ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Ὁ πλούσιος νεανίσκος, οἱ πλούσιοι καί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ

Ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. ϟα΄
(ΙΗ΄18-27)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων·

18-21 Ὁ πλούσιος νέος ρωτάει

Ἐκεῖνο τόν καιρό·
Κάποιος ἄνθρωπος πλησίασε τόν Ἰησοῦ, μέ σκοπό νά τόν μειώσει στά μάτια τῶν ἀνθρώπων καί τόν ρώτησε· «Διδάσκαλε ἀγαθέ,
πῶς πρέπει νά ζῶ στήν ἐπίγεια ζωή, γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή»;
19 Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε· «Γιατί μέ ἀποκαλεῖς ἀγαθό; Κανένας
ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀγαθός, παρά μόνο ὁ Θεός.
20 Ἐσύ βέβαια γνωρίζεις τίς ἐντολές, πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν αἰώνια
ζωή, ὅπως· “Νά μήν μοιχεύσεις, νά μήν σκοτώσεις, νά μήν κλέψεις,
νά μήν ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα
σου”».
21 Ἀμέσως ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθηκε· «Ἐγώ ὅλα αὐτά τά τήρησα
κατά γράμμα ἀπό τά παιδικά μου χρόνια».
22-25 Ὁ Χριστός ἀπαντάει στόν πλούσιο

Ὅ

22α
ταν ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς τήν ἀπάντησή του, εἶπε· «Πολύ καλά! Τώρα ἕνα ἀκόμη σοῦ λείπει.
22β Πούλησε ὅλη τήν περιουσία σου καί μοίρασέ την στούς φτωχούς,
γιατί μόνο τότε θά ἀποκτήσεις οὐράνιο θησαυρό. Ἔπειτα ἔλα κοντά
μου, ἀκολούθησέ με καί γίνε μαθητής μου».
23 Ἐκεῖνος μόλις ἄκουσε τά λόγια αὐτά, λυπήθηκε κατάκαρδα,
γιατί ἦταν πάρα πολύ πλούσιος.
24α Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τόν εἶδε, νά κυριεύεται ἀπό τόσο μεγάλη
λύπη, φώναξε δυνατά·

24β «Πόσο δύσκολα οἱ πλούσιοι μποροῦν νά εἰσέλθουν στήν βασιλεία
τοῦ Θεοῦ!
25 Πιό εὔκολα μπορεῖ νά περάσει ἕνα καραβόσχοινο ἀπό τήν τρύπα,
πού ἀνοίγει μιά βελόνα, παρά νά εἰσέλθει ἕνας πλούσιος στήν οὐράνια
βασιλεία».
26-27 Ὁ Χριστός θά ἀνταμείψει τούς ἐκλεκτούς στήν αἰώνια ζωή

Ὅ

26
σοι ἄκουσαν τά λόγια του ἐκείνη τήν στιγμή, μέ τό δίκιο
τους ρώτησαν· «Μά τότε, ποιός μπορεῖ νά σωθεῖ»;
27 Ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε· «Ἐκεῖνα, πού οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν
ποτέ νά κατορθώσουν μέ τίς δυνάμεις τους, ὁ παντοδύναμος Θεός τά
πραγματοποιεῖ,
ἁπλά μόνο μέ ἕναν λόγο του».

