
   В ОЧАКВАНЕ НА ЧУДОТО НА КОЛЕДА! 

Коледа е специално време от годината. Тя е бяла, снежна, магична и вълшебна. Тя е 

уют, топлина, споделеност, магия вълшебна. 

Коледа е празник, светлина и очакване. Тя е Мир, Щастие, Вълнение и  Изобилие. 

Аз вярвам в Чудесата. На Коледа наистина те се случват. За мен Чудесата са в малките 

неща. В тях е вълшебството. В прегръдката на мама, където ми е най-уютно, в 

звънкият и заразен смях на брат ми, който винаги ме прави щастлива и ме кара да се 

усмихна, в светещата украса на елхата, която ми намигва шеговито и сякаш казва :“ 

Раз-два-три, желание си намисли, затвори очи и смело пожелай го ти….“, в летящите 

бели снежинки, които като „балеринки“ танцуват вълшебен, вихрен танц, или в 

коледните песни, които винаги повдигат духа ми.  

Тези малки, наглед дребни неща ме правят по-добра, по-смирена и по-благодарна. В 

тях е магията.  

Хубаво нещо е вярата – Вярата в добрината, Вярата в Чудесата, Вярата в промяната и 

очакването , че нещо хубаво ще се случи. Нека поне едно тежкоболно дете оздравее, 

нека едно самотно дете намери свое любящо семейство. Нека пламъчето от коледната 

свещ стопли всяко сърчице, а светлината от Витлеемската звезда озарява пътя на 

всеки, молещ се за своето Коледно чудо. 

Коледа е Време на Вяра, на Надежда, на Добрина и смелост – Смелост да поискаш. Аз 

знам и вярвам, че в нощта срещу Коледа Небето се отваря и тогава добрите хора биват 

целунати от Господ.  

Всички чакат Коледа с нетърпение. Всеки има своя мечта и желание, чакащо 

Коледното чудо. За всекиго тя е различна – един се моли за здраве, друг за семейство, 

трети за любов или рожба…. 

В магичната Коледна нощ, когато пламъчето на свещта гори и осветява лицата, 

притворили очи с надежда и вяра, че е дошло време – време за сбъдване. 

Време, в което имаме най-силна нужда домовете ни да са пълни, а домашният уют се 

измерва с усещането за заедност. 

….“Тайната, скъпа Алиса е да се обградиш с хора, които карат сърцето ти да се 

усмихва. Само тогава ще намериш страната на чудесата….“ 

 

        Александра Костова, 6 б клас 



 

 

  

 


