
Великден 
 

От Катрин Мартинова Димитрова – 8“а“ клас 



Великден (Възкресение Христово) е 

денят, в който християните честват 

Възкресението на Сина Божи Иисус 

Христос. 

В християнската религия на Възкресение 

Христово (Великден) се чества 

възкръсването на Иисус Христос. То е на 

третия ден, след като Христос е разпънат 

на кръст и погребан. Празната гробница е 

видяна от жените мироносици, посетили 

гроба. След това Иисус Христос се явява 

на Мария Магдалена, а после и на 

апостолите. 

Католическата и Протестантската църква 

също отбелязват Възкресение Христово. 



Подготовката за честването му започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна 

седмица. Празнува се 6 дни. Вечерта преди полунощ в събота се отслужва тържествено 

богослужение, всички светлини в храма се изгасяват и малко преди полунощ свещеникът 

изнася запален трисвещник с думите (пеейки): 

 

Приидите, приимите свѣтъ, от невечернаго света и прославите Христа, воскресшаго из 

мертвых. 

 

Последованието, свързано със запалването на свещите, е заимствано от подобно, което се 

извършва в Йерусалим, в храма „Св. Възкресение“, при слизането на Благодатния огън. От 

трисвещника всички присъстващи палят своите свещи . При пеене на тропара „Воскресение 

Твое Христе Спасе“ всички излизат от храма. Точно в полунощ и извън храма при биене на 

камбаните свещеникът обявява Възкресението с думите „Христос Воскресе“. При 

обявяването на Възкресението се пее празничният тропар и се обикаля кръстопоклонно 

иконата на Възкресението, положена на специален аналой, след това се чете Евангелие и 

Апостол. После свещеникът чука на храмовите врата с думите: 

 

Подигнєтє, порти, горнищєто си, подигнєтє сє, вєчни порти, и щє влєзє Царят на славата!, 

на което подучено лице отвръща: 

 

Кой є този Цар на славата?. 

Хората влизат с песнопения в храма, за да се извърши литургията на празника. 



Страстната седмица  е последната седмица от живота на Иисус 

Христос преди да бъде разпънат на кръст. Започва с 

тържественото Му влизане в Йерусалим и завършва с Неговото 

Възкресение. Всеки ден от тази седмица се нарича велик – 

Велики понеделник, Велики вторник и така нататък. Тя е 

последната седмица на Великия пост и на всеки един ден от нея 

се извършват специални църковни служби. Тази седмица 

завършва с Великден.  



Великденските яйца са специално 

боядисани или нарисувани яйца, 

които се поднасят на Великден, 

през пролетта. Най-важният цвят 

е червеният. Освен в други 

цветове, яйцата могат да се 

боядисват и украсяват с различни 

орнаменти, лепенки и т.н. 

 

 



В България по традиция яйцата се боядисват на Велики четвъртък 

или Велика Събота, като броят им зависи от членовете на 

семейството. Първото се оцветява винаги в червено от най-

възрастната жена. Докато то е още топло и прясно боядисано, тя 

рисува кръстен знак на челата на децата, за да бъдат здрави. 



Обредните хлябове са неотменна част 

от традициите на Великден. Обикновено 

се правят в кръгла форма и се 

украсяват с плетеници, като в средата 

им се слага червено яйце. В България 

по традиция се замесват в четвъртъка 

преди Великден. 

 

Някоя от тези пити се прави сладка и 

това е великденският козунак. За първи 

път козунак се приготвя през 17 век във 

Франция. В Италия също имат вид 

козунак по същия повод – той може да 

изтрае цели 6 месеца.  



Още през 18 век започва 

производството на шоколадови 

яйца.  

 

 

 

 



Дървените са известни отдавна, а 

от 1960–те години вече се продават 

и пластмасови. 



Изключителни със 

своята красота и 

блясък са 

декоративните яйца 

на Петер Карл 

Фаберже, 

изработени от 

скъпоценни камъни 

и благородни 

метали. 



Великденският заек като символ също е от преди разпространението на 

християнската религия. Заекът традиционно се свързва с плодородието и 

изобилието, а в древните ритуали и вярвания – и с Луната и нейните цикли. 

Съществува легенда, според която великденският заек някога бил голяма 

красива птица, принадлежаща на богинята Eostre. Веднъж тя я превърнала в див 

заек, но тъй като той все още е птица по душа, продължава да прави гнезда и да 

ги пълни с яйца. 



Благодаря за вниманието 


