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„…Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, 
megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat.  

Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.…”
Olvasandó az egész rész: Lk 10,25-37

Kedves Testvérek!
Egészen biztos vagyok benne, hogy 
nincs közöttünk olyan, aki most halla-
ná először ezt az igét. És abban is biztos 
vagyok, hogy minden lelkész életében 
legalább egyszer alapigéül választja ezt 
a gyönyörű példázatot. Mi is biztosan 
többször hallottuk már a magyarázatát, 
de ma egy nem szokványos szemszög-
ből szeretném vizsgálni az Úr Jézus sza-
vait. Az a szemüveg, amelyen keresztül 
most a Testvérekkel együtt kutatni sze-
retném az igét, az a furcsa kérdés, hogy 

„Hol mutatkozik meg az Igében, hogy 
Isten a saját képére és hasonlatosságára 
teremtett meg minket? Miben láthatjuk 
az istenképűségünket? Egyszerűbben 
fogalmazva: Mi az ember Istentől ka-
pott feladata és mikor tölti azt be?”
„Egy ember ment le Jeruzsálemből Je-
rikóba, és rablók kezébe esett, akik ki-
fosztották, meg is verték, azután félhol-
tan otthagyva elmentek. Történetesen 
egy pap ment azon az úton, de amikor 
meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy 
lévita is odaért arra a helyre, és amikor 
meglátta, ő is elkerülte.” 
Látunk tehát egy embert, akin emberi 

méltóságából nem sok látható. Egy ki-
fosztott, félholt ember vajon mennyi-
re hasonlít Isten képére? Hol van az a 
dicsőség és tisztesség, amellyel Isten 
megkoronázott bennünket a 8. zsoltár 
szerint? „...micsoda a halandó – mon-
dom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, 
hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt 
kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltó-
sággal koronáztad meg.” (Zsolt 8,5-6) 
Kiskorunktól belénk nevelték, hogy 
szeressünk segíteni. Hogy próbáljuk 
meg minden körülmények között meg-

tartani a másik ember méltóságát. Mert 
a másik semmivel nem kisebb vagy na-
gyobb mint én. Őt is ugyanúgy Isten te-
remtette, mint engem. Ugyanaz az Isten 
az Atyánk. Ezért bűn az, ha átnézünk a 
másikon, ha hagyjuk a másikat könyö-
rögni, ha nem értjük a ki nem mondható 
segélykiáltását – ma is vannak szemér-
mes koldusok. Az ember, mikor kér, ki 
kell hogy adja önmagát. És ha a másik-
ban nem a testvéremet látom, akkor ez 
szinte lehetetlen. Nagyon nagy szük-
ségben kell lenni ahhoz, hogy az ember 
azt mondja, hogy bárkitől elfogadom 
a segítséget, csak segítsen már valaki.  
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Ez a rablók által kifosztott és félholtra 
vert ember ilyen helyzetbe jutott. Ki 
nem mondható segélykiáltásként feküdt 
ott a Jerikóba vezető úton.
Hogy milyen helyzetbe került, többen is 
látták. Hallhattunk egy papról és egy lé-
vitáról. Lehet, hogy magukban elmond-
tak egy imát ezért az emberért, de ez 
az a helyzet, amikor az imádság kevés. 
Itt életmentő cselekvésre van szükség. 
Szörnyű dolog, amikor a tisztasági tör-
vény felülírja a legfőbb törvényt, hogy 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből és teljes lelkedből és minden 
erődből és teljes elmédből; és a te fe-
lebarátodat, mint magadat.” Szörnyű 
dolog, amikor saját méltóságunkon alu-
linak tartjuk, hogy a másik elvesztett 
méltóságát megpróbáljuk visszaadni. 
Amikor a saját dicsőségünk tündökölte-
tése megakadályoz minket abban, hogy 
a másik ugyanúgy Istentől kapott, de el-
vesztett vagy megfakult dicsőségét újra 
felragyogtassuk. 
Amikor Isten megteremtette az embert, 
nagyon sokat bízott rá. Nem csak azt, 
amit a Teremtés könyvében mond Isten 
az ember feladatául, hogy „Szaporodja-
tok, sokasodjatok, töltsétek be és hódít-
sátok meg a földet. Uralkodjatok a ten-
ger halain, az ég madarain és a földön 
mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1,28), 
hanem azt is ránk bízta, hogy egymást 
gyógyítsuk. Ez pedig csak akkor lehet-
séges, ha a másik nem közömbös a szá-
momra. A szeretet az, ami képes legyőz-
ni a közömbösséget. Szeretni pedig csak 
az tud, aki Istentől tanult meg szeretni. 
Néha nagyon nehéz szeretni. Tudato-
sítani, hogy van, amikor már nem elég 

az imádság. Amikor igenis ki kell lép-
nie az embernek a kényelmi zónájából. 
Borzasztó nehéz szeretettel ajtót nyitni 
a csengetőnek, amikor gyermekünk épp 
az előbb aludt el. Fárasztó a nap végén is 
szeretettel és türelemmel végighallgatni, 
hogy a másiknak milyen napja volt. Az 
embernek önmagát megtagadni, ami-
kor végre alkalma lenne olyan dologgal 
foglalkoznia, ami különös öröm a szá-
mára, és egy olyan dolog miatt lemon-
dani erről, ami elsőséget élvez, mert 
embermentés. Ha nem is a szó szoros 
értelmében, hanem átvitt értelemben. 
Nagy szeretetpróba az, amikor egy na-
gyon fárasztó időszak és út után, amikor 
semmi másra nem vágyunk, csak vég-
re regenerálódni, még egy egész napot 
kedves vendéglátóként eltöltünk egy 
olyan valakivel, akinek segítségre van 
szüksége. Ráadásul úgy, hogy ez a se-
gítségre szoruló semmit ne vegyen észre 
a mi fáradtságunkból. Hosszan lehetne 
sorolni a példákat. Biztosan mindenki 
tudná folytatni a sort.
Mindezek a kényelmi zónánkból való 
kilépések, ezek az önmegtagadások 
csak akkor jönnek létre, amikor a mási-
kat fontosnak látjuk. Ezt pedig úgy hív-
ják: SZERETET. 
A példázatban is az hoz változást, hogy 
a samaritánusnak nem közömbös ez az 
emberi dicsőségétől megfosztott em-
ber. A papról és a lévitáról is hallhattuk, 
hogy „meglátták” ezt a bajba került em-
bert. A samaritánussal azonban végre el-
jön a megmentés a kifosztott és megvert 
ember számára. Ő nemcsak meglátja, 
hanem meg is szánja ezt az ismeretlent. 
A görög nyelvben ez az ember belső ré-
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szeiben, a zsigereiben lezajló változást 
jelenti. Valami megfordul, valami vég-
bemegy benne. Tele lesz a szíve a bajba 
jutott ember sorsával. Ezután képes csak 
arra, hogy kilépjen a kényelmi zónájá-
ból. Azt olvassuk: „odament, olajat és 
bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. 
Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte 
egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 
két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt 
mondta neki: Viselj rá gondot, és ha va-
lamit még ráköltesz, amikor visszatérek, 
megadom neked.” (34-35.) 
Nem csak a kötelező elsősegélyben ré-
szesítette a samaritánus a bajba jutott 
idegent. A szeretet találékonyságával és 
nagyvonalúságával megtalálta azt a mó-
dot, ami a teljes gyógyulást szolgálja. Mi 
emberek általában nem vagyunk hajlan-
dók osztozni másokkal a jó dolgokon, a 
samaritánus pedig mindent odaad, ami 
csak módjában van. Mindenével, tehát 
teljes módon szolgálja ezt a tisztességé-
től és dicsőségétől megfosztott embert, 
hogy meggyógyuljon. Megtesz mindent, 
amit az egyik ember a másikért megte-
het. Ezt valóban csak Krisztustól tanul-
hatjuk, aki „Isten formájában lévén nem 
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő 
Istennel, hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez ha-
sonlóvá lett, és magatartásában is em-
bernek bizonyult; megalázta magát, és 
engedelmeskedett mindhalálig, mégpe-
dig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8)
Még mielőtt bárki elcsüggedne vagy el-
keseredne, hogy lehetetlen feladat min-
dig, minden körülmény között a maxi-
mumot megtenni a másikért, mint ahogy 
a samaritánus tette ebben a példázatban, 

szeretném mindannyiunkat azzal az 
emberi valósággal vigasztalni, hogy 
nem vagyunk képesek mindig irgalmas 
samaritánusként viselkedni. Előfor-
dul, hogy a kifosztott és félholt ember 
helyébe kerülünk, amikor nekünk van 
szükségünk megmentésre. Hogy valaki 
ne csak észrevegyen bennünket, hanem 
irgalomra is induljon. Amikor az összes 
általunk ismert ember közül nekünk 
magunknak van éppen szükségünk a 
legtöbb szeretetre és gondoskodásra.  
De sokszor mi vagyunk a pap vagy a 
lévita, mert bár szeretünk segíteni, azt 
mondjuk, hogy a világ minden baját 
nem vehetjük magunkra. Nem tudunk 
mindenkin irgalomra indulni, mert nincs 
hozzá erőnk. Mi is sokszor megmara-
dunk annál, hogy látjuk, mire lenne a 
másiknak szüksége és imádságban kér-
jük azt a számára Attól, Aki az ellensé-
gei láttán is irgalomra indult. 
Nem vagyunk tökéletesek, de akarha-
tunk Istenre hasonlítani. Kérhetjük min-
den napra a szeretetet és irgalmat mások 
iránt. Hogy legalább ne zárjuk be ma-
gunkat teljesen a másik előtt. És milyen 
nagy kegyelem az, amikor magunkat 
úgy meg tudjuk tagadni, hogy a másik 
azt érezze, rajta a felebarátján keresztül 
maga Isten segített! Áldjon meg ben-
nünket a mindenható Isten abban, hogy 
egyre több ilyen csodálatos megtapasz-
talással tudjuk megajándékozni bajban 
lévő felebarátainkat!

 Ámen!
(Elhangzott 2011. október 2-án. 

Az igehirdetést gyülekezetünk
előző lelkésze, Bodnár Noémi
bocsátotta rendelkezésünkre.)
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Az aradi vértanúk
Szabadságharcunk letűnt napvilága,

Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,

Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,

Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.

S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,

A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,

Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

Palágyi Lajos 

Thorma János: Aradi vértanúk
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Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
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Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre no-
vember 9-én 17.00 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Hetilapunk 21., július 
17-én kiadott számában 
számoltunk be utoljára arról, hogy a 
libiši gyülekezet vezetősége informá-
ciós táblát szándékozik elhelyezni a 
templom és a magyar lelkészek sírjai 
mellett. Komoly fejlemény és figye-
lemreméltó gesztus, hogy a libiši gyü-
lekezet elfogadta gyülekezetünk ve-
zetőségének javaslatát, mely szerint a 
táblán a cseh szöveg mellett a magyar 
fordítás is megjelenik. A tábla szövegét 
a napokban véglegesíti a presbitérium, 
és erről hetilapunk következő számá-
ban értesítjük olvasóinkat. Örvendetes 
hír, hogy hat év munka után a Görgey 
Artúr Társaság is sikerrel járt és tevé-
kenységének köszönhetően 2012. május 
21-től Görgey Artúr vegyész és forra-
dalmár emléktáblája fogja ékesíteni a 
Kožná 8. (P1) számú háztömb falát.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

Október 23:
(3.) Bábel tornya (1Mózes 10-11)
Október 30:
(4.) Ábrahám és Lót (1Mózes 10-11)


