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ΓΑΒΙΓ ΚΑΙ ΑΟΤΛ
ΗΜΔΙΟ ΔΠΑΦΗ
Ὅηαλ θάπνηνο κᾶο ἔρεη θάλεη θάηη θαθό, πνιιέο θνξέο κᾶο εἶλαη δύζθνιν λά ηό μεράζνπκε. Σό
θέξλνπκε ζπλέρεηα ζηό κπαιό καο θαί ἴζσο λά ιέκε: «Θα ’ξζεῖ θάπνηα ζηηγκή πνύ ζά ηόλ ἐθδηθεζῶ! Θά ηνῦ
δώζσ λά θαηαιάβεη ηό ιάζνο ηνπ θαί ζά κεηαληώζεη πνύ κνῦ θέξζεθε ἔηζη»!
ήκεξα ζά κεηαθεξζνῦκε ζηά ρξόληα ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο. Θά ζπλαληήζνπκε ηό Γαβίδ θαί ζά
δνῦκε πῶο αηόο ἀληηκεηώπηδε ὅζνπο ηνῦ εἶραλ θάλεη θαθό…
ΓΙΗΓΗΗ
Πξῶηνο βαζηιηάο ηῶλ Ἰζξαειηηῶλ ἦηαλ ὁ ανύι. Αηόο εἶρε θπξηεπζεῖ θάπνηε ἀπό πνιύ κεγάιε
ζηελνρώξηα θη ἔγηλε κειαγρνιηθόο. Ὅηαλ ηόλ ἔπηαλε ἡ κειαγρνιία αηή θαζόηαλ κόλνο θαί ἀκίιεηνο. Ὅινη θαί
ὅια ηνῦ ἔθηαηγαλ. Μαῦξεο θαί ἀπειπηζηηθέο ζθέςεηο ἔξρνληαλ ζηό λνῦ ηνπ. Σό πξόζσπό ηνπ γηλόηαλ ἄγξην
θαί θαλείο, νὔηε νἱ δηθνί ηνπ, δέλ ηνικνῦζαλ λά ηόλ πιεζηάζνπλ. Ὁ κόλνο πνύ κπνξνῦζε λά ηόλ ἠξεκεῖ θαί
λά ηνῦ δηώρλεη ηή ζηελνρώξηα ἦηαλ ὁ Γαβίδ.
Ὁ Γαβίδ ἦηαλ ἀθόκα ηζνπαλόπνπιν. Ἔκελε καδί κέ ηόλ παηέξα ηνπ θη ἔβνζθε ηά πξόβαηά ηνπ. θεῖ
ζηήλ ἐμνρή εἶρε κάζεη λά παίδεη ηή ιύξα. Κη ἐπεηδή ἀγαπνῦζε πνιύ ηό Θεό, ἔθηηαρλε ζξεζθεπηηθά πνηήκαηα,
ςαικνύο. Σά ηξαγνπδνῦζε θαί ηά ἔπαηδε κεισδηθά ζηή ιύξα ηνπ.
Ἔηζη ὁ Γαβίδ ἀπέθηεζε ηή θήκε ἑλόο πνιύ ζπνπδαίνπ κνπζηθνῦ. Γη’ αηό θαί ὁ ανύι ηόλ εἶρε ζηό
παιάηη ηνπ γηά λά ηνῦ ηξαγνπδᾶ θαί λά ηνῦ δηώρλεη ηή ζιίςε. Ἦηαλ ινηπόλ ὁ Γαβίδ κεγάινο εεξγέηεο ηνῦ
ανύι.
Πέξαζε ιίγνο θαηξόο θαί νἱ Ἰζξαειίηεο μεθίλεζαλ πόιεκν κέ ηνύο Φηιηζηαίνπο. Σόηε ὁ Γαβίδ ἔδεημε
κεγάιε γελλαηόηεηα. Μέ ηή βνήζεηα ηνῦ Θενῦ ζθόησζε ηό Γνιηάζ θαί θαηόπηλ νἱ Ἰζξαειίηεο λίθεζαλ
ὁινθιεξσηηθά ηνύο Φηιηζηαίνπο. Ὅινο ὁ θόζκνο δεησθξαύγαδε:
– Ὁ ανύι λίθεζε ρηιηάδεο θαί ὁ Γαβίδ κπξηάδεο!
Αηά ηά ιόγηα ὅκσο δέλ ἄξεζαλ θαζόινπ ζηό ανύι…
«Ὥζηε θάλνπλ ηό Γαβίδ ἀλώηεξν ἀπό κέλα»! ζθέθζεθε.
Καί ἀπό ηόηε θζνλνῦζε ηό Γαβίδ. Ὄρη κόλν μέραζε ηήλ εεξγεζία πνύ ηνῦ ἔθαλε, ἀιιά θαί δεηνῦζε
εθαηξία λά ηόλ ζαλαηώζεη.
Σί λά θάλεη ηώξα ὁ Γαβίδ; Γέλ κπνξνῦζε λά κείλεη πηά θνληά ζηό ανύι. ηά ἀλάθηνξα θηλδύλεπε ἡ
δσή ηνπ. Μηά κέξα ὁ ανύι ἔξημε κπηεξό θνληάξη ἐλαληίνλ ηνπ, ἀιιά ὁ Θεόο ηόλ θύιαμε. Σειηθά
ἀλαγθάζζεθε λά θύγεη θαί λά γπξίδεη ζηά βνπλά θαί ζηίο ἐξεκηέο. Ἀιιά ὁ ανύι δέλ ἡζύραδε. Ἤζειε κέ θάζε
ηξόπν λά ηόλ ζθνηώζεη. Πῆξε ινηπόλ καδί ηνπ 3000 ζηξαηηῶηεο θαί βγῆθε λά ζθνηώζεη ηό Γαβίδ!
Μηά κέξα, ἐθεῖ πνύ ὁ Γαβίδ θαί κεξηθνί θίινη ηνπ γύξηδαλ ζηά βνπλά, βξῆθαλ κηά κεγάιε ζπειηά.
– Ἄο κπνῦκε λά μεθνπξαζηνῦκε ιηγάθη θη ἄο ζπλερίζνπκε ηήλ πνξεία καο κεηά, εἶπαλ.
Πξάγκαηη, κπῆθαλ ζηή ζπειηά, πξνρώξεζαλ ζηά βαζηά θη ἐθεῖ, θαζώο ἦηαλ θνπξαζκέλνη, ἀπνθνηκήζεθαλ.
Ξαθληθά ὅκσο ηνύο μύπλεζε θάπνηνο ζόξπβνο. Ἄθνπζαλ θάπνηνλ λά πιεζηάδεη. Ὁ Γαβίδ ἔθαλε λόεκα ζηνύο
ζπληξόθνπο ηνπ λά κείλνπλ ἀθίλεηνη.
Σόηε βιέπνπλ λά κπαίλεη ζηή ζπειηά ἕλαο ςειόο θαί γεξνδεκέλνο ἄληξαο. Ἦηαλ ὁ ανύι. Δἶρε
ἀπνκαθξπλζεῖ ἀπό ηό ζηξαηό ηνπ θαί εἶρε ἔξζεη ἐθεῖ κόλνο γηά λά ἀλαπαπζεῖ. Πνῦ λά θαληαζζεῖ ὅηη ἐθεῖ ἦηαλ
ὁ Γαβίδ! Ἔπεζε ινηπόλ θαί θνηκήζεθε ζηήλ εἴζνδν ηνῦ ζπειαίνπ.
Ἦηαλ ἡ κεγάιε εθαηξία γηά ηό Γαβίδ! Ὁ ἐρζξόο ηνπ ἦηαλ ἀπξνζηάηεπηνο ζηά ρέξηα ηνπ. Μπνξνῦζε
λά ηόλ ζθνηώζεη θαί λά ἡζπράζεη ἐπηηέινπο ἀπό ηά βάζαλά ηνπ.
– Ἔια ινηπόλ Γαβίδ! Μήλ ηό ζθέθηεζαη! Νά! Ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο ἔθεξε ἔηζη ηά πξάγκαηα! νῦ παξέδσζε
ηό ανύι γηά λά ηόλ ζθνηώζεηο ὅπσο ηνῦ ἀμίδεη γηά ηό θαθό πνύ ζνῦ ἔρεη θάλεη, ἔιεγαλ νἱ θίινη ηνπ.
Μά ὁ Γαβίδ δέλ κπνξνῦζε λά ζθεθζεῖ ἔηζη. Ὁ ανύι, ὅ,ηη θαί λά ηνῦ ’ρε θάλεη, ἦηαλ βαζηιηάο θαί ηόλ
εἶρε ὁξίζεη ὁ Θεόο. Γέλ εἶρε δηθαίσκα λά ηνῦ ἀθαηξέζεη ηή δσή.
εθώζεθε ζηγά ζηγά θαί πιεζίαζε ηό ανύι πνύ θνηκόηαλ. Μέ πξνζνρή ἔθνςε ἕλα θνκκαηάθη ἀπό ηό
ξνῦρν ηνπ θαί ηό πῆξε καδί ηνπ.
έ ιίγε ὥξα ὁ ανύι μύπλεζε. Πῆξε ηά ὅπια ηνπ θη ἔθπγε ἀπό ηή ζπειηά ρσξίο λά θαηαιάβεη ηίπνηα.
Ἀθνῦ ἀπνκαθξύλζεθε ἀξθεηά, ὁ Γαβίδ βγῆθε θαί ηνῦ θώλαμε:
Κύξηε βαζηιεῦ!
Γύξηζε ὁ ανύι λά δεῖ πνηόο ηόλ θώλαμε. Σόηε ὁ Γαβίδ ἔθαλε κηά βαζηά πόθιηζε θαί ηνῦ εἶπε:

– Γηαηί, βαζηιηά κνπ, λνκίδεηο πῶο ζέισ λά ζέ ζθνηώζσ; Γηαηί κέ θαηαδηώθεηο ἄδηθα; ήκεξα ὁ Θεόο
ζέ παξέδσζε ζηά ρέξηα κνπ, κέζα ζηή ζπειηά. Μπνξνῦζα λά ζέ ζθνηώζσ, ἄλ ἤζεια. Ἀιιά δέλ ηό ἔθαλα. Καί
γηά λά πεηζζεῖο γηά αηά πνύ ιέσ λά ἕλα θνκκάηη ἀπό ηό ξνῦρν πνύ θνξνῦζεο ὅηαλ θνηκόζνπλ.
Ὁ ανύι ζπγθηλήζεθε. Καηάιαβε ὅηη πῆξμε ἄδηθνο καδί ηνπ.
– Ἀιήζεηα, παηδί κνπ Γαβίδ, ἐζύ θάλεθεο πνιύ θαιύηεξνο ἀπό κέλα! Μνῦ ἀληαπέδσζεο θαιά ἐλῶ
ἐγώ ἤζεια λά ζνῦ θάλσ θαθό. Γη’ αηό πνύ ἔθαλεο ζήκεξα ὁ Θεόο ζά ζέ εινγήζεη θαί κηά κέξα ζά γίλεηο
βαζηιηάο! Ἄο εἴκαζηε ινηπόλ ἀγαπεκέλνη ζηό ἑμῆο!
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
Πνηό κεγάιν πξόβιεκα εἶρε ὁ ανύι; (ἦηαλ κειαγρνιηθόο)
Πῶο μεπεξλνῦζε ηή ζηελνρώξηα ηνπ; (εἶρε θαιέζεη ηό Γαβίδ ζηό παιάηη ηνπ λά ηνῦ ηξαγνπδᾶ ηνύο
ςαικνύο ηνπ)
Σί ἔθαλε ὁ Γαβίδ θαηά ηή δηάξθεηα ηνῦ πνιέκνπ ἐλάληηα ζηνύο Φηιηζηαίνπο; (λίθεζε ηό Γνιηάζ)
Γη’ αηό πῶο ἄξρηζε λά ληώζεη ὁ ανύι; (ἄξρηζε λά δειεύεη, κηά κέξα ζά ηόλ ζθόησλε κέ ηό ἀθόληην θαί ηόλ
θπλεγνῦζε κέ 3000 ζηξαηηῶηεο)
Ὁ Γαβίδ ὅκσο ηί αἰζζήκαηα εἶρε γηά ηό βαζηιηά; (ηόλ ἐθηηκνῦζε θαί ηόλ ζεβόηαλ)
Καί πῶο θάλεθε αηό; (εἶρε πάεη κέ ηνύο ζπληξόθνπο ηνπ ζέ κηά ζπειηά λά μεθνπξαζηεῖ….)
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Πνηά κεγάιε ἀξεηή ἔδεημε ὁ Γαβίδ;
Σήλ ἀλεμηθαθία, ηή ζπγρσξεηηθόηεηα. Ἄλ θαί ὁ ανύι θέξζεθε ἀράξηζηα, ἄλ θαί ηνῦ ἔθαλε κεγάιν θαθό,
ἐληνύηνηο ὁ Γαβίδ δέλ θξάηεζε θαθία ζηήλ ςπρή ηνπ. Σόλ ζπγρώξεζε κ’ ὅιε ηνπ ηήλ θαξδηά θαί ηνῦ ’δεημε
ζεβαζκό θαί ἐθηίκεζε.
ηήλ θαζεκεξηλή καο δσή, πόηε κπνξνῦκε θη ἐκεῖο λά δείμνπκε ἀλεμηθαθία θαί ζπγρσξεηηθόηεηα;
ηήλ νἰθνγέλεηά καο: λά ζπγρσξνῦκε ἀκέζσο ηνύο δηθνύο καο, ἄλ κᾶο πνῦλ θάηη πάλσ ζηό ζπκό ηνπο, λά
θαηαιαβαίλνπκε ηήλ θνύξαζή ηνπο θαί λά ηνύο δηθαηνινγνῦκε.
ηό ζρνιεῖν, ἄλ ηπρόλ θάπνηα παηδηά κᾶο κηιήζνπλ ἤ κᾶο θεξζνῦλ ἄζρεκα, ἐκεῖο λά ἔρνπκε πιαηηά θαξδηά
θαί λά ζπλερίζνπκε λά ηνύο κηινῦκε κέ ἀγάπε …..
Κη ἄλ ἔρνπκε ἀλεμηθαθία πνηόλ κηκνύκαζηε, ἐθηόο ἀπό ηό Γαβίδ;
Σόλ ἴδην ηό Υξηζηό πνύ ζπγρώξεζε ηνύο ζηαπξσηέο Σνπ θαί πνύ ζπγρσξεῖ θη ἐκᾶο θάζε θνξά πνύ
ἐμνκνινγνύκαζηε.
ΤΝΘΗΜΑ
Ἔρσ κηά θαξδηά πιαηηά πνύ ὅινπο ζπγρσξεῖ θαί ἀγαπᾶ.

