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Κάποτε ένας πλούσιος νέος πλησίασε τον Χριστό και του είπε: «Κύριε τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την 
αιώνια ζωή (τον παράδεισο);». Ο Χριστός του απάντησε: «Πρέπει να τηρείς τις εντολές. Να μη σκοτώσεις, να μην 
εγκαταλείψεις τη γυναίκα σου για άλλη, να μην κλέψεις, να μη λες ψέματα, ν' αγαπάς τον πατέρα σου και την 
μητέρα σου και ακόμη ν' αγαπάς τον πλησίον σου (κάθε άνθρωπο), όπως τον εαυτό σου. Τότε ο νέος λέει στον 
Κύριο: «Όλες αυτές τις εντολές τις ακολουθώ από πολύ μικρός. Τι άλλο πρέπει να κάνω;». Και ο Κύριος του 
απαντά: «Πήγαινε και πούλησε όλη την περιουσία σου και τα χρήματα που θα εισπράξεις να τα δώσεις στους 
φτωχούς και ύστερα έλα και ακολούθησέ με. Έτσι θα έχεις κερδίσει μεγάλο θησαυρό στους Ουρανούς».

Όταν ο νέος άκουσε αυτά τα λόγια έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία και δεν ήθελε να την 
προσφέρει σε κανέναν.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Είναι δύσκολο να μπει πλούσιος 
άνθρωπος στον παράδεισο. Πιο εύκολο είναι να περάσει ένα καραβόσκοινο, καμωμένο από τρίχα καμήλας, από 
την τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος να μπει στον παράδεισο».

Όταν πάλι οι μαθητές του τον ρώτησαν, ποιος θα σωθεί, ο Κύριος τους είπε ότι αυτό είναι δύσκολο για τους 
ανθρώπους, αλλά εύκολο για τον Θεό. Τον ρώτησε ο Πέτρος πάλι: «Εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε 
ακολουθήσαμε, τι θα κερδίσουμε;». «Εσείς»,  τους λέει ο Κύριος, «όταν θα καθίσω στον θρόνο της Βασιλείας μου 
(εννοούσε μετά την Ανάστασή Του), θα καθίσετε σε δώδεκα θρόνους κοντά μου και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές 
του Ισραήλ. Όποιος από τους ανθρώπους αφήσει γυναίκα ή παιδιά ή γονείς ή αδέρφια ή περιουσία για το όνομά 
μου, θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί από αυτούς που εδώ στη γη είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, θα 
χάσουν την αιώνια ζωή. Ενώ όσοι είναι τελευταίοι σε τούτο τον κόσμο, θα γίνουν πρώτοι στη Βασιλεία του Θεού».

Ερμηνευτικά σχόλια:
Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή: ωραίο το ερώτημα που θέτει ο νέος. Δεν τον ενδιέφερε 
μόνο αυτή η ζωή, αλλά και η αιώνια. Ήταν ανήσυχο και ζωντανό πνεύμα. Ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, ότι 
προϋπόθεση για την αιώνια ζωή είναι η τήρηση των εντολών Του. Αυτό έκανε και ο πλούσιος νέος, τηρούσε τις 
εντολές από πολύ μικρός. Ήταν δηλαδή ένας καλός άνθρωπος. Όλοι τον θαύμαζαν και τον επαινούσαν. 
Αρκεί όμως να μας θαυμάζουν οι άνθρωποι ή χρειάζεται η σχέση μας με το Θεό να είναι βαθύτερη;
Όλες τις εντολές τις τηρώ, τι άλλο πρέπει να κάνω: δεν γίνεται από τη μια να λέμε ότι αγαπάμε τον Κύριο
 και από την άλλη να μας ενδιαφέρουν τα πλούτη και να ασχολούμαστε με το πώς θα αποκτήσουμε  περισ-
σότερα χρήματα. Γιατί τότε η αγάπη μας για τον Χριστό είναι ψεύτικη. Μαζεύοντας πλούτη και αγαθά μόνο 
για τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε το διπλανό μας, όπως μας λέει ο Κύριος. Η αγάπη που θέλει ο Θεός 
είναι η αγάπη της θυσίας. Προσφέρουμε χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Προσφέρουμε και στους 
εχθρούς μας. Στην παιδική ηλικία που βρισκόμαστε, αυτό που χρειάζεται να μάθουμε είναι να μην στη-
ρίζουμε την χαρά στο τι έχουμε, στο τι φοράμε, στο πόσα έχουν οι γονείς μας ή στις επιτυχίες μας στο 
σχολείο, αλλά στο πόσο μπορούμε να χαμογελάμε, να προσφέρουμε αγάπη,να μοιραζόμαστε από τα 
δικά μας και να πιστεύουμε αληθινά στο Χριστό. Όλα αυτά είναι μικρές θυσίες, που θα μας βγάλουν 
από τον τρόπο  ζωής του πλούσιου. Ακόμη όμως κι αν οι άλλοι δεν  αναγνωρίσουν αυτό που κάνουμε, 
θα έχουμε την ευλογία του Θεού. 
Δύσκολο είναι να μπει πλούσιος άνθρωπος στην Βασιλεία τον Ουρανών: ο πλούσιος άν-
θρωπος αυτό που αναζητά στην ζωή του είναι το πώς θα αποκτήσει κι άλλα πλούτη. Δεν αναζητά 
τον Χριστό. Πιστεύει στη δύναμη των χρημάτων και όχι στη δύναμη της πίστης στον Θεό. Ελπίζει στον εαυτό του 
και στα αγαθά, που έχει αποκτήσει κι όχι στο έλεος του Θεού. Δεν ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι του χαρίζει, αλλά 
μάλλον όλα τα νομίζει δικά του κατορθώματα. Προσκολλημένος στο βασίλειο, που έχει φτιάξει σε τούτο τον 
κόσμο, δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει το δρόμο της Βασιλείας του Θεού, που θέλει πλούτο αγάπης και όχι 
χρημάτων. Η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα, σαν του σημερινού πλούσιου νέου. 

Έχουμε δει πολλούς πλούσιους, που λάτρευαν και προσκυνούσαν τον πλούτο τους σαν θεό. Ξαφνικά όμως 
έχασαν όλα τα πλούτη τους και έμειναν στο δρόμο. Αυτό το κατάντημα το θυμόμαστε στην Εκκλησία μας, όταν 
ψάλλουμε: «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες (= αυτοί που ψάχνουν να βρουν) τον Κύριον, 
ουκ ελαττωθήσονται (= δεν θα τους λείψει) παντός αγαθού».

O πλούτος και η αιώνια ζωή



Η μεγαλύτερη ευτυχία στον άνθρωπο δεν είναι τα χρήματα και τα 
πλούτη, αλλά η αγάπη στον Χριστό η οποία είναι 

η μεγαλύτερη περιουσία.

1. Να …......… τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου.
2. Ο πλανήτης στον οποίο ζούμε.
3. Δύσκολο είναι να μπει πλούσιος …….........… στη Βασιλεία των Ουρανών.
4. Εκείνος που έχει αγάπη είναι αληθινά ………..
5. Επτά έχει η εβδομάδα.

1.__ __ __ __ __

2.__ __

3. __ __ __ __ __ __ __ __

4. __ __ __ __ __ __ __ __

5.  __ __ __ __ __ __

 __

βρείτε την έξοδο!

α κ αδίχιτσορ

Τοτός: "Μαμά δε θέλω να πάω σήμερα 
σχολείο."

Μητέρα: "Γιατί δε θέλεις να πας;"

Τοτός: "Γιατί δε νιώθω καλά.»

Μητέρα: "Πού δε νιώθεις καλά;"

Toτός: "Στο σχολείο." 

Ξέρεις να μας πεις δύο αντωνυμίες;

Ποιος; εγώ;

Μπράβο παιδί μου!!! 

Ο Τοτός καθότανε στο σαλόνι και έπαιζε με 
τα αυτοκινητάκια του, μέχρι που μπήκε ο 

μπαμπάς του και του λέει:

- Τοτό, διάβασες;

- Ναι μπαμπά.

- Και τι έχετε για αύριο;

- Γεωγραφία.
- Ωραία, τότε να σε εξετάσω. Πού βρίσκεται 

η Αγγλία, παιδί μου;

- Στην σελίδα 34, μπαμπά! 
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