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11:1) Pada pergantian tahun pada waktu raja raja biasanya maju berperang, maka daud

menyuruh yoab maju beserta orang orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka

memusnahkan bani amon dan mengepung kota raba sedang daud sendiri tinggal di

yerusalem.

11:2) Sekali peristiwa pada waktu petang,ketika Daud bangun dari tempat

pembaringannya lalu berjalan jalan diatas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas

sotoh itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya.

11:3) Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata :

itu adalah betsyeba binti elaim ,istri uria orang het itu.

11:4) Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang

kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri

dari kenajisannya . Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.

11:5) Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan

kepada Daud,demikian : aku mengandung.
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1) Pada pergantian tahun pada waktu raja raja

biasanya maju berperang maka daud

menyuruh Yoab maju beserta orang orangnya

dan seluruh orang Israel. Mereka

memusnahkan kota Raba sedang Daud

sendiri tinggal di Yerusalem.

-----------------------------------------------------------------

It happened in the spring of the year, at a time

when kings go out to battle, that David sent

Joab and his servants with him, and all Israel

and they destroyed the people of Ammon and

besieged Rabbah but David remained at

Jerusalem.
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1 Petrus 5:8

“Sadarlah dan berjaga jagalah,lawanmu si iblis

berjalan keliling sama seperti singa yang

mengaum aum dan mencari orang yang dapat

ditelannya”.

-----------------------------------------------------------------------

1) Raja Daud tidak berperang.

2) Kitab 2 Samuel 10;18.

3) Galatia 5 : 16 “Maksudku ialah hiduplah oleh

Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan

daging.
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2) Sekali peristiwa pada waktu petang ketika

Daud bangun dari tempat pembaringannya

lalu berjalan jalan diatas sotoh istana, tampak

kepadanya dari atas sotoh itu seorang

perempuan sedang mandi,perempuan itu

sangat elok rupanya.

-----------------------------------------------------------------

Contoh : Yusuf

“Apakah sebuah pencobaan adalah

pencobaan ?”
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3)Lalu Daud menyuruh orang bertanya

tentang perempuan itu dan orang

berkata : itu adalah batsyeba binti eliam

istri uria orang het itu.

-----------------------------------------------------------

- Ayah : Eliam.

- Kakek : Ahitofel.

- Suami : Uria.
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4) Sesudah itu Daud menyuruh orang

mengambil dia. Perempuan itu datang

kepadanya lalu Daud tidur dengan dia.

Perempuan itu baru selesai membersihkan

diri dari kenajisannya kemudian pulanglah

perempuan itu kerumahnya.

5) Lalu mengandunglah perempuan itu dan

disuruhnya orang memberitahukan kepada

Daud demikian : “Aku mengandung”
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1) Peristiwa yang tidak biasa.

Raja Daud biasa berperang.

2) Dari peristiwa itu memerlukan tindak lanjut.

Raja Daud melihat Betsyeba dalam keadaan mandi---lanjut atau tidak ?

3) Prajurit sudah memperingatkan (Status Betsyeba).

Apakah kita mengeraskan hati ?

4) Satu peristiwa dosa melahirkan dosa lainnya.

Betsyeba hamil, jadi ?
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- Heart Alarm

- Conscience

- Alertness

-----------------------------------------------------------

Hanya orang yang Intim dan Taat dengan

Tuhan yang bisa senantiasa menjaga

“Heart Alarm” nya selalu dalam keadaan

Be ALert.

- DOA

- PUASA

- KEGIATAN ROHANI
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Ada konsekuensi Dosa dan Korban yang

harus ditanggung,sekalipun Tuhan maha

pengampun.

-----------------------------------------------------------

Mencegah selalu lebih baik daripada

mengobati

-----------------------------------------------------------

Bangsa Israel tetap sampai ke Kanaan

tapi memerlukan waktu 40 Tahun karena

tidak ada Alertness Awareness.
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1) Jangan terbiasa dengan hidup yang

nyaman.

2) Tuhan mengutus orang orang disekitar kita

utk memperingatkan kita.

3) Apabila kita jatuh kedalam satu dosa maka

dosa yang lain otomatis mengikuti.

4) Saat orang sedang dalam puncak

kehidupannya, saat itulah dia bisa

overconfident.

5) Milikilah Alert Awaraness dalam hidup kita

untuk mencegah jatuh kedalam dosa.



Matius 26 : 40 - 41
40 Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya

itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia

berkata kepada Petrus: "Tidakkah kamu

sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?

41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu

jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang

penurut, tetapi daging lemah."

PB. HAL 36



Ibrani 10 : 25

Janganlah kita menjauhkan diri dari

pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti

dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi

marilah kita saling menasihati, dan semakin

giat melakukannya menjelang hari Tuhan

yang mendekat.

PB. HAL 267


