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Тема 1  
Дві головні заповіді любові

Розуміння поняття «заповідь»

Для чого Бог дає людям заповіді?
Створивши людину на свій образ і подобу, Господь Бог наділив її розу-
мом і свобідною волею. Бог оселив її в раю, дав їй свободу та заповідь: 
«З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж пізнання добра й зла не їс-
тимеш» (Бут 2, 16-17). Таким чином Бог перший шанує гідність і свободу 
людини, бо даючи заповідь, Він залишає за людиною можливість робити 
вільний вибір.

Навіть коли людина порушила Божу заповідь ― зірвала плід з дере-
ва пізнання добра і зла, посягнувши на те, що їй не належить, ― Господь 
шанує її вибір. Наслідки порушення заповіді ― схильність людини до гріха, 
страждання, смерть. Однак Бог ― люблячий Отець ― не покидає людину, 
а піклується і провадить її, обіцяє визволити її з неволі гріха і супроводжує 
на шляху спасіння.

Бажаючи, щоб людина була вільною і щасливою, Бог дає їй за-
повіді ― правила життя, дороговкази для життя з Богом. Виконуючи 
заповіді, виявляємо нашу любов до Бога, який нас любить, співдіємо з Ним. 
Якщо не виконуємо заповідей, то відвертаємося від свого Творця ― дже-
рела любові і життя.

Господь із любові до нас відкриває нам свій Закон як «дорогу життя», 
якою кличе нас вийти з рабства гріха до свободи дітей Божих. Господь дає 
нам заповiдi, які скеровують нас до праведного життя, але не позбавляють 
свободи і відповідальності за вчинки.

Коли людина полюбить Бога, тоді для неї є милим все, що Богові 
належить, що до Бога веде і що Йому миле. Тоді дорогим і ми-
лим стає їй Боже слово, через яке вона краще пізнає Бога, і Божий 
Закон, в якому виражена Його воля, і молитва, якою з Ним роз-
мовляє. Мила їй також кожна людина, бо в ній вона бачить Божу 
дитину. Так любов Божа просвічує ціле життя людини. А головно 
просвічує вона взаємовідносини між людьми (митрополит Анд
рей Шептицький, Найбільша Заповідь).

Старозавітня Трійця
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Свобода і моральна відповідальність людини

Учителю! Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? ― Як хо-
чеш увійти в життя, додержуй заповідей (Мт 19, 1617).

У чому полягає свобода людини?
Бог дає людині свободу. Божі заповіді не обмежують її вибору, а скеро-
вують до повноти свободи і моральної відповідальності. «У створенні лю-
дина отримала здатність обирати й шляхом правильного вибору перейти 
до справжньої свободи. Лише свідомо й добровільно обираючи Бога, 
людина стає вповні свобідною, живе у свободі самого Бога» (Катехизм 
УГКЦ 732).

Господь покликав людину до святості, свободи й відповідальності. 
Схильність людини до зла з’явилася внаслідок гріха прародичів. Христос, 
зціливши нас, дарував нам свободу дітей Божих, показав, як обирати до-
бро ― робити життєвий вибір, який провадить до визволення, обожест-
влення. У цьому скріплює нас Божа благодать, приймаючи яку, долаємо 
наші гріховні схильності і зростаємо у чеснотах.

Господь вкладає в кожну людину внутрiшнiй закон ― сумлiння, яке 
вказує людинi, чи її вчинок є добрим чи злим. «Бог дав нашій душі чуйного 
і недрімаючого суддю, тобто сумління. Нема між людьми жодного такого 
чуйного судді, як наше сумління» (св. Йоан Золотоустий, Про Лазаря 4).

Людина здатна усвідомлювати мету й наслідки своїх вчинків і керувати 
своїми діями, які можуть наближувати її до Бога або віддаляти. «Хто від-
важується на вчинок героїчної любові ― стає героєм, а хто добровільно 
погоджується вчинити вбивство ― стає вбивцею» (Катехизм УГКЦ 737).

Гідність людини вимагає, щоб вона діяла за свідомим і добровіль-
ним вибором, тобто особисто, за внутрішнім поштовхом та переко-
нанням, а не через якийсь сліпий інстинкт чи суто зовнішнє при-
неволення… Свобода людини, ураженої гріхом, може здійснити цю 
спрямованість до Бога лише за допомогою Божої благодаті. Але 
кожному доведеться дати звіт про своє життя перед судом Божим 
відповідно до того, що саме творив, добро чи зло (ІІ Ватиканський 
Собор, Пастирська конституція про Церкву в сучасному світі 
«Радість і надія» 17). 

Заповіді любові
Які головні Божі заповіді?
Бог створив і покликав людину до щастя, і тільки в єдності з Богом людина 
може осягнути повноту щастя. Святе Письмо свідчить, що впродовж історії 
людства Бог дбає про людину, провадить її, промовляє до неї. Пізнаючи 
Божу любов і опіку, людина вільно відповідає любов’ю до Бога, до інших 
людей, до створеного Богом світу виконуючи Його волю.

Бог дає і здійснює свої обітниці через обраних людей ― патріархів 
і пророків. Так, на горі Синай через Мойсея Він передає Десять заповідей, 
виконуючи які, людина перебуває в єдності з Богом (див. Вих 20, 2-17):

Я ― Господь, Бог твій. 
1. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене. 
2. Не взивай намарно імені Господа, Бога твого. 
3. Пам’ятай день святий святкувати. 
4. Шануй батька твого і матір твою. 
5. Не вбивай. 
6. Не чужолож. 
7. Не кради. 
8. Не свідчи ложно на ближнього твого. 
9. Не пожадай жінки ближнього твого. 
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.

Вповні обітниця спасіння і об’явлення Божої волі сповнилася в Сині Бо-
жому Ісусі Христі та Його Євангелії: «Сповнився час, і Царство Боже близь-
ко; покайтеся і вірте в Євангелію» (Мр 1, 15).

Ісус Христос перемінює наші відносини з Богом, іншими людьми, світом. 
Даючи нам заповіді блаженства, Він закликає, щоб наша любов до Бога і до 
ближнього виявлялися у наших словах, вчинках, стосунках. Кличе нас до 
життя вповні, до справжнього щастя ― блаженства (Мт 5, 3-12):

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 
Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. 
Блаженні засмучені, бо будуть утішені. 
Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. 
Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. 
Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. 
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 
Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 
Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати  
  всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. 
Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі;  
Tак бо переслідували пророків, які були перед вами.
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Ісус Христос спасає нас і дає нам заповіді, щоб живучи і діючи згідно 
з ними, ми перебували з Богом, щоб Бог був осердям і основою нашого жит-
тя. Власним життям Він відкриває нам, як вірити, як вповні покладатися на 
Бога, як любити Бога понад усе, а ближнього ― як самого себе. 

Ісус Христос вповні об’являє нам Божу любов і Його волю. Він навчає 
нас, що весь закон і всі заповіді містяться у двох головних заповідях ― «за-
повідях любові».

На питання: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Ісус дає від-
повідь:

«Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всі-
єю думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь.

А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе самого. 
На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються»  
(Мт 22, 3740).

Любов до Бога

Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею 
твоєю, і всією силою твоєю (Втор 6, 45).

Що означає любити Бога?
Християнське життя починається з зустрічі з Ісусом Христом, яка надає 
життю новий напрямок, нову перспективу. Ісус Христос заповідає любов як 
основний принцип життя: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдино-
родного дав, щоб кожен, хто вірує в нього […] жив життям вічним» (Йо 3, 16). 
Віра в Божу любов ― це благодать і основний вибір життя християнина: 
«Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває 
в ньому» (1 Йо 4, 16).

Любов до Бога ― це наша відповідь на Божу любов до нас. «Ми любимо, 
бо Він перший полюбив нас» (1 Йо 4, 19). Виражаємо нашу любов до Бога 
усім нашим життям, перш за все ― у молитві, життєвій позиції, вчинках. 
Виявляємо свою любов до Бога, коли приймаємо те, що від Бога по-
ходить, виконуємо Його заповіді, живемо і діємо з любові до Бога 
і ближніх.

Це бо любов до Бога: берегти його заповіді. А заповіді його не тяжкі  
(1 Йо 5, 3).

Любов до ближнього

Любитимеш ближнього твого, як самого себе (Лев 19, 17).

Чому любимо ближніх?
Господь Бог любить кожну людину. Він творить її на Свій образ, дає їй без-
смертну душу. Кожна людина покликана до вічного життя в Бозі. Ісус 
Христос спасає кожну людину своїм воплоченням, стражданням, смертю 
й воскресінням. Усі люди, на перший погляд такі різні, нагадують нам про 
Бога ― Створителя і Спасителя.

Приймаючи безмежну Божу любов і опіку, відповідаємо нашою любов’ю 
до Бога і до людей. Любов до Бога виявляється у нашій любові до лю-
дей. Ближніми нашими є всі люди ― рідні, приятелі, сусіди, незнайомі, а на-
віть вороги. Ми любимо рідних і друзів, піклуємося про незнайомих. Але як 
бути з тими, чиї наміри й дії спрямовані проти нас?

Ісус закликає нас до цілісної любові до Бога і до ближніх ― до любо-
ві, яка поєднує наші переконання, відчуття, слова і дії. «Коли хтось каже: 
«Я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не 
любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не 
бачить. І таку ми заповідь одержали від нього: «Хто любить Бога, той нехай 
любить і брата свого» (1 Йо 4, 19-21). «Хто ж любить брата свого, той у світ-
лі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата 
свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява 
у нього засліпила очі» (1 Йо 2, 10-11).

Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного! (Йо 15, 17).

Любов до себе

Рука твоя хай буде готова допомогти мені, 
  бо твої заповіді я собі вибрав. 
Я прагну, Господи, твого спасіння; закон твій ― моя відрада 
(Пс 119, 173174). 

Що означає любити себе?
Від самого початку нашого життя приймаємо любов від Бога та інших лю-
дей, насамперед рідних, близьких. Приймаючи їхню любов, усвідомлюємо 
себе, вчимося приймати і любити себе. Ми найкраще знаємо власні пози-
тиви і негативи, але любити означає приймати, шанувати, прощати. Любити 
себе означає прийняти своє життя як величний дар від Творця, відкритися 
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на любов Божу та інших людей, повністю віддати Богові власне життя й усі 
турботи. 

Любов до себе ― це не самолюбування, не егоцентризм, не нарци-
сизм, а відчуття власної гідності, самоповага, самосвідомість, готов-
ність до самопожертви. Людина, яка приймає, цінує і любить себе, здатна 
й належно приймати, шанувати і любити інших людей. 

Ісус навчає: «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. 
Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю і йому 
об’явлю себе» (Йо 14, 21).

Молитва 
Пс 119, 10–12

Усім моїм серцем я тебе шукаю;  
Не дай мені відхилитись від заповідей твоїх.
Я в моїм серці сховав твоє слово, щоб не згрішити проти тебе.
Благословен єси, о Господи! Навчи мене твоїх установ.

Для роздумів
Як виявляю мою любов до Бога?
По чому видно, що люблю моїх ближніх?
Чи люблю себе? Як це виявляється?

Самостійно прочитайте:
Співдія з Богом у ділі спасіння // Катехизм УГКЦ «Христос ― наша Пасха», 
744–747.

Найважливіше у цій темі:

Тема 2 
«Я ― Господь Бог твій»

Втор 5, 6

Ким є Господь Бог?
«Я ― Господь Бог твій», ― цими словами Господь Бог звертається до нас, 
даючи нам заповіді. Водночас Він запрошує нас відкрити очі, подивитися 
навкруги і пізнати реальність такою, як вона є, якою Він створив її. 

Наш Бог ― особа, а не ідея чи абстракція. Бог живий, Він поряд, Він ― 
«Той, хто є». Божий Син ― Ісус Христос ― прийшов у світ і спас нас. Пізнай 
Його, визнай своїм Господом, відкинь усе, що віддаляє тебе від Нього і пе-
ребувай в Його любові, бо Він ― Господь, Бог твій, Бог єдиний.

Дар створення світу для людини  
і її моральна відповідальність

І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре (Бут 1, 31).

Як я приймаю все, що Бог створив?
З перших рядків Святого Письма дізнаємося про Бога ― Творця, який у без-
межній величі творить світ: космос, природу, людину. Святе Письмо свід-
чить, що через творіння пізнаємо Творця: «Бо з величі та краси створінь 
через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх» (Муд 13, 5).

Ніщо інше не могло бути причиною існування світу, як тільки Бог, 
що сам Добрий, створив те, що корисне; сам Мудрий, створив те, 
що прегарне; сам Могутній, створив те, що велике. І так об’явився 
Він тобі наче мистець, що не лише знає буття всіх речей, але також 
поодинокі частини гармонійно злучив та довів цілість до чудесної 
гармонії і згоди (святий Василій Великий, Гексамерон, Гомілія 1).

Особливим Божим творінням є людина, яку Господь Бог наділив великою 
гідністю і владою. Він оселив її в Едемському саду. У ньому людина мала 
блаженне і щасливе життя. Все, що Бог створив, Він дарував людині і упо-
вноважив її продовжувати Його діло створення. Людина, отримавши Божі 
дари, покликана їх примножувати, розвивати, піклуватися про них.  

Теми з видання:
Божі Заповіді і Євангельські блаженства. Катехуменат і катехизація дорослих 
в УГКЦ. 3 - Львів: Свічадо, 2016 -160 с


