
ДЕНЬ   СВЯТОЇ   ТРІЙЦІ 

 

31 травня 2015 року православні та греко-католики відзначають одне з 

найбільших християнських свят, яке припадає на 50-й день від Великодня і  

завершує Пасхальний цикл. В народі його називають по-різному: 

П’ятидесятниця, День Зіслання Святого Духа, День Святої Трійці. 

Історія свята 

Назва П’ятидесятниця походить від того, що зішестя Святого Духа на 

апостолів сталося в старозавітне свято П’ятидесятниці, встановлене в пам’ять 

про дарування єврейському народу Закону на горі Синай. День Зіслання 

Святого Духа, бо саме того дня апостоли наповнилися Духом Святим і 

почали говорити різними мовами. Тим самим цією подією відкрилася світові 

уся повнота дії Пресвятої Трійці, і люди навчились поклонятися й 

прославляти три іпостасі Єдиного Бога: Отця, Сина та Святого Духа. Це 

свято також пов’язують із народженням християнської церкви, адже саме 

після зішестя Святого Духа, апостоли почали проповідувати та охрестили 

близько 3 000 людей. 

Перші згадки про загальноприйняте святкування Трійці датують ІІІ ст., 

а вже через століття усі церковні письменники описують звичаї, що прийняті 

на п’ятдесятий день після Великодня. Дні напередодні Трійці називалися в 



народі Зеленими, так як у цьому святі тісно переплітаються язичницькі 

традиції і християнські канони. 

Як святкували раніше 

Іоан Златоуст розповідає про звичай прикрашати домівки зеленню в 

цей день, а Григорій Богослов описує літургію та велику вечірню службу 

цього дня. Священнослужителі одягаються в зелений, білий чи золотавий 

одяг, що означає силу Святого Духу, а ікони прикрашають березовими 

гілками. 

Народні традиції на Зелені свята 

Згодом християнські звичаї Свята Трійці тісно переплелися зі 

слов’янськими (язичницькими) традиціями відзначення Зелених свят. 

Найдавнішим є обряд прикрашати свою оселю гілками дерев, квітами і, ідучи 

до храму нести з собою букети. Це символізує живу, відновлюючу силу 

Святого Духу, пробудження природи та оновлення душі людини. З квітами 

пов’язують ще один звичай: у день Трійці ворожили на здоров’я та 

тривалість життя своїх рідних. Дівчата ж плели вінки та кидали у воду: якщо 

вінок тоне – це поганий знак, якщо пливе – усе буде добре, а якщо спиниться 

на місці – не скоро буде весілля. Традиційними були співи, хороводи і танці, 

що тривали до самого ранку. 

На Поліссі побутував обряд «Водити куста», роль якого виконувала 

дівчина. Зібравшись таємно в лісі, молодь вибирала за кустянку 

найкрасивішу дівчинку або жінку, одягали її у зелене вбрання — голову 

заквітчували віночками та галузками з берези, а решту прикривали лепехою. 

Після цього кустянку вели у село із піснями, заходили до кожної хати вітати 

господарів, які за це своїх гостей щедро обдаровували.  

Святкування П’ятидесятниці, як і кожного іншого великого свята не 

обходилося без святкового столу. Підготовку до свята розпочинали ще з 

четверга, рано-вранці йшли до лісу збирати лікарські трави, а з обіду 

починали готувати страви з яєць, молока, птиці, риби та свіжої зелені. 

Обов’язковою частиною святкового столу була випічка – різноманітні 

млинці, пироги, рулети. Гуляння, зазвичай, влаштовували в лісі, біля річки 

або ж у полях; застеляли зелену скатертину, що символізувала відродження 

природи після довгої зими. 

Наші далекі предки щиро вірили, що в цей день не можна купатися у 

водоймах, так як русалки могли затягнути на дно. Ще одним звичаєм в це 



свято було освячення полів, щоб уберегти їх від повеней і градів. Наші 

прабабусі і прадідусі в цей день не давали худобі свіжу траву, не просівали 

через решето борошно в корито або бочку. Було прийнято пекти пшеничні 

пироги, обгорнуті в капустяне або бурякові листя. 

 

Як святкують сьогодні 

По-різному називають цей день в Україні — Трійця, Зелена неділя, 

Клечана неділя, різними є традиції святкування його в різних регіонах, проте 

всі ці традиції об’єднує благоговіння і людська шана перед Триіпостасним 

Божеством, перед Нашим Творцем. 

 

Сучасні святкування вже не мають таких чітких приписів, кожна сім’я 

самостійно обирає, як відзначити Трійцю. Але також, як і раніше, у цей день 

прикрашають житло пагонами берези з бруньками, які тільки-но 

розпустилися, як символ життя і процвітання. За бажанням можна очистити 

будинок і від духовного бруду: обійти зі свічкою весь будинок і триразово 

перехрестити всі кути. 

Також у День Святої Трійці люди відвідують могили померлих 

родичів. Священик радить помолитися за їхні душі у суботу. Кожна субота є 

задушною, поминальною, Троїцькою суботою. У суботу Господь відпочивав 

після створення світу. У суботу Ісус Христос спочив у гробі, врятувавши 

людський рід. Тому субота стала символом вічного спочинку і щастя у Бозі, а 

Церква присвятила суботу всім святим, що відійшли до вічності, але ще не 

ввійшли у вічний і блаженний відпочинок зі святими в небі.  



У сучасному календарі Трійця є загальноприйнятим вихідним днем. 

Прийнято пригощати близьких і рідних. Запрошують сім'ю і друзів в свій 

будинок на смачне частування.  

А у понеділок, одразу після Трійці, святкується День Святого Духу. 

 

Більше прочитати можна тут: 

 Трійця 2015: дата і традиції свята. Світоглядний портал «Рідна 

країна» [Електронний ресурс]. – http://ridna.ua/cat/kulturna/tradytsiji/ 

 День Святої Трійці. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії 

[Електронний ресурс]. – http://uk.wikipedia.org/wiki/День_Святої_Трійці 

 Свято Трійці: стародавні звичаї та сучасні святкування [Електронний 

ресурс]. –  http://www.ogo.ua/articles/view/2015-05-26/41028.html 

 

 

 

Щиро вітаємо всіх зі святом Святої Трійці! 

Цей  день  символізує  початок  літа  та  є  найзеленішим  святом 

року.  Перш за все хочемо побажати всім миру, сонячного та радісного 

настрою, захоплюючих моментів у житті. Нехай у вашому домі 

панують любов, затишок та благополуччя. Зі святом! 
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