το ξεπληρώσεις σε 6 μήνες και
πρέπει να πληρώσεις τόκο.*

Θα αρχίσω τη δική
μου εταιρία!

Μην στεναχωριέσαι! Δεν θέλω τίποτα
άλλο στη ζωή παρά να κερδίζω λεφτά!
Πολλά λεφτά!

Και δεν με νοιάζει ποιον πρέπει να
ποδοπατήσω για να τα αποκτήσω!
*( Τόκος: Τα λεφτά που πληρώνει ο δανειζόμενος
για να χρησιμοποιήσει τα λεφτά που δανείστηκε.)

5 χρόνια μετά μπήκε στις επιχειρήσεις
των πετρελαίων! Οι σκληρές και συχνά άδικες μέθοδοί του σύντομα τον έφεραν πολύ πιο
μπροστά από τους ανταγωνιστές του! Δεν δίστασε να εξαλείψει κάθε ανταγωνισμό!
Αν δεν μπορώ να μεταφέρω το πετρέλαιό μου
στην πόλη θα χρεοκοπήσω!

Συγνώμη, Κύριε! Το τρένο είναι γεμάτο
με το πετρέλαιο του Ροκφέλερ!
Στην ηλικία των 33 ετών κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο.

Σε δωροδόκησε για να μην παίρνεις το
πετρέλαιό μου, έτσι δεν είναι;!!

Σσσσ! Μη φωνάζεις τόσο πολύ, φίλε! Οι
άντρες του Ροκφέλερ θα σε ακούσουνε!
*δωροδοκώ: πληρώνω για παράνομες χάρες.

Στην ηλικία των 43 ετών η εταιρία του
πουλούσε περισσότερο από το 90% του
πετρελαίου των ΗΠΑ.

Τα κατάφερες, Τζον! Κέρδισες το εκατομμύριό σου! Τώρα ηρέμησε και ας απολαύσουμε τη ζωή!

Όχι μέχρι να φτάσω
το δισεκατομμύριο!

Να αυτή είναι, γιε μου! Η μεγαλύτερη
εταιρία του κόσμου! Εγώ την έκτισα!

Σε ηλικία 53 ετών, ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
ο πρώτος δισεκατομμυριούχος! Αλλά ήταν
τόσο μισητός από εκείνους που τους είχε
κάνει κακό που έπρεπε να έχει σωματοφύλακες να τον
προστατεύουν
μέρα και νύχτα.
Αλλά όλα τα λεφτά
β
δεν μπορούσαν να
του αγοράσουν
υγεία.

Είμαι ένας δημοσιογράφος από την Daily
Press κύριε! Ήρθα για να πάρω μια συνέντευξη από τον Ροκφέλερ!

Συγνώμη, φιλαράκι! Στον κ. Ροκφέλερ
δεν του αρέσουν οι δημοσιογράφοι!
Με συγχωρείτε κύριε!
Είστε φίλος του κ .Ροκφέλερ;

Αυτός δεν έχει ούτε έναν φίλο στον κόσμο! Εγώ είμαι εδώ μόνο για δουλειά.

Χμμμ! Αναρωτιέμαι τι αρρώστια
έχει;

Θα προσπαθήσω να
πάρω μια συνέντευξη από τον Ροκφέλερ!

Μα ......

Με άκουσες! Φύγε από
εδώ. Πάρε δρόμο!
Τότε μπορείτε να μου πείτε για αυτή
την αρρώστια που έχει;

Ναι, η αρρώστια τον έκανε να γίνει εντελώς
φαλακρός. Τα μαλλιά του από το κεφάλι
του έχουν πέσει. Τα φρύδια και οι βλεφαρίδες του έχουν εξαφανιστεί. Και έχει ζαρώσει σαν μια Αιγυπτιακή μούμια! Δεν είναι
καθόλου ωραίο θέαμα!

Πόσο καιρό έχει για να
ζήσει;

Λιγότερο από ένα χρόνο!

Στην έπαυλη του Ροκφέλερ-Καλημέρα, Κύριε!
Κοιμηθήκατε καλά;

Όχι! Πότε δεν
κοιμάμαι καλά!
Ποιος ο λόγος; Βγάζω εκατομμύρια και
δισεκατομμύρια δολάρια αλλά μόνο γάλα και
μπισκότα μπορώ να φάω!

Αυγά; Ρε ηλίθιε! Δεν
ξέρεις ότι δεν μπορώ να
φάω αυγά;

Φέρε μου γάλα και μπισκότα!

Τζον! Αυτή είναι η πρώτη φορά που σε ακούω να
παραδέχεσαι ότι τα λεφτά δεν είναι τα πάντα!

Μην μου αρχίζεις το κήρυγμα τώρα!
Αλλά είναι αλήθεια Τζον! Κοίτα τον
εαυτό σου! Δεν απολαμβάνεις τίποτα στη ζωή σου! Δεν μπορώ καν
να θυμηθώ την τελευταία φορά που
χαμογέλασες!

Σιωπή!

Αααχ! Έμαθες να
βγάζεις λεφτά αλλά
ποτέ δεν θα μάθεις
πώς να ζεις!

Είναι αλήθεια! Πρέπει να ζω σαν φυλακισμένος πίσω από
τοίχους και οπλισμένους φρουρούς για να κρατάω έξω εκείνους που θα ήθελαν να με σκοτώσουν! Όμως δεν μπορώ να
κρατήσω έξω τον φόβο, την αρρώστια και τον θάνατο!

Την ίδια νύχτα--Άλλη μια ατέλειωτη νύχτα!

Πρέπει να το
βρω!

Κοίτα πώς είσαι! Είσαι ο
πιο αξιολύπητος άνθρωπος στον κόσμο!

Επιτέλους! Το βρήκα! Η αγάπη
για το χρήμα είναι η ρίζα του κάθε
κακού και αυτοί που το ποθούν
αποπλανήθηκαν μακριά από την
πίστη,
και προκάλεσαν
στον εαυτό
τους πολλές
θλίψεις.

Τι ήταν εκείνο που μου
έλεγε η μητέρα μου για
τα χρήματα. Ήταν από
την Αγία Γραφή.
Ω, Θεέ μου! Είναι τόσο μεγάλη
αλήθεια! Πόσο μακριά έφυγα
από την πίστη! Κύριε, είναι πάρα
πολύ αργά για να μετανιώσω και
να συχωρεθώ;

Ιησού! Αν δεν είναι πολύ αργά
για να κάνω μια νέα αρχή, τότε
Σε παρακαλώ, συχώρεσέ με! Σε
παρακαλώ θεράπευσέ με και
άσε με να ζήσω!

Σε παρακαλώ δείξε
μου πώς να αρχίσω
τη ζωή μου ξανά!

Εκείνη τη νύχτα ο
πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο
παραδόθηκε στον
Κύριο!

Γάλα και μπισκότα; Αισθάνομαι ότι θα
μπορούσα να φάω αυγά σήμερα! Φέρε
μου αυγά! ....εεε... παρακαλώ!

Το επόμενο πρωί ο Ροκφέλερ ήταν ένας
νέος άνθρωπος!
Καλημέρα κύριε! Κοιμηθήκατε καλά;

Μμμάλιστα
Κύριε!

Στ’ αλήθεια είπε παρακαλώ;

Πολύ καλά, ευχαριστώ! Για πρώτη φορά
εδώ και χρόνια!
Και Τζέιμς, συγνώμη που χθες σε
είπα ηλίθιο. Ήταν λάθος μου! Είσαι ο
καλύτερος υπηρέτης που έχω!

Να πάρε λίγα παραπάνω λεφτά Τζέιμς!
Και σε παρακαλώ πες στη γραμματέα μου
να οργανώσει μια συνέντευξη τύπου!
Ναι κύριε!
Αμέσως, κύριε!

Ναι κύριε!
Αμέσως, κύριε!
Αργότερα----

Κύριοι, έχω καλέσει αυτή τη συνέντευξη
τύπου για να ανακοινώσω ότι παραιτούμαι από τις επιχειρήσεις!

Ονειρεύομαι; Τσίμπα με!
Απ’ ό,τι ξέρετε, έχω βγάλει δισεκατομμύρια αλλά δεν μου έχουν φέρει ευτυχία! Με τον
λίγο χρόνο που έχω να ζήσω σχεδιάζω να αρχίσω να δίνω τα λεφτά μου σε θρησκευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Φαίνεστε συγκλονισμένοι κύριοι! Αλλά
βλέπετε, εκείνες οι άγρυπνες νύχτες με
κάνανε να σκεφτώ ότι το χρήμα δεν είναι
το παν, και κατάλαβα με ένα νέο φως ότι
όταν πεθάνω δεν μπορώ να πάρω ούτε
ένα δεκάρικο* μαζί μου στον επόμενο
κόσμο.

Εε.. ευχαριστώ, κύριε!

Μπορείς να πεις στους αναγνώστες σου ότι
από εδώ & στο εξής θα δίνω ένα δεκάρικο
σε κάθε ξένο που συναντάω!

*Δέκα σεντς
Απίστευτο!
Τι ιστορία!

Να ένα δεκάρικο για σένα, γιε μου!

Και πες τους επίσης ότι τα λεφτά δεν
μπορούν να σου αγοράσουν αγάπη,
στοργή, υγεία ή καλή χώνεψη! Είμαι
ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη και
κάτι θα πρέπει να ξέρω!

Η λύση είναι απλή!
Στον Χριστό μόνο!

Τότε πού βρίσκεται η
ευτυχία;
Και έτσι ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ άρχισε να βοηθάει
ιεραποστόλους και εκκλησίες, και τους φτωχούς και
άπορους.
Διαβάστε το! Ο Ροκφέλερ
χαρίζει εκατομμύρια!!

Άρχισε να κοιμάται καλά, να τρώει και να απολαμβάνει
τη ζωή!
Ω Τζον! Είναι τόσο
ωραίο να σε βλέπω
να χαμογελάς πάλι!

Επιτέλους έχω
κάποιο λόγο για
να χαμογελάω!

Αγάπη μου, ανακαλύπτω ότι όσα πιο πολλά δίνω
τόσο πιο χαρούμενος γίνομαι!

Από το να είναι ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους του κόσμου,
έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς!
Θα θέλαμε να σας προσφέρουμε το κλειδί της πόλης
μας σε εκτίμηση για όλα όσα έχετε κάνει για το καλό
της κοινότητάς μας!

Οι γιατροί είπαν ότι δε θα ζούσε παραπάνω από τα 54 χρόνια, αλλά έζησε μέχρι
και τα 98 του! Ο Θεός τον ευλόγησε με 44
ακόμα χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων χάρισε 750 εκατομμύρια δολάρια!
--Το μεγαλύτερο ποσό που χάρισε ένας
άνθρωπος ακόμα και μέχρι σήμερα!
Και πάντα έδινε 10 σεντς σ’ όλους όσους
συναντούσε.
(Στην εποχή μας, αυτό το ποσό αξίζει 10
φορές περισσότερα από τότε, 10 σεντς
τότε είχαν την αξία που έχει 1 δολάριο
σήμερα!)

Ο Θεός να σας ευλογεί!
Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ!

Ο Θεός να σε ευλογεί παιδί μου!

Έχεις άγρυπνες νύχτες και είσαι άρρωστος; Είναι η
καρδιά σου βαριά φορτωμένη με τις ανησυχίες και τις
πολυτέλειες αυτού του κόσμου; Ο Ιησούς λέει, “Ελάτε σε
Μένα όλοι εσείς που είστε βαρυφορτωμένοι και θα σας
δώσω ανάπαυση.”(Ματθαίος 11:28) Όπως ο Ροκφέλερ,
δεν είναι πότε αργά να αρχίσεις να ζεις τη ζωή σου για
τον Ιησού!
Απλώς πες Του:
Αγαπημένε μου Ιησού, ξέρω ότι χρειάζομαι την αγάπη
σου στη ζωή μου! Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για τον
εγωιστικό τρόπο που ζω και την έλλειψη αγάπης! Σε παρακαλώ έλα μέσα στην καρδιά μου και γέμισέ με, με την
αγάπη Σου, για να μπορέσω να την μοιραστώ με άλλους!
Στο όνομα του Ιησού, Αμήν!

Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ιστορία του Τζον
Ντ. Ροκφέλερ, του δισεκατομμυριούχου! Τον
συνάντησα μια φόρα όταν ήμουν μικρός!

Πήγαινε σε μια μικρή εκκλησία των Βαπτιστών στην παραλία της Όρμοντ, στη
Φλόριντα! Η μαμά μου πήρε εμένα και τον
Λαμόντ για να τον δούμε!
Ποιος απ’ όλους είναι ο
Ροκφέλερ, Μαμά?

Πού, παππού?

Μετά την εκκλησία, εγώ και ο Λαμόντ πήγαμε
να του σφίξουμε το χέρι, και έδωσε στον καθένα μας ένα λαμπερό καινούργιο ασημένιο
κέρμα!
Να το φροντίσεις τώρα,
αγόρι μου! Να το επενδύσεις

Να ‘τος εκεί, στην πρώτη σειρά! Τραγουδάει
με όλη του την καρδιά!
Λέει ποτέ ο Θεός ότι είναι κακό να είναι
κανείς πλούσιος; Όχι ακριβώς! Το μόνο
που λέει είναι να προσέξουμε το τι μπορούν να μας κάνουν τα πλούτη!

Σας ευχαριστώ, κύριε!
Κράτησα το δικό μου για χρόνια!

Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τους πλούσιους
ανθρώπους εφόσον χαρίζουν και μοιράζουν τα
πλούτη τους!

Σωστά! Είναι το πώς χρησιμοποιείς τα πλούτη σου που μετράει! Και οι πιο πλούσιοι στο
Βασίλειο του Θεού είναι αυτοί πού δίνουν τα περισσότερα! Ο Κύριος στοιβάζει περισσότερες ευλογίες στα παιδιά Του παραπάνω απ’ ό,τι μπορούν να αντέξουν, γιατί δίνουν την
αγάπη Του σε άλλους!

