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Kit kell szeretnem? /Lukács 10, 25-37/
„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!” (Lukács 10, 36-37)

Ki az én felebarátom, vagyis kit kell szeretnem? - hangzik egy alkalommal a kérdés Jézus 
felé. Ő azonban rávilágít, hogyha kategorizálni kezdjük az embereket, hogy ki méltó a 
szeretetre, távol esünk a valódi választól. A kérdés valójában az, hogy mikor érzik az 
emberek úgy, hogy felebarátként tekintünk rájuk. Mikor érzik, hogy szeretjük őket?

1.  Az irgalmas samaritánusok tudják, hogy ugyanazon az úton 
járunk, és ugyanazokkal a rablókkal találkozhatunk

Lukács 10, 30-33:   Válaszul Jézus 
ezt mondta neki: Egy ember ment le 
Jeruzsálemből Jerikóba,  és rablók 
kezébe esett, akik kifosztották, meg 
is verték, azután félholtan otthagyva 
elmentek. Történetesen egy pap 
ment azon az úton lefelé, de amikor 
meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen 
egy lévita is odaért arra a helyre, de 
amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy 
arra utazó samaritánus pedig, amikor 
odaért hozzá és meglátta, megszánta.

Márk 2, 17: Nem az egészségeseknek 
van szükségük orvosra, hanem a 
betegeknek; nem azért jöttem, 
hogy az igazakat hívjam, hanem a 
bűnösöket.
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2.  Az irgalmas samaritánusok nem mérlegelik, hogy méltó-e a másik 

ember a szeretetükre

 
3. Az irgalmas samaritánusok szeretete meghív az ő Istenükkel 

való találkozásra

 

Lukács 10, 33-35:   Egy arra utazó 
samaritánus pedig, amikor odaért hozzá 
és meglátta, megszánta, odament, 
olajat és bort öntött sebeire, és 
bekötötte azokat. Azután feltette őt 
a saját állatára, elvitte egy fogadóba, 
és gondját viselte.  Másnap elővett 
két dénárt, odaadta a fogadósnak, 
és azt mondta neki: Viselj rá gondot, 
és ha valamit még ráköltesz, amikor 
visszatérek, megadom neked.

Ézsaiás 42, 1. 3: Ez az én szolgám, 
akit támogatok, az én választottam, 
akiben gyönyörködöm. Lelkemmel 
ajándékoztam meg, törvényt hirdet a 
népeknek. […] A megrepedt nádszálat 
nem töri össze, a füstölgő mécsest 
nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Lukács 10, 36-37: 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!

1János 4, 20: Ha valaki azt mondja: 
„Szeretem Istent”, a testvérét viszont 
gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti 
a testvérét, akit lát, nem szeretheti 
Istent, akit nem lát.


