
БЪДНИ ВЕЧЕР

ОТ ЙОАНА КАРЧИНА 5А КЛАС



Трапезата на Бъдни вечер е 

тържествена и постна тъй като е 

последният ден от Рождественския 

пост. 

На нея трябва да има 7, 9 или 11 

ястия – нечетен брой. Това са три от 

свещените числа на 

древноюдейската Кабала. На 

трапезата трябва да има: варено 

жито, варен фасул, сарми, пълнени

чушки с боб (или ориз), ошав, 

туршии, лук, чесън, мед и орехи, 

вино.



В някои краища правят също

тиквеник, зелник и малка 

пита, в която е скрита

паричка (на когото се падне, 

ще бъде щастлив цялата

година). В четирите ъгъла на 

стаята се поставя по един 

орех. Това се прави, за да се 

осветят четирите краища на 

света. 



При разчупване на обредния

хляб първото парче 

символично се оставя за 

Богородица и починалите, 

после за къщата, а 

следващите се раздават на 

всеки член от семейството

според възрастта, както и на 

домашните животни. След 

приключване на вечерята

трапезата се оставя

неприбрана, в символ на 

очаквания гост.



Под софрата се 

слага слама, напомняща

за Витлеемските ясли, в 

които е родила Дева 

Мария. Най-възрастният

представител от рода 

прикадява

с тамян трапезата и 

къщата и прочита

молитва



По традиция, най-старият

мъж в семейството гадае по 

бъдника каква ще е 

следващата година. През

нощта коледари тръгват по 

къщите и пеейки народни и 

църковни песни разнасят

радостна вест 

за Христовото Рождество.



Един малко познат символ на 

Бъдни вечер е именно 

Бъдникът. 

Според традицията млад 

момък, облечен в най-новите

си дрехи, трябвало да отиде в 

гората и да отсече три 

годишно дъбово дърво, което

да е дълго , но и да може да 

влезне в къщата



Цялото семейство излизало и 

посрещало момъка и тогава

той питал: „Славите ли 

Млада Бога?“.

Когато получел отговор 

„Славим го“, момъкът

благославял: „Аз в къщи и 

Бог с мене“ и внасял дървото

в къщата.



В долния край на дървото

се издълбавало дупка, 

запълвала се с дървено

масло, тамян и восък, 

отворът се запушвал с клин 

и дървото се поставяло в 

огнището.


