УСКРС
Ускрс или Васкрс је највећи, најрадоснији и најважнији хришћански
празник којим се обележава Исусов повратак у живот – васкрсење.То је празник
љубави и мира, време кад људи пружају једни другима помирење и говоре:
“Христос воскресе“ и „Ваистину воскресе“.
Ове године Ускрс нам долази у необичном времену. Напољу се налази
невидљив, опасан и агресиван непријатељ - вирус који односи људске животе
широм света. Он је затворио људе у куће, опустео улице градова и села, а једино
што није могао да заустави је пролеће. Природа се буди и боји, сиву слику
немира, страха и неизвесности, у зелено дајући наду која је прошарана
мноштвом разнобојних цветова. Пролеће обећава да ће се овај ружан сан што
пре завршити, јер куца на врата и доноси Ускрс – победу разапетог Исуса
Христа над смрћу и његово васкрсење.
Моја породица и ја славимо Ускрс, очекујемо га са нестрпљењем, усхићени
смо и ужурбано се припремамо. Ускрсу се сви радујемо, а посебно ми најмлађи
чланови. Највише нас радује фарбање јаја на Велики петак. Прво јаје које
офарбамо је црвене боје – чуваркућа. Оно је задужено за чување моје породице,
попут одајног војника, током годину дана од болести, несреће и свега лошег.
Јаје је симбол новог живота које је проткано здрављем, радошћу, срећом и
напретком за целу породицу. Лепо украшена ускршња корпа се брзо пуни
мноштвом разнобојних шарених јаја. Просто не могу да се одлучим које је
најлепше. Фарбање завршавамо окупљањем целе породице за столом и
служењем посног ручка на Велики петак. Следећи дан је дан посвећен посебним
припремама за дуго исчекивани велики дан Ускрс – васкрснуће Исуса Христа.
Тога дана је цела породица окупљена за трпезом где се служи свечани ручак, а
неизбежно куцање јајима.
Надам се да ће јаје, као симбол новог живота, удружено са буђењем пролећа
и предвођено Ускрсом, победити ову пошаст звану корона вирус и вратити људе
у нормалан живот дајући им неизмерну радост, енергију и срећу живота.
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