
Празнујемо Васкрсење Христово  

 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Драга моја дечице, крајем следеће седмице очекују нас велики 

празници.  

Велики петак (сећање на Страдање 

Христово)           

Христа су на Велики петак разапели на Крсту 

на захтев Јевреја, иако никакве кривице није 

имао. Са Његове леве и десне стране били су разапети двојица 

разбојника. Један од њих се покајао и Христос му рече: „Још данас 

бићеш са мном у рају.“ Пре него што је умро на Крсту, Христос је 

изговорио молитву Богу Оцу за оне који су Га разапели. Рекао је: 

„Оче, опрости им јер не знају шта раде.“ Увече су његови ученици 

узели Христово тело и сахранили га у пећини. 

На Велики петак наше мајке и баке фарбају јаја. Јаје је симбол 

Васкрсења зато што споља делује да нема живота иако у њему 

може бити живо пиле. Тако је и гроб Христов споља деловао да у 

њему нема живота, иако је Христос победио смрт, тј. васкрсао из 

мртвих. Јаја се боје највише у црвену боју због невино проливене 

крви и јер је црвена боја – боја радости.      

Васкрсење Христово 

У трећи дан, жене мироносице (носиле су 

миро – миришљаво уље) дошле су на 

гроб да помажу Тело Христово. Затекле 

су камен одваљен од улаза и анђела који 

им рече: „Зашто тражите живога међу 

мртвима? Није овде, васкрсе из гроба.“ 

Тада је међу њима уместо велике туге 

завладала огромна радост. Оне су отрчале апостолима (ученицима) 

Христовим да и њима пренесу радосну вест. Зато се и ми на тај дан 

поздрављамо речима: Христос васкрсе! Ваистину (заиста) васкрсе!  



Занимљиво је да Васкрс увед пада у пролеће када се природа буди и 

васкрсава поново живот после дугог зимског сна. 

У додатку вам остављам дивну песмицу Лидије Поповић, а када је 

прочитате помолите се молитвом „Богородице Дјево“. 

 


