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AKINEK NEM INGE 

Olvasmány: 1 Sámuel 17,31-52      Alapige: 1 Sám 17,47 

Sajátos látvány lehetett az ifjú Dávid Saul király páncéljában: ahogy felveszi, mozdulni sem tud, 

nemhogy harcolni! Korábban még ilyet nem viselt, valószínű, hogy méretre sem egyezik: tudjuk, hogy 

Saul egy fejjel kimagaslott a nép fiai közül. Kifordítva kicsit a mondást: akinek nem inge, ne vegye 

magára, a vagy ne erőszakoljunk olyat a másikra, amiben biztos elbukik. 

Bizony, leesett az álla a király embereinek, amikor Dávid parittyával és bottal odaáll eléjük, 

bejelentve, hogy ő megküzd a filiszteussal. Nem megszokott ez: még Góliát megdöbbenésének gúnyos 

szavaiból is kitűnik. Nem a megszokott formában jön a hős a párviadalra. 

Dávid és az udvari emberek viselkedésében azonban egyaránt van valami előremutató. Dávid nem 

zárkózik el attól, hogy ráadják a király páncélját. Így legalább mindenki előtt bizonyossá lesz, hogy a 

győzelemhez más út vezet. Talán éppen ezért a király emberei sem ragaszkodnak minden áron a 

megszokott: normális formához. Ezzel már a győzelmet segítik elő. 

Vitáinkban jó példát ad ez a kölcsönös türelem és nyitottság. Formai kérdésekről épp a napokban is 

többször beszélgetünk, vitatkozunk: éppen az úrvacsora vételével kapcsolatban. Bár kétségtelen, 

vannak véleménybeli különbségek: mégis jó azt látni, amikor a gyülekezet tagjaiban ugyanez a 

bölcsesség és egymás iránti elfogadás mutatkozik meg, mint ebben a történetben. 

Hiszen a formai kérdésnél van fontosabb: a tartalom. Ahogy Dávid megfogalmazza: nem az eszköz, 

hanem az Úr adja a győzelmet. Nem a páncél, vagy a parittya, nem az én véleményem viszi 

győzelemre az Isten ügyét, hanem Ő maga. És nem amiből iszunk, még csak nem is a kenyér és a bor 

ad üdvösséget: hanem megváltó Jézusunk halála. A tartalom legyen az első! 

És még olyan is lehet, hogy az a célravezetőbb, ami botránkoztatónak látszik: Isten országában van 

ilyen! Dávid után gondolhatunk a megkínzott, halálra adott Isten Fiára, vagy a tévhitre, hogy a 

keresztyének emberhúst esznek és embervért isznak. Botrányos módon mutatja meg Isten: az ő 

szabadítása nem emberi logikánk szerinti, nem emberi eszközökben, hagyományokban, ideológiában 

van, hanem az ő Fiában. Vele győzhetsz! Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Szomorú szívvel jelentem halottunkat. Majer András, 62 éves korában elhunyt. Temetésére június 

29-én, szerdán 15 órakor kerül sor a gyúrói temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra! 

2. Köszöntés: az elmúlt héten ünnepelte 85. születésnapját Peregovics Lászlóné, született Kónya 

Eszter asszonytestvérünk, aki családjánál, Agárdon lakik. E helyről is szeretettel köszöntjük! 

3. Beszámoló presbiteri gyűlésről. Az elmúlt hetekben megkérdeztük a gyülekezetet az 

úrvacsoravétel szokásáról, különös tekintettel a kiskelyhek esetleges használatba vételére nézve. A 

felmérés nagyon kiegyensúlyozott eredményt hozott, mindannyiunk meglepetésére: 

Inkább a kiskelyhet választanám: 14 fő 

Inkább a nagykelyhet választanám: 13 fő 

Mindkettőt egyformán: 13 fő. 

Ezek alapján a presbitérium a következő határozatot hozta (többségi szavazással):  

A Presbitérium az úrvacsora vételének rendjében egyformán lehetőséget kíván adni a közös 
kehely és a kiskelyhek használatára. 

Ennek a módját a következőben dolgozzuk ki a missziói bizottság és a presbitérium tagjainak 

együttműködésével. 

További határozataink: 

- testvérgyülekezeti kapcsolat kezdeményezése a Marosdécsei Református Egyházközséggel 



 

- a templomi munkálatok elhalasztásával a temetői viharkárok rendezésére fordítjuk az erre 

elkülönített összeget 

4. Alkalmak: 

Július 1-3. között Galyatetőn ifjúsági hétvégét tartunk. A hétvége részleteiről megbeszélést tartunk 

az istentiszteletet követően. 

Vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívunk, melyen Borsos István, ny. tábori esperes végez majd 

helyettesítési szolgálatot. 

5. Megérkezett a Csendes Percek, Lélekfrissítő, Mai Ige és Ifjúsági Útjelző következő száma. 

Olvassuk ezeket lelki haszonnal! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


