
(Δανιήλ α΄.1-7 και γ΄.)

Πολλά χρόνια πρό Χριστού ένας Βασιλεύς των Βαβυλωνίων, ο Ναβουχοδονόσορ, επολιόρκησε την 
πρωτεύουσα των Ιουδαίων, την Ιερουσαλήμ, με πολύ στρατό. Εκυρίευσε την πόλιν, εκρήμνησε τα τείχη και 
επήρε αιχμαλώτους εις την Βαβυλώνα ένα μεγάλο πλήθος Ιουδαίων. Οι αιχμάλωτοι αυτοί Ιουδαίοι, εις την 
Βαβυλώνα που επήγαν, επήραν μαζί των τα ιερά βιβλία των, που έγραφαν και τας εντολάς του Θεού και τα 
είχαν μέσα εις την καρδιά των. Εσκέπτοντο, ότι εκεί μπορούσαν να πιστεύουν και να αγαπούν τον Θεόν και 
να υπηρετούν, ακριβώς όπως και εις την πατρίδα τους. Εν τούτοις, το να υπακούουν εις τον αληθινόν Θεόν 
δεν ήτο χωρίς κίνδυνο. Διότι οι κάτοικοι της χώρας εκείνης, ήσαν ειδωλολάτραι και προσκυνούσαν ψεύτικους 
Θεούς. Και ιδού τι συνέβη κάποτε.

Μεταξύ των αιχμαλώτων ήσαν και τρεις χαριτωμένοι νέοι, λίγο μεγαλύτεροι από σας. Ονομάζοντο 
Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Ήσαν δε και οι τρείς πιστοί και αφοσιωμένοι εις τον Θεόν. Τους νέους αυτούς 
ο Βασιλεύς τους είχε πάρει εις το παλάτι του, τους εσπούδασε, και όταν μεγάλωσαν τους έδωσε μεγάλα 
αξιώματα.

Μια μέρα ο Βασιλεύς διέταξε και έφτιαξαν την εικόνα του, μια πολύ μεγάλη ολόχρυση εικόνα, και 
την έστησαν σε μια πεδιάδα κοντά εις την πρωτεύουσα σε μέρος ψηλό, ώστε ο καθένας να μπορή να τον ιδή. 
Έστειλε τότε ο Βασιλεύς απεσταλμένους εις όλο το Βασίλειο και εκάλεσε τον λαόν του νάρθουν να ιδούν και 
προσκυνήσουν την εικόνα του. Πράγματι, λοιπόν ήλθαν από όλα τα μέρη του Βασιλείου του λαοί διάφοροι.

Μιλούσαν διάφορες γλώσσες και εφορούσαν διαφορετικά ενδύματα. Ανάμεσα στις τόσες χιλιάδες 
των ανθρώπων που είχαν μαζευθή εμπρός εις την εικόνα του Βασιλέως, έβλεπε κανείς στρατηγούς, διοικητάς, 
νομάρχας, ισχυρούς άρχοντας μεταξύ δε αυτών και τους τρείς παίδας Ισραηλίτας. Όταν επί τέλους εμαζεύθηκε 
όλος ο λαός, τότε ένας εσάλπισε δυνατά με μια σάλπιγγα, ώστε όλοι να προσέξουν και να ακούσουν τη 
βασιλική διαταγή, τους είπε λοιπόν:
- Ακούστε όλοι σεις, όπου ήρθατε απ’ όλα τα μέρη της βασιλείας, από ό,τι έθνος και φυλή και αν είσθε. 

Όταν θα αρχίσουν να κτυπούν τα μουσικά όργανα, σάλπιγγες και κιθάρες και ψσλτήρια, θα πέσετε όλοι 
και θα προσκυνήσετε την χρυσή εικόνα, που έστησε ο Βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ. Προσέξτε καλά! 
Γιατί όποιος δεν πέση να προσκυνήση την εικόνα, την ίδια ώρα θα τον πιάσουν και θα τον ρίξουν μέσα 
εις το αναμένο καμίνι, που καίει τόσο φοβερά!
Και πράγματι κάπου εκεί κοντά ήταν αναμμένο ένα καμίνι και έκαιγε τρομερά. Και να το έβλεπε κανείς 

τον έπιανε φόβος.
Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την διαταγήν αυτή, εφοβήθηκαν πολύ. Διότι ήξευραν ότι ο Βασιλεύς δεν 

αστειεύεται, αλλά θα έκανε αυτά που εφοβέριζε. Γι’ αυτό, όταν τα όργανα άρχισαν να παίζουν, εγονάτισαν 
όλοι και άρχισαν να προσκυνούν την εικόνα του Βασιλέως.

Τρείς όμως άνθρωποι δεν εγονάτισαν, δια να προσκυνήσουν. Φαντάζεσθε, ποίοι ήταν οι τρείς αυτοί. 
Ήταν ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Μόνον αυτοί εστέκοντο όρθιοι μέσα εις το πλήθος του λαού. Δεν 
ήθελαν να προσκυνήσουν, διότι ήξευραν, ότι τον Θεόν μόνον πρέπει να προσκυνούμε. Το γεγονός αυτό 
έτρεξαν αμέσως και το ανέφεραν εις τον Βασιλέα.
- Βασιλεύ, του είπαν, πολυχρονεμένος να είσαι. Ερχόμαστε να σου πούμε μια μεγάλη περιφρόνησι που 

έγινε εις το πρόσωπό σου. Έβγαλες διαταγή να πέσουν όλοι να προκυνήσουν την εικόνα σου. Και είπες, 
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ότι όποιος δεν πεση να προκυνήση, θα ριφθή αμέσως εις το αναμμένο καμίνι. Είναι λοιπόν εδώ τρείς νέοι, 
ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγώ. (Έτσι λέγανε στην γλώσσα των Βαβυλωνίων τους τρείς Ισραηλίτας 
νέους, τον Ανανίαν, τον Αζαρίαν και τον Μισαήλ) που δεν θέλουν να προσκυνήσουν την εικόνα την 
χρυσήν.
Τότε ο Βασιλεύς εθύμωσε πολύ και διέταξε να φέρουν ενώπιόν του τους τρείς νέους και τους λέγει:

- Αλήθεια, αρνηθήκατε να προσκυνήσετε την εικόνα μου; Εμπρός, ετοιμασθήτε να την προσκυνήσετε 
τώρα, μόλις κτυπήσουν τα όργανα. Διότι, εάν δεν το κάμετε, χωρίς άλλο θα ριφθήτε εις το καμίνι. Και δεν 
ξέρω ποιος Θεός θα είναι εκείνος που θας σας γλυτώση από τα χέρια μου.
Εκείνοι όμως, χωρίς να φοβηθούν, έδωκαν και οι τρείς μία γενναία απάντησι:

- Ημείς, βασιλεύ, πιστεύομεν εις τον ΘΕΟΝ τον αληθινόν και μόνον αυτόν προσκυνούμε. Και αυτός έχει 
την δύναμιν να μας σώση από την φωτιά και από τα χέρια σου. Αλλά και αν θελήση να μας σώση, μάθε 
καλά ότι δεν προσκυνούμε τους θεούς σου, ούτε την χρυσή εικόνα που έστησες.
Ο Ναβουχοδονόσορ, άμα άκουσε αυτά τα λόγια έγινε θηρίον από την οργήν. Εθύμωσε τόσο πολύ, ώστε 

άλλαξε εντελώς η όψις του. Ευθύς διατάσσει τους υπηρέτας του να κάψουν επτά φορές περισσότερο το 
καμίνι, να δέσουν τους τρείς νέους χέρια και πόδια και να τους ρίξουν δεμένους μέσα εις την φωτιά. 

Έτσι, έγινε. Οι τρεις παίδες τώρα έχουν ριχτή στη φωτιά. Οι φλόγες ανέβαιναν ολόκληρα μέτρα 
επάνω από το καμίνι. Ο Βασιλεύς με τους υπασπιστάς του και τους άρχοντας, μακρυά λίγο απ’ το καμίνι, 
παρακολουθούν με περιέργεια. Αίφνης, άκουσαν όλοι κάτι σαν μουσική αρμονική σαν ψαλμωδία να βγαίνη 
απ’ το καμίνι, αλλά η μουσική αρμονία όλο και ζωήρευε. Έρχονται τότε κοντά και τι να ιδούν! Οι τρείς παίδες 
δεν είχαν πάθει τίποτε απολύτως! Όρθιοι μέσα εις το καμίνι έψαλλαν ύμνους εις τον Θεόν. Η φωτιά δεν έκαψε 
τίποτε άλλο παρά μόνον το σχοινί, με το οποίον τους είχαν δέσει. Αλλά και κάτι άλλο ανεξήγητο έβλεπε ο 
Βασιλεύς. Έβλεπε τέσσαρες νέους αντί για τρείς. Ο τέταρτος ήταν πολύ λαμπρός και άστραφτε σαν άγγελος. 
Και πράγματι άγγελος ήταν! Ο Άγιος Θεός για να βραβεύση την ακλόνητη πίστι των τριών αυτών παιδιών, 
έστειλε άγγελον, ο οποίος έδιωξε έξω απ’ το καμίνι την φλόγα και μετέβαλε το καμίνι σε δροσερό τόπο. Γι’ 
αυτό και οι τρεις παίδες χαρούμενοι έψαλλαν μέσα εις το καμίνι και δοξολογούσαν τον Θεόν.

Όταν ο Βασιλεύς είδε το μεγάλο αυτό θαύμα, διέταξε να φωνάξουν τους τρεις νέους να βγουν έξω. 
Εκείνοι εβγήκαν αμέσως. Έτρεξαν τότε και τους περιεκύκλωσαν όλοι οι μεγάλοι νομάρχαι και στρατηγοί 
του Βασιλέως. Όλοι έμειναν εκστατικοί, διότι έβλεπαν ότι οι τρεις νέοι δεν είχαν πάθει τίποτε απολύτως. Ο 
Βασιλεύς γυρίζει τότε και τους λέγει:
- Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδεναγώ. Αυτός έστειλε 

τον άγγελόν του και έσωσε τους δούλους του που πιστεύουν εις αυτόν. 
Και έστειλε αμέσως διαταγή εις όλο το βασίλειό του και διέταξε να μην τολμήση κανείς εις το εξής να 

ειπή εναντίον του Θεού, τον οποίον πιστεύουν οι τρεις παίδες, αλλοιώς θα τιμωρήται πολύ αυστηρά. Διότι δεν 
υπάρχει άλλος Θεός που να μπορή να σώζη τους ανθρώπους, όπως έσωσε αυτούς ο Θεός των.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Γιατί, παιδιά, οι τρεις νέοι δεν ήθελαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα του Βασιλέως 

Ναβουχοδονόσορ; - (…) – Ναι, αλλά εκινδύνευε η ζωή των. Ποια τιμωρία είχε ορίσει ο Βασιλεύς; - (…) – Και 
αν εφοβούντο τι θα έκαναν; - (…) – Αυτοί όμως έμειναν πιστοί και δεν εφοβήθηκαν ούτε τον θάνατον. Και δι’ 
αυτό ο Θεός πως τους αντάμειψε; - (…) – Μάλιστα! Έμειναν μέχρι θανάτου πιστοί εις τον Θεόν και δι’ αυτό 
ο Άγιος Θεός έκαμε το μεγάλο αυτό θαύμα. Τι λοιπόν διδασκόμεθα από το παράδειγμά των αυτό;

ΔΙΔΑΓΜΑ: Πρέπει να μένωμεν πιστοί εις τον Θεόν μέχρι θανάτου. 

Αυτό μας διατάσσει η Αγία Γραφή με τα εξής λόγια:

ΡΗΤΟΝ: «Γινού πιστός, άχρι θανάτου» (Αποκαλ. Β΄.10)

Εμείς, παιδιά, δεν μας εμποδίζει βέβαια κανείς σήμερα να πιστεύουμε και να προσκυνούμε τον Θεόν, 
τον πατέρα μας. Έτσι, μας είναι εύκολο να μείνωμεν πιστοί εις αυτόν. Αλλά δεν ξεύρω τι θα εκάναμε, αν 
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βρισκόμαστε εις την θέσιν που ευρέθηκαν οι τρεις παίδες. Για φαντασθείτε να βρεθούν τίποτε άθεοι, να σας 
πιάσουν και να σας πουν: Αν δεν αρνηθήτε τον Θεόν που πιστεύετε θα σας ρίξουμε μεσα εις την φωτιά, θα σας 
κρεμάσουμε ζωντανούς, θα σας βασανίσουμε… Σε τέτοια θέσι βρέθηκαν οι άγιοι Μάρτυρες, και μεγάλοι και 
μικροί εις την ηλικίαν, που θυσίασαν την ζωήν τους δια να μείνουν πιστοί εις τον Θεόν… και εμείς πρέπει να 
μείνουμε πιστοί μέχρι θανάτου.

σελ. 3


