
                                                  
                                     Великден
     

             Великден е ден, в който според традицията и вярата на християните, е 
  Възкресение  Христово.
            Празникът е свързан по време с първото пълнолуние след пролетното 
  слънцестоене,затова всяка година се пада на различни дати.
            Подготовката за празника започва през Страстната седмица.Това е 
  последната седмица от живота на Христос, изпълнена със страдания и мъки, с 
  разпъването му на кръста на Разпети петък и завършила с неговото възкръсване.
            Всеки ден от нея се нарича "велик и свят", а неделята е Великден.
            На Велики четвъртък се боядисват яйцата, но също може и в ранните 
  часове на Велика събота.Яйцата трябва да бъдат разноцветни, но първото 
  винаги е червено.С него се рисува кръст на челото на децата, за здраве и 
  щастие през цялата година.След това всички се надборват с яйца и в когото
  остане най-здравото яйце,ще e най-здрав и успешен през годината.
            Трапезата трябва да е богата.Слага се обреден хляб,агнешко,салата и най- 
  вече яйца и козунак.Раздават се яйца и козунак на роднини,приятели и съседи.

                                                  
            В неделя всички се поздравяват с "Христос Воскресе!"Отговаря се с
  "Воистина Воскресе!"
            Така празнуват източноправославните народи,към които принадлежим
    и ние,българите.



             В западните държави,с католическо население,Великден се празнува с
    шоколадови яйца.Великденският заек също е символ на празника.Заекът е 
    свързан с плодородието и изобилието,а в древността и с Луната.
    Според легендата Великденският заек е бил голяма птица,която се превърнала
    физически в заек,но понеже  все още била птица по душа, продължила да 
    прави гнезда и да ги пълни с яйца.Обичаят е свързан с криенето на яйцата в
    градината или в храстите,където децата трябва да ги открият.

                                              

                                                     
            Обичаят за всички християни е свързан и с ходенето на църква, а след 
    това  със събирането на семейството и рода.
            Както всички хора в християнския свят,аз и моето семейство почитаме
    този светъл празник.Великден е един от любимите ми празници и винаги го 
    очаквам с нетърпение.
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