ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
ЛУКИ 24:50-53, Дії 1:1-11

50 І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки Свої, поблагословив їх.
51 І сталось, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них, і на небо
возноситись.
(Луки 24:50,51)

ІСУС ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОТЦЯ
Після того, як Ісус Христос воскрес на третій день, Він впродовж сорока днів з’являвся Своїм
учням і розповідав їм про Боже Царство. Він казав їм, що піде від них і пошле їм Утішителя,
котрим є Святий Дух. Син Божий повернувся до Свого Небесного Отця. На згадку про це на
сороковий день після Великодня Християнська Церква святкує День Господнього Вознесіння.
Цю подію доволі детально змальовує Святий Лука у своєму Євангелії та книзі Дій святих
апостолів. Він говорить, що одного дня Ісус пішов зі своїми учнями за місто. Після
спілкування з ними, Він на очах них почав підноситися до неба. Під час вознесіння
Господнього поруч його учнів з’явились Божі ангели. Вони звістили учням обітницю про
повернення Ісуса на землю, коли прийде час. Нам не дано знати ані дня, ані години, коли це
станеться.
Про те, що апостоли були свідками вознесіння Ісуса Христа, вони повідомляють у своїх
посланнях, що містяться в Біблії. Вони переконують нас, що бачили це на власні очі.
Нині наш Спаситель перебуває на небі праворуч Отця і керує всім на небі та на землі. Так
вчить Біблія. Ісусове керування усім – це радість і втіха для дітей Божих, котрі можуть бути
впевненні, що Він піклується про них. Окрім цього, Він постійно перебуває серед нас у Слові
Таїнствах. Він запевняє нас, що завжди буде серед нас, надто тоді коли ми збираємось в Його
ім’я.
Свято Господнього Вознесіння нагадує нам про те, що нам, дітям Божим, належить
незаперечна Божа обітниця бути з Ісусом на небесах. Він пішов туди, щоб приготувати місце
для нас – тих, хто вірує в Нього і покладається на Нього. Він також посилає нам Утішителя –
Господа Святого Духа, який допомагає нам розуміти Слово Боже і молитися.
Святе Писання каже, що на небесах є наша правдива домівка, в котрій ми житимемо одного
дня. Ми будемо там разом з усіма, хто вірить в Божого Сина. Це наша тверда надія і втіха! Це
обітниця нашого Господа і Спасителя. Сповідуючи віру у воскреслого і вознесеного Господа, у
Символі віри ми промовляємо: «Я вірую в Ісуса Христа, …. (який) вознісся на небо і сидить
праворуч Отця, і знову прийде у славі, щоб судити живих і мертвих, і царству Його не буде
кінця».
Дайте відповіді на питання:
1. Прочитайте біблійний текст з книги Дій святих апостолів – Дії 1:1-11.
2. Скільки днів Ісус з’являвся учням після свого воскресіння?
3. Про що Він казав їм?
4. Кого Він обіцяв їм послати, коли піде від них?
5. Коли християни святкують Господнє Вознесіння?
6. В яких книгах Біблії говориться про вознесіння Ісуса на небо?
7. Як Ісус перебуває серед нас нині?
8. Що робить Ісус праворуч Отця?
9. Чому це є нашою надією і втіхою?
10. Що в Символі віри ми сповідаємо про Господнє вознесіння?
11. Про яку обітницю звістили учням ангели?

