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Hogyan kerüljük el a
katasztrófát

How to avoid a catastrophe

Dávid és Betsabé | David and Bethseba
❖

Dávid katasztrófája | David’s catastrophe

❖

Dávid bűnének következménye | The consequences of
David’s sin

❖

Dávid bűnbánata | David’s repentance

2Sámuel 11 | 2Samuel 11
1 Egy esztendő múlva, abban az időben,
amikor a királyok háborúba szoktak
vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival
meg egész Izráellel együtt. Pusztították az
ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid
azonban Jeruzsálemben maradt.

11 In the spring of the year, the time when
kings go out to battle, David sent Joab, and
his servants with him, and all Israel. And
they ravaged the Ammonites and
besieged Rabbah. But David remained at
Jerusalem.

2 Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a
fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált,
meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen
fürdött. Az asszony igen szép termetű volt.

2 It happened, late one afternoon, when
David arose from his couch and was walking
on the roof of the king's house, that he saw
from the roof a woman bathing; and the
woman was very beautiful.
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3 Dávid elküldött, és kérdezősködött az
asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez,
Eliám leánya, a hettita Úriás felesége.
4 Akkor követeket küldött Dávid, és
magához vitette őt. Az asszony bement
hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt
tisztult meg tisztátalanságából. Azután
hazament az asszony.
5 De az asszony teherbe esett. Ezért ezt az
üzenetet küldte Dávidnak: Teherbe estem! …

3 And David sent and inquired about the
woman. And one said, “Is not
this Bathsheba, the daughter of Eliam, the
wife of Uriah the Hittite?” 4 So David
sent messengers and took her, and she
came to him, and he lay with her. (Now
she had been purifying herself from her
uncleanness.) Then she returned to her
house. 5 And the woman conceived, and
she sent and told David, “I am pregnant.”
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Elengedte magát | He let himself go

•

Ige: Dávid azonban Jeruzsálemben
maradt - 1

•

Verse: David however stayed in
Jerusalem - 1

•

Alapelv: Efézus 5.15 Jól vigyázzatok
tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem
bölcsen, 16 kihasználva az alkalmas időt,
mert az idők gonoszak. 17 Éppen azért:
ne legyetek meggondolatlanok, hanem
értsétek meg, mi az Úr akarata.

•

Principle: Ephesians 5.15 Look carefully
then how you walk, not as unwise but
as wise,16 making the best use of the
time, because the days are evil.
17 Therefore do not be foolish, but
understand what the will of the Lord is.

•

Tanulság: Legyünk józanok: ne engedjük
meg magunknak a lelki lustaságot

•

Moral: Be sober: don’t allow yourself to
become spiritually lazy

2

Sebezhető volt | He was vulnerable

•

Ige: Estefelé, amikor felkelt
fekhelyéről - 2

•

Verse: late one afternoon, when
David arose from his couch - 1

•

Alapelv: Máté 26:41 Virrasszatok, és
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne
essetek: a lélek ugyan kész, de a test
erőtlen."

•

Principle: Mt 26.41 Watch and pray
that you may not enter into
temptation. The spirit indeed is
willing, but the flesh is weak.”

•

Tanulság: készüljünk fel a
számunkra veszélyes helyzetekre

•

Moral: prepare for potentially
dangerous situations

3

A kísértés pillanata|The moment of temptation

•

Ige: Meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen
fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. - 2

•

Verse: he saw from the roof a woman bathing;
and the woman was very beautiful. - 2

•

Alapelv: Jakab 1.13 Senki se mondja, amikor
kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az
Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga
sem kísért senkit a gonosszal. 14 Mert
mindenki saját kívánságától vonzva és
csalogatva esik kísértésbe.

•

Principle: James 1.13 Let no one say when he
is tempted, “I am being tempted by God,” for
God cannot be tempted with evil, and he
himself tempts no one.14 But each person is
tempted when he is lured and enticed by his
own desire.

•

Tanulság: Ne csapjuk be magunkat: inkább
ismerjük meg az ellenség stratégiáját azzal,
hogy elismerjük gyengeségeinket

•

Moral: Let’s not fool ourselves: get to know
the enemy’s tactics by recognizing your own
weaknesses
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Elengedte magát | He let himself go

•

Ige: Dávid elküldött, és kérdezősködött
-3

•

Verse: And David sent and inquired
about the woman - 3

•

Alapelv: Példabeszédek 23.31 Ne nézd a
bort, hogyan vöröslik, hogyan
gyöngyözik a pohárban. Bizony simán
lecsúszik az! 32 De végül megcsíp, mint
a kígyó, megmar, mint a vipera.

•

Principle: Prov 23.Do not look at wine
when it is red, when it sparkles in the
cup and goes down smoothly. 32 In the
end it bites like a serpent and stings like
an adder.

•

Tanulság: Ne játsz a kísértéssel: addig
fordíts hátat a kísértésnek, amíg még
van erőd

•

Moral: Don’t play with temptation: turn
your back on it while you have the
strength
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Elengedte magát | He let himself go

•

Ige: Követeket küldött, magához vitette, vele
hált - 4

•

Verse: He sent messengers and took her, …
and he lay with her. - 4

•

Alapelv: 1Mózes 4.6 Ekkor azt kérdezte
Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és
miért horgasztod le a fejed? 7 Hiszen ha jól
cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem
jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és
rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

•

Principle: Gen 4.6 The Lord said to Cain,
“Why are you angry, and why has your face
fallen? 7 If you do well, will you not be
accepted? And if you do not do well, sin is
crouching at the door. Its desire is contrary
to you, but you must rule over it.”

•

Tanulság: Cselekedj jót: alakíts ki jó
szokásokat, amiket ösztönösen tehetsz a
kísértés idején

•

Moral: Do good: develop good habits that
you do instinctually when temptation comes

