ПРИТЧА ПРО ДОБРОГО САМАРЯНИНА
Євангеліє від Луки 10:25-37

Для того, щоб краще донести до слухачів сутність свого навчання, Ісус часто
використовував притчі. В притчах Він наводив приклади з життя, які люди добре розуміли. В
притчі про доброго самарянина Він навчає, що означає любити ближнього і що таке
правдива любов до ближнього. Розглянемо нині цю важливу притчу.
За днів земного життя Ісуса Христа були юдеї, які вважалися добрими знавцями
Закону Мойсея. Їх називали законниками або ж 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. Ісусові добре відомі всі людські думки, тож Він
знав про справжній намір цього законника. Однак замість того, щоб прямо відповісти на його
запитання, Він скерував законника до того, щоб той сам поміркував і знайшов правильну
відповідь. “Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш?” (Луки 10:26).
Законник, знав, що говорить Закон Мойсея, тому він 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”. Далі законник запитав Ісуса: “А хто є моїм ближнім?” Отакої! Він, що
«мав добре знання Закону Мойсеєвого», не знав, хто такий його ближній!
По сусідству з юдеями жили люди, що звались самарянами. Юдеї відкрито
зневажали їх за їхні поганські звичаї і обминали їх та їхній край десятою дорогою. Подібно
до інших юдеїв, цей законник також не любив самарян. І для того, щоб навчити його, як слід
любити ближнього, 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. Якось вони напали на одного чоловіка, жорстоко побили
його, забрали все, що він мав, і залишили на дорозі вмирати від ран під пекучим сонцем.
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 теж 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 динарії, 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”.
Дорогі діти, у цій притчі Ісус навчає нас, що нашим ближнім є кожна людина,
особливо та, що потребує нашої допомоги. Ісус є нашим Добрим Самарянином, котрий
завжди допомагає нам у потребах. Любімо свого ближнього, як самих себе. Роблячи добро
для ближнього, ми робимо добро для Спасителя. Робімо ближнім те, чого хотіли б для себе
самих. Любімо ближніх не на словах, а на ділі. Пропонуймо свою поміч іншим людям, –
батькам, друзям, приятелям, знайомим і незнайомим. Радо робімо добро іншим, бо це
подобається нашому Господу! Апостол Павло каже: «Коли тільки маємо час, усім робім
добро».

ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Чому Ісус навчав людей притчами?
2. В якому Євангелії міститься притча про доброго самарянина?
3. Назвіть персонажі притчі про самарянина?
4. Що сталося з чоловіком, який лежав край дороги?
5. Як вчинили юдейський священик і левит (служитель храму)?
6. Як вчинив самарянин?
7. Кого уособлює добрий самарянин з притчі Ісуса?
8. Хто є нашим ближнім?
9. Як ми повинні любити ближніх?
10. Що каже апостол Павло про поміч ближнім?
11. Чи є правдивою віра того, хто не допомагає ближнім?
12. Наведіть приклади вашої помочі ближнім?

