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ОТГОВОРИ - АВЕСАЛОМ И АДОНИЯ ( УРОК 30 -АВС) 
 

А. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА ТИП АВЕСАЛОМ 
 
Операционна система Авесалом се развива в среда, където няма дисциплина. 

Давид беше ядосан на Амнон, задето бе изнасилил Тамар, но не го дисциплинира – 
не успя да приложи закона.  

1. МАСКИРА ЧУВСТВА И НАМЕРЕНИЯ 
 МАСКИРА ОМРАЗА 
2 Царе 13:22 
Между това, Авесалом не казваше на Амнона ни зло ни добро; защото Авесалом 
мразеше Амнона за гдето беше насилил сестра му Тамар. 

Авесалом мразеше Амнон, защото беше изнасилил сестра му Тамар. 
2 Царе 13:23 
А след цели две години Авесалом имаше стригачи във Ваал-асор, който е близо при 
Ефрем; и Авесалом покани всичките царски синове. 
2 Царе 13:28 
Тогава Авесалом заповяда на слугите си, казвайки: Гледайте когато Амноновото 
сърце се развесели от виното и аз ще ви кажа: Поразете Амнона, тогава го убийте. 
Не бойте се; не ви ли заповядвам аз? бъдете дръзновени и храбри. 

Тази омраза, която той успешно скри от Амнон, завърши в убийство 2 години 
по-късно. 
 МАСКИРА НЕБОГОУГОДНА АМБИЦИЯ 
2 Царе 15:7-10 
7 И като се свършиха четири години {Така според доста много стари преводи; обаче, 
според Еврейския текст – 40 години,}, Авесалом каза на царя: Да отида, моля, в 
Хеврон, за да изпълня обрека, който направих Господу; 8 защото слугата ти направи 
обрек, когато живееше в Гесур у Сирия, и казах: Ако наистина ме върне Господ в 
Ерусалим, тогава ще послужа Господу. 9 И царят му каза: Иди с мир. И така, той 
стана та отиде в Хеврон. 10 А Авесалом разпрати шпиони по всичките Израилеви 
племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон. 

Авесалом презря Давид задето се отнесе слабохарактерно с Амнон. Омразата и 
амбицията му да бъде цар бяха скрити от Давид. Той чакаше 40 години. 

Авесалом представя неискрен духовен син на поставения човек. Той е 
недоволен от начина, по който поставеният човек дисциплинира други духовни 
синове. Прикрива злонамереността си и амбицията си чрез добри дела (стригане 
на овце) и религия (в този случай оброци). Той използва овцете, за да получи, 
каквото иска. 

2. ДВИЖЕН ОТ НЕПРОСТИТЕЛНОСТ 
2 Царе 13:22 
Между това, Авесалом не казваше на Амнона ни зло ни добро; защото Авесалом 
мразеше Амнона за гдето беше насилил сестра му Тамар. 
2 Царе 13:28-29 
28 Тогава Авесалом заповяда на слугите си, казвайки: Гледайте когато Амноновото 
сърце се развесели от виното и аз ще ви кажа: Поразете Амнона, тогава го убийте. 
Не бойте се; не ви ли заповядвам аз? бъдете дръзновени и храбри. 29 И Авесаломовите 
слуги сториха на Амнона според както Авесалом заповяда. Тогава всичките царски 
синове станаха и възседнаха всеки на мъската си та побягнаха. 

Авесалом таеше непростителност в продължение на 2 години. Времето не можа 
да го излекува. 
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3. УБИВА ТОВА, КОЕТО ДАВИД ОБИЧА 
Авесалом уби Амнон. 
Не го е грижа за това, което е скъпо на поставения човек. 

2 Царе 13:36 
И като изговори това, ето, царските синове дойдоха и плакаха с висок глас; също и 
царят и всичките плакаха твърде много. 

4. КАМЕННО СЪРЦЕ 
2 Царе 14:32 
А Авесалом отговори на Иоава: Ето, пратих до тебе да кажат: Дойди тук за да те 
пратя при царя да кажеш: Защо съм дошъл от Гесур? по-добре щеше да е за мене да 
бях още там; сега, прочее, нека видя лицето на царя; и ако има неправда в мене, нека 
ме убие. 

Той е непокаян – не чувства, че е направил нещо нередно. 
5. СВЪРЗА СЕ С ХОРАТА, КОИТО ДАВИД НЕ МОЖА ДА 

ДИСЦИПЛИНИРА 
2 Царе 13:37-38 
37 Но Авесалом побягна и отиде при гесурския цар Талмай Амиудовия син; а Давид 
жалееше за сина си всеки ден. 38 Авесалом, прочее, побягна и отиде в Гесур, и там 
преживя три години. 
2 Царе 3:2-3 
2 И народиха се синове на Давида в Хеврон; първородният му беше Амнон, от 
езраелката Ахиноам; 3 вторият му, Хилеав {В 1. Лет. 3:1, Даниил.}, от Авигея, 
жената на кармилеца Навал; третият, Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския 
цар Талмай; 

Авесалом избяга при гесурския цар Талмай. Талмай беше негов дядо. 
Авесалом използва сантименталните връзки на Давид да защити себе си. 
6. ОБИЧАН ОТ ДАВИД 

2 Царе 13:39 
И душата на цар Давида излизаше и чезнеше по Авесалома, защото беше се утешил за 
Амноновата смърт. 
2 Царе 18:5 
Тогава царят заповяда на Иоава, на Ависея и на Итая, казвайки: Пощадете ми 
младежа Авесалома. И всичките люде чуха, когато царят заповядваше на всички 
военачалници за Авесалома. 
2 Царе 18:32-33 
32 И царят рече на Хусина: Здрав ли е младежът Авесалом? А Хусина отговори: 
Неприятелите на господаря ми царя, и всички, които се подигат против тебе за зло, 
дано станат като оня младеж! 33 И царят се смути много, и възкачи се в стаята над 
портата та плака; и като отиваше говореше така: Сине мой Авесаломе, сине мой, 
сине мой Авесаломе! да бях умрял аз вместо тебе, Авесаломе, сине мой, сине мой! 

Тази система, макар и зла действа в този, който поставеният човек обича. 
7. ВЪНШНО КРАСИВ 

2 Царе 14:25-26 
25 А в целия Израил нямаше човек толкова много хвален за красотата си колкото 
Авесалома; от петата на ногата му, дори до върха на главата му нямаше в него 
недостатък. 26 И когато острижеше главата си, (защото всяка година я стрижеше, 
понеже косата му натегваше, затова я стрижеше), претегляше косата на главата 
си, и тя тежеше двеста сикли според царската теглилка. 

Авесалом беше външно красив, но вътрешно бе изпълнен със злонамереност. 
Хората бяха привлечени към личността му поради външния му вид. 
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Накрая собствената му красота (коса) го убива, когато го впримчва на едно 
дърво. 
2 Царе 18:9 
И случи се Авесалом да се срещне с Давидовите слуги. А Авесалом яздеше на мъска; и 
като влезе мъската под гъстите клони на един голям дъб, главата му се хвана в дъба, 
и той увисна между небето и земята: а мъската мина изпод него. 
Галатяни 3:13 
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: 
Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на 
дърво"; 

8. МАНИПУЛАТИВЕН 
2 Царе 14:29-32 
29 Тогава Авесалом повика Иоава, за да го изпрати при царя; но той отказа да дойде 
при него. И повика го втори път; но пак отказа да дойде. 30 Затова, каза на слугите 
си: Вижте, Иоавовата нива е близо до моята, и там има ечемик; идете запалете го. И 
тъй Авесаломовите слуги запалиха нивата. 31 Тогава Иоав стана та отиде при 
Авесалома в къщата му и му каза: Защо са запалили слугите ти нивата ми? 32 А 
Авесалом отговори на Иоава: Ето, пратих до тебе да кажат: Дойди тук за да те 
пратя при царя да кажеш: Защо съм дошъл от Гесур? по-добре щеше да е за мене да 
бях още там; сега, прочее, нека видя лицето на царя; и ако има неправда в мене, нека 
ме убие. 

Той подпалва огън, за да получи, каквото иска. Човек, който действа с тази 
система нарочно ще причинява проблеми в църквата, за да постигне своите цели. 

9. ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО ТЪРСИ ВНИМАНИЕ 
2 Царе 15:1-2 
1 След това Авесалом си приготви колесници и коне и петдесет мъже, които да 
тичат пред него. 2 И Авесалом ставаше рано, та стоеше край пътя до портата; и 
когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съдба, тогава 
Авесалом го викаше и думаше: От кой си град? А той казваше: Слугата ти е от еди-
кое Израилево племе. 

Поставя себе си на видими места. Той се занимава с дейност, която печели 
вниманието на другите. 

 Надуто парадиране с богатство (колесници и коне) 
 Става рано, за да покаже усърдие 
 Застава до портата – така че не могат да не го видят. 

10. ВЪЗПОЛЗВА СЕ ОТ УДОБЕН СЛУЧАЙ 
2 Царе 15:2-3 
2 И Авесалом ставаше рано, та стоеше край пътя до портата; и когато някой имаше 
дело, за което трябваше да дойде пред царя за съдба, тогава Авесалом го викаше и 
думаше: От кой си град? А той казваше: Слугата ти е от еди-кое Израилево племе. 3 
И Авесалом му казваше: Виж, твоята работа е добра и права; но от страна на царя 
няма кой да те слуша. 

 Той се цели в хората с проблеми 
 Той печели точки като подрива работоспособността на поставения 

човек (стих 3) 
11. АМБИЦИОЗЕН 

2 Царе 15:4 
Авесалом още казваше: Да бях само поставен съдия на тая страна, за да идва при 
мене всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам! 

Беше движен от желанието да заеме положението на поставения човек. 
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12. ПОКАЗДВА НЕИСКРЕНА ЛЮБОВ, ЗА ДА ОТКРАДНЕ СЪРЦАТА НА 
ХОРАТА 

2 Царе 15:5-6 
5 И когато някой се приближаваше да му се поклони, той простираше ръка та го 
хващаше и го целуваше. 6 Така постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който 
дохождаше при царя за съд; и по тоя начин Авесалом подмамваше сърцата на 
Израилевите мъже. 

Той целуваше хората, за да получи своето. Под фалшивия претекст на 
загриженост той подмамваше сърцата на хората. 

13. УЛАВЯ ПРОСТОДУШНИТЕ И НЕВЕЖИТЕ 
2 Царе 15:11 
А с Авесалома отидоха от Ерусалим двеста мъже, поканени, които отидоха 
простодушно, без да знаят нещо. 

Хората, които следват Авесалом са простодушни (наивни) и невежи. 
За такава група нямаше значение историята на Давид. 
14. ДЕЙСТВА В ЗАГОВОРНИЧЕСТВО 

2 Царе 15:12-13 
12 После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, 
гилонеца Ахитофел, от града му Гило. И заговорът бе силен, понеже людете 
постоянно се умножаваха около Авесалома. 13 Тогава дойде вестител при Давида и 
каза: Сърцата на Израилевите мъже се обърнаха към Авесалома. 

Той използва онези хора, които знаят тайните грехове на поставения човек. 
Ахитофел беше баща на Витсавее – без съмнение той знаеше за греховете на 
Давид. 

15. ЗАДЕЙСТВА ИСТИНСКИТЕ СИНОВЕ НА ДОМА 
2 Царе 15:19-22 
19 Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идеш и ти с нас? върни се и остани с 
царя, защото си чужденец и преселен от мястото си. 20 Ти вчера дойде; и днес да те 
направя ли да се скиташ с нас? Ето, аз ще ида където мога; ти се върни, заведи още и 
братята си; милост и вярност да бъдат с тебе! 21 А Итай в отговор рече на царя: 
Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми царя, гдето и да бъде 
господарят ми царят, било за смърт, било за живот, непременно там ще бъде и 
слугата ти. 22 Тогава Давид каза на Итая: Иди та премини. И тъй, премина гетецът 
Итай, и всичките му мъже, и всичките деца що бяха с него. 

Итай, досега непознат, излиза на преден план като верен последовател на 
Давид. 

Когато кризата удари дома се разкриват истинските синове. 
16. ЗАВЕЖДА ЦЪРКВАТА В ПУСТИНЯТА 

2 Царе 15:23-25 
23 А цялата местност плачеше със силен глас като преминаваха всичките люде; а 
царят премина потока Кедрон, и всичките люде преминаха през пътя за пустинята. 
24 А ето дойде и Садок и с него всичките левити, които носеха ковчега за плочите на 
Божия завет; и сложиха Божия ковчег (при който се качи и Авиатар) догде всичките 
люде излязоха от града. 25 Тогава царят каза на Садока: Върни Божия ковчег в града; 
ако придобия благоволението на Господа, Той ще ме възвърне за да видя Него и 
обиталището Му; 
2 Царе 17:29 
мед, масло, овци и говеждо сирене на Давида и на людете с него за да ядат; защото 
рекоха: Людете са гладни и изнемощели и жадни в пустинята. 
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Системата тип Авесалом завежда истинската църква на място на болка и 
недоимък в пустинята. 

17. ПОХОТЛИВОСТ 
2 Царе 16:22 
Поставиха, прочее, шатъра за Авесалома върху къщния покрив; и Авесалом влезе при 
бащините си наложници пред целия Израил. 

Тази система се характеризира с плътско задоволяване. 
18. РАЗРУШЕН ОТ СОБСТВЕНАТА СИ КРАСОТА 

2 Царе 18:9 
И случи се Авесалом да се срещне с Давидовите слуги. А Авесалом яздеше на мъска; и 
като влезе мъската под гъстите клони на един голям дъб, главата му се хвана в дъба, 
и той увисна между небето и земята: а мъската мина изпод него. 

Беше впримчен от собствената си коса. Накрая косата (славата) му, на която 
всички се възхищаваха, доведе до смъртта му. 

19. НЕ ОТГЛЕЖДА СИНОВЕ 
2 Царе 14:27 
И родиха се на Авесалома трима сина и една дъщеря на име Тамар, която беше 
красива. 
2 Царе 18:18 
А Авесалом, когато беше още жив, бе взел и издигнал за себе си стълба, който е в 
царската долина; защото си рече: Нямам син, който да опази паметта на името ми; 
затова нарече стълба по своето име; и той се нарича и до днес Авесаломов паметник. 

Авесалом имаше 3 сина. Той живееше като саможивец – загрижен за 
егоистична амбиция. 

20. НЕОЧАКВАН ВРАГ 
2 Царе 3:2-3 
2 И народиха се синове на Давида в Хеврон; първородният му беше Амнон, от 
езраелката Ахиноам; 3 вторият му, Хилеав {В 1. Лет. 3:1, Даниил.}, от Авигея, 
жената на кармилеца Навал; третият, Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския 
цар Талмай; 

Авесалом беше роден в Хеврон (общение) – място на завет, сигурен град 
(убежищен град – виж Исус Навин). Той е неочакван враг. 

 
Б. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА ТИП АДОНИЯ 
 
1. АМБИЦИОЗНОСТ И ГОРДОСТ 

3 Царе 1:5 
Тогава Адония, Агитиният син, надуто си каза: Аз ще царувам. И приготви си 
колесници и конници и петдесет мъже, които да тичат пред него. 

Всеки, който действа в тази система желае да присвои мястото на поставения 
човек. 

2. ЗАДЕЙСТВА СЕ В ОТСЪСТВИЕ / ЗАБОЛЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК 

3 Царе 1:1 
А когато цар Давид бе остарял, в напреднала възраст, при все, че го покриваха с дрехи, 
не се стоплюваше. 

Адония излиза на преден план, когато Давид е болен и беззащитен. Той е 
безхарактерен водач, който се възползва от всеки удобен случай. 
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3. НИКОГА НЕ Е БИЛ ПОРИЦАВАН 
3 Царе 1:6 
А баща му никога не беше му досаждал с думите: Ти защо правиш това? А той беше и 
много хубав на глед; и роди се на Давида подир Авесалома. 

Той е творение на поставения човек. Никога не е бил поправян. Това не 
означава, че той винаги е бил прав – по-скоро е свикнал да бъде глезен. 

4. ДЕЙСТВА В ЗАГОВОРНИЧЕСТВО 
3 Царе 1:7 
Той се сговори с Иоава Саруиния син и със свещеника Авиатара, и те последваха 
Адония и му помагаха. 

Присъединява се към силни хора, за да компенсира собствената си слабост. 
5. НЕЗАКОННИ ЖЕРТВИ 

3 Царе 1:9 
И Адония закла овци, говеда и угоени телци при скалата на Зоелет, която е при извора 
Рогих, и покани всичките си братя царските синове, и всичките Юдови мъже 
царските слуги. 

ЗОЕЛЕТ – „змийският”. 
Изглежда има сатанински връзки. 
Той започва служението си с идолопоклонство. 
6. ИЗПОЛЗВА РЕЛИГИЯТА ЗА ЗАЩИТА 
3 Царе 1:50 

А Адония, понеже се уплаши от Соломона, стана и отиде да се хване за роговете на 
олтара. 

Той принесе жертва върху камъка Зоелет. Намирайки се в криза, потърси 
помощта на законния олтар – там, където Давид принесе жертвите си. 

7. БЛУДНИЯТ СИН 
Не можа да изчака смъртта на Давид. Както блудния син и той поиска 

наследството (трона) преди смъртта на баща си. 
8. НЕПОПРАВИМ 

3 Царе 2:19-25 
19 И така, Витсавее влезе при цар Соломона да му говори за Адония. И царят стана 
да я посрещне, и поклони й се; сетне, като седна на престола си, каза да положат 
престол и за царевата майка; и тя седна отдясно му. 20 Тогава тя каза: Една малка 
просба имам към тебе; не ми я отричай. А царят й рече: Проси, майко моя, защото 
няма да ти откажа. 21 И тя рече: Нека се даде сунамката Ависага на брата ти 
Адония за жена. 22 Но цар Соломон в отговор рече на майка си: А защо искаш 
сунамката Ависага за Адония? искай за него и царството, (защото ми е по-голям 
брат); да! за него, за свещеника Авиатара и за Иоава Саруиния син. 23 Тогава цар 
Соломон се закле в Господа, казвайки: Така да ми направи Бог, да! и повече да притури, 
ако Адония не е изговорил тая дума против живота си. 24 Сега, прочее, заклевам се в 
живота на Господа, Който ме утвърди и ме тури да седна на престола на баща ми 
Давида, и Който ми направи дом, според както се е обещал, днес непременно Адония 
ще бъде умъртвен. 25 И тъй, цар Соломон прати да изпълни заповедта му Ванаия 
Иодаевият син, който го нападна; и той умря. 

Той не се покая, когато заговорът да присвои престола се провали. След 
време опита отново, чрез сунамката Ависага – девицата, дадена на Давид, когато 
той остаря. 
 


