
Легендата за елхата 

Имало едно време беден дървар, който живял със семейството си в дън 

горите тилилейски. Една вечер, както всички били на масата и ядели оскъдната 

си вечеря на вратата се почукало. Като отворили, видели, че вън стои дете – 

малко, с мръсни и дрипави дрехи. Поканили го в дома си, дали му от своята 

вечеря и го поканили да спи при тях. Преди да заспят дърварят и семейството му 

се помолили детето да намери топъл дом и семейство, за да не скита само по 

света. На другата сутрин се събудили от най-красивото пеене, което били чували 

някога. Като погледнали навън, видели момчето заедно с цял хор от ангели да 

пеят коледни песни. Момчето не носело парцаливите дрехи от предната вечер, а 

било облечено с великолепна роба, която блестяла на слънцето. То се обърнало 

към дърваря и семейството му и им обяснило, че е Божият син, Исус Христос и 

че това е подарък за тях за добрината, която са сторили. Той откъснал един клон 

от дърво и го посял. Казал им: „От този ден нататък това дърво ще ражда в 

изобилие дори и през зимата“. Докато говорел, клонът се превърнал в голямо и 

красиво дърво, отрупано с плодове.  

 Елхата, такава каквато я 

познаваме днес, се ражда в 

Германия през 14-15 век, където 

хората правели представления пред 

църквите. Вечнозеленото дърво – 

дори и през зимата – остава като 

символ на благодарността на Бог 

за добрината на хората. Понеже през зимата единствените дървета, които 

остават зелени са иглолистните, хората започват да украсяват домовете си с 

тях преди и около Коледа. Скоро традицията е пренесена от Европа в 

Съединените щати, а истинската популярност на коледното дръвче идва по 

времето на Кралица Виктория, която първа в Кралството поставя началото 

на традицията, като слага огромно украсено дърво в двора на двореца за 

Коледа. След това всяко семейство пренася в умален вариант тази украса в 

дома си. 


