
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: 

ΟΥΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
η  

                       

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΟΡΑΜΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ή 
ΟΥΤΟΠΙΑ; 
 
α) Ο Χριστός και η Βασιλεία του Θεού 
Ρωτάμε τα παιδιά: 
Γιατί ο ευαγγελιστής Ματθαίος λέει η «Βασιλεία των ουρανών» και όχι του 

Θεού; 

Στην ιουδαϊκή παράδοση δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του Θεού. 

(Ελοχίμ, Αδωνάι, Γιαχβέ) 

Γιατί  ο Χριστός λέει ότι «η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου» 

στον Πιλάτο; 

Ο ίδιος λέει σε άλλο σημείο ότι: «..μετανοείτε ήγγικε γάρ η βασιλεία των 

ουρανών»  

Τι είναι η Βασιλεία του Θεού; 
Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι η εξουσία του Θεού  

        δεν είναι η κυριαρχία του Θεού 

Η Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των ουρανών ή  ο Παράδεισος = 

ο καινούριος κόσμος που εγκαινιάζει με τα έργα του και το κήρυγμά του 

και τον φανερώνει στον κόσμο ο Χριστός με την ενσάρκωσή Του, είναι η νέα 

πραγματικότητα, ο νέος τρόπος ζωής και ύπαρξης. 

 

Πώς είναι αυτός ο καινούριος κόσμος; 

 

Περιγράφεται σε διάφορες παραβολές 

Ανεκτίμητη αξία της Βασιλείας 

Παραβολές: 1. του κρυμμένου θησαυρού 

             2. του πολύτιμου μαργαρίτη 

 

Αθόρυβη, αλλά δυναμική αύξησή της Βασιλείας 

Παραβολή: 1. του σιναπιού και της ζύμης 

  

Σταθερότητα και εξάπλωση της Βασιλείας 

Παραβολή: 1. των κακών γεωργών 

 

Τι υπόσχεται και τι μας προσφέρει αυτή η νέα πραγματικότητα; 

Αγάπη 

Παραβολές: 1. Του καλού Σαμαρείτη 



            2. Του σπλαχνικού πατέρα (του ασώτου) 

Ποιους αφορά η Βασιλεία του Θεού; 

Όλους 

Παραβολές:  1. Των βασιλικών γάμων 

  2. Των δέκα παρθένων 

 

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επικράτησης της Βασιλείας του Θεού; 

Τα θαύματα 

Ψυχοσωματική υγεία, φως, ζωή (σε όσους Τον πίστεψαν) 

«η πίστη σου σέσωκαί σε» 

Μας αφορά τώρα ή είναι κάτι που αφορά στο μέλλον μας; 

Τα θαύματα γίνονται  την παρούσα ζωή, όμως αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 

μέλλον. 

 

Χαρίζεται ή αγοράζεται η Βασιλεία του Θεού; 

Προσφέρεται από το Θεό 

Απαιτείται  αγωνιστική συμμετοχή από τον άνθρωπο 

 

β) Τα πρότυπα των ανθρώπων της Βασιλείας του Θεού 

 

Ξέρουμε ποιοι θα είναι άξια μέλη του καινούριου κόσμου; 

Περιγράφονται στους Μακαρισμούς. 

 

γ) Η Βασιλεία του Θεού στη λατρεία και στην ιστορία της Εκκλησίας 

 

Στη λατρεία 

 «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγ. 

Πνεύματος..» 

 «Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού...» 

 «...ελθέτω η βασιλεία Σου..» 

 

Το μήνυμα της βασιλείας του Θεού (η αγάπη) έχει θεωρητικό ή πρακτικό 

χαρακτήρα; 

Πρακτικότατο. Διαχέεται σε όλο το πλέγμα των σχέσεων του ανθρώπου με το 

Θεό, με το συνάνθρωπο, με τη φύση. 

 

Στην ιστορία 

 

Όλη η ιστορία της Εκκλησίας καταγράφει την αγωνιστική προσπάθεια των 

χριστιανών, ανεξαρτήτου εποχής και συνθηκών, να μεταφέρουν στη ζωή τη 

δική τους και όχι μόνο, το όραμα μιας αλλιώτικης ζωής, της Βασιλείας του 

Θεού. 

 

δ) Η Βασιλεία του Θεού στην εποχή μας 

 



Ξεκαθαρίζουμε στους μαθητές τους όρους στρατευόμενη Εκκλησία και 

θριαμβεύουσα Εκκλησία και κατόπιν ρωτάμε: 

 

‘Αρα δύο εκκλησίες ή μία εκκλησία; 

Μία νέα κοινωνία που καθώς πορεύεται μέσα στην ιστορία αγωνιζόμενη, 

σποραδικά καταφέρνει να κάνει πράξη τα μηνύματα της βασιλείας του Θεού. 

 

Πρόσκληση ή πρόκληση να είσαι μέλος της εκκλησίας; 

Ουτοπία ή πρόκληση; 

Πρόκληση σε αγώνα και πρόσκληση σε λύτρωση. 

Πρόκληση σε αγώνα να ξεφύγεις από το σύγχρονο τρόπο ζωής που 

σερβίρεται ως ιδεώδης και μοναδικός (αδιέξοδο) και 

Πρόσκληση σε λύτρωση αφού τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού είναι: η 

εσωτερική γαλήνη, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, πν. πληρότητα. 

αγαπητικές σχέσεις, απελευθέρωση από τη φθορά, το κακό και το θάνατο. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Όσοι δεχτούν την πρόσκληση θα πρέπει να αγωνιστούν ΕΝΤΙΜΑ & 

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ. 

 

 

 

 

 


