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Συνάντησις ἐνάτη:
Βαρειά ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω μας. Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου μᾶς βρίσκει προβληματισμένους. Κυριαρχεῖ ἡ
ἀπογοήτευσις γιά τό παρόν καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον.
Οἱ εὐχές γιά τό νέο ἔτος, «Καλή χρονιά»«Εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος», ἠχοῦν παράξενα στά αὐτιά μας, διότι ἀπ’ ὅ,τι ἀκοῦμε κανένας δέν περιμένει κάτι
καλύτερο αὐτή τή χρονιά.
Κι ὅμως:

Ὑπάρχει Ἐλπίδα!

Ἄς σφίξουμε ὅλοι τά χέρια παρέα,
ἄς περπατήσουμε ὅλοι σ’ ἕνα δρόμο κοινό,
ἀπό τήν κρίσι μέσα καί τήν… καταστροφή,
τό νόημα ἄς βροῦμε, τήν χαρά τῆς ζωῆς μας,
γιατί ὑπάρχει Ἐλπίδα, ……
στοῦ Χριστοῦ τή μορφή!
Καιρός ν’ ἀλλάξουμε στόχους, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν κρύβεται στά ὑλικά
ἀγαθά, ἀλλά στήν καθαρή καρδιά. Νά ἐκτιμήσουμε αὐτό πού ἔχουμε. Νά αἰσθανώμαστε εὐγνώμονες ἀκόμα καί
γιά τίς μικρές χαρές καί γιά τίς εὐλογίες πού δεχόμαστε. Ἡ καλή ὑγεία, ἡ ἱκανότητα νά βοηθᾶμε τούς ἄλλους, ἡ
ὑποστήριξις πού μᾶς δίνουν οἱ καλοί μας φίλοι, ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα εἶναι λόγοι γιά τούς ὁποίους μποροῦμε
νά νοιώθουμε «χαρά, ἀγάπη, εὐχαρίστησι». Ἄς ἀκολουθήσουμε αὐτό πού μᾶς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος.
«Πάντοτε χαίρετε,.. ἐν παντί εὐχαριστεῖτε’ τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ». (Α΄ Θεσ. ε΄16, 18)
Πάντοτε νά χαίρεστε, ἀκόμη κι ὅταν ἔχετε πειρασμούς καί θλίψεις. Γιά κάθε τί νά εύχαριστῆτε τόν Θεόν. Διότι
αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ναί, τό «2012» ἄς τό ζήσουμε διαφορετικά. Ἄς σκορπίζουμε παντοῦ ἀγάπη. Ἄς βοηθοῦμε τούς γύρω μας
ὅσο μποροῦμε. Ἄς λέμε εὐχαριστῶ στούς εὐεργέτες μας. Ἔτσι θά ἀνοιξῃ ἡ καρδιά μας καί θά κατοικήσῃ μέσα ὁ
Θεός. Θά ζήσουμε…. «ἑνωμένοι» μέ τόν … «Κύριο». Καί τότε … πραγματικά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε. Τότε … θά
ἀλλάξουν πολλά, πρῶτα μέσα μας κι ἔπειτα γύρω μας.
Ἄς ψάλλουμε ὅλοι μαζί:
«Τοῦ χρόνου μας καλή ἀρχή
καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ
τήν κακία ν’ ἀρνηθοῦμε
καί μέ ἀρετές νά στολιστοῦμε….» Παιδιά μου, εὐλογημένο τό 2012.
  
Τὠρα ἄς πᾶμε νά γνωρίσουμε ἀνθρώπους, στολισμένους μέ ἀρετές. Καρδιές πού ξεχειλίζουν ἀπό ἀγάπη
κι εὐγνωμοσύνη. Ψυχές ἀγαθές, πού ποτέ δέν ξεχνοῦν τόν εὐεργέτη τους καί πάντα βρίσκουν κάποιο τρόπο νά
ἀνταποδώσουν τό καλό πού τούς ἔγινε. Πολλά θά μᾶς διδάξουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

’ Jωνάθαν -- Δαβίδ.

Σήμερα θά πᾶμε πολύ-πολύ πίσω, στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὅλοι πιστεύω γνωρίζετε ποιά εἶναι τά δύο αὐτά
παιδιά, ὁ Ἰωνάθαν καί ὁ Δαβίδ, ἀπό προηγούμενες συναντήσεις μας. Μεταξύ τους εἶχε ἀναπτυχθῆ μιά μεγάλη καί
ἀληθινή φιλία. Ὁ Ἰωνάθαν ἀγαποῦσε πολύ τόν Δαβίδ καί τόν βοηθοῦσε σέ κάθε του δύσκολη περίστασι. Ὁ
πατέρας ὅμως τοῦ Ἰωνάθαν, ὁ βασιλιάς Σαούλ, ζήλευε τόν Δαβίδ διότι ὅλοι τόν θαύμαζαν, πού ἦταν ἀνδρεῖος, κι
ἄρχισε νά τόν φθονῇ. Ὁ Ἰωνάθαν ἐστενοχωρεῖτο πολύ καί ἐπροσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά προστατεύσῃ τόν
καλό του φίλο.
Κάποτε ὁ Ἰωνάθαν ἔμαθε ὅτι ὁ πατέρας του, ὁ Σαούλ, ὁ πρῶτος βασιλιάς τῶν Ἰσραηλιτῶν, εἶχε
ἀποφασίσει νά σκοτώσῃ τόν Δαβίδ. Χωρίς νά χάσῃ καιρό εἰδοποίησε τόν Δαβίδ ὅτι ἐκινδύνευε ἡ ζωή του καί τοῦ
συνέστησε νά μή πάῃ στό παλάτι γιά νά μή τόν συλλάβουν. Ὁ Δαβίδ τόν ἄκουσε, δέν πῆγε καί γλύτωσε. Ὁ Σαούλ,
πού κατάλαβε τί εἶχε συμβεῖ, θύμωσε τόσο πολύ ἐναντίον τοῦ Ἰωνάθαν, ὥστε ἐπέταξε τό κοντάρι ἐπάνω του γιά
νά τόν σκοτώσῃ. Ἀλλά ὁ Ἰωνάθαν ἐπρόλαβε καί ἐξέφυγε τόν κίνδυνο. Ὁ Δαβίδ τά μάθαινε ὅλα αὐτά, καί
καταλάβαινε πόσο πολύ τόν ἀγαποῦσε ὁ Ἰωνάθαν, μέχρι πού ἔβαζε σέ κίνδυνο τήν ζωή του.
  
Ἔπειτα ἀπό χρόνια πολλά ὁ Σαούλ σέ μιά μάχη ἐφονεύθη. Στήν ἴδια ὅμως μάχη ἐφονεύθη καί ὁ Ἰωνάθαν.
Ἀλλά καί ὅλα τά παιδιά τοῦ Σαούλ εἶχαν σκοτωθῆ στόν πόλεμο. Καί τότε ἀνεκηρύχθη βασιλιάς ὁ Δαβίδ. Οἱ τίτλοι
καί τά ἀξιώματα ὅμως δέν ἄλλαξαν τόν Δαβίδ. Ποτέ δέν ἐλησμόνησε τόν παλαιό του φίλο, τόν Ἰωνάθαν, καί τήν
ἀληθινή φιλία καί καλωσύνη πού τοῦ εἶχε δείξει τόσες φορές. Ἤθελε, νά κάνῃ κι αὐτός κάτι ἄν μποροῦσε. Ἔστειλε
λοιπόν νά μάθουν μήπως ὑπῆρχε κανένας ἀπόγονος τοῦ βασιλιά Σαούλ. Ἤθελε νά τόν εὐεργετήσῃ καί νά
ἀνταποδώσῃ τό καλό πού τοῦ εἶχε κάνει ὁ υἱός τοῦ Σαούλ, ὁ ἀγαπητός του φίλος Ἰωνάθαν.
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Ρώτησε λοιπόν κι ἔμαθε πώς ζοῦσε ἕνα παιδί τοῦ Ἰωνάθαν, ὁ Μεμφιβοσθέ καί μάλιστα ἦταν κουτσό κι ἀπό
τά δυό του πόδια. Ὁ Δαβίδ δέν χάνει καθόλου χρόνο. Στέλνει νά τόν βροῦν καί νά τόν φέρουν ἀμέσως στό
παλάτι. Ὅταν τό μαθαίνῃ ὁ Μεμφιβοσθέ προβληματίζεται, ἀλλά δέχεται τήν πρόσκλησι τοῦ βασιλιά. Ἀμέσως
ὁδηγεῖται στό παλάτι, συναντᾶ τόν Δαβίδ, πέφτει ἐμπρός του μέ σεβασμό καί τόν προσκυνεῖ. Ὁ Δαβίδ
συγκινημένος τόν ἐρωτᾶ. Εἶσαι ὁ Μεμφιβοσθέ, ὁ υἱός τοῦ Ἰωνάθαν; Τό παιδί σηκώνει τό κεφάλι του, τόν κοιτάζει
καί δειλά ἀπαντᾶ. «Μάλιστα, βασιλεῦ, ἐγώ εἶμαι ὁ δοῦλος σου».
Σκύβει ἀμέσως ὁ Δαβίδ, ἀγκαλιάζει τό παιδί, τό σηκώνει καί δακρυσμένος τό φιλᾶ καί τοῦ λέγει: «Ὁ
πατέρας σου, ὁ Ἰωνάθαν, ἦταν ἀδελφικός μου φίλος. Πολύ μέ άγαποῦσε καί πολλές φορές μέ γλύτωσε ἀπό τά
χέρια τοῦ πατέρα του καί τόν θάνατο. Χωρίς αὐτόν δέν θά ἤμουν σήμερα ζωντανός.Ἦρθε ὁ καιρός νά
ἀνταποδώσῳ κι ἐγώ τή μεγάλη εὐεργεσία τοῦ πατέρα σου. Ἀπό σήμερα θά μένῃς στό παλάτι μαζί μου. Θά σέ
θεωρῶ σάν παιδί δικό μου. Κι ὅλη ἡ περιουσία τοῦ πατέρα σου καί τοῦ παπποῦ σου τοῦ Σαούλ, θά εἶναι δική σου.
Ἔλα νά μείνῃς κοντά μου τό γρηγορώτερο».
Λίγες μέρες ἀργότερα ὁ Μεμφιβοσθέ ἐγκαταστάθηκε στό παλάτι. Καί ποτέ δέν ξέχασε ὅτι ὅλη αὐτή τήν
εὐτυχία τήν χρωστοῦσε στόν καλόν του πατέρα, τόν Ἰωνάθαν, πού εἶχε δείξει τόση «ἀγάπη» στό Δαβίδ, ἀλλά καί
στό Δαβίδ, πού εἶχε στήν καρδιά του τόση «εὐγνωμοσύνη», πού τόσο ὡραῖα πρόφερε τό «εὐχαριστῶ»!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Ἄν σᾶς ζητοῦσα νά μοῦ περιγράψετε μέ δυό λόγια τόν Ἰωνάθαν τί θά μοῦ λέγατε;
Σωστά! Εἶχε καρδιά στολισμένη μέ ἀρετές: Στοργή, ἀγαθοσύνη, χρηστότητα, καλωσύνη, …. ἀγάπη. Ἦταν παιδί
χωρίς κακία, ζήλεια καί φθόνο. Ἀληθινός φίλος! Ὁ εὐεργέτης! «Ὁ Ἄνθρωπος»!

Θά λέγατε τά ἴδια καί γιά τόν Δαβίδ;
Φυσικά! Ἐάν δέν ἦταν καί αὐτός τό ἴδιο καλός, πῶς θά εἶχε συνδεθῇ μαζί του μέ ἐκείνη τήν τόσο θαυμαστή φιλία;
Καί θά ἦταν παράλειψίς μας ἐάν δέν ἀναφέραμε καί τήν πίστι, τό θάρρος τήν ἀνδρεία, τήν σύνεσι, ἀλλά καί
τήν μεγάλη εὐγνωμοσύνη πού εἶχε ὁ Δαβίδ πρός τόν εὐεργέτη του Ἰωνάθαν. Σέ ἐντυπωσιάζει ἀκόμη
περισσότερο ὁ τρόπος πού ἐνεργεῖ. Θά μποροῦσε νά μήν κάνῃ τίποτε. Ὁ εὐεργέτης του εἶχε σκοτωθεῖ. Ὅμως
ὅταν ἔχῃς τήν ψυχή τοῦ Δαβίδ δέν λησμονεῖς. Βρίσκεις τρόπο νά πῇς τό «εὐχαριστῶ» σου στόν εὐεργέτη σου.
Πῆρε τόν υἱόν τοῦ Ἰωνάθαν, τόν Μεμφιβοσθέ, πού εἶχε ἀπομείνει μόνος μετά τόν θάνατο ὅλων τῶν δικῶν
του, στό παλάτι νά ζήσῃ μαζί του, ἀλλά καί τοῦ ἔδωσε καί ὅλη τήν περιουσία τοῦ πατέρα του καί τοῦ παπποῦ του.

Μπορεῖτε νά ἀναφέρετε ἄλλους πού εὐεργετήθηκαν καί ποιά ἦταν ἡ συμπεριφορά τους πρός τόν
εὐεργέτη τους;
Πολλοί, πάρα πολλοί οἱ εὐεργετηθέντες, ἀλλά ἐμεῖς θά ἀναφέρουμε μόνο μιά περίπτωσι.
«Τό Ἔθνος τῶν Ἑβραίων». Ἄπειρες ἦταν οἱ εὐεργεσίες πού τούς προσέφερε ὁ Θεός. Αὐτό ἐξέλεξε ἀπό ὅλα τά
ἔθνη ὡς περιούσιο λαό.  Αὐτό ἐδόξασε καί κατά τήν Ἐρυθρά θάλασσα, στήν ἔρημο, πού διέθρεψε κατά τόν
θαυμαστό τρόπο μέ τό μάννα.  Σ’ αὐτό χάρισε γῆ ἀγαθή, πού ἔρεε μέλι καί γάλα, ὅπως χαρακτηριστικά λέει ἡ
Γραφή.  Σ’ αὐτό ἀπέστειλε τόν Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μέ τό αἷμα Του μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό
τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Καί ποιά ἦταν ἡ διαγωγή τοῦ Ἔθνους αὐτοῦ ἀπέναντί Του; Τόν «ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ»!
Τί μάθαμε σήμερα: Ν’ ἀρνηθοῦμε τήν κακία καί μέ ἀρετές νά στολιστοῦμε. Τό σύνθημα μας, παιδιά, μᾶς
τό ἔγραψε ὁ Δαβίδ;
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Πρέπει νά εἴμαστε εὐγνώμονες πρός τούς εὐεργέτες μας».
Μᾶς τό παραγγέλλει κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Εὐχάριστοι γίνεσθε» (Κολασ. γ΄15).

Ἐμεῖς ἔχουμε εὐεργέτες καί τί πρέπει νά αἰσθανώμαστε γιά αὐτούς;
Φυσικά κι ἔχουμε, εἶναι οἱ γονεῖς μας, οἱ διδάσκαλοί μας, οἱ κληρικοί, πολλοί φίλοι μας, ἁπλοί γνωστοί μας,
μερικές φορές ἀκόμη καί ἄγνωστοι. Ποτέ δέν πρέπει  νά λησμονοῦμε τό καλό πού μᾶς ἔκαναν καί νά γινώμαστε
ἀχάριστοι. Πρέπει  τό ὅνομά τους νά εἶναι χαραγμένο μέσα στήν ψυχή μας…καί πάντα νά τούς δείχνουμε τήν
εὐγνωμοσύνη μας. Νά τούς βοηθήσουμε κι ἐμεῖς. Πῶς;  Νά φανοῦμε χρήσιμοι σ’ αὐτούς ἤ στά παιδιά τους, 
νά ὁμολογοῦμε τό καλό πού μᾶς ἔκαναν καί τό σπουδαιότερο  πάντα νά προσευχώμαστε γι’ αὐτούς.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Ἐπουράνιε Πατέρα μας, σέ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς ἔδωσες τούς γονεῖς καί τόσους
ἄλλους εὐεργέτες πού ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό μας. Σέ παρακαλοῦμε, Κύριε, δίδε τά ἀγαθά
σου εἰς ὅλους τούς εύεργέτες μας καί ἀξίωσέ μας νά δείξουμε κι ἐμεῖς τήν εὐγνωμοσύνη μας
εἰς αὐτούς μέ τά λόγια καί μέ τά ἔργα μας. Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Παράκλητος. (Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ Ζωή). ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:Προς την Νίκην, Λυδία, Σωτήρ.
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