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Варна, Декември, 2008 година

година ХII, брой 23

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
БЪДНИ ВЕЧЕР И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (КОЛЕДА)

Рождество Христово (Коледа) е
един от найсветлите християнски
празници. С него идва изпълнението
на обещанието за Спасител, който да
възстанови прекъснатата от
грехопадението на Адам и Ева връзка
между Бога и човека.
Иисус Христос – Божият син се
ражда като обикновено бебе в
обикновено семейство. Избраната за
Негова майка Мария и съпругът й
Йосиф трябвало да се приберат в
родния си град Витлеем за
преброяването на населението.
Малкото градче било препълнено, а
в страноприемниците нямало места.
Бременната жена вече имала силни
родилни болки. Един скотовъдец се
смилил над тях и им дал подслон в
пещерата, в която държал добитъка
си. И така, Спасителят се родил в
обор. Вместо в креватче, Го сложили
да легне в яслите, в които се дава сено
на животните.
Първите, които поздравили
Иисус с идването Му на този свят,
били овчари, пасящи наблизо стадото

си. Радостната новина им съобщил
ангел с думите “Не се страхувайте,
защото ето, благовестявам ви
голяма радост, която ще бъде за
всички хора. Защото днес ви се
роди в Давидовия град Спасител,
който е Христос, Господ. И това ще
ви бъде знакът: ще намерите
младенец, повит и лежащ в ясли”
(Евангелие от Лука 2:1012).
След тях дошли мъдреци от
изток, водени от предсказания и
пътеводната витлеемска звезда.
Първоначално те потърсили
новороденото в двореца на цар
Ирод в Йерусалим, но свещениците
ги упътили към Витлеем. Там
мъдреците се поклонили на Божия
син и го дарили с царски дарове:
злато, ливан и смирна.
***
Денят 25 декември е избран,
защото съвпада с периода на зимното
слънцестоене, което езичниците
отбелязвали с пищни празненства.
Дори другото име на празника –
Коледа е с езически произход. Коледа
е божество, символизиращо
слънцето, което носи радост и
плодородие. Смята се, че именно то
осигурява хубаво време, добра
реколта, грижи се за семейното
щастие. В съзнанието на народа се
смесват образът на Спасителя с този
на добрия Коледа и езическите
ритуали се преплитат с религиозната
символика.

НА КОЛЕДА
Летете, снежинки, и бийте камбани!
Че утре е Коледа — празник голям!
Белейте се вие, обширни поляни!
Светът да е бял, да е чист като храм!
Че в църква когато Христос
занаднича
от Свойте икони към нашия свят,
да види земята на рай че прилича,
че сипе небето над нас благодат!
Летете, снежинки! Застилайте
всичко —
и чувства небратски, и локви, и смет,
и болки, и скърби в сърцето самичко!
Да бъде днес бяло и радостно вред!
Да няма в дворовете купища кални!
Да няма в душите от злост ни следа!
Над скърби незнайни, над сълзи
печални
да грей Витлеемската чудна звезда!

БГ КОЛЕДА
Подари надежда
на дете в беда!
Изпрати SMS на 1117 или
се обади на тел. 09001117
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Коледната звезда грее в
офиса и в дома

22 декември е посветен на
великомъченица Анастасия, която е
живяла през 3 век. Тя посветила
живота си да помага на заточените
и затворени в тъмници християни.
Била е измъчвана заради вярата си
и била осъдена на удавяне. Но
станало чудо и пробитата ладия, с
която била пусната в морето не
потънала.
23 декември почита се паметта
на преподобни Наум Охридски,
изживял последните години от
живота си в манастира “Свети
Архангели” на брега на Охридското
езеро.
24 декември Бъдни вечер и
преподобна мъченица Евгения.
Известна е с това, че дълги години е
живяла в манастир преоблечена
като мъж, дори е била избрана за
игумен. Била е издадена от жена,
която се опитвала да я прелъсти,
неподозирайки, че е жена. Вечерта
християнското семеййство се събира,
къщата се прекадява с тамян, на
трапезата се сервират седем постни
ястия и всички чакат полунощ 
Рождество Христово.
25 декември е Рождество
Христово. Хората отиват на черква,
където се отлсужват тържествени
богослуж ен ия. Разменят се
подаръци , вси чки п разн уват
раждането на младия бог. Именни
дни имат Христо, Кристина, Кристиян,
Криста, Божан, Божанка, Божил...

26 декември е вторият ден на
Рождество, Събор на Пресвета
Богородица. Вярващите се събират
и прославят с песни Божията майка.
Празненствата продължават.
27 декември е третият ден на
Рождество. В п амет на свети
първомъченик и архидякон Стефан
се п разн ува Ст ефан овден
празн икът на х ората с имена
Стефан, Стефка, Стефания, Стоян,
Стоянка.
28 декември почита се паметта
на мъчениците, изгорени в храма в
Никодимия през 302 година по време
на литургията срещу Рождество. С
това се сложило началото на десет
годишно гонение срещу християните
от Максимиан.
29 декември е денят на светите
младенци, избити от Ирод. Блажи се.
Евангелието разказа, че когато
йерусалимският цар Ирод научил за
раждането на Младенеца, той се
уплашил за престола си и заповядал
да бъдат избити всички момченца
във Витлеем и околностите.
30 декември тачи се мъченица
Анисия, Солунска светица. Тя
получила в наследство голямо
богатство, което раздала и се
посвет ила
на
бедни те
и
затворниците. Убита по време на
гонения срещу християни по време
на голям езически празник.
31 декември тържествено
посрещаме Новата година!
1 януари е Васильовден. В
черкви те се отслуж ва света
Василиева литургия. Започват
маскарадните празници, свързани с
така наречените “нечисти дни”
между Коледа и Йордановден.
2, 3, 4 януари през тези дни се
е изпълнявал обичаят ладуване
(т оп ен е
на
п ръст ен ит е),
разпространен предимно в Северна
България и Средногорието. В него са
участвали само моми, които са
гадаели и са си пожелавали
щастлива женитба.

Тя
е
символът
на свет
лия праз
ник и не
говата
красота
Легендата за Коледната звезда:
Исус благословил цветето. Като
декоративно саксийно цвете,
популярно в целия християнски свят,
коледната звезда е произведена за
пръв път в САЩ. Нейната родина
като храст от семейството на
млечките обаче е Мексико. Появата й
в страната на ацтеките е свързана с
красива коледна легенда. В
навечерието на Рождество бедно
момиче много искало да остави
някакъв подарък пред статуя на Исус
Христос в малко мексиканско градче,
но нямало нищо. “Исус ще приеме всеки
дар, стига да е от сърце”, успокоил
го баща му. Тогава момичето набрало
от полето сухи цветя и ги поставило
молитвено пред статуята на Божия
син. На Бъдни вечер сухият букет
разцъфнал в големи алени цветове
като кървави сълзи за Спасителя.

Коледната елха
Сияещата елха, която се свързва
с редица древни обичаи, с времето се
превръща в символ на Коледните и
Новогодишни празници. На Коледа се
смята, че Христос идва на земята и
носи със себе си частица от
Небесното царство и неговата
красота. Затова елхата се украсява с
ангелчета, свещички, топки и
сребристи гирлянди — като символ
на отрупаното с плодове Райско
дърво.
Присъствието на Коледната елха,
като неизменен символ по време на
зимните празници има своята
хилядолетна история.
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У К РА С Е Т Е С В Е Т А О К О Л О С Е Б Е С И !

Вечерята започва с обредния
хляб, наречен бъдник, боговица,
богова пита или вечерна. Той е кръгъл
по форма и върху него има украса от
тесто – кръст, кръг, слънце или
стилизирани цветя и птици. В питата
се слага сребърна пара и на когото
се падне, той ще е късметлията през
годината. Първия залък от хляба е за
Богородица, а момите, които искат
да разберат, за кого ще се омъжат,
слагат парче хляб под възглавницата
си, за да сънуват бъдещия си съпруг.
Следват вареното жито, чорбата от
зрял фасул, приготвена без мазнини,
пълнените чушки (с фасул или ориз),
сар ми те – ло зо ви и ли зе ле ви ,
зелниците с праз или кисело зеле,
тиквеник. Вместо вода се пие компот
от сушени плодове – ошав. Добре е
на трапезата да има и мед, орехи,
чесън (за да предпазва от нечисти
сили) и плодове.
От масата всичи стават заедно, за
да изкласи хубаво жито. В полунощ
тръ гват ко ле дари те , кои то д о
сутринта обикалят по домовете.
Коледарите пеят песни с пожелание
за семейно щастие и благополучие.
Тях ги даряват с коледарски краваи,
пари, месо, брашно, вино, сланина,
боб и др. Коледуването завършва с
общ а тр апез а на участни ците в
ритуала.
На след ващ ия д ен се коли
прасето и с това идва краят на
постите. На коледната трапеза има
ястия от свинско месо, домашни
колбаси, патица, пуйка или гъска,
баница с яйца и сирене, сладкиши.
След четиридесетдневните пости
з ап очва
г олямото
яд ен е. Пр и
католиц ите
и
пр отестантите
Рождество е най-любимият, найкрасивият и най-чаканият празник.
Много от ястията се приготвят само
и единствено за този ден, затова
домакините се стараят всичко да се
получи както трябва и започват
подготовката за празника няколко
месеца по-рано.

Когато целият християнски свят се приготвя да празнува раждането на Христос
и настъпването на Новата година, превърнете своя дом в истински оазис на
топлина и уют, където да забравите грижите, сивото ежедневие и всички
неприятности.
Вържете гирлянди където ви хрумнe
Различни гирлянди, купени или
направени то вас, може да навържете и на
найневероятни места – да украсите
прозореца, да ги надиплите на вратата или
на пердето, да аранжирате картините или
мебелите. Ако са в тон с останалата украса,
те ще се впишат естествено в нея.
Празникът на свещите
Свещите са неизменима част от коледния интериор.
Мястото им не е само върху елхата, светлинките им трябва да блещукат
навсякъде в дома ни в празничната нощ.
Саксиите за цветя в дома ви също
могат да послужат за свещници. Изберете
растение с ниска, но обилна зеленина.
Внимателно забучете в него свеща,
като внимавате да не повредите корените
му. По желание може да добавите
няколко елхови играчки или панделки.
Фантастичен “светилник” става от
ябълки. Издълбайте сърцевината на
еднакво по големина и форма червени
ябълки и поставете в ямичката по една бяла свещ. Запалете ги и ги поставете на
масата или над камината.
Особено ефектни са ако ги поставите пред огледало, тъй като отражението на
пламъчетата е фантастично.
Свещници от орехови черупки
Непотребните орехови черупки
превърнете в красиви свещници за
празничната маса.
Необходими са ви няколко ореха,
внимателно ги разчупете на по две
половинки и извадете ядките. Добре
почистете вътрешността на черупката и
поставете по една не много висока свещ.
Направете коледен венец
Венецът е основна украса за коледноновогодишните празници. Понякога той
замества елхата, прави се от тънки и гъвкави клонки или друга кръгла основа.
Никак не е сложно да се оформи венец, ако набавите необходимите материали:
основа /кръг от стиропор, дървен обръч или клонки/, тънка жица и връв, борови
или елхови клонки, чимшир, имел, панделки, плодове и различни малки предмети:
от новогодишни играчки до различни фигурки.
Огъвате сухите клонки или треви и завързвате с тънка жица или връв във
форма на венче.
Следва апликиране на формата с елхови клонки – залепват се или се прикрепват
с тънка тел. Докато редите клонките, поставяйте дребни червени ябълки, шишарки,
орехчета, интересни фигурки, наниз от пуканки и др. Покрийте формата на венеца
добре, накрая завържете в горния му край голяма червена панделка, звънчета.
Зад нея направете халка от тел към която ще завържете шнурчето за окачване.
Венецът може да прикрепите към рамката на прозореца или порталната врата,
на стената. Ако ви харесва повече, поставете го в средата на масата в хола.
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М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Н И
*** Коледният ден показва какво ще
бъде времето през годината. „”Топла
Коледа — нездрава година“, казва
народът ни и се надява на дълбок
сняг и ясни студени дни.
*** Ако има скреж по дърветата, ще
има изобилие.
*** Ако небето е звездно, грахът ще
има добра реколта.
*** Ако Коледа е в понеделник,
зимата ще е тежка, а пролетта и
лятото ще са дъждовни. Есента ще е
суха, гроздето няма да е много добро,
също и виното. Няма да е добра
годината и за кошерите и меда. Най–
сполучлива ще е за властници, войводи
и управници.

П Р О Г Н О З И

*** Ако Коледа е във вторник,
зимата ще е снеговита, а пролетта —
дъждовна. Есента
ще
е
суха,
пшеницата и плодовете няма да са
много добри. Да внимават пътуващите
по море. Ще има мед и масло в
изобилие.
*** Ако Коледа е в сряда, зимата ще
е тежка, а пролетта – суха. Ще има
грозде и вино в изобилие. Враговете
ще печелят успехи в мир.
*** Ако Коледа е в четвъртък, зимата
ще е мека, а пролетта и лятото –
ветровити. Зеленчуците и медът ще
намалеят. Плодовете и маслото ще са
много. Силните ще загубят позиции.

К О Л Е Д Н И

*** Ако Коледа е в петък, зимата ще
е много зла, лятото ще вали, есента
ще е суха, а гроздето — в изобилие.
Князете ще ги хвалят, войниците ще
се радват.
*** Ако Коледа е в събота, през
зимата ще трупа много сняг.
Пролетта ще е ветровита, лятото — с
дъжд. Плодовете няма да са много, но
ще са хубави.
Овцете ще се
разболяват. Могат да се очакват
природни стихии и бедствия —
пожари, земетръси. Възрастните хора
да внимават за здравето си.

И Г Р И

Коледа – време да сме повече заедно със семейството и приятелите. Ето няколко
игри, които могат да ви забавляват около елхата.
Късмети
Освен традиционните късмети, които се слагат в питката или баницата можете
да направите следната забавна игра. Измислете и надпишете на малки листчета
забавни пожелания като например: “Лети лети – самолет – да си купиш самолет”,
“Красива луна – да имаш нова жена”, “Маргаритка – обича ме, не ме обича”,
“Златна рибка – пусни я да плува в твоя аквариум”, “Коледа – кола – нова бричка
в гаража” и други. Направете на фунийка и завържете с панделка, окачете на
елхата и оставете всеки да си избере късметче, да го прочете на глас и да го
интерпретира – забавно е!
Ток
Тази игра може да се играе и на масата. Избира се водещ. Всички се хващат за
ръце и след сигнала на водещия той започва, като “стиска” посилно ръката на
съседа си от едната страна, като “предава ток”. Действието се повтаря и всички
трябва да не се издават кой “предава тока” в момента. Така, докато водещият
каже стоп. Той трябва да познае къде е “спрял” тока. При когото е спрял той
става водещ.
Предай портокала
В тази игра, отново в кръг, участниците имат за задача да си подават портокал,
но не с ръце, а с всичко останало.
Задачата е портокалът да не падне на пода. И е забавно!
Дръж песента
Отново има водещ, но той не участва. Всеки от участниците си намисля по
една песен. Започва първият. Водещият казва “стоп” и първият спира, а започва
друг, който водещият покаже. Целта е когато водещият отново покаже първият

В навечерието на Коледа мъж
се клатушка по улицата, носейки
елхичка. Една възрастна дама го
вижда и с изумление казва:
 Как не ви е срам по Коледа
да се напивате, а да не стоите
при семейството си?
 И на мен ми се иска да се
прибера, но не знам как да се
измъкна от тази гора?

Д ете н а пр огр ам ис т п ита
баща си:
 Т ате , Дя до Коле д а ка к
побира в чувала подаръците за
всички деца по света?
 С Win Zip, моето момче.

Дядо Коледа си взема час при
п си хи а тъ ра и
угри ж ен с е
оплаква:
 Помогнете, докторе! Губя
вяра в себе си...

той да продължи от там, до където е стигнал преди това.

За изданието работиха учениците от Клуба за литература и
публицистика с ръководител Тончо Тончев
Предпечат: Мирела 11б, С. Йорданова

След новогодишния празник в
детската градина баща говори
на сина си:
 С ин е, ти си ве че гол ям ,
трябва да ти кажа истината 
няма Дядо Коледа. Това бях аз.
 Знам, знам. Нали щъркелът
също си ти...

