
(ΔΑΝΙΗΛ Κεφ. Δ΄.)

Είχαμε πη παιδιά, σε ένα μάθημά μας δια τον Ναβουχοδονόσορ, τον Βασιλέα της Βαβυλώνος. Ήταν 
πολύ υπερήφανος ο Ναβουχοδονόσορ. Η μεγάλη του υπερηφάνεια του έκαμε να φτιάση την ολόχρυση εκείνη 
εικόνα του και να θέλη να πέσουν όλοι και να τον προσκυνήσουν σαν να ήταν Θεός. Και θυμάστε πόσο τότε 
εταπεινώθηκε από τους τρεις παίδας και αναγκάσθηκε να ομολογήση την δύναμιν του Θεού, την οποίαν από 
την μεγάλη του υπερηφάνεια δεν ήθελε να παραδεχθή.

Δυστυχώς το πάθημα εκείνο το ελησμόνησε πολύ γρήγορα ο Ναβουχοδονόσορ. Πέρασε λίγος καιρός 
και άρχισε πάλι να παίρνη απάνω του και να φαντάζεται μεγάλα πράγματα δια τον εαυτόν του. Τον εφούσκωσε 
απ’ το ένα μέρος το αξίωμα. Ήταν βασιλεύς της εποχής εκείνης και μάλιστα εις ένα μεγάλο και δοξασμένο, 
όπως ήταν το κράτος των Βαβυλωνίων. Παλάτια πολυτελείας, δόξες και τιμές καθημερινές, απολαύσεις και 
φαγοπότια ατελείωτα, στρατηγοί και ηγεμόνες να τον προσκυνούν κάθε τόσο, σαν υπηρέτης, στρατοί να του 
παρουσιάζουν όπλα, όλα αυτά του εσήκωναν τα μυαλά και τον έκαναν να πιστεύη ότι κανένας άλλος δεν 
είναι σαν κι αυτόν. Ότι δεν έχει ούτε ανθρώπους ούτε Θεόν να φοβηθή. Έπειτα, του φούσκωναν τα μυαλά 
και οι αυλοκόλακες. Όλοι εκείνοι που είχαν συμφέροντα και ήθελαν να εκμεταλλεύωνται την βασιλικήν 
του θέσι, επήγαιναν κάθε τόσο και του έλεγαν λόγια κολακευτικά. Του μιλούσαν δια την δόξαν του, δια το 
μεγαλείον του, δια τα προτερήματά του, του έλεγαν ότι τάχα όλος ο κόσμος έχει να κάμη με αυτόν, ότι όλοι 
τον θαυμάζουν και τον φοβούνται και τόσα άλλα. Έτσι σιγά – σιγά ο Ναβουχοδονόσορ, μεθυσμένος απ’ τα 
μεγαλεία και την δύναμίν του, κατήντησε υπερήφανος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην λογαριάζη ούτε τον 
Θεόν. «Κανένα δεν έχω ανάγκη», εσκέπτετο. «Η δύναμίς μου είναι απεριόριστος. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. 
Είμαι μεγάλος και δοξασμένος, μοναδικός εις τον κόσμον».

Έτσι περνούσε την ζωήν του ο Ναβουχοδονόσορ. Μια βραδιά, έπειτα από ένα πολυτελέστατο 
τραπέζι, όπου οι προσκεκλημένοι στρατηγοί και μεγιστάνες τον εκολάκευσαν πολύ, ο Ναβουχοδονόσορ 
αποσύρθηκε εις το ιδιαίτερον δωμάτιόν του δια να κοιμηθή. Ώσπου να κοιμηθή εσκεπτόταν τι είχαν ειπή ο 
ένας και ο άλλος δι’ αυτόν και ήταν πολύ ευχαριστημένος. Αλλά δεν επρόλαβε να κοιμηθή πολύ και βλέπει ο 
Ναβουχοδονόσορ ένα πολύ ζωηρό όνειρο. Έβλεπε σαν να έβγαινε από την γην ένα δένδρον με ωραία φύλλα. 
Σιγά – σιγά το δένδρο αυτό εμεγάλωνε, εμεγάλωνε και διαρκώς εμεγάλωνε και έγινε πελώριο, ώστε η κορυφή 
του χανόταν εις τον ουρανόν. Τα δε κλωνάρια του εσκέπαζαν την γην. Επάνω εις τα κλαδιά του τα πουλιά 
είχαν τις φωλιές των, κάτω δε τον ίσκιο ήταν εξαπλωμένα διάφορα θηρία της γης. Οι καρποί του ήταν άφθονοι 
και εχρησίμευαν δια τροφή εις τους κατοίκους της γης.

Αυτό το ωραίο θέαμα το απελάμβανε εις τον ύπνο του με εξαιρετική ευχαρίστησι ο Ναβουχοδονόσορ. 
Αλλά δεν επρόλαβε να το χαρή δια πολλή ώρα. Δια μια στιγμή έβλεπε σαν κάτι να κατέβαινε από τον ουρανόν. 
Λίγο ακόμη και να, ήταν ένας άγγελος Θεού. Πλησιάζει το δένδρον και βάζει μια δυνατή φωνή: «Κόψετε το 
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δένδρον, κόψετο. Ξεσχίστε τα κλωνάρια του και ξεφυλλίστε το. Πέταξε μακρυά τους καρπούς του. Τα πουλιά 
και τα θηρία να φύγουν. Να μη μείνη τίποτε από το δένδρο». Ο Ναβουχοδονόσορ άκουγε τρομαγμένος την 
διαταγή του αγγέλου. Έπειτα από λίγο ακούει και νέα διαταγή: «Αφήστε μονάχα την ρίζα του. Εκεί θα μείνη, 
όχι πλέον άνθρωπος, αλλά θηρίον δια να μάθουν όλοι ότι μόνος ο Θεός είναι μέγας και ισχυρός, και κανένας 
άνθρωπος δεν πρέπει να υπερηφανεύεται δια την δύναμίν του».

Ο Ναβουχοδονόσορ εξύπνησε κατατρομαγμένος. Δεν μπορούσε πλέον να κοιμηθή. Τι άραγε να 
εσήμαινε αυτό το όνειρο; Να είναι άραγε τυχαίο ή να έχη καμιά βαθύτερη σημασία; Μ’ αυτή την σκέψιν δεν 
του ξαναήρθε ύπνος, ως που εξημέρωσε. Σηκώνεται επάνω αμέσως ανήσυχος και δίνει διαταγή να έλθουν 
εις το παλάτι όλοι οι σοφοί για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήλθαν πράγματι, αλλά κανένας δεν ημπορούσε 
να καταλάβη την σημασίαν του ονείρου. Φωνάζει τότε ο Ναβουχοδονόσορ τον Δανιήλ, αυτό δια τον οποίον 
είπαμε και εις το περασμένο μάθημα, και ζητεί από αυτόν να του το εξηγήση. Ο Δανιήλ άκουσε το όνειρο, 
παρεκάλεσε τον Άγιον Θεόν να τον φωτίση και έπειτα από ολίγη ώρα, λέγει εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ: 
«Μεγαλειότατε! Το όνειρο δεν είναι ευχάριστο. Μακάρι να μπορούσε να πραγματοποιηθή εις τους εχθρούς 
σου. Δυστυχώς όμως θα πραγματοποιηθή εις το πρόσωπό σου. Το δένδρο το πανύψηλο και ωραίο που είδες, 
είσαι σύ και η βασιλεία σου. Διότι έγινες μεγάλος και εδοξάσθηκες εις όλην την γην. Αλλά ελησμόνησες 
τον Θεόν τον Ύψιστον. Ελησμόνησες, ότι αυτός είναι παραπάνω από κάθε κοσμική Βασιλεία, ο μόνος 
Βασιλεύς και εξουσιαστής όλων των ανθρώπων. Και εφαντάσθηκες ότι μπορείς να τον περιφρονήσης, όπως 
περιφρονείς και τους ανθρώπους. Δι’ αυτό ο Άγιος Θεός απεφάσισε να σε τιμωρήση. Έπειτα από λίγον καιρόν 
θα διακοπή η Βασιλεία σου, όπως εκόπηκε και το δένδρον το πανύψηλον. Η δόξα και το μεγαλείον σου θα 
σβήσουν. Θα διωχθής από τα παλάτια σου και θα αναγκασθής να μένης μέρα νύχτα έξω εις τα χωράφια μαζί 
με τα θηρία σαν να μην είσαι πλέον άνθρωπος, αλλά ζώον». Αυτά είπε σοβαρά και σταθερά ο Δανιήλ. Και 
έπειτα, επρόσθεσε: «Αλλά, μεγαλειώτατε, το όνειρόν σου υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια. Ο Άγγελος 
του Θεού, όπως είδες, έδωκε διαταγή να μην καταστραφούν οι ρίζες του δένδρου, αλλά να αφήσουν αυτές 
χωμένες εις το χώμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Άγιος Θεός δεν θα σε καταστρέψει εντελώς. Η τιμωρία που θα 
έλθη θα σου δώση ευκαιρία να μετανοήσης, να αισθανθής την δύναμιν του Αγίου Θεού του αληθινού, δια να 
ζητήσης το έλεός του ταπεινωμένος. Άμα κάμης αυτό, ο Άγιος Θεός θα σε συγχωρήση και θα σου δώση πάλι 
την βασιλείαν σου».

Αυτήν την εξήγησιν έδωκεν ο Δανιήλ εις το όνειρον του Ναβουχοδονόσορ και εβγήκε από το παλάτι. 
Ο βασιλεύς δια πολλή ώρα εκάθισε σκεπτικός πολύ. Τον έπιασε φόβος και τρόμος. Θυμήθηκε τι έπαθε με την 
χρυσήν εικ΄να. Πως ο Άγιος Θεός έσωσε θαυματουργικώς τους τρείς παίδας από το τρομερό εκείνο καμίνι 
και πως αναγκάσθηκε ύστερα από αυτό να ομολογήση την δύναμιν του Θεού. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι 
δεν είναι καθόλου δύσκολον να πραγματοποιηθούν αυτά που του είπε ο Δανιήλ. Και πράγματι, έτσι ακριβώς 
έγινε. Όπως μας διηγείται η Αγία γραφή, έπειτα από ένα έτος, ο Ναβουχοδονόσορ περιπατούσε εις το παλάτι 
του και εθαύμαζε την ωραίαν πόλιν της Βαβυλώνος και υπερηφανευόταν δι’ αυτή, ακούει μια φωνή από τον 
ουρανόν να του λέγη: Πάει πλέον η βασιλεία σου και η δόξα σου. Θα βγής απ’ το παλάτι και θα ζήσης μαζί 
με τα ζώα εις τους αγρούς. Και αμέσως ο Ναβουχοδονόσορ, αυτός που κανέναν έως τώρα δεν ελογάριαζε, 
τόσο εφοβήθηκε, ώστε τον έπιασε ένα είδος τρέλλας και εβγήκε έξω εις τα χωράφια και εκεί έμενε μέρα και 
νύκτα, σαν να ήταν άλογον ζώον. Έτρωγε χορτάρι όπως τα βόδια, αι δε τρίχες εις το σώμα του και τα νύχια 
του εμεγάλωσαν, τόσον πολύ, ώστε έγιναν όπως αι τρίχες του λέοντος και όπως τα νύχια του ορνέου.

Εις την ελεεινήν αυτή κατάστασι έμεινε ο Ναβουχοδονόσορ πολύν καιρόν, έως ότου πάλιν ο Άγιος 
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Θεός τον εσυγχώρησε. Ήλθε τότε πάλιν εις τα λογικά του. Κατάλαβε πόσο έβλαψε η μεγάλη υπερηφάνεια που 
είχε. Ταπεινώθηκε μπροστά εις τον Θεόν και ωμολόγησε, ότι αυτός είναι ο μόνος Βασιλεύς και Κύριος, που 
μπορεί να ταπεινώση κα να συντρίψη κάθε εγωιστή και υπερήφανο.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θέλω τώρα παιδιά να μου πήτε πως σας φαίνεται ο Ναβουχοδονόσορ. Από όσα ακούσατε εις την 
σημερινή διήγησι, τι καταλαβαίνετε, ποια μεγάλη κακία είχε ο Βασιλεύς αυτός; - (…) Μάλιστα, ήταν πολύ 
εγωιστής και υπερήφανος. Και διατί υπερηφανευότανε; (διότι ήταν βασιλεύς πολύ δοξασμένος και ξακουστός). 
– Και από αυτή την υπερηφάνειά του έφθασε να μην λογαριάζη ούτε Θεόν. Αλλά δι’ αυτό ο Άγιος Θεός ποια 
τιμωρία του έστειλε; (…) – Τι λοιπόν μας διδάσκει το μάθημα του Ναβουχοδονόσορ;

ΔΙΔΑΓΜΑ
Δεν πρέπει να είμεθα υπερήφανοι.

ΡΗΤΟΝ
«Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται». (Ιάκωβος Δ΄.β) την καταλαβαίνετε τι θα πη αντιτάσσεται; 

Είναι αντίθετος, δεν θέλει την υπερηφάνειαν, την τιμωρεί. Δι’ αυτό πρέπει να προσέξουμε παιδιά. Βέβαια εμείς 
δεν είμαστε αυτοκράτορες, δια να μας έρθη εγωισμός όπως εις τον Ναβουχοδονόσορ. Αλλά είναι πράγματα, 
δια τα οποία μπορεί να το πάρωμεν απάνω μας και να γίνωμεν εγωισταί. Δια πέστε μου μερικά. Από τι είναι 
δυνατόν να υπερηφανεύεται, πως φέρεται εις τους άλλους; - (…) Μάλιστα τους περιφρονεί και νομίζει ότι δεν 
τους έχει ανάγκη. Και άμα προχωρήση το κακό, περιφρονεί και τα λόγια του Θεού, δεν λογαριάζει τον Άγιον 
Θεόν, όπως και ο Ναβουχοδονόσορ. Δι’ αυτό να προσέχωμεν πολύ. Ποτέ να μην αφήνωμεν να περνούν από 
το νου μας υπερήφανες ιδέες ότι τάχα κάτι είμαστε. Ό,τι καλό έχουμε το χρεωστούμε εις τον Άγιον Θεόν και 
δια αυτό δεν πρέπει να υπερηφανευόμεθα.
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