ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
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ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Πολλά χρόνια πρίν γεννηθεῖ, παιδιά ὁ Χριστός, σέ μιά ξακουστή πόλη, στή Βαβυλώνα ζοῦσε
ἕνας βασιλιάς, ὁ Ναβουχοδονόσορ.
Αὐτός μιά μέρα λοιπόν κάλεσε ὅλους τούς σοφούς καί τούς μάγους τῆς Βαβυλώνας στά
ἀνάκτορά του καί τούς περίμενε ἀνυπόμονος, ἀγέλαστος, μέ χέρια πού ἔτρεμαν ἀπό ἀνησυχία!
Ἐκεῖνοι συγκεντρώθηκαν ὅλοι φοβισμένοι ἀπό τήν ξαφνική καί ἐπείγουσα πρόσκληση μπροστά
στό θρόνο του καί περίμεναν ν’ ἀκούσουν τί τούς ἤθελε.
Τί ἆραγε νά τούς ἤθελε ὁ βασιλιάς καί τούς κάλεσε ἔτσι ξαφνικά;
ΔΙΗΓΗΣΗ
Ὁ βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, παιδιά, ἦταν φημισμένος γιά τά πλούτη, τή δύναμη καί τή δόξα
του! Ὁ Θεός εἶχε πλημμυρίσει κι αὐτόν καί τό βασίλειό του ἀπό εὐλογίες. Ὅμως, δυστυχῶς, εἶχε ἕνα
μεγάλο ἐλάττωμα. Ἦταν πολύ ὑπερήφανος! Πίστευε πώς ἦταν Θεός! Κάποτε μάλιστα εἶχε
κατασκευάσει μιά εἰκόνα του ἀπό καθαρό χρυσάφι, στολισμένη μέ πολύτιμες πέτρες, κι ἔβαζε τούς
ὑπηκόους του νά τήν προσκυνοῦν σάν εἰκόνα Θεοῦ. Ὅπως βλέπετε ἡ ὑπερηφάνεια του εἶχε ριζώσει
τόσο βαθειά μέσα του, πού δέν μποροῦσε τίποτε νά τήν ξερριζώσει.
Εἶχε γεμίσει τό παλάτι του ἀπό κόλακες, ἀνθρώπους δηλαδή πού εἶχαν καταλάβει τό πάθος του
καί τόν ἐπαινοῦσαν νύχτα καί μέρα, γιά νά τόν εὐχαριστοῦν. Ποτέ δέν τοῦ ἔλεγαν τά σφάλματά του.
Γι’ αὐτό εἶχε γίνει σκληρός, ἄδικος καί εἶχε γεμίσει τό ἀπέραντο βασίλειό του δυστυχισμένους.
Ἀδιαφορῶντας γι’ αὐτούς, κάθε βράδυ διοργάνωνε μεγαλοπρεπῆ δεῖπνα στά ἀνάκτορά του, γιά νά τόν
βλέπει ὁ κόσμος καί νά τόν ζητωκραυγάζει!
Κάποιο βράδυ λοιπόν ἀπό αὐτά, πολύ μετά τά μεσάνυχτα, κουρασμένος ἀπό τίς διασκεδάσεις
καί ἀπό τά ἀκριβά ποτά, ἀποσύρθηκε στό ἰδιαίτερό του διαμέρισμα καί ξάπλωσε. Βλέποντας ἀπό τούς
ὡραίους, στολισμένους μέ λουλούδια ἐξῶστες, τόν οὐρανό καί τή Βαβυλώνα νά ἐκτείνεται ἀπέραντη,
εἶπε: «Δέν ὑπάρχει κανένας δυνατότερος, πλουσιότερος, ὡραιότερος καί ἐξυπνότερος ἀπό μένα».
Ἔτσι μέ τέτοιες ὑπερήφανες σκέψεις ἀποκοιμήθηκε. Στόν ὕπνο του ὅμως εἶδε ἕνα τρομερό ὄνειρο!
Σ’ ἕνα καταπράσινο λιβάδι εἶχε φυτρώσει ἕνα ὄμορφο δέντρο. Τό δέντρο αὐτό μεγάλωνε,
μεγάλωνε. Ἡ κορυφή του εἶχε φτάσει στόν οὐρανό καί περνοῦσε ἀνάμεσα ἀπό τά σύννεφα! Τά φύλλα
του ἦταν μεγάλα καί ἄστραφταν στό φῶς τοῦ ἥλιου! Τά κλαδιά του ἔκλιναν φορτωμένα ἀπό πολύ
καρπό, πού ἔτρεφε ὅλον τόν κόσμο. Κάτω ἀπό τό δέντρο, στήν πλούσια σκιά του, ἀναπαυόταν
χορτασμένα θηρία καί ὅλο τό πυκνό φύλλωμα ἦταν γεμάτο ἀπό χιλιάδες πουλιά μέ πολύχρωμα
φτερά, πού κελαηδοῦσαν. Ὅλος ὁ κόσμος εἶχε τά βλέμματά του καρφωμένα πάνω σ’ αὐτό τό δέντρο
καί φυσικά καί ὁ Ναβουχοδονόσορ βλέποντάς το, ἔνοιωθε μεγάλη χαρά! Ξαφνικά ὅμως συνέβη κάτι
τρομακτικό. Ἄνοιξε ὁ οὐρανός, κατέβηκε ὁρμητικά ἕνας ἄγγελος, στάθηκε πάνω ἀπό τό μεγαλοπρεπές
δέντρο καί φώναξε δυνατά: «Ἐλᾶτε, κόψτε τό δέντρο καί τά κλαδιά του. Τινάξτε τά φύλλα του, νά τά
σκορπίσει ὁ ἄνεμος στή γῆ. Διασκορπίστε τόν καρπό του. Κι ἄς φύγουν τά πουλιά καί τά θηρία
μακρυά. Νά μείνει μόνο ἡ ρίζα ἀνάμεσα στό τρυφερό χορτάρι σάν δεμένη μέ σίδερα. Νά μή μείνει πιά
ἄνθρωπος, ἀλλά νά εἶναι θηρίο. Νά ζῇ καί νά τρέφεται ἀπό τό χορτάρι καί τή δροσιά τοῦ οὐρανοῦ. Κι
αὐτό μέχρι νά μάθουν ὅλοι, πώς ὁ Θεός ὁ Ὕψιστος εἶναι ὁ Παντοδύναμος Βασιλιάς καί Κύριος ὅλων,
καί δέν πρέπει νά ὑπερηφανεύεται κανένας ἄνθρωπος γιά τήν δύναμή του».
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Τότε ὁ Ναβουχοδονόσορ βγάζοντας μιά ἄγρια κραυγή, πετάχτηκε πάνω ἀπό τό μεγάλο
κρεββάτι του, βγῆκε στόν ἐξώστη ἀλλά δέν εἶδε τίποτε. Ταραγμένος, ἔμεινε ἐκεῖ ὡς τό πρωί.
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Τότε διέταξε νά τοῦ φέρουν ὅλους τούς σοφούς καί τούς μάγους τῆς Βαβυλώνας, γιά νά τοῦ
ἐξηγήσουν τό ὄνειρο καί νά βροῦν ποιά σημασία εἶχε γι’ αὐτόν καί τό βασίλειό του. Ἀφοῦ τούς
διηγήθηκε τό ὄνειρο μέ κάθε λεπτομέρεια, ἐκεῖνοι ἔπεσαν σέ βαθειά σκέψη καί στό τέλος ἕνας – ἕνας
τοῦ δήλωσε πώς δέν μποροῦσε νά ἐξηγήσει τό ὄνειρο.
Νευριασμένος ὁ Ναβουχοδονόσορ τούς ἔδιωξε ὅλους καί διέταξε νά φωνάξουν τόν προφήτη
Δανιήλ! Ὁ Δανιήλ, παιδιά, ἦταν Ἑβραῖος, σκλάβος τῶν Βαβυλωνίων. Τόν εἶχαν πάρει στό παλάτι τοῦ
Ναβουχοδονόσορα μαζί μέ τούς τρεῖς φίλους του, τόν Ἀνανία,
τόν Ἀζαρία καί τόν Μισαήλ, πού τούς ξέρετε καί τούς τρεῖς ἀπό
τήν μεγάλη περιπέτειά τους καί τό μεγάλο θαῦμα, πού ἔγινε
μέσα στό πυρακτωμένο καμίνι τῆς Βαβυλώνας. Ὁ Δανιήλ
λοιπόν ἦταν εὐλογημένος ἄνθρωπος. Πάντα ἔλεγε τήν ἀλήθεια
στόν βασιλιά, ἔστω κι ἄν ἦταν πικρή! Ὅταν ὅλοι
προσκυνοῦσαν τά εἴδωλα καί τή χρυσῆ εἰκόνα τοῦ βασιλιά,
ἐκεῖνος ἔμενε πιστός στόν ἀληθινό Θεό! Γι’ αὐτό ὁ Κύριος τόν
εἶχε στολίσει μέ εὐλογίες καί χάρες καί τοῦ φώτιζε τόν νοῦ μέ
τήν αἰώνια ἀλήθεια!
Ὁ Δανιήλ ἀφοῦ ἄκουσε τό ὄνειρο τοῦ βασιλιά, ἔμεινε
γιά μία ὥρα περίπου σιωπηλός καί ἀρκετά ταραγμένος. Κάποια
στιγμή ὅμως, ὕστερα ἀπό προτροπή τοῦ βασιλιά ἄρχισε νά
ἐξηγεῖ τό ὄνειρο: «Κύριέ μου, εἶπε, μακάρι τό ὄνειρο αὐτό νά
ἦταν γιά τούς ἐχθρούς σου καί ὄχι γιά σένα. Τό πελώριο
δέντρο ὅμως πού εἶδες εἶσαι ἐσύ βασιλιά! Ἡ μεγαλωσύνη σου
καί ἡ δύναμή σου ἔφθασαν ὡς τόν οὐρανό, ἡ ἐξουσία σου ὡς
τά πέρατα τῆς γῆς. Θά διωχθεῖς ὅμως, σάν τό δέντρο θά πέσεις καί θά ζήσεις σάν θηρίο, μαζί μέ τ’
ἄλλα στήν ἔρημο, γιά νά καταλάβεις καί νά πιστεύσεις, πώς ὁ Θεός εἶναι ὁ Κύριος καί Βασιλιάς ὅλου
τοῦ κόσμου! Τό βασίλειό σου βέβαια δέ θά καταστραφεῖ, ἀλλά θά μείνει ἡ ρίζα τοῦ δέντρου, ὅπως
διέταξε ὁ ἄγγελος! Σ’ αὐτή τήν κατάσταση θά βρίσκεσαι μέχρι νά γνωρίσεις τήν οὐράνια ἐξουσία καί
τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή δική σου καί τότε θά ἀνεβεῖς ξανά στόν θρόνο σου!
Γι’ αὐτό σέ συμβουλεύω νά σταματήσεις νά ἁμαρτάνεις μέ τήν ὑπερηφάνεια σου, νά γίνεις δίκαιος καί
φιλάνθρωπος. Ἴσως ἔτσι σέ σπλαχνισθεῖ ὁ Θεός καί σέ συγχωρήσει!».
Ἀκούγοντας αὐτά τά λόγια, παιδιά, ὁ βασιλιάς παρ’ ὅλο πού προβληματίστηκε ἀρκετά συνέχισε
νά ζῇ μέ τήν ἴδια καί χειρότερη τακτική. Ὅμως δώδεκα μῆνες μετά τό ὄνειρό του, καθώς περπατοῦσε
στό λαμπρό του παλάτι καί θαύμαζε τήν Βαβυλώνα ἀπό τούς ὑπέροχους ἐξῶστες, γύρισε καί ρώτησε
τούς αὐλικούς του, γεμάτος ὑπερηφάνεια: «Αὐτή δέν εἶναι ἡ μεγάλη Βαβυλώνα, πού ἐγώ ὁ ἴδιος
ἔχτισα γιά πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου μου μέ τή μεγάλη μου δύναμη γιά νά δοξάζεται τό ὄνομά
μου;». Δέν πρόφθασε ὅμως νά τελειώσει αὐτά τά ἐγωϊστικά λόγια καί ἀκούστηκε μιά φοβερή φωνή
ἀπό τόν οὐρανό: «Σοῦ ἀναγγέλω, Ναβουχοδονόσορ, ὅτι ἡ βασιλεία σου τελείωσε καί μέχρι νά
μετανοήσεις καί νά ἀναγνωρίσεις πώς ὁ Θεός εἶναι ἀνώτερος ἀπό σένα καί βασιλιάς ὅλου τοῦ κόσμου,
θά διωχθεῖς καί θά ζήσεις στούς ἀγρούς σάν θηρίο». Κι ἀμέσως, παιδιά, ἀκούγοντας ὁ
Ναβουχοδονόσορ τά λόγια αὐτά ἔχασε τά λογικά του, πέταξε τά χρυσοκέντητα ροῦχα του καί
βγάζοντας μιά ἄγρια καυγή, ἔφυγε ἀπό τό παλάτι καί τή Βαβυλώνα! Γιά πολύ καιρό ζοῦσε στούς
ἀγρούς σάν θηρίο, τρεφόταν μέ χορτάρι καί ποτιζόταν ἀπό τή δροσιά τοῦ οὐρανοῦ. Τά νύχια του
εἶχαν γίνει μεγάλα σάν νύχια ἄγριου πουλιοῦ καί τό κορμί του σκεπάστηκε μέ τρίχες κι ἔγινε κορμί
ζώου. Κάποτε ὅμως μετανόησε! Σήκωσε τά μάτια του στόν οὐρανό καί ἀναγνώρισε, πώς ὁ Θεός εἶναι
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Παντοδύναμος καί Κύριος τῶν ὅλων καί οἱ ἄνθρωποι ἀδύνατοι ἐνώπιόν του. Δόξασε τότε τό ὄνομά
τοῦ Θεοῦ! Ἀμέσως ἡ τρέλλα τοῦ πέρασε καί ἐπέστρεψε στή Βαβυλώνα ταπεινός πλέον στόν θρόνο
του! Ἔτσι παιδιά τό ὄνειρο ἐκείνης τῆς νύχτας πραγματοποιήθηκε, ὅπως τό ἑρμήνευσε ὁ Δανιήλ!
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Ὅπως καταλάβατε, παιδιά, ἀπό τή διήγησή μας σήμερα ὁ Θεός θέλει νά παραδεχόμαστε τίς
κακίες καί τά λάθη μας, νά λυπόμαστε γι’ αὐτά καί νά ζητοῦμε ἀπ’ Αὐτόν νά μᾶς συγχωρήσει!
Ὅμως στήν ἀρχή τῆς διήγησής μας, πῶς εἴδατε νά συμπεριφέρεται ὁ βασιλιάς
Ναβουχοδονόσορ; (Μέ ὑπερηφάνεια. Θεωροῦσε τόν ἑαυτό του Θεό. Εἶχε ξεχάσει τήν παντοδυναμία
τοῦ Θεοῦ).
Γι’ αὐτή τήν ὑπερηφάνεια του τιμωρήθηκε. Πιστεύετε δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι τιμωρός;
Τιμωρεῖ ὅσους κάνουν κάτι ἀντίθετο μέ τό θέλημά Του; (Ὄχι. Ὁ Θεός εἶναι ΑΓΑΠΗ. Εἶναι ὁ καλύτερος
Παιδαγωγός. Μᾶς παιδαγωγεῖ, ὅπως παιδαγωγοῦν οἱ σωστοί πατέρες τά παιδιά τους, γιά νά βροῦμε τό
σωστό δρόμο, νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας καί νά σωθοῦμε).
Τό μάθημά μας σήμερα στηρίχτηκε πάνω σ’ ἕνα ὄνειρο. Ἕνα ὄνειρο πού ἔστειλε ὁ Θεός στόν
Ναβουχοδονόσορα. Ἐδώ ὅμως δημιουργείται ἡ ἀπορία: Ἀφοῦ ὁ Θεός ἔστειλε τό ὄνειρο αὐτό στόν
Ναβουχοδονόσορα, σημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται κι ἐμεῖς νά πιστεύουμε στά ὄνειρα; (Τά ὄνειρα πού
στέλνει ὁ Θεός εἶναι μετρημένα! Ἄν μάλιστα ξεφυλίσετε τήν Ἁγία Γραφή ἀπό τήν ἀρχή ὥς τό τέλος,
θά δεῖτε ὅτι τά ὄνειρα πού ἔχουν ἔννοια καί σημασία καί μπορεῖ νά θεωρηθοῦν σάν ὄνειρα σταλμένα
ἀπ’ τόν Θεό δέν φθάνουν τά εἴκοσι! Τά καθημερινά ὄνειρα πού βλέπουμε προέρχονται ἀπό
ἀναμνήσεις τῆς ἡμέρας, ἢ ἀπό τό βάρος πού αἰσθάνεται στόν ὕπνο μας τό ξαπλωμένο σῶμα μας, ἢ
εἶναι πόθοι καί ἐλπίδες μας, πού ὅταν εἴμαστε ξύπνιοι σκεφτόμαστε διαρκῶς πῶς θά
παραγματοποιηθοῦν, ἢ προέρχονται ἀπό τό διάβολο γιά νά μᾶς πλανέψει! Ἄρα δέν πρέπει νά
πιστεύουμε στά ὄνειρα. Ἐξάλλου ἄν εἶναι κάτι ἀπ’ τό Θεό, θά μᾶς φωτίσει Ἐκεῖνος καί θά μᾶς δώσει
τήν ἐσωτερική πληροφορία , πού θά μᾶς βεβαιώσει ὅτι τό ὄνειρο πού εἴδαμε εἶναι πράγματι σταλμένο
ἀπ’ τόν Θεό).
Ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ Ναβοχοδονόσορα τόν ὁδήγησε στήν τρέλλα. Σέ τί σκέψεις μᾶς βάζει αὐτό;
(1.Πόσο μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι τό λογικό μας! Πόσο πρέπει νά Τόν εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό! Μέ
πόση προσοχή πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε τό λογικό μας, ὥστε νά δοξάζουμε τόν Θεό! 2.Πόσο πρέπει
νά εἴμαστε στοργικοί καί ὄχι νά κοροϊδεύουμε ὅσους ὑποφέρουν ἀπό ἄνοια, μελαγχολία,
ψυχασθένεια! Γιατί ἄνθρωποι εἴμαστε καί δέν ξέρουμε πῶς τά φέρνει ἡ ζωή καί ἴσως βρεθοῦμε κι
ἐμεῖς σέ μιά παρόμοια κατάσταση! 3.Μέ ποιό τρόπο παιδαγωγεῖ ὁ Θεός τούς ἐγωϊστές καί
ὑπερηφάνους!).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ὅταν, παιδιά, παραδεχόμαστε τά λάθη μας καί ζητοῦμε συγχώρηση ἀπό τόν Θεό, τότε ὁ Θεός
μᾶς ἀγαπάει περισσότερο καί μᾶς χαρίζει τή συγχώρηση καί πολλές εὐλογίες!
Τώρα ὅμως πέστε μου, ἔχετε ὑπερηφανευτεῖ καμιά φορά; (…) Πότε συνήθως ἕνα παιδί
ὑπερηφανεύεται; (Ὅταν εἶναι ἔξυπνο, ὅταν παίρνει καλούς βαθμούς στά μαθήματα, ὅταν ἔχει
πλούσιους γονεῖς,….). Ἔτσι καμαρώνει γιά τόν ἑαυτό του καί περιφρονεῖ τούς ἄλλους. Ἔχει δίκαιο νά
ὑπερηφανεύεται; (Ὄχι. Πρέπει νά σκέφτεται πώς ὅ,τι καλό ἔχει τοῦ τό ἔδωσε ὁ Θεός!).
Κι ἐσεῖς, παιδιά, γιά νά προοδεύσετε σέ κάτι, ὅσους ἐπαίνους καί ν’ ἀκοῦτε δέν πρέπει νά
ὑπερηφανεύεσθε! Γιατί τόν ταπεινό ἄνθρωπο τόν ἀγαποῦν ὅλοι, ἐνῶ τόν ὑπερήφανο τόν κατακρίνουν
καί τόν ἀποστρέφονται, ὄχι μόνο οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά καί ὁ Θεός! Ἄρα πιό θά εἶναι τό σύνθημά μας
σήμερα;
ΣΥΝΘΗΜΑ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΤΑΠΕΙΝΟΙ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
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Πανάγαθε Κύριε, σ’ εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα προτερήματα καί ἀγαθά μᾶς ἔδωσες ἕως τώρα. Φώτισέ μας
νά καταλάβουμε ὅτι κάθε καλό προέρχεται ἀπό Σέ καί ἀπάλλαξέ μας ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ἀμήν.
Βοηθήματα: «Παλαιά Διαθηκη», «Χειραγωγία Χριστοῦ», «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Ὁ Παράκλητος», «Ὁ
Ἰωσήφ», «Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας», «Ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου».
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