ΤΝΑΝΣΗΗ 11Η

Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ
(κοπός: Νά καταλάβουν τά παιδιά ὅτι ὁ Θεός φανερώνεται στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας γιά νά μᾶς δείξει πώς
μπορεῖ νά μᾶς δώσει λύσεις καί πώς τό μόνο πού ζητάει ἀπό μας εἶναι ἄδολη ὑπακοή καί ἐμπιστοσύνη στό θέλημά
Σου.
Βοηθήματα: «Μαθαίνω γιά τή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Παλαιάς Διαθήκης», «Κατηχητικό ἀλφαβητάρι», Οἱ σπείροντες
ἐν δάκρυσιν<»)

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
Σήν Κυριακή πρίν τά Χριστούγεννα, παιδιά, ἀναγιγνώσκεται στίς ἐκκλησίες ἡ
εὐαγγελική περικοπή, πού ἀναφέρεται στό γενεαλογικό δέντρο τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. Α’
1-17). Μιλάει γιά τούς προπάτορες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή
σωτηρία μας. Καί αὐτό δείχνει ὅτι ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος συγγενεύει μέ ὁλόκληρο τό
ἀνθρώπινο γένος. Ἔγινε ὁ πραγματικός ἀδελφός μας, πού θυσιάστηκε γιά νά μᾶς
ὁδηγήσει ὅλους κοντά στό Θεό-Πατέρα, δηλαδή στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ὅλοι οἱ Προπάτορες τοῦ Κυρίου πρόσφεραν τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους στό
Θεό καί ἐργάστηκαν μέ ἐνθουσιασμό καί ταπείνωση, ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ
γέννηση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί σέβεται ὅλα αὐτά τά ἅγια
καί ἱερά πρόσωπα.

ήμερα ἐμεῖς, παιδιά, θά μιλήσουμε γιά τόν δίκαιο Ἀβραάμ, πού ἔμεινε στήν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὁ πιό ὑπάκουος καί πιστός δοῦλος τοῦ Θεοῦ.

Β. ΔΙΗΓΗΗ
Ὁ Ἄβραμ, πού ἀργότερα ὀνομάστηκε Ἀβραάμ, ἦταν ὁ γενάρχης τοῦ περιουσίου
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἐβραίων, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἡ ἱστορία τῆς ἐπίγειας ζωῆς του
περιγράφεται λεπτομερῶς στό βιβλίο τῆς Γενέσεως (11,26-25,10) καί περιληπτικά στίς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (7,2-8).
Γεννήθηκε περίπου τό 2000 π.Χ. στήν Οὒρ τῶν Χαλδαίων. Ἀρχικά ἔζησε μέ τόν
πατέρα του Θάρα καί τούς ἀδελφούς του Ναχὼρ καί Ἀρρᾶν. Ὁ Ἀρρᾶν ἦταν ὁ πατέρας
τοῦ Λὼτ καί πέθανε πρόωρα πρίν τόν πατέρα τοῦ Θάρα. Ἀργότερα ὁ Θάρα μαζί μέ
τόν Ἀβραὰμ καί τή γυναῖκα του, άρρα, καί τόν ἀνεψιό του Λώτ, ἔφυγαν ἀπό τή
Χαλδαία καί πῆγαν πρός τό Βορρᾶ τῆς Μεσοποταμίας, στή Χαρρᾶν. Ἐκεῖ πέθανε ὁ
Θάρα καί ἐκεῖ ὁ Ἀβραὰμ δέχθηκε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἦταν ἑβδομήντα πέντε
ἐτῶν. Νά φύγει, δηλαδή, ἀπό τή γῆ του, τούς συγγενεῖς του, καί τό σπίτι τοῦ πατέρα
του, καί νά μεταβεῖ στή γῆ, πού θά τοῦ ὑποδείκνυε Ἐκεῖνος.

Ὁ Θεός εἶχε ὑποσχεθεῖ στόν Ἀβραὰμ πώς ἄν ἔκανε αὐτὴ τὴ μεγάλη θυσία,
δηλαδή ν’ ἀπαρνηθεῖ τούς πάντες καί ν’ ἀκολουθήσει μέ ἀπόλυτη πίστη, ὑπακοὴ καί
ἐμπιστοσύνη τό θέλημά Σου, τότε ὡς ἀμοιβὴ θά ἔπαιρνε τήν εὐλογία νά γίνει
γενάρχης μεγάλου ἔθνους, νά δοξασθεῖ τό ὄνομά του. Ἡ τελικὴ μεγάλη εὐλογία θά
ἦταν μέσα ἀπό τόν Ἀβραὰμ νά εὐλογηθοῦν ὅλες οἱ φυλὲς τῆς γῆς. Ὁ Ἀβραάμ δέχθηκε
καί ἔτσι πῆγε στή Χαναάν καί ἐγκαταστάθηκε στή υχὲμ, ὅπου ἔστησε καὶ
θυσιαστήριο γιά νά προσφέρει θυσίες στό Θεό.
Σὸν Ἀβραὰμ πολλοὶ τόν θεωροῦσαν εὐτυχισμένο καί γαλήνιο κατά τή διάρκεια
τῆς ζωῆς του. Ὅμως, κατά τή γνώμη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἡ ζωὴ του ἦταν μία
συνεχὴς τρικυμία. Ἀλλεπάλληλα κύματα ἀπειλοῦσαν νά τόν καταποντίσουν
πνευματικά, ἠθικά, βιολογικά.
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Ἐκεῖ πού δοκιμάσθηκε ὑπερβολικὰ ὁ Ἀβραὰμ ἦταν στήν ἀτεκνία του. Ἐνῶ ὁ
Θεός τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά γίνει πατέρας μεγάλου ἔθνους, ἐν τούτοις, τά χρόνια
περνοῦσαν κι αὐτὸς δέν ἀποκτοῦσε παιδί. Βέβαια, παιδιά, ὁ Ἀβραάμ πίστευε στά
λόγια τοῦ Θεοῦ καί περίμενε. Ἡ γυναῖκα του ὅμως ἡ άρρα λιποψυχοῦσε.
Ἐν τέλει ἀφοῦ πέρασαν εἴκοσι πέντε ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ κι
ἐνῶ ὁ Ἀβραὰμ ἦταν ἑκατό ἐτῶν ἀπέκτησε τόν Ἰσαάκ. Πόσα χρόνια περίμενε ὁ
Ἀβραὰμ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ! Πόση ὑπομονή, καρτερία καί
πίστη ἔδειξε;!!! Πόσες φορὲς ἔφθασε πρίν τό θάνατο κι αὐτός καί ἡ γυναῖκα του πρίν
πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ;!!!
Καί ὅταν ἀπέκτησε τόν Ἰσαάκ μετά ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ὅταν τό παιδί εἶχε
μεγαλώσει, ὁ Ἀβραὰμ ἔλαβε νέα ἐντολὴ ἀπό τό Θεό: «Πάρε τό παιδί σου τό
ἀγαπημένο, τόν Ἰσαάκ, πήγαινε μαζί του σ’ ἕνα μέρος ψηλό καί πρόσφερέ τον
ὁλοκαύτωμα<». Ναί, εἶναι ἀλήθεια παιδιά! Ὁ Θεός τοῦ ζήτησε νά θυσιάσει τόν γιό
του! Σί μεγάλος πειρασμός; Σί μεγάλη δοκιμασία; Πόσο σκληρά γυμνάζει ὁ Θεός τούς
ἀνθρώπους του; Ὁ δίκαιος Ἀβραάμ ὅμως, χωρίς νά τοῦ ξεφύγει κανένα παράπονο
ἀπό τό στόμα καί χωρίς καμιά διαμαρτυρία, ὑπάκουσε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί τήν
ἄλλη μέρα πρωί πρωί σηκώθηκε, ξύπνησε τόν Ἰσαάκ, πῆρε μαζί του καί δύο δούλους,
φόρτωσε κι ἕνα γαϊδουράκι μέ τά ἀπαραίτητα πράγματα γιά τή θυσία καί ξεκίνησαν
ὅλοι μαζί τό μακρινό ταξίδι. Χρειάστηκαν τρείς ὁλόκληρες μέρες νά φτάσουν στόν
τόπο τῆς θυσίας πού τοῦ ὑπέδειξε ὁ Θεός. έ ὅλο τό δρόμο δέν μιλοῦσε ὁ Ἀβραάμ. Ἡ
σιωπή ἦταν ἡ προσευχή τῆς καρδιᾶς του! Ἡ πιό θερμή δοξολογία! Μέ τό ξημέρωμα
τῆς τρίτης μέρας πλησίασαν στό λόφο πού θά γινόταν ἡ θυσία. Ὁ Ἀβραάμ διέταξε
τούς ὑπηρέτες νά μήν τόν ἀκολουθήσουν καί ἀφοῦ φόρτωσε τά ξύλα στόν Ἰσαάκ πῆρε
τό μαχαίρι καί τό δαυλό καί ἀνηφόρισαν μαζί. τό δρόμο καμιά κουβέντα, παρά μόνο
ἡ ἀπορία τοῦ Ἰσαάκ: «Πατέρα, δέν ἔχουμε ἀρνί γιά νά θυσιάσουμε στό Θεό». Καί ἡ
ἀπόκριση τοῦ Ἀβραάμ: «Μήν ἀνησυχείς, θά στείλει ὁ Θεός»! Ὅταν ἔφτασαν στό λόφο
ὁ Αβραάμ ἑτοίμασε τό θυσιαστήριο, ἔδεσε τό παιδί καί τό ἔβαλε πάνω στό βωμό. Καί
τήν ὥρα πού σήκωσε τό μαχαίρι ἀκούστηκε μιά φωνή: «Ἀβραάμ, Ἀβραάμ, μή
θυσιάσεις τό παιδί σου, γιατί τώρα πιά καταλαβαίνω ὅτι ἀγαπᾶς τό Θεό ἀληθινά. Νά,
κοίταξε ἐκεῖ. Σό κριάρι πού πιάστηκε ἀπό τά κέρατα στό θάμνο. Θυσίασε αὐτό ἀντί
γιά τό γιό σου»! Ὁ Ἀβραάμ ὑπάκουσε. Ἔλυσε τόν Ἰσαάκ καί πρόσφερε μαζί μέ τό ζῶο
καί τή δική του μεγάλη δοξολογία στό Θεό!

Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
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Τί σημαίνει τό ὄνομα Ἄβραμ καί τί τό Ἀβραάμ;
Ἀβράμ=Πατέρας, Ἀβραάμ=Πατέρας ἐθνῶν
Γιατί ὁ Ἀβραάμ ὀνομάστηκε Δίκαιος; Ἦταν ἕνας ἥσυχος, φιλειρηνικός καί
ἀπονήρευτος ἄνθρωπος, μέ πολλή ὑπομονή, μεγάλη πίστη καί τυφλή
ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ποιά σημασία εἶχαν οἱ θυσίες στή Παλαιά Διαθήκη; Γίνονταν καί ἀνθρωποθυσίες
συχνά; Ὁ Θεός καταδικάζει καί ἀπαγορεύει αὐστηρῶς τήν τότε διαδεδομένη
εὐρύτατα ἀνθρωποθυσία, δηλαδή τήν θυσία ἀνθρώπων στόν μισόθεο καί
μισάνθρωπο σατανᾶ, πού συνέβαινε καί συμβαίνει σέ ἄλλες θρησκεῖες. Ἡ
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θυσία τοῦ Ἀβραάμ εἶναι ἡ μοναδική πράξη ἀνθρωποθυσίας πού ἀναφέρεται
στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἦταν ἁπλώς μιά δοκιμασία, ἡ ὁποία τελικά δέν ἔγινε.
Ἐνῶ οἱ θυσίες τῶν ζώων ἁπλώς ἀπεικόνιζαν τή θυσία τοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτές οἱ
Ἰουδαῖοι ἔδειχναν τήν εὐγνωμοσύνη τους στό Θεό καί ἐξαγόραζαν τίς ἀμαρτίες
τους. Ἀντί νά προσφέρουν τό δικό τους αἷμα πρόσφεραν τό αἷμα τοῦ ζώου. Ἄν
πραγματικά οἱ θυσίες αὐτές πλήρωναν γιά τίς ἀμαρτίες, θά εἶχαν πάψει πιά νά
προσφέρονται. Γι’αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἐβραίους Ἐπιστολή
τίς ὀνομάζει «σκιά τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν». Μόνο ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ στό
ταυρό εἶναι ἡ λύτρωση γιά τίς ἀμαρτίες μας.
Τί προεικόνιζε ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ στήν Καινή Διαθήκη; Προεικόνιζε τήν θυσία
τοῦ μονογενοῦς Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσω
τῆς ὁποίας θά λυτρώνονταν τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν
αἰώνιο θάνατο.
Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπαναλαμβάνεται στή χριστιανική λατρεία; Ναί μέ τό
μυστήριο τῆς «Θείας Εὐχαριστίας». Σό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ὁ Κύριος
μετέβαλε γιά χάρη μας τόν ἄρτο καί τόν οἶνο σέ ῶμα καί Αἶμα του, ἱδρύοντας
ἔτσι τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ «Θεία Εὐχαριστία» μᾶς χαρίζει
ἄφεση ἀμαρτιῶν, αἰώνια ζωή, καί ἕνωση μέ τόν ἀρχηγό τῆς πίστης μας, τόν
Χριστό.

Δ. ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες πού παρουσιάζονται στή ζωή μας;
Πολλές φορές, παιδιά, ἀκοῦμε νά λένε γύρω μας φράσεις ὅπως: «δέν ἦταν
τυχερό του<» ἤ «αὐτός εἶναι πολύ τυχερός» ἤ «εἶχα τήν τύχη μαζί μου» ἤ «καλή τύχη
σου εὔχομαι» κλπ.
Ὁ πιστός καί ἀληθινός Χριστιανός, παιδιά, δέν πιστεύει πώς ὑπάρχει τύχη οὔτε
τυχερό, ἀλλά μόνο ἡ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ!
Ἡ ζωντανή πίστη καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά
μᾶς βοηθήσουν νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες στή ζωή μας. Γιατί ὅταν πιστεύει ὁ
ἄνθρωπος στό Θεό, τότε δέν ἔχει μέσα του ἀνησυχίες, ἀγωνίες καί ἀπορίες, ἀλλά
παραμένει γαλήνιος καί στή μεγαλύτερη τρικυμία!
«Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν μέ ὑστερήσει<»(ψαλμ. 22ος Δαυίδ). Ὅπως ὁ
βοσκός φροντίζει καί ἀγαπάει τά πρόβατά του, ἔτσι καί ὁ Χριστός ὡς ἄλλος Ποιμήν
νοιάζεται γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γι’ αὐτό καί μᾶς παιδαγωγεί μέ
διάφορους τρόπους. Ποτέ δέν ἐπιτρέπει δυσκολίες παραπάνω ἀπό τίς δυνάμεις μας,
ἀλλά μαζί μέ τίς δοκιμασίες στέλνει καί τήν εὐλογημένη λύση τόν κατάλληλο καιρό,
ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά μήν συντρίβεται ἀπό τό βάρος τῆς δοκιμασίας, ἀλλά νά
ἀναδεικνύεται νικητής.

ΤΝΘΗΜΑ: Ποιμένας τῆς ζωῆς μου ὁ Χριστός!!!
ΡΗΣΟ: «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός. Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν
ὑπέρ τῶν προβάτων<» (Ἰωάν. ι’ 11)
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Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΕΤΦΟΜΑΙ…..
Κύριε, βοήθησέ με νά ἀντιμετωπίζω
μέ ψυχική γαλήνη ὅλα ὅσα μου
φέρνει ἡ σημερινή ἡμέρα.
Βοήθησέ με νά ἀφήνω τόν ἐαυτό μου
ὁλοκληρωτικά στό ἅγιο θέλημά ου.
Ὅποιες εἰδήσεις κι ἄν λάβω, δίδαξέ
με νά τίς δεχθώ μέ ἡρεμία καί μέ τήν
πεποίθηση ὅτι προέρχονται ἀπό ένα.
Καθοδήγησε τίς σκέψεις καί τά
συναισθήματά μου.
Μή μέ ἀφήνεις νά ξεχνάω, ὅτι τά πάντα
προέρχονται ἀπό ένα.
Δίδαξέ με, νά συμπεριφέρομαι σέ
ὅλους μέ εὐθύτητα καί σύνεση, ὥστε
νά μήν συγχύζω καί στενοχωρῶ κανέναν.
Δός μου τήν δύναμη νά ὑποφέρω τόν
κόπο τῆς ἡμέρας.
Δίδαξέ με, νά προσεύχομαι,
νά πιστεύω, νά ὑπομένω, νά συγχωρῶ
καί νά ἀγαπώ.
Ἀμήν. (Προσευχή τῆς Ὄπτινα)

Σ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΩΝΣΑ…..
Σά παρακάτω τραγούδια θά τά βρῆτε σε μουσική ἐκτέλεση στά πολυμέσα τῆς ἰστοσελίδας μας.
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΦΡΙΣΤΟΥ
τοῦ Χριστοῦ μας τό λιμάνι
θ’ ἀρμενίζω μέ χαρά
ὔστερ’ ἀπό κάθε πάλη
μέσ΄ τα κύματα βαθιά.
Λατρευτέ μας Χριστέ(2)
καί τοῦ πλοίου μας ὁδηγέ,
πού μεθᾶς τήν καρδιά(2)
τοῦ πιστοῦ πού σέ ἀγαπᾶ.
Ἐμπρός λοιπόν, παιδιά,
παλέψτε μέ χαρά,
μή φοβάστε τίποτα,
οὔτε καί τά κύματα
πού σπάζουν σάν θεριά
στοῦ πλοίου τά πλευρά(2)
Μέ τή βάρκα θ’ ἀρμενίζω
στό λιμάνι σου, Χριστέ,
γιά νά ἔβρω τή γαλήνη
καί Ἐσένα , Λατρευτέ.

ΧΑΡΩΠΕ ΦΩΝΕ
Ὄμορφη ἡ ζωή μας, δίχως φόβο
μές τό βασίλειο τοῦ Ἰησοῦ
πόθος μας λαχτάρα νά διαλαλοῦμε
παντού τή δόξα ου.
Χαρωπές φωνές οἱ φωνές μας
στά γαλανά Θεϊκά αἰθέρια
μέ τῶν Ἀγγέλων τούς ὕμνους ἄς ἑνωθοῦν
γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου
καί τῆς ψυχῆς νά δεηθοῦν.
Λα, λα, λα<
Κέφι, χαρά σκορπᾶμε καλωσύνη
μέσα στήν παγωνιά τοῦ κακοῦ
δύναμη παίρνουμε καί ὁδηγοῦμε
ψυχές στό Λυτρωτή!
Δός μας καρδιά καθάρια σάν τό χιόνι
καί σάν τῆς θάλασσας τόν ἀφρό
κάνε τά μάτια μας ν’ ἀντιφεγγίζουν
Χριστέ, τόν οὐρανό!
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Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΠΑΙΖΟΝΣΑ……
Εἰκονοσταυρόλεξο
Οἱ εἰκονες ἀπεικονίζουν κάποιους ἀπό τούς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ. Βρεῖτε τους καί
συμπληρῶστε ἀνάλογα μέ τούς ἀριθμούς τό σταυρόλεξο.

Η. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΝΣΑ……
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