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І вдруге прийде зі славою  
судити живих і мертвих,  
а Його царству не буде кінця

Тема 22 
Христос  
у славі

У чому суть зновупришестя Христа у славі?
Християни завжди очікували на пришестя Господа Ісуса. День Господ-
ній ― це день спасіння, який через гріхи людей може стати днем кари. 
У цей день оновиться небо і земля, настане новий світ і від-
будеться Божий суд. У своєму славному приході Христос усе змінить. 
Настане світ, де «Бог є всім у всьому» (1 Кор 15,28). 

Прийди, Господи Ісусе!

Зновупришестя 
Христа 

 238-240
Що знаємо про зновупри-
шестя Христа у славі?
День Господній ― давнє про-
роче передання (VIII ст. до Р. Х.) 
описує так: 

Бачив я в нічних видіннях, аж ось 
на небесних хмарах ішов ніби Син 
Чоловічий;  дійшов  він  до  Ветхо-
го деньми, і приведено його попе-
ред нього. І дано йому владу, сла-
ву й царство, і всі народи, племена 
та  язики  йому  служили.  Влада 
його ― влада вічна, що не минеть-
ся, і царство його не занепаде ніко-
ли (Дан 7,13-14).
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Ісус Христос говорить апостолам про свій прихід у славі: «За тих же 
днів […] узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою 
й славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, 
від краю землі до краю неба» (Мр 13,24- 27).

На суді синедріону Ісус, у відповідь на питання первосвященника, чи 
Він ― «Син Благословенного», відповідає цитатою з пророцтва Даниї-
ла: «І побачите Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього 
та йтиме на хмарах небесних» (Мр 14,62). 

Після вознесіння Христа ангели попереджають апостолів: «Мужі гали-
лейські! Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взя-
тий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо» 
(Ді 1,11). 

Очікування на славний прихід Господа супроводжує все християнське 
передання. Апостол Павло у багатьох листах говорить про зновупришестя 
Христа у славі. У Книзі Одкровення мовиться про очікування на зновупри-
шестя Христа, і завершується вона молитвою перших християн: «Прийди, 
Господи Ісусе!» (Од 22,20).

Суд Сина Чоловічого 
 248-251

Яким буде суд?
Учні з тривогою розпитували Вчителя, коли і як це станеться. У відповідь 
Ісус говорить про Царство у серці людини, про персональний суд кожного, 
а остаточно ― про славний прихід Сина Людського та всезагальний суд. 
Однак додає: «про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, ― 
лише один Отець» (Мт 24,36). 

Суд звершується відповідно до віри і діл любові: «Все, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших ― ви мені зробили [або] не зро-
били» (Мт 25,40-45). Суд буде страшним для тих, хто чинить беззаконня, 
а для праведників ― благословенним. 

Суд є вже тепер. Його мірилом є віра в Христа: «Хто вірує в Нього, 
не буде засуджений, хто ж не вірує, ― той уже засуджений, бо не увіру-
вав в ім’я Єдинородного Сина Божого» (Йо 3,18).

Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я 
прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає і слів моїх 
не приймає, має той суддю свого: слово, яке я вирік, судитиме його 
дня останнього (Йо 12,47-48).
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Боже Царство 
 243-244 252-254

Коли настане Царство Боже?
Царство Боже є центральною темою проповіді Ісуса. Воно стосується 
не лише майбутнього світу. Царство Боже уже настало ― в Ісусі, 
Його діях, Його Євангелії. Воно здійснюється поступово: подібно 
до найменшої насінини гірчиці, пускає корінці, непомітно зростає і осягає 
найбільшого розвитку в день жнив. 

Прийдіть,  благословенні Отця мого,  візьміть у  спадщину Царство, 
що було приготоване вам від створення світу (Мт 25,34).

Ісус відповідає Пилатові, що його Царство не з цього світу, не є дер-
жавною, політичною, економічною владою. Його Царство ― у серцях 
і душах. 

Ми є дітьми Божого Царства. Наше земне життя є мандрівкою до нашої 
батьківщини ― дому Небесного Отця. Усе наше буття стремить до вічної 
мети ― сопричастя з Богом. Так ми преображуємося з людей тілесних 
у людей духовних. Через співдію Бога і людини настане преображення 
світу. Тоді сповниться Божий задум і настане нове небо і нова земля. 
Оновлена людина увійде в життя Пресвятої Тройці і спілкуватиметься 
з Богом лице до лиця. Передання називає цей стан Небом.

«Небо ― це країна живих, що не вмерли через гріх, а живуть істинним 
життям у Христі Ісусі» (Св. Василій Великий, Гомілія на Псалом 114.).

Те, чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, 
те наготовив Бог тим, що Його люблять (1 Кор 2,9). 

Сопричастя ― всеціле єднання.

Для роздумів
Перші християни молилися: «Прийди, Господи Ісусе!»
Що для вас означають ці слова?
Чи готові ви до приходу Господа?
Що маєте зробити, перш ніж промовите цю молитву?

Молитовне читання Святого Письма: Мт 24,29-31
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?


