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Рождество Христово, 
също Коледа, Божик или Бо
жич, е един от най-големите 
християнски празници. На 
него християните честват 
раждането на Сина 
Божий Иисус Христос. 
Според Евангелието от 
Лука това станало в 
град Витлеем, 
провинция Юдея. Православ
ните християни честват 
Рождество Христово. При 
католиците и протестантите 
Рождество е най-почитаният 
празник. Рождество Христово 
е един от 20-те църковни 
празници в България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


Рождество Христово слага начало на ново летоброене. Създателят на новото летоброене, римският 
монах Дионисий Малки, изчислява, че Иисус Христос се родил на 754 г. от основаването на Рим. Рождество 
Христово е граница във времето и празник на празниците за християните.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/754
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


В ранното християнство празникът 
Рождество Христово няма устойчива 
дата. Източните Църкви празнували това 
събитие на Богоявление (6 януари) още 
по времето на император Константин 
Велики, преди 336 г. В 3 
век Ориген увещава християните да не го 
празнуват на този ден, като посочва, че 
на този ден праведният Йов и 
пророк Еремия скърбели (Йов 14:4; 
Еремия 20:14). Църковните отци от 3 и 4 
век (св. Иполит, Тертулиан, Йоан 
Златоуст, Кирил Александрийски, 
блаж. Августин, Климент Александрийски) 
посочват 25 декември като исторически 
по-подходяща дата на Рождество 
Христово. В Рим Рождество Христово се 
празнува през втората четвърт на 4 век, 
в Антиохия в 375 г. св. Василий 
Велики въвежда празника 
в Константинопол в 379 г., по други 
сведения около 377 г. по заповед на 
император Аркадий и внушението на 
св. Йоан Златоуст, а в 430 г. започват да 
го празнуват в Александрия, 
в Палестина около 7 век. Арменската 
църква празнува Рождество Христово на 
6 януари. Първата църковна служба на 
празника се датира от науката в 5 век.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/336
https://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/375
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/379
https://bg.wikipedia.org/wiki/377
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/430
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


На Рождество 
Христово имен ден 
имат всички, които 
носят имената 
Христа, Христо, 
Християна, 
Християн, 
Христиана, 
Христина, Eмануела, 
Емануил, Емил, 
Ренета, Кристиан, 
Кристиян, Кристияна, 
Кристиана, Кристина, 
Радостина.



Благодаря за вниманието!


