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ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Веднъж Иисус дошъл с
учениците Си в Йерусалим.
„Трябва да останете в
Йерусалим и да чакате,
докато Светият Дух не слезе
при вас" -казал им Иисус.
Учениците не можели да Го
разберат: нима върху тях ще
се спусне Светият Дух
Господен? А Иисус? Нали Той
бил още с тях! Да, Иисус бил
още с тях. Но ти навярно си
спомняш какво бе казал Той
на Мария Магдалена: „Аз ще
се възнеса на небето при
Баща Си." Иисус не можел да
остане повече с учениците Си
на земята.

И когато Иисус се възнесе на
небето, Светият Дух ще се
всели в сърцата на учениците
Му и ще помага да разказват
на хората за Спасителя
Иисуса. На учениците много
им се искало Учителят да
остане завинаги с тях. Те се
надявали, че Иисус ще стане
цар на земята, и затова
попитали: „Учителю, нима Ти
няма да станеш цар на
Израил?" Учителят много се
разстроил, като чул този
въпрос, и повторил: „Върху
вас ще слезе Светият Дух. Той
ще ви помага да разказвате
на хората за Мен."

Заедно със Своите ученици
Иисус стоял на планината
Елеон, която е близо до
Йерусалим. Тук трябвало да
се прости с тях. Иисус
поставил ръцете Си на
главите им и ги благословил.
Изведнъж учениците видели,
че краката на Иисус
престанали да се опират
върху земята и Той започнал
да се издига все по-нагоре и
по-нагоре в небето. Скоро
облаците Го скрили и те не
могли повече да Го виждат.
Но все стояли и стояли,
гледайки към небето, без да
разбират какво се е случило.

Изведнъж се раздал глас:
„Мъже галилейци! Какво
стоите и гледате небето?
Иисус, който сега се възнесе,
по същия начин ще си дойде
отново на земята." Учениците
видели редом със себе си
двама мъже, облечени в бели
дрехи. Това били два ангела,
спуснали се от небето.
Ще мине много време и Иисус
още един път ще дойде на
земята. Всички ще Го видят и
всеки, който Го обича, ще
може завинаги да иде с Него
на небето. Но тези, които не
вярват в Иисус и не Го
обичат, ще понесат тежко
наказание за всичките си
грехове.

Най-после учениците разбрали,
че техният любим Учител се е
възнесъл на небето, за да се
грижи и моли за тях. Той
направил така, че върху им да
слезе Светият дух. Сега на тях
не им било толкова тъжно, че
Христос ги е напуснал. Те
знаели, че Той е станал Небесен
Цар.
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