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Az Örökkévaló imádata kincs 

 

Lekció: 1Sám 16,1-13 

  1Az 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. 2Hogyan 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. 3De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra 

adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! 4És úgy tett 

Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, 

remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal 

jöttél-e? 5Békés 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. 

6Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az 

Úr felkentje, aki most itt van. 7De 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. 8Ekkor Abinádábot szólította Isai, és 

odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az Úr. 9Azután 

Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az Úr. 10Így 

vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: 

Ezeket nem választotta az Úr. 11Majd 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. 12Üzent tehát neki, és 

elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor 

ezt mondta az Úr: Rajta! Kend fel, mert ő az! 13Sámuel 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. 

 

Textus: Ézs 33,6 

Békesség és hűség vesz körül téged, Sion, bölcsesség, üdvösség és az 

Örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod. Az Örökkévaló imádata és félelme 

lesz kincsed. (Egyszerű fordítás) 

 

 

Kedves Testvérek! 

Ézsaiás könyvéből egy jövendölés egyetlen versét olvastam fel. 

Ez a prófécia arról beszél, 

 hogy Isten újra felemeli majd az Ő népét, 

  s akkor Békesség és hűség veszi majd körül, 

bölcsesség, üdvösség és az Örökkévaló ismerete lesz a gazdagsága. 

 Az Örökkévaló imádata és félelme lesz a kincse. 

 

S én ezt az utóbbi néhány szót szeretném ma kiemelni, 

 s ezért a mai igehirdetésnek is azt a címet adtam, 

  hogy az Örökkévaló imádata kincs. 

 

Az elmúlt kedden a Déri Múzeumban voltunk 15-en a gyülekezetből, 

 s megtekintettünk egy kiállítást,  

  melynek az volt a címe, 

   hogy „Ősi arany és ezüstkincsek Romániából.” 

Előtte néhány előadást is szerveztek a rendezők, 

 amelyek főként az aranyról, 

 annak kibányászásáról, megműveléséről szóltak, 

s a nagyterem megtelt zsúfolásig emberrel.  

S aztán a tömeggel együtt hömpölyögve lehetett  

az előadást követően megtekinteni a csillogó kincseket.  

 



Én ma egy egészen másfajta kincsről szeretnék beszélni. 

Egy olyan kincsről, 

 ami azonban értékesebb az aranynál. 

Egy olyan kincsről,  

 amiről maga az Úr Jézus azt mondja, 

  hogy ezt a kincset már itt a földön elkezdhetjük gyűjteni. 

Sőt azt mondja erről:  

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 

megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek 

magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 

emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. (Mt 6,19-20.) 

 

Mai istentiszteletünkön  

1) először tehát erről szeretnék beszélni, hogy Isten imádata kincs. 

2) azért, és erről szólok másodjára, mert Isten azt nézi, ami a 

szívben van, ahogyan ezt Dávid életében is látni fogjuk, 

3) mert Isten imádatának a következménye, és erről beszélek majd 

harmadjára, hogy a hívő ember már nem a körülményekre, 

hanem az Úrra néz.  

Összefoglalva újra:  

1) Isten imádata kincs 

2) Isten azt nézi, ami a szívben 

3) az imádó szív Istenre néz 

 

1) 

Először tehát arról beszéljünk, 

 amiről alapigénk is szól, hogy az örökkévaló Isten imádata kincs. 

   

Mai társadalmunk 

és anyagias világunk Jézus szavainak az ellenkezőjét harsogja: 

 Gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, 

  és a vallást hagyjátok meg a hiszékenyeknek. 

S e szólamnak megfelelően látjuk, 

hogy az emberek legnagyobb idejét ez tölti ki, 

hogy földi kincseket gyűjtsenek. 

A mai embernek, de mondhatni, minden kor emberének 

 erre állt rá a gondolkodása, tudása, 

  hogy miként tud minél több földi kincset összegyűjteni. 

 

Biztosan tudják a testvérek, 

 hogy a teológia mellett a közgazdasági egyetemet is elvégeztem. 

És az egész közgazdasági képzés középpontjában az a célkitűzés állt, 

 hogy megtanítsák,  

  hogyan lehet minél nagyobb profitra,  

anyagi haszonra szert tenni. 

 

Ezzel szemben Jézus azt mondja: 

 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, 

lelkében pedig kárt vall? (Mt 16,26) 

Hiszen egyszer majd minden szerzeményünk szertefoszlik. 

S tűz vizsgálja meg, 

 mi az, ami a mennyei szempontok szerint arany és ezüst, 

  illetve mi az, ami csak szalma, széna és pozdorja. 

 

Ezért mondja Jézus: gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,  

 mert az megmarad. 

Azt nem eszi meg a rozsda, 

 azt nem lopják el a tolvajok a bankból. 

Ez a mennyei bankszámlán gyűlik, 

 és életünk végén igazán csak ez fog számítani. 

 

Nem a házunk mérete, amiben lakunk, 

 nem a divatos ruhánk, 

hanem az,  

hogy földi életünk folyamán mennyire kerestük Isten országát. 

Hogy mennyire ismertük meg Őt. 



Mennyire magasztaltuk fel szent nevét. 

 

Hogy igaz volt-e ránk az,  

 amit Ézsaiás próféta mondott: 

bölcsesség és az Örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod,  

az Örökkévaló imádata és félelme lesz a kincsed. 

 

De mit is jelent az,  

 hogy Isten imádata, felmagasztalása, dicsérete kincs. 

Erre az egyik legjobb példa a Bibliából Dávid. 

Nyissuk csak fel otthon a Zsoltárok könyvét, 

 akár naponta, s olvassunk el egy szép zsoltárt,  

  amelyből felfakad az Isten iránti szeretet és imádat.  

És az ézsaiási próféciából kiderül, 

 hogy amikor Istent imádjuk, 

  az kincsé válik, mennyei kincsé, 

   ami gyűlik és ami megmarad. 

 

Nem véletlenül választottam ezt a verset, 

 hiszen amikor istentiszteleteinken énekelünk,  

  Isten nevét felmagasztaljuk, az a mi imádatunk része. 

Ahogyan most is énekeltünk, 

 az Istent magasztalta, s ez kincs. 

Vagy ahogyan a délutáni zenés istentiszteletünkben is, 

 Isten nevét fogjuk felmagasztalni, imádni,  

  talán többet énekelve, talán másabb módon, 

   más hangszereket használva, 

de ezzel imádni fogjuk Istent, 

 és ez kincs, mennyei kincs, 

  amiről Jézus azt mondja: Ezt gyűjtsétek. 

Mert ez megmarad. 

 

Dávid ebben áll példaként előttünk.  

Kedves Testvérek! 

Milyen hatalmas különbség van a két szemlélet,  

 a földi és a mennyei kincsgyűjtés között. 

Miért? 

Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, 

 az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. 

 

2, 

S erről szeretnék másodjára beszélni, 

 hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. 

A felolvasott igéből látjuk,  

 hogy amikor Izrael első királya,  

Saul engedetlenné lett  Istennel szemben, 

Isten elküldte prófétáját, Sámuelt Betlehembe azért, 

hogy ott kenje fel Isai egyik fiát királynak. 

Sámuel pedig találkozik Isai fiaival.  

 Először a termetes növésű Eliáb-bal. 

Azt gondolja Sámuel: Biztosan ez lesz az Úr felkentje, 

 aki most itt van. 

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. (1Sám 16,7) 

Majd találkozik Isai másik 6 fiával is, 

     de az Úr nem mondta egyikről sem azt, hogy kenje fel bármelyiket is. 

Ezért Sámuel megkérdezi,  

hogy mindegyik fiú itt van? 

Azt válaszolják:  

Hátra van még a legkisebb, de ő éppen a juhokat őrzi.   

 

Sámuel pedig azt mondja: 



 Hozasd ide, mert addig nem ülünk le, míg meg nem érkezik. 

S mikor jön Dávid, 

azt mondta az Úr: Rajta! Kend fel, mert ő az! 

 

Dávid jó megjelenésű, pirospozsgás ifjú volt, 

 aki édesapja juhait őrizte. 

És amíg ezt tette, Istennek énekelt, dicsérte az Urat. 

Felszakadt a szívéből Isten dicsősségének a megvallása. 

Kereste az Urat.  

Énekelt neki.  

Ezzel hívta Őt. 

Várta Őt. 

Isten pedig, 

 aki a szíveket vizsgálja,  

  látta, hogy Dávid mennyire szereti Őt. 

Mennyire szeret vele időzni. 

 

A Bibliában olyan sokat olvasunk arról, 

 hogy Dávid megkérdezte az Urat. 

Arra törekedett, 

 hogy meghallja Isten hangját. 

De nemcsak meghallotta, 

 hanem engedelmesen meg is tette azt, 

  amit Isten mondott és kért. 

És ezzel kincseket gyűjtött a mennyben. 

Ezért választotta Dávidot Isten. 

Ő nem azt nézte, 

 hogy milyen erős, milyen délceg. 

Mert Istent nem a külsőségek érdeklik. 

Olyan érdekes,  

 amikor Dávid testvérére Eliábra azt mondja: 

  Én megvetem őt. 

Ne a megjelenését, a termetes növését nézd Sámuel.  

Én megvetem őt. 

 

Mert Isten a szíveket vizsgálja, 

 és lehet valaki jó megjelenésű, de ha nem figyel Istenre, 

  ha a szíve távol van Istentől,  

   akkor Isten az ilyen embert megveti. 

De Dávid kedves férfi volt Isten előtt. 

 

Ezért beszélt Pál apostol a következőképpen Dávidról:  

Miután Isten Sault elvetette,  

Dávidot emelte királyukká,  

akiről bizonyságot is tett és ezt mondta:  

Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, 

a szívem szerint való férfit,  

aki teljesíti minden akaratomat. (ApCsel 13,22) 

 

Sámuel tehát felkeni az Isten szerinti férfit királlyá 

testvérei jelenlétében. 

És mit tesz Dávid? 

Talán azt mondja gőgösen a testvéreinek, 

 hogy most már el lehet húzni,  

  mert én vagyok az új király? 

Elkezdi-e fitogtatni, hogy ő lett a felkent? 

Nem ezt teszi, 

 hanem visszamegy a juhok mellé. 

És mintha mi sem történt volna, 

 Dávid nem veszi le tekintetét a mennyei kincsekről. 

Továbbra is Isten dicséretével van tele a szíve. 

Ez csordul túl az ő szívén: 

Istent imádni, Őt magasztalni. 

 

 

3, 



3, Egy másik fontos dolog is kiderül Dávid történetéből, mégpedig az, 

 hogy Isten imádata, az Istenbe vetett mély bizalom  

  nemcsak mennyei kincset jelent, 

hanem itt e földön is milyen nagy érték. 

 

Mert ahogyan Isten nem a külsőségeket nézi, 

 úgy a hívő, Istent imádó ember is megtanul  

nem a körülményekre nézni, 

   hanem az Úrra. 

S erről szeretnék harmadjára beszélni, 

 hogy az Istent imádó ember az Úrra néz. 

 

Dávid felkenése után arról olvasunk a következő részben, 

hogy külső ellenség, a filiszteusok támadják meg Izraelt. 

Dávid három nagyobb testvére pedig bevonul Saul király seregébe.  

Dávidot pedig édesapja elküldi, 

 hogy vigyen nekik kenyeret, 

 az ezredesnek pedig küldött 10 sajtot,  

  feltehetőleg azért, hogy ne a legelső sorba állítsa a fiukat. 

Úgy látszik, „a megvesztegetés”, mint kategória  

már a bibliai időkben is működött. 

 

Volt ott egy Góliát nevű, óriási termetű filiszteus harcos. 

Úgy gondolom, ezt a történetet jól ismerjük. 

40 napon keresztül gyalázta Istent és Izrael seregét. 

Nap mint nap azt mondta, hogy válasszatok ki magatok közül egy embert, 

 aki megküzd velem, 

és e párharc kimenetele döntse el a háborút. 

 

Kedves Testvérek! 

Az izraeli harcosok pedig látva Góliátot féltek. 

Miért? 

Azt nézték, ami a szemük előtt volt. 

Mert az óriásoknak akkor is és ma is 

 az a jellemzője, 

  hogy félelmet keltenek. 

 

Kedves Testvérek! 

Milyen sokszor ma is óriásokat látunk magunk előtt, 

 amelyek félelmet gerjesztenek bennünk. 

Egy óriási vagy más szóval: legyőzhetetlen betegség, 

egy óriási probléma, 

egy óriási adósság, 

a migránsok óriási tömege,  

óriási, megoldhatatlannak tűnő feladatok. 

 

És ezek az óriások, ezek a Góliátok mindig félelmet akarnak kelteni. 

És akik csak azt nézik, ami a szemük előtt van, 

 akikben nincs meg az Isten iránti hit és imádat, 

  azok csak az óriást látják. 

Az izraeliták is csak Góliát hatalmas méreteit nézték és féltek.  

Azt olvassuk: „megrettentek és igen féltek.” 

Szinte remegtek. 

Saul király is félt. Remegett keze, lába.  

Nem tudta, hogy kit küldjön.  

Nem álltak sorba a jelentkezők,  

akik meg akartak küzdeni Góliáttal. 

 

És ekkor jön Dávid,  

 hogy testvéreinek ételt hozzon. 

Meghallja, hogy miként szidja és gyalázza Izráel táborát 

 és Isten szent nevét Góliát. 

   

Kedves Testvérek! 

Dávidban pedig felforr a düh, 

 hogy hogyan merészel így beszélni ez az óriás. 



Dávid szívében nincs félelem.  

Ő mennyei szemszögből látja a helyzetet.  

Ő nem fél, 

 pedig csak egy kis pásztorfiú. 

S annyira feldühíti az, 

 hogy Góliát Isten nevét káromolja, 

hogy meg akar küzdeni vele. 

 

Bizonyára ezt az indíttatást is Istentől kapta Dávid, 

 és nem futamodott meg, hanem engedelmes volt. 

Már viszik is Saul királyhoz. 

 

És annyira látszik,  

hogy Saul mennyire emberi módon gondolkodik. 

Ráadja a saját páncélját, 

 ami szinte Dávidra olyan nagy volt,  

hogy a földet súrolta. 

Azért adta rá, 

 hogy meglegyen a színpadi kép. 

Hogy jó megjelenése legyen a harctéren Dávidnak. 

Bizonyára csillogott ez a ruha. 

Saul úgy gondolkodott, ahogy Sámuelnek Isten mondta: 

 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. 

 Vagy ahogy a mondás tartja: 

 A ruha teszi az embert. 

 

Dávid azonban azt mondta,  

 hogy neki nem kell a páncél. 

Neki nem kell a külsőség. 

Úgysem ez számít. 

Helyette van egy parittyája, meg egy botja. 

 

Kedves Testvérek! 

Amikor Dávid így felment a harctérre, 

 a sajátjai is lehet, hogy azt mondták: Mennyire égő ez. 

  Csak egy ilyen gyereket tudtunk küldeni? 

   Góliátnak csak egy fél falatot jelent. 

 

S amikor a harcmezőre megy, 

 Góliát is gúnyolódik vele:  

  Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? 

Ő is csak Dávid megjelenését nézi. 

Ő is csak azt nézi, ami a szeme előtt van. 

 

Dávid azonban így felelt: 

Te karddal és dárdával jössz ellenem,  

de én a seregek Urának,  

Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened,  

akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. 

Dávid szívében Isten ismerete, imádata volt. 

Dávid szívében az Isten iránti engedelmesség volt. 

Dávidnak ez volt a kincse: Isten ismerete. Isten imádata, 

   az Istenbe vetett hite. 

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, 

 és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1)  

 

Majd tudjuk, hogy kilőtt egy követ a parittyájából, 

 ami halántékon találta Góliátot, aki megtántorodott és elesett. 

Dávid pedig levágta a fejét és a levágott fejet felemelte. 

Erre nem számított senki. 

Izráel serege pedig rárohant a menekülő filiszteusokra, 

 és nagy győzelmet aratott. 

 

Kedves Testvérek! 

Miért volt győzelem? 

Mert volt legalább egy olyan ember, 



 aki Istenre tudott nézni, 

 aki ismerte Istent, 

 aki ismerte Isten hangját, 

 akinek a szíve Isten imádatával volt tele, 

 aki Istentől várt mindent, 

 aki engedelmeskedett Istennek. 

Nem emberi elgondolások szerint gondolkodott. 

Túl tudott látni a láthatókon. 

Aki nem rettent meg az óriástól, 

 mert tudta, hogy a Seregek Urának erejéhez képest Góliát  

  csupán egy szúnyog, egy hangya. 

Dávid nem emberi erőfeszítésekkel akarta megoldani ezt a helyzetet, 

 hanem ezt is Isten kezébe tette. 

Hagyta, hogy általa ebben a helyzetben is Isten ereje mutatkozzon meg. 

 

Kedves Testvérek! 

Milyen sokszor egészen más a mi stratégiánk. 

Okoskodunk, emberi megoldásokat gyártunk, 

csak azt nézzük, ami a szemünk előtt van, 

 s ha egy probléma óriássá nőtt, 

kétségbeesünk, remegünk. 

 

Pedig mennyivel könnyebb lenne ehelyett azt tenni, 

 amit Dávid is tett, 

hogy mindent az Úrra bízzunk. 

Mert az eredményes élet receptje ma is ez. 

Szívünkkel az Úrra nézni, 

 Őt imádni, mivel Isten imádata kincs, 

 s tudni azt, hogy Isten ma is a szívünket vizsgálja. 

Ezért mondja: 

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az 

élet!  (Péld 4,23) 

És ezért támadja az ördög a Góliátjaival, 

 a látható dolgokkal leginkább a szívünket. 

Ezért emel óriásokat Isten ellen, 

 akik Istent gyalázzák, 

hogy azok az emberek, akik csak a testi szemeikkel látnak, 

 bizonytalanodjanak el. 

Féljenek. 

Hogy essenek kétségbe. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ézsaiás azt írja: az Örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod. Az Örökkévaló 

imádata és félelme lesz kincsed. (Egyszerű fordítás) 

 

Ma is ez a legfontosabb, 

 hogy Isten ismerete legyen a gazdagságunk, 

 az örökkévaló imádata és félelme a kincsünk. 

Ez legyen a legfontosabb. 

Dávid életében ez volt a legfontosabb. 

 

Már fiatalon ráállt Isten ígéreteire. 

Már fiatalon Isten volt a szíve középpontjában, 

 és ahogy egyre idősebb lett, akkor is kitartott Isten mellett. 

s amikor elbukott, akkor is megalázta magát és Isten bocsánatát kérte. 

 

Dávid életéről összefoglalóan elmondhatjuk, 

hogy  megtanulta meghallani Isten hangját, 

  és engedelmes volt. 

Imádta Istent. 

Ezáltal pedig a mennyben gyűjtött kincseket. 

És miután először Isten országát kereste, 

 ráadásul a földi dolgokban is nagy áldást kapott, 

  hiszen pásztorfiúból király lett. 

Kedves Testvérek! 



Isten Igéje ma minket is kérdez. 

Mi vajon hogyan szemléljük az élet dolgait? 

Csak a láthatókra nézünk? 

Csak a Góliátokra? 

A félelmet keltő óriásokra? 

Vagy fel tudunk nézni a láthatatlanokra is. 

Mindenek előtt a hit szerzőjére és bevégzőjére: Jézusra? 

Tudjuk-e Őt kitartóan újra és újra felmagasztalni? 

Meghalljuk-e a hangját, 

 és engedelmeskedünk-e Neki? 

és megőrizzük-e a szívünket egyedül Neki? 

 

Végezetül hadd ismételjem meg Jézus szavait: 

Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. 

 

Kedves Testvérem! 

Legyen Ön is milliomos! Mennyei milliomos! 

Mennyei kincsgyűjtő! 

Ámen. 


