
ЯК СЛІД ШАНУВАТИ СВЯТИХ 

Послання до євреїв 13:7 

 

 

Дорогі діти, у нашому церковному календарі є особливі дні, коли ми вшановуємо 

виняткові події з життя Господа нашого Ісуса Христа, як от Різдво, Воскресіння, 

Вознесіння, П’ятидесятниця та інші. Ми також маємо дні, коли вшановуються ті, кого 

Християнська Церква називає святими. Це Христові апостоли, Його учні, Діва Марія, 

пророки, праведники та мученики Церкви, котрі загинули за віру в Христа та Його 



Євангеліє спасіння. Про деяких із них, їхнє життя та служіння Господу ми читаємо на 

сторінках Святого Писання, як от – Мойсей, Авраам, Яків, Єремія, Ісая, апостоли 

Іван, Петро, Павло, Євангелисти Матвій, Марко, Лука, Іван та інші.  

Про інших, як от християнські мученики та праведники, ми довідуємося з історичних 

джерел, в яких йдеться про історію Християнської Церкви.  Виникає питання: «Як 

правильно слід шанувати цих людей? В який спосіб це слід робити?» Відповідь на це 

питання міститься у Біблії, зокрема у Посланні до євреїв, де написано: «Пригадуйте 

наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього 

життя, переймайте їхню віру» (Євреїв 13:7).  В багатьох місцях Святого Писання 

говориться про те, що шана і поклоніння призначена лише Богові («Я Господь, оце 

Ймення Моє, і іншому слави Своєї не дам» - Ісаї 42:8), вона не може і не повинна 

віддаватися ще комусь, навіть апостолам, Марії, пророкам, мученикам. Що це 

означає? Що поклоніння, прославлення, молитва, звеличення належать виключно 

Богові. Тобто нікому іншому ми не повинні молитися, окрім  Отця, Сина і Святого 

Духа, і нікому не вклонятися, окрім Бога. Натомість ми часто бачимо, як люди 

моляться і вклоняються іншим людям, які завдяки їхній вірі в Ісуса чи мученицькій 

смерті за Ісуса, звуться святими. До того ж жоден із тих, кого Церква величає святим, 

не залишив після себе будь якого розпорядження чи прохання, аби після його смерті 

люди молилися до нього, а не до Бога, просили щось у нього, а не в Бога, покладались 

на нього, а не на Бога.  Бо усі святі власним життям і служінням засвідчували тверду 

віру в Христа, покладання лише на Нього, і скеровували до Нього інших людей. 

Таким чином, правильно шанувати Святого Миколу – означає не молитися до нього, а 

мати таку ж віру в Спасителя і любов до ближнього, які мав він, робити добро 

ближнім. Шанувати Марію означає, мати таку ж покору, віру в Бога і любов до 

Божого Слова, як вона. Апостоли вчать не вклонятися святим, а натомість брати їхню 

віру за взірець.  Навіть ангелам не належить слава, котру віддаємо одному Богові!  

Євангелист Іван каже, що коли він хотів вклонитися ангелові, той спинив його і 

сказав: «Не мені вклоняйся, а Богові!» (Об’явлення 19:10).  Отож вірно виконуймо 

Божі постанови. Шануймо Бога, прославляймо Його ім’я, дякуймо Йому, молімося до 

Нього, а святих – мучеників, праведників, апостолів, пророків шануймо, беручи за 

приклад їхню віру, їхнє служіння Богові та ближньому, їхню любов до Бога та 

відданість Божому Слову.      

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Назвіть події з життя Ісуса Христа, які ми вшановуємо впродовж року? 

2. Назвіть деяких біблійних героїв, котрі Церква вшановує впродовж року? 

3. Хто такі християнські праведники та мученики? 

4. Кому згідно Біблії, належить шана і поклоніння? 

5. Що говорять про апостоли про пошанування їх? 

6. Кому одному ми повинні молитися, поклонятися, дякувати? 

7. Чи належиться поклонятися і молитися ангелам? 

8. Вивчіть напам’ять вірші з Євреїв 13:7, Ісаї 42:8, Об’явлення 19:10.  


