
ТРИДЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ - 19-го грудня - 
СВЯТОГО МИКОЛЯ 

(Лк. 17, 12-19 і Лк. 6,17-23) 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

 
Христос серед нас ! 

 
Дорогі брати і сестри! 

 
Сьогодні в читанні Святої Євангелії  Ісус Христос вчить нас про дев’ять 
заповідей блаженства, які також введені в Божественну Літургію, під 
час церковного співу третього антифону.  
 
Але, як ми розуміємо ці заповіді Блаженства. 
 
У слові “блаженні” ми розуміємо, що блаженні, тобто щасливі в собі 
тим, що осягнуть Царство Небесне з вічною радістю і втіхою і їх 
ублажить Господь, похвалить, приласкає, обдарує славою. 
 
Блаженні убогії духом, бо їх є Царство Небесне. 
  
Що означає бути убогим духом? 
 
Бути завжди переконаним, що наш розум, наша мудрість, наші сили 
перед Богом нічого не варті. Що ми нічого свого не маємо, а маємо 
лише те, що нам дає Господь. Убогість духа не залежить від чину, від  
посади, від високої освіти чи від земної тимчасової слави. Убогість 
духовну святий Іоан Золотоустий коротко називає смиренномудрієм.  
 
Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. 
 
Тут говориться не про всякий плач. Коли людина визнає свої провини 
перед Богом і вдумається про свою нікчемність, то вона почне 
сумувати, плакати та благати у Бога прощення і помочі. Для того, щоб 
заплакати перед Богом, треба спочатку осудити себе перед своєю 
совістю. Тоді починається сумування над собою, поклик до молитви, і в 
цій щирій молитві починається покаянний плач. 
 
Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. 
 



У цій заповіді Господь ублажає лагідність духа людини. Лагідність  
духа – це є лагідна духовна рівновага. Нікого не ображати і самому не 
ображатися ні за яких обставин. Блаженні ті, хто над собою здобув 
християнську тихість. В них завжди перебуває лагідний і радісний 
спокій. Вони завжди задоволені з своєї долі і дякують Богові. Вони ні 
на кого не нарікають і нікому не завидують. 
 
Блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться. 
 
Це ті, що люблять добро і роблять його, але не вважають себе за 
праведників і не покладаються на свої добрі діла, а визнають себе 
грішними і винуватцями перед Богом. Праведний всюди бажає правди 
й справедливості. Хто живе серцем у Богові, тому кривда противна: 
вона для нього чужа і мучить його. 
 
Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. 
 
Ніщо так не умилостивляє Бога, як милостиня, як милосердя. На 
Своєму останньому суді Господь скаже до праведних: “Прийдіть, 
благословенні Отця Мого, унаслідуйте Царство, приготоване вам від 
початку світу. Я голодний був, ви нагодували Мене; Я хотів пити, ви 
напоїли Мене. Я був роздягнутий, ви Мене зодягнули; Я подорожував і 
ви прийняли Мене; Я був хворий і ви відвідали Мене; Я був у в’язниці і 
ви прийшли до Мене”. 
Милостиня на протязі всієї історії людства високо оцінюється в очах 
Божих. 
 
Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. 
 
Чистосердечність – це щирість, якою людина нелицемірно висловлює 
те, що в неї в душі, а коли щось добре робить, то не на показ, а з 
доброго наміру. Повної чистоти серця людина досягає у виконанні 
Божих заповідей та щирою молитвою. 
 
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 
 
Ця заповідь навчає нас, що Ісус Христос – Єдинородний Син Божий, 
прийшов на землю не для того тільки, щоб примирити людей з Богом, 
взявши на Себе їхні провини, але й для того, щоб примирити їх між 
собою. На протязі Свого земного життя, Ісус Христос, навчав людей 



жити у згоді і однодушності. “Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені і Я 
в Тобі, щоб і вони в Нас були одне” – звертається Христос у молитві до 
Отця Небесного. 
 
Блаженні гнані за правду, бо їх є Царство Небесне. 
 
Господь навчає нас бути правдивими й справедливими. Навчає 
любити правду і мужньо її відстоювати, хоч би довелося за неї 
потерпіти зневагу, гоніння і навіть смерть. 
 
Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть та ширитимуть про 
вас усяку лиху славу неправдиво Мене ради. 
 
Цією зоповіддю Господь навчає нас, щоб ми бути готовими 
перетерпіти за Його ім’я зневагу, гоніння і навіть смерть. Тому-то 
кожний, хто називає себе християнином, повинен бути готовим з 
радістю прийняти зневагу, вигнання, страждання. 
 
Радутеся і веселіться, бо велика нагорода вам на Небесах. 
 
Амінь. 
 
Христос серед нас! 
                            


