Васкрс
Васкрс је празник над празницима.Тада празнујемо Исусово
Васкрсење.Васкрс је због тога највећи и најрадоснији Христов
празник.Пре њега иде 40-тодневни пост као припрема за
најрадоснији догађај у години-Васкрсење Христово.
Васкрс се другачије зове и Пасха.
Зашто се зове баш Пасха?
Пасха је јеврејска реч и значи:избављење или излазак.
Јеврејима је старозаветна Пасха празник када су избављени из
египатског ропства.
Хришћанима новозаветна Пасха представља избављење целог
човечанства кроз Христа,из ропства смрти,даровање новог
живота и вечног блаженства.
У зору,на дан Васкрсења звоне сва звона и црква сјаји у радости као
и кућа.У току светле седмице-седмица после Васкрса,у цркви се не
клечи.

Велики петак
На Велики петак се ништа не ради,дан се проводи у посту и
молитви,једини посао који се тај дан обавља је фарбање јаја.Прво
обојено јаје,по црквеном обичају,оставља се до следећег Васкрса,и
зовемо је чуваркућа.

Зашто се баш на Васкрс фарбају јаја?

Марија Магдалена је дошла до цара Тиберија и донела му на дар
корпу јаја.Говорила је о Христовом Васкрсењу.Цар је био убеђен да
је то не могуће,чак је рекао да је то исто као кад би сад ова јаја у
корпи поцрвенела.Јаја чим је то рекао поцрвенеше.

Зашто баш црвене боје?
Црвена боја је симбол радости и Васкрсења.

На Велики петак звона не звоне и литургија се не служи.
Због чега је Велики петак најтужнији дан?
На Велики петак је Христос разапет,због тога је Велики петак
изузетно тужан дан.

Велики понедељак и уторак
Понедељак и уторак Исус је провео у граду Јефрем,где је
припремао своје ученике на оно што долази.

Велика среда
На овај дан Јуда Искариотски је издао Христа за 30 сребрњака.
Он је управо био и један од Христових ученика.Пред Пасху,у
Јерусалиму је Христос одржао Тајну вачеру,на којој је позвао све
своје ученике,он је знао ко је издајник,но из љубави према нама
пренео је себе као жртву.

Велики четвртак

На овај дан Христос је за трпезом заблагодарио Богу,благословио
и преломио хлеб.
Када је поделио на 12 апостола хлеб-тело његово и вино-крв
његову отишли су на Маслинску гору.Ту се Христос молио Оцу
речима:,,Нека буде воља твоја,а не моја“.Зора следећег дана није
наговештавала ништа добро.

Велики петак
Између Великог четвртка и петка војници су Христа бичевали.Ујутру
су га одвели на суд,судије нису имале на шта да га осуде,није ништа
лоше урадио.На крају су га одвели Понтије Пилатукоји га је осудио
на распеће због лажне приче Јудеја.На овај дан Христос је разапет
на крсту.

Велика субота
На тај дан Христос је Васкрсао све у Аду,највише оне са његове
десне стране.

Васкрсење
Када је гробница затворена тешким каменом,богородица и остале
жене отишле су да припреме миро,којима ће помазати
покојника.Када су дошле,пре зоре,нашле су се поред одваљеног
камена и празне гробнице.Анђео им јави:,,Зашто тражите Живога
међу мртвима“.Жене потрчаше да јаве радосну вест и апостолима.

Христос Васкресе!
Ваистину Васкресе!

Задаци:
1.Када је одржана Тајна вечера?
2.Шта је Христос благословио на Тајној вечери?

3.Ко је прао ноге апостолима?(истражи)
4.За колико је Јуда продао ХРИСТА?
5.Ко је осудио Христа?
6.На чему је распет Христос?
7.Ког дана је распет?
8.Кога су жене виделе код гроба?
9.Шта је Христос установио на Тајној вечери?
10.Ког дана је Васкрснуо Христос?
11.Како се поздрављамо на Васкрс?

