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3ο Μήνυμα 

Η Νίκη των Νικητών όπως Φανερώνεται  

από Τον Δανιήλ και τους Συντρόφους Του 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Δν 1—6  

I. «Kαι οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος· και αυτοί 

που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια, στους αιώνες των 

αιώνων»—Δν 12:3, βλ. Δν 1—6: 

Α. Όλοι οι άγιοι στις τοπικές εκκλησίες πρέπει να είναι λαμπερά αστέρια, το αντίγραφο 

του ουράνιου Χριστού, ο οποίος είναι το ζωντανό Αστέρι (Αρ 24:17, Απ 22:16, βλ. Μτ 

2:2). Τα αστέρια λάμπουν στο σκοτάδι και μεταφέρουν τους ανθρώπους από τον λάθος 

δρόμο στον σωστό (Απ 1:20). 

Β. Οι νικητές ως τα λαμπερά αστέρια είναι οι αγγελιοφόροι της εκκλησίας, εκείνοι που 

είναι ένα με τον Χριστό, τον Αγγελιοφόρο του Θεού, και που κατέχουν τον παρόντα 

Χριστό, ως το ζωντανό και καινούργιο μήνυμα που στέλνει ο Θεός προς τον λαό 

Του—Απ 1:20—2:1, Μαλ 3:1. 

Γ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνουμε σαν αστέρι που υπερνικά: πρώτον, δια της 

Αγίας Γραφής και, δεύτερον, δια του επταπλάσια ενισχυμένου Πνεύματος: 

1. «Και έτσι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε που 

προσέχετε όπως σε λύχνο που φέγγει σε σκοτεινό τόπο, ωσότου έρθει η αυγή της 

ημέρας και ο αυγερινός ανατείλει μέσα στις καρδιές σας»—Β΄ Πε 1:19: 

α. Ο Πέτρος παρομοίωσε τον προφητικό λόγο στις Γραφές με λύχνο που φέγγει 

σε σκοτεινό τόπο. Αυτό υποδεικνύει ότι: (1) αυτός ο αιώνας είναι σαν 

σκοτεινός τόπος στη σκοτεινή νύχτα (Ρωμ 13:12) και έτσι όλοι οι άνθρωποι 

αυτού του κόσμου κινούνται και δρουν στο σκοτάδι (βλ. Α΄ Ιω 5:19). (2) Ο 

προφητικός λόγος των Γραφών μεταδίδει στους πιστούς, σαν λαμπερός 

λύχνος, το πνευματικό φως που λάμπει στο σκοτάδι (όχι μόνο τη γνώση του 

γράμματος για τη διανοητική αντίληψή τους), οδηγώντας τους να εισέλθουν 

στη φωτεινή ημέρα, καθώς και να περάσουν από τη σκοτεινή νύχτα, ωσότου 

έρθει η αυγή της ημέρας της εμφάνισης του Κυρίου. 

β. Πριν από την αυγή της ημέρας της εμφάνισης του Κυρίου, ο αυγερινός 

ανατείλει μέσα στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι φωτίζονται και 

διαφωτίζονται, δίνοντας προσοχή στον φωτεινό λόγο στις Γραφές. Αν 

προσέχουμε τον λόγο στην Αγία Γραφή, ο οποίος φέγγει σαν λύχνος σε 

σκοτεινό τόπο, ο Κύριος θα ανατείλει στις καρδιές μας για να φέγγει στο 

σκοτάδι της αποστασίας, όπου βρισκόμαστε σήμερα, πριν από την εμφάνισή 

Του σαν τον αυγερινό—Απ 2:28, 22:16, Β΄ Τιμ 4:8. 

2. «Αυτά λέει εκείνος που έχει τα εφτά πνεύματα του Θεού και τους εφτά 

αστέρες»—Απ 3:1: 

α. Τα εφτά Πνεύματα είναι ένα με τους εφτά αστέρες, καθώς και οι εφτά αστέρες 

είναι ένα με τα εφτά Πνεύματα. 

β. Τα εφτά Πνεύματα του Θεού παρέχουν τη δυνατότητα στην εκκλησία να 

σφύζει από ζωή, ενώ οι εφτά αστέρες της παρέχουν τη δυνατότητα να λάμπει 

έντονα. 

γ. Το επταπλάσια ενισχυμένο Πνεύμα είναι ζωντανό και δεν μπορεί ποτέ να 

αντικατασταθεί από το νεκρό γράμμα της γνώσης—Β΄ Κορ 3:6. 
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δ. Οι εφτά αστέρες είναι οι αγγελιοφόροι των εκκλησιών. Είναι οι πνευματικοί 

πιστοί στις εκκλησίες, εκείνοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 

μαρτυρία του Ιησού. Πρέπει να κατέχουν την ουράνια φύση και θέση όπως 

οι αστέρες—Απ 1:20. 

II. Η αρχή της ανάκτησης του Κυρίου φανερώνεται από τον «Δανιήλ και τους 

συντρόφους του» (τον Aνανία, τον Mισαήλ, και τον Aζαρία), οι οποίοι ήταν 

απόλυτα ένα με τον Θεό στη νίκη τους ενάντια στις τακτικές του Σατανά—Δν 

2:13, 17, βλ. Απ 17:14, Μτ 22:14: 

Α. Με τον διαβολικό πειρασμό του Δανιήλ και των συντρόφων του, ο Ναβουχοδονόσορας 

άλλαξε τα ονόματα τους, τα οποία αρχικά έδειχναν ότι ανήκαν στον Θεό, σε ονόματα 

που τους έκαναν να ταυτίζονται με είδωλα—Δν 1:6-7: 

1. Το όνομα του Δανιήλ, που σημαίνει «ο Θεός είναι ο Κριτής μου», το άλλαξε σε 

Bαλτασάσαρ, που σημαίνει «ο πρίγκηπας του Βαλ», ή «ο αγαπημένος του Βαλ»—

Ησ 46:1. 

2. Το όνομα του Ανανία, που σημαίνει «η σπλαχνική πρόνοια του Γιαχβέ» ή «ο 

αγαπημένος του Γιαχβέ», το άλλαξε σε Σεδράχ, που σημαίνει «φωτισμένος από 

τον θεό του ηλίου». 

3. Το όνομα του Μισαήλ, που σημαίνει «ποιος είναι σαν τον Θεό;», το άλλαξε σε 

Μισάχ, που σημαίνει «ποιος μπορεί να είναι σαν τη θεά Σαχ;». 

4. Το όνομα του Αζαρία, που σημαίνει «η βοήθεια του Γιαχβέ», το άλλαξε σε 

Αβδεναγώ, που σημαίνει «ο πιστός δούλος του θεού της φωτιάς, Νεγώ». 

Β. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στη δαιμονική δίαιτα—Δν 1: 

1. Ο διαβολικός πειρασμός του Ναβουχοδονόσορα αποσκοπούσε κυρίως στο να 

παρασύρει τους τέσσερις λαμπρούς νέους, τους απογόνους του ηττημένου 

εκλεκτού λαού του Θεού, τον Δανιήλ και τους τρείς συντρόφους του, έτσι ώστε 

να μολυνθούν, λαμβάνοντας από την ακάθαρτη τροφή του, που ήταν αφιερωμένη 

στα είδωλα. 

2. Εφόσον ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του έτρωγαν απ’ αυτήν την τροφή, θα 

μολύνονταν, θα λάμβαναν τα είδωλα και, συνεπώς, θα γίνονταν ένα με τον 

Σατανά—βλ. Α΄ Κορ 10:19-21. 

3. Όταν ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του απέρριψαν την ακάθαρτη τροφή του 

Ναβουχοδονόσορα και, αντ’ αυτού, επέλεξαν να φάνε λαχανικά (Δν 1:8-16), 

απέρριψαν κατ’ αρχήν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού (βλ. Γεν 

3:1-6), και λάβανε το δέντρο της ζωής, το οποίο τους έκανε να είναι ένα με τον 

Θεό (βλ. Γεν 2:9, 16-17). 

4. Η ανάκτηση του Κυρίου είναι η ανάκτηση της διατροφής με τον Ιησού για την 

οικοδόμηση της εκκλησίας—Γεν 2:9, 16-17, Απ 2:7, 17, 3:20. 

5. Μπορούμε να τρώμε τον Ιησού, τρεφόμενοι με τα λόγια Του και φροντίζοντας να 

ερχόμαστε σε επαφή με εκείνους που Τον επικαλούνται από καθαρή καρδιά—Ιερ 

15:16, Β΄ Τιμ 2:22, Α΄ Κορ 15:33, Πρμ 13:20. 

Γ. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στη διαβολική τύφλωση, η 

οποία δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν τη μεγάλη ανθρώπινη εικόνα και τον 

συντριπτικό λίθο, που αποτελεί τη θεία ιστορία μέσα στην ανθρώπινη ιστορία—Δν 

2: 
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1. Ο συλλογικός Χριστός που είναι ο λίθος και το βουνό, ο Νυμφίος με τη νύφη Του, 

ο συλλογικός άνθρωπος του Θεού με την πνοή του Θεού, θα συντρίψει και θα 

σφαγιάσει τον Αντίχριστο και τα στρατεύματά του με την πνοή, τη μάχαιρα, του 

στόματός Του—Δν 2:34-35, 44-45, Β΄ Θεσ 2:8, Απ 19:11-21, Γεν 11:4-9, βλ. Ησ 

33:22. 

2. Ο Χριστός παράγει τη νύφη Του, που είναι η καινούργια κτίση, δια της αύξησης, 

της μεταμόρφωσης και της ωρίμανσης. Επομένως, υπάρχει η επείγουσα ανάγκη 

για ωριμότητα—Κολ 2:19, Β΄ Κορ 3:18, Ρωμ 12:2, Εβρ 6:1α. 

3. Ο Χριστός, που είναι ο ζωντανός και πολύτιμος λίθος, ο θεμέλιος λίθος, ο 

ακρογωνιαίος και ύψιστος λίθος, εγχέεται μέσα μας, ως ό,τι πιο πολύτιμο, έτσι 

ώστε να μας μεταμορφώνει σε ζωντανούς και πολύτιμους λίθους για την οικοδομή 

Του—Α΄ Πε 2:4-8, Ησ 28:16, Ζαχ 3:9, 4:7, 9-10. 

Δ. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στον πειρασμό της 

ειδωλολατρίας—Δν 3, βλ. Μτ 4:9-10:  

1. Ό,τι δεν είναι ο αληθινός Θεός στο αναγεννημένο πνεύμα μας αποτελεί είδωλο 

που αντικαθιστά τον Θεό. Επίσης, οτιδήποτε δεν είναι στο πνεύμα ή εκ του 

πνεύματος αποτελεί είδωλο—Α΄ Ιω 5:21. 

2. Ο εαυτός είναι ο εχθρός του Σώματος, που αντικαθιστά τον Θεό με την ιδιοτέλεια, 

την έπαρση, τον αυτοδοξασμό, την αυταρέσκεια και την αυτεπάρκεια. Στο Σώμα 

Του και υπέρ του Σώματος, απαρνούμαστε τον εαυτό μας και δεν κηρύττουμε τον 

εαυτό μας, αλλά τον Χριστό Ιησού ως Κύριο—Μτ 16:24, Β΄ Κορ 4:5. 

3. Οι σύντροφοι του Δανιήλ είχαν ένα πραγματικά μαρτυρικό πνεύμα. Στέκονταν 

για τον Κύριο, τον μοναδικό Θεό, και ενάντια στην ειδωλολατρία, με το κόστος 

της ζωής τους, καθώς ρίχτηκαν στο καμίνι της φωτιάς με εντολή του 

Ναβουχοδονόσορα—Δν 3:19-23. 

4. Όταν ο Ναβουχοδονόσορας κοίταξε στο καμίνι, είδε τέσσερεις άνδρες να 

περπατούν στο μέσον της φωτιάς (Δν 3:24-25). Ο τέταρτος ανάμεσά τους ήταν ο 

τέλειος Χριστός, ο Υιός του Ανθρώπου, που ήρθε για να είναι μαζί με τους τρεις 

διωγμένους υπερνικητές, οι οποίοι υπέφεραν, και να κάνει τη φωτιά, στο μέσον 

της οποίας περπατούσαν, ένα ευχάριστο μέρος. 

5. Ο τρείς υπερνικητές δεν χρειάστηκε να ζητήσουν να τους απαλλάξει ο Θεός από 

το καμίνι (βλ. Δν 3:17). Ο Χριστός, ο Υιός του Ανθρώπου—Εκείνος που είναι 

αρμόδιος και ικανός να συμπάσχει με τον λαό του Θεού στα πάντα (Εβρ 

4:15-16)—ήρθε για να γίνει Σύντροφός τους και να τους φροντίσει στη θλίψη 

τους. Η παρουσία Του μετέτρεψε το μέρος της θλίψης σε μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα. 

Ε. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στο κάλυμμα που εμποδίζει 

τους ανθρώπους να διακρίνουν την ουράνια διακυβέρνηση του Θεού των ουρανών—

Δν 4: 

1. Καθώς είμαστε εκείνοι που εκλέχθηκαν από τον Θεό, για να είμαστε ο λαός Του 

προς την υπεροχή του Χριστού, βρισκόμαστε κάτω από την ουράνια 

διακυβέρνηση του Θεού, με σκοπό ο Χριστός να γίνει ο πρωτεύων—Δν 4:18, 

23-26, 30-32, Ρωμ 8:28-29, Κολ 1:18β, Β΄ Κορ 10:13, 18, Ιερ 9:23-24. 

2. «Μπορεί να ταπεινώσει αυτούς που περπατούν μέσα στην υπερηφάνεια»—Δν 

4:37β. 

 

 

 

© 2021 Living Stream Ministry 

Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, μεταφρασμένο με άδεια από το LSM. 

 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 



11 

 

ΣΤ. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στην άγνοια, σχετικά με το 

αποτέλεσμα της ακολασίας ενώπιον του Θεού, και την προσβολή κατά της αγιοσύνης 

Του—Δν 5: 

1. Το γεγονός ότι ο Βαλτάσαρ πήρε τα σκεύη, που προορίζονταν για τη λατρεία του 

Θεού στον άγιο ναό Του στην Ιερουσαλήμ, και τα χρησιμοποίησε για να λατρέψει 

είδωλα ήταν προσβολή κατά της αγιοσύνης του Θεού (Δν 5:4). Έπρεπε να είχε 

μάθει το μάθημα από την εμπειρία του Ναβουχοδονόσορα (Δν 4:18-37). Ωστόσο, 

δεν έμαθε το μάθημά του με αποτέλεσμα να υποφέρει (Δν 5:18, 20, 24-31). 

2. «Επειδή, πνεύμα έξοχο, και γνώση, και σύνεση, ερμηνεία ονείρων, και εξήγηση 

αινιγμάτων, και λύση αποριών, βρέθηκαν σ’ αυτόν, τον Δανιήλ»—Δν 5:12α. 

3. «Kαι εσύ, ο…Bαλτάσαρ, δεν ταπείνωσες την καρδιά σου, ενώ τα γνώριζες όλα 

αυτά· αλλά, υψώθηκες ενάντια στον Kύριο του ουρανού· και τα σκεύη τού οίκου 

του έφεραν μπροστά σου, και πίνατε κρασί απ’ αυτά, και εσύ και οι μεγιστάνες 

σου, οι γυναίκες σου, και οι παλλακές σου· και δοξολόγησες τους θεούς τούς 

ασημένιους, και τους χρυσούς, τους χάλκινους, και τους σιδερένιους, τους 

ξύλινους και τους πέτρινους, που δεν βλέπουν ούτε ακούν ούτε καταλαβαίνουν· 

και τον Θεό, στου οποίου το χέρι είναι η πνοή σου, και στην εξουσία του όλοι οι 

δρόμοι σου, δεν δόξασες»—Δν 5:22-23, βλ. εδάφιο 20. 

Ζ. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ήταν νικητές ενάντια στη ραδιουργία περί 

απαγόρευσης των υπερνικητών να λατρεύουν τον Θεό με πιστότητα—Δν 6: 

1. Το επίκεντρο του Δανιήλ 6 είναι η προσευχή του ανθρώπου για την εκτέλεση της 

οικονομίας του Θεού. Οι προσευχές του ανθρώπου είναι σαν τις ράγες που 

ανοίγουν τον δρόμο για την κίνηση του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 

ολοκληρωθεί και να εκπληρωθεί η οικονομία του Θεού παρά δια της προσευχής. 

Αυτό αποτελεί το εσωτερικό μυστικό αυτού του κεφαλαίου. 

2. Ο Δανιήλ προσευχόταν με ανοιχτά τα παράθυρά του προς την Ιερουσαλήμ. Μέσω 

της ευλαβικής προσευχής του, ο Θεός έφερε τον Ισραήλ πίσω στη γη των 

πατεράδων τους—Δν 6:10, βλ. Α΄ Βασ 19:12, 18. 

3. «Kαι ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, μπήκε μέσα στο σπίτι 

του· και έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, 

έπεφτε επάνω στα γόνατά του τρεις φορές την ημέρα, προσευχόμενος και 

δοξολογώντας μπροστά στον Θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα»—Δν 6:10.  

4. Ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές μας όταν αυτές είναι προς τον Χριστό (που 

συμβολίζεται από την Άγια Γη), προς τη βασιλεία του Θεού (που συμβολίζεται 

από την άγια πόλη), καθώς και προς τον οίκο του Θεού (όπως συμβολίζεται από 

τον άγιο ναό), που είναι ο στόχος της αιώνιας οικονομίας του Θεού—Α΄ Βασ 

8:48-49.   
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