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Nyílt kommunikáció 1. 
Személyes szint



A nyílt kommunikáció 
hiánya

Egy szomorú ellenpélda



2Sámuel 13.20 Akkor a bátyja, Absolon ezt mondta neki: Talán 
Amnón bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a 
testvéred ő! Ne vedd a szívedre ezt a dolgot! Ezután Támár 
magára hagyatva lakott testvérének, Absolonnak a házában. 

21 Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon 
megharagudott. 

22 Absolon pedig nem szólt Amnónhoz sem jót, sem rosszat. 
De gyűlölte Absolon Amnónt, mert erőszakot követett el a húgán, 
Támáron. 

23 Két esztendő múlva Absolon juhait nyírták az Efraimhoz tartozó 
Baal-Hácórban. Absolon meghívta az összes királyfiakat.



24 Megjelent ugyanis Absolon a királynál, és ezt mondta: Éppen 
most nyírják szolgád juhait. Jöjjön el azért a király szolgáival együtt 
a te szolgádhoz! 

25 De a király ezt felelte Absolonnak: Ne menjünk el, fiam, 
mindnyájan, hogy ne legyünk a terhedre! És bár unszolta őt, nem 
akart elmenni, hanem megáldotta őt. 

26 Akkor ezt mondta Absolon: Ha nem jössz, akkor jöjjön el velünk 
Amnón, a testvérem! A király így felelt: Miért menjen el veled? 

27 De amikor unszolta Absolon, elengedte vele Amnónt, és a többi 
királyfit.



28 Akkor Absolon ezt a parancsot adta legényeinek: Jól 
figyeljetek! Amikor Amnón jókedvű lesz a bortól, ezt mondom 
nektek: Vágjátok le Amnónt! Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, 
hiszen én adom nektek a parancsot! Legyetek erősek és bátrak! 

29 Úgy cselekedtek azért Absolon legényei Amnónnal, ahogyan 
Absolon parancsolta. A királyfiak pedig mindnyájan felugrottak, 
öszvérre ültek, és elmenekültek. 

30 Még úton voltak, amikor ez a hír jutott el Dávidhoz: Megölette 
Absolon a királyfiakat mind, egy sem maradt meg közülük! 

31 Akkor fölkelt a király, meghasogatta a ruháját, és a földre 
feküdt. Szolgái is mind meghasogatott ruhában álltak mellette.



32 De megszólalt Jónádáb, Simeának, Dávid testvérének a fia, és 
ezt mondta: Ne gondolja az én uram, hogy mind megölték az 
ifjakat, a királyfiakat, mert egyedül Amnón halt meg. Föltette ezt 
magában Absolon már akkor, amikor Amnón erőszakot követett el 
húgán, Támáron. 

33 Ne higgye azért az én uram, királyom, hogy az összes királyfi 
meghalt, mert csak Amnón halt meg. 

34 Absolon pedig elmenekült. Az őrálló legény föltekintett, és látta, 
hogy nagy néptömeg jön nyugat felől a hegyoldalon. 

35 Akkor ezt mondta Jónádáb a királynak: Ott jönnek a királyfiak! 
Úgy történt, ahogyan megmondta szolgád.



2Sámuel 14.1 Jóáb, Cerújá fia észrevette, hogy a király gondolatai 
Absolonon járnak. 

2 Elküldött azért Jóáb Tekóába, hozatott onnan egy bölcs 
asszonyt, és ezt mondta neki: Tégy úgy, mintha gyászolnál… 

21 Akkor ezt mondta a király Jóábnak: Rendben van, megteszem 
ezt a dolgot. Eredj, hozd vissza azt a fiút, Absolont!



28 Két esztendeje lakott már Absolon Jeruzsálemben, de a királyt 
nem láthatta… 

32 Absolon így felelt Jóábnak: Azért, mert üzentem neked, hogy 
jöjj ide; el akarlak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki: Miért 
jöttem haza Gesúrból? Jobb volna nekem még mindig ott lennem. 
Most már látni akarom a királyt! Ha bűnös vagyok, ölessen meg! 

33 Elment tehát Jóáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig 
hívatta Absolont, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve 
leborult előtte, a király pedig megcsókolta Absolont.



2Sámuel 15 Absolon föllázad apja, Dávid, ellen, aki menekülni 
kényszerül



A teremtés rendje



A teremtés eszköze

3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett 
világosság… 

28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: 
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg 
a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
földön mozgó minden élőlényen!



A képmás ismertetőjegye

19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei 
állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, 
hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, 
aminek az ember nevezi… 

23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból 
való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a 
neve: mert férfiemberből vétetett.



Az első bűn eszköze

3.1 Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, 
hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?… 

10 Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és 
megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.



Személyes 
bizonyságtétel


