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Δαβίδ και Αβεσσαλώμ 
B΄ Σαμουήλ 13-18 

 
Γράφει στη Ρωμαίους Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις Γραφές, έχουν γραφτεί για να μας 
διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η Γραφή, θα στηριχτεί η ελπίδα μας 
(Ρωμ. 15:4). Για να διδαχθούμε λοιπόν, μαθήματα και για την οικογένεια θα πάμε πίσω στην Παλαιά 
Διαθήκη για να θυμηθούμε την τραγική ιστορία του Αβεσσαλώμ. Θα δούμε τα σοβαρά λάθη που έγιναν 
και πως μπορούμε εμείς να τα αποφύγουμε. Ουσιαστικά σε αυτή τη σειρά έχουμε δει τριών ειδών 
λάθη. Από την οικογένεια του Ιακώβ την προσωποληψία. Από την οικογένεια του Ηλεί, την απάθεια. Κι 
από την οικογένεια του Δαβίδ θα δούμε σήμερα το κακό παράδειγμα.  
 
Ποια ήταν η οικογένειά του Αβεσσαλώμ; Ο πατέρας του ήταν ο Δαβίδ. Ο άνθρωπος «κατά την καρδιά 
του Θεού», που όμως ως οικογενειάρχης τα έκανε …θάλασσα. Διαβάζουμε για την οικογένεια του 
Δαβίδ στο Β΄ Σαμουήλ 3:2-5 τα εξής Στη Χεβρών ο Δαβίδ απέκτησε αρκετούς γιους: Πρωτότοκος ήταν 
ο Αμνών, από την Αχινοάμ την Ιζρεελίτισσα. Δεύτερος ο Χιλεάβ, από την Αβιγαία, την πρώην γυναίκα 
του Ναβάλ, του Καρμηλίτη. Τρίτος ο Αβεσσαλώμ, γιος της Μααχά, κόρης του Ταλμαΐ, βασιλιά της 
Γεσούρ. Τέταρτος ήταν ο Αδωνί, γιος της Αγγίθ· πέμπτος ο Σεφατίας, γιος της Αβιτάλ, και έκτος ο 
Ιθρεάμ από την Αιγλά, γυναίκα κι αυτή του Δαβίδ.Αυτούς τους γιους τους απέκτησε ο Δαβίδ στη 
Χεβρών (Β΄ Σαμ. 3:2-5). Αυτό είναι οικογενειακό «χάος». Ο πατέρας του, είχε πολλές γυναίκες. Και οι 
πολλές γυναίκες έχουν πολλά παιδιά.  
 
Συνέβη αυτό παρόλο που ο Θεός στο Δευτερονόμιο είχε δώσει σαφείς εντολές για όσους θα ήταν 
βασιλιάδες στον Ισραήλ. Στο Δευτερονόμιο  γράφει τα εξής: Ο βασιλιάς σας δεν θα πρέπει να έχει στην 
ιδιοκτησία του πολλά άλογα ούτε να στείλει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό να του φέρουν κι 
άλλα, για ν’ αυξήσει το ιππικό του. Ο Κύριος σας το έχει πει: «δε θα επιστρέψετε ποτέ πια από εκείνο 
το δρόμο». Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας, για να μην ξεστρατίσει 
η καρδιά του· ούτε πάρα πολύ ασήμι και χρυσάφι πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του (Δευτ. 17:16-
17). Ο βασιλιάς του Ισραήλ λοιπόν τρία πράγματα δεν θα μαζεύει, (1) άλογα για να μην περηφανευτεί 
κι αρχίζει να ελπίζει στη δική του δύναμη (2) γυναίκες και (3) χρήμα. Το ότι το περιγράφει στο Β΄ 
Σαμουήλ, τις πολλές γυναίκες του Δαβίδ, δεν σημαίνει πως ήταν σωστό. Στα ιστορικά βιβλία όταν τα 
διαβάζουμε, προϋποθέτουν πως παίρνουμε υπόψη μας το νόμο που έχει δώσει ο Θεός. Κατά συνέπεια, 
ο Αβεσσαλώμ μεγάλωνε μέσα σε αυτή την «ευρεία» οικογένεια. Γιατί θα το έκανε κάποιος βασιλιάς 
αυτό; Για να μπορεί να εξασφαλίσει πολλά παιδιά, επομένως τη συνέχιση της δυναστείας. Κι ακόμη για 
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να συνάψει συμμαχίες με τα γύρω έθνη. Όταν έχεις κάνει πεθερό ή συμπέθερο τον απέναντι βασιλιά, 
μάλλον δεν βρεθείτε αντίπαλοι. Αυτό δείχνει πως τελικά εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, κι όχι το Θεό.  
 
Στα χρόνια που μεγάλωνε ο Αβεσσαλώμ, που ο πατέρας του ήταν ανίκητος. Στην πορεία όμως, όμως, 
τσαλακώθηκε. Τσαλακώθηκε όταν έπεσε ηθικά, όταν αμάρτησε με την Βηθσαβεέ. Ένα βράδυ, ο Δαβίδ 
σηκώθηκε από το κρεβάτι του και περπατούσε στο δώμα του ανακτόρου του. Από κει είδε μια πολύ 
ωραία γυναίκα που έπαιρνε το λουτρό της. Αμέσως έστειλε και ζήτησε πληροφορίες για τη γυναίκα. 
«Αυτή είναι η Βηρσαβεέ», του είπαν, «κόρη του Ελιάμ και γυναίκα του Ουρία του Χετταίου». Ο Δαβίδ 
τότε έστειλε τους ανθρώπους του και την κάλεσε στην κατοικία του. Εκείνη πήγε κι αυτός πλάγιασε 
μαζί της· έπειτα εκείνη γύρισε στο σπίτι της (Β΄ Σαμουήλ 11:2-4). Στην πορεία για να κρύψουν την 
εγκυμοσύνη, ο Δαβίδ έστειλε τον άντρα της Βηθσαβεέ, τον Ουρία σε τέτοιο σημείο στη μάχη, ώστε να 
σκοτωθεί πράγμα που τελικά έγινε. Έτσι το μοντέλο  του Αβεσσαλώμ έπεσε. Ο πατέρας αμάρτησε. Δεν 
του έφταναν οι δικές του γυναίκες, άρπαξε τη γυναίκα ενός άλλου. Το μονοπάτι της λαγνείας, στο τέλος 
φέρνει μόνο πόνο, όπως και κάθε αμαρτία. Αυτό έφερε πόνο και στις δύο οικογένειες, κι όπως θα 
δούμε και στις επόμενες γενιές. 
 
Αυτό όμως δεν ήταν το τέρμα. Αργότερα ο Αβεσσαλώμ έχει να αντιμετωπίσει τα τρομερά νέα πως ο 
Αμνών ο μεγαλύτερος αδελφός του, αλλά από άλλη μητέρα, αυτός που θα γινόταν βασιλιάς, έχει βιάσει 
και ντροπιάσει τη δική του μικρή του αδελφή, την Ταμάρ. Στη συνέχεια συνέβησαν τα εξής: «Ο 
Αβεσσαλώμ, γιος του Δαβίδ, είχε μια ωραία αδερφή, που ονομαζόταν Ταμάρ. Αυτήν την αγάπησε ο 
ετεροθαλής αδερφός της ο Αμνών, άλλος γιος του Δαβίδ. Ο Αμνών βασανιζόταν τόσο πολύ από τον 
έρωτά του, που αρρώστησε για την Ταμάρ, γιατί ήταν παρθένα και του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να 
την πλησιάσει (Β΄ Σαμ. 13:1-2). Και διαβάζουμε στο τέλος της ιστορίας: Ο Αμνών όμως δεν ήθελε να 
την ακούσει, και καθώς ήταν δυνατότερος απ’ αυτήν, την υποχρέωσε να πλαγιάσει μαζί του και τη 
βίασε. Μετά ο Αμνών τη μίσησε τρομερά. Τόσο, που το μίσος του γι’ αυτήν ήταν μεγαλύτερο από τον 
έρωτά του. Της λέει, λοιπόν, «Σήκω και φύγε».«Όχι, αδερφέ μου», του απάντησε εκείνη. «Μη με 
διώχνεις. Το κακό αυτό θα είναι μεγαλύτερο από το άλλο που μου ’κανες». Εκείνος όμως δεν άκουγε 
τίποτα (Β΄ Σαμ. 13:12-14). 
 
Ο Αβεσσαλώμ περιμένει πως ο πατέρας του, ο Δαβίδ, θα παρέμβει και θα κάνει κάτι, αλλά ο Δαβίδ δεν 
κάνει τίποτα.  Όταν ο βασιλιάς Δαβίδ πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, θύμωσε πάρα πολύ (Β΄ Σαμ. 
13:21). Έμεινε στο θυμό, δεν έκανε τίποτα άλλο.  Δεν μπορεί ο αναγνώστης να μη σκεφθεί πως αυτή η 
παθητικότητα είχε να κάνει με του Δαβίδ το προσωπικό παρελθόν, την προσωπική του αποτυχία του με 
την Βηθσαβεέ. Πως μπορούσε να πειθαρχήσει τα παιδιά του στο ίδιο θέμα που ο ίδιος δεν είχε 
πειθαρχία; Ας το σκεφτούμε αυτό αδελφοί μου ως γονείς και ως μεγαλύτεροι γενικά. Τις αμαρτίες μας ο 
Θεός τις συγχωρεί. Το κακό μας παράδειγμα όμως, μένει και μπορεί να γίνει τελικά δικαιολογία και το 
όνομα του Θεού να βλασφημηθεί. Ως γονείς δεν μπορούμε να χάσουμε το ηθικό πλεονέκτημα του να 
είμαστε παραδείγματα για τα παιδιά μας.  
 
Δυστυχώς η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Ο Αβεσσαλώμ, εξάλλου, δε μιλούσε καθόλου στον Αμνών –
τόσο πολύ τον μισούσε που είχε ατιμάσει την αδερφή του την Ταμάρ (Β΄ Σαμ. 13:22). Δυστυχώς δεν 
σταμάτησε στο μίσος. Αφού ο πατέρας μου δεν κάνει τίποτα, και στη ζωή του και στην οικογένειά του, 
κάποιος πρέπει να κάνει το σωστό. Τι κάνει λοιπόν; Σκοτώνει τον Αμνών. Ή πιο σωστά, βάζει άλλους να 
τον σκοτώσουν. Τα διαβάζουμε αυτά από το 23 ως το 33.  
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Σαν παρένθεση, θυμάστε στην Καινή Διαθήκη πως ο Λόγος του Θεού εξισώνει το μίσος με το φόνο; Και 
μας φαίνεται ίσως «βαρύ». Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως 
κανένας φονιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή (Α΄ Ιωάν. 3:15). Η ιστορία αυτή είναι μια 
απάντηση στο γιατί αυτό είναι αλήθεια. Είναι εύκολο από το μίσος να φτάσεις στο φόνο. 
 
Ως αποτέλεσμα, ο Αβεσσαλώμ φεύγει για να γλιτώσει ο ίδιος τώρα τον θυμό του πατέρα του. 
Διαβάζουμε τι έγινε μετά: Ο Αβεσσαλώμ είχε καταφύγει στο βασιλιά της Γεσούρ τον Ταλμαΐ, γιο του 
Αμμιούδ, κι έμεινε κοντά του τρία χρόνια (Β΄ Σαμ. 13:37). Ο νέος αυτός είναι θυμωμένος, αλλά και 
κυνηγημένος. Δεν τον δικαιολογούμε. Δεν παίρνεις τη δικαιοσύνη στα χέρια σου. Δεν κάνεις ένα 
μεγαλύτερο κακό για να τιμωρήσεις μια όντως αποτρόπαιη πράξη. Προσπαθούμε όμως να διαβάσουμε 
την ιστορία όσο προσεκτικά γίνεται, ώστε να δούμε ως γονείς, την επίδραση που είχε ο πατέρας του 
επάνω του. 
 
Η αμαρτία του Δαβίδ και στη συνέχεια η παθητικότητα του πατέρα του, του Δαβίδ, εξόργιζε τον 
Αβεσσαλώμ. Άσοφα πήρε το πρόβλημα επάνω του και σκότωσε τον αδελφό του. Τρομαγμένος λοιπόν, 
που πάει; Στον Θαλμαϊ, τον βασιλιά της Γεσσούρ. Αυτός ξέρετε ποιος είναι; Είναι ο παππούς του. Πίσω 
στο Β΄ Σαμ. 3:3, μαθαίνουμε πως ήταν ο παππούς από την πλευρά της μητέρας του. Δεν σας κάνει 
εντύπωση; στην πιο μεγάλη πίεση της ζωής του, τρέχει στον παππού. Εκεί που ίσως αισθανόταν 
ασφάλεια, άνεση, εκεί που ίσως ένοιωθε πως τον καταλάβαιναν. 
 
Παππούδες και γιαγιάδες που έχουμε μαζί μας. Υπάρχουν στη ζωή σας δύο πολύτιμα δώρα. Η σοφία 
σας και η πορεία σας με το Θεό, και ο χρόνος. Δώστε χρόνο με τα εγγόνια σας. Τον χρειάζονται. Δώστε 
χρόνο για να τα ακούσετε, να τα ενθαρρύνετε, να τα αγαπήσετε και να τα συμβουλέψετε. 
 
Εν τω μεταξύ, ο Αβεσσαλώμ βρίσκεται τρία χρόνια στον παππού του, αυτοεξόριστος, και ο Δαβίδ δεν 
κάνει καμιά κίνηση. Ο βασιλιάς Δαβίδ όλο αυτό το διάστημα κρατούσε πένθος για το γιο του. Όταν 
παρηγορήθηκε από το θάνατο του Αμνών, επιθύμησε να πάει να δει τον Αβεσσαλώμ (Β΄ Σαμ. 13:38-
39). Μόνο πεθύμησε να τον δει. Και αυτό γιατί παρηγορήθηκε για τον Αμνών. Τρία χρόνια, ο πατέρας 
αυτός επιλέγει μια ακόμη φορά στην ανοησία ενός από τους γιους του, να ανταποκριθεί με μια 
μεγαλύτερη ανοησία. Την αδιαφορία. Και αποδεικνύεται πιο άμυαλος από τον Αβεσσαλώμ. Αν το παιδί 
σου δεν θέλει να σου μιλήσει, ίσως θέλεις εσύ.  
 
Ο Δαβίδ δεν κάνει τίποτα και μόνο μετά από τη παρέμβαση του Ιωάβ (ήταν ο στρατηγός του) που τη 
βρίσκουμε στην αρχή του κεφαλαίου 14, αποφασίζει να κάνει κάτι. Αν διαβάσετε την ιστορία και εδώ 
γίνεται κάτι ανάλογο με την περίπτωση του Νάθαν. Πηγαίνει τώρα μια γυναίκα και του λέει μια ιστορία 
και ζητάει τη γνώμη του βασιλιά. Και ο Δαβίδ απαντάει σωστά. Η γυναίκα τότε του λέει πως η απάντησή 
του είναι αυτή γιατί ο βασιλιάς είναι ένοχος και δεν στέλνει να φέρει τον εξόριστο γιο σου πίσω. Πρέπει 
να το κάνει ο βασιλιάς γιατί όπως λέει στο 14:14, Επειδή, αναπόφευκτα θα πεθάνουμε, [και είμαστε] 
σαν [το] χυμένο νερό επάνω στη γη, που δεν μαζεύεται ξανά· και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί μια 
ψυχή, αλλ' εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μη μένει εξωσμένος απ' αυτόν (Β΄ Σαμ. 14:14). Αυτό 
έπρεπε να έχει κάνει ο Δαβίδ σαν πατέρας και σαν άνθρωπος του Θεού. Και δεν το έκανε. Έπρεπε 
κάποιος ξένος να πάει να του πει τι να κάνει. Να τρέξει έστω και αργά, πίσω από το παιδί του. Να 
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προσπαθήσει να το ξανακερδίσει. Να αρχίσει να κάνει το σωστό. Ο Θεός πατέρας, εφευρίσκει μέσα για 
να φέρει αυτούς που είναι μακριά κοντά του. Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να εργαστούμε κι εμείς.  
 
Τελικά ο Δαβίδ αποφασίζει να κάνει κάτι, αλλά κι αυτό «μισό». Διαβάζουμε στο 14:21 Ο βασιλιάς είπε 
στον Ιωάβ: «Ορίστε, λοιπόν, η υπόθεση τακτοποιήθηκε όπως ήθελες: Πήγαινε και φέρε πίσω τον 
νεαρό Αβεσσαλώμ» (Β΄ Σαμ. 14:21). Και μετά τι έγινε; Ο Ιωάβ διαβάζουμε Μετά σηκώθηκε και πήγε 
στη Γεσούρ κι έφερε από ’κει τον Αβεσσαλώμ στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς είπε: «Ας γυρίσει στο 
σπίτι του. Αλλά εμένα δε θα με δει». Έτσι ο Αβεσσαλώμ γύρισε στο σπίτι του, χωρίς να δει το βασιλιά 
(Β΄ Σαμ. 14:23-24). Και προσέξτε και εδώ την λεπτομέρεια, στο τέλος του εδαφίου, λέει πως ο 
Αβεσσαλώμ δεν είδε το «βασιλιά,» όχι τον «πατέρα» του. Ίσως αυτό μας λέει πως οι δύο τους δεν είχαν 
σχέση πατέρα με παιδιού, αλλά βασιλιά και υπηκόου. Βλέπετε, η αποξένωση οδηγεί σε μεγαλύτερη 
απόσταση. Τελικά τι έκανε ο Δαβίδ με αυτό; Τίποτα. Είναι σαν να έλεγε, ‘ας τον να έρθει σπίτι, αλλά δεν 
θέλω ούτε να τον δω. Αφού είναι γιος μου ή κόρη μου ας ζει εδώ, αλλά μέχρι εκεί, τιποτα παραπάνω. 
Αυτό βέβαια δεν είναι ούτε συγχώρηση ούτε αποκατάσταση. 
 
Προσέξτε πουθενά το κείμενο δεν αφήνει ούτε κατά διάνοια να εννοηθεί πως αυτό που έκανε ο 
Αβεσσαλώμ ήταν σωστό. Μας διδάσκει όμως, πως για την τεράστια αμαρτία του Αβεσσαλώμ, ο 
πατέρας του έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο στραβό όπως αυτό που έκανε ο 
Αμνών και να καλύπτεται. Προφανώς επειδή ήταν ο πρωτότοκος, ήταν ο διάδοχος. Κι επειδή, η αμαρτία 
του Αμνών ήταν καρμπόν, ήταν επανάληψη της αμαρτίας του Δαβίδ. Για αυτό και τα δύο κεφάλαια 
είναι δίπλα-δίπλα. Ο γιος μιμείται τον πατέρα, εκεί που τον παίρνει. Ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που 
έπρεπε. Όλα ξεκίνησαν από τη δική του προσωπική ζωή, την οποία δεν έλεγξε, και πως μετά να ελέξγει 
τον Αμνών; 
 
Οι παραλληλισμοί ανάμεσα στου Αμνών την αμαρτία και του Δαβίδ είναι  πολλοί.  
- Και οι δύο προχώρησαν σε ανήθικες πράξεις με όμορφες γυναίκες (11:2 / 13:1) εκτός γάμου. 
- Και οι δύο έκαναν ό,τι έκαναν στο δικό τους προσωπικό χώρο, στο σπίτι τους (11:4 / 13:7).  
- Και οι δύο γυναίκες μετά δοκίμασαν μεγάλες λύπες (11:26 / 13:16,19). Ο Αμνών πλήγωσε μια 

γυναίκα που μπορεί εύκολα να δει κανείς πως τον αγαπούσε. Αν ο Αμνών της είχε πει, κοιμήσου 
μαζί μου αλλιώς σε σκοτώνω δεν θα του είχε προτείνει, «ζήτα με από τον Δαβίδ.» Του έφτιαξε πίτες 
σε σχήμα καρδιάς. Ήταν διατεθειμένη να τον παντρευτεί. Δεν ήταν κάποιος που τον γνώρισε τυχαία. 
Τον ήξερε σε όλη της τη ζωή. Αφού τη βίασε, έλπιζε πως θα την παντρευόταν. Έλπιζε πως θα 
ακολουθούσε τη στάση του Συχέμ. Η μετάνοια από την ερωτική πράξη θα εκδηλωνόταν ως συζυγική 
αγάπη. Αυτή είναι και η ιδανική μετάνοια στο Λόγο του Θεού.  

- Και οι δύο αμαρτίες προκάλεσαν το θάνατο δύο παιδιών του Δαβίδ (12:18 / 13:28). 
 
Αυτή η προσεκτική διάρθρωση του κειμένου αδελφοί μας δείχνει δύο τουλάχιστον πράγματα. Πρώτον, 
πως ο προφητικός λόγος του Θεού είναι αληθινός. Ο προφήτης Νάθαν είπε στον Δαβίδ πως η 
ρομφαία ποτέ δεν θα λείψει από το σπίτι σου (12:10). Και αρχίζουμε να το βλέπουμε να 
πραγματοποιείται. Δεύτερον, οι αμαρτίες της μίας γενιάς αφήνουν τη σφραγίδα τους, στην επόμενη. 
Κάθε αμαρτία όχι μόνο γεννάει περισσότερη αμαρτία, αλλά δίνει και το παράδειγμα, δυστυχώς, σε 
άλλους να ακολουθήσουν. 
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Στο εδάφιο 27, διαβάζουμε τη συνέχεια της ιστορίας του Αβεσσαλώμ, Ο Αβεσσαλώμ απέκτησε τρεις 
γιους και μία κόρη, που ονομαζόταν Ταμάρ και ήταν πολύ ωραία γυναίκα (Β΄ Σαμ. 14:27). Γεννάει 
τρεις γιους και μια κόρη που  ήταν και πολύ ωραία κοπέλα. Σας κάνει εντύπωση το όνομα; Ταμάρ! Το 
όνομα της αδελφής του. Ο άνθρωπος ζει με ένα άλυτο πρόβλημα. Εκείνος ο βιασμός χρόνια πριν και η 
συνακόλουθη αδικία είναι στο μυαλό του. Ακόμη ταλαιπωρείται από εκείνο που έγινε. Ακόμη θρηνεί 
την αδελφή του.  
 
Σύμφωνα με τη Γραφή, ο Αβεσσαλώμ έζησε προσέξτε δύο χρόνια στην Ιερουσαλήμ και δεν είδε τον 
πατέρα του ούτε μία φορά. Ο Αβεσσαλώμ έμεινε στην Ιερουσαλήμ δύο ολόκληρα χρόνια χωρίς να δει 
το βασιλιά (Β΄Σαμ.14:28). Στην ίδια πόλη αλλά οι καρδιές τους κόσμους μακριά. Τι κάνει τώρα που 
είναι πίσω στην Ιερουσαλήμ; Κάθεται στην πύλη και υπονομεύει το βασιλιά. Ελάτε να διαβάσουμε από 
το κεφάλαιο 15, τα εδάφια 1-6, Σηκωνόταν το πρωί και στεκόταν στο πλάι του δρόμου που οδηγούσε 
στην πύλη. Κάθε φορά που ερχόταν στο βασιλιά για κρίση κάποιος που είχε μια διαφορά, ο Αβεσσαλώμ 
τον καλούσε και τον ρωτούσε: «Από ποια πόλη έρχεσαι;» Εκείνος του απαντούσε: «Ο δούλος σου είμαι 
από την τάδε φυλή του Ισραήλ». Τότε ο Αβεσσαλώμ τού έλεγε: «Η υπόθεσή σου είναι σωστή και δίκαιη, 
αλλά κανείς δεν πρόκειται να σε ακούσει εκ μέρους του βασιλιά! Αχ, και να με διόριζαν κριτή σ’ αυτήν 
τη χώρα! Όλοι όσοι θα είχαν διαφορές ή εκκρεμείς δίκες θα έρχονταν σ’ εμένα κι εγώ θα τους έδινα το 
δίκιο τους!» Κι αν κανείς τον πλησίαζε για να τον προσκυνήσει, εκείνος άπλωνε το χέρι του, τον έπιανε 
και τον φιλούσε.Αυτά έκανε ο Αβεσσαλώμ σ’ όλους όσοι πήγαιναν στο βασιλιά για να εκδικάσουν 
κάποια υπόθεσή τους. Έτσι κέρδιζε τις καρδιές των Ισραηλιτών (Β΄ Σαμ. 15:6). 
 
Μοιάζει η ιστορία σαν μια έκδοση από κάποιο απ’ τους εφήβους που ζουν στο Χόλυγουντ. «Αν δεν 
γίνεται το δικό μου σπίτι, αν δεν είμαι ευχαριστημένος στο σπίτι, αν δεν τα βρίσκω με τον πατέρα μου 
και με την μάνα μου, θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου.» Και τι κάνει ο Δαβίδ, όταν ο γιος του στρέφεται 
ανοικτά εναντίον του; Φεύγει από το παλάτι. 
 
Ο Δαβίδ δεν ξέρει να ξεχωρίσει το ρόλο του σαν βασιλιάς από τον ρόλο του σαν πατέρας. Μάλλον δεν 
έχει ρόλο σαν πατέρας. Τουλάχιστον στη ζωή αυτού του παιδιού. Δεν ξέρω λοιπόν αδελφοί μου, πόσο 
πολιτικά ήταν τα κίνητρα στην επανάσταση του Αβεσσαλώμ!  
 
Ξέρουμε το τέλος της ιστορίας αυτής. Ο Αβεσσαλώμ στην επανάσταση που κανει σκοτώνεται. Πιάνονται 
τα μαλλιά του στα κλαδιά και εκεί τον θανατώνουν. Και τι κάνει ο Δαβίδ; Κλαίει! Κλαίει δυστυχώς 
αδελφοί την λάθος ώρα Τότε ο βασιλιάς ταράχτηκε. Ανέβηκε στο δωμάτιο πάνω από την πύλη κι 
έκλαιγε. Βημάτιζε κι έλεγε: «Γιε μου Αβεσσαλώμ! Γιε μου, γιε μου Αβεσσαλώμ! Μακάρι να είχα 
σκοτωθεί εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλώμ, γιε μου, γιε μου!» (B΄ Σαμουήλ. 19:1-2).  
 
Αυτή η ιστορία αδελφοί, δεν είναι κάποιο σενάριο δραματικής ταινίας. Είναι ο θεόπνευστος Λόγος του 
Θεού που μπορεί να βοηθήσει. Η προσωπική μου ζωή ως γονιός, έχει σημασία! Ως γονιός έχω 
υποχρέωση να είμαι «καλό» παράδειγμα. Δεν μπορώ να ζητώ ή να περιμένω πράγματα που εγώ δεν 
κάνω. Το κακό παράδειγμα του Δαβίδ, έδωσε την άδεια στον Αμνών να κάνει τα ίδια. Ο Θεός μας ζητάει 
να είμαστε καλά παραδείγματα. Το να τα μεγαλώνω «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» σημαίνει πως 
μέσα στην οικογένεια, θα ακούσουν το ευαγγέλιο αλλά και θα δουν το ευαγγέλιο. Για αυτό ως γονιός 
κοίτα που είσαι με το Χριστό! Δες την πίστη σου. Εξέτασε τη ζωή σου.  
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Δεύτερο, μην φεύγεις μακριά από τα παιδιά όταν σε απογοητεύουν, μπορεί να τα έχεις 
απογοητεύσει εσύ πιο πριν. Όπως απογοήτευσε ο Δαβίδ τον Αβεσσαλώμ. Μία με την Βηθσαβεέ, δύο 
με τον Αμνών, τρίτον με την αδιαφορία του. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι υπεύθυνα. Πως θα το 
μάθουν αυτό, αν εμείς οι γονείς δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι τους; 
 
Τι κάνεις Δαβίδ τρία χρόνια, όταν ο γιος σου είναι σε άλλη χώρα με τον παππού του. Είσαι βασιλιάς ναι! 
Είσαι και πατέρας. Πρέπει να έρθει ένας τρίτος για να σου πει να φέρεις το γιο σου πίσω; Κι όταν ήρθε 
για άλλα δύο χρόνια να μην τον δεις; Πόσο έκατσες να παραδεχτείς μπροστά του τις δικές σου 
αδυναμίες για την Βηθσαβεέ; Πολλές φορές θέλουμε σαν γονείς να κρατάμε ένα προσωπείο 
τελειότητας, χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα παιδιά μας το βλέπουν όμως. Και τα 
θυμώνει αυτό. Και το πιο βασικό, μπορεί να τα απομακρύνει από το Θεό.  
 
Πρέπει να τελειώσουμε με το εξής αδελφοί. Κι αυτό αφορά κάθε χριστιανό. Όλο αυτό το περιστατικό 
συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι, παραβαίνουν τα όρια του Θεού. Ο Δαβίδ πηγαίνει και παίρνει τη 
γυναίκα ενός άλλου. Αυτό είναι αμαρτία. Ο Αμνών θέλει να κοιμηθεί με μια γυναίκα που δεν είναι δική 
του. Αν διαβάσετε την ιστορία η Ταμάρ λέει στον  Αμνών, ζήτησέ με από το βασιλιά. Αυτός δεν θέλει. 
Του φτάνει τι νοιώθει.  Ο ένας λοιπόν κοιμάται με τη γυναίκα ενός άλλου, ο άλλος κοιμάται με μια 
γυναίκα που δεν είναι δική του. Και τα δύο αμαρτία. Απλώνουν και οι δύο τους, το χέρι τους και 
παίρνουν κάτι που δεν τους ανήκει. Γιατί το κάνουν; Ίσως επειδή «μπορούν». Πολλοί έτσι σκέφτοναι. 
Ίσως πάλι επειδή «θέλουν».  
 
Κι όμως ο Θεός λέει «όχι». Ποιο είναι το όριο του Θεού; Ποια είναι η αλήθεια του Θεού για αυτό το 
θέμα; Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής, και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη· γιατί 
ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς (Εβραίους 13:8). Αυτή είναι η αλήθεια του 
Θεού. Υπάρχει μόνο ο γάμος. Όλα τα άλλα, είναι παραβίαση.  
 
Εμείς το νερόνουμε το πράγμα. Η κοινωνία μας, μας σπρώχνει στο κακό φυσικά, το ίδιο και η σάρκα 
μας. Και η αλήθεια του Θεού φαίνεται παράλογη. Κι όμως, ο Θεός που δημιούργησε τον άνδρα και τη 
γυναίκα, και που ο ίδιος δημιούργησε το σεξ, το έβαλε μέσα στο γάμο. Ούτε έξω από αυτόν, ούτε πριν 
από αυτόν. Μιλάει για «συζυγική» κλίνη.  
 
Όλα αυτό, προφανώς δεν έχει λογική έξω από τα όρια της πίστης. Ο κόσμος το θεωρεί παράλογο, 
μεσαίωνα. Όπως και πολλά  άλλα βέβαια. Και είναι και μια δύσκολη μάχη, η καθαρότητα. Γιατί να το 
παλέψω; Ο Χριστός έχει πει: Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου (Ιωάν. 14:15). Το κάνει μόνο 
όποιος αγαπάει το Χριστό! Επειδή αγαπάει το Χριστό. Επειδή έχει πιστέψει πως ο Χριστός είναι η 
αλήθεια. Επειδή εμπιστεύεται πως ο Χριστός ξέρει καλύτερα. Επειδή πιστεύει πως η ζωή με το Χριστό 
είναι καλύτερη από τη ζωή χωρίς το Χριστό.  Ο Χριστός είναι ο λόγος, όχι η θρησκεία, όχι οι άνθρωπινες 
παραδόσεις. Ο Χριστός. Σε οποιαδήποτε αμαρτία λέω όχι το κάνω πρώτον και κύριον επειδή αγαπώ το 
Χριστό. Για αυτό είναι ανάγκη κι εμείς και τα παιδιά μας, να αγαπήσουμε το Χριστό! Δεν υπάρχει άλλος 
λόγος να παλαίψω να μείνω καθαρός. Ψάξε μέσα σου να δεις που στέκεσαι με το Χριστό. Για τα παιδιά 
σου, να προσεύχεσαι να μεταστραφούν στο Χριστό. Όταν έρχεται η πίεση, ο «κόμπος στο χτένι» που 
λέει ο λαός, τότε κάνω αυτό που αγαπάω πραγματικά. Αν αγαπώ το Χριστό, θα τηρήσω τις εντολές του. 
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Και δεν το κάνω μόνος Του. Υπάρχει δύναμη, από το Άγιο Πνεύμα: Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο: 
Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δε θ’ ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας 
(Γαλάτας 5:16). Φυσικά και υπάρχει δύναμη. Το Πνεύμα του Θεού, όταν με γεμίζει, όταν με πληρώνει, 
τότε μπορώ να παλεύω και να νικώ. Κανείς δεν είναι μόνος. Υπάρχουν άλλοι χριστιανοί που έχουν 
διαβεί αυτό το μονοπάτι πριν από εμας, και μπορούν να μας βοηθήσουν. Φτάνει να θέλουμε βοήθεια κι 
όχι απλό χάιδεμα.  
 
Ποια είναι η λύση αν έχω ξεφύγει; Υπάρχει λύση; Η μετάνοια! Η επιστροφή. Μετάνοια και επιστροφή 
σημαίνει πως ζητώ συγνώμη από το Θεό και σταματώ την αμαρτία. Κι ο Θεός υπόσχεται: Αν όμως 
ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες 
μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη (Α΄ Ιωάννου 1:9). Ο Χριστός τα πλήρωσε όλα. Αν 
έχεις ξεφύγει, πράγματι ο Χριστός προσφέρει συγχώρηση. Προσφέρει καινούργια ζωή.  
 
Η ομολογία όμως, πρέπει να είναι πραγματική. Και μην ξεχνάς πως ο Χριστός μας συγχωρεί για να μας 
αλλάξει. Πλήρωσε με τη ζωή του τις αμαρτίες μας για να μη ζούμε πια σε αυτές!! Αυτός σήκωσε τις 
αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία, 
και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού (Α΄ Πέτρου 2:24). 
 
Που είσαι με το Χριστό σήμερα; Τι είναι για σένα ο Χριστός; Προσευχόμαστε ώστε ως γονείς να 
αγαπήσουμε το Χριστό για να είμαστε καλά παραδείγματα στα παιδιά μας. Και στα παιδιά μας να 
μπορούμε να πούμε πως ζούμε καθαρή ζωή επειδή Εκείνος μας άλλαξε, μας συγχώρησε. Επειδή ήρθε 
κάποτε στη ζωή μας και μας είπε λόγια σαν κι αυτά που είπε στη μοιχαλίδα: Ούτε εγώ σε καταδικάζω», 
της είπε ο Ιησούς· «πήγαινε, κι από ’δω και πέρα μην αμαρτάνεις πια» (Ιωάν. 8:11). Αμήν. 
  

 


