
Húsvét utáni 2. (Jó Pásztor) vasárnap   ApCsel 20,25-31 
 
Kedves Testvérek! Szeretettel küldöm ezeket az igei gondolatokat. Remélem, hogy ahogyan a feltámadt 
Jézus a zárt ajtókon keresztül megjelent tanítványainak, így most is a zárt ajtók mögött mindenkit elér a 
feltámadott igéje. 
 
Pál Milétoszban búcsút vesz az efezusi vénektől - ezt olvassuk a Bibliában igénk címeként. 
Mielőtt tovább olvasnánk ezt a papírt, vegyük elő a Bibliát és olvassuk el az ApCsel 20 fejezet 17-38. verseit. 
Ez fontos, mert ezáltal könnyebben fogjuk megérteni az itt következő magyarázatot a 25-31. versekről. 
 
A búcsúzó ember nem beszél fölöslegesen. Pál sem mond hiábavalóságokat, közhelyeket, nem beszél 
rejtvényekben, érthetetlenül, hanem azt akarja, hogy utolsó szavairól is emlékezzenek rá. De ne az emberre, 
aki hirdette közöttük az igét, hanem arra, amit mondott, tanított, hirdetett. Pál számára nem az az igazi 
dicséret, hogy őróla szépeket mondanak, kitüntetik, megjutalmazzák, hanem az, hogy megtartják mindazt, 
amit hirdetett nekik. 
Régen a haldokló családfő körül összegyűlt a család a betegágyánál és az, aki távozott, körülnézett és 
mindenkinek mondott egy-egy személyes mondatot: tanácsot, kívánságot, útmutatást, esetleg óva-intést.  És 
utána nyugodtan halt meg, mert tudta, hogy az, amit mondott, tovább él szerettei szívében. Akik pedig ezeket 
hallották, mélyen a szívükbe vésték a mondottakat, mert tudták, hogy szeretetből fakadtak ezek a szavak és a 
távozó tiszta szívből a javukat akarja. 
De nézzük, mit mond a búcsúzó Pál? 
1. „Én mindenki vérétől tiszta vagyok” – ez mindössze annyit jelent, hogy tiszta a lelkiismeretem. (Ezt a 
régi eskü-formát használja Pilátus is, amikor Jézus kivégzésének felelősségét áthárítja a zsidókra, akik ezt a 
felelősséget át is veszik.) Pál három évet töltött Efezusban és ezalatt akaratlanul is megbánthatott valakit. De 
kijelenti, hogy nem volt soha szándékában rosszat, bántót tenni, vagy mondani. Isten és ember előtt tiszta a 
lelkiismerete. 

Mi is gondolkodjunk ezen: jobb nekünk szegényen, de becsületesen álomra hajtani a fejünket, mint ha 
sikeresnek, vagy gazdagnak látjuk magunkat, de sok haragost gyűjtöttünk magunknak életünkben. Jobb 
nekünk alulmaradni egy vitában, mint mindenkin felülkerekedni, de lelkükben sebzett embereket hagyni 
magunk mögött. 
2. „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra” – ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk magunkért és 
egymásért. És itt most nem testi vagy anyagi felelősségvállalásról van szó. Testileg felelni magunkért, jól 
tartani magunkat, ez nem szokott nehezünkre esni. Még szeretteinkről is szívesen gondoskodunk, hogy ne 
szenvedjenek hiányt semmilyen anyagi dologban. De itt Pál a lelki gondoskodásról beszél.  
 Mi is gondolkodjunk ezen: szoktuk-e egymás lelkét gondozni? Vagy azt hisszük, hogy ez 
mindenkinek a magánügye és még a szeretteink lelki dolgaiba sem szeretnénk beleszólni? A mai kor ezt 
próbálja elhitetni velünk, pedig ez nem így van. Felelünk egymás lelki életéért: aki hitben jár, azt ebben 
erősítsük. Ha tévelyeg, szeretettel irányítsuk, fordítsuk a jóra. Az utolsó ítéletnél elhangozhat ez a mondat: 
Örülök, hogy itt vagy, de hol van a testvéred, hol van a barátod…? 
3. „Vigyázzatok, mert ragadozó farkasok jönnek” – ez azt jelenti, hogy a Sátánnak nem tetszik az, hogy ha 
valahol hit támad, ha valahol Jézusra figyelnek. És mindent meg fog tenni, hogy azt a munkát, amit a 
hívekben a Szentlélek elvégzett, lerombolja.  

Mi is gondolkodjunk ezen: azok, akik ma is megszólják, gúnyolják Krisztus népét, valójában a Sátán 
eszközei. A mi korunkban is jelen van a világban a keresztyén-üldözés. Sokan mártír-halált halnak Krisztus-
hitükért. Nekünk itt Európában másféle üldözés jutott. Itt a Sátán ezt mondja, ezzel kísért: „Nem kell neked 
Pásztor, pásztorold az életedet saját magad. Legyél szabad minden hatalomtól, az Isten hatalmától, Jézus 
hatalmától, a Lélek hatalmától és vedd hatalmadba a saját életed! Ne törődj Isten akaratával, egyedül a te 
akaratodat érvényesítsd!”   Ezeket a ragadozó-hangokat ismerjük fel, hogy el ne ragadhassanak.  

A Jó Pásztor azért jött, hogy ezektől a ragadozó farkasoktól megmentsen.  Egy életünk van, nem 
ronthatjuk el: egyedül Benne bízzunk! 
 
Hirdetés: 
- Hirdetem a testvéreknek, hogy a karantén ideje alatt is tarthatjuk személyesen a kapcsolatot telefonon 
keresztül a 06 20 824 3801  számon. Hívjanak bátran, ha bármilyen problémájuk, vagy kérdésük, kérésük van. 
- Minden vasárnap 10 órától istentiszteletet közvetítünk az acsai templomból, amit az interneten keresztül 
lehet megtekinteni. Facebook  / Acsai Evangélikus Egyházközség   címen. 
- Kérem a testvéreket, hogy a karantén idején se feledkezzünk meg gyülekezetünk anyagi támogatásáról, 
hiszen a perselypénz hosszú időn át tartó kiesése nehéz helyzetbe hozza a költségvetésünket. Otthon egy 
dobozba vasárnapról-vasárnapra tegyük be, amit a perselybe szánunk. Ha Isten megadja, hogy a járvány 
elmúltával hálát adjunk a templomban, ezt az adományt is elhozhatjuk, elküldhetjük.  

 


