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İsa‘nın Göğe Alınması

Paskalya’dan kırk gün sonra, Hristiyanların İsa’nın göğe alınışını
kutladıkları, Almanca’da “Himmelfahrt”denen bir tatilgünü daha
vardır. O gün İsa’nın bedensel olarak dirildikten sonra dünyada
kalmadığı hatırlanır. İsa arkadaşlarının gözü önünde Babasının
yanına – doğrudan göğe – alındı. Yazdığı müjdenin 24.
bölümünde Luka bunu şöyle anlatır:
“İsa onları kentin dışına, Beytanya’nın yakınlarına kadar götürdü.
Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından
ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e
döndüler.”

Bu andan itibaren İsa bedenen insanlar arasında görünmez oldu. O şimdi Tanrı’nın
yanında, gökte. Ve dünyanın sonuna doğru oradan dünyaya tekrar gelecek ve herkes
O’nu görecek. İsa’nın göğe alındığı günden beri dünyadaki herkes dualarında İsa’ya
seslenebilir.

Ama İsa arkadaşlarını dünyada yalnız bırakmaz. Onlara Kutsal Ruh’u gönderir. Kutsal Ruh
aracılığıyla İsa her imanlıya çok yakın olabilir. Hristiyanlar Kutsal Ruh’un gelişini
Pentikost’ta kutlarlar.

İsa’nın Göğe Alınışı – Unutulmuş Bir Bayram
Bugün birçok insan İsa'nın Göğe Alınışı olarak bilinen
Himmelfahrt bayramının ne anlama geldiğini bilmezler.
Himmelfahrt, Almanya’da resmi tatil günüdür, ama pek çok kişi
bu günü“Babalar Günü”olarak kutlamaya başlamıştır. Buna göre
o gün erkekler birlikte gezi yaparlar ve bu gezilerde bolca alkollü
içki tüketirler.

Eskiden o güne özel, özellikle de çiftçiler arasında çeşitli
gelenekler vardı. O gün çiftçiler bol ürün alma dileğinde bulunurlardı. Doldurulmuş
güvercin gibi “kanatlı bir hayvanın eti” yenirdi. Ayrıca o gün için pişirilmiş kuş biçimindeki
ekmekler bunun özel bir gün olduğunu gösterirlerdi.

İsa’nın göğe alındığı gün olarak hatırlanan bu günde Hristiyanlar kiliselerde ya da açık
havada herkese açık yerlerde toplanarak tapınırlar. Böyle tapınmalara da ziyaretçiler
çekinmeden katılabilirler – Hristiyan olsunlar ya da olmasınlar, hiç önemli değil.
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> Bayramlar ve Tatil Günleri


