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Предговор

 има нещо изключително красиво в това, което много семейства 
правят през месеца, предхождащ Рождество. те украсяват Рож-
дествена градина. Малко по малко претворяват сцената, през която 
Мария и Йосиф ще минат на път за витлеем. През първата седмица 
слагат кафяв плат с камъчета върху него - най-красивите камъни, 
по които ще пристъпва Мария. През втората седмица добавят расте-
нията - мъх, шишарки, дори растения в саксия, които играят ролята 
на палми. През третата седмица се присъединяват животните, най-
често това са овчици, а през последната, четвъртата - човешките 
същества. идват овчарите, които ще бдят над овцете си. картина-
та постепенно придобива нови форми и малките истории, описани в 
тази книга, могат да им акомпанират. историите също вървят напред 
през периода на четирите рождествени седмици. Първо минават през 
царството на природните елементи, после през царството на расте-
нията, на животните, докато стигнат до царството на хората.

 Замисълът на тези истории е да бъдат четени на глас. За децата в 
училищна възраст могат да бъдат като един своеобразен рождествен 
календар, в който една подир друга историите се приближават към 
Рождество. За по-малките деца е по-удачно да бъде избрана по една 
история за всяка една седмица. те могат не само да я слушат всяка 
вечер край пламъка на рождествените свещи, но и да я изиграят или 
да помогнат да  бъде пресъздадена в Рождествената градина.

 тези истории бяха вдъхновени преди всичко от радостното очак-
ване на Рождество, което не просто пробуди удовлетворение от пи-
сането, но инспирира желание да бъде обрисувано на езика на деца-
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та как цялото творение очаква с копнеж идването на Рождество. Да 
се усети как светлината на Рождество постепенно става все по-ярка, 
докато достигне пълния си блясък в коледната нощ. някои от идеите 
в книгата дължа на широко известните рождествени истории като 
например очарователните повествования на фламандския поет Фе-
ликс тимерманс. но най-голям кураж да дам живот на тази колекция 
ми вдъхнаха две блестящи детски очи, които жадно вярват в чудеса и 
две малки уши, които искаха да чуят още и още, и още.

Щутгарт  Георг Драйсих
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каМениСтият Път къМ витлееМ

 Седем истории
за първата Рождествена седмица





Каменистият път към Витлеем

 Мария и Йосиф вървели по пътя към витлеем. Малкото магарен-
це радостно припкало пред тях. Йосиф крачел уверено след него, 
подкрепяйки се на тоягата, която винаги носел със себе си. Мария 
правела такива усилия да не изостава, че постоянно изранявала мал-
ките си нозе на острите и назъбени камъни. тя стискала зъби, за да 
не извика от болка, но не можела да сдържи сълзите, бликащи от 
очите й. Магаренцето отпред не забелязвало нищо. нищо не забе-
лязвал и Йосиф, толкова погълнат бил от мисълта да следват верния 
път.

 Обаче ангелът, който бдял над тях по време на пътуването им, 
веднага забелязал, че Мария ридае. Приближил към нея и я попитал: 
„Скъпа Мария, защо ридаеш по пътя си към витлеем, където ще да-
риш живот на детето исус? нима не се радваш?”. Мария отговорила: 
„аз съм окрилена от радостното очакване на детето исус – не се оп-
лаквам от това, но острите и назъбени камъни така израняват нозете 
ми, че едва вървя.”

 Щом ангелът чул това, погледнал камъните. Светликът на ан-
гелските му очи ги огрял и изведнъж… милувката на тази неземна 
светлина ги преобразила! Острите им ръбове изчезнали. те станали 
гладки и обли, и започнали да греят в пъстри цветове. тук-таме ня-
кои камъни се превърнали в прозирни кристали и започнали ярко да 
блестят.

 Мария се почувствала защитена и тръгнала по този сияещ в свет-
лина и цвят път, и ни една беда повече не я застигнала до витлеем.
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 Тайната на голямата скала

 един ден, докато вървели към витлеем, Мария и Йосиф се натък-
нали на огромна скала. тя лежала напреки на пътя и пътниците били 
принудени или да се изкатерят по нея, или да се провират през шуб-
рака отляво или отдясно на скалата.

 тази скала била много особена. когато правели пътя, били нуж-
ни седем здравеняка, за да я изтърколят встрани. но щом на следва-
щия ден дошли на работа, видели масивната скала да лежи на старо-
то си място, все едно че никога не е била премествана. Здравеняците 
започнали да роптаят и да проклинат, и запретнали ръкави отново да 
я преместят. търкулнали я встрани, обаче на следващия ден тя била 
отново на пътя. Мъжете започнали да проклинат още по-ядно, но за 
трети път се захванали да я махнат и напрягайки всички сили, успели 
да я отместят встрани.

 но когато на следващия ден намерили скалата пак на старото й 
място, все едно никога не била местена, вече нито един от мъжете 
не се осмелил да проклина. а започнали да се чудят защо това им се 
случва.

 тъй като никой не се досещал за причината, отишли при един 
свят мъж, който живеел сам в гората и му разказали за скалата, коя-
то постоянно се връщала на старото си място. Мъдрецът ги изслу-
шал внимателно, поклатил глава разбиращо и рекъл: „този, който 
ще може да премести скалата, още не е дошъл. Затова я оставете 
така, докато дойде.” Здравеняците се вслушали в съвета му и скалата 
останала да лежи напреки на пътя за неудобство на всички пътници.

 когато Мария и Йосиф стигнали до скалата, те спрели пред нея. 
не било по силите на Йосиф да я отмести, дори и с помощта на ма-
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гаренцето. Докато стояли и се чудели какво да правят, Йосиф без 
да иска чукнал скалата с тоягата си. едно много леко почукване, на-
правено без никакъв умисъл. но в мига, в който тоягата докоснала 
скалата, тя се разцепила на две. едната част паднала отляво, а друга-
та – отдясно на пътя. тогава те видели, че огромната скала е пълна с 
кристали, които започнали красиво да блестят на слънчевата светлина.

 не след дълго на пътя дошъл светият мъж. Щом видял разцепе-
ната скала със сияещите вътре кристали, той се усмихнал и казал: 
„Онзи, който е бил предопределен да отмести скалата, е идвал.” и 
сърцето му се изпълнило с радост и надежда.
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Защо водата се превръща в лед през зимата

 един ден, докато вървели към витлеем, Мария и Йосиф стигнали 
до една река. тази река не била нито особено широка, нито особено 
дълбока, но по това време на годината била ледено студена. Малкото 
магаренце бавно потопило единия си крак, за да я опита, но бързо 
го извадило и повече за нищо на света не могли да го убедят да се 
приближи до нея. По тези места нямало мост, не се виждала и лодка. 
какво щели да правят?

 Йосиф повдигнал наметалото си, за да нагази в реката с Мария 
на рамене. Мария обаче не била съгласна с това. Опасявала се, че во-
дата може да го простуди. тогава тя стъпила на края на брега, досами 
реката, и тихо запяла:
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водни талази, водни талази,

спрете своя бяг, спрете и постойте!

Станете ни мост, станете ни брод,

помогнете да вървим по своя път.





 Отговорът на реката прозвучал като много нежен звън на кам-
бани. изведнъж тя спряла своя бяг и изваяла мост, прозрачен като 
стъкло, но толкова твърд, че не само Мария, но дори Йосиф и мага-
ренцето могли да минат по него.

 От този ден нататък водата замръзва и става на лед през зимата. 
Щом Мария носи детето си през света, не ще среща никакви пречки, 
а ще върви сигурно по своя път.
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Чудото при кладенеца

 По времето, когато Мария и Йосиф вървели по пътя си към ви-
тлеем, хората още нямали у дома кранчета, които да завъртят, щом 
се нуждаели от вода. трябвало да вземат ведрата си и да идат на 
кладенеца за вода. Обикновено това било работа на жените. те се 
събирали около кладенеца, за да си побъбрят и разменят новини.

 нощта, в която Мария и Йосиф били на път за витлеем, Рут взела 
ведрото и тръгнала за вода. веднага щом прекрачила прага на къ-
щата, забелязала на небето звезда, толкова ярка, че затъмнявала не 
само останалите звезди, но дори и луната. Момичето било така изу-
мено, че дълго я гледало втренчено, съвсем забравяйки кое време е 
и какво трябва да прави.

каква ли вест носела тази звезда?

 Чак когато студът започнал да пронизва пръстите й, Рут излязла 
от унеса си и се затичала към кладенеца. там нямало никого. Другите 
момичета вече се били прибрали у дома. Рут бързо закачила ведрото 
си на веригата, за да го спусне в дълбоката синя вода, но спряла, за-
щото повърхността й блестяла като чисто злато, отразявайки свет-
лината на звездата. „О, как трепка и блести! - прошепнала Рут раз-
вълнувано - Само да можеше и баба да я види”. но баба й си седяла 
на стола у дома, защото с възрастта краката й били изнемощели и не 
можела вече да върви.

 Рут спуснала ведрото си много внимателно, за да не обезпокои 
сияещата вода. но когато го извадила, отново се изумила, защото 
и водата във ведрото блестяла като злато. Много внимателно моми-
чето потопило пръст в нея, за да я вкуси. на вкус била същата както 
преди.
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 Рут откачила ведрото от куката и се затичала с всички сили към 
баба си  у дома. „виж, бабо! - извикала тя, като отворила вратата - 
виж какво съм ти донесла!”. Показала й блестящата като злато вода 
и казала радостно: „тя запази заревото на звездата, за да можеш и 
ти да го видиш.” Старата жена погледнала златната вода с благого-
вение и си казала: „каква ли ще е тази светлина, започваща да грее в 
света, че даже водата блести с нейното великолепие?”. и обръщайки 
се към Рут, рекла: „Започна да грее и в твоите очи. Пази я внимател-
но.”

 новината за златната вода се разлетяла бързо и всички се втур-
нали към кладенеца, за да си налеят и те. колкото и вода да вадели, 
тя продължавала да сияе и искри. водата запазила светлината си до 
часа, в който във витлеем се родило детето исус. тогава неговата 
светлина озарила навред света.



Какво пеел вятърът на Мария

 на Мария не и харесвало особено да ходи по чужди места. Рядко 
била излизала от назарет и никога преди това не й се било случвало 
да моли за подслон през нощта, камо ли да спи край пътя. През деня 
било по-добре. Слънчевата светлина превръщала света в друже-
любно място и те вървели бързо, за да стигнат навреме във витлеем. 
но щом се спуснела нощта и легнели да спят, Мария усещала как 
изведнъж сърцето й натежава, и започвала да тъгува за дома. Докато 
лежала в тъмното, си мислела за назарет, за своя малък дом, за гра-
дината с рози и за сладкия аромат на жасминовия храст под прозо-
реца. Спомняла си как пее вятъра, когато духал в листата на храстите 
и дърветата или когато разресвал на вълни житните поля. вятърът 
наистина й бил специален приятел. Щом нахлуел в стаята през отво-
рения прозорец, тя знаела още преди да е погледнала навън какъв 
щял да бъде деня. научавала го от нежния му шепот или от рязкото 
му и грубо дихание, от ароматите, които носел из въздуха, или от 
влагата на допира му. но по протежение на този път явно духал друг 
вятър, студен и недружелюбен, който карал Мария да се чувства още 
по-самотна.

 казано е: „вятърът духа, накъдето си ще.” и ето че вятърът се 
приближил към Мария и забелязал тъгата й. какво можел да напра-
ви, за да я разведри? За миг се укротил и замислил. нали било зима, 
негов дълг било да свири в цепнатините и ключалките, да вие по кьо-
шетата. но любимата Мария се чувствала толкова самотна и печална 
далеч от дома. изведнъж вятърът започнал да  пее друга мелодия. 
Започнал да пее за пролетта в назарет, за избуяващото жито, за 
разпукващите се пъпки, за дивните им цветове и за жужащите пчели. 
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той изпял пролетната си песен така сладко и нежно, че стоплил сър-
цето на Мария и тя заспала щастлива.

 какъв добър вятър бил той! не можел да не бъде загрижен за 
скъпата Мария. така че не се учудвайте, ако преди Рождество из-
веднъж стане толкова топло, че да си представите как зимата вече е 
свършила. това е вятърът, който пее пролетната си песен, за да не се 
чувства Мария самотна и печална, когато е далеч от дома.





Иглата от лунно сребро 
и нишките от звездно злато

 Йосиф погледнал Мария с очи, пълни с любов. искал да даде 
всичко от себе си, за да направи живота й колкото се може по-ра-
достен и лек. но Йосиф бил беден човек и не можел да дари Мария с 
красивите дрехи и бижута, с които богатите мъже дарявали жените 
си. Понякога тази мисъл го разяждала, макар че Мария никога не се 
оплаквала, че няма скъпи бижута, които да си сложи.

 Дошло време да поемат към витлеем. всеки ден изживявали как-
во е да си беден. Понякога трябвало да стоят гладни, защото не мо-
жели да си купят нищо за ядене, а хората не винаги се смилявали да 
им дадат храна. Понякога дори им се налагало да спят вън на студа, 
защото никой не искал да отвори дома си за тях.

 Йосиф не разбирал това. „как може хората да се отнасят към 
Мария все едно, че е някоя просякиня?”, се питал той, чудейки се как-
во да продаде, за може да й купи нещо, което да я зарадва. нямал 
нищо за продан, освен може би тоягата си, но кой щял да пожелае да 
я купи? Сам я бил издялкал от едно дърво в гората.

 една нощ, докато спели навън, на Йосиф му се явил сън. Сънувал 
мъж, който се приближил към него и леко го потупал по рамото, за да 
го събуди. Йосиф забелязал по облеклото му, че явно бил богаташ. 
но мъжът не се отнесъл непочтително към него, напротив, държал се 
много приятелски. когато Йосиф попитал какво може да направи за 
него, странникът отвърнал: „Чух, че искаш да продадеш тоягата си. 
Бих искал да я купя.” Йосиф се протегнал за тоягата си и с изненада 
видял, че тя вече не била от дърво, а от най-фино изковано злато и 
сребро. Подал я на странника. той казал: „Сега ще те възнаградя за 

21



22

нея”, след което вдигнал дясната си ръка.

 изведнъж небето започнало да пее и звездните лъчи се превър-
нали в златни нишки. Мъжът хванал краищата им и ги намотал около 
тоягата така, че се образувало огромно кълбо. тогава той протегнал 
нагоре лявата си ръка и знаете ли какво се случило? Сребърният по-
лумесец се плъзнал надолу в ръката му и се превърнал в сребърна 
игла. Странникът издърпал кълбото от нишки от тоягата и го подал, 
заедно с иглата, на изумения Йосиф. „ето възнаграждението ти”, ре-
къл той и едва издумал това, изчезнал.

 Йосиф погледнал нишките от звездно злато и иглата от лунно 
сребро с благоговение и почуда, но не знаел какво да стори с тях. 
изведнъж обаче те започнали да мърдат в ръцете му. Златната ниш-
ка сама се пъхнала в ухото на сребърната игла, която започнала да 
бродира. тя избродирала бляскави звезди върху тъмносиньото на-
метало на Мария. когато кълбото свършило, наметалото било обси-
пано с толкова много звезди, колкото имало в нощното небе! Сетне 
сребърната игла полетяла обратно към звездите и се превърнала от-
ново в сребърна лунна лодка.

на заранта Йосиф се събудил изпълнен с радост. какъв прекрасен 
сън! До себе си видял дървената тояга, която му се била сторила тол-
кова различна през нощта. Сега била същата, както преди, но щом 
погледнал към тъмносиньото наметало на Мария, сърцето му запър-
хало от радост. върху вехтото сукно греели хиляди звезди, изброди-
рани със златна нишка. Мария също сияела от  радост, въпреки че ка-
зала: „О, скъпи, сега наметалото е прекалено величествено за мен.”

 ето как, въпреки бедността на Йосиф, на Мария й било позволе-
но да носи красиво звездно наметало. Звездното наметало на крали-
цата на небесата!
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Светлинката в светилника

 тит, ханджията, взел светилника в ръка, защото навън било вече 
притъмняло. искал да иде до обора, за да занесе прясно сено на вола 
Рем. Щом отворил светилника, за да го запали, видял, че е останало 
съвсем малко парче свещица. „това ще ми стигне, няма да се бавя”, 
тихо промърморил той и тръгнал през двора. Светлината гонела сен-
ките по пътя му. в обора той закачил светилника на една кука в ни-
ския таван и се захванал за работа. тъкмо бил застлал наполовина 
пода със сено, когато чул гласове, идващи отвън и жена му го пови-
кала: „къде си, тит? Пристигнаха още гости!”.

 той оставил сламата и грабнал светилника, но точно в този мо-
мент свещта припламнала ярко и угаснала. „няма значение”, измър-
морил ханджията, оставил светилника на куката и тръгнал слепешком 
към къщата. Пристигали нови и нови гости и той бил толкова зает с 
тях, че съвсем забравил за светилника. Чак на следващата вечер го 
потърсил, спомняйки си, че той би трябвало все още да виси над яс-
лата.

 тит взел нова свещ от бюфета, но щом открехнал задната врата, 
забелязал нежна светлина, която меко струяла от обора. Отворил 
широко очи от учудване. кой е запалил тази светлина? нали видял 
със собствените си очи как свещта угаснала? извикал жена си, за да 
зърне и тя необичайната гледка. „не е ли странно, че свети напусто?”, 
попитал той, щом влезли в обора и погледнали към свещта. „кой знае 
защо иска да стои запалена? -  казала жена му - нека я оставим да 
догори сама.” Затова, когато Мария и Йосиф дошли с магаренцето 
да дирят подслон на Бъдни вечер, те намерили обора осветен. Све-
щицата продължила да гори до раждането на детето исус.
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 няма съмнение, че искате да узнаете каква била тази  забеле-
жителна свещ, така изпълнена с желание да свети, че не си и поми-
сляла да угасва. Разбира се, това не била обикновена свещ. Ще ви 
подшушна тайната. една звезда се била спуснала и скрила в светил-
ника! тя толкова много искала да присъства на раждането на исус, 
че се шмугнала в светилника, докато никой не гледал и засветила в 
щастие и любов. и тит би могъл да го разбере. Само да бе гледал 
по-внимателно.
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ЗаЩО яБълките 
иМат РуМени БуЗи

Седем истории
за втората Рождествена седмица





Защо ябълките имат румени бузи

 в Райската градина имало едно дърво, пазено само за Бог. то 
било отрупано с най-красивите червени ябълки, които можете да си 
представите. всеки път, когато към него приближало животно или 
прелитала птица, те се спирали да му се полюбуват и да се прекло-
нят пред красотата му. адам и ева, които живеели в Рая, също често 
съзерцавали дървото, но знаели, че плодове му принадлежат само на 
Бог.

 Обаче един ден змията изкушила ева да откъсне една ябълка. тя 
я вкусила и дала на адам да опита. красотата на дървото изведнъж 
помръкнала и когато двамата били изгонени вън от Рая, градината 
изгубила най-красивото си дърво. то било така съкрушено, че него-
вите ябълки загубили напълно цвета си. Станали безцветни и корави. 
ако някой в онзи момент ги вкусел, нямало да ги усети сладки и сочни, 
а горчиви като жлъчка.

 един ден дървото отново щяло да бъде красиво, но не преди да 
минат стотици години. в градината на Мария и Йосиф в назарет рас-
тял един далечен родственик на Райското дърво. Дръвчето било ни-
ско и набито. всяка година раждало корави и горчиви ябълки, които 
никой не искал да яде, дори магаренцето.

 но когато ангелът дошъл да извести Мария, че ще стане май-
ка на исус, той отишъл и при ябълковото дърво, и му прошепнал: 
„Готви се, ябълково дърво, злочестите ти години свършиха! на Рож-
дество ще се роди дете, което е Синът Божий. Помни, че ти си дърво-
то, което ражда Божии плодове!” това се случило през пролетта. в 
следващите седмици Мария и Йосиф останали изумени колко високо 
пораснало дръвчето. Скоро се отрупало с цветове и премяната му 
била така богата, че изглеждало, сякаш ще рухне под тежестта й. 
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в клоните му бръмчали и жужали пчели, дошли отдалеко, за да пият 
нектар от цветовете му. По-късно дървото се наметнало с разкошна 
зелена мантия, която притаила всичко в пазвата си.

 През есента плодове узрели и вече не били малки и корави, а 
големи и със съвършен овал. Дори започнали да розовеят. Първо 
нежно и деликатно, после все по-силно и по-силно, докато страните 
им засияли румени-червени. толкова щастливи били те да станат от-
ново ябълките на Бог в часа на неговото Рождество. Мария набрала 
няколко ябълки в кошницата си и щом видяла колко здрави и стегна-
ти били, казала на Йосиф: „нека ги пазим за нашето дете!” Станало 
така, че те трябвало да се отправят на път към витлеем. Малкото ма-
гаренце носело наред с вързопите на гърба си и една торба с ябълки, 
пазени единствено за детето. Дори когато били много гладни, Мария 
и Йосиф не се докосвали до тях.

 ето как проклятието, тегнещо над ябълковото дърво било сва-
лено. ябълката отново можела да дарява плодовете си на хората. 
всяка година обаче по няколко ябълки, тези с най-красиви и румени 
страни, се пазят за детето исус. този дар ни показва колко щастливо 
е ябълковото дърво, че Бог е дошъл на земята. Затова плодовете му 
красят нашата коледна елха.
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Сребърният трън

когато Бог създавал цветята, той попитал всяко едно от тях какво 
желае да бъде. едни искали да са големи и силни, други да ухаят пре-
красно. едно искало червени листенца, друго сини, а трето мечтаело 
да е бяло. Бог с радост изпълнил всички техни желания.

 накрая той попитал едно малко цветче: „Мое скъпо, малко цве-
тенце, за какво жадуваш от все сърце? Да бъдеш голямо или малко, 
да имаш жълти, червени или сини листенца?”. Малкото растение от-
върнало: „Ще съм доволно на всичко. нямам нищо против да раста 
ниско до земята, нито пък да имам бодли. Моля само за едно – цвето-
вете ми да цъфтят до раждането на детето исус.” Бог се усмихнал с 
любов и създал формата на малкото цвете.

 то е едва забележимо, расте ниско до земята и листата му са по-
крити с бодли. но неговите цветове блестят като красива сребърна 
звезда. въпреки че цъфти и се бере през лятото, цветовете му издър-
жат чак до Рождество, за да дарят радост на детето исус.
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Гората от тръни

 По време на своето пътуване към витлеем Мария и Йосиф стиг-
нали до една гора. те минали между високите стволове на изсъхнали 
и съсухрени дървета. Под тях били прораснали чворести и усукани 
ниски шубраци, които нямали листа, а само дълги и остри бодли. 
Щом пътниците приближили, бодлите се забили в тях и пробили дуп-
ки в дрехите им. най-зле си изпатило магаренцето. нали би ниско 
и тантуресто създание, което вървяло доста по-близо до земята от 
хората, бодлите така се впили в козината му, че то спряло и отказало 
да продължи по-нататък. независимо колко го гълчали и умолявали 
Мария и Йосиф, то отказвало да помръдне. когато Йосиф се опитал 
да го смушка с тоягата си, то само изревало „и-ааа”, но кракът му не 
се и помръднал, все едно бил вкоренен в земята.

 тогава Йосиф в отчаянието си се обърнал към бодлите и гневно 
им изкрещял. Мария нежно положила ръка на рамото му и казала: 
„Скъпи мой Йосиф, недей да гълчиш бедните храсти. няма как да ня-
мат бодли. По тези места всичко е пресъхнало. ако имаха достатъчно 
вода да утолят жаждата си, със сигурност щяха да родят най-кра-
сивите рози. После вдигнала очи към небето и помолила Бог да се 
смили и изпрати животворна роса на клетите бодливи храсти, за да 
станат благородни и красиви, каквито винаги са копнели да бъдат. 

 Мария тъкмо била изрекла молитвата, когато почувствали нежна 
роса да пада от небето върху бодливите храсти. корените радостно я 
всмукали и в тоз час всички бодли окапали на земята. на тяхно място 
разцъфтели най-красивите рози. едни храсти се обкичили с червени 
рози, други – с бели. имало рози във всички нюанси на бледочерве-
ното, розовото и жълтото. От всички тях се носел чуден аромат.
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 Мария и Йосиф благодарили за чудото и докато Мария си откъс-
вала няколко рози, краката на магаренцето изведнъж се отлепили 
от земята и то припнало радостно по посока на витлеем. Двамата се 
разсмели и го последвали толкова бързо, колкото ги носели краката.
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Невзрачните луковици

 един търговец пътешествал дълго из далечни земи и когато се 
върнал, донесъл със себе си безчет великолепни дарове: коприна, 
сечива, скъпоценности и подправки. За всеки член от семейството 
му имало специален подарък. но въпреки че кесията, с която дарил 
жена си, изглеждала съвсем невзрачна, тя била най-драгоценното от 
всичко, донесено от него. „Пази я като очите си – казал той, – за нея 
се мълви, че има пророческа дарба. тя ще ни открие кога ще дойде 
Царят на света.”

 Жена му била възхитена, но колкото и да долепяла ухо до гру-
бото сукно на кесията, не чувала нищо. От време на време вземала 
кесията в ръка и дълго я оглеждала, но не можела да разбере защо 
била толкова специална. накрая, щом мъжът й отново се отправил 
на път, тя взела кесията и се промъкнала в гората. когато се уверила, 
че никой не може да я види, припряно я отвързала. и що да види? Две 
съвсем невзрачни малки луковици. „ето каква била тайната!” – изви-
кала тя. С голямо разочарование ги хвърлила на пътеката, след което 
се прибрала у дома.

 така луковиците останали да лежат на горската пътека, оставе-
ни на милостта на вятъра и дъжда, докато накрая не били покрити с  
мека пръст и листа.

 По време на пътуването си към витлеем се случило така, че Ма-
рия и Йосиф минали през съвсем същата гора и каква изненада! 
Думите на търговеца се сбъднали. Щом Мария приближила, лукови-
ците пуснали стръкчета, обкичени със сребърнобели цветове, кои-
то заблестели така ярко, все едно пътеката била осеяна със звезди. 
До ден днешен тези цветя са предвестници на Царя на света. Затова 
цъфтят винаги по коледа. кои са те? коледните рози!
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Боровете

 когато Бог създал дърветата, им дал корени, за да се хванат 
здраво в земята, но също и клони, за да могат да докоснат небесата. 
Защото оттам са дошли и не бива нивга да забравят истинския си 
дом. Оттогава дърветата протягат клони към небето, поменуват своя 
Господар и Създател и като че ли навеки тихо се молят. навремето 
борът се молел също като останалите дървета и с дългите си протег-
нати клони бил по-висок от всички тях. но днес не е така и аз ще ви 
разкажа защо.

 Отново станало така, че Мария и нейният съпруг Йосиф не могли 
да намерят подслон за през нощта, защото били далеч от населено 
място. наложило се да пренощуват сред гора от високи и стройни 
борове. Опитали се да заспят, но вятърът и студът не им позволили. 
Завалял сняг, първо тихо, после все по-силно. те се сгушили, докол-
кото могат до стволовете на стройните дръвчета, но това не им по-
могнало много.

 Майчиният дълг дал кураж на Мария, тя погалила с ръка стъблото 
на най-близкото дърво и рекла: „не бих искала да прекъсна тихата 
ти молитва към нашия Господар и Отец, но Бог е тръгнал да слиза на 
земята. нося неговия син до сърцето си и той има нужда от помощта 
ти.”

 Мария едва била изрекла думите, когато дървото се разтрепери-
ло от корените до короната и бавно, бавно взело да свежда клоните 
си. все по-ниско и по-ниско, докато не ги разперило като широк по-
крив. въпреки че преди борът, както всички останали дървета, сме-
нял зелените си иглички през есента, сега му изникнали нови, които 
никога не падат. така той дал на Мария и Йосиф подслона, от който 
се нуждаели през нощта.
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 Откакто борът проявил готовност да пожертва тихата си молит-
ва в името на Святото семейство, той заслужил голяма почит. набли-
жи ли Рождество, същите клони, които се били поклонили с любяща 
симпатия на Мария и носеното от нея Дете, заблестяват така, че бо-
рът се превръща в най-великолепното дърво. то дарява светлина на 
хората и на Бог.



Как започнали да ценят трънката

 Реколтата била отдавна събрана. есента минала и заминала. ле-
дена зима била дошла на власт. Оголени от лист и плод, дърветата и 
храстите сънували пролетен сън за пробуждаща светлина, цъфтящи 
цветове и жужащи пчели. трънката също била изгубила листата си, 
но плодовете й още стояли на обрулените клони, защото никой не 
ги бил пожелал. Щом на есен жените идвали да берат къпини, по-
глеждали трънката с крайчето на окото си и казвали една на друга: 
„Шилеста и  хаплива, с какви остри бодли брани плодовете си, които 
и без друго никой не желае! Да си ги къта, прекалено горчиви са 
на вкус.” така тъмносините плодове оставали между тръните, докато 
паднел първия мраз. трънката би дала всичко, за да има сладки пло-
дове, които да се услаждат на хората като малините, би пожертва-
ла с готовност дори красивите си бели цветове. но и най-горещите 
молби на света не й помогнали да се превърне от трънка в малина.

 един ден, по пътя си към витлеем, Мария и Йосиф стигнали до 
една гора. Били изморени и гладни. изведнъж забелязали тъмноси-
ните плодове на трънката. „виж, Йосиф, – щастливо възкликнала 
Мария – доброто дръвче е запазило плодовете си за нас.” Без да се 
бои от тръните, Мария започнала да бере плодовете, но Йосиф се 
обадил: „Остави я, плодовете й не стават за ядене. Затова никой не 
ги е пожелал.” но това не обезсърчило Мария: „как е възможно да 
са вкусни, ако са оставени вън на студа? Хайде да видим дали ще са 
по-вкусни, ако ги стоплим.”

 Същата вечер Мария и Йосиф намерили подслон у щедри хори-
ца. те много се изненадали, като видели какви плодове носела Мария. 
„От трънката ли ги набра? – попитали те. – тя не те ли израни?” а 
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Мария се усмихнала и отговорила: „Даде ми ги с радост. не е толкова 
враждебна, колкото я правят да изглежда тръните й.” После помоли-
ла за малко топла вода, натопила в нея плодовете, за да прогони леда 
и студа от тях. на следващия ден дала на Йосиф и щедрите домакини 
да пият от бистрия червен сок. Бил така вкусен, че те си поискали 
отново. „той наистина върши чудеса, ако си схванат или простинал”, 
отбелязал Йосиф. „Мария, какво си забъркала тук?” Мария весело 
се засмяла: „нищо не съм забъркала, в него има само трънки. те са 
запазили сока на плодовете си, за да можем да оцелеем през зимата, 
както оцеляват трънките.”

 Оттогава хората харесват много повече трънката и знаят как да 
ценят плодовете й, които узряват с първия мраз. а и самата трънка 
вече се радва, че е трънка, а не малина, защото иначе не би могла да 
дари плодовете си на Мария по време на пътуването й към витлеем.

 





Тайната на розите

 Мария все още се любувала на чудото, което накарало  бодливи-
те храсти да разцъфтят в рози. Дори носела букет от тях под намета-
лото си. тя, Йосиф и магаренцето пътували дълги дни, но розите били 
така свежи, все едно били откъснати сега. а ароматът им бил толкова 
красив, все едно идвали от Райската градина.

 По пътя си тримата трябвало да минат през град Йерусалим, пред 
стените на който имало римски войници. те били шайка грубияни, 
които само безчинствали, перчели се и си придавали важност. „Па-
зете се! направете път на римската армия!” Магаренцето, което ми-
слело, че всеки му е приятел, продължило веселия си ход, но най-
големият грубиян измежду войниците така го пернал по хълбока, че 
то излетяло. Мария и Йосиф се дръпнали встрани. имало място за 
всички, но те не искали да предизвикват кавга. Обаче грубият войник 
целял точно това.

 Щом видял Мария да стои хрисимо, обгърнала розите с намета-
лото си, той се приближил до нея, погледнал я със злоба и изкряскал: 
„ей, хубавице, какво криеш там?”. но едва посегнал към розите, из-
ревал от болка и дръпнал ръката си издрана и окървавена. „казвай 
какво носиш”, й изсъскал той. тогава Мария разтворила наметалото 
и му показала букета си. това бил букет от тръни! Преди войникът 
да се съвземе от почудата, другарите му се приближили и един от 
тях казал: „Остави я на мира, вар. кой знае какво тегло има да тегли, 
щом се е закичила с тръни?” вар, който вече съжалявал, задето я бил 
нападнал, последвал мълчаливо другарите си.

 Мария погледнала тръните, които милостивата Божия роса била 
превърнала в рози. къде били отишли цветовете им? Свършило ли 
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било всичко? Йосиф, който усетил мъката й, положил нежно ръка на 
рамото й и казал утешително: „Дълго цъфтяха за теб, Мария. Прими-
ри се с това и изхвърли тези сухи тръни.”

 но Мария поклатила глава и казала: „как мога да се разделя с 
тях, след като вече зная тайната им?”. и отново загърнала клетите 
тръни с наметалото си, въпреки че вече нямали нужда от закрила. в 
сърцето й кънтели думите на римския войник: „кой знае какво тегло 
има да тегли, щом се е закичила с тръни?”

 каквото и да мислели хората, тръните били цъфнали. трябвало 
ли сега да ги изостави? изведнъж усетила онова благоухание, което 
розите били издавали дълго време. тя леко надникнала под диплите 
на наметалото си и видяла, че розите отново цъфтели с пълна сила. 
като по чудо те запазили красотата си, докато Мария родила детето 
исус в обора във витлеем.
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Защо магаренцето не искало да изостава

 Магаренцата са своенравни създания. те са силни, упорити и мо-
гат да носят големи товари, но понякога просто отказват да помръд-
нат. не помагат нито молбите, нито хокането. Щом решат да не слу-
шат, магаренцата не слушат. ако все пак продължите настоятелно да 
ги придумвате да ви помогнат, те забиват копитата си в земята така 
здраво, че колкото и да бутате или да теглите, надали ще успеете 
да ги помръднете от мястото им. и когато всичко изглежда напълно 
безнадеждно, може да се случи така, че тяхното упорство-непокор-
ство изведнъж да се стопи, все едно вятърът го е отвял. и пред вас 
застава отново най-милото, предано и отзивчиво същество, което 
бихте могли да си представите.

 Милото малко магаренце на Мария и Йосиф също било непокор-
но и вироглаво. Пътуването до витлеем щяло да им се стори много 
по-дълго и трудно, ако магаренцето не се било превърнало извед-
нъж в най-послушното и дружелюбно същество. ето как се случило 
всичко.

 Докато Йосиф намествал торбите върху гърба на магаренцето с 
малкото принадлежности, които им били необходими за пътуването 
до витлеем, то стояло съвсем мирно и спокойно, все едно било най-
благото и отзивчиво животно в цял назарет. но щом Йосиф хванал 
повода, за да потеглят, изведнъж магаренцето забило копитата си в 
земята и отказало да пристъпи повече. независимо колко го гълчали 
и умолявали, то не помръдвало. Мария го помилвала нежно по глава-
та и го подканила любящо да продължат, защото пътят до витлеем 
бил дълъг и не бивало да се бавят така. но и това не помогнало. Ма-
гаренцето било решило да се държи своенравно и не чувало какво 



му говорят. 

 в този момент се появил архангел Гавраил, без Мария и Йосиф 
да го забележат. той се доближил до магаренцето и му казал: „Раз-
бирам защо отказваш да потеглиш към витлеем. ти си малко и слабо 
магаренце и пътуването ще ти се стори дълго и уморително. Мога да 
ти помогна, като извикам два ангела, които ще пренесат твоя товар, 
а ти можеш да останеш тук. колко жалко ще бъде обаче”, добавил 
тъжно архангел Гавраил. „ако останеш тук, няма да можеш нито да 
чуеш как ангелите ще запеят, за да приветстват идването на детето 
исус на земята, нито да вкусиш от най-крехкото сено в яслата, къде-
то отрочето ще бъде положено.”

 ангелски песни и вкусна слама, а то все още стои глуповато и не-
покорно на пътя, забило копита в земята. и да пропусне всички тези 
удивителни неща, които предстоят? Магаренцето наострило уши, за 
да провери дали вече не се носи ангелско пеене. носът му потрепнал, 
за да подуши вкусната слама, която го очаквала. и изведнъж забра-
вило за своя инат. С желание поискало да следва своите стопани Ма-
рия и Йосиф, но всъщност, от нетърпение, весело подскачало пред 
тях, за да може по-бързо да стигне до витлеем.

 Щом настъпила нощта, магаренцето с неохота спряло, за да по-
чинат. а на сутринта, когато слънцето все още не било изгряло, се 
чул неговия рев: „и-аааа”, който всъщност означавал: „Хайде, ста-
вайте! Да побързаме и да тръгваме към витлеем, към ангелските пес-
ни и сладкото сено. няма време за губене.”

Да, малките магаренца могат напълно да се преобразят, ако слушат 
и чуват словата на ангелите. 
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Какво направило паячето за Мария

 Било късна вечер. Мария и Йосиф смятали да пренощуват в една 
пещера. Още на входа, докато влизали, едно паяче пропълзяло пред 
тях. Йосиф замахнал с тоягата си, за да го прогони, но Мария го 
спряла с нежните си слова: „О, Йосиф, остави бедното създание. аз 
не се страхувам от Божиите твари, а и тук има достатъчно място за 
всички ни.” те влезли и се приготвили за сън. 
 тази нощ вятърът веел силно и неуморно, защото бързал да из-
духа  праха от всички звезди по небето, преди да се е родило детето 
исус, за да заблестят те тогава в целия си блясък. Силният и студен 
повей на вятъра се усещал и в пещерата, а от него Мария не можела 
да мигне дори и за миг, колкото и да се сгушвала в своята мантия 
с извезани звезди. Йосиф вече отдавна бил заспал и не подозирал 
колко премръзнала и уморена била Мария.
 но в пещерата имало една твар, която забелязала колко зле се 
чувства Мария. това било паячето. Малкото създание я приело в сър-
цето си, още когато тя заговорила така мило за него. и паячето се 
захванало за работа. изтъкало великолепна фина мрежа, с която 
преградило входа на пещерата –  най-възхитителната изработка, 
която някога било правило.
 Може би ще попитате как така паяжината е успяла да задържи 
вятъра навън от пещерата. но мрежата на паячето, макар тънка и 
ефирна, била като плътно перде, което препречило входа и не поз-
волило на вихъра да нахлува вътре. така Мария успяла да се унесе в 
приятен сън.
 на сутринта, когато Мария се събудила и видяла изящната плете-
ница на входа на пещерата, веднага разбрала кой я е изтъкал, за да 
й помогне. тя благодарила на малката твар от все сърце. а паячето, 
скрито в пукнатините на скалите, било изпълнено с блага радост.



 Защо зайците имат бели опашки

 Зайчето подскачало весело из ливадите цяло лято. Дори се било 
научило да се премята през глава, защото това му доставяло голяма 
радост. но когато дошла зимата и всичко се покрило в бяло, а слън-
цето греело все по-слабо, зайчето се приютило в своята дупка, под-
платена с меки листа и стръкове трева. то се свило на кълбо, сгуши-
ло носле между лапичките си, и можело да си лежи и спи така, докато 
дочака отново пролетта. Само, когато гладът го нападал, излизало за 
кратко от топлата си дупка, за да се нахрани, а след това веднага се 
завръщало в нея.

 един ден зайчето сънувало как ангел дошъл при него, дръпнал го 
нежно за ушите, за да го събуди, и му заговорил. Събудило се мал-
кото създание, отворило очи и се огледало. ангелът от съня вече го 
нямало, но зайчето си спомнило думите му: „Двама клети странника 
са се загубили по пътя, защото всичко е покрито със сняг. изтичай 
до тях, за да им помогнеш. С твоето добро обоняние лесно ще ги от-
криеш.” така и направило. Припнало скокливото създание през зас-
нежената ливада и скоро ги видяло – мъж и жена, с малко магаренце. 
Мъжът се опитвал да открие пътеката, но всичко било побеляло и 
нямало никаква следа. 

 Зайчето можело да подуши пушека от комините на къщите в 
близкото селце. Скокнало бързо към Мария и Йосиф, поздравило 
ги като застанало на задните си лапи и веднага се запътило към се-
лото. но щом се обърнало, видяло, че двете човешки същества дори 
не помръдвали от мястото си, а се били вторачили в него с почуда 
и изненада. върнало се обратно при тях, поздравило ги отново, но 
този път направило едно от своите специални премятания през глава. 
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Показал се малък стрък трева под снега и Мария и Йосиф разбрали, 
че трябва да го последват.

 Зайчето заподскачало весело напред, докато пред тях не се по-
явило селото, сгушено в долината. тогава скокливото животинче 
спряло, застанало неподвижно и поклатило ушите си. Йосиф му бла-
годарил от сърце и това му донесло голяма радост, но още по-щаст-
ливо станало, когато Мария се навела, погалила го и нежно изтупала 
снега от козината му. тя много внимателно почистила зайчето – от 
глава до пети, но на върха на опашката му останало малко сняг, дори 
когато се върнало обратно в топлата си дупка.

 Пролетта настъпила отново и снегът се стопил, но опашката на 
скокливкото си останала бяла. Оттогава, та до ден днешен, всички 
зайци са с бели опашки, за да ни напомнят за онова зайче, което в 
студената нощ превело Мария и Йосиф през снежното поле. 
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Зимнината на катерицата

 Цяла есен малката катерица била заета да събира ядки. тя ги 
струпвала на различни места, а след това ги покривала грижливо с 
листа, пръст и клонки. искала да ги запази за по-дълго през зимата, 
а също така – да ги скрие добре, за да е сигурна, че никой няма да ги 
намери. Само че нещата често се обърквали. катерицата така добре 
успявала да замаскира своите хранителни запаси, че дори сама не ус-
пявала да ги открие след това. когато настъпвала зимата и щедрите 
плодове от майката Земя ставали все по-оскъдни, тя също страдала 
от глад, въпреки богатата зимнина, която била трупала цяла есен. 
каква нелепа ситуация! Малкото горско създание трябвало да съби-
ра кураж, за да се доближи до хорските къщи, където се надявало да 
намери някаква прехрана.

 Случило се така, че един ден катерицата видяла отстрани как 
двама клети странника почукали на непозната врата, за да помолят 
смирено за храна, но били прогонени с гневни викове. колко печални 
били лицата им! това натъжило малката твар и тя в сърцето си зако-
пняла да им помогне. Само да успее да намери къде точно е скрила 
своята зимнина!

 Заподскачала катерицата обратно към гората, с надежда да ус-
пее да намери своите вкусни ядкови провизии. и този път, като по 
чудо, веднага открила скривалището. не си мислете, че изведнъж си 
припомнила местонахождението им. Друга била причината! Малки 
светлинки проблеснали там, където била заровена зимнината. кате-
рицата издълбала дълбока дупка, намерила ядките и напълнила бу-
зите си с тях. върнала се при Мария и Йосиф и макар да била малко 
срамежлива, щом видяла благите им погледи, цялото й неспокойство 
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изчезнало. Отишла право при тях и поставила по няколко ореха и 
лешника пред всеки. навярно ще си помислите – ядките са толко-
ва малки, надали биха утолили глада на някого.  нека не забравяме 
обаче, че онова, което е дадено с любов, винаги носи много повече, 
отколкото изглежда на пръв поглед. Мария и Йосиф благодарили на 
своя малък приятел, изяли ядките и страховитият глад се стопил.

 Оттогава настъпили добри времена за катерицата. всеки път, ко-
гато се озъртала, за да намери своята заровена зимнина, малки чудни 
светлинки проблясвали на точното място и показвали местонахожде-
нието на нейното ядково скривалище.
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Овчарското куче Петруш

 Случило се така, че по пътя към витлеем, една вечер Мария и Йо-
сиф отново напразно търсели подслон. Обхванал ги страх, че ще се 
наложи да пренощуват навън, под открито небе. Малко преди слън-
цето да скрие и последния си лъч, Йосиф забелязал в далечината 
малка постройка, без никаква светлинка вътре. когато приближили, 
забелязали, че това не е къща, а навес за овцете. и все пак овчар-
никът бил по-добре от нищо – щели да се скрият от студа и да имат 
покрив на главите си за през нощта.

 но все още Мария и Йосиф не се били сблъскали с Петруш.

 Петруш бил овчарското куче. През деня помагал на овчарите и 
съпровождал стадото до пасбището, а през нощта – пазел овцете  от 
разбойници и други нежелани гости. Щом подушил по вятъра, че към 
овчарника приближават непознати хора, Петруш скочил, а желязна-
та верига, с която бил вързан, издрънчала. Посрещнал неканените 
странници със силен лай, който означавал: „Пазете се! Първо трябва 
да се разберете с мен. не приближавайте повече!”

 когато Йосиф чул ядосаното ръмжане, той свил рамене и се 
обърнал да се върне назад, като казал на Мария: „надали можем да 
направим нещо. С този страж трудно бихме се разбрали. той  е по-
страшен и от най-коравосърдечния човек.” Мария не се помръдвала, 
а Петруш продължавал да лае, за да покаже колко е горд да прогони 
двамата неканени посетители.

 но тогава Мария казала: „О, Йосиф, нека поне опитаме. нощите 
са толкова студени. Без покрив над главите ни трудно ще прекараме 
часовете до изгрев слънце.” Докато говорела, тя бавно пристъпвала 
към навеса.

 кучето Петруш не било на себе си от гняв. Продължавало да 
ръмжи и скочило разгневено срещу Мария. Преди Йосиф да успее 
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да я защити от разяреното животно със своята тояга, нещо неочак-
вано се случило. като че ли недоловима и неизречена команда била 
дадена. Петруш изведнъж спрял да ръмжи и застанал тих и спокоен 
на едно място, с поглед, втренчен в Мария, която се била доближила 
твърде много. кучето било неузнаваемо – започнало да върти весело 
опашката си напред-назад. Затичало се към Мария и легнало по гръб 
пред нея, за да може тя да погали нежно козината на стомаха му. 
когато Йосиф доближил Петруш, се чул още веднъж сърдит лай, но 
Мария с нежен жест го успокоила отново. „виж как желязната вери-
га е наранила нашия приятел, докато се е дърпал”, показала тя на Йо-
сиф. „Цялата му шия е в рани.” Мария нежно докоснала наранените 
места, а Петруш нито трепнал, нито се уплашил от нейния допир. 

 След това кучето с най-голяма радост искало да последва Мария 
и Йосиф вътре в овчарника, но нямало как, защото веригата го спи-
рала. той легнал възможно най-близо до вратата, изпълнен с радост-
но вълнение, че тази нощ ще бъде пазителят на Мария.

 Рано сутринта на другия ден овчарят, който идвал да нагледа 
стадото си, с почуда станал свидетел на удивителна сцена. вратата 
на кошарата била отворена, а през нея излезли жена, мъж и малко 
магаренце. След тях изтичал и Петруш, безмилостното куче, въртей-
ки весело опашката си. Доближил се до жената и близнал ръката й. 
През това време овцете в обора блеели така радостно все едно ги 
е посетил много скъп за тях човек. Овчарят бил тъй смаян от тази 
сцена, че не помръднал, докато Мария и Йосиф не се изгубили от 
погледа му. „Добре, Петруш”, извикал той кучето си. „кого беше 
подслонил в овчарника тази вечер?” ако само можеше да разбира 
кучешкия език, тогава Петруш със сигурност щеше да каже на своя 
стопанин кои бяха тези неочаквани гости.  

 Овчарят забелязал също така, че раните по шията на кучето били 
напълно изчезнали, все едно някой ги е излекувал само за една нощ. 
тогава удивлението му станало още по-голямо.





Агънцето, което не искало 
да бъде остригано

 Белоснежко бил най-прелестното агънце в цялото стадо. не-
говото блестящо бяло руно се откроявало от останалите, но това 
било единственото нещо, по което се различавал сред стадото. как-
то всички овце, и той с охота тръгвал към пасището сутрин, следвал 
покорно овчаря и се прибирал послушно към обора вечер. но щом 
дошло време за пролетното стригане на овцете, Белоснежко извед-
нъж се променил към непослушание. Другите животни в стадото без-
ропотно се оставяли да бъдат остригани, а Белоснежко се изтръгвал 
всеки път, щом някой го хванел за красивото руно, като побягвал 
бързо на далеч. не, той за нищо не света не желаел да се раздели с 
бялата си вълна. неговият стопанин, овчарят, се уморил да го гони и 
си рекъл: „Ще го оставя, докато е студено, нека си има дебело палто, 
а когато лятото дойде, Белоснежко сам ще усети колко горещо ще 
му стане, ако не го острижем.”

 Събрали вълната от останалите овце, вързали я на големи вър-
зопи и я продали на пазара. Цялото остригано стадо си пасяло на 
поляната, само Белоснежко припкал из пасището, досущ като една 
голяма бяла топка. Дошло горещото лято, а милото агънце непрес-
танно търсело някое сенчесто място, за да се разхлади. не му било 
никак леко с гъстото топло руно на гърба. Овчарят искал да му по-
могне, но Белоснежко не позволявал на никого да се доближи до 
него, щом зърнел ножиците за стригане. За кого ли така старателно 
пазел своята бяла вълна?

 Отново застудяло и дошла онази зимна нощ, в която Мария и Йо-
сиф пренощували в овчарника. на другата сутрин Белоснежко бил 
преобразен. той следвал своя стопанин и по всякакъв начин се опит-
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вал да му покаже, че вече иска да бъде остриган. „това не може да се 
направи сега, защото е зима и ти имаш нужда от своето руно”, казал 
овчарят. но Белоснежко не спирал да умолява, натъжил се много и 
дори спрял да се храни. никакви молби не помогнали и агънцето от-
казвало да вземе дори залък. Овчарят взел ножиците за стригане, 
въздъхнал и казал: „явно ще бъде по твоята воля.”

 През цялото време Белоснежко стоял мирно и покорно, докато 
не паднали и последните снежнобели вълнени къдрици. навярно би-
хте си казали, че той винаги е бил най-послушното агънце в цялото 
стадо. За да го предпази от зимния студ, овчарят му метнал един стар 
кожух. вълната била събрана на вързоп и прибрана до следващия 
пазар. 

 Случило се обаче така, че вързопът със снежнобяла вълна бил 
подарен много преди да дойде времето за продан. Самият овчар я 
занесъл като дар на детето исус, когато то се родило в една ясла 
във витлеем. и тогава стопанинът разбрал за кого Белоснежко така 
старателно пазел своето красиво блестящо бяло руно.
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Коледните мишлета

 имало във витлеем стар порутен обор, където живеел един вол, 
на име Рем. Сено и слама били посипани по целия под, а в ъгъла била 
направена ясла, където слагали храна на Рем. това била същата она-
зи ясла, в която предстояло да се роди детето исус. Появил се в обо-
ра архангел Гавраил, за да огледа мястото, и бил поразен от това, 
което видял. тогава извикал на вола: „Божият син не бива да се роди 
в такъв безпорядък и мръсотия. Рем, направи така, че тук да стане 
чисто и подредено.” но волът само погледнал към Гавраил със свои-
те големи кръгли очи и продължил да преживя. За животното оборът 
изглеждал както винаги и то не разбирало защо се налага бъде про-
менян.  

 архангел Гавраил, естествено, би се заел сам с подреждането и 
почистването, но неговите ръце, изтъкани от светлина, нямало как 
да му послужат за такова дело. кой би могъл да му помогне тогава? 
изведнъж се чуло плахо тихо скърцане и Гавраил видял как от ъгъла 
се подава малко мишле. Дребната твар била забелязала архангела 
и събрала цялото си семейство, та да видят и те небесния гостенин. 
„Ще помогнете ли, мили мишлета, като подредите и наредите обо-
ра, за да се превърне в достойно място за идването на детето исус 
по коледа?”, попитал Гавраил. Малките животинки нямали нужда от 
втора подкана. всички мишки пропълзели от дупката и се захванали 
бързо да разтребят сеното и сламата. За нула време всичко било 
подредено, а оборът греел от чистота. Действително, на вола тази 
наредба му се понравила много повече. архангел Гавраил похвалил 
работливите помощници и им казал: „Заради вашата всеотдайност, 
от сега нататък ще ви наричат коледни мишлета. а когато детето 
исус се роди, вие ще бъдете сред първите, които ще Го видят.” тези 
думи донесли огромна радост на мишките, които започнали да очак-
ват настъпването на коледа с голямо нетърпение.
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СтаРият ПаЗаЧ на ПОРтата

Седем истории
за четвъртата Рождествена седмица
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Стиска слама

 една вечер Мария и Йосиф почукали на вратата на един селянин 
с молба за подслон. Селянинът бил стар и заядлив скъперник, който 
не обичал да прави добро на другите, освен ако не му платели за 
това. Щом видял, че няма да изкопчи нищо от тази дрипава двойка, 
той ги отпратил в ъгъла на своя двор, като им се сопнал троснато: 
„ако искате, може да спите под стряхата.” „Бихте ли ни дали и стиска 
слама – мило помолила Мария, – за да не спим на студената земя?” 
Стопанинът я стрелнал ядно с поглед, но после се смилил и рекъл: 
„Добре, ще имате стиска слама, но нито клечка повече.” Отишъл до 
плевнята, издърпал няколко сламки от огромната купчина, дал ги на 
Йосиф и тръшнал вратата на плевнята.

 Йосиф бил много нещастен, че сламата била съвсем малко. как-
ва полза щели да имат от нея? но Мария тихо я поела от ръцете му 
и започнала да я постила на земята, докато направила легло за два-
мата. Останала и малко слама за магаренцето. така и тримата спали 
добре.

 на следващия ден, преди да потеглят, Мария и Йосиф благода-
рили на недружелюбния стопанин, който обаче само изръмжал и им 
обърнал гръб. когато по-късно минал през двора, забелязал слама-
та, която все още лежала там, където били спали Мария и Йосиф. 
тук-таме се търкаляли сламки, не повече от стиска. тъкмо да се ядо-
са, задето не си били почистили мястото, ала забелязал, че то блести 
по най-необичайния начин. той събрал сламата и усетил тежестта в 
ръката си. После се ударил по челото със свободната ръка и извикал: 
„какъв си глупак! трябваше да ги пуснеш да спят в плевнята, така 
цялата слама щеше да се превърне в злато.” но вече било твърде 



58 59

късно. най-добре било да се опита да продаде сламките, колкото се 
може по-скъпо.

 коравосърдечният стопанин ги опаковал и отнесъл в най-близкия 
град. След доста разговори и пазарлъци той намерил един златар, 
който бил готов да му даде добра цена за тях. Доволен, че в края на 
краищата бедняшкият подслон му донесъл хубав доход, той разопа-
ковал златната слама. но колко глупаво изглеждал и как му се при-
смял златарят, когато това се оказала стиска обикновена слама!

 Селянинът отнесъл у дома само подигравки. а те се задържали 
при него по-дълго, отколкото подаръка на Святото семейство, който 
се опитал да продаде.
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Топлата супа на сиромахкинята

 Ребека била най-бедната жена в селото. не стига че нямала дру-
ги дрехи, освен тези на гърба си, ами блузата и полата й били прокъ-
сани дрипи, а обувките и чорапите –  целите на дупки. всички в окол-
ността я познавали и тя познавала всички. Знаела къде да почука, 
ако е гладна и къде да намери подслон, щом зимният студ я принуди. 
водела окаян живот, но била така привикнала с него, че не можела да 
си го представи другояче. веднъж един селянин я окайвал за участта 
й, а тя му рекла: „има поне едно нещо, което създава неприятности 
на другите, но не и на мен.” Докато я гледал с почуда, тя продължила: 
„всички вие трябва да търпите просията ми, а от мен никой не смее са 
проси.” С лукава усмивка пъхнала хляба, който й бил дал под мишни-
ца и офейкала.

 в онази зима, за която се разказва в историята ни, навред из 
страната царял недоимък. Хората едва успявали да утолят собствения 
си глад, затова с неохота давали и малкото на Ребека. тя трябвало да 
почука на много врати, преди да събере храна за оскъдния си обяд. 
един ден топлата супа, която й дали, напълнила едва половината от 
канчето. Седнала тя край пътя, за да си изяде обяда и изведнъж ви-
дяла да се задават мъж, жена и магаренце. вече се досещате кои 
били те – Мария и Йосиф на път за витлеем. Мъжът изглеждал унил, 
а бялото лице на жената било така сгърчено от студ, че дори Ребека 
изпитала съжаление към нея. тя им подвикнала: „Защо сте толкова 
унили и отчаяни? какво се е случило?”

 Йосиф мълчаливо извърнал очи към нея и погледът му спрял 
върху купичката със супа. Мария обаче меко казала: „нямаме храна, 
затова нямаме сили да вървим.” „Защо не си купите нещо за яде-
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не?” – попитала просякинята. „Защото нямаме пари”, бил отговорът. 
„тогава защо не просите?”, продължила Ребека. „Опитахме се – със 
стеснение признала Мария, – но никой не ни даде нищо.” „Разбирам 
– съгласила се сиромахкинята, – времената са тежки. Хората нямат 
дори за себе си. Погледнете как скъпернически се отнесоха към мен.” 
и тя им показала супата на дъното на канчето си.

и тогава изведнъж в нея просветнала най-необичайната мисъл, коя-
то някога й била хрумвала. „кажете ми – попитала тя, – носите ли 
някаква купичка?” Да, Мария и Йосиф имали канче. „тогава да си ги 
поделим – рекла просякинята, – моята супа и вашата нужда.” Йосиф 
извадил канчето и Ребека отляла от супата си толкова, колкото ре-
шила, че може да отстъпи. После отляла още толкова. купичката й се 
изпразнила, но тя я държала така, че нито Мария, нито Йосиф успе-
ли да забележат. Докато сиромахкинята гледала как двамата глад-
ни хора ядели супата си, изпитала радост, каквато никога досега не 
била изпитвала. За миг забравила дори собствения си глад. 

 всичко продължило едва няколко минути, след което Мария и Йо-
сиф продължили по пътя си. Ребека още дълго време гледала след 
тях. тези пътници я научили да се грижи за другите по начин, за който 
дотогава нямала и представа. това й донесло огромна радост. когато 
накрая се навела да вдигне празното канче, то било пълно до ръба с 
прекрасна димяща супа. тя била така вкусна, че утолила досущ глада 
й.

 





Край огъня на пастирите

 там, сред ширналото се поле, отвъд портите на витлеем, горял 
огън. Около него седели и се греели пастири. Било зима и нощите 
били ледени. Около кръга кротко лежали овчици. Само кучетата па-
зачи безспирно сновели напред-назад. „нямаше ли да бъде прекрас-
но – въздъхнал Самуел, най-младият от пастирите, – ако нямаше въл-
ци, които да заплашват стадото?” яков поклатил глава в несъгласие 
и казал: „каква полза има от мечти! Докато има овце, ще има вълци, 
които да ги нападат.”

 После илия, най-старият сред тях, вдигнал глава и гледайки ги с 
блеснал поглед, казал тайнствено: „кой знае, кой знае… Чувал съм 
за знамение, ще дойде ден, в който вълци и овце ще лежат кротко 
едни до други.” „кога ще стане това? – попитал бързо Самуел. Стари-
ят мъж кимнал замислено: „книгата вещае, че един ден Синът Божий 
ще се роди като човек на земята и вече не ще има омраза, а благово-
ление сред човеците и зверовете. но никой не знае кога ще се случи 
това.”

 Пастирите се загледали умислено в огъня. изведнъж чули песен 
така хубава, че сърцата им затрептели. Щом се обърнали, видели 
възрастен мъж и млада жена в синьо наметало, придружени от ма-
гаренце, които вървели по пътя към града. Жената пеела ли пеела за 
детето, което носела до сърцето си и душите на тези, които я чули се 
изпълнили с благословена радост.

 Пастирите продължили да я гледат, докато се изгубила от погле-
дите им. когато накрая се обърнали към огъня, забелязали, че овцете 
също били извили глави към витлеем, а кучетата били спрели без-
спирното си сноване и стояли с наострени уши. тогава Самуел посо-
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чил предпазливо оттатък стадото и прошепнал: „Погледнете! Онова 
там не е от нашите кучета, то е вълк.” Пастирите се извърнали на-
където сочел и кимнали одобрително. Да, вълкът бил до овцете. той 
стоял точно като тях, завладян от песента, вперил очи по посока на 
витлеем. лицето на стария илия грейнало, щом извикал: „Мислехме, 
че чудото, за което говорихме блещука нейде в далечното бъдеще, 
а то е вече близо до нас! Синът Божий слиза на земята! Сигурен знак 
за това е, че вълкът стои кротко до овцете.” Самуел се обърнал към 
стареца и го попитал: „Да не би да искаш да кажеш, че младата жена, 
която пееше толкова красиво е Мария?” „Да – кимнал илия, – това 
трябва да е тя.” и старият пастир бил напълно прав.
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Старият пазач на портите

 Симон, старият пазач на портите, седял до своя прозорец и до-
като наблюдавал с очи вихрения танц на снежинките, размишлявал 
за отминалите дни. вече деветдесет години откак бил жив. През се-
демдесет от тях бил пазил портите на витлеем. всяка сутрин, щом 
първите лъчи на слънцето изгрявали на хоризонта, той отварял пор-
тите. Затварял ги всяка вечер с угасването на последния слънчев све-
тлик. Бил видял толкова много хора да влизат и излизат. времето го 
било научило да разпознава кой е осенен от добро и кой от зло. но 
сега, когато силите му вече залязвали и едва можел да вдига тежката 
връзка с ключове, и да мести портите от пантите им, един млад човек 
бил заел мястото му на пазач.

 а Симон се грижел за една единствена, малка и невзрачна порта 
на източната стена на града. наричали я „високата порта”, въпреки 
че през целия му живот никога не била отваряна. когато самият той 
бил млад, неговият предшественик му дал ключовете за тази порта и 
му заръчал да полага добри грижи, за да не ръждяса железния ключ. 
тъй като бил пазач на порти, щял да разбере без капка съмнение, 
когато дойде време да я отвори.

 вече дълги години Симон се бил грижил за железния ключ, но 
все още не бил призован да отвори високата порта. Докато мислел 
за това, старият мъж се надигнал от стола, направил няколко стъпки 
към бюфета и извадил ключа. После седнал отново до прозореца. 
Додето гледал как тихо се сипе снега, лъскал железния ключ с край-
чеца на вълнената си дреха. Полирал го така, че ключът засиял като 
сребро. „Сам ще разбереш, щом бъдеш призован”, бил казал пред-
шественикът му. всеки път, щом се сетел за думите му, сянка на страх 
минавала през Симон. ами ако е дошъл моментът да отвори портата, 
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а той не е достатъчно бдителен, за да чуе зова?

 тогава забелязал как на изток небето взело да просветлява, все 
едно снегът вече бил спрял да вали. Светлината ставала все по-силна 
и по-силна. От нея се появила висока златна порта, която се отвори-
ла и от портата излязло едно дете. то огледало пазача, помахало му 
радостно с малката си ръка и тръгнало по невидим път надолу към зе-
мята. От време на време поглеждало към Симон, който го наблюда-
вал в захлас. изведнъж Симон възкликнал: „високата порта! Детето 
сигурно върви към високата порта, а аз седя тук и зяпам!”

 Загърнал се във вълнената си дреха, събрал всички сили и се от-
правил през снега към източната порта. По пътя не срещнал жива 
душа. в такова време хората предпочитали да стоят у дома. въпреки 
че Симон вече не можел да различи златната порта в небесата, той 
все още си представял как видял светлината на изток. най-накрая 
стигнал до високата порта и пъхнал сребристия ключ в ключалката. 
той се превъртял много лесно. високата порта се отворила без звук 
и там стояло детето. изпълнено с доверие, то подало ръка на Симон 
и казало: „Благодаря, че чу зова ми и отвори портата. Оставих горе 
отворено за теб. Погледни!” Старият пазач вдигнал поглед и отново 
видял златната порта в небесата. тя стояла широко отворена, а към 
нея водел блестящ път. Симон се усмихнал блажено и се заизкачвал 
към небесната порта. Детето го придружило с поглед, докато изчез-
нал зад портата.

 изминали няколко дни преди да разберат, че старият пазач го 
няма. търсили го, но не могли да го намерят. После в града се поя-
вили странници – мъж с младата си жена и малко магаренце. новият 
пазач не ги бил видял да влизат и бил много смутен. Затова отишъл 
до високата порта и я намерил отворена. ключът все още стоял в 
ключалката. „Да не би старият Симон съвсем да се е извеял и да е 
отключил портата?”, промърморил мъжът, заключил я и взел ключа 
със себе си. нямал и представа, че този, заради когото трябвало да 
я отворят, вече бил влязъл.
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Данаил и неговата флейта
 

 когато Данаил излизал по улиците на витлеем и засвирвал на 
малката си флейта, хората просто не можели да правят нищо друго, 
освен да го слушат и пълнят сърцата си с радост. При все това Дана-
ил наистина бил за съжаление. Заради слабото си сърце, откакто се 
бил родил, не можел да играе с другите деца. Освен това малко куцал 
с левия крак и бил сляп. никога не бил виждал нито слънцето, нито 
небето, нито красивия свят. но независимо от това, щом засвирел с 
флейтата си, а той не ходел никъде без нея, в мелодиите му нямало и 
капчица тъга. Данаил бил радостно дете и радостта му била зарази-
телна.

 една зимна утрин, щом хората се пробудили, видели през про-
зорците си сива пелена. Цял витлеем бил под похлупак от тайнствена 
мъгла, през която нищо не се виждало ясно. Дори добре познатите 
улици и пресечки изглеждали призрачни и нереални. Само едного не 
смутила мъглата и това бил Данаил. тя не му попречила да излезе 
навън. Още повече, че в този ден нещо го теглело с извънмерна сила. 
в онези времена, разбира се, хората не празнували Рождество, но 
момчето изпитало същата радост, която изпитваме ние, щом коледа 
приближи. той взел флейтата си и неговият чуден слух  го превел 
благополучно през градските порти. той вървял, следвайки извивка-
та на градските стени, докато стигнал до скалата, върху която най-
много обичал да седи. После се свил в мъглата и засвирил с флейтата 
си „ликувай, дъще Сионова!”. вече не бил малкото сляпо момче – бил 
диригент на сватбен оркестър, който възпявал царския младоженец 
и неговата млада жена. Данаил свирил от все сърце, напълно забра-
вяйки за мъглата, която се пластяла и усуквала около него, и която 

67



щяла да позволи на Мария и Йосиф да влязат през източната порта 
незабелязано. Знамението да влязат в града не от другаде, а през 
високата порта, трябвало да се сбъдне.

 Мария и Йосиф съвсем се изгубили в гъстата мъгла и се залутали 
насам-натам без да знаят къде са. изведнъж игривият глас на флей-
тата стигнал до ушите им. „ликувай, дъще Сионова!” те застанали 
тихо и се вслушали в прекрасната мелодия. После тръгнали в посо-
ката й, силно притеглени от нея. „Да не би да е ангел?”, зачудила се 
Мария, щом видяла да изплува от мъглата едно малко момче, което 
седяло на скалата с флейта на уста. Двамата застанали мълчаливо, 
слушайки. когато мелодията свършила, Данаил се обърнал към тях 
и ги попитал: „кои сте вие и какво търсите?”„Бедни пътници сме –  
отговорил Йосиф – и търсим начин да влезем във витлеем.” „Бедни 
пътници?”, попитало удивено момчето и с интерес ги заразглеждало 
със слепите си очи. После продължило: „Стените на града са много 
близко, следвайте ги и ще стигнете до портата.” Мария и Йосиф на-
истина видели тъмната сянка на стената. Благодарили на момчето с 
флейтата и продължили пътя си, който ги отвел до високата порта. 
Малката порта, която била отворена специално за тях. в нея все още 
стоял сребристият ключ и те влезли във витлеем.

 Щом минали под арката й, мелодията на флейтата започнала 
малко по малко да заглъхва. Данаил продължавал да свири, давайки 
воля на радостта от великото чудо, което го било споходило. Около 
него засияла силна светлина. в светлината се появили две фигури, 
които водели едно дете. Малкото дете му махнало, за да ги последва. 
Да, като му дойде времето, щял да ги последва. но сега трябва да на-
дува флейтата така, че музиката му да отвее цялата мъгла и тъмнота 
в света, да отвее цялата човешката слепота.
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Ханджиите на Витлеем

 най-накрая, след дълго странстване, Мария и Йосиф пристигна-
ли във витлеем. те били много изтощени от дългия път и дори мага-
ренцето климало отмаляло. къде щели да намерят подслон? Стая, в 
която да се приютят и легло, в което да поспят. Обикаляли и хлопали 
от врата на врата, питали ханджия след ханджия дали ще ги настанят. 
но никой не благоволявал, защото Йосиф бил беден и не можел да 
се отплати добре за гостоприемството им. „вървете си! – казвали те 
– това е моята къща и няма да ви пусна в нея.”

 вечерта се спуснала, а Мария и Йосиф все още били на улицата. 
Малкото магаренце потропвало капнало от умора до тях, чудейки се 
защо още не са спрели никъде за нощувка. Останал бил само още 
един хан на края на града. той бил вехт и скромен с малък обор в 
двора. Йосиф потропал на вратата без големи надежди. Щом тя се 
отворила, те видели колко претъпкан бил с хора и не намерили кураж 
да попитат за място. Ханджията обаче ги погледнал дружелюбно и 
разбрал, че са напълно изнемощели и имат нужда от подслон. Поче-
сал се по главата и измърморил на себе си: „какво да сторя? Двама 
души и едно магаре са капнали от умора и имат нужда от сън. това е 
място, където изнурените от път странници могат да поспят, но ханът 
уви е пълен! Хората лежат дори по пейките и пода.” 

 Докато размишлявал така, погледът му, блуждаейки, попаднал 
на обора. взорът му изведнъж се прояснил и той възкликнал: „Све-
тилникът там е вече запален. кой знае дали не чака точно вас? елате 
с мен! Ще си имате самостоятелна къща. не е особено голяма, нито 
пък специално обзаведена, но поне ще имате покрив над главите си и 
слама, върху която да спите.”
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 къде ли ги завел ханджията? вие вече знаете! там, където живеел 
биволът Рем и където коледните мишлета били почистили толкова 
добре. където висял светилникът, скрил малката звездичка, която ис-
кала да озари раждането на исус.

 така Мария, Йосиф и магаренцето намерили подслон в обора и 
Рем охотно им направил място. най-накрая пътуването приключило и 
всичко било готово за това, което щяло да се случи.
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Синът Божий
или откъде води началото си Рождество

 Щом се спуснала святата нощ, цялата земя потънала в безмълв-
на тишина. като че ли светът сдържал диханието си. а там, в небеса-
та, ангелите съзерцавали най-високите сфери, където сред кръга от 
херувими и серафими блестял трона на Бог. Докато ангелите гледа-
ли, събитията, които отдавна били очаквани с упование и надежда, 
започнали да се случват. изведнъж кръгът се отворил и тронът на 
Бог засиял. От него се спуснало същество, което било така блестя-
що и лъчезарно, така искрящо от радост и чистота, че дори на езика 
на ангелите не можело да се опише.

 ангелите коленичили пред него, а то ги поздравило топло и лю-
бящо като брат. Щом пристъпило, те отместили поглед и съзрели 
как пред него се разгърнал сияен път от небето до земята. на земята 
имало сиромашки обор, където до една люлка стояли мъж и жена, 
а до тях –  вол и магаре. Мъжът бил заспал, а жената се взирала 
високо в небесата. веднага щом видяла сияйния път, вдигнала ръце 
към него. като сторила това, блестящото лъчезарно същество запо-
чнало да слиза по пътеката от светлина. Спускало се все по-надолу 
и по-надолу, и колкото по-ниско слизало, толкова по-силно звучали 
ангелските песни. Докато преминавало от един ангелски кръг в друг, 
то непрестанно се променяло. Първо изглеждало като най-висшите 
ангели, серафимите, после като херувимите и така постепенно отмя-
тало като наметало една форма на великолепие след друга. Скоро 
достигнало сферата на архангелите, после минало през сферата на 
ангелите и пристъпило още по-надолу. Сиромашкият обор греел в 
светлина, когато Блестящият влязъл и се навел над Мария. в очите 
на детето в скута й грейнала славата на висините. в небесата отново 
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зазвучали ангелски песни, които отекнали на земята: „Днес се роди 
вашият Спасител, който е Христос Господ.”

 От онази нощ нататък кръгът на херувимите и серафимите ос-
танал отворен. От трона на Бог все още се спуска светъл път към 
земята. всяка година Христос слиза от Отец, за да бъде роден сред 
човеците и да стане един от тях. За да посее светлина си в сърцата 
им и да заблестят очите им, както са блестели очите на детето исус в 
онова първо Рождествено утро.
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