UNTUK KAUM MUDA

Lawanlah Keinginan yang Salah
Daud dan Batsyeba—Bahagian 1
Arahan: Lakukan aktiviti ini di tempat yang sunyi. Sambil membaca ayat-ayat Bible,
bayangkan anda sedang menyaksikan peristiwa itu dengan mata sendiri. Dengarlah
suaranya dan hayatilah perasaan wataknya. Biarlah kisah itu hidup dalam minda anda.
Watak utama: Daud, Batsyeba, Uria, dan Yoab
Ringkasan: Daud melakukan dosa yang serius dan kemudian mencuba
menyembunyikannya.

1

FIKIRKAN SITUASI INI.—BACA 2 SAMUEL 11:1-27.
Menurut imaginasi anda, berapa jauhkah tempat Daud berdiri dari tempat Batsyeba
sedang mandi?
Apakah gambaran anda tentang keperibadian watak-watak dalam kisah ini?
Daud
Batsyeba
Uria
Yoab
Apakah perasaan Uria yang dapat anda “dengar” dalam suaranya semasa dia
bercakap kepada Daud di ayat 11?

2

KAJI DENGAN MENDALAM.
Pada pendapat anda, mengapakah Yoab juga bertanggungjawab atas kematian Uria?
(Baca semula ayat 14-17.)
Adakah Batsyeba bertanggungjawab dalam kejadian itu? Jika ya, mengapa?
(Petunjuk: Baca semula 2 Samuel 11:4; kemudian baca Imamat 20:10.)
Semasa Daud nampak Batsyeba, dia sepatutnya berada di mana?
(Baca semula 2 Samuel 11:1.)
Bible mengajarkan bahawa Tuhan akan membangkitkan banyak orang yang sudah
mati. Apakah sesetengah isu rumit yang harus diselesaikan antara Daud, Uria,
Batsyeba, dan Yoab, pada masa itu?
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Apakah hukum-hukum yang dilanggar oleh Daud,
dan apakah hukuman yang boleh dijatuhkan ke
atasnya? (Petunjuk: Baca Keluaran 20:13, 14, 17;
juga Kejadian 9:6; Ulangan 22:22.)

Mengapakah Daud juga melanggar hukum yang
dicatat di Keluaran 20:15?

3

TERAPKAN APA YANG DIPELAJARI.
Tuliskan apa yang anda pelajari tentang . . .
Bahayanya membiarkan keinginan yang salah
berakar di hati. (Yakobus 1:14, 15)

“Menurut perintah” tanpa berfikir panjang biarpun
perintah itu bercanggah dengan hukum Tuhan.

Akibat dosa, biarpun perbuatan salah itu tidak
segera diketahui anda atau orang lain.
(Baca semula 2 Samuel 11:27.)

4

TANYALAH DIRI.
Dalam situasi apa saya mungkin tergoda
untuk asyik memandang sesuatu yang akan
membangkitkan keinginan yang salah?

Bagaimanakah saya dapat mengelak daripada
memupuk keinginan yang dibenci Tuhan?

Daripada kisah ini, apakah pengajaran yang paling
penting bagi saya, dan mengapa?

Cadangan: Jadikan kisah ini seperti laporan
berita. Adakan “temu ramah” dengan watak
utama dan orang lain yang menyaksikan
peristiwa itu.
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