Великден
От всички сезони най-много обичам пролетта. Сутрин слънцето ни се усмихва от
небето, става по-топло, показват се тревички и цветенца. Започват най-хубавите
пролетни празници. От тях най-любимият ми е Великден.
Тази година с моето семейство започнахме приготовленията за празника от няколко
дни. В четвъртък станахме рано и всички заедно отидохме при баба, за да боядисаме
яйцата. През нощта спах неспокойно, защото много се вълнувах. Баба ни чакаше с
нетърпение. Заедно приготвихме боите: червена- като кръвта на Иисус, жълта- като
слънцето, зелена- като тревата, синя- като небето, оранжева и лилава- като цветята.
Първото боядисано яйце беше червено. Баба направи кръстче на челото на мен и брат
ми, а ние попитахме защо го прави.
-

За да бъдете здрави, румени, засмени. – каза баба.

Украсихме яйцата с цветенца, ваденки и восък. Сложихме ги в кошничка. Те
приличаха на пъстроцветна дъга. Първото боядисано яйце поставихме до иконата.
Продължихме приготовленията като направихме великденски сладки в различни
формички. Баба ги сложи да се пекат и започна да ни разказва за Иисус. Толкова се
увлякохме в приказки, че щяхме да ги изгорим.
На Разпети петък всички заедно отидохме в църквата. Минахме под масата и си
взехме здравец. Този ден е много тъжен, защото на него Иисус Христос е бил разпънат
на кръст и измъчван. През целия ден не работихме нищо, защото баба казва, че дори и
птичката не свива гнездо на този ден.
В събота станахме много рано, омесихме козунаци и ги сложихме да се пекат.
Миришеше толкова вкусно.
Късно вечерта отидохме в църквата. Всеки запали по една свещ. Там се пееха
прекрасни песни за Иисус. Знаех, че той е загинал, за да ни научи да бъдем добри, да се
обичаме и уважаваме. В полунощ започнаха да бият камбаните. Всеки казваше:
-

Христос Воскресе!
Воистина Воскресе!

Когато се прибрахме, аз оставих моята свещичка пред иконата.
В неделя по обяд се събрахме всички роднини и заедно наредихме празничната
трапеза. Баба донесе кошницата с яйца. Всеки си взе по едно. Аз избрах червено и
знаех, че ще е борец. И се оказах прав. Според поверието на който яйцето му остане
здраво, той ще бъде здрав през цялата година. Всички се помолихме пред иконата за
здраве и благополучие. Пожелахме всички болни да оздравеят.
Вярвам в силата на този светъл празник и знам, че Иисус ще ни помогне да се
спасим от Ковид и от всички болести на земята.
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