
Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΒΡΑΑΜ:

θ μεγάλθ κλιςθ, το μεγάλο «ναι» .

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSA104/699/4612,20919/


Από τθν Ουρ 
θ οικογζνεια του Θάρα

μετακινικθκε ςτθ Χαρράν .
τθ Χαρράν ο Θεόσ καλεί τον Αβραάμ



Ο Κφριοσ είπε ςτον Άβραµ: «Φφγε

από τθ χϊρα ςου, από τουσ

ςυγγενείσ ςου κι από το ςπίτι του

πατζρα ςου και πιγαινε ςε µια

χϊρα που εγϊ κα ςου δείξω. Θα

κάνω από ςζνα ζνα µεγάλο ζκνοσ

και κα ςε ευλογιςω. Θα κάνω το

όνοµά ςου ξακουςτό και κα είςαι

ευλογία για τουσ άλλουσ… Μ’

εςζνα κα ευλογθκοφν όλα τα ζκνθ

τθσ γθσ»… Γζν. 12, 1-3.

O Θεόσ αποκαλφπτεται για πρϊτθ φορά ςτον Άβραμ



Ζτςι ο Άβραµ αναχϊρθςε όπωσ
του είπε ο Κφριοσ…
Και ζφταςαν ςτθ Χαναάν. Ο Άβραµ
διζςχιςε τθ χϊρα ωσ τθν περιοχι
τθσ Συχζµ... Στθ χϊρα τότε
κατοικοφςαν οι Χαναναίοι. Εκεί του
φανερϊκθκε ο Κφριοσ και του είπε:
«Αυτιν τθ γθ κα τθ δϊςω ςτουσ
απογόνουσ ςου».. Γζν. 12, 7.
Αργότερα ξζςπαςε πείνα ςτθ
Χαναάν και ο Άβραµ κατζβθκε µε
όλθ τθν οικογζνειά του ςτθν
Αίγυπτο.

Ο Θεόσ καλεί - ο άνκρωποσ ανταποκρίνεται 

Ο Άβπαµ έσηιζε εκεί (ζηη Σςσέμ)

ένα θςζιαζηήπιο για ηον Κύπιο

πος ηος θανεπώθηκε.



«Μαηί του (ο Άβραμ) πιρε τθ γυναίκα του τθ άρα και τον Λωτ, γιο του
αδελφοφ του, όλα τα υπάρχοντά τουσ που είχαν ςυγκεντρώςει, κακώσ
επίςθσ τουσ δοφλουσ και τισ δοφλεσ που είχαν αποκτιςει ςτθ Χαρράν∙ και
ζφταςαν ςτθ Χαναάν». Γζν. 12,5



H πορεία του Άβραμ (εποχι μεταναςτεφςεων)



Όταν το κακό πζραςε, ξαναγφριςε ςτθ Χαναάν. Εκεί ο Θεόσ του είπε:
«Σικωςε τα µάτια ςου και κοίτα ζνα γφρο από τον τόπο που βρίςκεςαι…
Όλθ τθ χϊρα που βλζπεισ κα τθ δϊςω ς’ εςζνα και ςτουσ απογόνουσ ςου
για πάντα. Θα ςου δϊςω τόςο πολλοφσ απογόνουσ ςαν τουσ κόκκουσ τθσ
άµµου ςτθ γθ…». Γζν. 13, 14-16.

Νζεσ υποςχζςεισ του Θεοφ ςτον Άβραμ

«Μθ φοβάςαι Άβραµ.
Εγϊ είµαι θ αςπίδα
ςου… Κοίτα τον ουρανό
και µζτρα τ’ αςτζρια, αν
µπορείσ να τα µετριςεισ.
Ζτςι αναρίκµθτοι κα
είναι και οι απόγονοί
ςου». Ο Άβραµ πίςτεψε
ςτον Κφριο… Γζν. 15, 1-4



Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΑΒΡΑΑΜ



β) Ο Θεόσ και ο Αβραάµ ςυνάπτουν Διακικθ

Φανερώκθκε ο Κφριοσ και του είπε: «Εγϊ
είµαι ο Θεόσ παντοκράτορασ. Να ηεισ
ςφµφωνα µε το κζλθµά µου και να είςαι
τζλειοσ. Θα ςυνάψω µαηί ςου Διακικθ και
κα ςου δϊςω πολλοφσ απογόνουσ». Γζν. 17, 1-2.

Ο Άβραµ ζπεςε µε το πρόςωπό του ςτθ γθ, και ο Θεόσ του είπε:
«Αυτι είναι θ Διακικθ που κάνω µαηί ςου. Δε κα ονομάηεςαι πια
Άβραµ αλλά Αβραάµ, γιατί κα ςε κάνω πατζρα πλικουσ εκνϊν …
κα γίνεισ γενάρχθσ λαϊν. Και βαςιλιάδεσ κα προζλκουν από ςζνα.
Τθ Διακικθ µου τθ ςυνάπτω µαηί ςου, αλλά κα ιςχφει και για όλεσ
τισ γενιζσ των απογόνων – Διακικθ αιϊνια, ϊςτε να είµαι Θεόσ
δικόσ ςου και των απογόνων ςου». Γζν. 17, 3-7.



Διακικθ= ςυμφωνία

Όροι Διακικθσ

Ο Θεόσ υπόςχεται ςτον Αβραάμ:
 κα του δώςει χώρα (ιταν νομάδεσ)
 κα του δώςει πολλοφσ απογόνουσ (ο Αβραάμ μζχρι

τότε δεν είχε παιδιά)
 ότι το ζκνοσ που κα δθμιουργοφνταν από τουσ

απογόνουσ του, κα ζφερνε ευλογία ςε όλον τον
κόςμο(Ιθςοφσ Χριςτόσ).

Ο Αβραάμ υπόςχεται ςτο Θεό:
 ότι κα ηει ςφμφωνα με το κζλθμα του Θεοφ
 ότι κα πιςτεφει μόνο ςε αυτόν (καταργείται θ

πολυκεΐα).



Ο Αβραάμ γίνεται νζοσ άνκρωποσ
Η αλλαγι του ονόματοσ του Άβραμ ςε
Αβραάμ από το Θεό ζχει ςυμβολικι ςθμαςία.
θμαίνει τθ μεταμόρφωςθ – αλλαγι του
ανκρώπου. Αλλάηει ο ςκοπόσ ηωισ και ο ρόλοσ
τθσ ηωισ του Αβραάμ.

Η μετονομαςία του Άβραμ
Ο Θεόσ (Γζν. 17,5) άλλαξε το όνομα του Άβραμ (=υψθλόσ,
υπζροχοσ πατζρασ) ςε Αβραάμ (=πατζρασ πλικουσ, πολλϊν
εκνϊν). Παρακάτω ο Θεόσ αλλάηει το όνομα τθσ γυναίκασ του
Άβραμ, από άρα (=πριγκίπιςςά μου δθλ. του Αβραάμ), ςε άρρα
(=πριγκίπιςςα όλων των λαϊν), γιατί κα γινόταν «μθτζρα
εκνϊν», (Γζν. 17,15).



Η περί απογόνου επαγγελία όμωσ
δεν εκπλθρωνόταν και θ θλικία του
Αβραάμ και τθσ άρρασ ιταν
προχωρθμζνθ.
Σο δίκαιο τθσ εποχισ επζτρεπε ςτο
ςφηυγο µιασ γυναίκασ που ιταν
ςτείρα να αποκτά παιδιά µε µια
δοφλθ τθσ. φµφωνα µ’ αυτό ο
Αβραάµ απζκτθςε ζνα γιο µε τθ
δοφλθ τθσ άρρασ, Άγαρ. Σο όνοµά
του ιταν Ιςµαιλ και κεωρείται ο
προπάτορασ των Αράβων. Η ίδια
παράδοςθ υπάρχει και ςτο
Κοράνιο.

Ο Αβραάμ μετά τθ γζννθςθ του Ιςαάκ ζδιωξε τθν δοφλθ Άγαρ και τον γιο του
Ιςμαιλ ςτθν ζρθμο. Γζν. 21,14.

Η  Άγαρ και ο Ιςμαιλ

http://eineken.pblogs.gr/2010/09/683718.html


γ) Ο Αβραάµ φιλοξενεί τον Θεό ςτθ ςκθνι του

http://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


Σήκωζε ηα µάηια ηος και είδε ηρεις άνηρες να ζηέκονηαι απένανηί ηοσ. Αµέζωρ

έηπεξε να ηοςρ πποϋπανηήζει και ηοσς προζκύνηζε ως ηη γη. Γέν. 18,1-2.

Ο Κύριος παροσζιάζηηκε ζηον Αβπαάμµ, κονηά ζηη δπς Μαµβπή, ενώ 

αςηόρ καθόηαν ζηο άνοιγµα ηηρ ζκηνήρ ηος καηά ηο µεζηµέπι. 

http://iconandlight.wordpress.com/2014/06/12/%E1%BD%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BC%B0%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%E1%BD%81-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD-%E1%BC%90%CE%BA-%CF%87%CE%B1%CE%BB/


«Κφριζ µου», είπε, «αν ζχω τθν εφνοιά ςου,
µθν προςπεράςεισ το δοφλο ςου. Ασ
φζρουν λίγο νερό να πλφνετε τα πόδια ςασ
και µετά µπορείτε ν’ αναπαυκείτε κάτω
από το δζντρο. Θα φζρω και λίγο ψωµί να
πάρετε δφναµθ και µετά µπορείτε να
πθγαίνετε. Περάςτε λοιπόν από το δοφλο
ςασ». Εκείνοι απάντθςαν: «Κάνε όπωσ
είπεσ».

Τότε ο Αβραάμ ζτρεξε ςτθ ςκθνι και είπε ςτθ Σάρρα: «Πάρε γριγορα τρεισ
γαβάκεσ αλεφρι εκλεκτό, ηφμωςε το και κάνε πίτεσ». Μετά ζτρεξε ςτα βόδια,
πιρε ζνα μοςχάρι τρυφερό και καλό, το ζδωςε ςτον υπθρζτθ, κι εκείνοσ το
ετοίμαςε ςτα γριγορα. Πιρε ακόμα βοφτυρο, γάλα και το μοςχάρι που είχε
ετοιμάςει και τα ζβαλε μπροςτά ςτουσ άνδρεσ. Αυτόσ ςτεκόταν απζναντι τουσ
κάτω από τα δζντρα ενϊ εκείνοι ζτρωγαν». Γζν. 18,3-8.

Η φιλοξενία του Αβραάμ

http://anemourion.blogspot.gr/2014/01/blog-post_4867.html


Η επαγγελία για τθ γζννθςθ του Ιςαάκ

Τότε ρϊτθςαν τον Αβραάμ: «Ποφ είναι θ
Σάρρα θ γυναίκα ςου;» Αυτόσ απάντθςε:
«Εκεί, ςτθ ςκθνι». Και ο Κφριοσ είπε: «Του
χρόνου τζτοια εποχι κα ξανάρκω και θ
γυναίκα ςου θ Σάρρα κα ζχει γιο».
Η Σάρρα τα άκουγε όλα αυτά, γιατί ςτεκόταν
από πίςω του, ςτο άνοιγμα τθσ ςκθνισ. Ο
Αβραάμ και θ Σάρρα ιταν γζροντεσ
προχωρθμζνθσ θλικίασ, και γι' αυτό θ Σάρρα
γζλαςε κρυφά κακϊσ ςκεφτόταν: «Αφοφ
γζραςα, είναι δυνατό να κάνω παιδί; Και ο
άντρασ μου είναι κι αυτόσ γζροντασ».

Αλλά ο Κφριοσ είπε ςτον Αβραάμ: «Γιατί γζλαςε θ Σάρρα; Γιατί αμφιβάλλει ότι
κ' αποκτιςει γιο τϊρα που γζραςε; Τίποτα δεν είναι αδφνατο για τον Κφριο!
Όταν τθν ίδια εποχι φςτερα από ζνα χρόνο κα ξανάρκω ςπίτι ςου, θ Σάρρα κα
ζχει γιο» Γζν. 18, 8-10.

http://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


Η Αγία Σριάδα 
Andrei Rublev,1410. Tretyakov Gallery, Μόςχα

Η πρϊτθ φανζρωςθ τθσ Αγίασ Σριάδασ ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία

Η Εκκλθςία είδε ςτθ φιλοξενία αυτι τθν
πρϊτθ φανζρωςθ τθσ αγίασ Σριάδοσ ςτθν
ανκρϊπινθ ιςτορία. Σο κτίςμα, ςπίτι του
Αβραάμ, είναι μια εικόνα τθσ Εκκλθςίασ
πάνω από τον Άγγελο του πρώτου
προςώπου. θ δρυσ του Μαμβρι – δζνδρο
τθσ ηωισ και του ξφλου του ταυροφ, πάνω
από τον Άγγελο του δευτζρου προςώπου –
είναι ζνδειξθ τθσ οικονομίασ του Τιοφ του
Θεοφ. τζλοσ, ζχουμε το βουνό, ςφμβολο
πνευματικισ ανόδου, πάνω από τον Άγγελο
του τρίτου προςώπου. Πρζπει να
προςτεκεί, ότι το νόθμα αυτισ τθσ εικόνασ
είναι επικεντρωμζνο ςτο ποτιρι τθσ
ευχαριςτίασ, κείο δείπνο. Επίςθσ
παρατθρείται, ότι ο αριςτερά Άγγελοσ
(Πατζρασ) ατενίηει με βλζμμα κατά πολφ
υψθλότερο, απ’ ότι οι άλλοι δυο, οι οποίοι
ζχουν ελαφρά κλίςθ τθσ κεφαλισ προσ
αυτόν.

http://www.lifo.gr/team/readersdigest/30683


Η πρϊτθ φανζρωςθ 
τθσ Αγίασ Σριάδασ 

ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία

τθν εικόνα αυτι του Αντρζι
Ρουμπλιόφ (1410), θ προςοχι
επικεντρώνεται ςτουσ τρεισ
αγγζλουσ και τθ ςιωπθλι
ςυνομιλία τουσ. Ο Πατζρασ
Θεόσ (ο άγγελοσ αριςτερά)
ευλογεί τον κάνατο του Τιοφ
(ο άγγελοσ ςτθ μζςθ) ςτο
ςταυρό τθσ αγάπθσ για όλουσ
τουσ ανκρώπουσ. Σο Άγιο
Πνεφμα (ο άγγελοσ δεξιά)
επιβεβαιώνει το βακφτερο
νόθμα τθσ κυςίασ και
μεταδίδει ςτον κόςμο τθ κεία
ηωι.

http://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?t=1126


Νζα ευλογία του Αβραάµ

Ο Αβραάµ βάδιηε
µαηί τουσ για να
τουσ κατευοδϊςει.
Τότε ο Κφριοσ είπε:
«…Ζνα µεγάλο και
ιςχυρό ζκνοσ κα
προζλκει από τον
Αβραάµ και ςτο
πρόςωπό του κα
ευλογθκοφν όλα τα
ζκνθ τθσ γθσ».

Γζν. 18,18
Ο Κόλπορ ηος Αβπαάμ 

Τνηρνγξαυία, Ιεξά Μνλή Δνρεηαξίνπ

http://tribonio.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html


Ευλογϊ: Η ςθμαςία τθσ λζξθσ 

1. Ο Θεόσ ευλογεί τον άνκρωπο, παρζχοντασ με αφκονία τθ χάρθ Σου
και τθν προςταςία Σου.

2. Οι κλθρικοί ευλογοφν τουσ πιςτοφσ, ηθτώντασ να δώςει ο Θεόσ τθ
χάρθ Σου, μζςω των ιερών μυςτθρίων ι ακολουκιών ι με τθ
ςυμβολικι κίνθςθ των τριών δακτφλων του δεξιοφ χεριοφ.

3. Οι άνκρωποι ευλογοφν τον Θεό, προςφζροντασ ς’ Αυτόν τον
ανικοντα ζπαινο και τθν προςικουςα δόξα.

4. Οι άνκρωποι ευλογοφν ο ζνασ τον άλλο, ευχόμενοι υπζρ αυτών
μζλλοντα αγακά.

5. Πατρικι και πατριαρχικι ευλογία είναι θ ευχι που δίνεται λίγο
πριν το κάνατο του πατζρα. Ζχει το χαρακτθριςτικό τθσ
προτεραιότθτασ και μοναδικότθτασ και ςυνοδεφεται με τθν ευτυχία,
τθν μακροβιότθτα του παιδιοφ και τθν απόκτθςθ πολλών
απογόνων.



δ) Χαρά ςτθ ηωι του Αβραάµ και τθσ άρρασ: ο Ιςαάκ
Οι Επαγγελίεσ του Θεοφ αρχίηουν να πραγματοποιοφνται

Ο Κφριοσ φρόντιςε για
τθ Σάρρα, όπωσ είχε
πει, και ζκανε γι’
αυτιν ό,τι είχε
υποςχεκεί. Ζτςι, θ
Σάρρα ζµεινε ζγκυοσ
και γζννθςε ζνα γιο
ςτον Αβραάµ, ςτα
γθρατειά του, ςτο
χρόνο που είχε ορίςει
ο Θεόσ. Ο Αβραάµ
ονόµαςε το γιο που
του γζννθςε θ Σάρρα
Ιςαάκ (=αυτόσ που
γελά). Γζν. 21. 1-3.

http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/2014/10/blog-post_22.html


Η κυςία του Ιςαάκ:
α) Τπόδειγμα τθσ απόλυτθσ
εμπιςτοςφνθσ του Αβραάμ ςτο Θεό
αλλά και

β) κάλεςμα τθσ Παλαιάσ Διακικθσ να
πάψουν οι ανκρωποκυςίεσ που τότε
ιταν ςυνθκιςμζνεσ.

Ο Θεόσ, αφοφ ο Ιςαάκ μεγάλωςε, ηιτθςε
από τον Αβραάμ να τον κυςιάςει. Ο
Αβραάμ εμπιςτεφκθκε το Θεό και αφοφ
πιρε ξφλα για τθ κυςία ανζβθκε ςτο
μζροσ που του είχε ηθτιςει ο Θεόσ. Σθν
ώρα που ετοιμαηόταν, να κυςιάςει τον
Ιςαάκ, ακοφςτθκε θ φωνι του Θεοφ, που
του είπε να μθν κυςιάςει τον γιό του και
γυρνώντασ ο Αβραάμ το βλζμμα του είδε
ζνα κριάρι, το οποίο και πρόςφερε κυςία
ςτο Θεό.
κάλεςμα τθσ Παλαιάσ Διακικθσ να
πάψουν οι ανκρωποκυςίεσ που τότε
ιταν ςυνθκιςμζνεσ.



Monreale Mosaics

http://www.galenfrysinger.com/monreale_mosaics_sicily.htm


http://kostasrizoudis.blogspot.gr/


Αβραάμ: υπόδειγμα πίςτεωσ

 ε όλθ τθ ηωι του ο Αβραάμ διακρίκθκε για τισ αρετζσ τθσ τιμιότθτασ,
τθσ γενναιοδωρίασ, τθσ φιλοξενίασ, και προπαντόσ για τθν ςτακερι
και γνιςια πίςτθ του, υποταςςόμενοσ ςτον Θεό και ουδζποτε
διςτάηοντασ να υποςτεί και τισ πικρότερεσ δοκιμαςίεσ. Για το
τελευταίο αυτό ζξοχα αποκλικθκε «πατὴρ τῶν πιςτευόντων».

 Κανζνασ δεν απζκτθςε τόςον ςεβαςμό ςτον κόςμο, όςον ο Αβραάμ.

 Σον αποκάλεςαν "φίλο του Θεοφ" και "πατριάρχθ" και κεωρείται όχι
μόνο πατζρασ πολλών λαών αλλά και προφιτθσ και ιδρυτισ
κρθςκείασ που περιζλαβε ςτουσ κόλπουσ τθσ όλουσ ςχεδόν τουσ
λαοφσ τθσ γθσ.

 Μουςουλμάνοι, Ιουδαίοι και Χριςτιανοί τον τιμοφν χωρίσ διάκριςθ.

Ο Αβραάμ ςτο Κοράνιο και τθν μουςουλμανικι παράδοςθ
http://users.auth.gr/ziaka/pdf/Abraham%20in%20the%20Coran.pdf

http://users.auth.gr/ziaka/pdf/Abraham in the Coran.pdf


Εξθγιςτε τον τίτλο του μακιματόσ ςασ. 
Επινοιςτε και ζναν δικό ςασ. 

 Ο Αβπαάμ θιλοξενεί ηο Θεό

 Η ππώηη θανέπυζη ηηρ Αγίαρ Σπιάδαρ ζηοςρ

ανθπώποςρ

 Ο Αβπαάμ και η άππα πεπιποιούνηαι ηοςρ

επιζκέπηερ ηοςρ

 Η θανέπυζη (αποκάλςτη) ηος Θεού ζηοςρ

ανθπώποςρ

 Ο Αβπαάμ, η άππα και οι ηπειρ άγγελοι

 Η θανέπυζη ηηρ Αγίαρ ηπιάδαρ ζηον πιζηό Αβπαάμ.



1. Σε πνην βηβιίν τεο Παιαηάο Δηαζήθεο βξίσθνπκε τελ ηστνξία τνπ Αβξαάκ; 

2. Στε σπλάλτεσε Θενύ - Αβξαάκ πνηνο θάλεη τν πξώτν βήκα θαη γηατί; 

3. Πνηεο είλαη νη Επαγγειίεο (= ππνσρέσεηο) τνπ Θενύ στνλ Αβξαάκ; 

4. Πώο αλταπνθξίζεθε ν Αβξαάκ στελ θιήσε τνπ Θενύ; 

5. Από πνύ μεθίλεσε θαη πνύ εγθαταστάζεθε ν Αβξαάκ; (Δείμτε τελ πνξεία τνπ 

στν ράξτε). 

6. Πνηνη ήταλ νη όξνη τεο Δηαζήθεο πνπ έθιεησε ν Θεόο κε τνλ Αβξαάκ; 

7. Πεξηγξάςτε τηο εηθόλεο πνπ ππάξρνπλ στηο Επαγγειίεο τνπ Θενύ στνλ Αβξαάκ. 

8. Πνηνπο αυνξνύλ νη ππνσρέσεηο τνπ Θενύ στνλ Αβξαάκ; 

9. Τη σεκαίλεη τν όλνκα τνπ Ισαάθ; 

10.Πώο νλνκάδεταη ε σθελή τεο υαλέξσσεο τνπ Θενύ στνλ Αβξαάκ θαη τε Σάξξα

θαη γηατί; 

Ελέγσυ ηι έμαθα



Η ςκθνι τθσ κυςίασ του Ιςαάκ 
µε τθ δραµατικότθτά τθσ 

ζχει εµπνεφςει
πολλοφσ λογοτζχνεσ και ηωγράφουσ



Η κυςία του Ιςαάκ, 
Ανωνφμου, 17οσ αι. Φλάνδρα



Η κυςία του Ιςαάκ, 
Carracce Annibale, 16νο αη. Λνύβξν



Η κυςία του Αβραάμ,
Pieter Pieteras Lastman, 1616



Η κυςία του Αβραάμ,
Laurent de laHire, 1650



Η κυςία του Αβραάμ, 
Monogrammiste de Brunswick, 1500



Tiepolo, θ κυςία του Ιςαάκ



Caravaggio, η θυσία του Αβραάμ



Brunelleschi Filippo

(1377-1446) 

early rennaisance 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/ashp/brunelleschi_ghiberti.html

