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Вступ 

Актуальність магістерської роботи полягає в тому, що заповіді, які дав Господь на 

горі Синай, треба виконувати і дотримуватися християнам, щоб отримати вічне життя. 

Господь не просто так дає людині заповіді, Він це робить для самої людини і для її 

подальшого блага. Людське життя починається на землі, але не правильно думати, що 

після земної смерті людина помирає. Християни знають, що після земного життя їх 

чекає небесне життя, а саме життя з Творцем з Господом Богом на небі. 

Бог дає людині десять заповідей для того, щоб опікуватися і оберігати її. Адже 

тільки праведна людина попаде в небеса до Бога і буде жити з Ним  в раю.  

Десять Божих заповідей дані людині на її добробут і достаток, щоб вона знала, як 

треба відноситися до Бога і до свого ближнього. Вони вчать нас любити і поважати 

Господа і нашого ближнього. Вони є шляхом до спасіння і дороговказом в людському 

житті, який спрямований до Бога.  

Християнин зобов’язаний дотримуватися та виконувати заповіді це його 

обов’язок перед Господом і  тільки тоді вона матиму справжнє щастя і гармонію. 

Господь подає заповіді людині для того, щоб вона могла праведно та правильно 

життя на землі, щоб не шкодити своєму ближньому. Люди мають любити і шанувати 

один одного і якщо так буде на землі настане «рай», це означає, що Господь дає людині 

вибір і все в її руках. 

Бог, коли дав пророку Мойсею заповіді, Він ніколи не змінював і не коригував їх. 

Вони були дані і певній послідовності не просто так. Перші заповіді відносяться зв’язку 

людина – Бог, а решта людина – людина. Вони показують, як не має чинити людина по 

відношенню до іншої людини. 

Божі заповіді показують гармонію взаємин людини і Бога та взаємини між 

людьми. Заповіді є вічні, істині та незмінні, кожна людина зобов’язана дотримуватися 

їх споконвіків. 
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У Святому Письмі написано, що треба дотримуватися заповідей. В Старому Завіті 

сказано: «І будеш виконувати заповіді Господа, Бога свого, щоб ходити Його 

дорогам… (Повт. 8, 6). Обов’язок християнина служити Господу і чинити Його воля. 

 В Новому Завіті пише: «Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді» (Мт. 19, 

17). Людина яка не дотримується і не виконує заповіді Божі не увійде в Царство Боже. 

Мета моєї магістерської роботи полягає у досліджені десятьох Божих заповідей, 

а саме як трактують і розуміють заповіді різні гілки християнства, а саме католицизм, 

православ’я та протестантизм. 

Об’єктом дослідження є християнська етика. 

Предметом дослідження є десять Божих заповідей.  

Відповідно до мети ми поставили наступні завдання: 

• дослідити, як Господь дав людям десять Божих заповідей; 

• пояснити, як потрібно людям трактувати і розуміти заповіді; 

• з’ясувати, як кожна гілка християнства пояснює значення десятьох заповідей; 

• врахувати вікові особливості школярів і відповідно до теми роботи скласти 

структуру  уроку на дану тему. 

Отже, тематика магістерської роботи про вивчення заповідей Божих є актуальному, 

тому, що виконання людини заповідей це дотримання союзу, який був укладений з 

самого початку ще від пророка Мойсея. Християнин має слухати Бога і Його настанов, 

щоб отримати в нагороду від Творця спасіння своєї душі та продовження життя в раю. 

На уроках християнської етики учню треба розказати  і доступно пояснити  

значення та зміст десятьох Божих заповідей за допомогою інтерактивних методів 

навчання, а саме через вправи та ігри. Вправи та ігри допоможуть зацікавити школяра і 

розвивати в ньому мислення та пам'ять. 
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Мета вчителя християнської етики доступно і цікаво донести до учнів любов до 

Господа, любов до ближнього. А тільки при дотримання Божих заповідей можна 

показати свою любов до Господа. 

Бог - це Любов, і кожен учень моє це знати. Бог  любить людей  і хоче, щоб  

вони також Його любили та виконував Його заповіді. 

 

 


