
ІСУСОВА ЗАПОВІДЬ ЛЮБОВІ 

Євангеліє від Івана 15:9-13 

 

Усім подобається, коли їх люблять, чи не так?  Це приємно і гарно, коли до тебе ставляться з 

любов’ю, чинять щодо тебе, так, наче щодо самого себе, піклуються, допомагають, 

втішають, виявляють співчуття.  А як щодо нашої любові до інших? Кого ми любимо самі? 

Кого любимо найбільше? Кого любимо менше і чому? Що, з погляду Бога, повинно лежати в 

основі наших стосунків з ближніми? Як ставився до людей Ісус під час Свого земного 

служіння і як Він ставиться до них нині? Поговоримо про це. Євангелист Матвій говорить, 

що Ісус, «як бачив людей, змилосерджувався Він над ними» (Матвія 9:36). Іншими словами, 



Він ставився до людей з великою любов’ю та співчуттям, надто до тих, хто потребував 

допомоги, як от немічні, хворі, постраждалі від життєвих негараздів і духовно занедбані.  

У Біблії Господь каже про кілька видів любові. Ви здивовані, що їх є кілька? Але це правда. 

Ми кажемо: я люблю свою школу, я люблю своїх батьків, я люблю морозиво, я люблю 

читати книжки, я люблю дивитися кінофільми, я люблю відпочивати в Карпатах і так далі. 

Однак є ще один, особливий вид любові – християнський, сповнений живої віри, 

безкорисливий, жертовний, сповнений милосердя.  Саме таку любов хоче бачити в нас наш 

Спаситель, надто у церкві до наших братів і сестер по вірі, і звісно ж до інших людей. Вона у 

Біблії навіть позначається особливим словом  – аґапе.  

Про таку любов говорить апостол Павло у Першому посланні до коринтян: «4 Любов 

довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, 5 не 

поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, 6 не радіє з 

неправди, але тішиться правдою, 7 усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе 

терпить!» (1Кор.13:4-7).  Виділимо риси цієї любові. Вона: 

- Довготерпить (виявляє велике терпіння) 

- Милосердствує (наділена великим милосердям до інших) 

- Не заздрить 

- Не величається  

- Не має гордощів 

- Не поводиться нечемно 

- Не думає лише про себе 

- Не рветься до гніву 

- Не думає лихого 

- Не радіє з неправди 

- Усе зносить 

- Завжди сподівається на добре 

Як бачимо, любов, про котру говорить Господь Ісус Христос, річ непроста і вимагає від нас 

усього серця і самопожертви. Вона, за словами, Ісуса, готова заплатити собою за життя 

ближніх. Сам таку любов виявив до нас Небесний Отець, віддавши за нас Свого Сина. 

Перебування у любові Божій передбачає також перебування у Божім Слові, Євангелії Ісуса 

Христа та Його заповідях.  Це даруватиме нам велику радість і ми любитимемо ближніх 

щиро і сердечно.  Любімо одне одного, пробачаймо одне одному, допомагаймо одне одному. 

Хай в усьому, що ми робимо чи думаємо, прославляється наш Господь, що любить нас і 

милостиво прощає нам наші провини.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Чи просто любити інших? 

2. Кого вам любити легше і чому? 

3. Як ставився до людей Ісус? 

4. Які є види любові? 

5. Що таке любов аґапе? 

6. Назвіть риси християнської любові, про яку каже Св.Павло в 1Кор.13. 

7. Завчіть ці риси напам’ять. 

8. За що ми любимо нашого Господа? 


