
 
12 Неділя після Тройці  (Мт. 19, 16-26) 

 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Христос серед нас ! 
      Дорогі Брати і Сестри! 

 
Сьогоднішнє вчення Святого Євангеліє розповідає нам, що ми 

повинні робити щоб увійти до Царства Небесного.  Щойно прочитаним 
Святим Євангелієм Ісус Христос чітко подає нам дороговказ до Вічного 
Життя: «Якщо хочеш ввійти в життя вічне, дотримуйся заповідей: не 
вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька й 
матір і люби ближнього твого, як самого себе». 

Ми мало думаємо про вічне життя, а більшість людей зовсім не 
думає про своє майбутнє вічне життя, бо настільки ми заглибились у 
земні турботи, що немає часу навіть подумати про життя після смерті. 

Дорогі брати і сестри!  
Ми добре знаємо, що ніхто з нас не візьме з собою придбані матері-

альні цінності, що нагими ми ввійшли в цей світ, нагими і покинемо 
його. А яким буде воно для нас, це вічне життя, – мало хто 
замислюється над цим, і майже ніхто не готується до нього. 

 

Але ми всі знаємо, що прийде кінець нашого життя на цій землі і ми 
станемо перед Господом Богом нашим і Він запитає нас, чи ж ми 
виконували Його заповіді? 
 

Небагато заповідей Божих треба виконати, але вони надзвичайно 
важливі, бо від виконання їх залежить вічне життя кожного з нас.  

 
Перша з них: не вбивай! Цією заповіддю забороняється не лише 

вбивство у прямому розумінні, а й багато інших гріхів, пов’язаних з 
убивством. Насамперед – це гнів. В наш час багато вбивств 
відбувається на ґрунті гніву і сварок. Застерігаючи від цього гріха, ап. 
Павло говорить: “Нехай сонце не заходить у гніві вашому” (Еф. 4, 26). 
Ненависть теж може привести до вбивства. Ап. Іоан Богослов пише у 
посланні до християн: “Усякий, хто ненавидить брата свого, є 
людиновбивця; а ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя 
вічного” (1 Ін. 3, 15). До порушників цієї заповіді належать і ті, хто не 
береже свого здоров’я, а розтринькує його через пияцтво, наркоманію, 



надмірне вживання їжі, а також через різні пристрасті. Ось таке широке 
значення цієї заповіді. 

 
Далі Господь говорить: не чини перелюбу! Цією заповіддю 

забороняються позашлюбні стосунки, блуд і різні статеві збочення.. 
Пояснюючи цю заповідь, Ісус Христос сказав: “Всякий, хто погляне на 
жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею у серці своєму” (Мф. 5, 
28).  

 
Наступна заповідь: не кради! Вона забороняє не тільки 

крадіжництво, а й усіляке неправедне надбання багатства: 
хабарництво, здирництво, азартні ігри, непомірні проценти, приймання 
завідомо крадених речей, святотатство – тобто привласнення 
церковного майна, присвяченого Богу і храму Божому. Діти, які не 
хочуть працювати, а живуть за рахунок праці своїх батьків, теж є 
порушниками цієї заповіді. Християнин повинен жити чесною працею. 

 
Далі Господь говорить: не лжесвідчи! Заповідь забороняє будь-

яке неправдиве свідчення: в суді чи за інших обставин. Сюди 
відносяться всілякі наклепи, осудження з наміром принизити людську 
гідність, насмішки. Від лжесвідчень і наклепів люди тяжко страждають. 
Лжесвідчення привело Самого Господа нашого Ісуса Христа до хреста 
і смерті. Жахливе зло – наклепи й ті, що їх розповсюджують. Такі люди 
вважають себе невинним, бо не самі видумують чутки, а розносять 
чужі – не свої. Наклепи не мали б тієї злої сили, якби не було 
розповсюджувачів їх. Пророк Давид молився Богу: “Визволи мене від 
наклепів людських, і я збережу заповіді Твої” (Пс. 118, 134). 

 
Дуже важливою заповіддю є шанування батька й матері. За 

шанування батьків Господь обіцяє благополуччя і довголіття на землі 
та блаженне життя у вічності.  

Господь вчить нас любити не тільки батьків, а й усіх ближніх. За 
заповіддю Христа Спасителя любити ближніх треба як самого себе.. 

Виконання цих заповідей веде до життя вічного.  
 
Будемо ж, дорогі мої, пам’ятати це євангельське повчання і жити на 

землі заради життя вічного.  
 
Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Ми, Твої вірні діти, під Твою 

руку всемогучу віддаємо себе. Вислухай наші благання: наш 



український народ був у кайданах, а край у руїні... Дай сили й мужности 
нашим провідникам витримати всі труднощі й перешкоди і 
попровадити державний корабель України на тихі води, на ясні зорі! 
Поможи нам, Боже, в Тройці Святій, поможіть нам і всі Святі Землі 
Української! 

Амінь. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос серед нас ! 

 

 


