
დასურათებული ბიბლიური ისტორია

დანიელი ემორჩილება იეჰოვას
დანიელის 1-ლი თავი

s

იერუსალიმსუბედურებადაატყდა
თავს. ბაბილონელების ძლევამო-
სილმა ჯარმა ალყაში მოაქცია
ქალაქი დადაიპყრო.

ბაბილონელებმა იეჰოვას ტაძრიდან
განძიც კი წაიღეს.

მშობლებსშვილები წაართვეს და ტყვედ
წაიყვანეს.

შვილო, ძალიან
მომენატრები!

ჩვენგან შორს იქნები,
მაგრამ ყოველთვის
გახსოვდეს, რომ

ძალიან გვიყვარხარ.

დანიელ, სადაც არ
უნდა იყო, ახლოს

იყავი იეჰოვასთანდა
დაემორჩილე მას.

კარგი, მამა.
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დანიელითავის თანატოლ ბიჭებთან
ერთად ჩავიდა ბაბილონში. რა საოცრებაა! მსგავსი

არაფერი
მინახავს.

მართლაც, რა
შესანიშნავი
ადგილია!

რამხელა კედლებია!
ბაზარში ყველაფერი

იყიდება!

ნეტავ, რას
გვიპირებენ?

აქ რატომ
მოგვიყვანეს?

სამი წლის განმავლობაში ბაბილონელები ცდილობდნენ,
რომ ახალგაზრდა ისრაელები მათნაირები გაეხადათ.

თქვენახლა
ბაბილონში იმყოფებით,
ამიტომ მეფემ ბრძანა, რომ

ბაბილონური ენა ისწავლოთ,
ბაბილონური სახელები

გერქვათ . . .

. . . და საუკეთესო
ბაბილონური
კერძებით
იკვებოთ.
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ბაბილონელები
უწმინდური ცხოველების
ხორცს ჭამენ სისხლთან
ერთად; თანაც ამ საკვებს

კერპებს სწირავენ.
მაგრამ ჩვენასე არ
მოვიქცევით.

მაგრამ ეს ხომ მეფის
ბრძანებაა. ჯობია ისე
მოვიქცეთ, როგორც ის

გვიბრძანებს.

ჩვენ ღვთის
კანონს უნდა

დავემორჩილოთ.

მაგრამ ეს კანონი
ისრაელებისთვისაა,
ჩვენ კი ბაბილონში

ვართ.

ეს ჩვენიღვთის, იეჰოვას,
კანონია და სადაც არ
უნდა ვიყოთ, უნდა
დავემორჩილოთ მას.

ჩვენი მშობლები და
მღვდლები აქ არ არიან.
რა მნიშვნელობა აქვს,
როგორ მოვიქცევით?!

მართალი ხარ,
დანიელ. ჩვენ

გვინდა, იეჰოვას
დავემორჩილოთ.
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დანიელი და მისი მეგობრები— ხანანია,
მიშაელი და აზარია თავიანთ მეურვეს
დაელაპარაკნენ.

ჩვენი ღმერთი
იეჰოვაადა გვინდა,
მის მოსაწონად
მოვიქცეთ.

ჩემგან რას
ითხოვთ?

გთხოვთ, ათი
დღის განმავლობაში
მხოლოდ ბოსტნეული
და წყალი მოგვეცით.

და ნახეთ, სხვებთან
შედარებით უფრო
ჯანმრთელები
ვიქნებით, თუ

სუსტები.

სხვები ალბათ ფიქრობდნენ, რომ
დანიელი და მისი მეგობრები სულე-
ლები იყვნენ, რადგან უარითქვეს მე-
ფის მიერ შეთავაზებულ შესანიშნავ
ცხოვრებასადა საუკეთესო საკვებზე.

მაგრამ დანიელს და მის მეგობრებს მტკიცედ
ჰქონდათ გადაწყვეტილი, იეჰოვას დამორ-
ჩილებოდნენ. აკურთხებდა მათ იეჰოვა?
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ათი დღის გასვლისშემდეგ
მეურვემშეამოწმადანიელი და
მისი მეგობრები.

თქვენ ძალიან
ჯანმრთელები
ხართ და სხვებზე
უკეთესადაც

გამოიყურებით.

სამი წლისშემდეგ ეს ოთხი ბიჭი მეფის წინაშე
წარსდგა. მეფემ დაინახა, რომ ისინი სხვა ახალ-
გაზრდებთან შედარებით უფრო გონიერები იყ-
ვნენ, ამიტომ მათ თავის სასახლეში მსახურება
შესთავაზა.

იეჰოვამაც მოიწონადანიელი და როცა მეფეს
სიზმრები ახილვინა, დაეხმარა დანიელს ამ
სიზმრების გაგებასადა ახსნაში.

იეჰოვამ დანიელსაც
ახილვინა სიზმრები. ამ
სიზმრებიდან ზოგიერთი
მომავალს ეხებოდა.

რას ვსწავლობთ ამ ისტორიიდან?

რატომ იქნებოდა რთული დანიელისა და
მისი მეგობრებისთვის თავმდაბლობის
გამოვლენა და იეჰოვაზე მინდობა?

მინიშნება: დანიელი 1:4

რა დაეხმარა დანიელს, იეჰოვასადმი
მორჩილება გამოევლინა და უარი ეთქვა
მეფის შემოთავაზებაზე?

მინიშნება: ფსალმუნი 119:112;

დანიელი 1:8

როდესაც მშობლები თქვენ გვერდით არ
იქნებიან, რა დაგეხმარებათ იეჰოვასადმი
მორჩილების გამოვლენაში?

მინიშნება: იგავები 15:3; 1 იოანე 5:3
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