ΔΑΝΙΗΛ, μάθημα 1

Ο Δανιήλ ήταν ένας ΝΕΟΣ, του οποίου η ζωή εξελίχτηκε σε μια ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! Η πόλη του
κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε. Ο εχθρός τον πήρε όμηρο και τον μετέφερε πολύ μακριά, όπου τον
έκανε δούλο του. Έτσι, ο Δανιήλ ξεριζώθηκε από την οικογένεια, τους φίλους και την πατρίδα του.
Ξαφνικά, πολύ νέος ακόμα, βρέθηκε σε μια ξένη χώρα, της οποίας η γλώσσα, η θρησκεία και τα ήθη, τού
ήταν παντελώς άγνωστα. Οι εμπειρίες του στην ξένη, εχθρική χώρα είναι μοναδικές! Ο Δανιήλ
παραμένει πρότυπο πίστης και συμπεριφοράς και εμπνέει όλους τους χριστιανούς νέους! Κάνε όλα τα
μαθήματα και γνώρισε αυτόν τον ήρωα από κοντά! Το βιβλίο ΔΑΝΙΗΛ θα το βρεις στην Παλαιά Διαθήκη
(πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής). Αυτή η σειρά περιλαμβάνει 12 μαθήματα.

1. Μια επικίνδυνη απόφαση
Ξεριζωμένος
Ο Δανιήλ έζησε μια εποχή όπου ο Ισραήλ, ο λαός του, περνούσε δύσκολες ώρες. Η χώρα
απειλούνταν από ένα δυνατό εχθρό, τους Χαλδαίους, των οποίων η πρωτεύουσα ήταν η
Βαβυλώνα. Ο βασιλιάς τους, ο Ναβουχοδονόσορ, είχε κατακτήσει όλους τους γειτονικούς
λαούς, και η αυτοκρατορία του συνεχώς μεγάλωνε. Για να αποφύγει την καταστροφή, ο Ιωακίμ,
ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, συμφώνησε να πληρώνει για τρία χρόνια ένα βαρύ φόρο στους
Χαλδαίους. Μετά, επαναστάτησε εναντίον του βασιλιά της Βαβυλώνας και από τότε αρνιόταν
να πληρώνει το φόρο. Έτσι, λοιπόν, οι Χαλδαίοι εκστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ και
νίκησαν τον Ιωακίμ. Η πόλη κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε, και ο εχθρός άρπαξε τα πολύτιμα
αντικείμενα του Ναού. Ο κατακτητής απαιτούσε ομήρους, κι έτσι, πήρε τους γιους των
βασιλικών και ευγενών οικογενειών της Ιερουσαλήμ, και τους μετέφερε στη Βαβυλώνα όπου
τους έκανε δούλους του.

Αιχμάλωτος των Χαλδαίων
Ο Δανιήλ ήταν ένας από αυτούς τους νέους που ξεριζώθηκε από την
οικογένεια, τους φίλους και την πόλη του. Νέος ακόμα, παρασύρθηκε σε μια
ξένη χώρα, της οποίας η γλώσσα, η θρησκεία και τα ήθη, τού ήταν παντελώς
άγνωστα. Δε θα ξαναπήγαινε ποτέ στην Ιερουσαλήμ!
Ο Δανιήλ τα είχε χάσει όλα. ΕΚΤΟΣ από το πιο σημαντικό: την εμπιστοσύνη του στο Θεό!
Αυτή η εμπιστοσύνη τον στήριζε και του χρησίμευσε για να υπηρετήσει το Θεό του κατά την
αιχμαλωσία του. Διάβασε: Δανιήλ 1:1-7.

Ερωτήσεις
Ερώτηση 1
Διάβασε: Β’ Χρονικών 36:11-21.
Γιατί η Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε από το Ναβουχοδονόσορ, το βασιλιά της Βαβυλώνας;
O Λόγω των αμαρτιών του λαού, του βασιλιά, των αρχόντων της και των ιερέων της.

O Επειδή όλοι (άρχοντες, ιερείς, λαός) περιγελούσαν και ειρωνεύονταν τους προφήτες.
O Επειδή ο Θεός οργίστηκε εναντίον του λαού της, ώστε δεν υπήρχε πια τρόπος σωτηρίας.
O Έτσι εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού, που είχε πει με τον προφήτη Ιερεμία.
(8 πόντοι)

Ερώτηση 2
Διάβασε: Δανιήλ 1:3-5. Για ποιο λόγο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ
οδήγησε αυτά τα αγόρια στη Βαβυλώνα;
O Επειδή, γενικά, αγαπούσε πολύ τα παιδιά και τους νέους.
O Για να τα σώσει από την πείνα.
O Για να έχουν μια καλύτερη ζωή.
O Για να τα εκπαιδεύσει και μετά να τα προσλάβει στην υπηρεσία του.
(5 πόντοι)

Ερώτηση 3
Διάβασε ξανά το εδάφιο 5.
Πόσα χρόνια διήρκησε η εκπαίδευσή τους;
 6 μήνες
 1 έτος
 3 έτη
 5 έτη

(5 πόντοι)

Ερώτηση 4
Διάβασε: Δανιήλ 1:6.
Για ποιο λόγο, νομίζεις, ότι ο προϊστάμενος του προσωπικού τούς έδωσε άλλα ονόματα;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 5
Διάβασε πάλι στην εισαγωγή του μαθήματος!
Ξαναείδε ο Δανιήλ την Ιερουσαλήμ, την πολυαγαπημένη του πατρίδα;
 Ναι.
 Όχι.
(5 πόντοι)

Ερώτηση 6
Οι εχθροί κατάφεραν να χωρίσουν το Δανιήλ από την οικογένειά του και τη χώρα του.
Μπόρεσαν, νομίζεις, να τον χωρίσουν και από το Θεό;
 Ναι.  Όχι.
(5 πόντοι)

Μια επικίνδυνη απόφαση!
Ο Ναβουχοδονόσoρ ήταν ένας πολύ δυνατός και απάνθρωπος βασιλιάς!
Ήταν πολύ επικίνδυνο κάποιος να του φέρει αντίρρηση!
Δε γνώριζε τον Θεό και λάτρευε τα είδωλα.
Ήταν περιτριγυρισμένος από μάγους, αστρολόγους και γητευτές, τους οποίους
συμβουλευόταν για όλα του τα ζητήματα.
Ερώτηση 7
Το παλάτι του Ναβουχοδονόσορα ήταν υπερπολυτελές, όμως στο Δανιήλ και στους φίλους του
δεν άρεσε καθόλου. Αυτοί οι νεαροί άντρες προσπαθούσαν να παραμένουν πιστοί στο Θεό.

Ποια απόφαση πήρε ο Δανιήλ φτάνοντας στη Βαβυλώνα;
O Να μάθει όσο πιο γρήγορα μπορούσε τη νέα γλώσσα.

O Να απολαύσει, επιτέλους, τα βασιλικά φαγητά και ποτά.
O Να κάνει όσα πιο πολλά ταξίδια μπορούσε.
O Να μην μιανθεί από τις τροφές κι από το κρασί του βασιλιά.
(5 πόντοι)

(Τα φαγητά των Βαβυλωνίων ήταν απαγορευμένα από το Μωσαϊκό νόμο.)

Ερώτηση 8
Αυτή ήταν μια επικίνδυνη απόφαση! Γιατί;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 9
Τι γνώμη έχεις;

Γιατί ο Δανιήλ ήταν έτοιμος να πάρει αυτό το ρίσκο;

O Επειδή ένιωθε πολύ δυνατός και ισχυρός.

O Επειδή δεν αγαπούσε τη ζωή, έτσι κι αλλιώς.
O Επειδή ήταν έφηβος κι έκανε την επανάστασή του.
O Επειδή ήταν αποφασισμένος να παραμείνει πιστός στο Θεό του.
(5 πόντοι)

Ο Θεός είχε πει στους Εβραίους να μην τρώνε κάποια φαγητά. Όποιος τα έτρωγε θα ήταν σαν
να «μόλυνε» τον εαυτό του. Αυτό δεν ισχύει για μας σήμερα, αφότου ήρθε ο Ιησούς στη γη!
Ο Ίδιος ο Χριστός είπε ότι τα τρόφιμα δεν μπορούν να «μολύνουν» τον άνθρωπο.
Ερώτηση 10
Διάβασε: Ματθαίος 15:10-20.
Τελικά, τι είναι αυτό που, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, μπορεί να μας «μολύνει»,
δηλαδή να λερώσει την ψυχή μας;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 11
Κι εμείς, σαν το Δανιήλ, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση,
για να ζήσουμε μια ζωή καθαρή και τίμια για το Θεό.
Σε ποιους τομείς πρέπει να απέχουμε;
(Μην αντιγράψεις όλη τη λίστα - γράψε περιληπτικά).

Αν έχεις κάποια ερώτηση, γράψε μας!

(5 πόντοι)

Αφού απαντήσεις σ’ όλες τις ερωτήσεις, στείλε μας την εργασία σου στην παρακάτω διεύθυνση:
Mailbox - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση
Λυκίας 25
GR - Νέα Ιωνία

