
 (Β΄ Βασιλειών, εκλογαί εκ των κεφαλαίων ΙΕ-ΙΗ)

Από όλους τους Βασιλείς του Ισραηλιτικού έθνους ενδοξότερος υπήρξε ο Δαυίδ. Δεν ήταν μόνον ανδρείος 
βασιλεύς, αλλά και ευσεβής και αφωσιωμένος εις τον Θεόν. Τόσον πολύ αγαπούσε τον Θεόν και τας εντολάς 
του, ώστε νέος ακόμη έφτιαχνε ωραίους ψαλμούς και ύμνους, με τους οποίους ευχαριστούσε κι εδόξαζε τον 
Θεόν. Δι’ αυτό και ο Άγιος Θεός τον φώτιζε εις το καλό και τον προστάτευε και τον βοηθούσε, δια να νικά 
τους εχθρούς και να δοξάζη τον έθνος του. 

Ο Δαυίδ είχε πολλά παιδιά. Ένα από τα παιδιά του ήτο ο Αβεσσαλώμ. Ο Αβεσσαλώμ όμως δεν έμοιαζε 
καθόλου με τον πατέρα του. Από μικρός ακόμη έδειχνε ότι δεν ελογάριαζε τας εντολάς του Αγίου Θεού και 
φαινόταν ότι δεν θα γίνη καλός άνθρωπος. Ήταν ένα όμορφο παλληκάρι, με ωραία μακρυά ξανθά μαλλιά 
που τα χτένιζε με προσοχή. Γενικώς περιποιείτο πολύ τον εαυτόν του και ήθελε να φαίνεται καλύτερος από 
τους άλλους. Ήταν δηλαδή αλαζών. Αυτό εγίνετο αφορμή, ώστε τ’ αδέλφια να μαλώνουν μεταξύ των και να 
φιλονεικούν. Ο Δαυίδ σαν καλός πατέρας πολλές φορές εσυμβούλευε τον Αβεσσαλώμ και του έλεγε ότι δεν 
φέρεται καλά. Αλλά εκείνος δεν άκουγε τίποτε. Έφευγε από το παλάτι επήγαινε και εύρισκε κακούς φίλους 
και εγύριζε έξω με αυτούς. Τους φίλους αυτούς τους αγαπούσε, διότι τον επαινούσαν και τον εκολάκευαν. 
«Εσύ πρέπει να είσαι βασιλεύς, του έλεγαν, όχι ο πατέρας σου».

Και ο Αβεσσαλώμ, παιδί ξεμυαλισμένο, τα επίστευε αυτά και το είχε πάρει επάνω του. Τον πατέρα του  
δεν τον εσεβότανε και ποτέ δεν επρόσεχε τας συμβουλάς του. Δι’ αυτό σιγά – σιγά γινότανε και χειρότερος. Ο 
Δαυίδ δε έβλεπε ότι το παιδί του είχε πάρει κακόδρομο και στενοχωριότανε πολύ. Πολλές φορές τον έπαιρνε 
ιδιαιτέρως και με πολλή αγάπη τον παρακαλούσε ν’ αλλάξη διαγωγή. 
- Άκουσε τας συμβουλάς μου, του έλεγε, και μη με πικραίνης κάθε ημέρα. Διότι, αν δεν ακούσης και δεν 

αφήσης τον κακό δρόμο, θάρθη ημέρα που θα μετανοήσης αλλά τότε θα είναι αργά.
Διά λίγες ημέρες ο Αβεσσαλώμ εφαινότανε κάπως ότι διορθωνότανε. Αλλά ύστερα από λίγο, πάλι τα 

ίδια. Ο Δαυίδ ο καϋμένος δεν ήξευρε τι να κάμη μ’ αυτό το παιδί. Έβλεπε ότι όσο παιρνούσαν τα χρόνια και 
εμεγάλωνε ο Αβεσσαλώμ τόσο και χειρότερος γινότανε.

Όταν ο Αβεσσαλώμ επέρασε τα είκοσι χρόνια, δεν εσκεπτότανε πλέον τίποτε άλλο, παρά πώς να επιτύχη 
εκείνο που του έλεγαν οι κακοί φίλοι, δηλαδή να διώξη τον πατέρα του και να γίνη αυτός βασιλεύς! Αλλά 
εσκέφθηκε, δια να επιτύχη έπρεπε να έχη την αγάπη του λαού. Δι’ αυτό εσηκωνότανε πρωί – πρωί, ντυνότανε 
την καλή φορεσιά του κι επήγαινε εις την μεγάλην είσοδο της πόλεως. Απ’ εκεί έμπαιναν όσοι ερχότανε στην 
πρωτεύουσα από όλα τα μέρη του Βασιλείου και ήθελαν να παρουσιασθούν εις τον βασιλέα διά διάφορες 
υποθέσεις των. Τους εχαιρετούσε με μεγάλη ευγένεια και τους ρωτούσε με ενδιαφέρον.
- Από ποια πόλι έρχεσθε; Γιατί θέλετε να παρουσιαθήτε εις τον Βασιλέα; Και αφού εκείνοι του 
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εξιστορούσαν δια ποια υπόθεσι ήρχοντο, ο Αβεσσαλώμ τους έλεγε: 
- Είναι φανερό το δίκαιό σας. Αλλά ποιος θα σας το δώση; Αν ήμουν εγώ βασιλεύς, θα σας το έδιδα…

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αβεσσαλώμ σιγά – σιγά έκαμε πολλούς φίλους εις όλο το βασίλειο. Και όταν επί 
τέλους ενόμισε ότι ήταν καιρός, απεφάσισε να κάμη επανάστασι, δια να ρίξη τον πατέρα του και να ανεβή 
εις το θρόνο αυτός. Μάζεψε λοιπόν αρκετό στρατό και τους φίλους του όλους και παρουσιάσθηκε με στρατό 
απ’ έξω από την πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ. Μόλις είδαν αυτό οι στρατηγοί του Δαυίδ, έτρεξαν να του το 
αναγγείλουν.
- Το παιδί σου, ο Αβεσσαλώμ, επανεστάτησε εναντίον σου και θέλη να σε σκοτώση δια να γίνη αυτός 

βασιλεύς. Είναι με το στρατό του έξω από την πόλι. Τι θα κάμουμε τώρα;
Φαντασθήτε την λύπην και την στενοχώρια του Δαυίδ. Δεν τον έμελλε πολύ, αν έχανε τον θρόνον και την 

ζωήν του ακόμα. Περισσότερο τον πλήγωνε η αχαριστία! Και η ασέβεια του αναξίου παιδιού του. Και τι να 
κάμη τώρα; Να κάμη πόλεμο με το παιδί του; Και να τον σκότωναν; Αυτή η σκέψις τον ετάραττε πολύ. Διότι 
οι γονείς, όσο κακό κι αν είναι το παιδί τους, το αγαπούν και δεν θέλουν να πάθη τίποτε. Δι’ αυτό ο Δαυίδ 
απεφάσισε να φύγη από την Ιερουσαλήμ. Πήρε μαζί του τους πιστούς στρατηγούς και τον πιστό στρατό του 
και έφυγε πέρα από τον Ιορδάνη. Ο Αβεσσαλώμ σαν νικητής εμπήκε εις την Ιερουσαλήμ και ανακηρύχθηκε 
βασιλιάς. Δεν ήξευρε όμως να διοικήση καλά και ο λαός υπέφερε. Εν τω μεταξύ όμως οι στρατηγοί του Δαυίδ 
ωργάνωσαν καλά το στρατό τους και ήταν έτοιμοι να τιμωρήσουν τον ασεβή υιόν, τον Αβεσσαλώμ. Ο Δαυίδ 
με μεγάλη του λύπη λέγει εις τους στρατηγούς του.
- Κάμετε όπως ξεύρετε. Μόνον να προσέξτε ένα πράγμα, να μη σκοτωθή ο Αβεσσαλώμ.

Οι στρατηγοί τότε, έβαλαν τα σχέδιά των και αφήκαν να πολεμήσουν εναντίον του Αβεσσαλώμ. Όλοι 
όσοι ήσαν ευσεβείς, είχαν πεποίθησι ότι ήτο αδύνατον να νικήση ο επαναστάτης Αβεσσαλώμ.
- Πως είναι δυνατόν έλεγαν, να βοηθήση ο Άγιος Θεός ένα τέτοιο παιδί που επανεστάτησε κατά του πατέρα 

του;
Επί τέλους άρχισε η μεγάλη μάχη. Αλλά σε λίγο ο στρατός του Αβεσσαλώμ το έβαλε εις τα πόδια. 

Αφήκαν τον αρχηγόν τους και καθένας εφρόντιζε πώς να σώση τον εαυτόν του με τη φυγήν. Ο Αβεσσαλώμ 
όταν είδε ότι ο στρατός του εσκόρπισε, εσκέφθηκε και αυτός να φύγη δια να σωθή. Καβάλλα επάνω εις το 
άλογό του, έτρεχε όσο ημπορούσε, διότι τον εκατεδίωκαν να τον πιάσουν. Εκεί όμως που έτρεχε μέσα εις το 
δάσος, πιάσθηκαν τα μακρυά μαλλιά του εις τα κλαδιά ενός δένδρου. Έτσι το άλογό του έφυγε κάτω από τα 
πόδια του και αυτός εκρεμάσθηκε από τα μαλλιά και δεν μπορούσε να ξεπιασθή. Φαντασθήτε τώρα τι πόνους 
δοκίμαζε και ποια τρομάρα. Διότι επερίμενε ότι θα έφθαναν εκεί οι νικηταί στρατιώται του Δαυίδ και θα τον 
έπιαναν εις τα χέρια. Πράγματι, σε λίγη ώρα φθάνει εκεί ένας από τους στρατηγούς του Δαυίδ, ο Ιωάβ. Είδε 
τον Αβεσσαλώμ κρεμασμένον και του λέει:
- Α, εδώ είσαι; Ήλθε η ώρα να πληρώσης την ελεεινήν σου διαγωγή.

Και χωρίς να συλλογισθή την διαταγήν του Δαυίδ, τον χτυπά με το κοντάρι και τον αφήνει νεκρόν. 
Έφθασαν έπειτα εκεί στρατιώται του Δαυίδ. Κατέβασαν τον Αβεσσαλώμ από το δένδρο και τον έρριξαν εις 
ένα λάκκο. Επάνω του έρριξαν ένα σωρό πέτρες.

Όταν έμαθε ο Δαυίδ ότι νικήθηκε ο Αβεσσαλώμ και εφονεύθηκε, λυπήθηκε κατάκαρδα και ήταν 
απαρηγόρητος.
- Αχ, παιδί μου Αβεσσαλώμ, έλεγε κλαίοντας. Διατί να μη με ακούσης και να πάθης αυτό το κακό; Αχ, 

Αβεσσαλώμ, παιδί μου. Πόσο θα ήθελα να παιθάνω εγώ αντί εσύ. Αβεσσαλώμ, παιδί μου, Αβεσσαλώμ!

σελ. 2



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

(Μετά μικράν διακοπήν). Λύπη πράγματι γεμίζει την ψυχήν μας, όταν ακούμε δια τους θρήνους και τα 
κλάματα του αγαθού εκείνου πατέρα, του Δαυίδ, καθώς και δια το άσχημο τέλος εκείνου του παιδιού. Αλλά 
το θλιβερό αυτό τέλος του Αβεσσαλώμ από ποια αιτία προήλθε; (…) – Πως θα μπορούσε ο Αβεσσαλώμ να ζη 
ευτυχισμένος; - (…) – Αυτός όμως τι έκανε; - (…) – Μάλιστα. Έδειξε τόσην ασέβεια, και την ασέβεια προς 
τον πατέρα του την επλήρωσε τόσον ακριβά. Από αυτό λοιπόν τι διδασκόμεθα και ημείς;

ΔΙΔΑΓΜΑ: Η ασέβεια προς τους γονείς τιμωρείται από τον Θεόν αυστηρά.

Δι’ αυτό πρέπει να φυλάμε εκείνο που παραγγέλει ο απόστολος Πέτρος.

ΡΗΤΟΝ: «Τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσι κατά πάντα». (Κολασ. Γ΄.20)

Ποίος θα μας το εξηγήση; - (…) – Καταλαβαίνω τώρα, παιδιά, ότι σας ελέγχει η συνείδησί σας. Όταν 
παρακούετε τους γονείς σας, τι αισθάνεσθε μέσα εις την ψυχήν σας; - (Λύπη, φόβος, ντροπή)

Οι γονείς λαμβάνουν τότε κανένα μέτρο; - (Τιμωρούν) – Βεβαίως αλλ’ αυτό είναι το λιγώτερο. Αν οι 
γονείς θεωρούν δίκαιο να τιμωρήσουν την παρακοήν, χωρίς άλλο θα τιμωρήση τα ασεβή και παρήκοα παιδιά, 
ο Άγιος Θεός.

Δι’ αυτό βλέπουμε σήμερα, ότι ολίγοι βλέπουν προκοπή και ευτυχία. Διότι παραβαίνουν τας εντολάς 
του Θεού και δεν σέβονται τους γονείς των. Ειπέτε μου λοιπόν πάλι, ποιές αποφάσεις θα λάβωμεν; - (…) 
Πολύ καλά.
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