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4 Ιοσλίοσ – 10 Ιοσλίοσ                                        Σάββαηο απόγεσμα 
 

2. ΑΒΡΑΑΜ: Ο ΠΡΧΣΟ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 
 
 

 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καζψο ν Αβξαάκ επίζηεπζελ εηο ηνλ Θεφλ, θαη εινγίζζε εηο απηφλ 
εηο δηθαηνζχλελ. Δμεχξεηε ινηπφλ φηη νη φληεο εθ πίζηεσο, νχηνη είλαη πηνί ηνπ Αβξαάκ. 

Πξντδνχζα δε ε γξαθή φηη εθ πίζηεσο δηθαηφλεη ηα έζλε ν Θεφο, πξνήγγεηιελ εηο ηνλ 
Αβξαάκ, ‘Ό,ηη ζέινπζηλ επινγεζή ελ ζνη πάληα ηα έζλε’.» Γαιάηαο 3/γ’ 6-8.  
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Γέλ. 12/ηβ‟ 1-3, 14/ηδ‟ 8-
24, Δβξ. 11/ηα‟ 8-19, Γαι. 3/γ‟ 6, Γέλ 12/ηβ‟ 6,7, 18/ηε‟ 18,19. 
 
Γελ είλαη ζχκπησζε φηη ηξεηο απφ ηηο βαζηθφηεξεο παγθφζκηεο ζξεζθείεο, 
Ηνπδατζκφο, Υξηζηηαληζκφο θαη Ηζιακηζκφο, είλαη γλσζηέο θαη σο «Αβξα-
κηαίεο ζξεζθείεο». Καη απηφ επεηδή θαη νη ηξεηο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνλ 
ζπνπδαίν απηφ άλζξσπν ηνπ Θενχ. 
Αλ θαη ν Αβξαάκ ζεσξείηαη παξάδεηγκα γηα ηελ πηζηφηεηά ηνπ, απηήλ ηελ 
εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε ηελ πίζηε ηνπ απφ άιιε νπηηθή. Θα ηνλ δνχκε 
σο ηεξαπφζηνιν, σο θάπνηνλ πνπ θάιεζε ν Κχξηνο ζε άιιν ηφπν λα καξ-
ηπξήζεη ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ, ηνλ Γεκηνπξγφ θαη Λπ-
ηξσηή. 
Ο Θεφο έδσζε ζηνλ Αβξαάκ θαη ζηηο γελεέο κεηά απφ απηφλ (δείηε Γαι. 
3/γ‟ 29) έλαλ ηξηκεξή ζθνπφ: (1) λα απνδερηνχλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ 
ηελ Θετθή αιήζεηα γηα ηε βαζηιεία ηνπ Θενχ πνπ είρε ραζεί απφ ηα πξψηα 
ρξφληα ηεο αλζξσπφηεηαο, (2) λα γίλνπλ ην θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 
Λπηξσηήο ζα εξρφηαλ θαη (3) λα γίλνπλ πηζηνί ππεξέηεο ηνπ Θενχ, θσο 
ζηα έζλε, θσο ζε εθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαλ λα γλσξίζνπλ ηνλ Κχξην. 
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Κσριακή 5 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΚΛΖΖ ΣΟΝ ΑΒΡΑΑΜ 
Γένεζη 12/ιβ’ 1-3 

 

Ο Άβξακ – ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζεκαίλεη «ν παηέξαο εμπςψλεηαη» θαη 
ηνπ νπνίνπ ην φλνκα άιιαμε ζε Αβξαάκ, «παηέξαο πιήζνπο εζλψλ» - 
θαηαγφηαλ απφ ηελ Οπξ, ζην ζεκεξηλφ Ηξάθ. Ο Θεφο ηνλ θάιεζε λα απν-
ρσξηζηεί απφ ην θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη λα κεηα-
λαζηεχζεη ζε κία άγλσζηε ρψξα. ε δηάζηεκα εθαηφ εηψλ, ν Θεφο ηνλ 
άιιαμε πλεπκαηηθά θαη ηνλ έθαλε «παηέξα ησλ πηζηψλ». Μέζα απφ πξν-
ζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ν Αβξαάκ έγηλε πξφηππν ηεξαπν-
ζηφινπ γηα πνιινχο αλζξψπνπο θαη έλαο επζεβήο εγέηεο πνπ έδσζε 
καξηπξία γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφ.  
Γηαβάζηε Γέλ. 12/ηβ‟ 1-3. Πψο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο αξ-
ρέο ζηε δηθή καο δσή; Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ηνπ Αβξαάκ πνπ κπνξεί λα 
βηψζνπκε θαη εκείο κε θάπνηνλ ηξφπν; Γείηε επίζεο Δβξ. 11/ηα‟ 8-10. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο παηξηάξρεο θιήζεθε λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην παξειζφλ, λα πξνρσξήζεη 
κε πίζηε θαη λα πηζηέςεη ζε θάηη απίζαλν, εθηειψληαο απηφ πνπ ν Θεφο 
ηνλ θάιεζε λα θάλεη. Καη ζε απνηέιεζκα ηεο πίζηεο ηνπ ζα επινγνχληαλ 
φια ηα έζλε ηνπ θφζκνπ. Πνιινί απφ καο δνθηκαδφκαζηε φπσο ν Α-
βξαάκ. Μπνξεί εκείο λα κελ αθνχκε απεπζείαο ηε θσλή ηνπ Θενχ, αιιά 
καο κηιάεη κέζα απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Λφγνπ Σνπ θαη ηηο εθδειψζεηο 
ηεο πξφλνηάο Σνπ. Ίζσο ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε κία ππνζρφκελε κε 
πινχηε θαη ηηκέο θαξηέξα, ίζσο ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε επράξηζηεο 
θαη επηθεξδείο ζπλαλαζηξνθέο θαη λα απνρσξηζηνχκε ζπγγεληθά καο 
πξφζσπα. Ίζσο ρξεηαζηεί λα βαδίζνπκε ην κνλνπάηη ηεο απηαπάξλεζεο, 
ησλ ζιίςεσλ, θαη ησλ ζπζηψλ. κσο, εθφζνλ καο θάιεζε, πψο γίλεηαη λα 
αξλεζνχκε; 
ΚΔΦΖ: ην αξραίν Δβξατθφ θείκελν, ζηε Γέλεζε, δηαβάδνπκε, «Καη ν Θεφο είπε ζηνλ 
Άβξακ, ‘Φχγε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηε γε ζνπ…» Σνπ εηπψζεθε λα θχγεη «γηα ηνλ εαπ-
ηφ ηνπ», δειαδή γηα ην δηθφ ηνπ θαιφ. Πψο θαηαλννχκε απηά ηα ιφγηα, θαη πψο κπνξνχκε 
λα ηα εθαξκφζνπκε ζηε δσή καο; 



 
15 

Γεσηέρα 6 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟΤ ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙ 
 
Ο Λση ήηαλ ζπγγελήο ηνπ Αβξαάκ ν νπνίνο αξρηθά ηνλ αθνινχζεζε, αξ-
γφηεξα φκσο επέιεμε λα θαηνηθίζεη ζηελ εχθνξε θνηιάδα ηνπ Ηνξδάλε, 
ζηελ ακαξησιή πφιε ησλ νδφκσλ. (Γέλ. 13/ηγ‟ 1-13). Αξρηθά δηαζψζεθε 
απφ ηνλ Αβξαάκ (Γέλ. 14/ηδ‟ 11-16) θαη αξγφηεξα απφ δχν αγγέινπο (Γέλ. 
19/ηζ‟). 
ηαλ ν Αβξαάκ έκαζε φηη ν Λση, έζπεπζε κε ηξηαθφζηνπο δεθανρηψ δνχ-
ινπο ηνπ θαη ηνλ ειεπζέξσζε απφ ηνπο θαηαθηεηέο βαζηιείο.  
Γηαβάζηε Γέλ. 14/ηδ‟ 8-24. Ση δείρλνπλ νη πξάμεηο ηνπ Αβξαάκ γηα ηνλ ρα-
ξαθηήξα ηνπ θαη γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Νηθψληαο ηνπο βαζηιείο, ν Αβξαάκ έδεημε ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Αθφκε θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηάζσζεο, ν παηέξαο ησλ πηζηψλ δελ μέραζε 
ηε Θετθή θιήζε λα είλαη επινγία ζηα έζλε. 
«Ο ιαηξεπηήο ηνπ Κπξίνπ φρη είρε πξνζθέξεη κεγάιε ππεξεζία ζηε ρψξα, 
αιιά είρε απνδείμεη φηη ήηαλ θαη γελλαίνο. Δίρε θαλεξσζεί φηη δηθαηνζχλε 
δελ ζεκαίλεη αλαλδξία θαη φηη ε ζξεζθεία ηνπ Αβξαάκ ηνλ θαηέζηεζε γελ-
λαίν ζηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ θαηαδπλαζηεπ-
νκέλσλ. Ζ εξσηθή πξάμε ηνπ πξνζέδσζε επξεία επηξξνή έλαληη ησλ γεη-
ηνληθψλ θπιψλ. ηαλ επέζηξεςε, ν βαζηιηάο ησλ νδφκσλ βγήθε κε ηελ 
αθνινπζία ηνπ λα ηηκήζεη ην ληθεηή. Σνπ δήηεζε λα θξαηήζεη ηα ππάξρν-
ληα, παξαθαιψληαο κφλν λα ηνπ απνδνζνχλ νη αηρκάισηνη. χκθσλα κε 
ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πνιέκνπ, ηα ιάθπξα αλήθαλ ζηνλ θαηαθηεηή. Ο Α-
βξαάκ φκσο δελ είρε αλαιάβεη απηήλ ηελ εθζηξαηεία απνβιέπνληαο ζην 
θέξδνο θαη αξλήζεθε λα επσθειεζεί απφ ηνπο δπζηπρηζκέλνπο. πκθψ-
λεζε κφλν λα ιάβνπλ νη ζχκκαρνί ηνπ ην κεξηηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε.» 
Δ. Υνπάηη, Π.Π. ζ. 112,113. 
ΚΔΦΖ: θεθζείηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο ζηνπο άιινπο. Ση καξηπξία δίλεηε ζηνπο άιινπο 
γηα ηελ πίζηε ζαο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Τρίηη 7 Ιοσλίοσ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΣΖ 
 
Αλ θαη δελ ήηαλ ηέιεηνο, ν Αβξαάκ ήηαλ άλζξσπνο ηνπ Θενχ, θαη ζηελ 
Αγία Γξαθή, (αθφκε θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε), ρξεζηκνπνηείηαη σο παξά-
δεηγκα πίζηεο θαη ηνπ ηη ζεκαίλεη ζσηεξία κέζσ πίζηεο (δείηε Γέλ. 15/ηε‟ 
6, Γαι. 3/γ‟ 6). 
Γηαβάζηε Δβξ. 11/ηα‟ 8-19. Ση καο ιέεη απηή ε πεξηθνπή γηα ηνλ Αβξαάκ 
θαη ηελ πίζηε ηνπ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα 
γίλεη ηεξαπφζηνινο γηα ηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Ο Κχξηνο ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Αβξαάκ, φκσο πξψηα έπξεπε ν 
Αβξαάκ λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην παξειζφλ ηνπ. Απηφ ην κάζεκα είλαη ζε-
καληηθφ θαη γηα εκάο, κηαο θαη ιίγν πνιχ φινη έλα παξειζφλ πνπ δελ ε-
λαξκνλίδεηαη κε ην ζέιεκα θαη ην λφκν ηνπ Θενχ. 
Σν απίζηεπην είλαη φηη ν Αβξαάκ, «εμήιζε κε εμεχξσλ πνχ ππάγεη» (Δβξ. 
11/ηα‟ 8). Δλψ νη πεξηζζφηεξνη ηεξαπφζηνινη γλσξίδνπλ γεσγξαθηθά πνχ 
πεγαίλνπλ, ππφ κία άιιε έλλνηα φηαλ θάλνπκε έλα κεγάιν βήκα πίζηεο 
θαη δίλνπκε ηελ θαξδηά καο νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεφ, πξαγκαηηθά – ηνπ-
ιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα – δελ γλσξίδνπκε ην πνχ ζα θαηαιήμνπκε (αλ 
θαη γηα ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ έρνπκε ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα). Δάλ 
γλσξίδακε, δελ ζα ρξεηαδφηαλ πίζηε. Έηζη, ππφ κία έλλνηα απηή ε άγλνηα 
κάο βνεζάεη λα δήζνπκε κε πίζηε. 
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη ν Αβξαάκ «πεξηέκελε ηελ πφιηλ ηελ 
έρνπζαλ ηα ζεκέιηα, ηεο νπνίαο ηερλίηεο θαη δεκηνπξγφο είλαη ν Θεφο» 
(εδ. 10). Ο Αβξαάκ είρε απηή ηε κεγάιε εηθφλα ζην λνπ ηνπ θαη ήμεξε πσο 
απηφ πνπ ηνλ πεξίκελε ζην ηέινο άμηδε φ,ηη θη αλ αληηκεηψπηδε εδψ, νπνη-
εζδήπνηε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. 
Ήμεξε φηη ήηαλ «μέλνο θαη παξεπίδεκνο επί ηεο γεο» (εδ. 13). Ο θφζκνο 
καο θαη ε δσή καο εδψ, φζν πνιχηηκε θη αλ είλαη, δελ είλαη ην παλ. Καη 
θπζηθά ην κεγαιχηεξν παξάδεηγκα πίζηεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ήηαλ ε 
ζπζία πνπ πξνζπκνπνηήζεθε ν Αβξαάκ λα πξνζθέξεη, θαηφπηλ εληνιήο 
ηνπ Θενχ, ζην φξνο Μνξηά. 
ΚΔΦΖ: Πψο έρεηε βηψζεη ην λα πξνρσξάηε κε πίζηε; Πνηεο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησ-
πίζαηε θαη πνηεο νη ραξέο; Ση ην δηαθνξεηηθφ ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε, έρνληαο απνθηή-
ζεη πιένλ εκπεηξία; 
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Τεηάρηη 8 Ιοσλίοσ 
 

ΑΒΡΑΑΜ, Ο ΠΔΡΙΖΓΖΣΖ 
 

Μειεηψληαο ηε δσή ηνπ Αβξαάκ βιέπνπκε φηη ε πίζηε ηνπ πεξηιάκβαλε 
θαη ζηηγκέο ακθηβνιίαο θαη απηζηίαο γηα ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Οη πξφγνλνη 
ηνπ Αβξαάκ ήηαλ εηδσινιάηξεο (Ναπή 24/θδ‟ 2), θαη πηζαλφλ απηφ λα ε-
μεγεί γηαηί δελ είρε πάληα πιήξε εκπηζηνζχλε ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. Γχν 
θνξέο έδεημε δεηιία θαη δήηεζε απφ ηε άξα λα πεη ηε κηζή αιήζεηα (Γέλ. 
12/ηβ‟ 11-13, 20/θ‟2). Δλψ φηαλ έκαζε φηη ζα απνθηνχζε γην απφ ηε άξα, 
γέιαζε (Γέλ. 17/ηδ‟ 17). Ο Κχξηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Αβξαάκ παξά ηα 
ειαηηψκαηά ηνπ, επεηδή αθξηβψο ν Αβξαάκ αθέζεθε ζηνλ Κχξην γηα λα 
ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Έηζη, ν Κχξηνο κπφξεζε λα κνξθψζεη ηνλ ραξαθηή-
ξα Σνπ. 
Ο Κχξηνο άιιαμε ηνλ Αβξαάκ κέζα απφ ηηο πεξηεγήζεηο. Σν ηαμίδη απφ 
κφλν ηνπ είλαη κία κνξθή εθπαίδεπζεο. Κάλεη ηνλ άλζξσπν δεθηηθφ ζε 
λέεο ηδέεο θαη ζε επθαηξίεο γηα αιιαγή. Σν νδνηπνξηθφ πξνο ηελ Ηεξνπζα-
ιήκ ήηαλ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην θνκκάηη ηεο ιαηξείαο ησλ Ηζξαειη-
ηψλ. Οη αιιαγέο πνπ βίσλαλ νη πξνζθπλεηέο θαζψο δηέλπαλ απνζηάζεηο, 
ζηε δηαλπθηέξεπζε, ζηελ ηξνθή, ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε 
ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αλζξψπνπο, ελίζρπαλ ηελ πίζηε ηνπο. Ζ ια-
ηξεία κε ηηο ζπζίεο θαη ηηο πξνζθνξέο, ηνπο ρνξνχο θαη ηνπο ςαικνχο, 
βνεζνχζαλ ην ιαφ ηνπ Θενχ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο πα-
ξαδφζεηο ηνπ. 
ην ηαμίδη ηνπ απφ ηε γελέηεηξά ηνπ Οπξ κέρξη ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ ζηε 
Υεβξψλ, ν Αβξαάκ επηζθέθζεθε ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. 
Σα πην ζεκαληηθά θαη κεηαξξπζκηζηηθά θαη ηεξαπνζηνιηθά ζπκβάληα ηεο 
δσήο ηνπ ζπλδένληαη κε ηα ηαμίδηα ηνπ. 
Πνηα πλεπκαηηθά δηδάγκαηα είρε ν Αβξαάκ ζηα παξαθάησ κέξε; 
Μνξέρ ζηε πρέκ (Γέλ. 12/ηβ‟ 6,7)………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Υεβξψλ (Γέλ. 13/ηγ‟ 18-14/ηδ‟ 20)……………………………………………... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Μακβξή (Γέλ. 18/ηε‟ 1, 20-33)……………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
ξνο Μνξηά (Γέλ. 22/θβ‟ 1-14)………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
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Πέμπηη 9 Ιοσλίοσ 
 

ΑΒΡΑΑΜ: ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟ ΓΙΚΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙ 
 

Γηαβάζηε Γέλ. 18/ηε‟ 18,19. Πνηα ζεκαληηθά δηδάγκαηα απνξξένπλ απφ 
απηά ηα εδάθηα γηα ηελ πίζηε θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Αβξαάκ ζηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..... 
«Ο Θεφο θάιεζε ηνλ Αβξαάκ λα γίλεη δάζθαινο ηνπ ιφγνπ Σνπ, ηνλ έθιε-
με λα γίλεη ν παηέξαο ελφο κεγάινπ έζλνπο, επεηδή ήμεξε φηη ν Αβξαάκ 
ζα δίδαζθε ηα παηδηά ηνπ θαη ην ζπηηηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ 
Θενχ. Καη απηφ πνπ έδσζε ηε δχλακε ζηε δηδαρή ηνπ Αβξαάκ, ήηαλ ε 
επηξξνή ηεο ίδηαο ηεο δσήο ηνπ. Σα κέιε ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηάο ηνπ π-
πεξέβαηλαλ ηηο ρίιηεο ςπρέο. Πνιιά απφ απηά ήηαλ ήδε αξρεγνί νηθνγε-
λεηψλ, θαη δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ είραλ πξφζθαηα πξνζειπηηζζεί απφ 
ηελ εηδσινιαηξία.» Δ. Υνπάηη, Δ. ζ. 176. 
Οη ηεξαπνζηνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη πην επηηπρεκέλεο φηαλ ππν-
ζηεξίδνληαη απφ κία νηθνγελεηαθή δσή πνπ είλαη ζε αξκνλία κε ην ζέιεκα 
ηνπ Θενχ. ηελ Αγία Γξαθή θαη ζηελ ηζηνξία ηεο εθθιεζίαο βιέπνπκε φηη 
νη πξψηεο Υξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ήηαλ εθθιεζίεο θαη‟ νίθνλ, θαη θαηά βά-
ζε, νηθνγελεηαθέο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αβξαάκ 
θιήζεθε απφ ηνλ Θεφ, ήηαλ ιφγσ ηνπ φηη θαηεχζπλε ηνλ νίθν ηνπ ζην 
δξφκν ηνπ Κπξίνπ. Ο ζθνπφο ηνπ Θενχ ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ίδηνο κ‟ απ-
ηφλ ζηελ απνζηνιή, δειαδή «λα θάκλε ηηο δηθαηνζχλελ θαη θξίζελ» (Παξ. 
21/θα‟ 3). 
θεθζείηε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ Αβξαάκ έδεημε ηελ πίζηε 
θαη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηνλ Κχξην. Γείηε γηα παξάδεηγκα Δβξ. 11/ηα‟ 
11,20. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Φπζηθά ζηελ Αγία Γξαθή βξίζθνπκε θαη παξαδείγκαηα πηζηψλ αλζξψ-
πσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δελ αθνινχζεζαλ ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ. 
Χζηφζν, ην λφεκα ησλ εδαθίσλ είλαη μεθάζαξν: ε πίζηε θαη ην παξάδεηγ-
κα ηνπ Αβξαάκ ήηαλ ηφζν δπλαηά πνπ ην ζπίηη ηνπ έκαζε λα «θπιάμεη ηελ 
νδφλ ηνπ Κπξίνπ» (Γέλ. 18/ηε‟ 19). 
ΚΔΦΖ: «Να θπιάμεη ηελ νδφλ ηνπ Κπξίνπ.» Ση ζεκαίλεη απηή ε θξάζε γηα ζαο; Πψο 
κπνξνχκε λα «θπιάμνπκε ηελ νδφ ηνπ Κπξίνπ»; 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:  
 
«Ο Θεφο θάιεζε ηνλ Αβξαάκ, ηνλ επλφεζε θαη ηνλ ηίκεζε, θαη ε πηζηφηεηα 
ηνπ παηξηάξρε έγηλε θσο ζηνπο ιανχο φισλ ησλ ρσξψλ φπνπ θαηνίθεζε. 
Ο Αβξαάκ δελ απνκνλψζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Γηαηήξεζε 
θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο βαζηιείο ησλ γεηηνληθψλ εζλψλ θαη κεξηθνί απφ 
απηνχο ηνπ θέξζεθαλ κε κεγάιν ζεβαζκφ. Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε αθηιαπηία 
ηνπ, ε γελλαηφηεηα θαη ε θαινθαγαζία ηνπ παξίζηαλαλ ην ραξαθηήξα ηνπ 
Θενχ. ηε Μεζνπνηακία, ζηε Υαλαάλ, ζηελ Αίγππην, αθφκε θαη ζηνπο 
θαηνίθνπο ησλ νδφκσλ, ν Θεφο ηνπ νπξαλνχ απνθαιχθζεθε κέζν ηνπ 
αληηπξνζψπνπ Σνπ.» Δ. Υνπάηη, Π.Π. ζ. 349. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηα ρηιηάδεο ρξφληα ε ηζηνξία ηνπ Αβξαάκ θαη ηνπ Ηζαάθ ζην φξνο 
Μνξηά ζπγθινλίδεη ηνπο πηζηνχο, αιιά θαη θαηαθξνλείηε θαη ριεπάδεηε 
απφ εθείλνπο πνπ ηελ ζεσξνχλ ζθιεξή θαη βάξβαξε. Γηαβάζηε μαλά ηελ 
ηζηνξία ζηε Γέλ. 22/θβ‟. Ση καζήκαηα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απ‟ απ-
ηήλ; Ση καο δηδάζθεη γηα ηνλ ηαπξφ θαη ην ηξνκεξφ θφζηνο ηεο ακαξηίαο; 
Ση καο δηδάζθεη γηα ηε ζσηεξία εθ πίζηεσο; Γηαηί απηή ε ηζηνξία πξνβιε-
καηίδεη πνιινχο; 
2.  Γηαβάζηε Γέλ. 12/ηβ‟ 11-13, 20/θ‟ 2 ηηο δχν αλαθνξέο φπνπ ν Αβξαάκ, 
ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ, έδεημε απηζηία. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ 
απηέο ηηο ηζηνξίεο; 
3.  Έλα απφ ηα πην γλσζηά εδάθηα ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη ην Γέλ. 15/ηε‟ 
6. Ση ιέεη; ε πνηα πεξίπησζε εηπψζεθαλ απηά ηα ιφγηα; Πψο ρξεζηκν-
πνηείηαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε; (Γείηε Ρσκ. 4/δ‟ 3, Γαι. 3/γ‟ 6, Ηαθ. 2/β‟ 23) 
Ση καο δηδάζθεη γηα ηελ πίζηε, ηα έξγα, θαη ηελ ζσηεξία; 
4.  Αλαθέξεηε νξηζκέλνπο πηζηνχο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δελ αθν-
ινχζεζαλ «ηελ νδφ ηνπ Κπξίνπ». Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ηηο 
ηζηνξίεο ηνπο πνπ ζα βνεζήζεη εκάο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καο λα 
είκαζηε πηζηνί ζηνλ Κχξην; 


