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Бажаєте дізнатися більше про 
Вознесіння та П’ятидесятниці? 

Будь ласка, зв’яжіться з нами, використовуючи 
дані нижче або відвідайте наш веб-сайт.
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П’ятидесятниця
Але як стати послідовником Ісуса? Святий Дух здійснює це. 
На П’ятидесятницю християни згадують злиття Святого Духа. 
Тому Ісус повернувся на небо, щоб прийшов Святий Дух. 
Святий Дух відкриває наші очі на реальність існування Бога, 
щоб ми могли побачити, хто є Бог і хто ми самі. Для цього Він 
використовує Біблію, Слово Боже. Святий Дух показує нам, 
що ми втекли від свого первісного дому, тобто ми покинули 
Бога. Ми називаємо це «гріхом». Він також гарантує, що 
люди усвідомлюють, що завдяки цьому ми ніколи більше 
не будемо відчувати себе як вдома, навіть якщо у нас буде 
гарний дім.

Можливо П’ятидесятниця відбулася й давно, але вона все 
ще дуже актуальна, тому що Бог досі посилає Святого Духа 
людям по всьому світу. Богу угодно вказати людям на
їхні гріхи і дати їм справжню радість і мир серед смути 
цього світу, щоб потім вони могли бути з Богом назавжди. 
Незалежно від того, чи шукаєте ви дім, виселені через
борги, втікаючи через війну, чи маєте гарний будинок, все 
рівно лише тоді і там ви дійсно будете вдома.

«Багато осель у домі Мого Отця; а коли б то 
не так, то сказав би Я вам, що йду приготувати 
місце для вас?»

Дефіцит житла
Багато людей стикаються з цією проблемою. Можливо, 
ви шукали житло багато місяців, але завжди пропускаєте 
цей будинок. Можливо, вас вигнали з дому. Вас змусили 
виселитися на вулицю, тому що потреби переросли ваші 
можливості, і ви більше не могли оплачувати рахунки. 
Можливо, ти тікаєш від війни чи терористичних дій. Мільйони 
людей у цьому світі були вимушені полишити свої домівки.

Вознесіння
Але яке відношення все це має до Вознесіння? У біблійному 
тексті вище ми читаємо, що Ісус каже, що в Божому домі є 
багато осель і що Він йде туди, щоб приготувати місце. 

Тому Ісус, після того як Він воскрес із мертвих, піднявся на 
небо, щоб приготувати прихід усіх тих, хто вірує в Нього. Для 
всіх, хто більше не може знайти свій дім на цій землі і хто 
прямує як паломники до іншого, нескінченно кращого місця 
призначення. Не тому, що вони не можуть знайти земного 
дому чи тікають від лих та іншого насильства, а тому, що 
стали послідовниками Ісуса.
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