Възкресение Христово

Идва светъл ден! Очакван и велик за всички християни по света! Знам, че
той ще ни донесе надежда. Ще ни даде усещането, че не са сами. Възкресение
Христово крепи моята вяра в Божия син. На този ден възкръсва и природата. Тя се
пробужда и всичко в нея се съживява за нов живот.
Този велик ден очакват с нетърпение и малки, и големи. Очаквам го и аз- всяка
година и се радвам на това очакване. Радвам се, че пак ще посрещна този светъл
празник с моето семейство.
Исус дойде на земята, живя като човек един достоен и праведен живот.
Живот, пълнен с любов. Милостив, състрадателен и прощаващ е Божият син. Той
извърши своите добри дела – помогна на нуждаещите се, укрепи слабите, изцели
болните. Спомням си толкова истории за Него от детската ми Библия.
Но бе поруган, унижен и разпънат на кръст. Христос умря на Голгота, за да спаси
човечеството от робството на греха. Мисля, че това е най-великата саможертва - да
умреш заради другите.
Наближава и страстната седмица, онази на страданията Христови. Всеки от
тези седем дни е велик. Велик с мъките на Богочовека, но и с възкресението Му за
нас, хората. Трудно е да се осъзнае тази жертва и ние, хората, трябва да я
ценим. Знам, че великденските пости са най-строгите в православното
християнство. Въздържанието от храна цели победа над греха и за човека е
изпитание на вярата, стремеж към смирение и покаяние. Това е частица, с която
ние обикновените хора се докосваме до изпитанията на Христос, до Неговите
страдания.
На третия ден Исус възкръсна, с което победи смъртта и даде надежда на
човека за нов живот, живот, изпълнен с радост и любов.
Великден – денят на възкресението на Христос е ден на вяра и велика
надежда! Ден, който ни кара да се вгледаме в себе си и да се запитаме: Какви
качества трябва да притежавам? Как трябва да живея?
Създадени от Бог по негов образ и подобие, трябва да се стремим да бъдем добри и
благодарни на Бог. Да сме милостиви, търпеливи, скромни, смирени, да уважаваме
и обичаме. Ние хората трябва да бъдем такива.
Великден във фолклора на моя народ е свързан с редица традиции и обичаи,
които датират още от древността и са се съхранили и до днес. Боядисват се червени
яйца. Правят се и козунаци - обредни хлябове, символизиращи Неговото
тяло. Огънят като символ на вярата присъства на този велик празник и затова се
палят свещи. В църквата всеки влиза с вяра, надежда и преклонение. В сърцето и
ума ни винаги има нещо, за което да благодарим и да се помолим. Обикаляме
църквата и се поздравяваме: Христос Воскресе! Воистина воскресе!
Искам да възкръсне Доброто у всеки от нас! Нека любовта, съпричастността,
състраданието и милосърдието да присъстват в живота ни! Това си пожелавам,
докато чакам наближаващото Възкресение!
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