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День Вознесіння
– Ісуса повертається на небо
Ще одне святкування відбувається через сорок днів після
Великодня, яке християни називають «День Вознесіння».
Він нагадує, що Ісус не залишився на землі після свого
фізичного воскресіння. Прямо на очах у своїх учнів він
повернувся до свого батька, прямуючи на небо. Апостол
Лука описує цю сцену в 24-му розділі свого розповіді в
Євангелії: «І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки
Свої, поблагословив їх. І сталось, як Він благословляв їх, то
зачав відступати від них, і на небо возноситись. А вони поклонились Йому, і
повернулись до Єрусалиму з великою радістю.» (Луки 24:50-52)

З цього моменту Ісус більше не є видимим серед людей. Тепер він разом з Богом
Отцем на небесах. Звідти він повернеться на землю в кінці часів у видимій людській
формі. Але після свого вознесіння Ісус доступний кожній людині через молитву.

Ісус не залишив своїх послідовників на землі самих. Він посилає їм Святого Духа,
через якого може бути присутнім з кожним віруючим. Християни святкують прихід і
присутність Святого Духа під час іншого свята під назвою «П’ятидесятниця».

Вознесіння: забуте свято
Сьогодні багато людей не знають, що таке День Вознесіння і
звідки воно взялось. У Німеччині це все ще офіційне свято.
Проте багато хто змінив суть свята на «День батька», день,
коли деякі чоловіки виходять на прогулянки,
супроводжуючись великою кількістю алкоголю.

Раніше в цей день існували різні традиції, особливо серед
хліборобів. Особливо молилися за хороший урожай. У День
Вознесіння більшість страв готували з певної птиці, наприклад, фаршированого
голуба— або, як його називали, «літаючого м’яса “flying meat”,». Хліб, спечений у
вигляді пташки, нагадував всім, що цей день був якимось іншим.

Християни проводять богослужіння в День Вознесіння, досить часто на вулиці в
громадських місцях. Відвідувачі завжди можуть відвідати такі богослужіння,
незалежно від того, є вони християнами чи ні.

> Святкування та державні свята


