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Рождество Христово –

най-светлият християнски празник

На 25 декември в целия

християнски свят се чества един от 

най-големите църковни празници –

Рождество Христово или Коледа. 

Този свят ден в християнската

религия и култура се свързва с 

рождението на Иисус Христос. 

То е описано в евангелията на 

Лука и Матей.



Родителите на Иисус – Мария 

и дърводелецa Йосиф, 

пътували от град Назарет към 

град Витлеем. Не намерили 

място в страноприемница и 

били принудени да 

пренощуват в една пещера 

край града, където пастири 

затваряли овцете си. Именно 

в тази нощ се родил 

младенецът Иисус. Според 

евангелията, на небето 

изникнала необикновена 

светлина и пред намиращите 

се наоколо пастири се появил 

ангел, който им казал, че в 

тази свята нощ на света се е 

родил Спасителя и така те 

станали първите, които се 

поклонили на християнския 

Бог



Празникът започва от предишната вечер

- Бъдни вечер. Трапезата се състои 

от постни ястия с нечетен брой. 

Храните са традиционни: ошав от 

сушени плодове, зърнени храни – боб, варено жито, 

питка.

Най-възрастният мъж в семейството произнася 

молитва и отчупва и дава по парче от обредната 

питка на всички членове на фамилията, които 

присъстват на масата, като започва от най-старите. 

На някои места на трапезата трябва да присъства и 

вино, но задължително червено. Както и в други 

религиозни обичаи, то символизира кръвта на Исус 

Христос и затова се поставя на трапезата.

Български традиции и обичаи

https://www.vivus.bg/blog/badni-vecher-traditsii-vyarvania-obichai/




Според обичаите вечерта трябва да 

гори дърво, наречено Бъдник.

Бъдникът е специално дърво, което се

поставя в огнището в нощта срещу 

Коледа. Обикновено е дебело и голямо парче, 

често от дъб или круша. Според това как 

гори в огнището, 

се гадае каква ще 

бъде годината –

ако огънят е буен 

и пръска много 

искри, идната 

година ще бъде 

плодородна и 

богата.



Коледуването е обичай, който

се извършва през нощта между

Бъдни вечер и сутринта на

Коледа. Според вярванията

тогава излизат караконджули,

вампири, таласъми. Коледарите

имат силата да изгонят всички

зли духове и именно затова те

преминават през тъмната част

на денонощието от къща на

къща. Песните им наричат за

здраве и берекет, а стопаните ги

посрещат и ги даряват..



Обичайно е домакините да даряват

коледарите с т.нар. „колаче“. Това е

вид тестено изделие, което се прави

от брашно, като се оформя в кръг с

дупка по средата. Често се поставя

върху коледарката – специална

тояга, която коледарите носят, когато

обикалят по къщите.

Традиционното облекло

на коледарите включва

дебели и топли

ямурлуци – дрехи,

произвеждани ръчно

от вълна и козина .



В съвременния свят традициите не се спазват във 

вида, в който са били преди десетилетия. 

Трапезата се подготвя от супермаркета, 

бъдник има в редки случаи, а коледарите

обикновено са представители на фолклорни 

формации.  

Коледа за децата е свързана с

Дядо Коледа с подаръци

под елхата.

Белобрадият старец 

е добър и в чувала му 

има подаръци за 

всички деца. 



Коледа в Гърция
Това е семеен празник, който гърците прекарват 

заедно с цялото семейство. Традиционно, 

коледната елха се украсява на 24 декември и се 

разваля 12 дни по-късно – точно след Фота 

(Йордановден). На Бъдни вечер гърците също 

слагат на масата постни ястия – баница, щрудел, 

боб, маслини, ошав, зеле.

Характерна украса за гърците е  Коледното 

корабче – декоративно, направено от хартия или 

дърво и украсено с разноцветни

лампички. Корабчето се слага 

най-често до входната врата, 

а носът трябва да сочи

центъра на дома.



В някои части на Гърция се 

приготвя обредна питка 

наречена «χριστόψωμο» 

(христопсомо = Христовия 

хляб), върху която 

задължително се оформя 

кръст, както и други фигури, 

символ на плодородие и 

берекет и се украсява с орехи.

На Коледа цялото семейство 

заедно отива на църква. 

Празничната вечер пък бива 

прекарвана най-вече край 

масата. Тя е голяма и красиво 

украсена, отрупана с какви ли 

не вкусни ястия: свинско и 

печена пуйка с ориз и кестени, 

маслини, зеле, големи 

количества баклава и всякакви 

други сладкиши.



По традиция през месец декември гърците устройват 
коледни градчета с много забавления и лакомства за децата.



Коледа в Испания

Испанците имат редица уникални коледни традиции.

Beléns представлява сложни сцени на 

Рождествения ден – това е испанската 

дума за Витлеем.Бъди вечер в Испания се 

нарича Nochebuena (Ночебуена) и се 

празнува семейно на 24 Декември. 

Типично ястие за вечерта е пуйката. 

Някои от типични сладки са: polvoron, 

mazapan, turron (полворон, масапан и 

турон). Туронът представлява ядки във 

смес от мед, яйце и захар и е много 

вкусно. Останалите две също съдържат 

ядки.

Среднощна литургия

Много испанци отиват в полунощ, в 

навечерието на Бъдни вечер, на 

литургия, известна като La Misa Del 

Gallo (Месата на петела), за да 

отпразнуват вярата си. Често 

основната храна на Коледа се 

консумира на Бъдни вечер, точно 

преди или непосредствено след 

месата.

Roscón de Reyes



Caga Tió или скитникът е коледна 

традиция, уникална за региона на 

Каталуния. Caga Tió е парче дърво, 

облечено и има малки дървени 

крака, лице, одеяло и баретина 

(каталоска шапка). Децата взимат 

Caga Tió в домовете си или в 

училищата и го хранят с малки 

парченца хляб или портокалова 

кора всяка вечер. След това на 

Бъдни вечер или Коледа, те удрят 

пъна с пръчка, пеят специалната 

песен на Caga Tió, молейки се да 

изхвърли много туртро (дребни 

сладки зрънца) и други сладки за 

тях.



Баският Дядо Коледа

Баските имат собствена версия на Дядо 

Коледа или Дядо Коледа под формата 

на Olentzero, митичен гигант, облечен в 

селско облекло и пушещ лула. В 

Билбао, в нощта на 23 декември, 

Olentzero пътува по целия път Gran Via 

към театър Ариага, готов да донесе 

подаръци за деца на Бъдни вечер.



Коледа в Румъния

Празнуваната на 25 декември румънска 

Коледа е тясно свързана с езически 

празници, някои от които продължават 

да бъдат част от празника в Румъния 

днес. Езическите теми на живота и 

смъртта са преплетени с християнски 

коледни традиции.

Свинското месо е важна част от 

румънската Бъдни вечер и коледното

хранене. На 20 декември, в деня на св. 

Игнат, голямо прасе, угоено за тази цел, 

е заклано, за да осигури основната 

храна на празничната трапеца.

Друго важно ястие на румънската 

празнична маса е cozonac, пухкава 

торта, която включва разнообразни 

съставки в зависимост от рецептата и 

предпочитанията на хлебарите. Тортата 

може да съдържа ядки, семена, какао, 

сушени плодове или други добавки.

Коледните песни и практиката за 

каролиране се характеризират силно с 

румънските коледни традиции. Актът на 

преминаване през селото, или от къща 

на къща, пеене песни, датира от 

предхристиянски времена. Днес 

румънските певци най-често са деца, 

които могат да носят персонал, покрит с 

коледна звезда.

Каролингът е толкова важна традиция в 

Румъния, че съществуват различни 

видове песнички, включително и пеене, 

придружено от танци и представления.











И у нас и по света, и деца и възрастни с нетърпение 
очакваме Коледа! А Добрият старец е чакан гост във 
всеки дом.

Весела Коледа на всички!

Източници:

Интернет  сайт ове

Личен архив

Моя бяла Коледа, 

изд.Златно пате, София


