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на 16 декемВРи, посолстВото на бълГаРия В чехия и бълГаРският култу-
Рен институт В пРаГа оРГанизиРаха пРедпРазнична беседа с константий-

ския епископ антоний, ВикаРий на западно и  сРедноеВРопейския митРо-
полит симеон, който пРистиГна за беседата специално от беРлин. темата беше 

„коледни тРадиции и обичаи В пРаВослаВната цъРкВа“. В статията, със съкРащения, 
поместВаме думите му, В които той РазказВа за пРазника РождестВо хРистоВо и неГо-

Вия смисъл, за събитията, които Го пРедхождат, както и за сВъРзаните с неГо тРадиции, 
обичаи и суеВеРия.

В   основата на библейското 
събитие, Рождество Хри-

стово, стои безграничната любов 
на Бог Отец, с  която той изпраща 

своя любим син да се превъплъти 
чрез Дева Мария в човешки образ и да 
заживее сред нас, човеците, за да въз-
станови връзката между Бога и чове-
ка. С раждането му започва неговото 
дело и затова се казва, че това е денят, 
в  който се поставя дългоочакваното 
начало на спасението на човеците.

Всички ние сме чели в „Битие“ ис-
торията за сътворяването на човека 
– как Бог сътвори Адам и от неговото 
ребро извая Ева. Всички сме чели за 
проявеното непослушание на нашите 
прародители – Адам и  Ева към Бога 
и  за прекрачването на онази възбра-
на за яденето на плода от Дървото на 
живота. Именно нарушавайки тази 
първа възбрана, се нарушава и  Бо-
жията заповед, поради което нашите 
прародители биват изгонени от Рая. 
Но Бог, който е преди всичко любов, 
който е  всемилостив, дълготърпелив 
и  изпълнен с  благост, не оставя чо-
вешкия род да гине в  грях, а  обеща 
на нашите прародители, че семето на 
жената, която Ева ще роди, ще смаже 
главата на змията. Това е великолепна 
алегория за дългоочакваното ражда-

не на месията, който ще произлезе от 
семето на жената и  чрез своето въз-
кресение, чрез поемането на грехо-
вете на човеците върху си, ще смаже 
главата на змията, тоест ще срази дя-
вола. С това отново ще се възстанови 
падналата човешка природа и  връз-
ката между Бог и човек. Благодарение 
на тази изкупителна жертва на нашия 
спасител Иисус Христос, всеки един от 
нас отново ще получи – чрез светото 
кръщение – възможността отново да 
се върне със своята душа след смъртта 
при Бога, да даде своя отговор в Съд-
ния ден и да бъде спасен.

Преди да говорим за смисъла на 
самия празник искам да направя една 
ретроспекция на очакването на праз-
ника.

От много запазени книги знаем, че 
Старозаветното човечеството винаги 
е  живяло под тежестта на първород-
ния грях, поради което Старозаветни-
те човеци са живели с дългоочаквана-
та надежда за раждането на Спасителя. 
За Светата църква, Света Богородица 
е стълбата, чрез която Иисус Христос 
се превъплъщава и слиза при нас, чо-
веците. Нейното предназначение за-
почва да се изпълва, когато по време 
на Благовещение, Архангел Гавраил 
й донася благата вест, че тя е избраната 

да роди Спасителя на човеците.
Всички знаем за положението на 

жената по онова време и  разбираме 
съмненията на Йосиф, когато научава 
от нея голямата вест. Воден от време-
то, същата нощ Йосиф се опитва да из-
бяга, но именно тогава ангел божи се 
явява и му разкрива истината. И ако 
сте забелязали, при рисуването на 
иконата на Рождество Христово, мо-
жем да видим зад Йосиф човек, обле-
чен в черно, който шепне нещо в ухото 
му. Това е начинът, по който иконог-
рафската традиция изобразява този 
момент на съмнение на праведния Йо-
сиф, коeто е имал поради зачатието на 
Света Богородица.

В даровете, които по време на свое-
то поклонение пред младенеца подна-
сят влъхвите – мъдреците, също има 
символика. Те поднасят злато – като на 
цар на царете, ливан – като на пророк 
сред пророците и смирна – като на ве-
лик първосвещеник. Защото именно 
Христос е  онзи пророк, небесен цар 
и първосвещеник, той принесе себе си 
в жертва, за да бъдат изкупени грехо-
вете на човеците.

По своята значимост, празникът 
Рождество Христово е  равнопоста-
вено по значимост с  тържеството на 
тържествата, с  празника на празни-
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ците – Възкресение Христово. Макар 
и Възкресението да е по-тържествено, 
тъй като е завършек на изкуплението 
на човечеството, Рождество Христо-
во е също тъй значимо, тъй като без 
да се роди, той не би страдал и не би 
възкръснал.

За разлика от Възкресение, Рож-
дество Христово навежда на онези 
мисли, които касаят съществуването 
на човека и  разкрива преди всичко 
значението на християнското се-
мейство с  неговата роля на домашна 
църква, в която връзките между жена-
та и мъжа са скрепени въз основата на 
любовта.

Празникът Рождество Христово, 
поради всеобщия радостен трепет на 
очакването да се роди нашият Спаси-
тел, дава указания и  за хранителния 
режим по време на очакването – пос-
тите. Всички знаем, че според прави-
лата на православната църква, от дни-
те на Въведение Богородично, когато 
се чества празникът на християнското 
семейство и на християнската младеж, 
до Игнажден, църквата е  разрешила 
да се яде риба. Това е направено по-
ради и човешката немощ и слабост, 
за да може по този начин всички 
ние да усетим и предвкусим и чрез 

храната радостта от раждането 
на Спасителя.

И  малки, и  големи очакват 
Коледата с нетърпение. Мал-

ките очакват своите пода-
ръци, големите – също. 

И всеки се суети в при-
готвянето на праз-

ничната трапеза, 
в  това какво 

да облече 
и  как-

ви и  колко вкусни неща да сложи на 
трапезата. Това не е ли знак, че поста-
вяме раждането на нашия Спасител на 
заден план? Защото не е важно колко 
скъп и красив подарък ще подарим на 
нашите близки, колко красива рокля 
ще облечем и колко вкусни гозби ще 
сготвим, а  е  важно преди всичко да 
си спомним за всички онези събития, 
които са били свързани с  раждането 
на Иисус Христос и най-вече да се за-
радваме духовно на Рождеството.

За подготовката на трапезата на 
Бъдни вечер има най-различни по-
верия и  традиции. Правилото, което 
е  общозадължително е, че приготве-
ните ястия трябва да бъдат постни, 
защото това е  последният ден, кул-
минацията на очакването. Броят им 
е според възможността на семейство-
то. Не бива да бъдат излишни, защото 
храната не бива да е  в  излишък и  да 
бъде изхвърлена. Суеверието, че ма-
сата не бива да се раздига, за да могат 
мъртвите да хапнат, е  неправилно. 
Душите са при Бог и не се хранят със 
земна храна.

Трапезата се прикадява с тамян. От 
една страна той е символ на божието 
присъствие. Знаем, че в миналото Бог 
не се е разкривал в пълнота на Старо-
заветните праведници и пророци, а се 
е явявал като видение. В голяма част 
от тези видения, които са божии про-
явления и се наричат теофания, Бог се 
е появявал под формата на гъсти об-
лаци от дим, които изпълвали поме-
щенията и това говорело за Неговото 
присъствие.

Тамянът освен това е символ на въз-
дигането на нашата молитва към Него. 
Както пеем в песнопенията: „Както се 
въздига към тебе тамянът, така и на-
шата молитва да бъде възнесена.“

След това най-старшият в  семей-
ството произнася молитва и  всички 
заедно сядат да вечерят – със съот-
ветната любов помежду си. Любовта 
е  причината близките да се съберат 
от близо и далеч и да споделят своите 
и радости, и скърби и да намерят утеха 
в Рождество Христово.

Рождество Христово е  свързано 
с много обичаи, които в своята същ-
ност са весели и игриви. Това са коле-
дуването и  сурвакарството, известни 
по всички краища на нашата родина. 
Дълбоко в себе си, те имат дълбоко ре-
лигиозен аспект и смисъл. Коледарите, 
облечени като пастири са спомен за 
онези весели пастири, които първи са 
узнали за раждането на Спасителя от 
ангела, който се явил и били свидетели 
на ангелската вест. Именно тази блага 
вест те разнасят из всички краища на 
земята. Пастирите – първите свидете-
ли на раждането на Спасителя – раз-
насят благата воля за обич и мир и да 
пребъдва в нашия дом. Затова и поже-
ланията на коледарите и сурвакарите, 
са свързани със здраве и преуспяване.

В  ранното християнство нямало 
установена дата, на която да честваме 
раждането на Спасителя. Тя е устано-
вена по-късно, по времето на импера-
тор Теодосий I Велики, който налага 
християнството като официална рели-
гия в Римската империя. Датата 25 де-
кември е избрана, за да се замести вяр-
ването и почитта към езическия бог на 
слънцето Митра и езическия празник 
на раждането на слънцето. Голямата 
част от православните църкви го чест-
ват на 6 януари, което е свързано с раз-
ликите в грегорианския и юлианския 
календар. Всяка една дата за почитане 
на раждането на Спасителя е правил-
на. 

Елеонора Димитрова, временно управляващ Българското 
посолство в Прага и Константийския епископ Антоний.

 икона „Рождество Христово“, Андрей Рубльов, 14 в.



ГОСпОДНяТА мОЛИТВА
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети 

Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде 
Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; 
насъщния ни хляб дай ни днес; и  прости нам 
дълговете ни, както и ние прощаваме на длъж-
ниците си; и не въведи нас в изкушение, но из-
бави ни от лукавия; защото Твое е  царството, 
и силата, и славата вовеки. Амин! (Мат. 6:9–13)

прЕДИ СъН
Дядо господи, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме
да не мога да греша!
дай на мама, дай на тате,
здраве, сила и живот,
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!
Амин!

(Иван Вазов)

ОфИЦИАЛНИ прАзНИЦИ
1 януари

Нова година
3 март

Освобождение на България
13 април

Велики петък
15 и 16 април

Възкресение Христово
1 май

Ден на труда
6 май

Ден на храбростта и Българската 
армия

24 май
Ден на българската просвета 
и култура и на славянската 
писменост

6 септември
Ден на съединението

22 септември
Ден на Независимостта

1 ноември
Ден на народните будители

24 декември
Бъдни вечер

25 и 26 декември
Рождество Христово (Коледа)

ЦърКОВНИ прАзНИЦИ
1 януари

Св. Василий Велики (Василовден)
6 януари

Богоявление (Йордановден)
7 януари

Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
2 февруари

Сретение Господне
25 март

Благовещение
15, 16 и 17 април

Възкресение Христово
6 май

Св. вмчк Георги (Гергьовден)
11 май

Св. Кирил и Методий
24 май

Възнесение Господне (Спасовден)
3 юни

Петдесетница
4 юни

Св. Дух
29 юни

Св. апли Петър и Павел 
(Петровден)

20 юли
Св. пророк Илия (Илинден)

6 август
Преображение Господне

15 август
Успение на Пресвета Богородица

8 септември
Рождество на Пресв. Богородица

14 септември
Въздв. На Св. Кръст 
(Кръстовден)

19 октомври
Преп. Йоан рилски Чудотворец

26 октомври
Св. вмчк Димитрий 
(Димитровден)

8 ноември
Събор на архангел Михаил 
(Архангеловден)

21 ноември
Въведение богородично

6 декември
Св. Николай Мирликийски 
(Никулден)

25 декември
Рождество Христово

26 декември
Събор на Пресвета Богородица

27 декември
Св. първомчк и архидякон 
Стефан (Стефановден)

Официални и църковни 
празници




