Ki mint vet, úgy arat
As You Sow, So Shall You Reap

Dávid és Betsabé
• Senki nem immunis a
bűnre

• Isten példát statuál
Dáviddal

• A bűnnek következményei
vannak

• Mire képes Isten
kegyelme

•

No one’s immune to sin

•

God sets an example
with David

•

Sin has consequences

•

What God’s grace can
do
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•

A bűn mindig halált hoz

•

Sin always brings death

•

A bűn további bűnt szül

•

Sin begets more sin

•

A bűn másokra is
hatással van

•

Sin aﬀects others

A bűn mindig halált hoz
• Dávid nem az események áldozata

•

David wasn’t the victim of
circumstances

• Jakab 1.13 Senki se mondja, amikor

•

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. 15 Then
desire when it has conceived gives
birth to sin, and sin when it is fully
grown brings forth death.

volt

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.

• 15 Azután a kívánság megfoganva

bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve
halált nemz.

A bűn mindig halált hoz
•
•

Elsősorban lelki halált jelent
2Sam 11.15 Ezt írta a levélben:
Állítsátok Úriást az arcvonalba,
ahol legerősebb a harc, azután
húzódjatok vissza, hogy
levágják, és meghaljon!

•

Primarily means spiritual
death

•

2Sam 11. In the letter he
wrote, “Set Uriah in the
forefront of the hardest
fighting, and then draw
back from him, that he
may be struck down, and
die.”

A bűn mindig halált hoz
•

Róma 6.23 Mert a bűn zsoldja
a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet
Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.

•

Romans 6.23 For the
wages of sin is death, but
the free gift of God is
eternal life in Christ Jesus
our Lord.
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A bűn további bűnt szül
2Sámuel 11.5 De az asszony teherbe esett. Ezért ezt az üzenetet küldte
Dávidnak: Teherbe estem!
6 Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak: Küldd hozzám a hettita Úriást! Jóáb el
is küldte Úriást Dávidhoz.
7 Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e
Jóáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború.
8 Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: Menj haza, és mosd meg a lábadat!
Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát.
9 De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi
szolgájával együtt, és nem ment haza…

A bűn további bűnt szül
14 Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással küldött el.
15 Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a
harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghaljon!
16 Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra a helyre
állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak.
17 Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Jóábbal,
néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a
hettita Úriás is.
18 Jelentést küldött azért Jóáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról.

A bűn mindig halált hoz
•

Hol van az a pásztorfiú, aki Góliáttal is
megküzdött? (a szemüveg)

•

Where is the shepherd boy who
was ready to fight Goliath?

•

Zsoltárok 51.11 Rejtsd el orcádat
vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!
12 Tiszta szívet teremts bennem,
Istenem, és az erős lelket újítsd meg
bennem!
13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet
ne vedd el tőlem!
14 Vidámíts meg újra szabadításoddal,
támogass, hogy lelkem készséges
legyen…

•

Psalms 51.9 Hide your face from
my sins, and blot out all my
iniquities 10 Create in me a clean
heart, O God, and renew a
right spirit within me. 11 Cast me
not away from your presence,
and take not your Holy Spirit
from me 12 Restore to me the
joy of your salvation, and uphold
me with a willing spirit.
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A bűn másokra is hatással van
•
•
•

A rejtett bűnök is
Nátán szembesíti Dávidot
2Sam 12.5 Az élő Úrra
mondom, hogy halál fia az az
ember, aki ezt tette!
6 A bárányért négyszer annyit
kell fizetnie, mivel ezt tette, és
mivel könyörtelen volt.

•
•
•

Hidden sins too
Nathan confronts David
2Sam 12.5 “As
the Lord lives, the man who
has done this deserves to
die, 6 and he shall restore
the lamb fourfold, because
he did this thing, and
because he had no pity.”

A bűn másokra is hatással van
•

12.18 A hetedik napon meghalt a
gyermek.

•

12.18 On the seventh day the
child died.

•
•

Amón megerőszakolja Támárt

•
•

Amnon rapes Tamar

13.28 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!

13.28 Then Absalom
commanded his servants,
“Mark when Amnon's heart is
merry with wine, and when I
say to you, ‘Strike Amnon,’
then kill him. Do not fear; have
I not commanded you? Be
courageous and be valiant.”

A bűn másokra is hatással van
•
•

•
•

Absolon fellázad Dávid ellen
18.14 Jóáb ezt mondta: Mit
vesztegetem veled az időt? És
három dárdát kapva a kezébe,
beledöfte Absolon szívébe, mert
még életben volt a tölgyfán.
Adonijjá fellázad Dávid ellen
1Kir 2.25 Elküldte azért Salamon
király Benáját, Jójádá fiát, aki
leterítette őt, úgyhogy meghalt.

•
•

Absolom rebels against David

•
•

Adonijah rebels against David

18.14 Joab said, “I will not waste
time like this with you.” And he
took three javelins in his hand and
thrust them into the heart of
Absalom while he was still alive in
the oak.
1Kings 2.25 So King Solomon
sent Benaiah the son of Jehoiada,
and he struck him down, and he
died.

Ha a bűn ilyen szörnyű, van
reményünk?
If sin is so horrible, do we have hope?

