
 

Магията на Коледа 
Коледа – обикновен празник или едно прекрасно вълшебство ? Аз мисля, 

че Kоледа е невероятен празник, изпълнен с много силни чувства и 

прекрасни моменти за всеки човек. Тогава, сърцето ни е изпълнено с 

надежда, радост и любов. На Коледа стават чудеса, защото красотата на 

природата, топлотата на семейството, радостта в очите им, те карат да 

вярваш, да вярваш силно. Има хора, които мислят, че това не е 

вълшебство, че Коледа е просто обикновен празник, но те грешат, не могат 

да проникнат в сърцето на този ден. Достатъчно е само да погледнат около 

него и могат да открият толкова много неща. Коледа не е красива само 

вътрешно, тя е красива и външно. Достатъчно е да стоплиш сърцето си 

като видиш как снегът вали, как децата се целят със снежни топки или 

правят снежен човек, а градът е засипан с мека, но студена бяла покривка. 

А най-хубавото е да погледнеш в очите на децата, които светят от радост в 

очакване на Коледа. Нищо не е истинско ако не можеш да мечтаеш и 

вярваш. Всяко дете, жена и мъж, с  нетърпение очаква коледния ден да 

дойде, да озари тяхната душа с любов и радост. Всеки човек мечтае да 

застане до прозореца, да гледа падащите тихо снежинки и да вярва силно в 

мечтата си, с надеждата тя да се сбъдне в този вълшебен празник. Когато 

Коледа настъпи, всеки е готов да бъде добър с всички, да потърси прошка. 

Духът на празника е когато семейството украсява елхата, когато пее 

коледни песни, когато цялото небе е озарено от фойерверки. Красиво е да 

гледаш как малките с интерес слушат обичаите и традициите на празника 

от техните майки! Красиво е да гледаш как са се събрали около стола на 

баба си и слушат с интерес приказки за Коледа с мисълта, че един ден и те 

ще ги предават на техните внучета!  

 Усмихнати и нетърпеливи, всички деца украсяват заедно елхата, пеят и 

танцуват.А когато дойде денят, те не знаят от къде да започнат. Толкова са 

развълнувани, въудушевени и завладяни от магията на Коледа! А когато се 

уморят от любимия си празник, те се отправят към леглата с нетърпение за 

утрешния нов ден, когато ще отворят своите подаръци и очите им отново 

ще заблестят! Това е Коледа – ден за размисъл, ден на радостта, надеждата, 

на любовта, на искреността, на добротата. Това е ден да усетим близките 

си близо до нас. 
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