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«Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ»
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ὁ Θεός, παιδιά, μιλοῦσε στούς Ἰσραηλίτες μέσα ἀπό σοφούς ἄνδρες καί γυναῖκες. Τούς
προφῆτες. Μερικές φορές οἱ προφῆτες ἔπρεπε νά
προειδοποιοῦν τούς Ἰσραηλίτες, ὅταν αὐτοί δέν ὑπάκουαν στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἄλλες φορές παρηγοροῦσαν τόν λαό,
ὅταν αὐτός περνοῦσε δύσκολες στιγμές.
Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς προφῆτες, ἦταν καί ὁ Σαμουήλ.
Ὁ Σαμουήλ, ὅταν ἔγινε κριτής τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους, δίδαξε
τόν λαό νά ὑπακούει στό Νόμο τοῦ Θεοῦ. Κατέστρεψε τά
ἀγάλματα τῶν ψεύτικων θεῶν καί πέτυχε νά ἔχουν μεταξύ
τους οἱ φυλές τοῦ Ἰσραήλ ὁμόνοια καί ἀγάπη. Κυβέρνησε μέ
δικαιοσύνη καί πέθανε σέ βαθειά γηρατειά. Ἡ Ἐκκλησία μας
τόν τιμᾶ σάν ἅγιο καί γιορτάζει τή μνήμη του στίς 20
Αὐγούστου. Πρίν πεθάνει ὅμως, ὁ Θεός τοῦ ἀνέθεσε μιά ἀποστολή: νά δώσει στόν ἰσραηλιτικό λαό
ἕνα βασιλιά.
Μιά μέρα λοιπόν ἕνας νέος ἄνδρας πῆγε στήν πόλη ὅπου ἔμενε ὁ Σαμουήλ. Τόν ἔλεγαν Σαούλ.
Ἔψαχνε νά βρεῖ μερικά γαϊδουράκια πού εἶχαν ξεφύγει ἀπό τόν πατέρα του καί ἀποφάσισε νά πάει
στόν Σαμουήλ, σκεφτόμενος: «ἴσως ὁ προφήτης νά γνωρίζει πού θά πρέπει νά ψάξω!». Ὅταν ὁ
Σαμουήλ εἶδε τόν Σαούλ νά πηγαίνει πρός αὐτόν, τοῦ μίλησε ὁ Θεός καί τοῦ εἶπε: «Νά ὁ ἄνθρωπος
γιά τόν ὁποῖο σοῦ μίλησα, αὐτός θά βασιλέψει στόν λαό μου». Ὁ Σαμουήλ εἶπε στόν Σαούλ: «Μή
νοιάζεσαι γιά τά γαϊδουράκια, γιατί βρέθηκαν. Πρέπει ὅμως νά σοῦ πῶ κάτι πολύ σημαντικό: ὁ Θεός
ἔχει μεγάλα σχέδια γιά σένα!». Ὁ Σαμουήλ ἔχρισε τόν Σαούλ βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ καί εἶπε στόν λαό:
«Αὐτός εἶναι ὁ βασιλιάς πού διάλεξε ὁ Κύριος γιά σᾶς». Τότε ὅλοι φώναξαν: «Ζήτω ὁ βασιλιάς!»
Ἀπό τότε, παιδιά, πέρασαν πολλά χρόνια. Καθώς ὅμως περνοῦσε ὁ καιρός, ὁ Σαούλ δέν ἄκουγε
πιά τόν Θεό καί δέν ἔκανε ὅ,τι ἤθελε ἀπό αὐτόν ὁ Θεός. Τότε ὁ Θεός εἶπε στόν Σαμουήλ: «Ὁ Σαούλ
δέν μπορεῖ πιά νά εἶναι βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ. Γέμισε τό δοχείο σου μέ λάδι καί πήγαινε στήν πόλη
Βηθλεέμ, στόν Ἰεσσαί, γιατί ἔχω βρεῖ ἀνάμεσα στούς γιούς του
τόν βασιλιά πού χρειάζομαι». Ὁ Θεός ἐννοοῦσε τόν μικρότερο
γιό τοῦ Ἰεσσαί, τόν Δαβίδ.
Ὁ Σαμουήλ, παιδιά, ὑπάκουσε καί πάλι στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ! Πῆγε στή Βηθλεέμ, στό σπίτι τοῦ Ἰεσσαί, ἀναζητῶντας
τόν Δαβίδ καί ἀφοῦ τόν βρῆκε, τόν ἔχρισε μέ τό λάδι καί ἔτσι
ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁρίστηκε νά γίνει βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ.
Ὁ Σαούλ ὅμως, ὁ ὁποῖος καθόταν στό παλάτι του, δέν
αἰσθανόταν καλά. Εἶχε καταλάβει ὅτι ὁ Θεός τόν εἶχε
ἐγκαταλείψει, λόγῳ τῆς παρακοῆς του. Γι’ αὐτό ἔπεσε σέ
μελαγχολία. Τότε οἱ φίλοι, συγγενεῖς καί ὑπηρέτες του, πού
ἔβλεπαν μέ λύπη τήν κατάστασή του, τοῦ πρότειναν νά φέρει στό παλάτι του τόν Δαβίδ, πού ἤξερε
νά παίζει λύρα καί ἔτσι μέ τή μουσική του θά τοῦ ἔδιωχνε τίς κακές σκέψεις. Αὐτή ἡ ἰδέα ἄρεσε στόν
βασιλιά καί ἔτσι διέταξε νά φέρουν στό παλάτι του τόν Δαβίδ. Ὅταν ὁ βασιλιάς εἶδε τόν Δαβίδ,
χάρηκε κι εὐχαριστήθηκε πολύ. Ἀπό τότε, ὅσες φορές ἦταν στενοχωρημένος, ὁ Δαβίδ ἔπαιζε τή λύρα
του καί ἡ στενοχώρια τοῦ ἔφευγε.
Ὁ Σαούλ , παιδιά, εἶχε ἕνα γιό, τόν Ἰωνάθαν. Ὁ Δαβίδ καί ὁ Ἰωνάθαν ἔγιναν οἱ καλύτεροι φίλοι.
Εἶχαν ἀναπτύξει μεταξύ τους μιά στενή καί ἀδελφική φιλία.
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Αὐτό εἶναι καί τό θέμα πού θά συζητήσουμε ἐμεῖς σήμερα: ἡ φιλία. Ἀλλά πρῶτα ἀκοῦστε τί
συνέβη ἀνάμεσα στούς δύο φίλους καί πῶς κράτησαν τήν φιλία τους.
∆ΙΗΓΗΣΗ
Ὁ Σαούλ, παιδιά, φθονοῦσε τόν Δαβίδ καί ἤθελε νά τόν
σκοτώσει, ἐπειδή ὁ Δαβίδ ἦταν περισσότερο δημοφιλής σ’ ὅλο τό λαό,
λόγῳ τοῦ ὅτι κατάφερε μέ τή δύμαμη τοῦ Θεοῦ, νά σκοτώσει σ’ ἕνα
πόλεμο μέ τούς Φιλισταίους, τόν γίγαντα Γολιάθ καί ἔτσι νά σώσει τούς
Ἰσραηλίτες.
Ὅταν ὁ Ἰωνάθαν κατάλαβε τίς προθέσεις τοῦ πατέρα του ἔτρεξε
νά εἰδοποιήσει τόν φίλο του: «Ὁ Σαούλ ζητάει νά σέ σκοτώσει.
Πρόσεξε. Κρύψου στή γνωστή μας σπηλιά μέσα στό δάσος. Ἐγώ θά
μιλήσω γιά σένα στόν πατέρα μου. Ὅ,τι θά μοῦ πεῖ, θά ἔρθω στό δάσος
νά σοῦ τό ἀνακοινώσω».
Πραγματικά, παιδιά , ὁ Ἰωνάθαν μίλησε στόν Σαούλ καί τοῦ εἶπε:
«Σέ παρακαλῶ, βασιλιᾶ μου, μή σκοτώσεις τόν Δαβίδ, γιατί αὐτός ποτέ
δέν ἔφταιξε σέ τίποτα, ἀντίθετα τά κατορθώματά του, εἶναι ὠφέλιμα.
Μή λησμονεῖς, ὅτι αὐτός, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, σκότωσε τόν Γολιάθ
καί ἔσωσε τόν λαό. Γιατί λοιπόν θέλεις νά χύσεις ἀθῶο αἷμα χωρίς
λόγο;»
Ἀκούγοντας τά λόγια αὐτά ὁ Σαούλ ἠρέμησε καί ὑποσχέθηκε στόν γιό του νά μή σκοτώσει τόν
Δαβίδ. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Ἰωνάθαν ἔσωσε τόν φίλο του ἀπό βέβαιο θάνατο καί ὁ Δαβίδ μπόρεσε
νά ἐπιστρέψει στό παλάτι.
Κάποια μέρα ὅμως ὁ Σαούλ ἦταν πάλι κακοδιάθετος. Καθώς ὁ Δαβίδ τοῦ ἔπαιζε ἅρπα, τόν
κυρίεψε ὁ θυμός. Ἔρριξε τό ἀκόντιό του γιά νά καρφώσει τόν Δαβίδ. Ὁ Δαβίδ ὅμως ξέφυγε καί τό
ἀκόντιο καρφώθηκε στόν τοῖχο. Ὁ Δαβίδ γλύτωσε καί τήν ἴδια κιόλας νύχτα ἔφυγε ἀπό τό παλάτι. Καί
ὁ Ἰωνάθαν δέν ἔμεινε ἔτσι. Νέο σχέδιο ἀνακοίνωσε στόν φίλο του: «Δαβίδ, θά λείψεις ἀπό τό παλάτι
τρεῖς ὁλόκληρες ἡμέρες. Ὅταν ρωτήσει ὁ βασιλιᾶς γιά σένα, ἐγώ θά σέ δικαιολογήσω. Ἄν ὁ Σαούλ ἔχει
καλές διαθέσεις γιά σένα θά στείλω ἄνθρωπο νά σέ εἰδοποιήσει. Ἄν ὅμως σκοπεύει νά σέ σκοτώσει,
πάλι θά σέ διευκολύνω νά φύγεις σέ μακρινή πόλη. Θά τά κάνω ὅλα αὐτά, γιατί σέ ἔχω φίλο μου καί
σέ ἀγαπῶ, ὅπως ἀγαπάω τόν ἑαυτό μου. Ἐσύ ὅμως ὅταν γίνεις βασιλιᾶς καί ἐγώ ζῶ ἀκόμα, νά δείξεις
καλωσύνη σέ μένα. Ἐάν ἔχω πεθάνει, νά δείξεις καλωσύνη στούς ἀπογόνους μου. Θά σέ εἰδοποιήσω
μέ τόν ἑξῆς τρόπο: Σέ τρεῖς ἡμέρες θά βγῶ στό δάσος, κοντά στή γνωστή σπηλιά καί θά κάνω
σκοποβολή, ρίχνοντας τά βέλη μου. Ἐσύ θά εἶσαι μέσα στή σπηλιά καί θά ἀκούσεις τή φωνή μου. Ἄν
πῶ στό δοῦλο μου: «Τό βέλος εἶναι ἐδῶ κοντά», αὐτό σημαίνει ὅτι τά πράγματα εἶναι εἰρηνικά καί δέν
ὑπάρχει κίνδυνος γιά σένα. Ἄν ὅμως πῶ στό δοῦλο μου «τό βέλος εἶναι ἐκεῖ μακριά», τότε πρέπει νά
καταλάβεις ὅτι κινδυνεύεις καί πρέπει νά φύγεις.
Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ Σαούλ δυστυχῶς, ὄχι μόνο ἐξαγριώθηκε ἐναντίον τοῦ Δαβίδ, ἀλλά σήκωσε τό
δόρυ νά χτυπήσει καί τόν Ἰωνάθαν, ὅταν εἶδε, ὅτι ὁ γιός του ὑποστήριζε τόν φίλο του.
Τήν ἄλλη μέρα ὁ Ἰωνάθαν πῆγε στό δάσος καί ἔρριξε τό βέλος μακριά, λέγοντας: «Τό βέλος
εἶναι ἐκεῖ πέρα μακριά». Καί καθώς ὁ δοῦλος πήγαινε νά φέρει τό βέλος, οἱ δύο φίλοι συναντήθηκαν
μέσα στό κρυφό σπήλαιο. Ὁ Δαβίδ ἔπεσε στά γόνατα καί προσκύνησε τρεῖς φορές τόν Ἰωνάθαν. Τότε
ὁ Ἰωνάθαν ἀγκάλιασε τόν Δαβίδ, τόν φίλησε καί οἱ δύο φίλοι ἄρχισαν νά κλαῖνε ἀσταμάτητα. Ὕστερα
ὁ Ἰωνάθαν εἶπε στό Δαβίδ: «Πήγαινε τώρα στό καλό. Ὁ Θεός θά εἶναι μάρτυρας τῆς φιλίας μας!» Καί
ἔτσι ἀποχωρίσθηκαν οἱ δύο φίλοι!
Τελικά ὁ Σαούλ καί ὁ Ἰωνάθαν σκοτώθηκαν σέ μιά μάχη μέ τούς Φιλισταίους. Ὁ Δαβίδ θρήνησε
τόν θάνατό τους καί ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης ἄλλα καί λόγῳ τῆς φιλίας του μέ τόν Ἰωνάθαν πῆρε
κοντά του τό ἀνάπηρο παιδί του, τόν Μεμφιβοσθέ καί τόν εἶχε πάντοτε στό τραπέζι του.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πῶς σᾶς φάνηκε ἡ ἱστορία μας; (………) Τί σᾶς ἔκανε περισσότερο ἐντύπωση; (…….)
Ὁ Ἰωνάθαν ἦταν παιδί τοῦ βασιλιᾶ Σαούλ καί ἐπομένως διάδοχος τοῦ πατέρα του στό θρόνο.
Ποιόν ὅμως ἔχρισε ὡς διάδοχο ὁ Θεός; (Τόν Δαβίδ). Τί θά ἔπρεπε νά νοιώθει ὁ Ἰωνάθαν γιά τόν
Δαβίδ; (Ἄν κρίνουμε ὅπως συμβαίνει συνήθως στά ζητήματα αὐτά, ζήλεια ἢ καί μῖσος). Παρ’ ὅλα αὐτά
πῶς ἀντέδρασε; (Ἐπειδή εἶχε ἀγαθή ψυχή, ὄχι μόνο δέν τόν ζήλευε καί δέν τόν μισοῦσε, ἀλλά τόν
ἔκανε ἀδελφικό του φίλο καί τόν ἔσωσε ἀπό βέβαιο θάνατο). Αὐτό τί μᾶς διδάσκει ἐμᾶς παιδιά; (Ὅτι
σέ μιά πραγματική φιλία δέν χωράει ἡ ζήλεια καί τό μῖσος παρά μόνο ἡ ἀγάπη πού φτάνει μέχρι καί τή
θυσία).
Ὅταν καταδιώχθηκε ὁ Δαβίδ ἀπό τόν βασιλιᾶ Σαούλ, ὁ Ἰωνάθαν δέν ἐγκατέλειψε τόν φίλο του,
ἀλλά προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά τόν σώσει, πρᾶγμα πού τό κατόρθωσε. Δηλαδή παιδιά βλέπουμε
πώς οἱ ἄνθρωποι πού τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί γνωρίζουν τό θέλημά Του, δέν ἐγκαταλείπουν
τόν φίλο τους ἀκόμη καί στίς δύσκολες στιγμές, ἀλλά τοῦ συμπαραστέκονται σάν νά βρίσκονταν
αὐτοί οἱ ἴδιοι στήν δύσκολη κατάσταση. Ἐμεῖς σέ μία τέτοια κατάσταση τί θά κάναμε; (……)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στήν ἡλικία πού βρίσκεσθε, παιδιά μου, ἀρχίζετε νά δημιουργεῖτε φιλίες μεταξύ σας. Τό κάθε
παιδί ζητάει νά βρεῖ ἕνα καλό καί πιστό φίλο. Δυστυχῶς ὅμως βλέπουμε ὅτι πολλά παιδιά δέν
προσέχουν τό ζήτημα τῆς συναναστροφῆς. Κάνουν παρέα ὅποιον τύχει. Δέν ἐξετάζουν ἄν εἶναι καλός
ἢ κακός. Ἐπιμένουν στήν κακή συναναστροφή καί χωρίς νά τό καταλάβουν, σιγά-σιγά παίρνουν τόν
κακό δρόμο καί καταστρέφονται. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι
κακαί» Δηλαδή: Οἱ κακές συναναστροφές μποροῦν νά καταστρέψουν καί τόν καλύτερο ἀκόμα
χαρακτήρα. Αὐτό ἀκριβῶς τό βεβαιώνει καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τό ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στήν Α΄πρός Κορινθίους ἐπιστολή, κεφάλαιο 15 καί στίχος 33.
Γι’ αὐτό παιδιά τί πρέπει νά κάνετε; Νά μή δημιουργεῖτε σχέσεις μέ ἄλλα παιδιά πού δέν
ἀγαποῦν τόν Χριστό, πού δέν πηγαίνουν ποτέ στήν Ἐκκλησία, πού λένε ἄσχημα λόγια καί κάνουν
κακές πράξεις. Καί θά μισήσετε τό κακό πού κάνουν, ὄχι ὅμως καί τούς ἴδιους. Γι’ αὐτούς μπορεῖτε νά
προσεύχεσθε στό Θεό, ὤστε νά επιστρέψουν γρήγορα κοντά Του!
Ἀντιθέτως ὁ καλός καί πιστός φίλος εἶναι ἕνας θησαυρός. Εἶναι ἕνα στήριγμα στίς δύσκολες
στιγμές. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἁγία Γραφή τονίζει, ὅτι: «ὁ πιστός φίλος εἶναι ἕνα πανίσχυρο καταφύγιο. Καί
ἐκεῖνος πού τόν βρῆκε, βρῆκε θησαυρό» (Σοφ. Σειράχ στ’ 14). Καί ὄχι μόνο στίς δυσάρεστες στιγμές,
ἀλλά καί στίς εὐχάριστες! Διότι ὁ ἄνθρωπος ὅταν μοιράζεται τή χαρά του μέ κάποιον ἄλλο πού τόν
ἀγαπάει καί τόν καταλαβαίνει, αἰσθάνεται ὅτι ἡ χαρά του αὐξάνεται! Ἐπίσης παιδιά ἡ φιλία εἶναι
ἀναγκαία καί γιά τήν πνευματική μας πρόοδο. Ὁ καλός καί γνήσιος φίλος δέν θά ἐπαινέσει μόνο τόν
φίλο του γιά τίς καλές πράξεις καί τά κατορθώματά του, ἀλλά θά τοῦ ὑποδείξει καί τά ἐλαττώματά
του γιά νά γίνει καλύτερος. Οἱ καλοί μάλιστα φίλοι γιά νά πετύχουν τήν πνευματική τους πρόοδο θά
μελετήσουν μαζί πνευματικά βιβλία, θά πᾶνε μαζί στό Κατηχητικό, στήν Ἐκκλησία, στό κήρυγμα! Ἀλλά
παιδιά πρέπει νά ξέρετε ὅτι τό τέλειο παράδειγμα καλοῦ φίλου εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔκανε
ἀδελφούς Του καί ὁ ὁποῖος θυσίασε τήν ζωήν Του γιά χάρη τῶν φίλων Του, δηλαδή ἐμᾶς!
ΣΥΝΘΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΦΙΛΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, σέ παρακαλοῦμε, φώτιζέ μας ν’ ἀποφεύγουμε τίς κακές συναναστροφές καί
δίδε μας πάντοτε καλούς φίλους. Ἀμήν.
Βοηθήματα: «Τά μυστικά τῆς εὐτυχίας», «Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας», «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Ἡ Βίβλος
εἰκονογραφημένη», «Τά παιδιά διαβάζουν τήν Βίβλο».
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