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Нині ми розглянемо Четверту Божу Заповідь, котра звучить так: «Шануй батька 

і матір твою, щоб були довгі дні твої на землі…». Зауважмо, що Бог не дає нам 

Заповіді, в котрій йдеться про братів чи сестер, а саме про батьків. Отож Він 

особливим чином вирізняє батьківство і материнство з-поміж усіх інших 

запроваджених Ним станів. Бог ніби каже нам: ваші батьки є Моїми 



представниками на землі, слухайтесь і шануйте їх. Шанувати – означає не лише 

любити, а також виявляти особливу повагу, послух, покору.  

Через наших батьків Бог дає нам рясні благословення. Це не лише наше життя, 

але також все, що ми потребуємо щоденно – їжа, пиття, одяг, дах над головою, 

все, чим ми користуємося.  Давнє прислів’я каже: «Ми ніколи не зможемо 

належно віддячити батькам і вчителям за все, що вони зробили для нас».  

Шануючи батьків, ми повинні уникати поганої поведінки щодо них, 

стримуватися від грубості, непокори та непослуху. Ця заповідь також вчить нас 

піклуватися про батьків, коли вони занедужають, постаріють, стануть 

немічними і слабкими. Ми не повинні допускати, щоб наші батьки голодували, 

страждали від злиднів, а мусимо ділитися з ними усім, що маємо.  

Виявляючи до батьків належну шану, ми повинні казати собі: «Я точно знаю, 

що це добре в Божих очах і приносить Богові радість і втіху!». Коли діти 

нехтують цією заповіддю, то вони наражаються на гнів Божий і матимуть в 

майбутньому біди і нещастя.  

В цієї заповіді є ще одна важлива частина, про котру люди часто забувають. В 

ній говориться, що нам слід шанувати батьків, щоб наші дні на землі були 

довгі, тобто щоб ми жили довго і щасливо, щоб нам добре велося. Цими 

словами Бог нагадує нам, якими великими благословеннями він наділяє тих, 

хто належно виконує цю заповідь – Він дарує їм сім’ю, дітей, мир, добробут, 

щастя, втіху і радість. Бог застерігає, коли ми не шануватимемо батьків, от 

матимемо справу з Його осудом.  

В четвертій Заповіді Бог вчить нас також, окрім батьків, віддавати належну 

шану тим старшим, яких Він ставить над нами – вчителям в школі, викладачам 

в інших навчальних закладах, начальникам на роботі, посадовцям при владі 

тощо. Бог доручає їм мати певну владу над нами задля нашого ж добра.    

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Повторіть Четверту Заповідь Божу. 

2. Ким бути для нас Бог уповноважив батьків? 

3. Які благословення Бог дає нам через батьків? 

4. Що означає «шанувати»? 

5. Як нам слід віддячувати батькам? 

6. Що нам слід думати, виявляючи батькам шану? 

7. Що ця заповідь каже нам про наше довге і щасливе життя? 

8. Кому ще нам слід віддавати належну шану, окрім батьків? 

9. Розкажіть, як ви шануєте батьків і чи завжди це робите.  

10. Розкажіть своїм друзям про цю заповідь. 


