Ο Πατέρας Αβραάμ
Μάθημα Ένα
Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο
Οδηγός μελέτης
Περιεχόμενα
Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,
Σημειώσεις – Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του
μαθήματος, και χώρο για γράψιμο πρόσθετων σημειώσεων.
Ερωτήσεις Ανασκόπησης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος
και
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και
τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του
μαθήματος με
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών
• Πριν να δείτε το μάθημα
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα.
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το
κομμάτι που ακούτε. Οι διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’
αυτό ίσως να θέλετε να κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα
πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κύριους χωρισμούς του
περιγράμματος στις ενότητες.
• Καθώς βλέπεις το μάθημα
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o Σημειώσεις Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να
ακολουθήσετε το μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές
σημειώσεις. Πολλές από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις
σημειώσεις, αλλά μπορεί να κάνεις και τις δικές σου συμπληρωματικές
σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε λεπτομέρειες που θα σας
βοηθήσουν να θυμάστε , να περιγράψετε και να στηρίζεται τις κύριες
ιδέες.
o Παύση/επανάληψη μερών του μαθήματος – Ίσως είναι χρήσιμο να
κάνετε παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να
γράψετε συμπληρωματικές σημειώσεις, να ξαναδείτε δύσκολες έννοιες, ή
να συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.
• Αφού έχετε δει τα μαθήματα
o Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις ανασκόπησης
στο χώρο που υπάρχει. Οι ερωτήσεις ανασκόπησης θα είναι καλύτερο,
να τις συμπληρώσει ο καθένας μόνος και όχι σαν ομάδα.
o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες
για γραπτές εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες
συνιστάτε οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν την μία σελίδα.
Προετοιμασία
• Διάβασε Γένεση 11:10–25:18
Σχεδιάγραμμα

Εισαγωγή
Ι. Ο Λογοτεχνικός Σχεδιασμός της ζωής του Αβραάμ
Α. Η Λογοτεχνική Δομή του Βιβλίου της Γένεσης
Β. Η Λογοτεχνική Δομή της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ
ΙΙ. Τα Σημαντικότερα θέματα της ζωής του Αβραάμ
Α. Το Κείμενο – κλειδί της ζωής του Αβραάμ
Β. Η Ανάπτυξη των σημαντικών θεμάτων της ζωής του Αβραάμ
1. Η Θεία Χάρη στη ζωή του Αβραάμ
2. Πιστότητα του Αβραάμ
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3. Ευλογίες από τον Αβραάμ
4. Ευλογίες μέσω του Αβραάμ
Συμπέρασμα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή

Ι. Ο Λογοτεχνικός Σχεδιασμός Της Ζωής Του Αβραάμ
Οι συγγραφείς της Βίβλου έγραφαν ιστορία έχοντας κατά νου τους αναγνώστες τους.
Σχεδίαζαν, λοιπόν, τις ιστορίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε αντιστοιχία με
τα ερωτήματα της ζωής των ανθρώπων οι οποίοι θα τις διάβαζαν.
Α. Η Λογοτεχνική Δομή Του Βιβλίου Της Γένεσης
Το βιβλίο της Γένεσης είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα.
1. Την αρχέγονη ιστορία (Γένεση 1:1- 11:9)
Παρουσιάζει την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Θεού για την προέλευση του
κόσμου μας.

2. Την πρώιμη ιστορία των πατριαρχών (11:10 – 37:1)
Ιστορίες των πατριαρχών του λαού Ισραήλ.

• Αναφέρεται στην ζωή του Αβραάμ

• Αναφέρεται στην ζωή του Ιακώβ
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3. Tην μεταγενέστερη ιστορία των πατριαρχών (Γένεση 37: 2 – 50:26)
Μια μεγάλη, ενιαία ιστορία για την ζωή του Ιωσήφ

Β. Η Λογοτεχνική Δομή Της Αφήγησης Της Ζωής Του Αβραάμ (11:10 –
25:18)
1. Βασικές ενότητες
Ο Μωυσής κατέγραψε τη ζωή του Αβραάμ σε δεκαεφτά βασικά επεισόδια:
• Η προνομιούχα καταγωγή του Αβραάμ
• Ο αποτυχημένος Πατέρας του Αβραάμ
• Η αποδημία του Αβραάμ στη γη Χαναάν
• Η απελευθέρωση του Αβραάμ από την Αίγυπτο
• Η διένεξη του Αβραάμ με τον Λωτ
• Η διάσωση του Λωτ από τον Αβραάμ
• Οι υποσχέσεις της διαθήκης του Αβραάμ
• Η αποτυχία του Αβραάμ στην ιστορία με την Άγαρ
• Οι απαιτήσεις της διαθήκης του Αβραάμ
• Σόδομα και Γόμορρα
• Η μεσολάβηση του Αβραάμ για τον Αβιμέλεχ
• Οι γιοί του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ
• Η συνθήκη του Αβραάμ με τον Αβιμέλεχ
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• Η δοκιμασία του Αβραάμ
• Ο τόπος ταφής του Αβραάμ
• Μια σύζυγος για τον Ισαάκ
• Ο θάνατος του Αβραάμ και οι κληρονόμοι
Κάθε ένα απ’ αυτά τα επεισόδια είχε σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να
αναφέρει γεγονότα της ζωής του Αβραάμ και να διδάξει συγκεκριμένα
μαθήματα τους Ισραηλίτες της εποχής του Μωυσή.
2. Διευθετήσεις
Τα επεισόδια της ζωής του Αβραάμ συγκεντρώνονται σε ομάδες γύρω από
συγκεκριμένα θέματα και αυτές οι ομάδες σχηματίζουν πέντε συμμετρικά βήματα.
• Πρώτα: Ο Μωυσής καταγράφει το ξεκίνημα της ζωής του Αβραάμ και τις
πρώτες εμπειρίες με το Θεό.
o Δεύτερον: Επικεντρώνει στις πρώτες επαφές που είχε ο Αβραάμ με
άλλους λαούς,
§ Τρίτον: Επικεντρώνεται στη σχέση διαθήκης που έκανε ο Αβραάμ
με το Θεό,
o Τέταρτον: Μεταγενέστερες επαφές του Αβραάμ με άλλους λαούς.
• Πέμπτο: Απόγονοι και θάνατος

ΙΙ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
Α. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
Η κλήση του Θεού προς τον Αβραάμ (Γένεση 12:1-3)
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Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ:
«Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου κι από το σπίτι του
πατέρα σου, και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω
από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου
ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε
ευλογεί και θα καταριέμαι όποιον σε καταριέται. Μ’ εσένα θα ευλογηθούν
όλα τα έθνη της γης».
1. Εισαγωγή (12:1a)

Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ
• Ο Αβραάμ έλαβε την κλήση από το Θεό στην Ουρ
• Πριν ο πατέρας του Θηρά πεθάνει στη Χαράν
2. Μέρος πρώτο (12:1β-2γ)
• Προστακτική
o Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου κι από το σπίτι

του πατέρα σου, και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω.
• Τρείς ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις,
o Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος
o και θα σε ευλογήσω
o Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό
3. Μέρος δεύτερο (12:2δ-3)
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Το κέντρο βάρους δεν είναι πια ο Αβραάμ ως αποδέκτης ευλογιών, αλλά ο
Αβραάμ ως αγωγός ευλογιών στους άλλους.
• Προστακτική:
o και θα είσαι ευλογία για τους άλλους
• Τρείς ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις:
o Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί
o και θα καταριέμαι όποιον σε καταριέται
o Μ’ εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης

Β. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΑΒΡΑΑΜ
1. Η Θεία Χάρη στη ζωή του Αβραάμ
Η σχέση του Θεού με τον Αβραάμ είχε ως βάση τη χάρη του Θεού.
Η σχέση του Αβραάμ με το Θεό προέκυψε από το γεγονός ότι ο Θεός είχε έλθει
στη ζωή του Αβραάμ πολύ πριν ο Αβραάμ κάνει κάτι για να Τον υπηρετήσει.
Η σώζουσα δικαιοσύνη του Αβραάμ, ήταν δώρο ελέους
2. Η πιστότητα του Αβραάμ
Ο Θεός

είχε δείξει έλεος στον Αβραάμ, αλλά αυτό που ζητούσε από τον

Αβραάμ ήταν να γίνει ο πιστός υπηρέτης Του.
Ο Θεός απαίτησε πιστότητα από τον Αβραάμ σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή
του.
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• Γένεση 22
3. Ευλογίες στον Αβραάμ
Ο Θεός προσέφερε στον Αβραάμ τρείς ευλογίες.
• Ένα μεγάλο έθνος( απόγονοι)
• Ευλογία (ευημερία)
• Σπουδαίο όνομα (φήμη)
Η απόκτηση απογόνων, ευημερίας και φήμης από τον Αβραάμ ήταν
προμηνύματα των ακόμα μεγαλύτερων ευλογιών που ο Θεός θα έδινε στους
πιστούς απογόνους του Αβραάμ.

4. Ευλογίες μέσω του Αβραάμ
Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να γίνει αγωγός θείων ευλογιών σε όλους τους
λαούς της γης.
Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ στον Εαυτό Του, έτσι ώστε:
• Ο Αβραάμ να οδηγήσει τα έθνη του κόσμου στις ευλογίες του Θεού.
Ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ στον Εαυτό Του μέσω του Μωυσή, έτσι ώστε:
• Να οδηγήσουν τα έθνη του κόσμου στις ευλογίες του Θεού
Ο Θεός έχει καλέσει την εκκλησία προς τον Εαυτό Του σήμερα, ώστε:
• Εμείς να μπορούμε να οδηγήσουμε τα έθνη του κόσμου στις ευλογίες
του Θεού.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ερωτήσεις ανασκόπησης
1. Ποια είναι τα ονόματα που δίνει αυτό το μάθημα στα τρία κύρια τμήματα του
βιβλίου της Γένεσης; Τι περιέχει το κάθε τμήμα;
2. Περιέγραψε την δομή των ιστοριών για την ζωή του Αβραάμ στο Γεν. 11:10 25:18. Συμπεριέλαβε τις βασικές ενότητες και κανόνες της ζωής του.
3. Γιατί ο Μωυσής σχεδίασε το λογοτεχνικό πορτρέτο του πρώτου πατριάρχη του
Ισραήλ με τέτοιο τρόπο;
4. Περιγράψτε την δομή του Γεν. 12:1-3. Γιατί αυτή η δομή είναι σημαντική;
5. Ποια είναι τα τέσσερα βασικά θέματα που παρουσιάζονται στο Γεν. 12:1-3 για
την ζωή του Αβραάμ ;
6. Ποιες οι μερικές ομοιότητες μεταξύ των Ισραηλιτών που έζησαν την εποχή του
Μωυσή και των σύγχρονων Χριστιανών;

Ερωτήσεις εφαρμογής
1. Καθώς ο Μωυσής έγραψε για τον Αβραάμ επέστησε την προσοχή στη χάρη
του Θεού. Με ποιο τρόπο η ιστορία της ζωής σου επιδεικνύει την χάρη του
Θεού;
2. Ο Αβραάμ χρειάστηκε να δείξει πίστη με πολλούς τρόπους μέσω της υπακοής
του στον Θεό. Κατά την αντίληψη σου, τι θέση έχει η πίστη στις σχέσεις του
Θεού με τον λαό του;
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3. Με ποιους τρόπους μπορείς να ταυτιστείς με τον Αβραάμ; Ποιο επεισόδιο της
περιγραφής του Μωυσή σου φαίνεται πιο κοντά στην δική σου εμπειρία ως
ακόλουθος του Χριστού; Πως η ιστορία του Αβραάμ σ’ ενθαρρύνει;
4. Γιατί πιστεύεις ότι ο Μωυσής επιθυμούσε οι Ισραηλίτες να καταλάβουν ότι οι
ευλογίες τους είχαν ένα σκοπό;
5. Με ποιο τρόπο εσύ και η εκκλησιαστική σου κοινότητα ήσασταν ευλογία σε
άλλους;
6. Ποια είναι η πιο σημαντική γνώση που έμαθες (αποκόμισες) απ’ αυτό το
μάθημα;
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