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І вознісся на небо,  
і сидить  
праворуч Отця

Тема 21 
Вознесіння  
Ісуса

У чому суть події вознесіння?
Воплотившись, Син Божий, у всьому став подібний до людини. Тепер Він 
повертається до Отця, щоб впровадити нас до участі у Божому житті. 

Лише Христос в силі відчинити людині вхід до неба. Сама людська при-
рода цього не спроможна вчинити. Ісус обіцяє, що де Він є, там і ми буде-
мо, з’єднані з Ним. Вознесіння Христа для нас ― надія. 

В домі Отця мого багато жител …  І  коли відійду  і  вам місце  спо-
готую,  то повернуся  і  вас до  себе візьму, щоб  і  ви були там, де я 
(Йо 14,2-3).

Вознесіння 
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Чому Ісус вознісся до Отця?
Протягом 40 днів після воскресіння Христос являвся учням, утверджу-
ючи їх у вірі, а тоді повернувся до Отця. Вознесіння Христа розглядає-
мо у паралелі до Його сходження на землю у події воплочення: «Ніхто 
не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий!» (Йо 3,13).

Перш ніж залишити учнів Ісус обіцяє їм, що зішле їм Святого Духа, 
котрий буде їм допомагати і провадити. Вознесіння є передумовою 
зіслання Святого Духа: «Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не віді-
йду, то Утішитель до вас не зійде» (Йо 16,7). 

І Він вивів їх аж до Витанії і, знявши руки свої, благословив їх. А як 
Він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. 
Вони ж, поклонившися Йому, повернулися з радістю великою в Єру-
салим (Лк 24,50-52). 
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Ісус знову доручає учням 
проповідувати і діяти для 
Царства Небесного: «Ідіть, 
отже, і зробіть учнями всі 
народи: христячи їх в ім’я 
Отця і Сина і Святого Духа; 
навчаючи їх берегти все, що я 
вам заповідав. Отож я з вами 
по всі дні аж до кінця віку»  
(Мт 28,19-20).

Після цього Ісус входить 
у божественну славу, яка 
символічно описана як хма-
ра: «І сказавши це, коли вони 
дивились, знявся угору, і хма-
ра його взяла з-перед очей 
їхніх» (Ді 1,9).

Ніхто  не  ввійшов  у  небо,  крім 
Того,  хто  зійшов  із  неба:  Син 
Чоловічий (Йо 3,13).

І сидить праворуч Отця 
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Що означає, що Ісус сидить праворуч Отця?
Сидіти праворуч Отця ― означає царювати як Месія. Про це писав про-
рок Даниїл. Відколи Христос як Месія зайняв місце праворуч Отця, апос-
толи стали свідками і проповідниками Царства, якому не буде кінця. 

«У словах праворуч Отця розуміємо славу і честь Божества, де Той, 
хто існував як Син Божий перед усіма віками, як Бог та Єдиносущний 
з Отцем, сів тілесно після того, як воплотився і як тіло Його було прослав-
лене» (Св. Йоан Дамаскин, Про віру православну).

І дано Йому владу, славу  і царство,  і всі народи, племена та язик 
Йому служили. Влада Його ― влада вічна, що не минеться, і Цар-
ство Його не занепаде ніколи (Дан 7,14).

У вознесінні Христос підніс відновлену людську природу до боже-
ственної слави. Літургійні стихири празника Вознесіння оспівують від-
криті «двері до неба», коли Христос увіходить «усередину неба», де Його 
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вітають із трепетом ангельські сили. Він підноситься «на хмарах» понад 
херувимами й «вище» від неба. Як Богові Йому належить «місце» право-
руч Отця. Христос возноситься до Отця «задля нас, людей, і нашого ради 
спасіння» (Символ віри). «В домі Отця мого багато жител. Коли б не так, 
то я сказав би вам; іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам 
місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я» 
(Йо 14,2). Як Христос вознісся у славі, так у славі й прийде. 

Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус 
на очу своїх учнів. А ції ― списано, щоб увірували ви, що  Ісус ― 
Христос, Син Божий, а вірувавши, ― щоб мали життя в його  ім’я  
(Йо 20,30-31).

Для роздумів
Ісус Христос довірив учням велику справу.
Чи ви, як вчителі, вихователі, батьки, вірите у можливості тих, кого вихову-
єте?
Чи створюєте нагоди, щоб проявилося їхнє добро?
Пригадайте випадок, коли ви переконалися, що довіра мотивує і формує 
довіру.

Молитовне читання Святого Письма: Ді 1,4-11
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Не возносимо рук наших до чужого бога, ані не йдемо за якимсь 
лжепророком,  ні  єретичних  наук  ми  не  придержуємося;  тільки 
Тебе призиваємо,  істинного Бога,  і до Тебе, що живеш на небесах, 
очі наші возносимо, до Тебе руки наші підносимо, молимося Тобі: 
Віддай нам, ж благий Чоловіколюбець, помилуй нас, призиваючи 
грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не відлучи нас 
стояння  праворуч  Тебе,  але  причасниками  благословення  правед-
них учини нас.


