TÖREDELEMES SZÍV
Broken Heart

Dávid bűne - David’s sin
• Erőszak és házasságtörés - Abuse and adultery
• Gyilkosság - Murder
• 2Sám 11.27 A gyász letelte után érte küldött Dávid,
palotájába vitette; az pedig a felesége lett, és fiút
szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid
elkövetett.
27 And when the mourning was over, David sent and brought her to
his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing
that David had done displeased the Lord.

Bűnös szív
Sinful Heart

1 Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá,
és ezt mondta neki: Volt egy városban két ember, egy
gazdag meg egy szegény.
2 A gazdagnak igen sok juha és marhája volt.
3 A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája,
azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel
együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott,
és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna.
4 Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez
sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy
elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a
szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki
hozzá érkezett.

5 Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta
Nátánnak: 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.
7 Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt
mondja az Úr, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én
mentettelek meg Saul kezéből.
8 Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit.
Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még
sok mindent adtam volna neked.
9 Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik
neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül
vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!
10 Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél
engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.

Jakab 4.1 Honnan vannak viszályok és harcok
közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok
okozzák-e ezeket?
2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és
irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és
viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem
kéritek.
James 4.1 What causes quarrels and what causes fights among
you? Is it not this, that your passions are at war within
you? 2 You desire and do not have, so you murder. You covet and
cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because
you do not ask.

5 Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta
Nátánnak: 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.
7 Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt
mondja az Úr, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én
mentettelek meg Saul kezéből.
8 Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit.
Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még
sok mindent adtam volna neked.
9 Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik
neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül
vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!
10 Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél
engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.

11 Ezt mondja az Úr: Éppen a saját házadból fogok
bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el,
és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel
hálni.
12 Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel
előtt és napvilágnál cselekszem ezt!
13 Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az
Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is
elengedte vétkedet, nem halsz meg.
14 Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr
ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a
fiadnak, aki született neked.

• Az előző fejezetben Dávid sokat beszélt és irányított,
Isten csendben volt
In the previous chapter David talked and was in charge, God
was quiet
• Most Isten beszél és irányít, és Dávid csendben van
Now God talks and is in charge and David is quiet
• Péld 14.12 Van út, amely egyenesnek látszik az
ember előtt, de végül a halálba vezet.
Prov 14.There is a way that seems right to a man, but its end
is the way to death.

11 Ezt mondja az Úr: Éppen a saját házadból fogok
bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el,
és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel
hálni.
12 Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel
előtt és napvilágnál cselekszem ezt!
13 Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az
Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is
elengedte vétkedet, nem halsz meg.
14 Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr
ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a
fiadnak, aki született neked.

15 Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel
verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak.
16 Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért; böjtöt tartott Dávid,
és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát.
17 Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a
földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit.
18 A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem
merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert
ezt gondolták: Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk
hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg
neki, hogy meghalt a gyermek?! Még valami bajt csinál!
19 Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és
rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a
szolgáit: Meghalt a gyermek? Meghalt - felelték.

20 Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente
magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába, és
leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek
eléje ételt, és evett.
21 Akkor ezt mondták neki a szolgái: Miért tetted ezt?
Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor
meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél.
22 Ő így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és
sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül
rajtam az Úr, és életben marad a gyermek.
23 De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza
tudom-e még hozni őt? Én megyek majd őhozzá, de ő
nem tér vissza hozzám.
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Kifogások nélküli bűnvallás
Confession without excuses

Zsoltárok 51.1 A karmesternek: Dávid zsoltára,
2 abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement
Dávid Betsabéhoz.
3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el
hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg
engem!
5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.
(English verse numbers: Hungarian -2)

Isten elleni vétek felismerése
Recognition of sinning against God

6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit
rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az
ítéleted.
7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant
engem.
8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a
bölcsesség titkaira tanítasz engem.
(English verse numbers: Hungarian -2)

Isteni megbocsátás
God’s forgiveness

9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és
fehérebb leszek, mint a hó.
10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és
megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél.
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!
(English verse numbers: Hungarian -2)

Isteni helyreállítás
God’s restoration

14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy
lelkem készséges legyen,
15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek
megtérjenek hozzád.
16 Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító
Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
17 Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.
(English verse numbers: Hungarian -2)
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Broken heart

18 Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot
adnék is, nem vennéd szívesen.
19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes
és megtört szívet nem veted meg, Istenem!
20 Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem
kőfalait!
21 Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az
égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak
oltárodon bikákat.
(English verse numbers: Hungarian -2)

• 1Kor 7.8 Mert ha megszomorítottalak is titeket
azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva
hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított
titeket,
9 de most már örülök. Nem annak, hogy
megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre
szomorodtatok meg: mert Isten szerint
szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem
vallotok kárt.
10 Mert az Isten szerinti szomorúság
megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a
világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
1Corinthians 7.8-10

• Van visszaút! There IS turning around!
• Van helyreállás! There IS restoration!
• Nem kell leírnod magad! You don’t have
to write yourself off !
• Ne hidd el a hazugságot, hogy neked
már késő! Don’t believe the lie that it’s too
late for you!

• Valld meg bűneid kifogások nélkül
Confess without excuses
• Ismerd fel, Isten ellen vétkeztél
Recognise you sinned against God
• Isten meg tud bocsátani
God can forgive
• Isten helyre tud állítani
God can restore
• Őrizd a töredelmes szíved
Guard your broken heart

