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Как се празнува Коледа в 
различни страни на света?

влиза през комините в къ-
щите на хората в нощта 
на 24 срещу 25 декември 
и поставя подаръците под 
елхата. Той пъха по-мал-
ки подаръци в коледните 
чорапи, които семейства-
та са закачилипредвари-
телно обикновено пред 
камината.
Дядо Коледа се носи във 
въздуха на шейна,теглена 
от северни елени. Най-
известният елен от впря-
га е Рудолф, който има 
червен нос. Другите се-
верни елени се наричат 
Дашер, Дансер, Прансер, 
Фиксен, Донер, Блитцен, 
Kупид и Комет. Семей-
ствата приготвяткурабии 
и мляко за Дядо Коледа 
тази вечер, за да може да 
се подсили, а на елените 
обикновено се дават пар-
ченца захар.Емигрантът в 
САЩ Томас Наст, родом 
от германската област 
Пфалц, нарисувал през 
1862 година за списание 
„Harper‘s Weekly“ добро-
душния и белобрад ста-
рец, който носи дарове на 
децата. Този негов „Санта 
Клаус“ се наложил бързо 
и до днес първообразът 
му е използван за изобра-
зяването на Дядо Коледа. 
Червено-белите дрехи на 
Дядо Коледа са не на по-
следно място повлияни от 
голяма рекламна кампа-
ния на CocaCola от 30-те 
години на миналия век. 
Защото в по-ранни вре-
мена Дядо Коледа обик-
новено е носил палта в 
кафяви и други цветове.
В Съединените щати 
и Канада традиционно 
има коледна трапеза, на 
която се сервира печена 
пуйка и се пеят много 
коледни песни. Хората в 
САЩ обичат да украся-
ват къщите си по време 
на Коледа. Много при-
казни светлини се окачат 
на къщи, огради и дърве-
та. Гигантски фигури на 
Дядо Коледа и неговите 
елени често се поставят 
в двороветепред къщите 
или се окачват по къщи-
те. Има дори истинска 
надпревара, кой украсява 
къщата си по най-разкош-
ния и креативен начин.

Цветна Коледа в 
Мексико

Голяма част от мексикан-
ците са много набожни 
католици. Коледа в Мек-
сико е много цветна и 
весела. Мексиканците за-
почват да празнуват на 15 
декември. Големи проце-
сии се провеждат по ули-
ците до 24 декември. Тези 
девет дни, „Posadas“, 
имат за цел да напомнят 
за деветте месеца на бре-
менността на Мария и за 
тежкото пътуване на Ма-
рия и Йосиф от Назарет 
до Витлеем.
Канят се много познати и 
се празнува у дома, къде-
то се пие понче навиденьо 
– коледният мексикански 
пунш, който се приготвя, 
като се затопля вода със 
захар и канела върху слаб 

огън, към които после се 
добавят глог, ябълки, гу-
ава, синя слива, тамаринд 
(индийска фурма) и хи-
бискус. За подобряване на 
вкуса понякога се добавят 
вино или текила.Ядат се 
бунюелос. Традиционно 
се разбива „пинята“ –фи-
гура, пълна със сладки и 
малки подаръци.
Последната посада се 
празнува на Бъдни вечер. 
На този ден мексикански-
те семейства посещават 
църовна служба. Сервира 
се риба треска или пуйка 
и много домашни специа-
литети. Преди да бъдат 
поднесени подаръците, 
хората трябва да имат 
търпение: в полунощ бе-
бето Исус се поставя в 
яслата и едва тогава могат 
да се разопаковат колед-
ните подаръци.

Коледа в Южна 
Америка

В силно католическите 
южноамерикански стра-
ни фокусът е поставен 
върху религиозния аспект 
на Коледа. Но северно-
американските обичаи 
и традиции оказват вли-
яние и там. Освен това 
традициите от Европа 
както и от индианските 
култури също са повли-
яли коледните обичаи. 
Площадите,къщите и жи-
лищата в Южна Америка 
са пищно украсени със 
сцени на Рождество Хри-
стово. Някои от тях са из-
дълбани на ръка, напри-
мер в Перу, страна, чиято 
култура е силно повлияна 
от местните народи.
В някои страни като Ар-
жентина децата получа-
ват подаръци на Богояв-
ление. Слагат обувките 
си под леглото и според 
тяхната традиция трима-
та мъдреци ги пълнят със 
сладкиши и подаръци по 
пътя им към яслата във 
Витлеем. Дядо Коледа в 
Южна Америка - поради 
топлия климат - е по-леко 
облечен. Според традици-
ята той не идва на шей-
на, а се качва в къщите 
с помощта на стълби и 
дори батути, за да разда-
ва своите дарове. В много 
южноамерикански стра-
ни Дядо Коледа прилича 
на северноамериканския 
Дядо Коледа, например 
„Viejo Pasquero“ (в превод 
„стар овчар“) в Чили или 
„Papai Noel“, бразилския 
Дядо Коледа, който разда-
ва подаръците на децата. 
В Колумбия подаръците 
носи „Ел Ниньо Исус“, 
Младенецът Христос.
В страните от Южна Аме-
рика акцентът е поставен 
върху празнуването на 
раждането на Исус в се-
меен кръг. За Коледа се 
поставят коледни свет-
лини и се пускат цветни 
фойерверки в някои топ-
ли страни като Бразилия, 
където хората празнуват и 
на открито.

Коледа в 
Австралия

В Австралия Коледа се 
пада в средата на лято-
то. От наша гледна точка 
континентът е почти на 
другия край на земното 
кълбо и поради това сезо-
ните са противоположни 
на тези в Европа. И тук 
Дядо Коледа се нарича 
„Santa Claus“, който носи 
подаръците на 25 декем-
ври. За разлика от Север-
на Америка обаче той не 
е облечен с дебело зимно 
палто, а по-скоро седи на 
плажа с летни дрехи.
Коледа в Австралия се 
празнува предимно на 
открито, например на 
плажове или в паркове. 
Хората правят пикник 
заедно, музикални групи 
се представят и много 
деца също разопаковат 
подаръците си навън. Ко-
леда в разгара на лятото е 
много необичайно нещо 
за нас. Някои австралий-
ци, които първоначално 
са имигрирали от Евро-
па, държат на уютната 
зимна коледна традиция 
на европейските страни. 
Затова понякога се палят 
свещи, поставят се ко-
ледни елхи и изкуствен 
сняг като украса.

КОЛЕДА В 
АЗИЯ И 

АФРИКА

Коледа във Фи-
липините

Повечето християни от 
Азия живеят във Фили-
пините. В тази островна 
държава 90% от насе-
лението са християни, 
най-вече католици. Във 
Филипините Коледа се 
празнува от 16 декември 
до началото на януари. 
Коледни песни могат да 
се чуят по радиото от 
средата на октомври. От 
1 декември къщи, супер-
маркети, коли и автобуси 
се украсяват с хартиени 
фенери. На 16 декември 
камбаните на църкви-
те бият рано сутринта и 
така оповестяват нача-
лото на официалните ко-
ледни празненства.
Правят се фойерверки, 
поставят се сцени на 
Рождество Христово и 
могат да се видят мар-
шируващи оркестри по 
улиците. Хората с буйни 
възгласи отиват на „Misa 
de Gallo“, панаира на 
петлите. Този панаир се 
провежда на девет после-
дователни дни и е един-
ственият обичай в тази 
страна, който е от фили-
пински произход. Този 
езически обичай води 
началотоси от филипин-
ския празник на рекол-
тата, ное възприет от 
католическата религия. 
След литургия хората се 
срещат на щандове пред 
църквата, пият джинджи-
филова бира и ядат ори-
зови сладкиши.

На 25 декември цяло-
то семейство отива на 

коледна литургия. На 
тази служба често се иг-
рае овчарска игра. След 
литургията се сяда на 
празнична трапеза. Яде 
се ориз, супа, пролетни 
рулца и плодове. И всич-
ки, включително децата, 
празнуват цяла нощ, до-
като слънцето отново из-
грее. Подаръците обаче 
биват раздавани само на 
6 януари, Богоявление. 
Обикновено възрастните 
дават подаръци на своите 
кръщелници.

Коледа в Япония

В Япония Коледа всъщ-
ност не е официален праз-
ник и на 24 декември се 
ходи на работа или учи-
лище както обикновено. 
В тази азиатска страна 
само 1% от населението 
или около 1 милион души 
са приели християнство-
то. Там има няколко попу-
лярни религии, например 
много японци са будисти. 
Но междувременно и в 
Япония се е развила ис-
тинска коледна култура. 
Много къщи са украсени 
по Коледа и дори Дядо 
Коледа е намерил пътя 
си към Япония, незави-
симо че не е толкова ва-
жен, колкото например 
в Северна Америка или 
Европа.

Коледа се смята за „праз-
ник на любовта“ в Япо-
ния, но се тълкува малко 
по-различно. Защото Ко-
леда в Япония е по-скоро 
празник за двойки или 
необвързани, които имат 
възможността да се опоз-
наят на този ден. Коледа 
не се прекарва със се-
мейството, а по-скоро с 
приятелите – ходи се на 
партита. Защото Коледа 
не се свързва с местната 
култура и религия, а се 
смята за модерен обичай, 
възприет от Запад. Много 
влюбени двойки в Япо-
ния си правят подаръци 
на Коледа, излизат на ро-
мантична вечеря на све-
щи или се разхождат. На 
Коледа често има торта за 
рожден ден, която се яде 
по случай раждането на 
детето Христос.

Коледа в Гана

В някои части на Африка 
Коледа се посреща с голя-
мо празненство. Въпре-
ки че много африканци 
принадлежат към исляма 
и други религии, има и 
много християни, които 
живеят в някои страни, 
например Гана. В Гана 
„Афишапа“ означава „Ве-
села Коледа“. Адвентът 
се използва в западно-
африканската страна за 
посещение на роднини. 
Гана е една от най-бедни-
те страни в света. Много 
хора там живеят в скром-
ни къщи, нямат много за 
ядене и със сигурност не 
могат да си позволят кола. 
Те трябва да вървят пеш, 
за да видят членовете на 
семейството си. Това по-

някога може да отнеме 
дни. Но повечето хора се 
радват да видят отново 
близките си.
Коледа се празнува в 
Гана на 25 и 26 декември. 
Тъй като в Африка през 
декември е много по-то-
пло отколкото в Европа, 
празникът се провежда 
на открито. На 25 декем-
ври семейството отива на 
църква. Литургията може 
да продължи няколко 
часа: пее се, танцува се 
и понякога дори се иг-
рае пиеса. В Гана също 
се приготват празнични 
трапези – много бедни 
семейства трябва да спес-
тяват през цялата година, 
за да могат да си позволят 
празнични ястиянатози 
специален ден. Ядат се 
ориз, козе или пилешко 
месо и много плодове. 
Типичното коледно ястие 
е фуфу, яхния приготве-
на със зеленчуци и месо. 
На 26 декември се разда-
ват подаръците, а децата 
получават малка играчка 
или дреха. В Гана хората 
не пропускат шанса да 
празнуват Коледа подоба-
ващо, поради което често 
имаи фойерверки.

Коледа в Етиопия

Като духовна подготов-
ка за празника Рождест-
во Христово Великият 
пост играе централна 
роля в тази православна 
страна.В продължение на 
43 дни всички вярващи 
се въздържат от консума-
ция на животински храни 
като месо и яйца, както и 
от употреба на тютюн.
Традиционното начало 
на коледните тържества 
се отбелязва със служба 
в църквите на страна-
та на 6 януари вечерта 
според григориянския 
календар. Празникът се 
нарича Тимкет и отговаря 
на Богоявление в Европа. 
Хиляди вярващи в бели 
дрехи се събират пред 
църквите, където са мон-
тирани високоговорители 
за излъчване на пропо-
ведите и хвалебствените 
песни. В Етиопия се из-
ползва етиопския кален-
дар. Според него първият 
ден от етиопската нова 

година започва на 29 или 
30 август по Юлианския 
календар.
По повод празника много 
от вярващите увиват бели 
кърпи върху главите и 
торса си, когато влизат в 
църквата. Всеки носи със 
себе си свещ, която се па-
лив по-късното шествие. 
След като всички при-
състващи жени и мъже 
са се събрали в отделни 
части на църквата, спо-
ред етиопските правила 
вярващите пеят заедно 
със свещениците добре 
познати коледни песни 
(Дебтера).
В църквите,в които има 
табот - копие от камен-
ните скрижали десетте 
божи заповеди в ориги-
налния ковчег на завета е 
обичайно свещениците да 
извадят този забулен та-
бот от светая светих и да 
обиколят около църквата 
три пъти в тържествена 
процесия. Следват още 
шествия, в които всички 
енориаши се включват и 
носят запалените свещи. 
Цялата церемония про-
дължаваоколо шест часа 
до ранна сутрин.
След коледната литургия 
семействата се връщат по 
домовете си, за да се под-
готвят за празненствата. 
По случай края на Вели-
кия пост се правимного 
пищно угощение в кръга 
на често многодетните 
семейства. За разлика от 
другите православни дър-
жави останалата част от 
празничния ден не пре-
минава в съзерцателна, 
тиха атмосфера, а с тра-
диционни танци под рит-
мична барабанна музика. 
Често членове на семей-
ството обичат да играят 
нещо като хокей (тази 
игра се нарича Ганна).
Ястията за коледната 
празнична вечеря често 
се подбират според лич-
ните предпочитания и 
варират от регион до ре-
гион. Коледен хляб (Ye 
Genna Dabo) например се 
пече от много семейства 
в региона на Адис Абе-
ба. Този хляб се състои 
главно от пълнозърнесто 
брашно и се пече покрит 
с големи бананови листа.
Присъствието на свеще-

ник е от особено значе-
ние. Той освещава къща-
та, семейството, гостите и 
храната с молитви и све-
тена вода, след което ве-
черя заедно с присъства-
щите.
На много места се готви 
и добре познатото ети-
опско национално ястие 
Доро Ват. Това е много 
лют чили сос с пилешко и 
яйца, койтоq както и дру-
ги приготвени сосове 
се консумира заедно с 
инджерата, тънък плосък 
хляб от заквасено тесто. 
Често специално за праз-
ника се коли овца. След 
това различните ястия се 
поставят на традицион-
ната маса - плетеният 
„mesob“. Всички се съ-
бират около масата и ядат 
ястията с ръце.
Според етиопците е немо-
рално да се хранят и пият 
сами на такъв специален 
ден. Затова Великият 
пост завършва в кръга 
на семейството, заедно с 
роднини, приятели и съ-
седи, каито се посещават 
в следващите празнични 
дни. Прието е, особено по 
Коледа, да се раздава хра-
на на бедни хора.

Коледа и Коледни 
острови?

Коледният остров, който 
се намира в Индийския 
океан, близо до Австра-
лия, принадлежи към Ми-
кронезия. А има и втори 
Коледен остров, който 
се намира в Тихия океан, 
близо до Филипините. 
Изхождайки от името, на 
тези острови би трябвало 
да се празнува Коледа, но 
всъщност е точно обра-
тното. Тъй като там почти 
не живеят християни, а 
предимно мюсюлмани и 
будисти, Рождество Хри-
стово не се празнува на 
тези острови. Островите 
се наричат Коледни един-
ствено поради факта, че 
са открити по време на 
Коледа.
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