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Ύμνος για το Πρώτο Μήνυμα 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 473) 

 

1. Η ελευθερία της ψυχής 

 Είν’ απερίγραπτη 

Υποταγμένη στον Θεό 

 Κι αδέσμευτη στη γη 

Σ’ αυτήν ανήκει κάθε τι 

 Στο μέλλον, στο παρόν  

Ειρήνη έχει εν Χριστώ 

 Και κατοικία σ’ Αυτόν 

 

2. Πώς θέλουμε το θρόνο Του 

 Να μοιραζόμαστε 

Μα την υποταγή σ’ Αυτόν  

 Να την αρνιόμαστε 

Ω, μη μιλάτε για θυσία! 

 Προνόμιο έχουμε  

Στο ουράνιο το στράτευμα  

 Να συμμετέχουμε  

 

Ω! Τι θαυμάσια ανταλλαγή  

 Το λίγο για πολύ 

Του λυτρωμένου την ψυχή  

 Η κτίση υπηρετεί  

Όλα ανήκουν εις αυτόν 

 Που ανήκει στον Χριστό 

Η μέλλουσα η βασιλεία 

 Και η ζωή εδώ 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΠΙΣΤΗ 

1ο Μήνυμα 

Η Ουσιαστική Σημασία της Πίστης 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Εβρ 11:1, 5-6, 3:7-8α, 12-13, 15α, 4:7 

I. Πίστη είναι η τεκμηρίωση των γεγονότων του Θεού: 

Α. Η προς Εβραίους 11:1 λέει, «πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε, η 

βεβαιότητα των πραγμάτων που δε βλέπουμε». Η λέξη «υπόσταση» υποδηλώνει ότι η 

πίστη έχει την ικανότητα να κάνει κάτι αληθινό (τα χρώματα γίνονται αληθινά μέσα 

απ’ τα μάτια μας, οι ήχοι μέσα απ’ τα αυτιά μας, κλπ.). Επομένως, άλλο είναι να 

υπάρχει ένα αντικείμενο και άλλο να γίνεται αληθινό. 

Β. Όλα τα γεγονότα του Θεού που καταγράφονται στην Αγία Γραφή είναι αληθινά. 

Ωστόσο, αυτά τα γεγονότα μπορούν να τεκμηριωθούν μόνο δια της πίστης επειδή πίστη 

είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε, η βεβαιότητα των πραγμάτων που δε 

βλέπουμε. 

Γ. Χρειαζόμαστε πίστη για να τεκμηριώσουμε ένα πνευματικό, θείο γεγονός, όπως 

χρειαζόμαστε μάτια, αυτιά και χέρια για να τεκμηριώσουμε φυσικά αντικείμενα. Πίστη 

δεν είναι η νοητική κατανόηση μιας αλήθειας, αλλά η όραση ενός θείου γεγονότος και 

η τεκμηρίωση αυτού. Τα τετελεσμένα γεγονότα του Χριστού, της ζωής και του έργου 

Του, πρέπει να τεκμηριωθούν από μας, δηλαδή, να γίνουν αληθινά σε μας. 

Δ. Το να πιστεύουμε σημαίνει να εξασκούμε το πνεύμα της πίστης (Β΄ Κορ 4:13) για να 

τεκμηριώνουμε τα θεία γεγονότα. Αφού πιστέψουμε, λέγοντας Αμήν στον λόγο του 

Θεού, τεκμηριώνουμε τα θεία γεγονότα και τα κάνουμε δικά μας.  Η λέξη «Αμήν» δεν 

είναι μια ευχή για να εκπληρωθεί κάτι, αλλά μια δήλωση ότι σίγουρα θα εκπληρωθεί, 

και ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Όταν πιστέψουμε, δεχόμαστε αυτό που 

ο Κύριος έχει υποσχεθεί να κάνει. 

II. Πίστη είναι η τεκμηρίωση της υπόστασης της αλήθειας (Εβρ 11:1), η οποία αποτελεί 

την πραγματικότητα του περιεχομένου της οικονομίας του Θεού στην Καινή 

Διαθήκη: 

Α. Τέτοια πίστη κατανέμεται σε όλους τους πιστούς εν Χριστώ σαν κλήρος, ο οποίος είναι 

εξίσου πολύτιμος σε όλους όσους τον λαμβάνουν—Β΄ Πε 1:1, βλ. Κολ 1:12. 

Β. Σαν κλήρος από τον Θεό, αυτή η πίστη είναι αντικειμενική για μας μέσα στη θεία 

αλήθεια, αλλά φέρνει όλο το περιεχόμενο της υπόστασής της μέσα μας, κάνοντας έτσι, 

με την ίδια την πίστη, όλα αυτά υποκειμενικά στην εμπειρία μας. 

Γ. Αυτό είναι σαν τη θέα (η αλήθεια) και την όραση (η πίστη), που φαίνονται 

αντικειμενικές στην κάμερα (σε μας). Αλλά όταν το φως (το Πνεύμα) δείχνει τη θέα 

στο φιλμ (στο πνεύμα μας) μέσα στην κάμερα, η όραση και η θέα γίνονται 

υποκειμενικές στην κάμερα. 

III. Πίστη σημαίνει να πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει και ότι εμείς δεν υπάρχουμε—Εβρ 

11:5-6, 1-2, Β΄ Κορ 4:13, 18: 

Α. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, να κάνει τον Θεό 

χαρούμενο—Εβρ 11:6α. 

Β. Το να πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει, σημαίνει να πιστεύουμε ότι Αυτός είναι το παν 

για μας και ότι εμείς είμαστε ένα τίποτα—Ιω 8:58, Εκ 1:2. 

Γ. Το να πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει υποδηλώνει ότι εμείς δεν υπάρχουμε. Ο Θεός 

πρέπει να είναι ο Μοναδικός σε όλα, και εμείς να μην είμαστε τίποτα σε όλα—Γεν 

5:24, Εβρ 11:5. 

Δ. Το να πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει σημαίνει να απαρνούμαστε τον εαυτό μας. Σε 

όλο το σύμπαν ο Θεός υπάρχει, ενώ όλοι εμείς είμαστε ένα τίποτα—Λκ 9:23. 
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Ε. Εγώ δεν πρέπει να είμαι κάτι. Δεν πρέπει να υπάρχω. Μόνο ο Θεός πρέπει να υπάρχει—

«Ζω, λοιπόν, όχι πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός»—Γαλ 2:20. 

ΣΤ. Πριν τη μετάθεσή του, ο Ενώχ είχε τη μαρτυρία ότι είχε ευαρεστήσει τον Θεό (Εβρ 

11:5-6). Ο Ενώχ περπατούσε αδιάλειπτα προς τα άνω με τον Θεό, κάθε μέρα για τρεις 

αιώνες, εξασκώντας την πίστη του καθώς πίστευε ότι ο Θεός υπάρχει, ερχόμενος πιο 

κοντά στον Θεό, γινόμενος ολοένα και πιο ενωμένος με τον Θεό, μέρα με τη μέρα, 

μέχρι που δεν «βρισκόταν γιατί τον μετάθεσε ο Θεός»—Γεν 5:22-24, βλ. Ασμ 8:5α. 

IV. Πίστη σημαίνει πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι μισθαποδότης σ’ αυτούς που τον 

εκζητούν—Εβρ 11:6, Γεν 15:1, Φιλ 3:8, 14: 

Α. Ο μισθός του Ενώχ ήταν ο υψηλότερος βαθμός της ζωής, η φυγή από τον θάνατο—

Εβρ 11:5α, Β΄ Κορ 5:4, Ρωμ 8:6, 10-11, 5:17. 

Β. Ο Κύριος είναι μισθαποδότης και εμείς πρέπει να Τον αναζητούμε—Ψλ 27:4, 8, 

42:1-2, 43:4, 73:25, 119:2, 10. 

Γ. Είμαστε εκείνοι που ζουν δια πίστεως, αποβλέποντας στον μισθό της απόλυτης 

απόλαυσης του Χριστού στη χιλιετή βασιλεία και, όπως ο Μωυσής, περιμένοντας 

υπομονετικά, σαν να βλέπαμε τον αόρατο—Φιλ 3:14, Εβρ 11:26-27. 

V. Η πίστη είναι ριζωμένη στα σπουδαία, αιώνια και θεία γεγονότα του Θεού, που έγιναν 

διαθήκη σε μας στον άγιο Λόγο Του. Η υποκειμενική πίστη των πιστών βρίσκεται στο 

πνεύμα τους, η οποία κάνει το αναμιγμένο πνεύμα τους ένα πνεύμα πίστης—Β΄ Κορ 

4:13: 

Α. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο 

Θεός είναι αγάπη—Α΄ Ιω 4:8. 

Β. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι η 

χάρη του Θεού είναι επαρκής—Β΄ Κορ 12:9. 

Γ. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο 

Χριστός είναι ικανός να μας σώζει ολοκληρωτικά—Εβρ 7:25. 

Δ. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι 

βρισκόμαστε εν Χριστώ, ότι ο Χριστός είναι μέσα μας, και ότι είμαστε ένα με τον 

Χριστό—Α΄ Κορ 1:30, Κολ 1:27, Ιω 14:20, 15:5. 

Ε. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι 

είμαστε τέκνα και κληρονόμοι Θεού—Ρωμ 8:16-17. 

ΣΤ. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι 

έχουμε γίνει πλήρεις εν Χριστώ—Κολ 2:10.  

Ζ. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε στο γεγονός ότι 

είμαστε ο ναός του ζωντανού Θεού και ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου 

Πνεύματος μέσα μας—Α΄ Κορ 3:16, 6:19, Β΄ Κορ 6:16. 

Η. Αντιστεκόμαστε στον διάβολο, μένοντας σταθεροί στην υποκειμενική μας πίστη, στη 

δύναμη του Θεού που μας προστατεύει και στη στοργική Του φροντίδα—Α΄ Πε 5:8-9: 

1. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε ότι ο Κύριος 

φανερώθηκε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου—Α΄ Ιω 3:8. 

2. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε ότι ο θάνατος 

του Κυρίου έχει καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, τουτέστι τον 

διάβολο—Εβρ 2:14. 

3. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε ότι η ανάσταση 

του Κυρίου έχει ντροπιάσει τον Σατανά. Η αναστάσιμη ζωή είναι η ζωή που δεν 

μπορεί να αγγίξει ο θάνατος, υπερβαίνει τον θάνατο, ξεπερνάει τα όρια του 

θανάτου, εξέρχεται από τον θάνατο, και δεν μπορεί να συγκρατηθεί από τον 

θάνατο—Πραξ 2:23-24, Φιλ 3:10, Κολ 2:12-15, 20, 3:1, Ιω 14:30. 
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4. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε ότι η ανάληψη 

του Κυρίου Τον έθεσε κατά πολύ πάνω από τη δύναμη του Σατανά—Εφ 1:20-22, 

2:6, 6:11, 13. 

5. Πρέπει να εξασκούμε το πνεύμα της πιστής μας για να πιστεύουμε ότι η νίκη του 

Χριστού ολοκληρώθηκε και ότι ολόκληρη η ζωή μας συμπεριλαμβάνεται σε αυτή 

τη νίκη. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε ήδη υπερνικήσει και ότι πολεμάμε από τη θέση 

της νίκης προκειμένου να διατηρήσουμε τη νίκη μας. Μπορούμε να υπερνικάμε 

επειδή συμπεριλαμβανόμαστε στον Κύριο, στον Νικητή που ηγείται. Εκείνος είναι 

η Κεφαλή, το επίκεντρο, η πραγματικότητα, η ζωή και η φύση του αρσενικού 

παιδιού, ενώ το αρσενικό παιδί, που είναι οι νικητές που ακολουθούν, είναι το 

Σώμα του Κυρίου—Απ 3:21, 12:5. 

VI. Όλα τα πνευματικά μας κτήματα εν Χριστώ πραγματοποιούνται και υλοποιούνται δια 

της πίστεως: 

Α. Η πίστη ανοίγει την πόρτα σε κάθε ευλογία που είναι δική μας εν Χριστώ—Β΄ Τιμ 

3:15, Εφ 1:3. 

Β. Η πίστη αποκόβει τη σάρκα με τη φυσική της ενέργεια και προσπάθεια, δίνοντάς μας 

πρόσβαση στη χάρη του Θεού, μια σταθερή θέση στη χάρη, η οποία είναι ο Τριαδικός 

Θεός, που πέρασε από μια διαδικασία, ώστε να μπορούμε να εισερχόμαστε σε Αυτόν 

και να Τον απολαμβάνουμε—Ρωμ 5:2. 

Γ. Είμαστε όλοι «γιοι του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό Ιησού»—Γαλ 3:26. 

Δ. Η δικαιοσύνη, που είναι ο ίδιος ο Θεός που ζούμε, είναι μέσω της πίστης στον Χριστό. 

Ο ίδιος ο Χριστός, που μεταδίδεται μέσα μας μέσω της εκτίμησής μας γι’ Αυτόν, 

γίνεται η πίστη μας, η πίστη του Χριστού που μας φέρνει σε μια οργανική ένωση με 

Αυτόν—Φιλ 3:9. 

Ε. Αγιαζόμαστε κατά την ιδιοσυγκρασία, που σημαίνει ότι διαποτιζόμαστε με τον Θεό, ο 

οποίος είναι το κτήμα μας για την απόλαυσή μας σήμερα, και ότι μεταμορφωνόμαστε 

με την άγια φύση του Θεού και δι’ αυτής—Πραξ 26:18, Ρωμ 6:19, 22, Β΄ Κορ 3:18. 

ΣΤ. Ο εσωτερικός καθαρισμός της καρδιάς του ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί μόνο από 

το Άγιο Πνεύμα με τη θεία ζωή δια της πίστεως. 

Ζ. Ο Χριστός οικοδομεί τον οίκο Του βαθιά μέσα στην καρδιά μας δια της πίστεως. Η 

κατοίκηση του Χριστού μέσα μας είναι μυστηριώδης και αόριστη. Δεν την νιώθουμε 

με τις φυσικές μας αισθήσεις, αλλά με την αίσθηση της πίστης—Εφ 3:17. 

Η. Τη στιγμή της αναγέννησής μας πιστέψαμε στον Χριστό και λάβαμε το Πνεύμα δια 

πίστεως, το οποίο είναι η απόλυτη ευλογία του ευαγγελίου. Μετά την αναγέννησή μας, 

ο Θεός άρχισε να μας προμηθεύει με το Πνεύμα αδιάλειπτα. Λαμβάνουμε το Πνεύμα, 

συνεχώς και δια βίου, δια της ακοής της πίστης—Γαλ 3:2-5, 14. 

Θ. Κληρονομούμε τις υποσχέσεις του Θεού δια πίστεως—Εβρ 6:12. 

Ι. Είμαστε νικητές επί του κόσμου μέσω της πίστης, δια της οποίας έχουμε τη δυνατότητα 

να υπερνικάμε τον κόσμο, που οργανώνει και σφετερίζεται ο Σατανάς. 

ΙΑ. Είμαστε νικητές επί του πονηρού, λαμβάνοντας την ασπίδα της πίστης, η οποία μπορεί 

να σβήσει όλα τα φλογισμένα βέλη του πονηρού, που αποτελούν πειρασμούς, 

υπαινιγμούς, αμφιβολίες, ερωτήματα, ψέματα και επιθέσεις του Σατανά—Εφ 6:16. 

ΙΒ. Μέσω της πίστης μπορούμε να υπερνικάμε εν μέσω όλων των θλίψεων και των 

δυσκολίων—Εβρ 11:33-34. 

ΙΓ. Στηριζόμαστε από τη δύναμη του Θεού μέσω της πίστης και έχουμε δύναμη μέσω 

αυτής—Α΄ Πε 1:5, Μτ 17:19-20, 21:21-22. 
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VII. «Προσέχετε, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς μια άπιστη καρδιά 

κακή, ώστε να αποστατήσει από το ζωντανό Θεό. Αλλά προτρέπετε ο ένας τον άλλο 

κάθε ημέρα, μέχρις ότου λέμε το “σήμερα”, για να μη σκληρυνθεί κανείς από εσάς 

από την απάτη της αμαρτίας…Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις 

καρδιές σας»—Εβρ 3:12-13, 15α: 

Α. Η λέξη «αποστατήσει» σημαίνει επίσης αποστρέφεται. Όταν εξασκούμε το πνεύμα της 

πίστης μας και κρατάμε την καρδιά μας στραμμένη στον Κύριο, το κάλυμμα 

αφαιρείται. Τότε μπορούμε να αντικατοπτρίζουμε τον Θεό της δόξας με ένα ακάλυπτο 

πρόσωπο, έτσι ώστε να εμποτιζόμαστε με Αυτόν συνεχώς, με το στοιχείο της πίστης 

Του. Έτσι, μπορούμε να ζούμε δι’ Αυτού, που είναι η πίστη μας, και να παραμένουμε 

στη διαδικασία της μεταμόρφωσης, από βαθμό σε βαθμό δόξας, στην εικόνα του 

αναστημένου και δοξασμένου Χριστού—Β΄ Κορ 4:13, 3:16-18, βλ. Γεν 1:26, Ησ 43:7. 

Β. Πρέπει να δούμε ότι η απιστία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Είμαστε πιστοί που 

περπατούν δια πίστεως και όχι δια της όρασης (Β΄ Κορ 5:7). Πιστός είναι εκείνος που 

δεν πιστεύει στα πράγματα που βλέπονται, αλλά λαμβάνει ορισμένα πράγματα που δεν 

βλέπονται, τα αποδέχεται και τα συνειδητοποιεί δια της πίστεως. 

Γ. Υπερνικάμε τον διάβολο, τον κατήγορο των αδερφών, με το να δηλώνουμε τα θεία 

γεγονότα, που είναι ο λόγος της μαρτυρίας μας (Απ 12:10-11). Ακολουθούμε τον 

Κύριο, ο οποίος είναι Εκείνος που αντιμετώπισε τον εχθρό όχι με τα δικά Του λόγια, 

αλλά λέγοντας επανειλημμένως, «είναι γραμμένο…»—Μτ 4:4, 7, 10. 

Δ. Δεν πρέπει να πιστεύουμε στα συναισθήματά μας, αλλά στα θεία γεγονότα στον άγιο 

Λόγο του Θεού. Πρέπει να μάθουμε να κηρύττουμε τα θεία, μυστικά και αιώνια 

γεγονότα που ο Κύριος ολοκλήρωσε, ολοκληρώνει, και θα ολοκληρώσει μέσα μας, για 

μας, αλλά και μέσα από μας, για την επίτευξη της αιώνιας οικονομίας Του. Όταν ο 

Θεός λέει κάτι συγκεκριμένο, πρέπει κι εμείς να το λέμε, απλά επειδή μας το λέει η 

Αγία Γραφή. 

VIII. Ως άνθρωποι της πίστης, είμαστε άνθρωποι του παρόντος. Το πρώτο σημείο στη 

σύγχρονη οδό για την εφαρμογή της παρούσας κίνησης του Κυρίου είναι να γεμίζουμε 

με το Πνεύμα εσωτερικά και εξωτερικά, ουσιαστικά και οικονομικά, για τη ζωή και 

το έργο μας σήμερα—Πραξ 2:4, 13:52, Εβρ 3:7-8α, 13, 15, 4:7: 

«Ξέχνα τη χθεσινή απόλαυση του Χριστού. Χρειάζεσαι μια φρέσκια απόλαυση. 

Χρειάζεσαι κάτι σύγχρονο. Ο Κύριος ήταν παρών στην αίθουσα «Έλντεν», αλλά δεν είναι 

εκεί σήμερα. Ο Κύριος είναι εδώ τώρα και κινείται στην ανάκτησή Του, είναι μέσα σου. 

Όπου κι αν βρίσκεσαι, ο Κύριος είναι μέσα σου, ακόμα κι αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι 

επαναλαμβάνει όλα όσα έκανε στο παρελθόν; Ο Κύριος δεν επαναλαμβάνει τίποτα. Πάντα 

προχωρά και προχωρά μπροστά. Ο Κύριος εργάζεται, κινείται.» 

 «Είσαι άνθρωπος του χθες; Όλοι πρέπει να είμαστε άνθρωποι του σήμερα. Η κάθε μέρα 

είναι το παρόν. Για κάποιους ανθρώπους η κάθε μέρα είναι το μέλλον, ενώ για άλλους είναι 

το παρελθόν…Μην κοιτάζεις το μέλλον, ούτε το παρελθόν. Είμαστε άνθρωποι του 

παρόντος. Μην μιλάς για τις παλιές σου εμπειρίες από το παρελθόν. Να μιλάς για τη 

σημερινή σου εμπειρία...Η κάθε μέρα είναι το παρόν. Δεν είμαστε στο χθες. Είμασταν στο 

χθες, αλλά τώρα δεν είμαστε πλέον εκεί. Δεν θα ανήκουμε ποτέ ούτε στο αύριο. Πάντα θα 

έχουμε το παρόν. Η κάθε μέρα είναι το παρόν. Όταν εισέλθουμε στη Νέα Ιερουσαλήμ, θα 

έχουμε το παρόν επειδή η κάθε μέρα στην αιωνιότητα θα είναι το παρόν. Η μόνη μέρα που 

έχουμε είναι το σήμερα. Πρέπει να γεμίσεις εσωτερικά [με το Πνεύμα] σήμερα. Να γεμίσεις 

εξωτερικά [με το Πνεύμα] σήμερα. Να είσαι πλήρης σήμερα.» (Συλλεχθέντα Έργα του 

Ουίτνες Λι, 1985, τόμος 5, «Ο Τρόπος να Εφαρμόζουμε την Παρούσα Κίνηση του 

Κυρίου», διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).         

 
© 2022 Living Stream Ministry  
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Ύμνος για την Ειδική Κοινωνία 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 784) 

 

1. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Ψάξε μες στο πνεύμα σου. 

Ζήτα κι άκου τη φωνή Του, 

 Κάτω από την σκέπη Του. 
 

Επωδός 

Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Ψάξε μες στο πνεύμα σου. 

Ζήτα κι άκου τη φωνή Του, 

 Κάτω από τη σκέπη Του. 
 

2. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Άνοιξέ Του την ψυχή, 

Δίχως κάλυμμα θωρώντας, 

 Με καρδιά ειλικρινή. 
 

3. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Μ’ όλη σου την παρρησία. 

Άγγιξέ Τον, είν’ το Πνεύμα, 

 Με ευλάβεια και λατρεία. 
 

4. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Δίχως πρόφαση καμιά. 

Προσευχήσου με το πνεύμα, 

 Με επίγνωση βαθιά. 
 

5. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Μένοντας καρτερικά. 

Γνώρισε το θέλημά Του, 

 Παραδώσου αληθινά. 
 

6. Αναζήτησε τον Κύριο, 

 Στην αγάπη ν’ αφεθείς, 

Και το φως Του να διεισδύσει, 

 Αυτόν ν’ ακτινοβολείς. 
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Ύμνος για την Ειδική Κοινωνία 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 770) 

 

1. Άγγιξε το θρόνο στ’ Άγια των Αγίων,  

 Ρέει η χάρη σαν ποταμός. 

Άγγιξε το θρόνο στ’ Άγια των Αγίων,  

 Ρέει η χάρη σαν ποταμός. 

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Ρέει η χάρη σαν ποταμός. 

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Ρέει η χάρη σαν ποταμός. 

 

2. Στ’ Άγια των Αγίων στην παρουσία Του,  

 Μέσα μου λάμπει το φως.  

Στ’ Άγια των Αγίων στην παρουσία Του,   

 Μέσα μου λάμπει το φως.   

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Μέσα μου λάμπει το φως.  

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Μέσα μου λάμπει το φως.   

 

3. Θύμιασε στο πνεύμα σου θυμίαμα, 

 Πιες απ’ την πηγή της ζωής.  

Θύμιασε στο πνεύμα σου θυμίαμα, 

 Πιες απ’ την πηγή της ζωής.  

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Πιες απ’ την πηγή της ζωής.  

  Αλληλούια! Αλληλούια!  

 Πιες απ’ την πηγή της ζωής.  

 

  



8 

 

2ο Μήνυμα 

Τρέχουμε τον Χριστιανικό Αγώνα ώστε να Μπορούμε να Αποκτήσουμε το Βραβείο, 

Αποβλέποντας στον Ιησού, τον Αρχηγό και Τελειωτή της Πίστης Μας 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Εβρ 12:1-2, Α΄ Κορ 9:24, Φιλ 3:13-14,  

Β΄ Τιμ 4:7-8, Ρωμ 12:3, Ασμ 1:4, Ιερ 31:3 

I. «Εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο 

μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, 

και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας»—Εβρ 12:1: 

Α. Το σύννεφο (μαρτύρων) οδηγεί τους ανθρώπους για να ακολουθούν τον Κύριο (Αρ 

9:15-22), και ο Κύριος βρίσκεται μέσα στο σύννεφο για να είναι μαζί με τον λαό Του 

(Εξ 13:21-22, Πραξ 1:8): 

1. Με τους ανθρώπους της πίστης μπορούμε να έχουμε την παρουσία του Κυρίου και 

την καθοδήγησή Του. Το σύννεφο (μαρτύρων) αποτελείται από τους ανθρώπους 

της πίστης, τους ανθρώπους της εκκλησίας. Ο καλύτερος τρόπος να αναζητήσουμε 

την παρουσία του Κυρίου είναι να έρθουμε στην εκκλησία. 

2. Αν κάποιος αναζητά την καθοδήγηση του Κυρίου, πρέπει να ακολουθήσει το 

σύννεφο, την εκκλησία. Ο Κύριος βρίσκεται στο σύννεφο, που σημαίνει ότι είναι 

με τους ανθρώπους της πίστης. 

3. Δεδομένου ότι είμαστε άνθρωποι της πίστης, είμαστε το σημερινό σύννεφο. Οι 

άνθρωποι μπορούν να ακολουθούν τον Κύριο, ακολουθώντας εμάς. Όσοι 

αναζητούν τον Κύριο μπορούν να βρουν την παρουσία Του με μας—βλ. Α΄ Κορ 

14:24-25, Ψλ 36:8-9, 16:11. 

Β. Η Χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Κάθε σωσμένος Χριστιανός πρέπει να τρέχει 

τον αγώνα για να κερδίσει το βραβείο (Α΄ Κορ 9:24). Το βραβείο αυτό δεν είναι η 

σωτηρία με την κοινή έννοια (Εφ 2:8, Α΄ Κορ 3:15), αλλά μια αμοιβή με μια ιδιαίτερη 

σημασία (Εβρ 10:35, Α΄ Κορ 3:14). Ο απόστολος Παύλος έτρεξε τον αγώνα και 

κέρδισε το βραβείο (Α΄ Κορ 9:26-27, Φιλ 3:13-14, Β΄ Τιμ 4:7-8): 

1. Το «κάθε βάρος» αποτελεί ένα εμπόδιο, ένα φορτίο ή πρόσκομμα. Οι δρομείς του 

αγώνα αποθέτουν κάθε περιττό βάρος, κάθε φορτίο που τους επιβαρύνει, ώστε να 

μην τους εμποδίσει τίποτα να κερδίσουν τον αγώνα. 

2. Η μοναδική περιπλεκόμενη αμαρτία, σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, ήταν η σκόπιμη 

αμαρτία του να εγκαταλείψει κανείς τη συνάθροιση με τους αγίους, καθώς και την 

οδό της Καινής Διαθήκης στην οικονομία του Θεού, επιστρέφοντας στον 

Ιουδαϊσμό (Εβρ 10:26). Το κάθε βάρος που επιβαρύνει και η κάθε αμαρτία που 

περιπλέκει θα εμπόδιζαν τους εβραίους πιστούς και θα τους περιόριζαν από το να 

τρέξουν τον ουράνιο αγώνα, στην οδό της Καινής Διαθήκης, για να ακολουθήσουν 

τον Ιησού. 

Γ. Χρειάζεται να τρέχουμε με υπομονή, ζητώντας από τον Κύριο να κατευθύνει την 

καρδιά μας στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού—Β΄ Θεσ 3:5: 

1. Αυτή η αγάπη είναι η αγάπη μας προς τον Θεό, η οποία απορρέει από την αγάπη 

του Θεού (Α΄ Ιω 4:19) που έχει εκχυθεί στην καρδιά μας (Ρωμ 5:5). 

2. Αυτή η υπομονή είναι για να υπομένουμε με την υπομονή του Χριστού, που έχουμε 

απολαύσει και βιώσει—βλ. Απ 1:9. 

II. «Αποβλέποντας στον Iησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας 

τής χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, και 

κάθησε στα δεξιά τού θρόνου τού Θεού»—Εβρ 12:2: 

Α. Μπορούμε να ζούμε τη χριστιανική ζωή, να τρέχουμε τον χριστιανικό αγώνα, 

αποβλέποντας στον Ιησού με αμέριστη προσοχή, καθώς απομακρυνόμαστε από κάθε 

άλλο αντικείμενο: 
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1. Αυτός ο θαυμάσιος Ιησούς, ενθρονισμένος στον ουρανό και στεφανωμένος με δόξα 

και τιμή (Εβρ 2:9), είναι η μεγαλύτερη έλξη στο σύμπαν. 

2. Ο Ιησούς είναι σαν ένας τεράστιος μαγνήτης που ελκύει σε Αυτόν όλους όσους Τον 

αναζητούν—Ασμ 1:4, Ωσ 11:4, Ιερ 31:3. 

3. Με το να ελκυόμαστε από την αξιαγάπητη ομορφιά Του (το κάλλος, την καλοσύνη 

και την ωραιότητα), αποβλέπουμε σε Αυτόν μακριά απ’ όλα τα άλλα πράγματα—

Ψλ 27:4. 

4. Χωρίς ένα τέτοιο αξιαγάπητο πρόσωπο, πώς θα μπορούσαμε να απομακρυνθούμε 

από τόσο πολλά πράγματα στη γη, που μας αποσπούν την προσοχή. 

Β. Ο Ιησούς είναι ο Αρχηγός της πίστης, ο Δημιουργός, ο Πρωτοπόρος, η πηγή και η αιτία 

της πίστης. Στον φυσικό μας άνθρωπο δεν έχουμε την ικανότητα να πιστεύουμε, αλλά 

όταν αποβλέπουμε στον Ιησού, Εκείνος, που είναι το ζωοποιό Πνεύμα (Α΄ Κορ 

15:45β), εγχέεται μέσα μας μαζί με το στοιχείο της πίστης. 

Γ. Τότε, αυθόρμητα, ένα είδος πίστης εγείρεται στην ύπαρξή μας. Έτσι, έχουμε την πίστη 

για να πιστεύουμε σ’ Αυτόν. Αυτή η πίστη δεν είναι από τον εαυτό μας, αλλά από 

Εκείνον, ο οποίος μεταδίδει τον εαυτό Του μέσα μας, ως το στοιχείο της πίστης, ώστε 

να μπορεί να πιστεύει για μας. 

Δ. Πίστη είναι ο ίδιος ο Χριστός, που πιστεύει για μας με έναν πολύ υποκειμενικό τρόπο. 

Εγχέεται μέσα μας και κατεργάζεται μέσα μας μέχρι να γίνει, Αυτός ο ίδιος, το στοιχείο 

της πίστης μέσα στην ύπαρξή μας. 

Ε. Επομένως, δεν πιστεύουμε εμείς, αλλά ο Κύριος που είναι μέσα μας. Με αυτόν τον 

τρόπο μας κάνει όντα που πιστεύουν (βλ. Πραξ 6:5, 11:22-24α). Προφανώς, είναι η 

δική μας πίστη, αλλά στην πραγματικότητα, είναι η δική Του πίστη. Αυτή είναι η 

γνήσια πίστη. 

ΣΤ. Πίστη είναι η ικανότητα να τεκμηριώνουμε, σαν μια έκτη αίσθηση. Είναι η αίσθηση 

δια της οποίας τεκμηριώνουμε, δίνουμε υπόσταση στα πράγματα που δεν βλέπουμε ή 

που ελπίζουμε—Εβρ 11:1: 

1. Τεκμηρίωση είναι η ικανότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιούμε 

μια υπόσταση. 

2. Η λειτουργία των πέντε αισθήσεών μας είναι η τεκμηρίωση των πραγμάτων του 

εξωτερικού κόσμου, μεταφέροντας όλα τα αντικειμενικά πράγματα μέσα μας, για 

να γίνουν η υποκειμενική μας εμπειρία. 

3. Όπως το μάτι είναι για την όραση, το αυτί για την ακοή, και η μύτη για την 

όσφρηση, έτσι και η πίστη, το πνεύμα της πίστης μας, είναι το όργανο με το οποίο 

τεκμηριώνουμε τα πάντα στον αόρατο πνευματικό κόσμο μέσα μας—Β΄ Κορ 4:13. 

4. Στη θεία και μυστική σφαίρα του ολοκληρωμένου Πνεύματος, μπορούμε να 

εξασκούμε το πνεύμα της πίστης μας, μαζί με τις πνευματικές αισθήσεις, για να 

βλέπουμε τον Κύριο (Εφ 1:18, Μτ 5:8, Ιωβ 42:5), να Τον ακούμε (Γαλ 3:2, Απ 

2:7α), να Τον αγγίζουμε (Μτ 9:21, 14:36, Ιω 4:24), να Τον γευόμαστε (Ψλ 34:8, 

Α΄ Πε 2:2-3), και να Τον οσφραινόμαστε, καθώς διαποτιζόμαστε απ’ Αυτόν σε 

τέτοιο βαθμό που γινόμαστε «ευωδία του Χριστού» (Β΄ Κορ 2:15), και η 

χριστιανική μας πορεία εν αγάπη γίνεται οσμή ευωδίας στον Θεό (Εφ 5:2). 

Επιπλέον, καθώς Τον αναζητούμε με αγάπη, τελικά ωριμάζουμε στη ζωή, στον 

βαθμό που αποκτούμε πνευματική διαίσθηση, αλλά και μια οσφρητική αίσθηση, με 

υψηλή και οξεία διάκριση, προκειμένου να διακρίνουμε τι είναι από τον Θεό και τι 

δεν είναι (Ασμ 7:4β, Φιλ 1:9). 

Ζ. Η πίστη, όντας η υπόσταση όσων ελπίζουμε, μας βεβαιώνει και μας πείθει για όσα δε 

βλέπουμε. Επομένως, πίστη είναι το πειστήριο, η απόδειξη, όσων δεν βλέπονται—Εβρ 

11:1: 
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1. «Γιατί με την ελπίδα σωθήκαμε. Ελπίδα όμως που βλέπεται δεν είναι ελπίδα. Γιατί 

ποιος ελπίζει αυτό που βλέπει; Αν όμως ελπίζουμε αυτό που δε βλέπουμε, το 

περιμένουμε με υπομονή»—Ρωμ 8:24-25. 

2. Η ζωή μας πρέπει να είναι μια ζωή ελπίδας, η οποία συνοδεύει την πίστη και μένει 

ενωμένη με αυτή (Α΄ Πε 1:21, Α΄ Κορ 13:13). Πρέπει να γίνουμε εκείνοι «που 

περπατούν στα ίχνη τής πίστης τού πατέρα μας Aβραάμ» (Ρωμ 4:12), ο οποίος 

«παρόλο που δεν είχε ελπίδα, πίστεψε στην ελπίδα» (Ρωμ 4:18). 

3. Χρειάζεται να εξασκούμε το πνεύμα της πίστης μας προκειμένου να περπατάμε δια 

πίστεως, και όχι με βάση όσα βλέπουμε (Β΄ Κορ 4:13, 5:7). Δεν προσηλωνόμαστε, 

δεν ατενίζουμε «σ’ εκείνα που βλέπονται, αλλά σ’ εκείνα που δε βλέπονται. Γιατί 

εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δε βλέπονται είναι αιώνια» 

(Β΄ Κορ 4:18). 

4. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή πραγμάτων που δεν βλέπονται. Η παρακμή της 

εκκλησίας είναι η υποβάθμιση  από τα αόρατα πράγματα στα ορατά—Εβρ 11:27, 

Α΄ Πε 1:8, Γαλ 6:10. 

5. Η ανάκτηση του Κυρίου είναι για να ανακτήσει την εκκλησία Του από τα ορατά 

πράγματα στα αόρατα. 

Η. Ο Ιησούς είναι Εκείνος που τελειοποιεί, τελειώνει και ολοκληρώνει την πίστη μας—

Εβρ 12:2α: 

1. Καθώς αποβλέπουμε σ’ Αυτόν αδιάλειπτα, ο Ιησούς θα τελειώσει και θα 

ολοκληρώσει την πίστη που χρειαζόμαστε για να τρέξουμε τον ουράνιο αγώνα—

Εβρ 12:1. 

2. Όλοι έχουμε την ίδια ποιότητα πίστης, αλλά η ποσότητα εξαρτάται από το πόση 

επαφή έχουμε με τον ζωντανό Θεό, ώστε Αυτός να μπορεί να αυξάνεται μέσα 

μας—Ρωμ 12:3: 

α. Στο προοδευτικό της στάδιο, η πίστη προέρχεται από την επαφή μας με τον 

Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι η πίστη μέσα μας—Α΄ Θεσ 5:17. 

β. Ο τρόπος να λάβουμε μια τέτοια πίστη είναι να έρθουμε σε επαφή με την πηγή 

της, τον Κύριο, τον επεξεργασμένο και ολοκληρωμένο Θεό, καθώς Τον 

επικαλούμαστε, προσευχόμαστε σ’ Αυτόν, και διαβάζουμε τον λόγο Του με 

προσευχή—Εβρ 4:16, Ρωμ 10:12, Β΄ Τιμ 2:22, Εφ 6:17-18, Εβρ 4:2. 

γ. Όταν έχουμε επαφή με τον Κύριο, Αυτός ξεχειλίζει από μέσα μας, και υπάρχει 

αμοιβαία πίστη ανάμεσά μας. Ενθαρρυνόμαστε μέσω της πίστης που βρίσκεται 

μέσα μας—Ρωμ 1:12, Φλμ 6. 

3. Το αναγεννημένο πνεύμα μας, το πνεύμα της πίστης μας, αποτελεί τη νίκη που 

υπερνικά τον κόσμο που οργανώνει και σφετερίζεται ο Σατανάς—Α΄ Ιω 5:4, Ιω 

3:6, Β΄ Κορ 4:13, Α΄ Ιω 5:18. 

4. Η μεγάλη, ασυγκράτητη και απεριόριστη δύναμη της πίστης παρακινεί χιλιάδες 

πιστούς να υποφέρουν για τον Κύριο, να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, και να 

γίνουν οι νικηφόροι απεσταλμένοι μάρτυρες για την εκτέλεση της αιώνιας 

οικονομίας του Θεού, η οποία είναι εν πίστη—Λκ 18:8, Φιλ 2:30, Ρωμ 16:3-4, 

Πραξ 20:24, Α΄ Τιμ 1:4, Εβρ 12:3, βλ. Κρ 8:4. 

Θ. Σύμφωνα με την προς Εβραίους 12:2, «εξαιτίας τής χαράς που ήταν μπροστά του», ο 

Ιησούς «υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, και κάθησε στα δεξιά τού 

θρόνου τού Θεού»: 

1. Ο Κύριος Ιησούς ήξερε ότι, μέσω του θανάτου Του, θα δοξαζόταν στην ανάσταση 

(Λκ 24:25-26) και ότι η θεία Του ζωή θα απελευθερωνόταν, ώστε να παράγει 

πολλούς αδελφούς για την έκφρασή Του (Ιω 12:23-24, Ρωμ 8:29). Εξαιτίας της 

χαράς που βρισκόταν μπροστά Του (Ιω 16:20-22), καταφρόνησε την ντροπή και 

προσφέρθηκε να παραδοθεί στους ηγέτες των Ιουδαίων και των Εθνικών, που ο 

Σατανάς είχε σφετεριστεί, για να καταδικαστεί απ’ αυτούς σε θάνατο. 
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2. Επομένως, ο Θεός Τον ανύψωσε στους ουρανούς, Τον κάθισε στα δεξιά Του (Μκ 

16:19, Πραξ 2:33-35), Του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα (Φιλ 

2:9-10), Τον έκανε Κύριο και Χριστό (Πραξ 2:36), καθώς και Τον στεφάνωσε με 

δόξα και τιμή (Εβρ 2:9). 

3. Αν αποβλέπουμε στον Κύριο, που είναι θαυμάσιος και τα περιλαμβάνει όλα, θα 

διακονεί τον εαυτό Του σαν τον ουρανό, τη ζωή και τη δύναμη μέσα μας, εγχέοντας 

και εμποτίζοντάς μας με όλα όσα είναι Αυτός. Έτσι, θα μπορούμε να τρέχουμε τον 

ουράνιο αγώνα και να ζούμε την ουράνια ζωή πάνω στη γη. Με αυτόν τον τρόπο, 

ο Κύριος μας βαστάζει δια βίου στο μονοπάτι της πίστης, μας οδηγεί και μας φέρνει 

στη δόξα—Β΄ Κορ 3:16, 18, Α΄ Πε 5:4, Β΄ Τιμ 4:8. 
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Ύμνος για το Τρίτο Μήνυμα 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 66) 

 

(Επανάληψη του τελευταίου στίχου δυο φορές και 

 μετά των δύο τελευταίων στίχων κάθε στροφής) 

 

1. Πόσο γλυκό ακούγεται 

 Το όνομα Ιησούς! 

Διώχνει τους φόβους, τις σκιές 

 Απ’ όλους τους πιστούς. 

 

2. Στο πνεύμα είναι βάλσαμο 

 Και ανακούφιση, 

Σαν μάννα απ’ τον ουρανό, 

 Τροφή για την ψυχή. 

 

3. Τι όνομα! Ο βράχος μας, 

 Προπύργιο και ασπίς, 

Το θησαυροφυλάκιο 

 Χάρης ατέλειωτης. 

 

4. Ιησού, Σωτήρα και Ποιμήν, 

 Ιερέα μας, Βασιλιά, 

Κύριέ μας, οδός και ζωή, 

 Δέξου την προσφορά. 

 

5. Ω! Τι αδύναμη η καρδιά, 

 Οι σκέψεις μας χλιαρές, 

Μα όταν Σ’ αντικρίσουμε, 

 Θα είμαστε όπως θες. 

 

6. Ως τότε την αγάπη Σου 

 Θα διακηρύσσουμε, 

Με τ’ όνομά Σου τον εχθρό 

 Θα τον νικήσουμε. 
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3ο Μήνυμα 

Παίρνουμε την Ασπίδα της Πίστης,  

Βιώνουμε τη Δοκιμή της Πίστης Μας  

και Λαμβάνουμε το Τέλος της Πίστης Μας—τη Σωτηρία της Ψυχής μας 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Εφ 6:12, 14:16, Α΄ Τιμ 1:5, Β΄ Τιμ 1:5,  

Α΄ Πε 1;7, 9, 4:12, 16, Εβρ 10:35, 37, 39 

I. Επειδή είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, που εμπλέκονται στην πάλη «ενάντια 

στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια», χρειάζεται να λάβουμε την ασπίδα της 

πίστης, με την οποία θα μπορέσουμε να σβήσουμε «όλα τα πυρωμένα βέλη τού 

πονηρού»—Εφ 6:12, 16: 

Α. Η ασπίδα της πίστης δεν είναι κάτι που φοράμε, αλλά κάτι που λαμβάνουμε, 

προκειμένου να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τις επιθέσεις του εχθρού και να 

σβήνουμε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού—Εφ 6:16. 

Β. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι η πίστη είναι μια ασπίδα που τίθεται ανάμεσα 

σε μας και τον Σατανά: 

1. Πίστη είναι η προστασία ενάντια στα πυρωμένα βέλη του εχθρού—τις κατηγορίες, 

τους πειρασμούς, τους υπαινιγμούς, τις αμφιβολίες, τους προβληματισμούς, τα 

ψέματα, τις παγίδες και τις επιθέσεις—Β΄ Κορ 2:11. 

2. Τα πυρωμένα βέλη του Σατανά έρχονται σαν σκέψεις που εγχέονται στον νου μας. 

Μπορεί να φαίνεται ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές μας, αλλά είναι σκέψεις που 

προέρχονται από τον Σατανά. 

3. Όταν έρχονται τα βέλη, χτυπούν την ασπίδα. Μπορούμε να σβήνουμε όλα τα 

πυρωμένα βέλη του πονηρού—Εφ 6:16. 

Γ. Η πίστη έρχεται μετά την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη—Εφ 6:14-15: 

1. Χρειαζόμαστε την αλήθεια να ζώνει τη μέση μας, τη δικαιοσύνη να καλύπτει τη 

συνείδησή μας, την ειρήνη για τη θέση των ποδιών μας, και την πίστη να 

προφυλάσσει ολόκληρη την ύπαρξή μας. 

2. Αν έχουμε την αλήθεια στην καθημερινή μας ζωή, τη δικαιοσύνη για να μας 

καλύπτει, και την ειρήνη για να στεκόμαστε, αυθόρμητα, θα έχουμε πίστη—Εφ 

6:14-16. 

Δ. Η ασπίδα της πίστης έχει διάφορες πτυχές: πίστη στον Θεό (Μκ 11:22), πίστη στην 

καρδιά του Θεού (Ρωμ 8:31-39), πίστη στην πιστότητα του Θεού (Α΄ Κορ 1:9, Α΄ Ιω 

1:9), πίστη στην ικανότητα του Θεού (Εφ 3:20), πίστη στον λόγο του Θεού (Ιω 6:63, 

68, Πραξ 20:32), πίστη στο θέλημα του Θεού (Εφ 1:9, 11), και πίστη στην κυριαρχία 

του Θεού (Ρωμ 9:19-29). 

II. Η Α΄ Πέτρου 1:7 μιλά για τη δοκιμή της πίστης μας: 

Α. Η «δοκιμή της πίστης» είναι ένας έλεγχος για έγκριση, καθώς η λέξη «δοκιμή» 

υποδηλώνει έναν έλεγχο για έγκριση. 

Β. Περνάμε από δοκιμασίες επειδή η πίστη μας πρέπει να δοκιμαστεί, να εγκριθεί—Α΄ Πε 

4:12. 

Γ. Κανένας που έχει πιστέψει στον Κύριο και έχει λάβει χάρη δεν μπορεί να αποφύγει τη 

δοκιμή της πίστης—Ιω 3:15, 36, 1:16. 

Δ. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι δεν υπάρχει πίστη χωρίς δοκιμασία. Όλη η πίστη πρέπει να 

δοκιμαστεί—Α΄ Πε 1:7, 4:12: 

1. Ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας προκειμένου να αυξηθούμε στην πίστη και τη 

ζωή—Εφ 4:15: 

α. Κανένας Χριστιανός δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς πρώτα να δοκιμαστεί η πίστη 

του. 
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β. Όταν η πίστη μας δοκιμάζεται, αυξανόμαστε αυθόρμητα—Α΄ Πε 2:2, Β΄ Πε 

3:18, Α΄ Κορ 3:6-7. 

2. Ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας για να ικανοποιηθεί, αποδεικνύοντας ότι έχουμε 

γνήσια πίστη—Α΄ Πε 1:7: 

α. Η γνήσια πίστη ικανοποιεί τον Θεό—Α΄ Τιμ 1:5, Β΄ Τιμ 1:5. 

β. Η πίστη που εγκρίνεται είναι δόξα στο όνομα του Θεού—Α΄ Πε 4:11, Ιω 12:28: 

1) Το όνομα του Θεού δοξάζεται σε αυτόν τον κόσμο μέσω της εγκεκριμένης 

πίστης—Α΄ Πε 1:7. 

2) Αν περνάμε από θλίψεις, διωγμούς, εμπόδια και σκότος, αλλά ακόμα και 

μετά απ’ αυτές τις δοκιμασίες, συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να 

στεκόμαστε σταθερά, η πίστη μας θα δοξάζει το όνομα του Θεού—Α΄ Πε 

2:12, 4:12, 16. 

Ε. Η έγκριση της πίστης προέρχεται από τη σωστή πίστη. Η έμφαση εδώ δεν δίνεται στην 

πίστη, αλλά στη δοκιμή της πίστης, δια των δοκιμασιών που έρχονται μέσω των 

παθημάτων—Α΄ Πε 1:7. 

ΣΤ. Στο εδάφιο 7 ο Πέτρος λέει ότι η δοκιμή της πίστης μας είναι «πολυτιμότερη από το 

χρυσάφι που καταστρέφεται, παρόλο που δοκιμάζεται με φωτιά»: 

1. Η φράση «πολυτιμότερη από το χρυσάφι…με φωτιά» δεν αναφέρεται στη πίστη, 

αλλά στη δοκιμή (της πίστης). 

2. Αυτό σημαίνει ότι η δοκιμή της πιστής μας είναι πολυτιμότερη από τη δοκιμή του 

χρυσού: 

α. Η σύγκριση εδώ γίνεται ανάμεσα στη δοκιμή της πίστης και τη δοκιμή του 

χρυσού. 

β. Ο χρυσός δοκιμάζεται από την εξαγνιστική φωτιά. Με παρόμοιο τρόπο, η πίστη 

μας δοκιμάζεται από τις δοκιμασίες. 

Ζ. Η δοκιμή της πίστης, ο έλεγχος αυτής, μπορεί να βρεθεί σε έπαινο, όχι η ίδια η πίστη—

Α΄ Πε 1:7-8: 

1. Αυτό μπορεί να παρομοιαστεί με τη σχολική εξέταση που ελέγχει το διάβασμα ενός 

μαθητή. Αυτό που μπορεί να εγκριθεί είναι η εξέταση, όχι το διάβασμα του μαθητή. 

2. Αν η δοκιμή της πίστης μας είναι θετική, η δοκιμή θα έχει ως αποτέλεσμα τον 

έπαινο, τη δόξα και την τιμή κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού—Α΄ Πε 

1:7-8: 

α. Ο Κύριος είναι μαζί μας σήμερα (Μτ 28:20), αλλά με έναν κρυφό, καλυμμένο 

τρόπο. 

β. Ο ερχομός του Κυρίου θα είναι η αποκάλυψή Του, όταν θα Τον δουν όλοι—

Απ 1:7. 

γ. Εκείνη τη στιγμή θα αποκαλυφθεί όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και η δοκιμή της 

πίστης μας. 

III. Το γεγονός ότι η δοκιμή της πίστης μας θα βρεθεί σε έπαινο, δόξα και τιμή έχει ως 

αποτέλεσμα να λάβουμε το τέλος της πίστης μας—τη σωτηρία της ψυχής μας—Α΄ Πε 

1:9: 

Α. Η σωτηρία στο εδάφιο 5 είναι η πλήρης σωτηρία, η τελική σωτηρία, η σωτηρία του 

Τριαδικού Θεού. Αναφέρεται συγκεκριμένα στη σωτηρία των ψυχών, από τη χιλιετή 

διαπαιδαγώγηση της κυβερνητικής αντιμετώπισης του Κυρίου, κατά την έλευσή Του. 

Β. Αυτή είναι η σωτηρία, η σωτηρία της ψυχής μας, η οποία πρόκειται να μας 

αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό, για να έρθει η χάρη σε μας, κατά την αποκάλυψη του 

Ιησού Χριστού στη δόξα. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι το τέλος της πίστης μας—

Α΄ Πε 1:9, 13, Μτ 16:27. 

Γ. Η ψυχή μας θα απαλλαχτεί από τα παθήματα εις την πλήρη απόλαυση του Κυρίου κατά 

την αποκάλυψή Του, στη δευτέρα Παρουσία—Μτ 25:31: 
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1. Γι’ αυτή τη σωτηρία πρέπει να απαρνηθούμε την ψυχή μας, την ψυχική μας ζωή, 

με όλες τις απολαύσεις της σε αυτήν την εποχή, ώστε να μπορέσουμε να την 

κερδίσουμε στην επερχόμενη εποχή με την απόλαυση του Κυρίου—Μτ 10:37-39, 

16:24-27, Λκ 17:30-33, Ιω 12:25: 

α. Το να χάσουμε την ψυχική ζωή σημαίνει να χάσουμε την απόλαυση της ψυχής, 

ενώ το να σώσουμε την ψυχική ζωή σημαίνει να διατηρήσουμε την ψυχή με 

την απόλαυσή της—Μτ 16:25. 

β. Είτε θα χάσουμε την ψυχική μας ζωή σήμερα και θα την κερδίσουμε στην 

επερχόμενη εποχή, είτε θα σώσουμε την ψυχική μας ζωή σήμερα και θα τη 

χάσουμε στην επερχόμενη εποχή. 

γ. Αν πρόκειται να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου στην επερχόμενη εποχή, 

χρειάζεται να πληρώσουμε το τίμημα σε αυτήν την εποχή, χάνοντας την ψυχική 

μας ζωή—Μτ 25:21, 23. 

2. Κατά την αποκάλυψη του Κυρίου, μέσω του βήματός Του, μερικοί πιστοί θα 

εισέλθουν στη χαρά του Κυρίου, ενώ άλλοι θα υποφέρουν με «το κλάμα και το 

τρίξιμο των δοντιών»—Μτ 25:21, 23, 24:45-46, 25:30, 24:51. 

3. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου—Εβρ 10:39: 

α. Το αν θα σώσουμε και θα κερδίσουμε την ψυχή μας εξαρτάται από το πώς 

αντιμετωπίζουμε την ψυχή μας, καθώς ακολουθούμε τον Κύριο, αφού σωθούμε 

και αναγεννηθούμε. 

β. Αν χάσουμε την ψυχή μας σήμερα για χάρη του Κυρίου, θα την σώσουμε, και 

έτσι η ψυχή μας θα είναι σωσμένη ή κερδισμένη, κατά τον ερχομό του 

Κυρίου—Λκ 9:24, Α΄ Πε 1:9. 

γ. Η σωτηρία της ψυχής θα αποτελέσει την αμοιβή της βασιλείας στους 

νικηφόρους ακολούθους του Κυρίου—Εβρ 10:35, Μτ 16:22-28. 

Δ. Η δύναμη του Θεού μπορεί να μας διαφυλάξει εις αυτήν τη σωτηρία, ώστε να 

μπορέσουμε να την αποκτήσουμε. Η δύναμη του Θεού είναι η αιτία της φύλαξής μας, 

ενώ η πίστη είναι το μέσο, διαμέσου του οποίου η δύναμη του Θεού γίνεται 

αποτελεσματική για να μας διαφυλάξει—Α΄ Πε 1:5. 

Ε. Πρέπει να προσμένουμε με προσδοκία αυτήν την εξαίσια, πλήρη και τελική σωτηρία, 

καθώς και να προετοιμαστούμε για την υπέροχη αποκάλυψή της—Ρωμ 8:19, 23.     
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