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Вступ 

Актуальність магістерської роботи. Кожна людина забов’язана дотримуватися 

певних законів, правил на рівні соціальному і юридичному, державному і сімейному, в 

роботі і у відпочинку, у здоров’ ї і харчуванні і т.д.  Може скластися враження, що наше 

життя повністю наповнене різними правилами, дороговказами, порадами, вказівками, 

законами та обов’язками. Кожне порушення може мати негативні наслідки, а виконування їх 

може гарантувати успіх.  

Зауважмо, що правила і закони постійно змінюються, доповнюються і виправляються. 

Адже, все передбачити неможливо, а якесь рішення має бути, щоб все проконтролювати і 

врегулювати. 

Ми, коли приходимо у цей світ, де кожний різний у характері, поглядах, талантах, 

можливостях, маємо мати бодай якусь спільну основу, однакову для всіх. Інколи нас може 

дратувати законослухняність, адже частково нас обмежує. Тому люди, зрікаючись і 

приймаючи разом, творять можливість спільного життя. Дають один одному гарантію,  на 

що можна розраховувати і в чому може бути цілковита довіра. Коли немає дотримання норм, 

правил, є безлад і хаос, постійна напруга, тоді перемагає закон: сильніший виживає.  

А перед заповіддю всі рівні! Можна заплутатися серед багатьох заповідей.  

Єврейський народ, крім десяти заповідей, мають ще різні приписи, які поміщаються у 

книзі Талмуд. Всіх запам’ятати неможна і мабуть прослідкувати, щоб все буде згідно 

вказівок, також. Отож, люди можуть попасти в трудність, коли перед ними постане вибір: що 

ж робити? Це буде згідно заповідей чи ні?  

Христос показує джерело Премудрості - Любов. Як пише Апостол Павло: “Любов є 

виконання закону”. Тому що з любові все почалось і задля самої Любові все було створено. 

Таким чином, Божі заповіді – це не обмеження, а пригадка початку, Буття. Це основа нашого 

життя. 

“Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою 

твоєю” і “Люби ближнього твого, як себе самого” – це початок всього людського: наших 



думок, слів, вчинків, планів і виборів. Ці заповіді не є лише ціллю, дороговказом, законом. 

Вони є найперше пригадкою про те найважливіше для існування людства. 

Любов була основою всього і тому все, що є в світі буде існувати до того часу, поки 

заповідь Любити буде виконуватися правильно. Заповідь любові була і завжди є в середині 

нас.  

Мета магістерської роботи полягає у здійсненні системного аналізу та об’єктивного  

вивчення заповіді Любові та визначення її місця в інтелектуальній і духовній сфері 

сучасності. 

Об'єктом дослідження є дві заповіді лююові. 

Предметом дослідження є вираження у заповідях любові відповідні поняття: "любов" Любов до 

Бога» та «любов до ближнього».  

Відповідно до мети, ми ставили такі завдання магістерської роботи:  

по-перше, дослідити, яким чином Господь дав людям дві заповіді любові; 

по-друге, пояснити моральний зміст двох заповідей любові; 

по-третє, з’ясувати, чому людина повинна дотримавутися цих заповідей; 

по-четверте, враховуючи вікові особливості школярів, у доступній формі розробити 

структуру уроку з вищезгаданої тематики. 

Отже, тематика магістерської роботи є актуальною, оскільки християнська любов є 

настільки потрібною, що без неї людина не може жити, її треба плекати, виховувати у собі, берегти. 

«Хто не любить, перебуває в смерти», справедливо говорить св. апостол Йоан (І Йо. 3:14). Любов до 

Бога та любов до ближнього потрідно плекати ще з дитинства. Тому на уроках християнської етики 

важливо у доступній формі, за допомогою інтерактивних врави та ігор донести до учнів Божі істини, 

Божу любов до нас.  


