
Коледна импресия 

И отново е Коледа – Празникът на празниците, не последен, а първи в календара.Така го усеща 

навярно всяко християнско сърце. И няма значение вярва ли или не в Рождеството Христово, 

всеки разбира смисъла на този празник и споделя светлите чувства, с които той ни дарява и 

обединява. Този празник е на всеки и на всички. Празнуват го с радост малкото дете и старецът, 

семейството, селото, градът, целият народ, целият свят – богат и беден ...  Защото душата 

празнува на този ден. От толкова години насам ...                

Тук, по нашата българска земя, стопаните ще изоставят работата си за ден-два-три , за да 

посрещнат и отпразнуват светлия празник – Коледа. Тъй е било отдавна, така е сега, ще бъде и 

занапред. Ще се  отдаде почит на  празника на живота. Защото животът е днес – тук и сега, в 

този момент. А това е от голямо значение. Затова и трапезата на този ден е най- богата – 

всичко, що е родила земята, е на нея. И някак изглежда безценно – и хлябът, и орехът, и 

ябълката, и гроздето – коледната светлина ги е озарила със  своята святост и вълшебство. 

Семейството е събрано около масата. По традиция стопанинът на дома ще разчупи коледната 

питка, ще подаде на всеки и всеки смирено и с благодарност ще преглътне най-вкусния залък 

на света. 

С благодарност към щедрата земя,с благодарност към работливите ръце. Лицата на всички 

празнично ще греят, озарени от надеждата, вярата и обичта. 

И все така в нощта на Коледа ще пътува онази вълшебна шейна, звънът на която ще чуят първи 

децата – защото те най-дълго са очаквали своята изненада от Най-добрия старец на света. 

Вятърът в  святата нощ ще стихне, за да се чуе празничният звън на камбаните. Елите ще 

трепкат в радостното очакване на своята небесна украса, а някъде замечтани погледи ще 

измолят своята падаща звезда - небесно знамение за едно поне, малко чудо. Защото голямото 

чудо, наречено Рождество Христово, е ознаменувано именно с падаща звезда – Витлеемската. 

А чудото, което е направила с нас тази Коледа – да сме по-добри, благородни, усмихнати и 

състрадателни, нека не свършвa. 
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