
1 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΔΙΑΛΕΞΗ 2Η  Ο ΘΕΟΣ – ΠΑΤΕΡΑΣ 

Περιεχόμενα 
 

Διάγραμμα – Ένα διάγραμμα του μαθήματος 
 

Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις 

κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος και χώρο για πρόσθετες 
σημειώσεις. 

 

Ερωτήσεις επανάληψης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και 
χώρος για τις απαντήσεις. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ. 

 
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με  

τη χριστιανική ζωή, τη θεολογία και τη διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε 

ομάδες, γραπτές εργασίες και τεστ. 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών 
 

 Πριν δείτε το μάθημα 
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα. 

 

o Διαλλείματα – Εξετάστε πού αρχίζει και πού 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 τη 

βασική διάρθρωση των ενοτήτων στο διάγραμμα του μαθήματος. 
 

 Καθώς βλέπετε το μάθημα 
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 να 

κάνετε και τις δικές σας συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να 
προσθέσετε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε, να 

περιγράψετε και να μπορείτε να υπερασπιστείτε τις κύριες ιδέες. 
 

o Παύση/επανάληψη τμημάτων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να 

κάνετε παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να 
κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις, να ξαναδείτε δύσκολες έννοιες ή να 

συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν. 
 

 Αφού έχετε δει τα μαθήματα 
o Ερωτήσεις Επανάληψης – Απαντήστε στις ερωτήσεις επανάληψης στο χώρο 

που υπάρχει. Τις ερωτήσεις αναθεώρησης, θα είναι καλύτερο, να τις 

συμπληρώσει ο καθένας μόνος του και όχι σαν ομάδα. 

o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για 
γραπτές εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες 

συνιστάται οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν τη μία σελίδα. 
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Ο ΘΕΟΣ – ΠΑΤΕΡΑΣ 

Διάγραμμα 

Εισαγωγή 

 

Ι . Ο Θεός 

 Α. Η Μοναδικότητα του Θεού 

  1. Πολυθεϊσμός 

  2. Μονοθεϊσμός 

  3. Χριστιαν ισμός 

 Β. Η Απλότητα του Θεού 

 

Ι Ι . Ο Πατέρας – Παντοκράτορας 

 Α. Το Όνομα «Πατέρας» 

 Β. Το Πρόσωπο του Θεού Πατέρα 

 Γ. Η Φύση της Πατρότητας 

  1. Ο Θεός Πατέρας ως Δημιουργός 

  2. Ο Θεός Πατέρας ως Βασιλιάς 

  3.Ο Θεός Πατέρας ως  Κεφαλή της Οικογένειας 

 Δ. Η Απεριόριστη Δύναμη του Πατέρα 

  1. Η Απεριόριστη Φύση της Δύναμης 

  2. Η Απαράμιλλος Δύναμη του Θεού Πατέρα 

 

Ι ΙΙ. Ο Πατέρας ο Δημιουργός του ουρανού και της γης 

 Α. Το Έργο της Δημιουργίας 

 Β. Η Καλή Δημιουργία του Πατέρα 

 Γ. Η Εξουσία του Πατέρα στην Δημιουργία 

  1. Η Απόλυτη Φύση της Εξουσίας του Πατέρα 

  2. Αποκλειστική Εξουσία του Πατέρα 

  3. Ολοκληρωτική Εξουσία του Πατέρα 

 

Συμπέρασμα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γραφή επιμένει ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός – κι αυτός είναι εκείνος τον οποίο 

λατρεύουν και προσκυνούν οι Χριστιανοί.  

 

Ι. Ο Θεός 

 

Ι.Α. Η Μοναδικότητα του Θεού 

Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός που υπάρχει. 

 

Ι.Α.1. Πολυθεϊσμός 

Ο Πολυθεϊσμός είναι η πίστη στην ύπαρξη πολλαπλών θεών 

Στον πολυθεϊσμό, κανένας θεός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι το μόνο υπερφυσικό ον το οποίο 

ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε όλο το σύμπαν. 

 

Στην εποχή της πρώτης εκκλησίας, οι περισσότεροι μη Χριστιανοί ήταν πολυθεϊστές.  

 

Λόγοι για τον Πολυθεϊσμό: 

 επιβαλλόταν  από τον νόμο 

  η αμαρτωλότητα των ανθρώπων 

 

Ρωμαίους κεφ. 1:20-23: 

Δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτίσης τού κόσμου, 

καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, 

ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι. 

Επειδή, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν· αλλά, μέσα 

στους μάταιους συλλογισμούς τους, αναζήτησαν μάταια πράγματα, και σκοτίστηκε η ασύνετη 

καρδιά τους. 

Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί. 

Και άλλαξαν τη δόξα τού άφθαρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου, και πουλιών 

και τετράποδων και ερπετών. 
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Ι.Α.2. Μονοθεϊσμός 

Από τεχν ικής άποψης, ο μονοθεϊσμός αναφέρεται σε κάθε θρησκεία η οποία επιβεβαιώνει την 

πίστη σε έναν μόνο θεό. 

 

Πολλές περικοπές στην Αγία Γραφή υποστηρίζουν τη μοναδικότητα του Θεού  

 Α΄ Βασιλέων κεφ. 8:60: 

για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης ότι, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, κανένας άλλος! 

 

 στον Ψαλμό 86:10 ο Δαβίδ έψαλλε στον Κύριο: 

επειδή, είσαι μεγάλος, και κάνεις θαυμαστά έργα· εσύ είσαι ο μόνος Θεός. 

 

 στο Β΄ Βασιλέων κεφ. 19:19, ο βασιλιάς Εζεκίας προσευχήθηκε: 

τώρα, λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας, παρακαλώ, από το χέρι του· για να γνωρίσουν όλα τα 

βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι Κύριος, ο Θεός, ο μόνος. 

 

 στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφ. 3:30, ο απ. Παύλος επέμενε: 

επειδή, ένας είναι ο Θεός, που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή που προέρχεται από πίστη, 

και στην ακροβυστία διαμέσου της πίστης. 

 

 στον Ιακώβο κεφ. 2:19, μας λέει: 

Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας· καλά κάνεις· και τα δαιμόνια πιστεύουν, και φρίττουν. 

. 

Δεν λατρεύουν τον ίδιο θεό όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες  

 Ο Ιουδαϊσμός: αρνείται τον Τριαδικό Θεό τον οποίο αποκαλύπτει η Αγία Γραφή.  

 

κατά Λουκάν  ευαγγέλιο κεφ. 10:16: 

Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα· και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα· και εκείνος που αθετεί 

εμένα, αθετεί αυτόν που με απέστειλε. 

 

 Ισλάμ: δεν υπάρχει κοινότητα ύπαρξης μέσα σε Κείνον. 

 Χριστιανισμός: πίστη σε έναν Θεό ο οποίος υπάρχει σε τρία πρόσωπα.  
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Ι.Α.3. Χριστιανισμός 

 

Το Πιστεύω δεν λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός.  

 

Το πιστεύω έχει διαμορφωθεί γύρω από μια τριαδική φόρμουλα.  

 

Το Σύμβολο Πίστης αρνείται τον πολυθεϊσμό καθώς χρησιμοποιεί τον εν ικό της γεν ικής λέξης 

«θεός» ως ένα θείο όνομα. 

 

Τα ονόματα του Θεού: 

 Ελ Σαντάι  :«Παντοκράτορας Θεός»,  

 Ελ Ελυόν: «ο Ύψιστος Θεός»,  

 Αδωνάι:  «Κύριος», και σημαίνει αφέντης ή ηγέτης. 

 Γιαχβέ: Ι εχωβάς, «Κύριος», Εγώ Είμαι. Γένεση κεφ. 9:26, Γένεση κεφ.12:8. 

 

 Έξοδος κεφ. 3:13-16: 

Και ο Μωυσής είπε στον Θεό: Δες, όταν εγώ πάω στους γιους Ισραήλ, και τους πω: Ο Θεός των 

πατέρων σας με απέστειλε σε σας, κι εκείνοι με ρωτήσουν: Τι είναι το όνομά του; Τι θα τους πω; 

Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων· και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με 

απέστειλε σε σας. 

 

Το Σύμβολο Πίστης δείχνει ότι ο Θεός του Χριστιαν ισμού είναι ο μόνος ο οποίος αξίζει να λέγεται 

«Θεός».  

 

Α’ Βασιλέων κεφ. 8:60: 

για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης ότι, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, κανένας άλλος! 

 

Ι.Β. Η Απλότητα του Θεού 

Η ουσία του Θεού δεν είναι μια σύνθεση από διαφορετικές ουσίες αλλά είναι ένα ενοποιημένο 

σύνολο που αποτελείται από μία μόνο ουσία. 

Η ουσία του Θεού: 

 Ουσιαστική φύση 

 Ουσία από την οποία αποτελείται ο Θεός 

 Δεν αποτελείται από ένα μείγμα διαφόρων ουσιών 
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 Ενοποιημένο σύνολο που αποτελείται από μόνο μία ουσία 

Η Βίβλος τον ίζει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός... μία θεϊκή ύπαρξη, η οποία υπάρχει σε τρία 

πρόσωπα. 

 

ΙΙ. Ο Πατέρας Παντοκράτορας 

 

ΙΙ.Α. Το Όνομα «Πατέρας» 

Πατέρας: 

 Δημιουργός των πάντων 

 Δηλώνει τη σχέση των πιστών με τον Πατέρα ως υιοθετημένοι γιοι και κόρες 

 Δηλώνει τη σχέση μεταξύ του Ιησού και του Πατέρα του 

 

στο βιβλίο του Δευτερονομίου κεφ. 32:6, στον  προφήτη Ησαΐα κεφ. 63:16 και κεφ. 64:8.  

Μαλαχίας κεφ. 2:10: 

ΔΕΝ είναι ένας ο πατέρας όλων μας; Δεν μας έπλασε ένας Θεός; Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας 

ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη διαθήκη των πατέρων μας; 

 

Όταν ο Θεός αποκαλείται «Πατέρας» στην Παλαιά Διαθήκη, η αναφορά είναι σε όλη την Αγία 

Τριάδα. 

 

 Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, υπήρχαν φορές που αναφέρονταν ακόμη, σε όλη την  Αγία 

Τριάδα ως τον Πατέρα με μια γεν ική έννοια. κατά Ματθαίο ευαγγέλιο κεφ. 5:45, κεφ. 6:6-18, Πράξεις  

των Αποστόλων κεφ. 17:24-29 

Ιάκωβος κεφ. 1:17: 

κάθε αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα 

των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλοίωση ή σκιά μεταβολής. 

 

Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη «Πατέρας» με μια άλλη έννοια για να αναφερθεί σε ένα 

πρόσωπο της Αγίας Τριάδας το οποίο είναι διακριτό από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.  

Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφ.1:14,18 και κεφ. 5:17-26, στην επιστολή προς Γαλάτας κεφ. 4:6 και στη 

δεύτερη επιστολή του Πέτρου κεφ. 1:17.  

2η επιστολή του Ιωάννη εδάφιο 9 

Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία τού Χριστού, δεν έχει τον Θεό· εκείνος που 

μένει στη διδασκαλία, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. 
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Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφ. 14:16-17 

Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί 

σας στον αιώνα, 

το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το 

γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και μέσα σας θα είναι . 

 

ΙΙ.Β. Το Πρόσωπο του Θεού Πατέρα 

Απόψεις για την Τριάδα: 

 οντολογική Τριάδα όταν  

o εστιάζουμε στην ύπαρξη του Θεού.  

o την ουσία  

 οικονομική Τριάδα  

o σε σχέση με τη διαχείριση του οίκου 

o πώς ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα σχετίζονται μεταξύ τους ως 

διακριτές προσωπικότητες. 

α. Ο Πατέρας: το πρώτο πρόσωπο της  

 οντολογικής Τριάδας, επειδή  

o ο Υιός γενν ιέται από τον Πατέρα,  

o  το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα.  

 

 

πρώτη επιστολή του Ιωάννη κεφ. 4:9: 

Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη τού Θεού σε μας, επειδή ο Θεός τον Υιό του τον μονογενή 

απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. 

 

κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφ. 15:26: 

Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα της 

αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. 

 

 οικονομική Τριάδα.  

o εξουσία του Πατέρα επάνω στον Υιό του, (π.χ. κατά Ιωάννη κεφ. 6:40, 

Εφεσίους κεφ. 1:20-22, Ψαλμός 110:1, Εβραίους κεφ. 1:3, πρώτη επιστολή 

προς Κορινθίους κεφ. 15:24). 

o έχει εξουσία επάνω στο Άγιο Πνεύμα (Εφεσίους κεφ. 1:17, Πράξεις των 

Αποστόλων κεφ. 10:38). 
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ΙΙ.Γ. Η Φύση της Πατρότητας 

 

ΙΙ.Γ.1. Ο Θεός Πατέρας ως Δημιουργός 

 Δευτερονόμιο κεφ. 32:6 

 Ησαΐας κεφ. 43:6-7, κεφ. 64:8 

 Μαλαχίας κεφ. 2:10  

 Λουκάς κεφ. 3:38 

Πράξεις κεφ. 17:26-28: 

Και από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν επάνω στο πρόσωπο της γης, 

και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς, και τα οροθέσια της κατοικίας τους· 

για να ζητούν τον Κύριο, ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφήσουν και να τον βρουν· αν και δεν είναι 

μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά· 

για τον λόγο ότι, μέσα σ' αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχομε· όπως και μερικοί από τους 

ποιητές σας είπαν: «Επειδή, και δικό του γένος είμαστε». 

 

Η γεν ική πατρότητα του Θεού στη δημιουργία τον παρακινεί να δείχνει μεγάλη υπομονή με τον 

πεσμένο κόσμο μας και ιδιαίτερα με τον αμαρτωλό άνθρωπο.  

 

Ψαλμός 145:8-9: 

Ελεήμονας και οικτίρμονας είναι ο Κύριος· μακρόθυμος και πολυέλεος. 

Αγαθός ο Κύριος προς όλους· και οι οικτιρμοί του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του. 

ΙΙ.Γ.2. Ο Θεός Πατέρας ως Βασιλιάς 

 

Στην αρχαία Εγγύς Ανατολή,  

 οι άνθρωποι αναφέρονται σε βασιλιάδες ως τους πατέρες τους 

 οι βασιλιάδες αναφέρονται στο λαό τους ως τα παιδιά τους.  

o Δαβίδ ως ο πατέρας του  

 

Μάρκος κεφ. 11:10: 

ευλογημένη η βασιλεία τού πατέρα μας Δαβίδ, που έρχεται στο όνομα του Κυρίου· Ωσαννά εν 

τοις υψίστοις. 

 

Πράξεις κεφ. 4:25-26: 
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ο οποίος είπες με το στόμα τού Δαβίδ τού δούλου σου: «Γιατί φρύαξαν τα έθνη, και οι λαοί 

μελέτησαν μάταια 

Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης, και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο, 

και ενάντια στον Χριστό του». 

ο Θεός ονομαζόταν «Πατέρας» 

 επειδή ήταν ο μεγάλος βασιλιάς, ο οποίος κυβερνούσε πάνω σε όλους τους βασιλιάδες 

του κόσμου  

 επειδή κυβερνούσε απευθείας  στον εκλεκτό λαό του τον Ισραήλ. 

Ησαΐας κεφ. 63:15-:  

Επίβλεψε από τον ουρανό, και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου· πού 

είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος τού ελέους σου και των οικτιρμών σου; 

Αποκλείστηκαν σε μένα; 

Εσύ, βέβαια, είσαι ο Πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει, και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει· 

εσύ, Κύριε, είσαι ο Πατέρας μας· Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. 

 

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του να προσεύχονται: «Πατέρα μας που είσαι στους Ουρανούς» 

 

ΙΙ.Γ.3. Ο Θεός Πατέρας ως Κεφαλή της Οικογένειας 

 

Πιο συχνά στην Παλαιά Διαθήκη, όμως, ο Θεός απεικονίζεται ως η κεφαλή της οικογένειας του 

έθνους Ισραήλ. Δευτερονόμιο κεφ. 1:31, Ψαλμός 103:13 και Παροιμίες κεφ. 3:12.  

 

Ωσηέ κεφ. 11:1: 

ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου . 

 

 Αριθμοί κεφ. 12:7: 

δεν είναι έτσι με τον υπηρέτη μου τον Μωυσή· σε ολόκληρο τον οίκο μου αυτός  είναι πιστός· 

Βεβαίως, η περιγραφή του Θεού ως η κεφαλή της οικογένειας του λαού του συνεχίζει και στην 

Καινή Διαθήκη. (κατά Ματθαίον κεφ. 7:9-11, κατά Λουκάν κεφ.11:11-13, κατά Ιωάννη κεφ. 1:12-13, 

κεφ. 2:29 και κεφ. 3:1, προς Εβραίους επιστολή κεφ. 12:5-10, πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο κεφ. 

3:15 και πρώτη επιστολή του Πέτρου κεφ. 4:17) 

 

 

ΙΙ.Δ. Η Απεριόριστη Δύναμη του Πατέρα 
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Ο Θεός Πατέρας είναι Παντοκράτορας, έχει απεριόριστη, απαράμιλλη δύναμη.  

 

ΙΙ.Δ.1. Απεριόριστη Φύση της Δύναμης του Θεού Πατέρα 

Η Αγία Γραφή περιγράφει τον Πατέρα ως εκείνον που κατέχει την δύναμη να κάνει ό ,τι θέλει να 

κάνει.  

 να δημιουργήσει το σύμπαν και να το καταστρέψει 

  να ελέγχει τον καιρό 

 να ν ικάει τους εχθρούς του στη μάχη 

 να κυβερνάει και να ελέγχει ανθρώπινες κυβερνήσεις 

 να κάνει μεγάλα θαύματα   

 να σώζει τον λαό του 

 

Ι ερεμίας κεφ. 10:10-16: 

Ο Κύριος, όμως, είναι αληθινός Θεός, είναι ζωντανός Θεός, και αιώνιος βασιλιάς· στην οργή του 

η γη θα σειστεί, και τα έθνη δεν θα αντέξουν στην αγανάκτησή του. 

Έτσι θα τους πείτε: Οι θεοί, που δεν έκαναν τον ουρανό και τη γη, θα αφανιστούν από τη γη, και 

από κάτω απ' αυτόν τον ουρανό. 

Αυτός δημιούργησε τη γη με τη δύναμή του, και στερέωσε την οικουμένη με τη σοφία του, και 

άπλωσε τους ουρανούς με τη σύνεσή του. 

Όταν εκπέμπει τη φωνή του, συγκεντρώνεται πλήθος από νερά στους ουρανούς, και σηκώνει 

σύννεφα από τα άκρα της γης· κάνει αστραπές για βροχή, και βγάζει άνεμο από τους 

θησαυρούς του. 

Κάθε άνθρωπος μωράθηκε από τη γνώση του· κάθε χωνευτής καταντροπιάστηκε από τα 

γλυπτά· επειδή, το χωνευτό του είναι ψέμα, και πνοή δεν υπάρχει μέσα σ' αυτό. 

Αυτά είναι ματαιότητα, εργασία πλάνης· στον καιρό της επίσκεψής τους θα χαθούν. 

Η μερίδα τού Ιακώβ δεν είναι όπως αυτά· επειδή, αυτός είναι που δημιούργησε τα πάντα· και ο 

Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομιάς του· ο Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. 

 

Ησαΐας κεφ. 46:10-11 

ο οποίος εξαρχής αναγγέλλω το τέλος, και από πρωτύτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, 

λέγοντας: Η βουλή μου θα σταθεί, και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου· 

ο οποίος κράζω στο αρπακτικό πουλί από ανατολάς, τον άνδρα τής θέλησής μου από γη 

μακρινή· ναι, μίλησα, και θα κάνω να γίνει· βουλεύθηκα, και θα το εκτελέσω. 

Σε όλη την Αγία Γραφή, όλα δείχνουν προς τη λύτρωση του λαού του Θεού ως την  τελική 

φανέρωση της δύναμης του Θεού.  
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Εξόδος κεφ. 14:31, Αριθμοί κεφ. 14:13 και Δευτερονόμιο κεφ. 9:26-29. Β’ Βασιλέων κεφ. 17:36 

Ψαλμός κεφ. 66:3-6, Ησαΐας κεφ. 63:12. 

Ιάκωβος κεφ. 1:17: 

κάθε αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα 

των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλοίωση ή σκιά μεταβολής. 

Η φύση του Πατέρα δεν περιορίζει την ικανότητά του να κάνει πράγματα που συμβαδίζουν με τη 

φύση του. 

Ο Θεός: 

 δεν θα παύσει ποτέ να είναι αιώνιος 

 δεν θα ανακαλέσει ποτέ την εξουσία που έχει δώσει στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα 

 δεν θα κάνει ποτέ καμιά αμαρτία 

 θα κρατάει πάντοτε τις υποσχέσεις που δίνει. 

 

ΙΙ.Δ.2.  Η Απαράμιλλη δύναμη του Θεού 

 

Ησαΐας κεφ. 14:24-27: 

Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε, λέγοντας: Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος· και όπως 

αποφάσισα, έτσι θα μείνει, 

να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου, και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου· τότε, ο 

ζυγός του θα σηκωθεί απ' αυτούς, και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους. 

Αυτή είναι η βουλή, που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη· κι αυτό είναι το χέρι το 

απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. 

Επειδή, ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει; Και το χέρι του απλώθηκε, 

και ποιος θα το αποστρέψει; 

Μόνο ο Θεός είναι παντοδύναμος. 

 

Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός.  

 

Ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγχο και τη δύναμη πάνω στο κακό.  

 

ΙΙΙ. Ο Πατέρας ο Δημιουργός του ουρανού και της γης 

 

ΙΙΙ.Α. Το Έργο της Δημιουργίας 
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Η Δημιουργία είναι το ένα εκείνο έργο που το Σύμβολο Πίστης των Αποστόλων αποδίδει ιδ ιαίτερα 

στον Πατέρα.  

Γένεση κεφ. 1:1: 

ΣΤΗΝ αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. 

 

Μετά το εισαγωγικό αυτό εδάφιο, το υπόλοιπο κεφάλαιο εξηγεί ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν 

μέσα σε έξι μέρες. 

Θεωρίες σχετικά με την ερμηνεία της αναφοράς της δημιουργίας στο πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο 

της Γένεσης 

 ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν από το τίποτα (οι θεολόγοι συμφωνούν) 

 όμως οι θεολόγοι έχουν διαφωνήσει σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ο Πατέρας 

δημιούργησε το σύμπαν, ιδιαίτερα για τη φύση των έξι ημερών της δημιουργίας 

o να έλαβε χώρα σε μια στιγμή.  

o κανονικές 24ωρες μέρες.  

o κανονικές 24ωρες περίοδοι, αλλά ότι μεσολαβούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα 

μεταξύ των ημερών 

o εποχές. 

Νεεμίας κεφ. 9:6: 

Εσύ αυτός είσαι ο μόνος Κύριος· εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών, 

και ολόκληρη τη στρατιά τους, τη γη, και όλα όσα είναι επάνω σ' αυτή, τις θάλασσες, και όλα 

όσα είναι μέσα σ' αυτές, κι εσύ ζωοποιείς όλα αυτά· κι εσένα προσκυνούν οι στρατιές των 

ουρανών. 

Α΄ Κορινθίους κεφ. 8:6: 

αλλά, σε μας υπάρχει ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα, κι εμείς σ' 

αυτόν· και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου τού οποίου έγιναν τα πάντα, κι εμείς 

διαμέσου αυτού. 

Οι πράξεις της δημιουργίας αφορούν όλη την Τριάδα 

Γένεση κεφ. 1:2-3: 

Και η γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Και 

Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών. 

Και είπε ο Θεός: Ας γίνει φως· και έγινε φως· 

 

 

 

ΙΙΙ.Β. Η Καλή Δημιουργία του Πατέρα 
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Το σύμπαν είναι η καλή δημιουργία του Θεού που αντανακλά τον καλό του χαρακτήρα. 

Γένεση κεφ1, 4, 10, 12, 18, 21, 25  

 

Γένεση κεφ. 1:31: 

Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε· και να, ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, 

ημέρα έκτη. 

Σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο Θεός τοποθέτησε ολόκληρη την δημιουργία κάτω από μια 

κατάρα.  

Γένεση κεφ. 3:17-19: 

Και στον Αδάμ είπε: Επειδή υπάκουσες στον λόγο της γυναίκας σου, και έφαγες από το δέντρο, 

από το οποίο σε είχα προστάξει λέγοντας: Μη φας απ' αυτό, καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας 

σου· με λύπες θα τρως τους καρπούς της όλες τις ημέρες της ζωής σου· 

αγκάθια δε και τριβόλια θα βλαστάνει σε σένα· και θα τρως το χορτάρι τού χωραφιού·  

με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, μέχρις ότου επιστρέψεις στη γη, από 

την οποία πάρθηκες· επειδή, γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις. 

Ρωμαίους 8: 

Επειδή, η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την 

υπέταξε, 

με την ελπίδα ότι, και η ίδια η κτίση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία τής φθοράς, και θα μεταβεί 

στην ελευθερία της δόξας των παιδιών τού Θεού. 

Επειδή, ξέρουμε καλά ότι ολόκληρη η κτίση συστενάζει, και συμπάσχει με ωδίνες, μέχρι και τώρα . 

Ο κόσμος του Θεού παραμένει ουσιαστικά καλός. 

Α΄ προς Τιμόθεο κεφ. 4:4: 

Επειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο, όταν παίρνεται με 

ευχαριστία· 

ΙΙΙ.Γ. Η Εξουσία του Πατέρα στην Δημιουργία 

 

ΙΙΙ.Γ.1. Η Φύση της Απόλυτης Εξουσίας του Πατέρα 

Η εξουσία του Πατέρα είναι απόλυτη με την έννοια ότι έχει πλήρη ελευθερία να κάνει οτιδήποτε θέλει 

με τη δημιουργία του. Ησαΐας κεφ. 29:16 και κεφ. 45:9, Ι ερεμίας κεφ. 18:1-10, Ρωμαίους κεφ. 9:18-24.  

Ρωμαίους κεφ. 9:20-21: 
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Αλλά, μάλιστα, εσύ, ω άνθρωπε, ποιος είσαι που αντιμιλάς στον Θεό; Μήπως το πλάσμα θα πει 

σ' αυτόν που το έπλασε: Γιατί με έπλασες έτσι; 

Ή, δεν έχει εξουσία ο κεραμέας επάνω στον πηλό, από το ίδιο μίγμα να κάνει το ένα μεν σκεύος 

για χρήση τιμητική, το άλλο δε για χρήση όχι τιμητική; 

ΙΙΙ.Γ.2 Αποκλειστική Εξουσία του Πατέρα 

Η εξουσία του Πατέρα ως δημιουργού είναι αποκλειστική με την έννοια ότι κανένα πλάσμα δεν 

κατέχει την απόλυτη εξουσία.  

 

κατά Ιωάννη κεφ. 5:26-27: 

Επειδή, όπως ο Πατέρας έχει μέσα στον εαυτό του ζωή, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει μέσα στον 

εαυτό του ζωή· 

και εξουσία έδωσε σ' αυτόν να κάνει και κρίση, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. 

Α΄ Κορινθίους επιστολή κεφ. 15:24, Ιωάννης κεφ. 16:13, Ρωμαίους κεφ. 8:11, Α΄ Πέτρου κεφ. 1:2 

 

ΙΙΙ.Γ.3. Ολοκληρωτική Εξουσία του Πατέρα 

Όταν λέμε ότι η εξουσία του Θεού είναι εξαντλητική ή ολοκληρωτική, εννοούμε ότι εκτείν εται πάνω 

σε καθετί που έχει δημιουργήσει, με κάθε λεπτομέρεια.  

 όλοι βρίσκονται κάτω από την εξουσία του Θεού.  

 τα πάντα βρίσκονται κάτω από την εξουσία του Θεού.  

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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Ερωτήσεις Επανάληψης 
 

1. Γιατί λένε οι Χριστιανοί ότι ο Θεός της Βίβλου είναι ο ένας και μόνος αληθινός Θεός; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τι εννοούμε με τον όρο «απλότητα» και πώς περιγράφει ο όρος αυτός την ουσία του 

Θεού; 
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3. Με ποιους τρόπου εφαρμόζουν στον Θεό οι Γραφές τη λέξη «Πατέρας» ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Εξηγήστε τι εννοούμε με τους όρους «οντολογική Τριάδα» και «οικονομική Τριάδα». Πώς 

μοιάζουν; Πώς διαφέρουν; 
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5. Συζητήστε την πατρότητα του Θεού σε σχέση με τον ρόλο του ως δημιουργός, ως 

βασιλιάς και ως οικογενειακή κεφαλή πάνω στον λαό του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Καθορίστε και περιγράψτε την απεριόριστη και απαράμιλλη δύναμη του Θεού. 
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7. Συζητήστε τον ρόλο του Πατέρα ως Δημιουργού στο έργο της δημιουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Πώς είναι το σύμπαν η καλή δημιουργία του Θεού η οποία αντανακλά τον καλό του 

χαρακτήρα; 
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9. Εξηγήστε την εξουσία του Θεού πάνω στη δημιουργία ως απόλυτη, αποκλειστική και 

εξαντλητική ή ολοκληρωτική. 
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Ερωτήσεις Εφαρμογής 

 
1. Ποια πράγματα στη ζωή σου σε βάζουν σε πειρασμό ώστε να τα εκτιμάς τόσο πολύ όσο 

και τον Θεό; 

 

2. Πώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι Χριστιανοί προς τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ; 

 

3. Με ποιους τρόπους ο Θεός είναι ο Πατέρας όλης της δημιουργίας; Με ποιους τρόπους 

είναι Πατέρας μόνο των πιστών; 

 

4. Πώς θα μπορούσε η βασιλεία του Πατέρα και ο ρόλος του ως οικογενειακή κεφαλή να 

μας παρακινήσει να τον υπακούμε; 

 

5. Πώς μπορεί η απεριόριστη και η απαράμιλλη δύναμη του Πατέρα να μας παρηγορεί ως 

παιδιά του; 

 

6. Πώς μπορούν η ομορφιά και η καλοσύνη της δημιουργίας να μας βοηθήσουν να δούμε 

την ομορφιά και την καλοσύνη του Θεού; 

 

7. Ποια αποτελέσματα της κατάρας είναι φανερά στον φυσικό κόσμο και στην ανθρώπινη 

κοινωνία; 

 

8. Πώς αντιμετωπίζει η εξουσία του Θεού τα είδη του φόβου που αντιμετωπίζουμε 

καθημερινά; 

 

9. Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τους ρόλους και τις θέσεις μας στη ζωή κάτω από 

το φως της κυριότητας του Θεού; 

 

10. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες στη διάλεξη αυτή; 

 

  

 


