
                                                          

                                   Какво е за мен Великден?

         Великден е голям празник, на който християните празнуват  Възкресението 
   на  Божия Син Иисус Христос. Празнува се три дни. 
         Християнството е религия на човешкото достойнство.Обичам този празник,
   защото го усещам близък до сърцето си от дете. Първото яйце мама боядисва
   червено и прави кръст на челата на своите деца, започвайки от големия ни
   брат,после с мен и сестра ми, след което го слага пред домашната икона, за да
   пази дома. 
          Този обичай е запазен от най - древни времена и е свързан с народните ни
   представи за яйцето като символ на живота,както и с вярата за възкръсването
   на Иисус Христос във Великия ден.
          На Великден се боядисват яйца, правят се козунаци, раздават се на близки,
   кумове и роднини. 

          На Разпети петък се минава в църква под голямата маса.После през нощта 
   в събота срещу неделя, пак се отива на църква. Свещта, която си запалваме в
   църквата и държим до оповестяването на "Христос Воскресе!", ние я отнасяме 
   в нощта до вкъщи. 
          Всички хора се поздравяват с "Христос Воскресе!",а отговорът, който
   следва  е "Воистина Воскресе!". Това е за щастие и здраве на всички в дома. 
          Когато цялото семейство се нареди около масата, най-напред всеки избира
   своето великденско яйце. Надборват  се с яйца и яйцата се изяждат веднага за
   здраве.Победителят в борбата с яйцата ще е здрав през цялата година.



                                                          
          Обикновено с мама боядисваме яйцата на Велики четвъртък , защото във
   Велика събота тя цял ден меси козунак, който ухае така апетитно, че нямаш
   търпение да дойде неделя-Великден.
          За мен този ден е Велик, защото той свързва и сплотява всички християни
   от целия свят, без значение какъв цвят на кожата имат, какъв език говорят или
   от каква нациналност са. 
          И тук в Ирландия,и когато сме в България, празнуваме този голям празник,
   било то с шарени яйца, украсени ръчно в дома или с купени шоколадови яйца и
   зайчета, скрити на различни места.
                                       



          Децата в Ирландия вярват, че ако бъдат послушни, Великденският заек ще
    им остави гнездо с шарени шоколадови яйца.
          А ние, българските деца, изцапали доволно и достатъчно пръсти с боите,
    вярваме, че ще си направим най-здравото яйце и най-красивото, с което да 
    победим всички в къщи,за да сме здрави през цялата година. 
          В много домове традицията повелява да се яде агнешко на първия ден след 
    40-дневния пост.
          Това сме ние, християнските деца, спазваме традиции, на които са ни учили 
    нашите родители, а тях преди време са ги учили техните родители, които са
    нашите баби и дядовци. 
          На Великден  най-щастливи са децата. Този свят ден се помни като ден за
    веселие, ден на чудатости и ден,който е пълен с надежда за все по-добър живот. 
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