
„Мистерията на Коледните празници -  семейството в очакване на Коледното
чудо”

Есе

Какво е Коледа за мен? Това е празник, който е свързан със семейния уют... 

При мен е малко по-различно, защото съм дете на разведени родители. Винаги съм 

вярвала в мистерията на Коледните празници и знам, че в този период от годината се 

случват необикновени неща. Не съм спирала и няма да спирам да мечтая за така желаното 

Коледно чудо, а именно -  да празнувам, този светъл празник, със своето семейство.

Коледа се свързва е радост, надежда и топлина, но при нас, децата на 

разведените родители, липсва семейният уют, затова разчитаме на Коледното чудо, което 

да събере нашите семейства. Ако не се случи, е хубаво да извлечем поука от дадената 

ситуация и да направим всичко възможно нашите бъдещи деца да мечтаят за друго чудо, 

защото те ще имат сплотено семейство.

Всяка Коледа се налага да се разделям с единия си родител, за да отида при 

другия. Не обичам съревнованието им, при кого ще получа повече подаръци, само за да 

го избера, защото техните предложения не ме изкушават... Когато ме попитат какъв 

подарък искам за Коледа очакват да кажа нещо материално, а аз искам тази дилема при 

кого да бъда за празника да изчезне... Никой подарък, дори най-скъпият не би заменил 

най-важното нещо в живота на едно дете, а именно семейството му!

Единственото нещо, което искам е да бъдем всички заедно като едно истинско 

семейство! Честно казано не ми е приятно да избирам, но нямам избор и не мога да 

променя нищо, затова просто се примирявам с фактите и тайничко се надявам да стане 

Коледно чудо и да сме всички заедно. Аз също искам да празнувам Коледа е родителите 

си, да приготвяме трапезата, да се забавляваме и да си разменяме подаръци. Накратко 

искам семейството ми да е заедно на този вълшебен празник. Все още вярвам, че по 

Коледа стават чудеса, затова не губя кураж и не спирам да се моля мечтите ми да се 

сбъднат.

Вече съм достатъчно голяма и съм наясно, че събирането на родителите ми на 

Коледа може да не се сбъдне. Затова сега знам какво искам да постигна в живота си, а то 

е да дам всичко от себе си да изградя това така мечтано семейство и да отгледам 

щастливи и обичани деца. Деца, които ще имат много мечти и различно Коледно чудо от 

моето. Ще се постарая да им покажа различната страна на празника. Убедена съм, че ще 

направя всичко възможно, на този светъл празник, моите деца да мечтаят за нещо друго.



Не искам да им се налага да вземам трудни и важни решения, които не са за деца на 

крехка възраст...

Искам моята история да стигне до повече млади хора, защото на тях им 

предстои да създадат семейства. Въпреки, че звучи тъжно, целта ми не е да се оплаквам, 

а да въздействам! Все по-често има деца като мен, който са на разведени родители. 

Трябва всеки да е на ясно какво може да причини на бъдещите си деца, ако не бъде 

отговорен към себе си и към семейството си.

Винаги съм вярвала и ще продължавам да вярвам в тайнствената сила на 

Коледа. Дори и да не се сбъдне моето желание сега, аз няма да изгубя надежда, че 

бъдещето ще бъде много по-добро. Знам какво иска! И на връх Коледа си обещавам, че 

ще се стремя да постигна мисълта на Бъртан Хилис, която гласи, че „Най-добрият от 

всички подаръци, около Коледната елха е присъствието на щастливо семейство, в което 

всички се прегръщат!“


