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Притча про доброго самарянина
(Лк.10:25-37)

“Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши,
змилосердився. І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина.
Потому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й
клопотався про нього.”
(Луки 10:33-34)
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За днів земного життя Ісуса Христа були відомі юдеї, яких вважали добрими знавцями
Закону Мойсея. Їх називали законниками або вчителями Закону. Одного разу саме такий
законник звернувся до Ісуса з питанням: “Учителю, що робити мені, щоб вічне життя
осягнути?” Насправді цей чоловік не мав на меті дізнатися більше про вічне життя, а хотів
випробувати Ісуса і спіймати Його на слові. Ісус, якому добре відомі всі людські думки, знав
про справжній намір законника. Однак замість того, щоб прямо відповісти на його запитання,
Він скерував законника, щоб той сам знайшов правильну відповідь. “Він же йому відказав: Що
в Законі написано, як ти читаєш?” (Луки 10:26).
Законник, знаючи добре написане в Законі Мойсея, не забарився з відповіддю на
питання Ісуса Христа, і відповів: “...Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею
своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе” (Луки
10:27). Тоді Ісус Христос сказав йому: “Отож, саме так і роби своєму ближньому і будеш мати
вічне життя”. Законник запитав Ісуса: “А хто є моїм ближнім?” Він гадав, що міг бути
спасенним лише тому, що мав добре знання Закону Мойсеєвого.
По сусідству з юдеями жили люди, що звались самарянами. Юдеї відкрито зневажали
їх за їхні поганські звичаї і обминали десятою дорогою. Подібно до інших юдеїв, цей законник
також не любив самарян. І для того, щоб навчити його, як слід вірно дотримувати вчення
Закону, Ісус Христос розповів законнику притчу про доброго самарянина:
“Якось один чоловік подорожував з Єрусалиму до Єрихону. В тих краях було багато
розбійників, які грабували подорожніх, відбирали від них зароблені важкою працею гроші, і
деколи навіть позбавляли життя. Вони напали на одного чоловіка, жорстоко побили його,
забрали все, що він мав, і залишили на дорозі вмирати під пекучим сонцем від ран.
Невдовзі дорогою проходив юдейський священик. Йому першому слід було б
допомогти нещасному, однак він обминув вмираючого чоловіка і пішов далі. Згодом тим самим
шляхом проходив левит. Так звали юдеїв, які служили у храмі. Той також не виявив до бідного
чоловіка жалю і пішов своєю дорогою. Аж ось, проходив якийсь самарянин і побачивши
пограбованого розбійниками чоловіка, спинився і підійшов до нього, щоб надати допомогу.
“І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на
худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня,
від'їжджавши, вийняв він два динарії1, та й дав їх господареві гостиниці і проказав: Заопікуйся
ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся” (Луки 10:34-35). Цими словами Ісус
закінчив притчу і запитав законника: “Як ти гадаєш, хто вчинив добре і був справжнім ближнім
бідному чоловікові?”. Законник відповів: “Звісно, той, хто виявив до нього милосердя і допоміг
йому”. Тоді Ісус Христос промовив йому: “Отож іди і роби так само. Люби свого ближнього не
на словах, а на ділі і допомагай йому в усякій потребі”.
У цій притчі Ісус навчає нас, що нашим ближнім є кожна людина і особливо та, що
потребує нашої допомоги. Любімо свого ближнього як самих себе. Ісус каже, що, роблячи
добро для ближнього, ми робимо добро для Нього.

1

Тогочасні гроші

Недільна Біблійна Школа 2008
Тернопільська громада УЛЦ

Iвана 13:34-35
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один
одного й ви! По тому пізнають усі, що ви
учні Мої, як будете мати любов між собою.
Пам’ятна скарбничка

Дорогий небесний Отче! Дай мені любити моїх ближніх правдивою
любов’ю, піклуючись про тих, хто в потребі, і маючи завжди перед
собою за приклад Твою любов до мене. Амінь.
Прочитай оповідання про те, як слід
на ділі любити своїх ближніх.

Якось вранці мама сказала Катрусі, котрій нещодавно
сповнилось 5 років, що сьогодні повинна прийти в гості
бабуся, яку Катруся дуже любила. Мама попросила
Катрусю допомогти бабусі на кухні. Коли прийшла
бабуся, дівчинка бавилася своїми ляльками. Бабуся
привіталася з онукою, розпитала про справи і пішла
готувати вечерю, адже невдовзі тато повернеться з
роботи. Тато на день народження подарував Катрусі
пречудову велику ляльку, що вміла говорити. Їй дуже
хотілося бавитися і далі. Однак вона пригадала, як вчора
мама читала їй притчу про доброго самарянина, в котрій
Бог навчає нас любити свого ближнього. Вона також
пригадала те, як небесний Отець любить нас, піклується
про нас і дає нам все, що ми потребуємо. Отож за мить
Катруся залишила забавки і поспішила до бабусі: “Люба
бабусю, я буду допомагати тобі готувати вечерю. Що мені робити?”. Катрусі дуже
хотілося, щоб бабуся знала, що вона любить її. Вони разом робили вареники і пекли
тістечка. За годину вся сім’я зібралася разом за вечерею. Прочитали вдячну молитву
Богові за дари, які Він післав і за руки, що приготували їжу. Катруся раділа, що
допомогла бабусі і втішила батьків своєю побожною поведінкою. Друже, чи ти робиш
так само, як Катруся? Пригадай, як Господь допомагає тобі. Він дуже любить тебе і
хоче, щоб ти любив інших людей.
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РОЗФАРБУЙ МАЛЮНОК

