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Πατήρ Αβραάμ 
Μάθημα - Τρία 

Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή 
 

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 
• Διαβάστε Γαλάτας 3 

 

Σχεδιάγραμμα 

Εισαγωγή 
Ι. Αβραάμ και Ιησούς  

Α. Το σπέρμα Αβραάμ είναι ο Χριστός  
1. Μοναδικότητα του σπέρματος  
2.  Ο Χριστός ως σπέρμα  

Β. Βασικά Θέματα της ζωής του Αβραάμ στον Χριστό  
1. Θεία χάρη του Αβραάμ στον Χριστό 
2. Η πιστότητα του Αβραάμ στον Χριστό 
3. Ευλογίες στον Αβραάμ στον Χριστό 
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4. Ευλογίες μέσω του Αβραάμ στον Χριστό 
ΙΙ. Ο Ισραήλ και η Εκκλησία  

Α.  Το σπέρμα του Αβραάμ ως η εκκλησία του Ιησού Χριστού  
1. Αριθμητικό εύρος του σπέρματος του Αβραάμ  
2. Εθνική Ταυτότητα του σπέρματος του Αβραάμ 
3. Πνευματικός Χαρακτήρας του σπέρματος του Αβραάμ 
4. Ιστορική κατάσταση του σπέρματος του Αβραάμ 

Β. Βασικά θέματα της ζωής του Αβραάμ στην εκκλησία  
1. Θεία Χάρη του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 
2. Η πιστότητα του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 
3. Ευλογίες στον Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 
4. Ευλογίες μέσω του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 

Συμπέρασμα   
 

Σημειώσεις 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Ι.  ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ 

 
Η ζωή του Αβραάμ έχει σχέση με μας γιατί έχουμε ενωθεί με το ξεχωριστό σπέρμα 
του Αβραάμ, το Χριστό. 

  
 
Α. ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

 
Ο Αβραάμ είναι διαχρονικά πατέρας όλων των πιστών.  
 
 

1.  Μοναδικότητα του σπέρματος 
 

Η υπόσχεση αφορούσε τον Αβραάμ και το σπέρμα του (στον ενικό).  
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 Ο ενικός αριθμός της λέξης «σπέρμα», πολλές φορές στο βιβλίο της 
Γένεσης, αναφέρεται σε πάνω από ένα πρόσωπα. Ο Παύλος 
χρησιμοποίησε τη λέξη «σπέρμα» με έννοια πληθυντικού, στην επιστολή 
προς Γαλάτας 3:29. 
 
Πριν από τη γέννηση του Ισαάκ, η Γένεση μιλάει για το «σπέρμα» του 
Αβραάμ, ως ένα συλλογικό ουσιαστικό, με την έννοια «απόγονοι» στον 
πληθυντικό.  
 
 
Στο Γένεση 22:16-18 η λέξη «σπέρμα» έχει ως επίκεντρο τον Ισαάκ, ως 
τον ξεχωριστό, μοναδικό κληρονόμο που θα γινόταν αποδέκτης των 
ευλογιών προς τον Αβραάμ.  

 
 

Η μοναδικότητα της λέξης «σπέρμα» στη Γεν. 22:16-18 δηλώνει ότι οι 
υποσχέσεις πέρασαν στον Ισαάκ, τον ξεχωριστό γιο και κληρονόμο του 
Αβραάμ. 

 
 

2.  Ο Χριστός ως σπέρμα 
 

Στους Γαλάτες 3:16 ότι το μόνο σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Χριστός. 
 

Ο Χριστός είναι ο μόνος, μέσω του Οποίου, ο καθένας μπορεί να πάρει 
μέρος στην κληρονομιά του Αβραάμ. 

 
Ο Χριστός δέχεται και διανέμει την κληρονομιά του Αβραάμ σε τα τρία 
στάδια : 

 
• Η εγκαινίαση της βασιλείας Του 

 
• Η συνέχιση της βασιλείας Του 
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• Η ολοκλήρωση της βασιλείας Του 
 

 
Μια αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στον Ισαάκ και τον Χριστό: 
 

• Ο Ισαάκ ήταν ο βασικός κληρονόμος του Αβραάμ, στη γενιά του. 
 

• Ο Χριστός είναι ο σπουδαιότερος γιος του Αβραάμ και ο βασικός 
κληρονόμος του, στην εποχή της Καινής Διαθήκης.  

 
Β. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 

1.  Θεία χάρη του Αβραάμ στον Χριστό 
 

Η έλευση του Χριστού ως σπέρματος Αβραάμ  ήταν, αντικειμενικά, μια 
μεγαλειώδης πράξη ελέους του Θεού προς τον κόσμο.  

 
2.  Η πιστότητα του Αβραάμ στον Χριστό 

 
Ο  Χριστός ήταν πιστός στον Πατέρα και στα τρία στάδια της βασιλείας 
Του. 
 
Η πιστότητα του Αβραάμ μπορεί να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο στο 
σύγχρονο κόσμο, μόνο αν συνδέσουμε  τον Χριστό, με  το σπέρμα του 
Αβραάμ.  

 
3.  Ευλογίες στον Αβραάμ στον Χριστό 

 
Ο Χριστός κληρονομεί τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ και τις 
απολαμβάνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.  

 
4.  Ευλογίες μέσω του Αβραάμ στον Χριστό 
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Μέσα από μια διαδικασία ευλογίας και κατάρας, όλοι οι λαοί της γης θα 
ευλογούνταν μέσω του Αβραάμ. 
 
Ο Αβραάμ και οι απόγονοι του θα κληρονομούσαν όλη τη γη, 
μεταφέροντας τις ευλογίες του Θεού σε όλες τις οικογένειες κάθε έθνους. 
 
Ο Χριστός είναι το σπέρμα του Αβραάμ και κληρονόμος των 
υποσχέσεων που δόθηκαν στον Αβραάμ.  
 
 
Ως το ξεχωριστό σπέρμα του Αβραάμ, ο Χριστός είναι ο μόνος που 
εκπληρώνει ή ολοκληρώνει τα θέματα που συναντούμε στη ζωή του 
Αβραάμ. 
 
 

Ι Ι .  Ο ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

Α.  ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
1.  Αριθμητικό εύρος του σπέρματος του Αβραάμ  

 
Ο Ισαάκ ήταν, ο αγωγός μέσω του οποίου πολλοί ακόμη θα 
απολάμβαναν την προνομιούχο θέση να είναι απόγονοι του Αβραάμ. 
 
Η Χριστιανική Εκκλησία είναι το σπέρμα του Αβραάμ ( Γαλάτας 3:29) 
 
Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Αβραάμ, επειδή έχουμε συνδεθεί με τον 
Χριστό. 

 
2.  Εθνική Ταυτότητα του σπέρματος του Αβραάμ 

 
Τα πλήθη των ανθρώπων που ακολουθούσαν το Μωυσή ήταν ένα μίγμα 
Ιουδαίων και Εθνικών, που είχαν ενσωματωθεί στο λαό Ισραήλ. 
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Μετέπειτα γενιές: 
 

• Εθνικοί, όπως η Ραχάβ και η Ρούθ, ενσωματώθηκαν μέσα στο λαό 
Ισραήλ. 

 
• Σε μετέπειτα γενεαλογίες του Α’ Χρονικών 1 – 9 περιλαμβάνουν 

ονόματα Εθνικών, ανάμεσα στο λαό του Θεού.  
 

Η Χριστιανική εκκλησία, σήμερα ποικίλει εθνολογικά 
 
 
Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε σήμερα τις ιστορίες του 
Αβραάμ σε Ιουδαίους και Εθνικούς, που θεωρούνται ως σπέρμα του 
Αβραάμ, επειδή  ανήκουν στη χριστιανική εκκλησία, σε όλο τον κόσμο.  
 
3.  Πνευματικός Χαρακτήρας του σπέρματος του Αβραάμ 

 
Υπήρχε πνευματική διαφοροποίηση, μέσα  στο ορατό έθνος του 
Ισραήλ. Υπήρχαν αληθινοί πιστοί, αλλά και μη πιστοί. 
 
 
Οι μη πιστοί στο λαό Ισραήλ έδειξαν την αληθινή πρόθεση της 
καρδιάς τους,  με την απιστία τους.  Οι αληθινοί πιστοί μέσα στο λαό 
Ισραήλ πίστευαν στις υποσχέσεις του Θεού και με την πιστότητα τους 
αυτή έδειχναν τι υπήρχε πραγματικά στην καρδιά τους. 
 
 
Οι μη πιστοί, στο λαό Ισραήλ, δέχονταν ευλογίες που ήταν μόνο 
προσωρινές. Αλλά, στην αιωνιότητα, θα αντιμετώπιζαν την τελική, 
αιώνια καταδίκη του Θεού. 
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Οι αληθινοί πιστοί, όχι μόνο απολάμβαναν πολλές ευλογίες στη ζωή 
αυτή, αλλά θα λάμβαναν επίσης αποδέκτες των αιώνιων ευλογιών. 
 
Πνευματική ανομοιογένεια  υπάρχει στην ορατή εκκλησία: 
 

• Οι μη- πιστοί 
 

• Πιστοί 
 

4.  Ιστορική κατάσταση του σπέρματος του Αβραάμ 
 

Ο Μωυσής έγραψε στους Ισραηλίτες που: 
 

• Είχαν αφήσει πίσω τους τη δουλεία της Αιγύπτου 
 

• Αλλά δεν είχαν φθάσει ακόμα στη γη της Επαγγελίας 
 
Η εκκλησία: 
 

• Έχει ελευθερωθεί από την εξουσία της αμαρτίας (εγκαινίαση της 
βασιλείας) 

 
• Αλλά ακόμα όμως βρίσκεται σε μια πορεία προς τη δόξα της νέας 

δημιουργίας (ολοκλήρωση της βασιλείας)  
 
Παραμείνατε πιστοί στο Χριστό:  
 

• Λόγω του έργου που έχει κάνει, από την έναρξη της βασιλείας του 
 

• Καθώς η βασιλεία Του εξαπλώνεται  στις μέρες μας 
 

• Την λαχτάρα για την ημέρα που θα εισέλθουμε στους νέους 
ουρανούς και στη νέα γη.  
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Ο Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης και η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης 
αποτελούν και οι δυο: 
 

• Το σπέρμα του Αβραάμ 
 

• Είναι μικτής εθνικής ταυτότητας 
 

• Είναι πνευματικά ανομοιογενείς 
 

• Είναι σε μια πορεία με στόχο την ένδοξη βασιλεία του Θεού  
 

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

1. Θεία Χάρη του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 
 

Ο Θεός έχει δείξει πολύ έλεος σε μας κι εμείς πρέπει να μάθουμε πώς να 
επιζητούμε το έλεος του Θεού και να εξαρτιόμαστε απ’ αυτό.  

 
2.  Η πιστότητα του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 

 
Οι αληθινοί πιστοί σήμερα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη χάρη του 
Θεού με πιστή υπακοή σ’ Αυτόν. 
 
Οι Χριστιανοί σήμερα έχουμε την ευθύνη να κάνουμε καλά έργα. 

 
3.  Ευλογίες στον Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 

 
Οι ευλογίες που βλέπουμε σ’ αυτή τη ζωή μας δίνουν μεγάλη 
ενθάρρυνση, καθώς ζούμε καθημερινά με την ελπίδα των τελικών, 
μελλοντικών ευλογιών, που θα γίνουν δικές μας, όταν επιστρέψει ο 
Χριστός.  

 
4.  Ευλογίες μέσω του Αβραάμ στην ζωή της εκκλησίας 
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Κι εμείς θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα της προστασίας του Θεού. 
 

Μπορούμε να γίνουμε ευλογία σε όλα τα έθνη της γης, επεκτείνοντας τη 
βασιλεία του Θεού στα πέρατα της οικουμένης. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Ερωτήσεις ανασκόπησης 
 
1. Πως μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός είναι  το μοναδικό σπέρμα του Αβραάμ;  

 
2. Περιγράψτε τα τέσσερα κύρια θέματα που συνδέουν τις ιστορίες του Αβραάμ 

και του Ιησού. 
 

3. Με ποιους τέσσερεις τρόπους ο Ισραήλ και οι εκκλησία μοιάζουν ως το σπέρμα 
του Αβραάμ;  
 

4. Πως μπορούν οι πιστοί σήμερα να εφαρμόσουν τα τέσσερα κύρια θέματα που 
συνδέουν τον Αβραάμ και τον Ιησού;  
 
  

Ερωτήσεις εφαρμογής 
 

1. Γιατί είναι σημαντικό για τους πιστούς το ότι ο Χριστός πληροί τα βασικά 
θέματα στην ζωή του Αβραάμ;  

 
2. Ποιες είναι μερικές πρακτικές σύγχρονες συνέπειες της εθνικής πολυμορφίας 

του σπόρου του Αβραάμ στην εποχή του Μωυσή; 
 

3. Γιατί είναι σημαντικό να αποδεχτούμε ότι η εκκλησία περιέχει/ περιλαμβάνει 
πιστούς και μη-πιστούς; Πως αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις 
και διακονείς μέσα στην εκκλησία;   

 

4. Ποια βασικά  δόγματα της εκκλησίας θα μπορούν να επηρεαστούν από την 
γνώση μας για την πνευματική πολυμορφία της εκκλησίας; 
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5. Γιατί ο Θεός περιμένει  από σένα πιστότητα; Πώς μπορείς να  

εκθέσεις/επιδείξεις  την πιστότητα σου στο Θεό  μέσα στη ζωή σου; 
 

6. Με ποιους τρόπους μπορείς να απολαμβάνεις την πρόγευση των ευλογιών 
που ο Θεός  σου έχει δώσει ως παιδί του; 
 

7. Πως μπορούμε να διδάξουμε, να διακηρύξουμε και να αποκαλύψουμε το 
ευαγγέλιο με τρόπο που να ευλογήσουμε άλλους; Τι είναι αυτά που μπορεί να 
αποτρέψει τους χριστιανούς από τη διακήρυξη του ευαγγελίου με αυτό (τέτοιο) 
αποτέλεσμα;  
 

8. Ποια είναι η πιο σημαντική γνώση που έμαθες (αποκόμισες) απ’ αυτό το 
μάθημα;   


