
Istentisztelet 2023. január 8-án 

„… hasonlóképpen cselekedj!” 

 

Énekek:  284,1-3  89,1  458  284,6  455,5-9 

Lekció: Lk 10,25-37 – Az irgalmas samaritánus  

25 Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, 
mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 26 Ő pedig ezt mondta neki: Mi van 
megírva a törvényben? Hogyan olvasod? 27 Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes 
elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” 28 Jézus ezt mondta neki: 
Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. 29 Ő viszont igazolni akarta magát, 
ezért megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom? 30 Válaszul Jézus ezt mondta 
neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik 
kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31 
Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. 
32 Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is 
elkerülte. 33 Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és 
meglátta, megszánta, 34 odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte 
azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját 
viselte. 35 Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta 
neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, 
megadom neked. 36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók 
kezébe esett embernek? 37 Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre 
ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj! 

  

„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így 

felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is 

hasonlóképpen cselekedj!” Lk 10,36-37 

  

Kedves Testvéreim! 

 A jól ismert példázatot az irgalmas samaritánusról egy beszélgetés előzi meg. 

Ebben egy törvénytudó áll le az Úr Jézussal társalkodni, mégpedig nem jó 

szándékkal, hiszen azért kérdezi, hogy megkísértse Őt. Vagyis, több más társához 

hasonlóan ő is próbálkozott olyan kérdést szegezni Jézusnak, amelyre nem tudna 

válaszolni, és így beszédében foghatná Őt meg. Azonban ez a törvénytudó is 

elszámította magát, mert olyan választ kapott a visszakérdezés során, ami őt hozta 

kínos helyzetbe. Hiszen a törvényt ismeri, jól is hivatkozik rá, csak éppen maga sem 

tudja betartani.  
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Lényeges eleme Jézus válaszának, hogy az Írásra hivatkozik. „Mi van 

megírva? Hogyan olvasod?” Mert az Írás érvényes. Ma is eligazít, lehet rá 

hagyatkozni. Jézus ezzel egyúttal tanítást is ad arra nézve, hogy ha eligazodást 

keresünk, ha útmutatásra van szükségünk, akkor azt az igében, a Szentírásban 

keressük, mert Isten ott jelentette ki akaratát, és az érvényes. Azonban nem elég 

ismerni, tudni, hanem cselekedni is kell. Itt van a veszély, hogy megmaradunk csak 

az ismeretnél. 

A törvénytudó eltalálva érezte magát. Hiszen ismerte a törvényt, mégsem 

adott ez neki üdvbizonyosságot, mert betartani ő sem tudta. Ezért igazolni akarta 

magát, leplezni a zavarát és visszakérdezett: „De ki a felebarátom?” Ha 

maradéktalanul élne a törvény szerint, akkor ez a kérdés fel sem merülne. De így 

hangozhat el ez a rendkívüli példázat. A példázatok általában az életből vett, 

megtörténhető helyzeteket mutatnak be. Számomra abban van a rendkívülisége, 

hogy bár részben ez is ilyen, de aztán van benne egy olyan fordulat, ami Jézus 

idejében bizonyosan nem fordulhatott elő. Mégis ebben van a lényeg.  

Tehát Jézus elmond egy történetet, hogy abból maga a kérdező állapítsa meg, 

jogos volt-e a kérdése. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Azon a mintegy 30 

kilométer hosszú hírhedt úton, amelyet véres országútnak is szoktak emlegetni. 

Ugyanis rablók garázdálkodtak azon a tájon, akik különböző indíttatásból 

megtámadták az arra utazókat, kifosztották, bántalmazták, akár meg is ölték őket. 

Tehát nem volt tanácsos egyedül útnak indulni. 

Egy ember ment ezen az úton. Nem tudjuk, miért volt mégis egyedül, mi volt 

az út célja, de azt igen, hogy a rablók kifosztották, bántalmazták s félholtra verve 

otthagyták az úton. Nincs olyan állapotban, hogy segíthetne magán. És segítség 

nélkül előbb vagy utóbb meghal. Egyedüli reménye, hogy valaki majd arra jön és 

segít rajta. 

Jön is már valaki, a lépteit hallja a közeledőnek. Történetesen egy pap megy az 

úton lefelé – ő is Jeruzsálem felől jön. Mondhatjuk, Isten szolgája, majd ő segít. De mi 

történik? „Amikor meglátta, elkerülte”. Szó sincs arról, hogy nem vette észre, nem is 

lehetett nem észrevenni. Fájdalmas olvasni: elkerülte. Micsoda szívtelenség! Miért? A 

pap nyilván sokkal több érvet hozott fel a mentségére, mint gondoljuk. Hogy például 

szolgálatát elvégezte a templomban, igyekszik haza a családjához. Egy ilyen segítség 

sok időt vesz igénybe, ki tudja, milyen állapotban van az illető, nem lehet aztán csak 

úgy otthagyni. Különben is, kultikus szempontból tisztátalanná tenné magát, ha 

ezzel a vérző emberrel érintkezne. És ha még netán a keze között halna meg… 

Bizony így van, hányszor nem látunk, nem hallunk, csak hogy valamibe bele ne 

keveredjünk, nem keresünk magunknak problémát, ha pl. csak tanúskodni kellene 

majd… Ugye, megértjük őt? 

Vajon így gondolta-e a félholtra vert ember is? Nagy lehetett a csalódása. 

Hiszen az idő ellene dolgozott. Minél tovább kell várni a segítségre, annál félőbb, 

hogy már késő lehet. De újra valakinek a közeledését hallja, újra reménykedhet. 



Mégis csak kap segítséget. „Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor 

meglátta, ő is elkerülte.” – olvassuk. Ő is Isten szolgálatában áll, szintén meglátja, de 

kitér előle. Ő is. Pedig ő is ugyanúgy egyedül utazik. Meg sem gondolja, hogy 

ugyanúgy kerülhetett volna ebbe a helyzetbe – de nyilván megvannak az érvei, 

kifogásai. Mert azt mindig lehet találni… A sérült embert pedig újabb csalódás éri. 

Kedves Testvéreim! A zsidók csak a népükből valókat tekintették felebarátnak, 

akire nézve a törvény elvárásokat támaszt velük szemben. Az idegent, a pogányt 

nem tekintették felebarátnak. Annak ellenére, hogy Isten választott népeként Isten 

szentségét kellett a pogányok között képviselniük. Jézus példázatának ez a két 

helyzete azért olyan szomorú, mert hiába feküdt ott szánalmas állapotban előttük a 

felebarát, nem tanúsítottak iránta sem irgalmat. 

És most újra érkezik valaki. Egy arra utazó samaritánus. Úton van, feladata 

van, ő sem időzhet. Ráadásul idegen, mi több, ellenség. Tudjuk, hogy a 

samaritánusok a babiloni fogság alatt betelepített idegen nép voltak az országban. 

Ugyan elsajátították Izráel Istene tiszteletének külső formaságait, de megmaradtak 

idegeneknek. A zsidókkal pedig különösen is ellenséges rossz viszonyban voltak. 

Most tehát egy ilyen ember érkezik. Ő aztán nem felebarát. Ki tudja, hogyan 

használja ki a helyzetet egy védtelen zsidóval szemben? A bajba jutott ember semmi 

jóra nem számíthat.  

Kedves Testvéreim, ami itt a példázatban elhangzik, az hihetetlen és teljesen 

váratlan, képtelen fordulat a történetben. Ugyanis az a samaritánus, akiknek minden 

oka meglenne továbbmenni, nem kerüli el. „Odaért hozzá és meglátta, megszánta”. Ő, 

aki elmehetne mellette, félreteszi a maga sietős dolgát, mert azt látja, hogy ennek az 

embernek szüksége van rá. 

Itt szeretnék megállni egy pillanatra a történetben, amely így kezdődött: „Egy 

ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba”. Egy ember. Most először látjuk, hogy az arra 

haladó az embert nézi, az embert látja. Azt, akinek szüksége van rá. Sőt, akinek rá van 

szüksége. És a samaritánus megszégyeníti a zsidókat. Neki az ellenség is ember, 

felebarát, amikor bajban van. Mert a felebarát a másik ember. 

Olyan fontos ezt látnunk. Az embert látni a másikban, akkor is, amikor talán 

az emberi mivolta is megkérdőjelezhető. Amikor elfordulnánk tőle undorral vagy 

megbotránkozva, mert visszataszító, akkor is ember, ugyanolyan, mint mi, Isten 

teremtménye, akiért az Úr Jézus Krisztus ugyanúgy az életét adta. Sokszor nem 

vagyunk messze a paptól, lévitától. Az irgalmas samaritánus megszégyenít minket 

is… 

Nem csak a kötelező minimumot teszi meg, attól sokkal többet. A második 

harmadik, negyedik mérföldet is… hiszen olyan odaadó gondoskodásban részesíti 

ezt az embert, mintha testvére, fia lenne… Pedig senki sem kényszeríti rá. De ő 

felismerte, hogy itt neki kell helytállni. Mi is mondhatjuk, hogy nem lehet, mindenkit 

nem lehet így segíteni… de azt, akiről felismerem, hogy Isten rám bízta és tőlem kéri 

számon, lehet és kell. 



Jézus kérdése elől a példázat végén nem lehet kitérni. „Mit gondolsz, e három 

közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” A törvénytudó a 

samaritánus szót mellőzve válaszol: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” És Jézus 

megfordítja a kérdést, nem arról van szó, ki a felebarátom, hanem legyek felebarát: 

„Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” 

Kedves Testvéreim! Ez a véres országút nagyon is mai. Tele van ilyen 

összetört, meggyötört, félholt, segítségre szoruló egzisztenciákkal, ahol nem segít, ha 

elkezdjük elemezni, ki tehet róla, mi az oka, mit kellett vagy nem kellett volna 

tenni… Ahol csak megállni, lehajolni, bekötözni, ápolni lehet – lelki értelemben is. 

Elmondani a mindenkire vonatkozó evangéliumot. Mert ennek a példázatnak az 

üzenete valójában az Úr Jézusra utal. Ő a mi irgalmas samaritánusunk.  

Ő az, aki nem átallott földre jönni értünk, aki azért jött, hogy megkeresse, ami 

elveszett, aki lemondott minden előjogáról, hogy az Ő sebei árán gyógyulhassunk 

meg. Abból a leghalálosabb állapotból is, ami a bűn következtében kilátásba 

helyezett halál és kárhozat. A Golgotán bizonyított szeretete által, a kereszt által 

gyógyul ma is a világ, az emberi szív és élet. És az Ő szeretete által lehetünk Hozzá 

hasonlóak abban is, amikor azt mondja: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” 

Adja, hogy elfogadjuk, amit értünk elvégzett, és felismerjük, mikor mit vár tőlünk, s 

tudjuk tenni igaz szeretettel. Ámen 

 

 


