A szívek vizsgálója

1 Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul
miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg
olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek
a fiai közül szemeltem ki a királyt.

Saul elutasítása
The rejection of Saul

• Nem szabadult meg tőle - ISTEN NEM TÜRELMETLEN
Did not get rid of him - GOD IS NOT IMPATIENT

• Nem ítélte bukásra - ISTEN NEM KICSINYES

Did not set him up for failure - GOD IS NOT PETTY

• Elutasította - ISTEN NEM OSZTOZIK DICSŐSÉGÉN

DID reject him - GOD DOES NOT SHARE HIS GLORY
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2 Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem.
De az Úr ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért
jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak.
3 De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy
mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked!
4 És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett
Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés
szándékkal jöttél-e?
5 Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az
Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután
szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára.
6 Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az Úr
felkentje, aki most itt van.

Isten a szívek
vizsgálója
God searches the heart

16.7-13

7 De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se
termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit
lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt
nézi, ami a szívben van.
8 Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt
mondta: Őt sem választotta az Úr.
9 Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem
választotta az Úr.
10 Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt
mondta Isainak: Ezeket nem választotta az Úr.

11 Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van
még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel
ezt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig
nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik.
12 Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű
és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: Rajta! Kend fel, mert
ő az!
13 Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei
jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is
maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.

„Mit jelent Isten szíve szerint való embernek lenni? Nekem úgy tűnik,
hogy olyan emberről van szó, akinek az élete összhangban van Istennel.
Ami számára fontos, az számodra is fontos. Ami őt terheli, az téged is
terhel. Ha ő azt mondja, „Menj jobbra, akkor te jobbra mész. Ha ő azt
mondja, „Ezt hagy abba“, akkor abbahagyod. Ha ő azt mondja, „Ez nem
helyes, változtass rajta“, akkor elfogadod, és megteszed, mert a szíved
Istenért dobog.“
"What does it mean to be a person after God's own heart? Seems to me, it means that
you are a person whose life is in harmony with the Lord. What is important to Him is
important to you. What burdens Him burdens you. When He says, 'Go to the right,' you go
to the right. When He says, 'Stop that in your life,' you stop it. When He says, 'This is
wrong and I want you to change,' you come to terms with it because you have a heart for
God.“
Swindoll

