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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.01.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 9. sz. 

 

AZ ÖRÖKKÉVALÓ IMÁDATA KINCS 

Lekció: 1Sám 16,1-13 

Textus: Ézs 33,6 (Egyszerű fordítás): Békesség és hűség vesz körül téged, Sion, bölcsesség, üdvösség és az 

Örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod. Az Örökkévaló imádata és félelme lesz kincsed.  

Kedves Testvérek! Az elmúlt kedden a Déri Múzeumban voltunk számosan a gyülekezetből, s 

megtekintettünk egy kiállítást, amelynek az volt a címe: „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 értékesebb az 

aranynál. Egy olyan kincsről, amiről maga az Úr Jézus 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 először tehát erről szeretnék beszélni, hogy Isten imádata kincs. Azért,  – és 

erről szólok másodjára, – mert Isten azt nézi, ami a szívben van, ahogyan ezt Dávid életében is látni fogjuk. 

Mert Isten imádatának a következménye,  – és erről beszélek majd harmadjára, –  hogy a hívő ember már nem 

a körülményekre, hanem az Úrra néz.   

1) Először arról beszéljünk, 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. Ezzel szemben Jézus azt mondja: Mert mit használ az embernek, ha 

az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mt 16,26) Nem a házunk mérete számít, nem a divatos 

ruhánk, hanem az, hogy földi életünk folyamán mennyire kerestük Isten országát. Hogy mennyire ismertük 

meg Őt. Mennyire imádtuk és magasztaltuk fel szent nevét.  

De mit is jelent az, hogy Isten imádata, felmagasztalása, dicsérete kincs? Erre az egyik legjobb példa 

a Bibliából Dávid személye. Nyissuk csak fel otthon a Zsoltárok könyvét, s akár naponta olvassunk el egy 

szép zsoltárt, amelyből felfakad az Isten iránti szeretet és imádat. Az ézsaiási próféciából kiderül, hogy amikor 

Istent imádjuk, az kincs, mennyei kincs. És ha ezt a kincset gyűjtjük, ez örökre megmarad.  

 2) 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, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 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, hogy ott 

felkenje 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) Mikor pedig jön 

Dávid, azt mondta az Úr: Rajta! Kend fel, mert ő az! Dávid jó megjelenésű, pirospozsgás ifjú volt, aki édesapja 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

juhait őrizte. És amíg ezt tette, Istennek énekelt, dicsérte az Urat. Felszakadt a szívéből Isten dicsősségének a 

megvallása. Kereste az Urat. Ezzel hívta Őt, várta Őt. Isten pedig, Aki a szíveket vizsgálja, látta, hogy Dávid 

mennyire szereti Őt. Mennyire szeret Vele időzni. És ezzel kincseket gyűjtött a mennyben. Ezért választotta 

ki Isten Dávidot.  

 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. Ismerjük Dávid és 

Góliát történetét, amiből kiderül, hogy a harc előtt Dávid szívében nincs félelem, mert Ő mennyei szemszögből 

látja a helyzetet. Annyira feldühíti az, hogy Góliát Isten nevét káromolja, hogy meg akar küzdeni vele. 

Góliátnak a harcmezőn ezt mondja: 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. Dávidnak ez volt 

a kincse: Isten imádata és az Istenbe vetett hite. Majd kilőtt egy követ a parittyájából, ami halántékon találta 

Góliátot, aki elesett. Dávid pedig levágta Góliát fejét. Erre nem számított senki. Miért volt győzelem? Mert 

volt legalább egy olyan ember, aki Istenre tudott nézni, akinek a szíve Isten imádatával volt tele. 

 Kedves Testvérem! Legyen Ön is milliomos! Mennyei milliomos! Mennyei kincsgyűjtő! Ámen.                         

                 Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

               
Déri Múzeum (09.26)                Istentisztelet (09.24)      A fotókért köszönetet mondunk Andics Árpád testvérünknek! 

Jövő heti alkalmaink (2017.október) 

4. szerda 17.00 Bibliaóra. Téma: Isten megoldása a bűnnel szemben. Az előkészítő kérdések a 

bejárati kis asztalon találhatóak 

5. csütörtök 16.00 Énekkari próba 

7. szombat 9.00-

12.00 

Tűzzománc készítő tanfolyam (10 alkalmas) Nagy T. Wanda testvérünk 

vezetésével. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

7. szombat 18.00 Érdeklődők ifjúsági bibliaórája 

8. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

Hirdetem, hogy ma 17 órától Érdeklődők 

zenés istentisztelete lesz a gyülekezetben, amelynek 

középpontjában Isten dicsőítése áll majd ifjúsági 

énekek éneklésével. Az alkalmat a 8 tagú Őrálló 

Dicsőítő Zenekar fogja vezetni, akik többek között 

szintetizátorral, gitárral, fuvolával fogják kísérni az 

énekeket. Hívogassunk erre másokat, és jöjjünk el mi magunk is! 

Örömmel hirdetem újra, hogy elkészült gyülekezetünk új honlapja, amelynek címe: furediut.hu 

 A közelgő presbiterválasztásra tekintettel a Választási Bizottság szeretne segítséget kérni a gyülekezet 

tagjaitól. Mellékleteként egy kis lapot tűztünk a mai Lelkipásztori Levélhez. Kérjük, hogy azoknak a nevét, 

akiket gyülekezeti tagjaink szívesen látnának a presbiter jelöltek között, írják rá, és a következő vasárnap a 

kihelyezett kis kosárba dobják bele a visszahozott lapot. Köszönjük. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten a meghirdetett állás betelt. Szeretném bemutatni gyülekezeti 

közösségünk új munkatársát: Szakálné Juhász Évát. 

Cím: 4027 Debrecen Füredi út 39. Honlap: www.furediut.hu Bankszámlaszám: 11738008-20899125 (OTP) 

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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