ВАСКРС

^UVARI HRISTOVOG GROBA

Господ Исус Христос сахрањен је у Гетсиманском врту у
једну пећину, коју запечатише великим каменом и
поставише стражу. У недељу, трећи дан по Распећу сиђе
Анђео Господњи и здроби камен на улазу у пећину и
Исус Христос изађе напоље и васкрсну. Лице му беше као
муња, а одело бело као светлост. Војници се уплашише и
побегоше, вичући: "Христос је Васкрснуо!" Када изјутра
жене Мироноснице дођоше да обиђу Христов Гроб,
затекоше га празног и анђео им рече да иду у град и јаве
осталима да је Господ наш Васкрснуо из мртвих. Оне
одмах послушаше и одоше да ову радосну вест разгласе
свима. И од тада почеше се сви поздрављати поздравом: "Христос Васкресе" и
"Ваистину Васкресе". Па чак и данас, после 2000 година, ми се поздрављамо истим
тим поздравом. Васкрс је највећи хришћански празник, јер на тај дан Исус
Христос, Господ Бог наш васкрсну из мртвих, победи смрт и свим људима, од
прародитеља Адама и Еве дарова вечни живот. Због великог значаја овог догађаја
свака недеља у току године посвећена је Васкрсу и свака се сматра за мали Васкрс.
То је покретни празник и празнује се после јеврејске Пасхе у прву недељу после
пуног месеца, који пада на сам дан пролећне равнодневнице, или непосредно после
ње. Најраније може да падне 4 априла, а најкасније 8 маја (по новом календару).
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The Easter Liturgy is the most splendid one. The doors of the iconostasis,
which remained closed until the symbolic moment of Hristovo Voskresenje, or
"Christ's Resurrection," open wide; the church bells ring, and the priest
dressed in his gold vestments steps forward. The congregation sings a hymn of
rejoicing, and a procession led by the banner of Resurrection encircles the
church three times while the worshippers carry lit candles. The greetings
Hristos voskrese, "Christ has risen," and Vaistinu voskrese, "He has risen
indeed," are exchanged three times.
So too, all true believers rejoice on this day of redemption by the great
revelation of God's truth and life eternal in Jesus Christ, our Redeemer. His
glorious Resurrection is the foundation of our Christian Faith and Hope. It is
the indestructible foundation on which the miraculous structure of Christ's
Church is built.

