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ΚΥΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Το να τρώμε το δέντρο της ζωής, δηλαδή  

να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως την προμήθεια της ζωής,  

πρέπει να είναι το κύριο ζήτημα στην εκκλησιαστική ζωή. 

 

Τα δύο δέντρα στη Γένεση 2:9—το δέντρο της ζωής  

και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού— 

αντιπροσωπεύουν δύο αρχές: την αρχή της ζωής  

και την αρχή του σωστού και του λάθους. 

 

Η ανάκτηση του Κυρίου είναι η ανάκτηση  

της αγάπης μας για τον Κύριο Ιησού, της πρώτης αγάπης,  

της καλύτερης αγάπης, τρεφόμενοι με τον Κύριο Ιησού  

ως το δέντρο της ζωής, για την οικοδόμηση  

του οργανικού Σώματος του Χριστού,  

που είναι η οικοδόμηση της Νέας Ιερουσαλήμ,  

ως ο στόχος της αιώνιας οικονομίας του Θεού. 

 

Ως η αναπαραγωγή του Χριστού, που είναι το δέντρο της ζωής,  

όλοι οι πιστοί εν Χριστώ, τα παιδιά του Θεού,  

έχουν αιώνια ζωή  

και μπορούν να βιώνουν την αιώνια ζωή,  

αλλά μπορούν και να διακονούν μ’ αυτή τη ζωή  

όλα τα άλλα μέλη του Σώματος του Χριστού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ  

ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Σημαντική Κοινωνία από τον Αδελφό Λι 

 

«Το δέντρο της ζωής συμβολίζει τον Χριστό που δίνει ζωή στον άνθρωπο, τον ευαρεστεί και τον 

ικανοποιεί»—«Μελέτη Ζωής της Γένεσης», σελίδα 141 (διαθέσιμο στα Αγγλικά). 

 

«Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να απολαμβάνουμε τον Κύριο ως το δέντρο της ζωής»—«Το 

Δέντρο της Ζωής», σελίδα 24. 

 

«Τον Μάιο του 1943...προσβλήθηκα από φυματίωση…Κατά τη διάρκεια των δυόμισι ετών της 

ασθένειάς μου είδα το δέντρο της ζωής, συνειδητοποίησα ότι όλοι εμείς στην ανάκτηση του 

Κυρίου και στο έργο Του είχαμε έλλειψη ζωής. Κάθε είδους πρόβλημα, ανεξάρτητα από το τι 

είναι, αποτελεί το αποτέλεσμα της έλλειψης της ζωής. Όταν το είδα αυτό, μετάνιωσα και 

εξομολογήθηκα πολύ. Έκανα επίσης πλήρη μετάνοια μπροστά στον Κύριο, έχοντας πολλές 

καταπολεμήσεις ενώπιόν Του...Τα μηνύματα για το δέντρο της ζωής έσωσαν πολλούς αγίους και 

απελευθέρωσαν πολλά από τα αδέλφια στη Νανκίνγκ. Εξαιτίας των τεσσάρων ετών αναταραχής 

που προκλήθηκε στην εκκλησία της Σαγκάης, οι άγιοι ήταν αποκαρδιωμένοι και καταθλιπτικοί για 

πολύ καιρό, μη μπορώντας να κάνουν τίποτα. Εκείνα τα μηνύματα απελευθέρωσαν το πνεύμα τους 

και διαφώτισαν την καρδιά τους...Ευχαριστώ τον Κύριο που, μέσα από τα μηνύματα για το δέντρο 

της ζωής, η εκκλησία στη Σαγκάη θεραπεύτηκε...Τα μηνύματα αυτά έθεσαν το θεμέλιο για την 

αναζωπύρωση της εκκλησίας στη Σαγκάη»—«Η Ιστορία και η Αποκάλυψη της Ανάκτησης του 

Κυρίου», τόμος 1, σελίδες 130, 133, 135, 138 (διαθέσιμο στα Αγγλικά). 

 

«Το να τρώμε το δέντρο της ζωής, δηλαδή να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως την προμήθεια της 

ζωής, θα πρέπει να είναι το βασικό ζήτημα στην εκκλησιαστική ζωή»—Απ 2:7, υποσημείωση 6, 

παράγραφος 4 (διαθέσιμο στα Αγγλικά). 

 

«Η κακή κατάσταση των πονηρών ανθρώπων οφείλεται στο ότι δεν έρχονται στον Κύριο, ώστε να 

τρέφονται με Αυτόν και να Τον απολαμβάνουν...Κάνουν πολλά άλλα πράγματα, όμως δεν έρχονται 

σε επαφή με τον Κύριο, ώστε να Τον δεχτούν, να Τον λάβουν, να Τον γευτούν και να Τον 

απολαύσουν. Στα μάτια του Θεού τίποτα δεν είναι πιο πονηρό απ’ αυτό»—Ησ 57:20, 

υποσημείωση 1 (διαθέσιμο στα Αγγλικά). 

 

Η πρόθεση του Θεού για τον άνθρωπο ήταν να του προσφέρει τον εαυτό Του, ως το δέντρο της 

ζωής, για την απόλαυσή του. Το να δούμε ότι ο Θεός θέλει να Τον απολαμβάνουμε, και να μην 

κάνουμε τίποτα άλλο γι’ Αυτόν, σημαίνει να δούμε ότι η χριστιανική ζωή αποτελεί θέμα 

απόλαυσης...Αν αλλάξει η αντίληψή μας ώστε να δούμε αυτά τα δύο σημεία, θα είναι εύκολο να 

ζούμε μια ζωή απολαμβάνοντας τον Θεό»—«Το Όραμα του Δέντρου της Ζωής και του Δέντρου 

της Γνώσης του Καλού και του Κακού», σελίδα 60. 

 

«Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την οδό της απόλαυσης του Θεού, η αντίληψή μας θα πρέπει να 

αλλάξει...Αν θέλουμε να μπούμε στην πραγματικότητα της απόλαυσης του Θεού, θα πρέπει να 

δούμε ένα κατευθυντήριο όραμα...Μόνο όταν έγινα 40 ετών μου αποκάλυψε ο Κύριος την οδό της 

απόλαυσης του Θεού. Απογοητεύτηκα για το γεγονός ότι για είκοσι χρόνια είχα σπαταλήσει τον 

περισσότερο χρόνο μου και την ενέργειά μου. Οι περισσότερες προσευχές μου δεν είχαν καμία 

αξία, ούτε ο χρόνος που είχα αφιερώσει για να διαβάσω την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά 

βιβλία. Τότε συνειδητοποίησα ότι ο τρόπος που εργαζόμασταν ήταν λάθος, όπως και ο τρόπος της 

πνευματικής μας επιδίωξης...Επειδή υπέφερα πολύ, ακολουθώντας την λάθος οδό, δεν θα ήθελα να 

επαναλάβουν και οι άλλοι το ίδιο λάθος. Ελπίζω ότι οι άλλοι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την 
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οδό της απόλαυσης του Θεού. Ικετεύω τους αγίους να μην ακολουθούν πλέον την λάθος οδό. Θα 

πρέπει να αναλογιστούμε τον προηγούμενό μας τρόπο αναζήτησης. Θα πρέπει να έχουμε μια 

δραστική αλλαγή αντίληψης και να αποκτήσουμε ένα κατευθυντήριο όραμα»—«Το Όραμα του 

Δέντρου της Ζωής και του Δέντρου της Γνώσης του Καλού και του Κακού», σελίδα 51 (διαθέσιμο 

στα Αγγλικά). 
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1ο Μήνυμα 

Ακολουθούμε την Οδό της Απόλαυσης του Χριστού  

ως το Δέντρο της Ζωής  

για την Επίτευξη της Αιώνιας Οικονομίας του Θεού 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Γεν 2:7-9, Απ 2:7, 22:14, Ιω 1:4,  

14:6α, 10:10β, 6:35, 57, 63 

I. Στη Γένεση 2 βλέπουμε δύο επιλογές μπροστά στον άνθρωπο—το δέντρο της ζωής 

και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού—Γεν 2:7-9: 

Α. Τα δύο δέντρα δείχνουν ότι σε αυτό το σύμπαν υπάρχουν δύο θελήματα, δύο πηγές, 

και δύο πιθανότητες για τον άνθρωπο για να επιλέξει με την ελεύθερη βούλησή του—

βλ. Δτ 30:19-20. 

Β. Το δέντρο της ζωής υποδηλώνει τον Χριστό, την ενσωμάτωση του Τριαδικού Θεού, 

ως ζωή στον άνθρωπο με τη μορφή τροφής ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να 

απολαμβάνει τον Χριστό και να συγκροτείται με Αυτόν για τη δόξα Του, τη συλλογική 

Του έκφραση. Έτσι, επιτυγχάνεται η αρχική πρόθεση του Θεού σύμφωνα με την αιώνια 

οικονομία Του—Γεν 1:26, Ησ 43:7, Γεν 2:9, Απ 2:7, 22:14, Ιω 1:4, 14:6α, 10:10β, 6:35, 

57, 63, Απ 21:10-11, βλ. 4:3: 

1. Το δέντρο της ζωής, το δέντρο του Θεού, το θείο δέντρο, είναι το επίκεντρο του 

σύμπαντος. 

2. Η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει με το δέντρο της ζωής (Γεν 2:9), και η Καινή Διαθήκη 

τελειώνει με το δέντρο της ζωής (Απ 22:2, 14). Έτσι, η σκέψη ότι ο Θεός είναι η 

ζωή του ανθρώπου διατρέχει ολόκληρη την θεία αποκάλυψη. 

3. Το ότι ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μπροστά από το δέντρο της ζωής 

υποδεικνύει ότι ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο να Τον λαμβάνει ως ζωή, τρώγοντάς 

Τον οργανικά και αφομοιώνοντάς Τον μεταβολικά, ώστε να μπορεί να γίνει ο Θεός 

αυτό καθαυτό το συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης—Ιω 6:57, 63, Ιερ 15:16, Μτ 

4:4. 

Γ. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού υποδηλώνει τον Σατανά, που είναι η 

πηγή του θανάτου στον άνθρωπο—Εβρ 2:14: 

1. Επίσης υποδηλώνει και όλα όσα είναι εκτός του Θεού, επειδή καθετί που δεν είναι 

ο ίδιος ο Θεός, συμπεριλαμβανόμενων των καλών πραγμάτων ακόμα και των 

βιβλικών και θρησκευτικών θεμάτων, μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον ύπουλο 

Σατανά, για να φέρουν θάνατο στον άνθρωπο—Ιω 5:39-40, Β΄ Κορ 3:6β. 

2. Το καλό και το κακό δεν υποδηλώνονται από δύο δέντρα αλλά από ένα δέντρο, το 

δεύτερο δέντρο. Έτσι, το να αναζητούμε το καλό, εκτός από τον Θεό, ανήκει στον 

Σατανά. 

3. Το γνήσιο καλό είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, το να κερδίζουμε τον Θεό 

ισοδυναμεί με το να κερδίζουμε το γνήσιο καλό—Μτ 19:17α, Μκ 10:17-18, Ψλ 

16:2. 

Δ. Το δέντρο της ζωής προξενεί στον άνθρωπο να εξαρτάται από τον Θεό (Ιω 15:5), αλλά 

το δέντρο της γνώσης προξενεί στον άνθρωπο να επαναστατήσει ενάντια στον Θεό και 

να γίνει ανεξάρτητος από Αυτόν (βλ. Γεν 3:5): 

1. Το να τρώμε υποδηλώνει εξάρτηση. Το ότι ο Θεός είναι η τροφή μας, η οποία 

υποδηλώνεται από το δέντρο της ζωής, σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτιόμαστε από 

τον Θεό συνεχώς. 

2. Το δέντρο της γνώσης υποδεικνύει ανεξαρτησία. Στα μάτια του Θεού, η πρώτη 

αμαρτία του ανθρώπου και η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ανεξαρτησία. 

Ε. Τα δύο δέντρα έχουν ως αποτέλεσμα δύο γραμμές, δύο οδούς—την οδό της ζωής και 

την οδό του θανάτου—οι οποίες διατρέχουν ολόκληρη την Αγία Γραφή και τελειώνουν 

στο βιβλίο της Αποκάλυψης: 



7 

 

1. Ο θάνατος αρχίζει με το δέντρο της γνώσης (Γεν 2:17) και τελειώνει με τη λίμνη 

του πυρός (Απ 20:10, 14). 

2. Η ζωή αρχίζει με το δέντρο της ζωής και τελειώνει με τη Νέα Ιερουσαλήμ, την 

πόλη με το νερό της ζωής—Απ 22:1-2. 

II. Πρέπει να παραμένουμε στην οδό της ζωής, τη γραμμή της ζωής και στη διατήρηση 

της ζωής με το να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως το δέντρο της ζωής για την 

οικοδόμηση του Θεού έν ζωή, μέσω της αύξησής μας στη ζωή—Ιω 10:10β, Απ 22:1-2, 

Εφ 4:16, 2:21-22, Κολ 2:19: 

Α. Παραμένουμε στην οδό της ζωής, καθώς ζούμε και υπηρετούμε σύμφωνα με την αρχή 

της ζωής και όχι σύμφωνα με την αρχή του καλού και του κακού: 

1. Πρέπει να ζούμε και να πράττουμε σύμφωνα με την εσωτερική αίσθηση της ζωής 

στο πνεύμα μας, την καθοδήγηση της ζωής, και όχι σύμφωνα με το σωστό και το 

λάθος—Ρωμ 8:6, Β΄ Κορ 2:13. 

2. Το πρότυπο για την Χριστιανική καθημερινή ζωή είναι η παρουσία του ενοικούντος 

Χριστού μέσα μας. Το θέμα δεν είναι τι είναι σωστό ή λάθος αλλά αν συμφωνεί ή 

όχι η θεία ζωή μέσα μας με κάτι—Μτ 17:3, 5, 8, βλ. Μαλ 2:15-16. 

Β. Παραμένουμε στη οδό της ζωής καθώς αγαπάμε τον Κύριο στο έπακρο, έλκοντας και 

τους άλλους να τρέχουν πίσω Του—Μκ 12:30, Ασμ 1:4α: 

1. Για να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως το δέντρο της ζωής, πρέπει να Του λέμε 

πάντα, «Κύριε, Ιησού, Σ’ αγαπώ». Αν έχουμε μια φλογερή αγάπη προς τον Κύριο 

Ιησού και Του δίνουμε την πρώτη θέση σε όλα, θα απολαμβάνουμε όλα όσα είναι—

Απ 2:4-5, 7. 

2. Για να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως το δέντρο της ζωής, πρέπει να 

αρραβωνιάσουμε τους ανθρώπους με Αυτόν, οδηγώντας τους στη γνήσια εκτίμηση, 

αγάπη, και απόλαυση του πολύτιμου προσώπου του Κυρίου Ιησού—Β΄ Κορ 

11:2-3. 

Γ. Παραμένουμε στην οδό της ζωής με το να τρώμε τον Ιησού, καθώς διαβάζουμε το λόγο 

με προσευχή, σκεφτόμαστε πάνω στο λόγο, και διακονούμε το λόγο ως το Πνεύμα 

μέσα στους άλλους, διαμέσου της εξάσκησης του πνεύματος της πίστης μας—Ιω 6:57, 

63, Ιερ 15:16, Ψλ 119:15, Μτ 4:4, 24:45, Α΄ Κορ 2:4-5, 13: 

1. Πρέπει να απολαμβάνουμε τον Κύριο στο Λόγο νωρίς το πρωί για να έχουμε μια 

καινούργια αρχή κάθε μέρα, και πρέπει να λαμβάνουμε το λόγο Του με πολύ 

προσεκτική σκέψη—Ψλ 119:15, 147-148, βλ. Λευ 11:3. 

2. Πρέπει να μιλάμε τον Χριστό σε κάθε είδος ανθρώπου καθημερινά σε κατάλληλο 

και ακατάλληλο καιρό (Πραξ 5:42, 8:4, Β΄ Τιμ 4:2) και να πασχίζουμε απελπισμένα 

να οικοδομήσουμε τη συνήθεια να μιλάμε σε κάθε συνάθροιση (Α΄ Κορ 14:26, 4-5, 

12, 31). 

Δ. Παραμένουμε στην οδό της ζωής καθώς απολαμβάνουμε τον Τριαδικό Θεό ως το νόμο 

του Πνεύματος της ζωής με τη θεία ικανότητά του—Ρωμ 8:2, Ιερ 32:39: 

1. Στον κήπο της Εδέμ με τα δύο δέντρα, βλέπουμε τη ζωή, το καλό, και το κακό. 

Είμαστε ένας μικρογραφικός κήπος της Εδέμ με το νόμο του Πνεύματος της ζωής 

στο πνεύμα μας, το νόμο του καλού στο φυσικό, ανεξάρτητο νου μας, και το νόμο 

του κακού στη σάρκα μας—Ρωμ 7:23, 8:2, 16. 

2. Πρέπει να «ενεργοποιούμε» το νόμο του Πνεύματος της ζωής καθώς περπατάμε 

σύμφωνα με το πνεύμα και να έχουμε το φρόνημα του πνεύματος για την παροχή 

του Τριαδικού Θεού ως ζωή μέσα στην τριμερή ύπαρξή μας—Ρωμ 8:2, 4, 6, 10-11. 

Ε. Παραμένουμε στη οδό της ζωής καθώς ζούμε στην ανάσταση, στην πραγματικότητα 

της εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού, η οποία υποδηλώνεται από τη χρυσή λυχνία, 

που είναι ένα δέντρο της αναστάσιμης ζωής. Έτσι μπορούμε να βαστάζουμε τη δόξα 

του Θεού για την έκφραση του Θεού, ως την πόλη της ζωής, τη Νέα Ιερουσαλήμ—Εφ 

1:22-23, Εξ 25:31-40, Απ 1:11-12, 21:10-11. 
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III. Η μοναδική οδός να γίνουμε νικητές είναι με το να τρώμε και να απολαμβάνουμε τον 

Χριστό ως το δέντρο της ζωής ώστε να μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε στη ζωή, και 

να γίνουμε, από τη μια, το αρσενικό παιδί για την έκθεση της νίκης του Χριστού, και 

από την άλλη, η νύφη για την ικανοποίηση του Χριστού—Απ 2:7, 17, 3:20-21, 12:5-12, 

19:7-9, 22:2, 14. 

 

 

 

 



9 

 

 

Ύμνος για το Δεύτερο Μήνυμα 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 509) 

 

14 

 

 

1. Ένα ποτάμι στην Εδέμ, 

Και ένα δέντρο είναι κει. 

Ο άνθρωπος παντοτινά 

να ’χει νερό, τροφή. 

 

Επωδός 

Έχω τα πάντα με τον Χριστό, 

Με τ’ Άγιο Πνεύμα πώς ξεδιψώ! 

Έτσι ο Θεός μού δίνει ζωή, 

ζωή μες στον Χριστό. 

 

2. Σαν δέντρο είναι ο Χριστός. 

Δίνει τροφή στο Χριστιανό, 

Για να ’χει του Θεού χαρά 

και όλα τ’ αγαθά. 

 

3. Το Πνεύμα είν’ ο ποταμός 

Που τους ανθρώπους ξεδιψά. 

Άγιοι να ’ναι αληθινά, 

πλούσιοι πνευματικά. 

 

4. Είν’ η ζωή μου ο Χριστός. 

Ζει ως το Πνεύμα μέσα μου, 

Για να ’μαι ένα με Αυτόν 

και να ακτινοβολώ. 

 

5. Θα εξυψώνω τον Χριστό, 

Στο Πνεύμα θα υποταχτώ, 

Να γίνει η δόξα Του γνωστή 

κι η χάρη Του στη γη. 
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Ύμνος για το Δεύτερο Μήνυμα 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 1151) 

 
51 

 
 

1. Πιές, από το θρόνο ρέει ποτάμι καθαρό. 
 Φάε, το δέντρο της ζωής παρέχει τον καρπό. 
Δες, ο ήλιος κι η σελήνη δεν χρειάζονται,  
 Η νύχτα έφυγε. 

 
Επωδός 
Έλα, ω, έλα, 
Λεν’ Πνεύμα και Νύφη. 
Έλα, ω, έλα, 
Αυτός που ακούει ας πει. 
Έλα, ω, έλα, 
Όποιος διψά να ’ρθεί, 
Νερό της ζωής να πιεί. 

 
2. Αναβλύζει το νερό που είναι ο Χριστός, 

 Τρώμε από το δέντρο κι ο Χριστός ειν’ ο καρπός. 
Ο Χριστός είναι το φως, αστέρας πρωινός, 
 Ναι, όλα ειν’ Αυτός! 

 
3. Τα ιμάτια πλένουμε να φάμε απ’ τον καρπό. 

 Κύριε, Αμήν, Αλληλούια! Τι δέντρο είν’ αυτό! 
Με το πνεύμα μας εμείς βιώνουμε Αυτόν, 
 Ω, τον γλυκό Χριστό. 

 
4. Τώρα ζούμε σ’ έναν οίκο τόσο λαμπερό, 

 Τα αδέλφια ενωμένα μέσα στον Χριστό. 
Η ζωή στην εκκλησία είναι πρόγευση 
 Της Νέας Ιερουσαλήμ. 
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2ο Μήνυμα 

Τα Δύο Δέντρα και οι Δύο Αρχές της Καθημερινής Ζωής 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Γεν 2:9, Εβρ 4:12, Α΄ Κορ 2:14-15,  

Ρωμ 8:4, 6, Εφ 4:18-19, Β΄ Κορ 11:3 

I. Τα δύο δέντρα στη Γένεση 2:9—το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης του 

καλού και του κακού—αντιπροσωπεύουν τις δύο αρχές της καθημερινής μας ζωής: 

Α. Τα δύο δέντρα δείχνουν ότι ένας Χριστιανός μπορεί να ζει σύμφωνα με δύο 

διαφορετικές αρχές—την αρχή του σωστού και του λάθους ή την αρχή της ζωής—

Α΄ Κορ 8:1. 

Β. Το να είμαστε Χριστιανοί δεν είναι ζήτημα της αρχής του σωστού και του λάθους, της 

αρχής του καλού και του κακού, αλλά είναι ζήτημα της ζωής—Α΄ Ιω 5:11-13, 20. 

Γ. Όταν λάβαμε τον Κύριο Ιησού και κερδίσαμε μια νέα ζωή, αποκτήσαμε μια άλλη αρχή 

στην καθημερινή ζωή—την αρχή της ζωής. Αν δεν γνωρίζουμε αυτήν την αρχή, θα 

βάζουμε την αρχή της ζωής στην άκρη και θα ακολουθούμε την αρχή του σωστού και 

του λάθους. 

Δ. Το να είμαστε Χριστιανοί δεν είναι ζήτημα ερώτησης αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. 

Είναι ζήτημα ελέγχου με το κριτήριο της ζωής μέσα μας, κάθε φόρα που κάνουμε 

κάτι—Ρωμ 8:6, Εφ 4:18-19. 

II. Η Χριστιανική μας ζωή βασίζεται στην εσωτερική ζωή, όχι σε ένα εξωτερικό πρότυπο 

σωστού και λάθους. Η αρχή της καθημερινής μας ζωής είναι εσωτερική, αντί για 

εξωτερική: 

Α. Αν ζούμε δια της αρχής του σωστού και του λάθους, είμαστε ίδιοι με τους κοσμικούς 

ανθρώπους—Εφ 4:17. 

Β. Το σωστό και το λάθος δεν αποφασίζονται από ένα εξωτερικό πρότυπο αλλά από την 

εσωτερική ζωή. 

Γ. Πρέπει να αποφεύγουμε όχι μόνο όλα όσα είναι κακά αλλά και όλα όσα είναι μόνο 

καλά: 

1. Οι Χριστιανοί μπορούν να κάνουν μόνο αυτό που προέρχεται από τη ζωή. 

Υπάρχουν κακά ζητήματα, καλά ζητήματα, και ζητήματα της ζωής—Ιω 1:4, 10:10, 

Α΄ Ιω 2:25, 5:13. 

2. Στη Γένεση 2:9, «το καλό και το κακό» συνδυάζονται ως ένας δρόμος, ενώ «η ζωή» 

είναι ένας άλλος δρόμος. 

3. Υπάρχει ένα πρότυπο που είναι υψηλότερο από το πρότυπο του καλού. Είναι το 

πρότυπο της ζωής—Ιω 11:25, Α΄ Ιω 5:11-12. 

4. Το πρότυπο της Χριστιανικής καθημερινής ζωής αντιμετωπίζει όχι μόνο τα κακά 

ζητήματα αλλά και τα καλά και σωστά ζητήματα. 

5. Πολλά ζητήματα είναι σωστά σύμφωνα με τα ανθρώπινα πρότυπα, αλλά το θείο 

πρότυπο τα λογαριάζει ως λάθος επειδή τους λείπει η θεία ζωή. 

Δ. Η Χριστιανική καθημερινή ζωή βασίζεται στην εσωτερική ζωή—Ρωμ 8:2, 6, 10-11: 

1. Κανένας Χριστιανός δεν πρέπει να αποφασίζει για τίποτα, παρά μόνο ότι 

προέρχεται από τη ζωή—Α΄ Ιω 5:13. 

2. Ό,τι αυξάνει την εσωτερική ζωή είναι σωστό, και ό,τι μειώνει την εσωτερική ζωή 

είναι λάθος. 

3. Το μονοπάτι μας είναι η ζωή του Θεού, όχι το σωστό και το λάθος. Η διαφορά 

μεταξύ αυτών των δύο αρχών είναι τεράστια, και η αντίθεση εδώ είναι μεγάλη. 

4. Η μόνη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι αν η θεία ζωή μέσα μας υψώνεται ή 

πέφτει. Αυτό πρέπει να καθορίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. 

5. Ο Θεός απαιτεί να ικανοποιήσουμε τη θεία ζωή. Πρέπει να κάνουμε πράγματα με 

τον τρόπο που ικανοποιούν τη ζωή που ο Θεός μας έδωσε—Ιω 1:4, 3:15. 
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6. Ως Χριστιανοί, δεν πρέπει μόνο να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού για τις 

αμαρτίες που διαπράξαμε, αλλά συχνά, χρειάζεται να μετανοούμε ενώπιον του 

Θεού για τα καλά πράγματα που έχουμε κάνει. 

7. Η αρχή της καθημερινής μας ζωής δεν διαφοροποιείται  μεταξύ του καλού και του 

κακού. Πρέπει να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού για να καθορίζουμε τι προέρχεται 

από τη ζωή και τι προέρχεται από το θάνατο—Ρωμ 8:6, Α΄ Ιω 3:14. 

III. Χρειάζεται να διακρίνουμε το πνεύμα μας από την ψυχή και να γνωρίζουμε το πνεύμα 

εάν θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με την αρχή της ζωής—Εβρ 4:12, Α΄ Κορ 2:14-15: 

Α. Ο Κύριος, ο οποίος είναι το Πνεύμα, ζει, κατοικεί, εργάζεται, κινείται, και πράττει 

μέσα στο πνεύμα μας, και εμείς είμαστε ένα πνεύμα με Αυτόν—Β΄ Κορ 3:17, Ρωμ 

8:16, Α΄ Κορ 6:17: 

1. Αν θέλουμε να γνωρίζουμε τον Κύριο με έναν πρακτικό τρόπο και να Τον βιώνουμε 

στην καθημερινή μας ζωή, πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε το πνεύμα μας—

Α΄ Κορ 2:14-15. 

2. Αν δεν γνωρίζουμε το ανθρώπινο πνεύμα μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την 

κίνηση του Θεού μέσα μας και δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον Κύριο, επειδή ο 

Κύριος είναι το Πνεύμα που ζει μέσα στο πνεύμα μας—Α΄ Ιω 2:27, Β΄ Τιμ 4:22. 

Β. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ του πνεύματός μας και των άλλων 

ενδόμυχων μερών μας—Ψλ 51:6, Ιεζ 36:26, Α΄ Πε 3:4. 

Γ. Το να κάνουμε το οτιδήποτε στην ψυχή μας, είτε είναι καλό είτε κακό, σημαίνει να 

ζούμε στον παλαιό άνθρωπο. Έτσι, χρειάζεται να αρνιόμαστε την ψυχική μας ζωή, τον 

εαυτό μας—Μτ 16:24-26. 

Δ. Όταν ακολουθούμε το πνεύμα μας, ακολουθούμε τον ίδιο τον Κύριο, επειδή ο Κύριος 

βρίσκεται στο πνεύμα μας—Β΄ Τιμ 4:22, Α΄ Κορ 6:17. 

IV. Χρειάζεται να ακολουθούμε την εσωτερική αίσθηση της ζωής εάν θέλουμε να ζούμε 

σύμφωνα με την αρχή της ζωής—Ρωμ 8:6, Εφ 4:18-19, Ησ 40:31: 

Α. Η αίσθηση της ζωής είναι υποκειμενική, προσωπική, και πρακτική: 

1. Η αίσθηση της ζωής, από την αρνητική πλευρά, είναι η αίσθηση του θανάτου—

Ρωμ 8:6α. 

2. Η αίσθηση της ζωής, από τη θετική πλευρά, είναι η αίσθηση της ζωής και της 

ειρήνης, με την επίγνωση της δύναμης, ικανοποίησης, ανάπαυσης, φωτεινότητας, 

και άνεσης—Ρωμ 8:6β. 

Β. Η πηγή της αίσθησης της ζωής είναι η θεία ζωή (Εφ 4:18-19), ο νόμος της ζωής (Ρωμ 

8:2), το Άγιο Πνεύμα (Ρωμ 8:11, Α΄ Ιω 2:27), ο Χριστός που μένει μέσα μας (Ιω 

15:4-5), και ο Θεός που ενεργεί μέσα μας (Φιλ 2:13). 

Γ. Η λειτουργία της αίσθησης της ζωής μας κάνει να γνωρίζουμε αν ζούμε στη φυσική 

ζωή ή στη θεία ζωή, και αν ζούμε στη σάρκα ή εν Πνεύματι—Α΄ Κορ 2:14-15, Ρωμ 

8:8-9, Γαλ 5:16-17. 

Δ. Η αύξηση στη ζωή ενός πιστού, εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει την εσωτερική 

αίσθηση της ζωής—Εφ 4:15, Κολ 2:19, Α΄ Κορ 3:6-7. 

Ε. Πρέπει να προσευχόμαστε εις εαυτόν (ενδόμυχα), ωσότου φτάσουμε στην αίσθηση της 

ζωής για να ζούμε κάτω από τον έλεγχο, την κατεύθυνση και την καθοδήγηση του 

στοιχείου της ζωής, μέρα με τη μέρα—Ρωμ 8:6, Εφ 4:18-19, Α΄ Ιω 2:27. 

ΣΤ. Όσο περισσότερο περπατάμε σύμφωνα με το πνεύμα και ακολουθούμε την αίσθηση 

της ζωής, τόσο περισσότερο θα ζούμε σύμφωνα με την αρχή της ζωής—Ρωμ 8:4, 6. 

V. Αν ζούμε σύμφωνα με την αρχή της ζωής, θα διακρίνουμε ζητήματα όχι σύμφωνα με 

το σωστό και το λάθος αλλά σύμφωνα με τη ζωή και το θάνατο—Β΄ Κορ 11:3: 

Α. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη τονίζει το γεγονός ότι το δέντρο της ζωής είναι ενάντια στο 

δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και ότι δεν πρέπει να νοιαζόμαστε για το 

καλό και το κακό αλλά για τη ζωή—Ιω 4:10-14, 20-21, 23-24, 8:3-9, 9:1-3, 11:20-27. 
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Β. Ο καλύτερος τρόπος για να διακρίνουμε ένα ζήτημα—το μυστικό της διάκρισης—είναι 

να διακρίνουμε σύμφωνα με την αίσθηση της ζωής και του θανάτου. Πρέπει να 

μάθουμε να διακρίνουμε, να διαφοροποιούμε ζητήματα δια της ζωής και του θανάτου. 

Απαρνιόμαστε κάθε ομιλία που μας στερεί την απόλαυση του Χριστού ως την 

προμήθεια της ζωής, αλλά λαμβάνουμε τη γνήσια διακονία του Κυρίου, η οποία μας 

ενδυναμώνει στην απόλαυση του Χριστού ως την προμήθεια της ζωής—Ρωμ 8:6, 

Β΄ Κορ 11:3. 
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3ο Μήνυμα 

Μπολιαστήκαμε μέσα στον Χριστό  

για να Γίνουμε Μέρος του Δέντρου της Ζωής 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Γεν 2:9, Α΄ Κορ 6:17, Ρωμ 11:17, 24,  

Ιω 15:1, 4-5 

I. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι η σχέση που ο Θεός επιθυμεί να έχει με τον άνθρωπο 

είναι Εκείνος και ο άνθρωπος να γίνουν ένα—Α΄ Κορ 6:17: 

Α. Κάθε φορά που ερχόμαστε στην Αγία Γραφή, χρειάζεται να ασκούμε μία αρχή—την 

αρχή ότι ο Θεός επιθυμεί να γίνει ένα με τον εκλεκτό λαό Του—Ιω 14:20. 

Β. Ο κύριος σκοπός του Θεού είναι να κάνει τον εαυτό Του ένα με τον άνθρωπο και να 

κάνει τον άνθρωπο ένα με τον Θεό—Εφ 4:4-6. 

Γ. Ο Θεός επιθυμεί η θεία ζωή και η ανθρώπινη ζωή να ενωθούν για να γίνουν μια ζωή. 

Δ. Η κεντρική γραμμή της οικονομίας του Θεού είναι να κάνει τον Θεό και τον άνθρωπο, 

τον άνθρωπο και τον Θεό, μια οντότητα, με τους δύο να έχουν μια καθημερινή ζωή 

από μια ζωή και μια φύση—Απ 22:17. 

Ε. Στην ενσάρκωσή Του ο Χριστός έφερε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, και στην 

ανάστασή Του έφερε τον άνθρωπο μέσα στον Θεό. Με αυτό, πέτυχε την ανάμειξη του 

Θεού και του ανθρώπου να γίνουν ένα—Ρωμ 8:3, 1:3-4: 

1. Είμαστε εν Χριστώ, και ο Χριστός είναι μέσα μας. Ο Χριστός και εμείς έχουμε 

γίνει ένα πρόσωπο—Α΄ Κορ 12:12. 

2. Ο Χριστός έχει γίνει εμείς, και έχουμε γίνει ο Χριστός—Εβρ 2:14, 11. 

II. Η σχέση που ο Θεός επιθυμεί να έχει με τον άνθρωπο είναι ότι ο Θεός και ο άνθρωπος 

μπολιάζονται μαζί και, έτσι, γίνονται ένα σε μια οργανική ένωση—Ρωμ 6:3-5, Ιω 

15:4-5: 

Α. Η μπολιασμένη ζωή δεν είναι μια ζωή ανταλλαγής—είναι η ανάμειξη της ανθρώπινης 

ζωής με τη θεία ζωή—Α΄ Κορ 6:17. 

Β. Στο μπόλιασμα, δύο παρόμοιες ζωές ενώνονται και μετά αυξάνονται μαζί οργανικά—

Ρωμ 11:24: 

1. Επειδή η ανθρώπινη ζωή μας δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού και 

σύμφωνα με το ομοίωμα του Θεού, μπορεί να ενωθεί με τη θεία ζωή—Γεν 1:26. 

2. Η ανθρώπινη ζωή παρομοιάζεται με τη θεία ζωή. Επομένως, η θεία ζωή και η 

ανθρώπινη ζωή μπορούν να μπολιαστούν μαζί και να ζουν μαζί. 

Γ. Προκειμένου να μπολιαστούμε μέσα στον Χριστό, χρειάστηκε να περάσει μέσα από 

τη διαδικασία της ενσάρκωσης, σταύρωσης, και ανάστασης για να γίνει το ζωοποιό 

Πνεύμα—Ιω 1:14, Α΄ Κορ 2:2, 15:45. 

Δ. Έχουμε μπολιαστεί μέσα στον Χριστό ως το δέντρο της ζωής, και αυτό το μπόλιασμα 

μάς έκανε ένα με Αυτόν—Ρωμ 11:24: 

1. Ο Χριστός και οι πιστοί είναι ένα δέντρο. Ο Χριστός είναι η άμπελος, και είμαστε 

τα κλήματα—Ιω 15:1, 5α, 4α. 

2. Ο Χριστός γίνεται η ζωή, η φύση, και το πρόσωπό μας—Κολ 3:4, 10-11, Εφ 3:17α. 

Ε. Ως αναγεννημένοι που έχουν μπολιαστεί μέσα στον Χριστό, πρέπει να ζούμε μια 

μπολιασμένη ζωή, μια ζωή, μέσα στην οποία δύο μέρη ενώνονται για να αυξάνονται 

οργανικά: 

1. Αφού έχουμε μπολιαστεί μέσα στον Χριστό, δεν πρέπει πια να ζούμε από μόνοι 

μας. Αντιθέτως, πρέπει να επιτρέπουμε στον πνευματικό Χριστό να ζει μέσα μας—

Γαλ 2:20. 

 

 



15 

 

2. Δεν πρέπει να ζούμε πια δια της σάρκας μας ή δια της φυσικής μας ύπαρξης. 

Αντιθέτως, πρέπει να ζούμε μια μπολιασμένη ζωή δια του αναμιγμένου 

πνεύματος—το θείο Πνεύμα που αναμιγνύεται με το αναγεννημένο ανθρώπινο 

πνεύμα μας—Α΄ Κορ 6:17, Ρωμ 8:4. 

ΣΤ. Στη μπολιασμένη ζωή η ανθρώπινη ζωή δεν εξαλείφεται αλλά ενδυναμώνεται, 

ανυψώνεται, και εμπλουτίζεται από τη θεία ζωή—Γαλ 2:20, 4:19, Εφ 3:16-17α: 

1. Στη μπολιασμένη ζωή το κλήμα αν και κρατά τα ίδια ουσιαστικά χαρακτηριστικά, 

εντούτοις ενδυναμώνεται, ανυψώνεται, και μεταμορφώνεται με το να μπολιαστεί 

μέσα σε μια υψηλότερη ζωή—Ιω 15:4-5, Ρωμ 11:17. 

2. Στη μπολιασμένη ζωή η θεία ζωή εργάζεται μέσα μας για να εκβάλλει τα αρνητικά 

στοιχεία: 

α. Η θεία ζωή εργάζεται με ένα σταδιακό τρόπο για να εξαλείψει όσα είναι εκ 

φύσεως (πτωτικά). 

β. Η θεία ζωή καταπίνει τις ατέλειες και τις ασθένειές μας. 

γ. Το αρνητικό στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας μας εξαλείφεται, και μετά, αντί να 

απορρίψει την ιδιοσυγκρασία μας, ο Κύριος την ανυψώνει και τη χρησιμοποιεί. 

3. Στη μπολιασμένη ζωή η θεία ζωή ανασταίνει την αρχική δημιουργία του Θεού και 

ανυψώνει τις ικανότητές μας—Ιω 11:25. Εφ 4:23: 

α. Καθώς η θεία ζωή εκβάλλει τα αρνητικά στοιχεία, εργάζεται ανασταίνοντας 

την αρχική δημιουργία του Θεού. 

β. Με αυτό τον τρόπο οι αρχικές λειτουργίες μας—οι λειτουργίες που μας 

δόθηκαν κατά τη δημιουργία—αποκαθίστανται, ενδυναμώνονται, και 

ανυψώνονται—Γαλ 2:20. 

4. Στη μπολιασμένη ζωή η θεία ζωή προμηθεύει τα πλούτη του Χριστού στα ενδόμυχα 

μέρη μας και διαποτίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας—Ρωμ 12:2, 8:29-30. 

III. Ο Χριστός ως το δέντρο της ζωής είναι η ενσωμάτωση του Θεού ως ζωή σε μας, και 

αφού έχουμε μπολιαστεί μέσα στον Χριστό, ενωνόμαστε με Αυτόν οργανικά, και έτσι, 

είμαστε μέρος του δέντρου της ζωής—Κολ 2:9, Ιω 15:1, 4-5: 

Α. Δεν τρώμε μόνο τον Χριστό ως το δέντρο της ζωής—είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και 

είμαστε μέρος Αυτού—Α΄ Κορ 6:17. 

Β. Το δέντρο της ζωής είναι για την παροχή της θείας ζωής μέσα μας. Καθώς εμείς, τα 

κλήματα, μένουμε μέσα στην άμπελο, λαμβάνουμε την παροχή της ζωής από το δέντρο 

της ζωής και ζούμε ως μέρος του δέντρου της ζωής—Ιω 15:5, Ρωμ 8:2, 10, 6, 11, βλ. 

Φιλ 4:13. 

Γ. Ο Χριστός ως το δέντρο της ζωής είναι για την θεία οικονομία της παροχής του εαυτού 

Του μέσα μας. Ως τα κλήματα της αμπέλου, μένουμε μέσα Του, και ο Χριστός μένει 

μέσα μας. 

Δ. Καθώς μένουμε μέσα στην άμπελο, συντελείται η παροχή του Θεού μέσα μας, μία 

παροχή ζωής από το δέντρο της ζωής μέσα στα κλήματα. Αυτή η παροχή μας κάνει 

Θεανθρώπους—Ρωμ 8:10, 6, 11. 

Ε. Το να μένουμε εν Χριστώ ως την άμπελο, σημαίνει να Τον λαμβάνουμε ως το 

κατοικητήριό μας, που είναι η υψηλότερη και πληρέστερη εμπειρία του Θεού. Το να 

κατοικούμε εν Χριστώ σημαίνει να έχουμε την καθημερινή μας ζωή εν Χριστώ, 

λαμβάνοντάς Τον ως τα πάντα για μας—Ψλ 90:1, 91:1, 9. 

ΣΤ. Αν ζούμε ως μέρος του δέντρου της ζωής, δεν θα νοιαζόμαστε για το καλό και το κακό 

αλλά για τη ζωή, και δεν θα διακρίνουμε ζητήματα σύμφωνα με το σωστό και το λάθος 

αλλά σύμφωνα με τη ζωή και το θάνατο—Γεν 2:9, 16-17, Β΄ Κορ 11:3. 
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Ύμνος για την Τράπεζα του Κυρίου 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 132) 

 
64 

 

 

1. Ιδού ο Ιησούς στον ουρανό, 

 Ενθρονισμένος κάθεται. 

Ως άνθρωπος εξυψωμένος, 

 Με δόξα στεφανώνεται. 
 

2. Έβαλε φύση ανθρώπου, 

 Πέθανε και αναστήθηκε, 

Σύμφωνα με το σχέδιό Του, 

 Άνθρωπος αναλήφθηκε. 
 

3. Ταπεινώθηκε στη γη, 

 Δοξάστηκε στον ουρανό. 

Κατοίκησε με τους ανθρώπους, 

 Τους συμφιλίωσε στο Θεό. 
 

4. Αναμείχθηκε με μας, 

 Στον άνθρωπο να εκφραστεί, 

Μαζί με αυτόν να δοξαστεί, 

 Θεός και άνθρωπος μαζί. 
 

5. Από τον ένδοξο Χριστό 

 Ήρθε Πνεύμα σύνθετο, 

Για να κηρύξει το έργο Του. 

 Είναι το Πνεύμα υπέροχο! 
 

6. Η εκκλησία συνταυτισμένη  

 Με τον ένδοξο Ιησού. 

Οι αδελφοί οικοδομημένοι  

 Με το Πνεύμα του Θεού. 
 

7. Ιδού ο Κύριος ενθρονισμένος, 

 Ως άνθρωπος στους ουρανούς. 

Στεφανωμένος με τη δόξα  

 Ο Σωτήρας ο Ιησούς! 
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Ύμνος για την Τράπεζα του Κυρίου 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 12) 

 

30 

 

 

1. Ω, Κύριε, είσαι η πηγή 

 Που πλούσια κυλά! 

Είσαι το ζωντανό νερό 

 Που ρέει αιώνια! 
 

2. Μ’ αγάπη μέσα απ’ τον Υιό 

 Εκχύθηκες στη γη. 

Και σήμερα το Πνεύμα Σου 

 Τη χάρη χορηγεί. 
 

3. Κι ενώ μακριά Σου ήμασταν 

 Χαμένοι αμαρτωλοί, 

Μες απ’ τον Υιό μάς λύτρωσες, 

 Μας χάρισες ζωή. 
 

4. Το Πνεύμα Σου λυπήσαμε, 

 Θεέ, τόσες φορές, 

Μα Εσύ ξανά μες απ’ Αυτόν 

 Μας επισκέφτηκες. 
 

5. Διαμέσου Υιού και Πνεύματος 

 Με μας θα κοινωνείς, 

Και με το πλούσιο χρίσμα Σου 

 Εσύ θα αυξηθείς. 
 

6. Πατέρα, την αγάπη Σου, 

 Τη χάρη του Χριστού, 

Τα πλούτη Σου αιώνια 

 Διαχέει το Πνεύμα Σου. 
 

7. Πώς μας φροντίζεις, ω, Θεέ 

 Με τι γλυκειά στοργή. 

Υμνούμε την αγάπη Σου 

 Όλοι με μια ψυχή. 
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Ύμνος για την Τράπεζα του Κυρίου 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 16) 

 

59 

 

 

1. Πατέρα, σαν το αειθαλές, 

 Ποτέ δεν φθείρεσαι, 

Σαν τη δροσιά κάθε πρωί, 

 Ανανεώνεσαι. 

 

Επωδός 

Πατέρα, ω! αναλλοίωτε, 

 Δεν γνώρισες φθορά. 

Μες στους αιώνες διαρκώς, 

 Εσύ είσαι δροσιά. 

 

2. Ακμαίος μένεις, Ω, Θεέ, 

 Ο χρόνος κι αν περνά. 

Με Σένα όλα είναι νέα, 

 Είν’ ολοκαίνουργια. 

 

3. Όλες οι ευλογίες Σου 

 Είναι μια νέα αρχή. 

Καινούργια η Διαθήκη Σου 

 Κι όλοι Σου οι οδοί. 

 

4. Δικά Σου νέα κτίσματα 

 Είμαστε τώρα εμείς. 

Με νέο πνεύμα, νέα καρδιά, 

 Ζωή μάς χορηγείς. 

 

5. Νέος ουρανός και νέα γη, 

 Νέα πόλη θα φανεί. 

Και κάθε μήνα νέους καρπούς 

 Σε μας θα χορηγεί. 

 

6. Πατέρα, η νεότης Σου, 

 Ω! δεν παρέρχεται, 

Μ’ αιώνια νέα άσματα 

 Θα Σε λατρεύουμε. 
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Ύμνος για το Τέταρτο Μήνυμα 

(Αριθμός Ύμνου στο Αγγλικό Υμνολόγιο: 1191) 

 
49 

 

 

1. Απ’ το πνεύμα μου ρέει ζωντανά ο Θεός, 

 Αυτός που μας δίνει ζωή. 

Ο Πατέρας πηγή, ο Υιός ποταμός, 

 Και το Άγιο Πνεύμα ροή. 

 

Επωδός 

Κύριε, για τη γλυκιά Σου ροή, 

 Παραδίνω όλη μου την ψυχή. 

Κύριε, αύξησέ με Εσύ, 

 Να ’μαι ώριμος όταν έρθεις. 

 

2. Σε βοσκές χλοερές και νερά ήσυχα, 

 Εκεί ο Ιησούς μ’ οδηγεί. 

Δεν κοπιάζω εγώ, ούτε πια προσπαθώ, 

 Στη ροή έχω ευλογηθεί. 

 

3. Ο Ιησούς μ’ έφερε στα Άγια των Αγίων, 

 Μες στην παρουσία Του ζω. 

Αλληλούια θα ζω ενωμένος μ’ Αυτόν, 

 Κλήμα είμαι στην άμπελο. 
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4ο Μήνυμα 

Γινόμαστε Αναπαραγωγή του Χριστού  

ως το Δέντρο της Ζωής για τη Διακονία της Ζωής 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Ιω 1:4, 12:24, 15:1, 4-5,  

Α΄ Ιω 5:16, Β΄ Κορ 4:12 

I. Στην οικονομία του Θεού δεν τρώμε μόνο το δέντρο της ζωής αλλά είμαστε και 

κλήματα αυτού του δέντρου, και τελικά μπορούμε να γίνουμε ένα μικρό δέντρο της 

ζωής, μια αναπαραγωγή του Χριστού ως το δέντρο της ζωής—Α΄ Πε 2:21, Ιω 1:4, 

12:24, 15:1, 4-5: 

Α. Ο Θεός σκοπεύει να γίνουν όλοι οι πιστοί στον Χριστό, μια αναπαραγωγή του Χριστού, 

του Θεανθρώπου—Ιω 12:24, Ρωμ 8:29: 

1. Το να γίνουμε αναπαραγωγή του Χριστού απαιτεί να αναγεννιόμαστε από τον 

πνευματικό Χριστό στο πνεύμα μας και έπειτα να μεταμορφωνόμαστε σταδιακά 

στην ψυχή μας—Ιω 3:6, β΄ Κορ 3:18. 

2. Γινόμαστε η αναπαραγωγή του Χριστού με μια διαδικασία που συμπεριλαμβάνει 

την παροχή των πλούτων της θείας ζωής μέσα μας και τη βίωση αυτών των 

πλούτων από μας—Εφ 3:8, Κολ 3:4, 10-11. 

3. Προκειμένου να γίνουμε αναπαραγωγή του Χριστού, που είναι το υπόδειγμά μας, 

χρειάζεται να βιώνουμε τον Χριστό ως Εκείνον που ζει μέσα μας, διαμορφώνεται 

μέσα μας, και κατοικεί στις καρδιές μας—Γαλ 2:20, 4:19, Εφ 3:16-17α. 

4. Καθώς γινόμαστε αναπαραγωγή του Χριστού, αυθόρμητα θα ζούμε τον Χριστό δια 

της άφθονης χορήγησης του Πνεύματός Του—Φιλ 1:19, 21. 

Β. Στη Γένεση 2:9 το δέντρο της ζωής είναι μοναδικό, αλλά το δέντρο της ζωής έχει 

φυτρώσει μέσα μας και μεγαλώνει μέσα μας, και μας μεταμορφώνει σε ένα μικρό 

δέντρο της ζωής. 

II. Ως αναπαραγωγή του Χριστού που είναι το δέντρο της ζωής, έχουμε τη διακονία της 

ζωής—Α΄ Ιω 5:16, Β΄ Κορ 4:12: 

Α. Επειδή είμαστε πιστοί στον Χριστό και παιδιά Θεού, δεν έχουμε μόνο αιώνια ζωή, 

αλλά μπορούμε να βιώνουμε την αιώνια ζωή, και να διακονούμε αυτή τη ζωή στα άλλα 

μέλη του Σώματος του Χριστού—Α΄ Ιω 5:11-16. 

Β. Το να διακονούμε ζωή σημαίνει να μεταδίδουμε ζωή. Όταν έχουμε περίσσευμα αυτής 

της ζωής, μπορούμε να διακονούμε απ’ αυτό το περίσσευμα στους άλλους—Α΄ Ιω 

1:1-2, 2:25, 5:11-13, 16. 

Γ. Η υπηρεσία στην εκκλησία είναι μια υπηρεσία που διακονεί ζωή—μια υπηρεσία που 

προμηθεύει τους άλλους με τη θεία ζωή—Β΄ Κορ 4:12: 

1. Χρειάζεται να εντυπωσιαστούμε με αυτό το σημείο και να προσβλέπουμε στον 

Κύριο ώστε να γίνει η υπηρεσία μας διέξοδος για τη ζωή Του—Ιω 11:25, Α΄ Ιω 

1:2. 

2. Η ζωή που προμηθεύουμε στους άλλους είναι μέσα στο Πνεύμα, όπου το Πνεύμα 

αναμιγνύεται με το πνεύμα μας, και η ζωή του Θεού βρίσκεται, μένει, και 

μεγαλώνει μέσα στο αναμιγμένο πνεύμα—Α΄ Κορ 15:45β, 6:17, Ρωμ 8:4: 

α. Αν θέλουμε να προμηθεύουμε τους αγίους με ζωή, πρέπει να απελευθερώνουμε 

το πνεύμα μας, επειδή η θεία ζωή βρίσκεται στο αναμιγμένο πνεύμα μας—Ρωμ 

7:6, 1:9. 

β. Αν το πνεύμα μας δεν μπορεί να απελευθερωθεί, η θεία ζωή δεν έχει καμία 

δίοδο για να απελευθερωθεί—Ρωμ 8:10. 

Δ. Αν θέλουμε να ζούμε ως αναπαραγωγή του Χριστού ως το δέντρο της ζωής, πρέπει να 

μας εντυπωσιάσει βαθιά η ανάγκη να μπορούμε να υπηρετούμε τη ζωή—Α΄ Ιω 

5:11-16: 
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1. Η υπηρεσία που ο Θεός θέλει από μας δεν συγκεντρώνεται σε ένα έργο αλλά στη 

διακονία της ζωής—Α΄ Ιω 5:16. 

2. Προκειμένου να διακονούμε ζωή στους άλλους, χρειάζεται να ενωνόμαστε με τον 

Χριστό, να μένουμε εν Χριστώ, και να Του δίνουμε το χώρο μέσα μας για να μας 

γεμίζει, ώστε να γίνουν η ζωή, η φύση, οι προτιμήσεις, και η τάση Του, οι δικές 

μας—Α΄ Ιω 2:27, Εφ 3:16-17. 

Ε. Το να διακονούμε ζωή σημαίνει να έχουμε την εκροή της ζωής. Η υπηρεσία μας είναι 

η εκροή του Θεού για να προμηθεύει τους άλλους με τη θεία ζωή—Ιω 19:34, 7:37-39: 

1. Ζωή είναι το περιεχόμενο του Θεού και η εκροή του Θεού. Το περιεχόμενο του 

Θεού είναι η ύπαρξη του Θεού, και η εκροή του Θεού είναι η μετάδοση του εαυτού 

Του ως ζωή σε μας—Εφ 4:18, Απ 22:1. 

2. Προκειμένου να απελευθερωθεί η ζωή από το πνεύμα μας, ο εξωτερικός μας 

άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπιστεί και να θραυστεί—Β΄ Κορ 4:16, Εβρ 4:12: 

α. Αν ο εξωτερικός μας άνθρωπος δεν είναι συντριμμένος, δεν μπορεί να υπάρχει 

καμία αγνή ροή της θείας ζωής—Ιω  7:38. 

β. Αν θέλουμε την απελευθέρωση της θείας ζωής από μέσα μας, πρέπει να 

υποτάξουμε τη ψυχή μας και να επιτρέψουμε στο πνεύμα μας να κυριαρχεί και 

να βασιλεύει σε κάθε ζήτημα. Τότε η ζωή του Κυρίου μπορεί να εκρέει—Εφ 

3:16-17. 

3. Το να έχουμε την εκροή της ζωής απαιτεί να είμαστε ένα με τον Χριστό στο θάνατό 

του που απελευθερώνει ζωή. Αυτό σημαίνει να ταυτιζόμαστε με τον χτυπημένο 

Χριστό, ο οποίος συμβολίζεται από τη χτυπημένη πέτρα—Ιω 19:34, Εξ 17:6: 

α. Όταν είμαστε ένα με τον Χριστό, τη χτυπημένη πέτρα, η θεία ζωή σαν το 

ζωντανό νερό εκρέει από μας—Εξ 17:6, Ιω 7:38. 

β. Η ανθρώπινη ζωή μας, η φυσική μας ζωή, πρέπει να χτυπηθεί ώστε να εκρέει 

το ζωντανό νερό από μέσα μας—Β΄ Κορ 4:10-11, 16. 

γ. Αν είμαστε ένα με το χτυπημένο Χριστό, θα βιώνουμε τη σταύρωση της 

φυσικής μας ζωής. Τότε, όπως η θεία ζωή του Χριστού εξέρρεε σαν το ζωντανό 

νερό μέσω του χτυπήματος της ανθρώπινης ζωής Του, έτσι και εμείς θα 

βιώνουμε τη ροή του νερού της ζωής μέσω του χτυπήματος της φυσικής μας 

ζωής—Β΄ Κορ 4:10-12. 

ΣΤ. Αν θέλουμε να διακονούμε ζωή στους άλλους, χρειάζεται να γνωρίζουμε για την 

επίθεση του θανάτου, των πυλών του Άδη, κατά της εκκλησίας—Μτ 16:18, Ρωμ 5:17: 

1. Όσα είναι του Θεού χαρακτηρίζονται από τη ζωή, και όσα είναι του Σατανά, από 

το θάνατο. Στην εκκλησία όλα όσα προέρχονται από τον Θεό είναι ζωή, και όλα 

όσα προέρχονται από τον Σατανά είναι θάνατος—Ιω 11:25, Εβρ 2:14. 

2. Ο μεγαλύτερος φόβος του Σατανά όσον αφορά την εκκλησία είναι η αντίστασή της 

στη δύναμή του θανάτου—Β΄ Τιμ 1:10. 

3. Η αιώνια ζωή μέσα μας μπορεί να νικήσει το θάνατο, και μέσα μας και στα άλλα 

μέλη της εκκλησίας—Α΄ Ιω 5:11-13, 16. 

4. Ως αναπαραγωγή του Χριστού, που είναι το δέντρο της ζωής, χρειάζεται να 

βιώνουμε την αιώνια ζωή και να διακονούμε αυτή τη ζωή στους άλλους, καθώς 

είμαστε αγωγός, μέσα από τον οποίο η αιώνια ζωή μπορεί να ρέει—Ιω 7:37-39, Φιλ 

1:24-25. 

 


