
 

 

 

 

 

ВЕЛИКДЕНЬ 

 

Великий День відкриє двері неба, 

І Херувими, і Архангели святі 

Співатимуть для мене і для тебе, 

Обнявшись з Богом у небесній 

висоті.  

 

А на землі до кожного створіння  

Така безмежна радість прийде вмить:  

Великий День, Великдень, Воскресіння  

Очистить душу, рани ізцілить. 

 

Христос Воскрес! З'явився в білих шатах. 

І ніжним голосом до серця Свого кличе. 

Христос Воскрес! Щоб нас не залишати, 

Щоб сльози втерти на заплаканих обличчях. 

Надія Кметюк 
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Звичаї - це частина нашої душі, нашої генетичної пам’яті; 

вони - своєрідні корені, що живлять дерево життя. Народні 

звичаї - невичерпна криниця мудрості багатьох поколінь, яка 

ніколи не обміліє, скільки б не черпав із неї життєдайної вологи. 

Наші споконвічні, староукраїнські традиції настільки тісно 

переплелися із християнською обрядовістю, не можливо й 

уявити, що може бути інакше.  

З давніх-давен український народ шанував свята. Але з 

особливою надією і любов’ю чекали люди Великодні свята. Саме 

з них починається справжня весна, буйноквіт природи. Саме на 

це свято всі бабусі і мами печуть паски і роблять крашанки. 

Змалечку всі ми нетерпляче чекаємо щороку Різдва і Великодня, 

як найголовніших, найвеселіших свят. Свято народжується, як 

випікають паски. Запашні, духмяні, вони так і зачаровують 

своєю красою. Починають пекти їх у чистий четвер. У хаті 

повинно бути прибрано, вимито, рушники випрані, 

накрохмалені, стіни побілені. Добра, гарна паска - гордість 

господині. Є прикмета: славна паска - на добрий рік. Досвідчені 

господині, котрі живуть у селі, знають, що найкраще пекти 

паску на вишневих дровах, тому й готують їх завжди 

заздалегідь. Виробляють паски великі, менші й зовсім маленькі - 

для дітей, котрі з нетерпінням чекають того часу, коли мама 

запросить їх до хати подивитися на «Великоднє диво». Але не 

куштувати, бо їсти паску можна лише в неділю, після того, як 

посвятиться. 

Великдень - у цей день християни святкують Воскресіння 

Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при 

чому день смерті вважається першим днем. Свято називають 

також Пасха або Паска. Вважається найважливішим 



християнським святом, котре виказує радість з приводу 

перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У 

Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є 

головним змістом святкування. 

В Україні святкувати Пасху почали наприкінці першого 

тисячоліття, з приходом християнства. За біблійним сюжетом, 

Iсус Христос воскрес рано-вранці і це Воскресіння 

супроводжувалось великим землетрусом - ангел небесний 

відвалив камінь від дверей Гробу Господнього. На світанку 

жінки-мироносиці Марія Магдалина, Марія, мати Якова та 

Соломонія прийшли до гробу з пахощами, щоб обмастити тіло 

Iсуса, але побачили відвалений камінь і порожній гріб. Тоді 

схвильованим жінкам з'явився ангел та сповістив про 

Воскресіння Господнє. 

До Великодня віруючі готуються протягом семи тижнів 

Великого Посту - одного з найсуворіших постів - саме стільки 

часу провів Ісус Христос у пустелі. Вважається, що у ці дні душа 

віруючого повинна прислуховуватися до страждань Господа, 

котрі пережив Ісус Христос в людській подобі в останні дні. Цi 

сім тижнів називаються седмицями. Останній тиждень перед 

Пасхою називається Страстна Седмиця.  

Особливе значення має Страстний Четвер - день, коли Ісус 

разом зі своїми учнями під час Таємної Вечері розділив останню 

трапезу. Цей день ще називають Чистий Четвер, і всі 

православні по можливості намагаються причаститися. Ввечері 

в церкві читають 12 Євангелій, де розповідається історія 

Христових Страждань. 

В цей день треба обов'язково помитися з ніг до голови (як 

на Водохреща).В Страсну П'ятницю з церкви виносять 



плащаницю - шматок тканини, в яку було загорнуто тіло Христа 

після зняття з хреста, та на котрій зображено його в гробу. В цей 

скорботний день приписується нічого не їсти. 

В давніші часи християни після суботньої літургії не йшли з 

церкви, а залишались там до ночі, харчуючись хлібом і вином. 

Під час служби священики міняють буденний одяг на 

святковий. 

В ніч Воскресіння Христа, проводиться святкове 

богослужіння (Великодня Служба Божа), святяться паски, яйця 

та інші страви. Таким чином церква благословляє віруючих 

після тривалого посту знову вживати "скоромне", тобто їсти 

непісні страви. Багатий великодній стіл є символом небесної 

радості і символом вечері Господньої. 

 
 

 

 

Хай злагода й мир у 

душі панує, 

Нехай ангел Божий Вам 

щастя дарує, 

а Господь благословить 

нині Вас з небес, 

Христос Воскрес, 

Христос воскрес!!! 


