
Η Βασιλεία του Θεού:  
Όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία; 



Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών. 
                                                          (Ιουδαϊκή παράδοση) 

• Δεν είναι κοσμική εξουσία 
• Δεν βρίσκεται έξω από τον κόσμο. 
•  Είναι μέσα στον κόσμο.  
 
 
Ένας Καινούργιος κόσμος του Θεού τον οποίο  
ενσαρκώνει και φανερώνει στον κόσμο ο Χριστός. 
  



Πως περιγράφουν οι παραβολές τον καινούργιο 
κόσμο της Βασιλείας του Θεού; 

 

• Κρυμμένου Θησαυρού, πολύτιμου μαργαρίτη (Ματθ.13, 

44-45) Ανεκτίμητη αξία της Βασιλείας του Θεού. 
• Του σιναπιού και της ζύμης. (Λουκ. 13,18-21)   
    Αθόρυβη αλλά δυναμική αύξηση της . 
• Των κακών γεωργών (Μαρκ.12, 1-9)  

    Σταθερότητα της εξάπλωσης 
•    Των δέκα παρθένων  (Ματθ. 25, 1-13) 

   Απαιτείται ετοιμότητα και εγρήγορση 
 



Επίκεντρο της νέας πραγματικότητας. 

1.  Η   ΑΓΑΠΗ 
 
 

• Παραβολή Καλού 
Σαμαρείτη (Λουκ 10, 25-37) 

 

• Σπλαχνικού πατέρα ή του 
ασώτου υιού ( Λουκ. 15, 11-32) 

2. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ   ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ  

 
• Παραβολή βασιλικών 
γάμων (Ματθ. 22, 1-14) 

 



Με τα θαύματα  ο Χριστός παρουσιάζει έμπρακτα τα 
αγαθά της επικράτησης της Βασιλείας του Θεού 



Σύμφωνα με τους «Μακαρισμούς» 
του Κυρίου (Ματθ. 5, 3-16)  ποια είναι τα 
πρότυπα των ανθρώπων της 

Βασιλείας του Θεού; 



« Οι πτωχοί τω 
Πνεύματι…» 

« Οι πενθούντες…» 

«Οι πραείς…» 

« Οι πεινώντες και διψώντες 
Την δικαιοσύνη…» 

«Οι ελεήμονες» 

« Οι καθαροί 
Τη καρδία…» 

«Οι ειρηνοποιοί» 



Η Βασιλεία του Θεού στην εποχή μας. 



1. Δώρο του Θεού και αγώνισμα του ανθρώπου 

 

2. Προσωπική και κοινωνική 

 

3. Παρούσα και μέλλουσα 

 

4. Πραγματικότητα και δυνατότητα 

 

Ο άνθρωπος αποφασίζει …… 

Αν θα συνεργαστεί για την ολοκλήρωση της. 



Η Βασιλεία του Θεού στη λατρεία και 
την ιστορία της Εκκλησίας. 

«Ευλογημένη η Βασιλεία  
Του Πατρός και του Υιού  
Και του Αγίου Πνεύματος» 



• Με τη λατρεία η Εκκλησία  συνδέει 
μυστηριακά  το περιεχόμενο της Βασιλείας 
του Θεού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 

• Ανασυνδέεται ο πιστός με το Θεανθρώπινο 
πρόσωπο του Χριστού. 

• Το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού το 
γνωρίζουν και το βιώνουν καθημερινά σε κάθε 
στιγμή της ζωής τους οι πιστοί. Έχει πρακτικό 
χαρακτήρα 


