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Не е ли това постът, 
който Аз съм избрал:

да развързваш 
несправедливите окови,

да разхлабваш 
връзките на ярема,

да пускаш на свобода 
угнетените

и да счупваш всеки хомот?
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Има ли нужда от такива реформи? 
По тоя най-важен по темата ни въпрос 
астрономията има думата. И тя 
отговаря така: Юлианският календар, 
който България употребява, инак 
добър, има една грешка в пресмятане 
размера на годината, която, както 
видяхме, е една от основните за 
мерене времето единици. Той смята 
годината, че има 365¼ денонощия, 
или 365 денонощия и 6 часа. Но като 
Земята (според по-късни и по-точни 
пресмятания) обикаля Слънцето в 
365 денонощия, 5 часа и 49 минути, 
явява се една разница от 11 минути, 
която макар и незначителна за една 
година, с течение на годините и 
напластване на вековете е изместила 
Юлианската година от да съвпада 
с действителната. Тъй щото между 
Юлианската година и действителната, 
между нашия годишник и природната 
година сега вече се събират 13 
денонощия разница, или повече от 51 
минута на денонощие. 

Предвид тия научни факти, да 
питаме: Има ли България нужда 

от промяна на ка- 
лендара? Това е рав-
носилно да питаме 
трябвали управата 
на коя да е било 
държава да коригира 
изостаналия си 
часовник?

На това питане 
разумът дава само 
един отговор.

Друга доводна за изправата причина 
е, че календарът ни не само е станал 
научно неправилен и природно 
неверен, но сега продължава (и ако 
остане както си е, ще продължава с 
течение на годините) да се изместя 
от природното време все повече 
и повече. Тъй от въвеждането му 
по времето на Юлий Цезар до 
коригирането му от папа Грегорий 
през XVI век Юлианският годишник 
се е изместил с 10 денонощия; 
допреди шестнадесет години бе 
разместен с 12 денонощия, а сега е 
вече 13 денонощия. И това разглобяне 
ще продължава безконечно. 

Да, вечно – ако ние не се изправим 
– и с това ще се намножават ненужно 
създавани заплитни. Например от 5 

октомври 82 г. сл. Хр. до 5/15, 1582 
г. точно колко е? Петнадесет века ли 
е или петнадесет века и петнадесет 
дни? От 5/15 октомври 1582 г., до 
5/18 октомври 1982 г. точно четири 
века ли са или четири века и три 
дни? От 1/13 февруари 1900 г. до 1/14 
февруари 1916 г. точно шестнайсет 
години ли е или шестнайсет години 
и един ден? (Всички тия цифри са 
верни по календара.) Не зная как ще 
отговори четецът, но историкът с 
Юлианския календар в ръка трябва 
постоянно да се справя с множество 
такива, и то все растящи мъчнотии. 

Тези усложнения ще се разплетат и 
разрешат от изработената изправка 
на Грегорянския календар. 

е продължителна. По примера на 
самия Господ, Който след кръщението 
Си се оттегли в пустинята и пости 
четиридесет дни и четиридесет нощи, 
тези, които се наричат с Неговото име, 
се „оттеглят“, макар и да остават в 
света, обвързани със своите семейни, 
професионални и всякакви други 
връзки. Оттеглят се 
в скришната стаичка 
на сърцата си, за да 
поемат по пътя на 
покаянието отново с 
нужната сериозност, 
опитвайки се да не се 
разсейват лесно от всички шумове, 
грижи и суети на ежедневието. 

Великият пост е духовно 
пътешествие, в което трябва да сме 
готови да се изправим пред истината 
за Бога и за себе си. Бог ни е подарил 
всичко, което е необходимо за  живота 
и благочестието (ІІ Петр. 1:3), а ние 
се оправдаваме с липса на време, 
с много професионални и семейни 
ангажименти, с отношението на 
другите към нас, с недостатъците 
на църковния живот и липсата на 
достатъчна пастирска грижа. Не 
казвам, че всички тези оправдания 
са напълно лишени от основания, 
нито пък мога лековато да настоявам, 
че те не са в състояние да окажат 
влияние върху стремежа и усърдието 
ни да следваме нашия Господ. Това, 
което искам да кажа, е, че всъщност 
главната причина е съвсем друга 
и тя не трябва да бъде търсена във 
външните обстоятелства и фактори, а 
в самите нас – в нашето желание да 
сме близо или далеч от Този, Който 
има думи на вечен живот. Великият 

пост е покана с Божията помощ да 
разпалим желанието да бъдем близо, 
да осъзнаем, че нямаме при кого 
другиго да отидем, защото Христос е 
Синът на живия Бог (Йоан 6:68). 

Великият пост е време, в което сме 
подканени да видим Евангелието 
по нов начин. Истината е, че доста 

често четем Евангелието именно 
като странични наблюдатели, които 
безпогрешно преценяват мотивите 
и действията на участниците в 
повествованието. Лекотата, с която 
правим преценката си, подсказва, 
че ние сме достатъчно отстранени 
от случващото се и не изпитваме 
никакво смущение да посочим с 
пръст, да укорим и да недоумяваме 
как е възможно слушателите на Исус 
да не проумяват какво всъщност им 
казва Той. Лесно се разграничаваме от 
фарисеите и тяхната самоувереност, 
че ако някой изобщо има правилно 
знание за Бога, то, без съмнение, това 
са те. Не проумяваме как бе възможно 
богатият юноша да е толкова близо 
до Христос и в същото време да 
е толкова далеч от Него, тъй като 
притежаваше твърде много имот. Не 
можем да си представим как беше 
възможно някой да бъде призован от 
Исус да Го следва, да стане свидетел 
на знаменията, които Той вършеше, 
и слушател на Неговите поучения, 
а след това същият този някой да Го 
продаде за тридесет сребърника. 

Лесно ни е да си помислим, че 
ако бяхме там в онова време, ние 
щяхме да постъпим иначе: щяхме да 
разпознаем Сина Божий в Неговото 
пришествие, щяхме да останем 
верни, щяхме да разберем думите на 
Господа. Лесно ни е да отсъждаме за 
историята, в която не участваме. Но 

дали това е точно така? Не е ли 
всъщност Eвангелието нашата 
собствена история, не сме ли 
ние пълнокръвни участници 
в нея, не е ли тази история 
покана да насочим поглед към 
самите себе си и да признаем, 

че в крайна сметка не сме толкова 
различни, толкова верни, толкова 
добре разбиращи, че изобщо не сме 
по-добри от онези хора, за които 
евангелията ни разказват? 

Великият пост е покана да участваме 
в освещаването на времето, което Бог 
ни е подарил, като се научим така 
да броим и ценим дните си, че да 
придобием мъдро сърце (Пс. 90:12) и 
да изкупуваме благовремието, защото 
дните са лоши (Ефес. 5:16). 

Великият пост не е индивидуално 
начинание, както и празнуването, което 
той подготвя, не е индивидуално, а общо 
– на цялата Църква. Всъщност постът 
е благодатно лечебно средство, което 
ни помага да се борим с прекомерното 
вглеждане в себе си и да отворим очите 
си за другите. „Не е ли това постът – 
напомня ни пророкът, – който Аз съм 
избрал: да развързваш несправедливите 
окови, да разхлабваш връзките на 
ярема, да пускаш на свобода угнетените 
и да счупваш всеки хомот? 

Потребата от промяна на нашия календар

Тя беше толкова малка, едва 
в своите юношески години. 
Всичко вървеше по план. Беше 
сгодена и скоро с мъжа си щяха 
да създадат семейство. Днес 
бихме осъдили този брак като 
твърде ранен, а нея порицали, че 
си похабява живота много бързо. 

Но ако това ни се струва 
скандално, какво да кажем за 
небесното посещение и вестта, 
че тя ще трябва да забременее, но 
не от мъжа си? Позор! Трябва да 
я убият с камъни! А тя въпреки 
нашите очаквания се съгласява. 
Дали защото не обича Йосиф? 
Не! Тя обича годеника си, но Бог 
обича повече. Затова, когато чува 
благодатната вест, че ще стане 
майка на Спасителя, не може 
да се въздържи и казва: „Ето, 
Господнята слугиня, нека ми бъде 
според както си казал“ (Лука 1: 38). 

Подобно на Мария, вече 
сто и четиридесет години 
вестник „Зорница“ не може 
да се въздържи да не изявява 
Божията правда в нашия 
малък свят. Спорим с властта 
понякога, спомняме си за 
герои на вярата, напомняме 
на Църквата за важността 
на исторически духовни 
практики като Великия пост. 
Искаме да покажем, че сме 
проводници на Божието слово, 
изявители на живота, който 
ни е даден свише. Заставени 
сме от неустоимата Божия 
благодат да пръскаме зарите на 
Евангелието в мрака на греха. 

Радваме се, че в този 
път не сме сами! Ние сме 
заедно с вас, читателите 
и разпространителите на 
вестник „Зорница“. Вярваме, 
че само заедно ще можем да 
устоим на призванието си да 
споделяме Божиите истини.

П-р Станислав АЛЕКСИЕВ

Великият пост

Следва на 3 стр. .

Следва на 3 стр. .

РЕДАКЦИОННА

I I  част По случай 140 години от първия брой на в. „Зорница” 
тази година всеки месец ще препечатваме водещи 
материали от архивите на вестника. 

Настоящият текст е заглавната статия на в. 
„Зорница” от 18 февруари 1916 г. Публикуваме 
го в два последователни броя – първата част бе 
публикувана в предния брой на вестника.

Подготовка на материала: Влади РАЙЧИНОВ

От древността Църквата се е  
подготвяла с особено внимание 
за празнуването на Възкресение 
Христово. Големите празници се 
нуждаят от специална подготовка, 
от време, за да могат умовете 
и сърцата да се настроят за 
предстоящото тържество. Когато 
става дума за тържеството на 
живота над смъртта, за очакваното 
празнуване на Великия ден, в 
който Христос победи смъртта, 
тогава и подобаващата подготовка 



Липсващо звено е понятие от биологията: недостиг 
на знания за важни преходни периоди, чрез които 
бихме могли да възстановим цялостната картина на 
развитието на живота. В историята на българската 
нация също има липсващи звена. И те не са просто 
научен проблем, защото могат да имат съдбоносно 
значение за нашето бъдеще. Иде реч не само за 
празнини в познанието, а за липса на общение с 
хората, които са създавали националната култура. 
Техният живот и мисъл могат да ни послужат 
като поука и образец. Забвението относно тяхното 
дело е прекъсване на приемствеността и тежко 
заболяване на националната памет.

Сдружение ХАРТА сложи начало на поредица 
от публични дискусии, посветени на огромното 
„липсващо звено“ в най-новата културна история на 
България. То покрива цели две поколения: от 40-те 
до края на 80-те години на XX век. Сред тях са творци 
и обществени дейци, физически ликвидирани или 
напълно отстранени от обществения живот след 
установяването на комунистическия режим. Това 
са и хора от следващото поколение, изградили се 
като независими личности въпреки идеологическия 
гнет и ценностната деградация на т.нар. реален 
социализъм. Техните постижения и проникновения 
са достояние на малцина. Това огромно неусвоено 

богатство, както и самата липса на такива хора в 
обществения живот, задълбочават тежката духовна 
криза на нашата страна.

Но как изобщо се е стигнало дотук? Какви липси в 
българското битие и в националния ни манталитет са 
довели до „Липсващото звено“?  Ако е безспорно, че 
комунизмът е изиграл своята зловеща роля, какво е 
обусловило неговия исторически успех сред българите? 
На тези трудни въпроси са посветени уводните три 
дискусии от поредицата „Липсващото звено“. 

Първата дискусия „Липсата на общност и на 
истинско общуване“ се проведе на 27 януари. 
Встъплението на д-р Момчил Методиев, главен 
редактор на сп. „Християнство и култура“, целеше да 
очертае историческата рамка на проблема въз основа 
на икономически и социологически изследвания. 
Последните не са достатъчни да обяснят защо 
България е тъжно място за живеене.  Последвалото 
обсъждане с участието на литературоведа Калин 
Михайлов и на астрофизика Тодор Велчев (от 
страна на организаторите от ХАРТА) открои някои 
болезнени истини за разпокъсаната българска 
общност. Ние, българите, сме исторически 
травмирани, изпълнени с подозрение към другия и 
затова незрели в обществените си дела. Недоверчиви 
сме към големите проекти и предпочитаме да 

се включваме в нещо краткосрочно, свързано с 
преките ни интереси. Особено недоверие храним 
към духовните (религиозните) общности, в които 
отказваме да участваме. Вярата ни, ако изобщо 
я има, е декларативна и с мъгляво съдържание. 
Не сме се научили да ценим изявените личности 
помежду ни. Затова и нашето съвременно общество 
е по-скоро маса от изолирани групи, отколкото 
общност от свободни хора.

Седмица по-късно, на 4 февруари, се състоя 
и втората дискусия, озаглавена „Липсата на 
историческа памет и приемственост“. Участници 
бяха отново Калин Михайлов и Тодор Велчев, като 
изложението направи философът Тони Николов,   
колумнист в Портала за култура, изкуство и 
общество kultura.bg. Той приведе исторически 
факти, които са неизвестни и дори шокиращи за 
широката публика. Големите изследователи на 
нашето битие и нова история като Захарий Стоянов, 
Симеон Радев и Иван Хаджийски са били напълно 
забравени в течение на десетилетия, а делото на 
хилендарския монах Паисий е било употребено 
за създаване на пропагандни митове. Един от 
тези устойчиви митове в нашето съзнание гласи, 
че историята се дели само на две части: „мрачно 
минало“, в което сякаш не се е случвало нищо, и 
„светло настояще“. Българинът пребивава в опасна 
антиисторичност и лесно зачерква постиженията на 
своите предшественици. Родовата му памет е силно 
избледняла. Но може би тъкмо в преоткриването 
на малките общности, на родовите връзки е 
ключът към едно ново възраждане, към появата на 
истинско гражданско общество. Това беше и един 
от акцентите на оживеното обсъждане, в което се 
включи голяма част от публиката.

Дискусиите от поредицата „Липсващото звено“ 
предизвикват засилващ се интерес и протичат 
в градивен дух. Те се провеждат в новата 
конферентна зала в Ректората на СУ „Св. Климент 
Охридски“, предлагаща отлични условия. На 24 
март предстои третата уводна дискусия под мотото 
„Липсата на смисъл (Гнетът на безсмислието и 
българският негативизъм)“ с главен говорител 
проф. Веселин Методиев, историк и бивш 
министър на образованието. След нея вече ще се 
насочим към конкретни личности и обществени 
групи, представители на „Липсващото звено“. Две 
дискусии са предвидени за април и май. А ако е 
рекъл Бог, поредицата ще продължи и след тях 
през новата академична година. 

Тодор ВЕЛЧЕВ

На 17 февруари се навършиха 15 
години от смъртта на румънския 
пастир Рихард Вурмбранд (1909-
2001). За живота на този мъченик за 
Христа едва ли има нещо неказано. 
Самите му книги говорят за 
изключителната изява на Божията 
благодат и за вярата на този „апостол 
Павел“ зад Желязната завеса. 

Роден в атеистично еврейско 
семейство, той отрано свързва 
своята биография с антифашистката 
дейност. Бива изпратен в Москва, 
където се обучава в марксистките 
идеи. Връща се в Румъния като 
член на Коминтерна. Но вместо да 
продължи с бляскавата си кариера, 
Рихард и неговата съпруга Сабина 
биват запознати с благовестието 
в едно румънско село от немския 
дърводелец Кристиан Вьолфекс. 
Така през 1938 г. един немец поднася 
спасителната вест за Христос на 
евреина Рихард Вурмбранд! 

По време на войната Рихард и 
съпругата му започват ревностна 
работа сред румънските евреи от 
името на англиканската „Църковна 
мисия към евреите“.  Въпреки че са 

многократно арестувани и изтезавани 
като евреи, семейство Вурмбранд не 
спират да свидетелстват на своите 
събратя за Месията Исус. 

Когато Съветската армия идва в 
Румъния, Рихард Вурмбранд започва 
да раздава на съветските войници 
Нови завети още по влаковите 
композиции. Не се устрашава да 
работи за принудената да мине в 
нелегалност румънска евангелска 
църква. През 1948 г. е арестуван 
и хвърлен в затвора. Освободен 
е след осем и половина години 
строг тъмничен затвор през 1956 г. 
Предупреден е да не проповядва, 
но той не се съобразява с това. 
Открито заявява, че комунизмът и 
християнството са несъвместими. 
Повторно е арестуван през 1959 
г. и осъден на 25 години затвор. 
Мъчен, бит и пребиван многократно 
в мазетата на затвора. На неговата 
съпруга Сабина е казано, че той е 
починал. Изпращани са „освободени 
затворници“ да й свидетелстват, че 
са присъствали на „погребението“ 
на п-р Вурмбранд. Тя самата е 
арестувана и изпратена да работи 

в лагер за принудителен труд в 
делтата на река Дунав. 

През 1964 г. п-р Вурмбранд 
е амнистиран и освободен от 
затвора. Поради страх да не го 
арестуват отново, „Норвежката 
мисия към евреите“ и „Еврейско-
християнският алианс“ започват 
преговори с румънското правител-
ство за плащане на откуп за 
изселване на семейство Вурмбранд. 
Цената, платена за свободата им, е 
10 000 щатски долара. Те пътуват 
до Норвегия, Великобритания и 
се установяват в САЩ. През 1966 
г. п-р Вурмбранд е поканен от 
Щатската вътрешна подкомисия 
по сигурността на американския 
Сенат да засвидетелства за живота 
си в комунистическа Румъния. Там 
той сваля ризата си, за да покаже 
белезите от изтезанията в затвора. 
Светът е шокиран!

След падането на комунизма п-р 
Вурмбранд неколкократно посещава 
родната Румъния, където изнася 
редица беседи и проповеди. В знак 
на прошка той поднася цветя на 
гроба на сем. Чаушеску. 

Пастир Рихард Вурмбранд е автор 
на 23 книги и на много статии и 
интервюта. Най-известните му книги 
са:  „Изтезаван заради Христос“ 
(1967); „Ако стените на затвора 
можеха да говорят“ (1972); „Бил ли 
е Карл Маркс сатанист?“ (1976) и др. 
Основател е и на мисията „Гласът 
на мъчениците“, подпомагаща стра-
дащата църква по света. Той ще бъде 
запомнен с благодатния си нрав и 
искрената вяра на човек, настина 
срещнал Христос. 

П-р Станислав АЛЕКСИЕВ

В търсене на „липсващото звено”

15 години от смъртта на п-р Рихард Вурмбранд

Бележка на редакцията 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от 
ключови събития в християнската история.

ХРОНИКА

Участниците в първата дискусия (от ляво надясно): Калин Михайлов, Момчил Методиев, Тодор Велчев.



В хода на сложния и мъчителен процес 
на реформация възниква и църковният 
плурализъм в рамките на християнската 
религия. Тридесетгодишната война 
между противостоящите коалиции 
довежда до практическо обезлюдяване 
на обширни територии в сърцето на 
европейския континент, без да доведе 
до съкрушително преимущество на 
нито една от страните, и завършва с 
Вестфалския мирен договор от 1648 
г. Заложеният в Аугсбургския мирен 
договор от 1555 г. принцип Cuius regio, 
eius religio („Който управлява, определя 
и религията на своите поданици“) във 
Вестфалския договор се трансформира 
в право на християните да изповядват 
форма на религия, различна от тази на 
владетеля. Процесът на плурализъм 
и многообразие в рамките на едно 
общество се задълбочава вследствие 
на осъществената през XVII век 
в Англия Пуританска революция 
и утвърждаването на нейните 
постижения чрез Славната революция 
и Акта за толерантността през 1689 г. 

Този процес се оказва начало на по-
мащабна трансформация на мирогледа 
и ценностите на европейците, който 
обобщено наричаме Просвещение. 
Плурализмът и толерантността 
прекрачват границите на богословските 
различия и се разпростират върху 
възгледите за общественото устройство, 
разбирането за света и всички области 
на човешкото познание. Относителната 
свобода на мисълта и изразяването 
води до бурно развитие на естествените 
науки, което скоро позволява значителен 
напредък в технологиите и съответно 
дава началото на процес на постоянно 
нарастване на благосъстоянието на 
европейските народи. Европейските 
нации се разпростират върху слабо 
населените американски и австралийски 
континенти и установяват колониално 
владичество върху обширни части 
от Африка, Азия и архипелазите в 
Индийския океан. 

В края на XIX и началото на XX век 
европейската цивилизация изглежда 
неоспорим хегемон на света. Всички 
значими събития в областта на идеите, 
научните открития или общественото 
развитие, които влияят на историята 
на света, се случват в нейните рамки. 
Европейските държави изпадат в 
тежка борба за национално надмощие 
помежду си, което води до избухването 
на най-опустошителната война, позната 
на човечеството до този момент. 
Християнският мироглед се превръща 
по-скоро в културен фон, а водещите 
сили в света на идеите са национализмът, 

рационализмът и секуларизмът. Наред 
с превръщането на националната 
принадлежност във водеща ценност и 
признак на идентичност, все по-силно 
влияние придобива идеята за класовата 
принадлежност и класовата борба.

След Голямата война (Първата 
световна война) и свързаните с нея 
жертви, страдания и промени в 
начина на живот за продължително 
време идеята за класовата борба и 
национализмът се трансформират в 
тоталитарни идеологии – комунизъм и 
националсоциализъм, които успяват да 
наложат тотално управление в две от 
големите европейски страни – Русия 
и Германия. В друга част от западните 
държави фокусът на обществените 
промени се насочва към развитие на 
теорията и практиката на човешките 
права. След забраната на робството, 
премахването на имуществения ценз 
и разпростирането на избирателните 
права върху всички пълнолетни мъже 
през XIX век, в следващите десетилетия 
последователно са установени правото 
на начално образование за всички деца, 
правото на нормиран работен ден и 
почивка на наемните работници, както 
и избирателните права на жените. 

Завършен е процесът на изграждане 
на модерни държавни институции с 
ясно разграничени функции между 
изпълнителната, законодателната и 
съдебната власт и взаимен контрол 
помежду им. 

Този спектър от идеи и практики 
оказва сериозно влияние върху 
останалия свят, както и върху основния 
геополитически опонент на Запада – 
света на исляма. След края на Първата 
световна война последният ислямски 
халифат – Османската 
империя, престава да 
съществува, а на нейно 
място в сравнително 
кратък период възникват 
няколко национални 
държави. 

Самата идея за на-
ционална държава, 
както беше показано в 
изложението, е след-
ствие на европейското 
влияние. 

Най-последователно    
протича този процес 
в създадената на 
полуостров Мала 
Азия национална дър-
жава на турците. Под 
ръководството на 
Мустафа Кемал Турция 
осъществява дълбоки 

реформи в стремежа си да изгради 
общество по западен образец. Създадени 
са модерни институции и законодател-
ство по европейски образец, ислямската 
религия е отстранена от държавните 
институции, дори арабската писменост 
е заменена от латиницата. Макар и не 
толкова категорични, подобни процеси 
протичат в почти всички новосъздадени 
държави с преобладаващо мюсюлманско 
население. 

Тази тенденция се задълбочава след 
Втората световна война, чийто край 
ускорява разпада на колониалната 
система. Западният свят е разделен 
между тоталитарен комунистически 
блок, доминиран от Съветския 
съюз и капиталистически държави. 
Ожесточената надпревара между двата 
лагера се пренася и на територията 
на националните държави от Третия 
свят, като се полагат усилия всяка 
от страните да сътрудничи на някой 
от съюзите. Това допълнително 
допринася за модернизацията и 
навлизането на принципите на 
Просвещението в страните с ислямска 
култура. Отново този процес е най-
изразен в Турция, която става член на 
военния Атлантически съюз (НАТО). 

В същото време налице е нов процес 
на миграция към европейските страни 
от бившите им колонии, жителите на 
които ползват привилегировани права 
за заселване в бившите метрополии. 
Мигрантите се ползват в пълна степен 
от свободата на словото и съвестта в 
европейските държави и скоро в редица 
страни възникват мигрантски общности, 
които в голямата си част съхраняват 
своята религия и култура. Заселниците 
придобиват пълноправно гражданство 

и от тях се очаква лоялност към 
държавните институции и закони, а не 
към традиционната европейка култура. 

Постепенно се налага теорията на 
мултикултурализма, според която 
европейските нации са съставени 
от множество възприемани като 
напълно равностойни и равноправни 
религии и култури. Според тази 
концепция религиозното и културното 
многообразие не би трябвало да се 
отрази на жизнеспособността на 
нацията, защото всички граждани ще са 
лоялни към националните институции и 
законодателства. Заедно с очакването за 
непрекъснато намаляващо влияние на 
религията в обществото се предполага, 
че личностната идентичност ще зависи 
все повече от категории като професия, 
таланти и лични интереси и все по-
малко от традиционната култура. 

Така за първи път в историята на 
Западна Европа в нейните градове се 
появяват компактни мюсюлмански 
общности. В същото време бурно 
развитие търпят така наречените 
позитивни права – правото на осигурено 
здравеопазване и социална защита 
като пожизнена пенсия за възрастните, 
гарантирано жилище, гарантирани 
средства за препитание и комунални 
услуги и т.н. Изграждането на социални 
държави дава допълнителен стимул на 
нови мигранти да потеглят към Западна 
Европа, а нуждата от работници за 
процъфтяващата индустрия кара страни 
като Германия да сключват специални 
споразумения с държави като Турция, 
по силата на които стотици хиляди нови 
преселници пристигат в Европа. 

П-р Момчил ПЕТРОВ

Такава щастлива мярка би съкратила 
за нашия народ голямо количество 
излишно прахосвани труд и време. 
То би разтоварило интелигентния 
българин – историка, автора, публи-
циста, вестникаря, политика, търго-
веца, четеца на текущи по света 
събития и пр.  –  от едно излишно 
бреме: да се спира пред всяка дата, 
при всяко четене или писане, за да 
проверява по новия ли стил е тя или по 
стария и тогаз да ги съгласява. И ако 
упорстваме да изправим годишника 
си, колкото повече вземаме участие 
в живота на културния свят, толкова 
повече ще се увеличава и усложнява и 
това принудено прахосване на мисъл, 
време и енергия – богатства, които 
никой разсъдлив човек няма в излишък. 

Сериозна опозиция на тая реформа не 
може да се очаква, освен от страна на 
леността, невежеството и консерватизма 

– от такива изобщо хора, които не 
заслужават сериозно внимание. 

Поради всичко дотук казано ние се 
надяваме, че ще излезе верен слухът, 
че правителството възнамерява да 
въведе у нас Грегорянския календар. 
Най-удобно време за изхвърляне на 
излишните дни е може би в края 
на месец ноември или началото на 
декември. Например когато почнем 
да датираме нашия 18 ноември като 
1 декември, или нашия 1 декември 
като 14 декември. Всичко друго ще 
заеме мястото си автоматно. 

Промяната на календара ще 
причини вероятно някои частни, 
както и обществени несгоди. Но 
те ще са краткотрайни и скоро ще 
бъдат забравени – както например 
промяната на часовника от алатурка 
на алафранга преди няколко години. 
Но даже да имаше по време смяната и 

големи неудобства, те още на втората 
година ще бъдат компенсирани 
стократно от последичните на 
направата преимущества.

Най-сетне, па и най-първо, трябва 
да се помни както от нас, гражданите, 
така и от нашите властници и 
представители, че тая реформа се 
изисква не от човек, а от природата. 
Та рано или късно ще се наложи на 
целия свят. Небесните тела никога 
няма да се повърнат по орбитите си 
назад, за да се приравнят с леността 
и невежеството. Ние ще трябва да 
направим годишника си според тях. 

Рано или късно това ще стане. Ала 
колкото по-рано, толкова по-добре. 

Стоян ВАТРАЛСКИ 
Красносело, при София 

Потребата от промяна на нашия календар
Следва от 1 стр. .

(II част)
Редакционна бележка:  
От практическа гледна точка е удобно 
календарната година да се състои от 
цяло число денонощия. В Юлианския 
календар тя е 365 денонощия, като 
разликата с астрономическата (тро-
пична) година се компенсира веднъж 
на всеки 4 години – тогава годината е 
високосна и се състои от 366 денонощия. 
Грегорианският календар отчита, че  
тропичната година всъщност е малко 
по-малка от 365¼ денонощия. Затова се 
въвежда корекция в юлианското правило 
на високосните години: последните 
години на векове, чието число не се 
дели на 4, не са високосни. Например 
1800 и 1900 година, последните години 
на XVIII и XIX век, не са високосни в 
Грегорианския календар, докато 2000 
година, последната година на XX век, 
беше високосна.

Настоящата миграционна криза в Европа 
в историческа перспектива (III част) Следва от бр. 1/2016

Не е ли да разделяш хляба си с гладния и 
да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? 
Когато видиш голия, да го обличаш, и да не се 
криеш от своите еднокръвни?“ (Исая 58:6-7). 

Великият пост като църковно правило 
е непознат за протестантските църкви в 
България. Той се приема като въздържане 
от определен вид храна, което не е плод 
на самостоятелно решение на постещия, 
а е наложено отвън. Това съдържа 
предпоставки постът да се превърне 
във външен знак на благочестивост и да 
придобие законнически характер. Струва 
ли си обаче тези притеснения да обезценят 
напълно значението на една древна църковна 

практика, която може да има своето 
благотворно значение в живота на нашите 
църкви днес? Струва ли си на формални 
основания да отхвърлим една благоприятна 
възможност, без дори да сме опитали поне 
веднъж да се възползваме от нея?

И нека не забравяме, че великите 
празници се нуждаят от велика (голяма) 
подготовка, за да бъде радостта ни пълна. 
Не защото сме заслужили с подготовката 
си да участваме в тържеството, а защото 
Този, Когото празнуваме, е станал част от 
ритъма на нашия живот.

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

Великият пост Следва от 1 стр. .



За българите, разпръснали се по целия свят, може 
да се разказва безкрайно. Моите впечатления са 
от някои малки християнски общности в САЩ – в 
щатите Вирджиния и Колорадо и в град Ню Йорк. 
Бих искала да предам техните поздрави и молитви 
за благословения на църквата в България.

Откакто ходя с Бога, Той е мой водител, пътеводна 
звезда и съветник, за да поема по правата пътека, 
и то във виделина. По дух и според Неговото 
призвание съм благовестител и мисионер. Така 
с Божията благословия се намерихме с други 
българи в Америка. През 90-те години на миналия 
век дванадесет души от България отидохме да се 
обучаваме по различни дисциплини и да придобием 
магистърска степен в известния Университет 
„Риджънт“ в щата Вирджиния. Учението ни свърза 
здраво, а по-късно се сближихме и с други студенти 
от Източна Европа. Така се сложи началото на 
малка християнска общност преди 24 години.

Оттогава насетне всяка неделя, след сутрешната 
църковна служба, се събираме в дома на някое 
от семействата, отворило гостоприемно врати. 
Разисква се словото Божие, като всеки представя 
своите размисли и подкрепя с библейски стихове 
становището си. Така продължаваме до късно в 
по-свободна дискусионна форма. 

Понякога под мощното действие на Светия Дух 
в групата надделява молитвеното настроение. 
Просим от Бога с усърдна и настоятелна 
молитва благословения над милата ни Родина и 
разрешаване на проблемите на нашата изстрадала 

България. Едва след това излагаме и свои лични 
проблеми: за децата ни, за работата ни, но винаги 
с дълбока благодарност за постигнати по-големи 
или по-малки успехи. В такава домашна, 
задушевна атмосфера, започваме и завършваме 
нашите сбирки с хваление. Песните са от старите 
евангелски сборници и всички ги пеят с радост в 
сърцето. Нашето общение е един чудесен завършек 
на неделния ден, посветен на Господа.

Групите продължават да се събират и до днес, 
неотстъпно и уверено. Напоследък съставът им се 
промени – някои се преместиха да живеят в други 
градове или щати, други се завърнаха в България, 
но винаги идват и все повече прииждат нови хора.  

Във Вирджиния вратите са широко отворени – 
някои българи чуват за нас, сами ни откриват и 
сравнително бързо се приобщават. В тази група 
повечето хора са подготвени и отдавна са повярвали 
в някоя от по-старите или по-нови евангелски 
църкви. Но духовната работа с новите имигранти, 
докато се установят, трябва да бъде внимателна и 
изисква много търпение. Обременени от миналото, 
от предубеждения и забрани, с бегли познания 
за Божието слово, те жадно питат за спасението, 
за Кръста, за свободната воля, за Светия Дух, за 
кръщението и за истинското вървене по пътя на 
дадената ни Христова благодат. Имаме нужда от 
духовна подкрепа за по-системна просвета – някои 
от новодошлите са водени по-скоро от любопитство, 
имат най-разнообразни въпроси и чакат задълбочени 
отговори относно библейското учение. Понякога 
въпросите им са трудни и влизаме в разгорещени 
спорове, но с малки изключения крайният резултат 
е положителен. Човекът се обръща към живия Бог с 
Дух и истина и изповядва единородния Божий Син 
за свой Спасител. Всеки успех в мисионерското 
дело е чудна възможност да изпитаме радостта на 
спасението. Когато има напредък и израстване, това 
е празник за цялата група. 

Приемаме разпространяването на Благата 
вест като особено благословение за всички ни. 
Щастливи сме, когато имаме гост-говорители: 
българи от други щати или от Родината, а понякога 
американци, които добре познават страната и 
църквите ни и по-лесно намират точните думи и 
теми. По един начин се проповядва на слушатели, 
които имат нужда от сериозно покаяние, по друг 
– на хора, които са на прага на спасението, и по 

трети на новодошли, които се нуждаят от повече 
примери и доказателства, за да не остават в 
съмнение или да отстъпят от вярата. Разчитаме Бог 
да докосва сърцата и Светият Дух да им говори. 
Групата във Вирджиния е отворена към всякакви 
идеи и помощ за създаването на наш, български 
клуб, който да използваме и за лични празненства 
(такива клубове имат емигрантите от много други 
страни). Тогава нашето служение ще придобие 
по-отворен, гостоприемен вид и ще може да 
привлече новопристигнали в САЩ, които са още 
плахи и неуверени.

Групите в Колорадо и в Ню Йорк са по-различни. 
Българите в студения и снежен щат Колорадо 
са по-млади по възраст и по-нови във вярата. 
Повечето от тях произхождат от планинските 
райони на България и са планинари по душа. 
Всички карат ски, обичат минусовите температури 
и дългите зими и никой не роптае, защото никой 
не е попаднал там случайно. Свирят, пеят, общуват 
помежду си, живеят задружно, помагат си. Някои 
са тесни специалисти с добри професии, а други 
са търсени учители по ски. Всички са успели да си 
извоюват авторитет на съвестни, добри работници. 
Обичат родината си, гордеят се, че са българи и 
по различни поводи развяват българското знаме. 
Но в четенето и разбирането на Божието слово 
повечето са още в „млечния стадий“ (вж. I Кор. 
3:1,2) въпреки китарата и хубавите песни. Нужна 
е много търпелива разяснителна работа и молитва.

Призовавам всички братя и сестри в Родината да 
се молят за българските християнски общности в 
САЩ и по света – да умножават своите знания за 
Бога, да бъдат постоянни в молитвите и четенето 
на Библията, да разбират и проповядват Благата 
вест. Защото друг спасителен път няма.

Нели ЧИЛИНГИРОВА

В бр. 11 от 2015 г. вече представихме авторката 
на този материал. Тя е дългогодишен журналист 
в БНР и БНТ и магистър по християнска 
журналистика и телевизионни програми от 
университета на щата Вирджиния (САЩ). През 
последните години живее предимно в САЩ, където 
развива мисионерска дейност всред български и 
руски емигранти.

Български християнски общности в САЩ
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Дълго се занимавахме с част от 
книгата Откровение. Някои искат 
чрез нея да разберат бъдещето, да 
разберат какви събития и кога ще се 
случат, но за нас, християните, не 
това е важно. Сам Исус казва: „Не е 
за вас да знаете години или времена, 
които Отец е положил в собствената 
Си власт” (Деян. 1:7).

Откровение наистина e една трудна 
за разбиране книга, изпълнена с 
много символи, но същевременно 
основното ѝ послание към всеки 
човек е много ясно. То е, че каквито 
и катаклизми да сполетят света 
и Вселената, Бог е Този, Който 
управлява всичко. Макар да ни се 
струва, че е безучастен, всъщност 
Той контролира всичко. Нищо не се 
случва, без да бъде позволено от Бога.

Много важно нещо в посланието 
на Откровение е, че каквото и да се 
случи, Бог не ще остави Своите чада, 
тези, които имат „Неговия печат”, 
тези, които са записани в „Книгата 
на живота”. Светът около нас може 
да се тресе, но Божията ръка ще 
бъде над и с нас. Това ни дава мир 
и спокойствие и премахва страха 
от непознатото и страшно бъдеще, 
което ще сполети Вселената.

Нещо много важно е, че книгата 
Откровение ни представя Исус по нов 
начин. Не като молещ и увещаващ, 
не като страдащ, но такъв, какъвто е 
в действителност – Цар и Господар, 
владетел на Вселената, на Когото 
се кланя „всяко създание, което е на 
небето, на земята и под земята и морето 
и всичко, което е в тях” (Откр. 5:13).

Казахме, че Откровение е 
единствената книга от Библията, 
която съдържа обещание за 
специално благословение за тези, 
които я четат: „Блажен този, който 
чете, и онези, които слушат думите на 
това пророчество и пазят написаното 
в него” (Откровение 1:3). Също и в 
Откровение 22:7 четем: „Блажен онзи, 
който пази думите на пророчеството 
на тази книга.”

Аз изпитах това, докато подготвях 
този материал. Много пъти четях и 
препрочитах Откровение и колкото 
повече го четях, толкова повече ми 
въздействаше. То усилваше моята 
вяра и упование в Бога и ми помагаше 
повече и повече да Му се доверявам. 
Връзката ми с Бога ставаше по-
реална, по-осезателна. Това бе едно 
истинско общение с Бога.

Откровение имаше и едно много 
странно въздействие – действаше ми 

като хубава музика. Когато слушам 
музика, аз невинаги я разбирам, но 
хубавата музика ми въздейства много 
силно. Тя засяга най-нежните струни 
на моята същност, възвисява ме, 
пренася ме в друга действителност. 
Нещо такова изпитвам, когато чета 
книгата Откровение. Да, не разбирам 
всичко, но тя въздейства много 
силно върху най-нежните фибри на 
душата ми. Тогава съм под силното 
въздействие на величието на Бога, 
на въздействието на Исус. Така 
както казва апостол Павел за нашите 
неизговорими стенания в молитва. 
Мисля, че всички сме били в такова 
състояние на общуване с Бога в 
безмълвие, когато не умът, а душата 
и духът ни общуват с Бога – „без 
говорене, без думи” – както казва 
псалмопевецът.

Книгата Откровение ми въздейства 
и с това, че най-великият цар на 
Вселената се интересува от мен. 
Тя засилва моята увереност, че Той 
даде живота Си за мен, приготвил е 
специално място на небето и ме чака 
да отида при Него.

Когато си представям величествена-
та картина, описана в Откровение 4 и 5 
глави: Исус, седнал на трон, в центъра 
на Вселената, заобиколен от безчет 
светии, ангели и архангели, които 
непрестанно Го хвалят, аз изпадам 
едва ли не в екстаз и ставам част от 
цялото творение, което хвали Бога.

Не е възможно мисълта, че всеки, 
който е изпрал дрехите си в кръвта на 
Агнето, ще бъде част от това голямо 
множество около престола, да не ни 
изпълва с радост и благодарност и 
да не ни насърчава да живеем живот, 
угоден на Бога.

Аз и досега обичам да чета 
Откровение и въздействието му 
върху мен продължава да е много 
силно. Надявам се, че всеки, който 
е чел разглеждането на частта 
от книгата Откровение във в. 
„Зорница”, също се е обогатил 
духовно, че книгата е станала по-
разбираема за него, че ще съдейства 
за укрепване на вярата и упованието 
му в Бога и че ще я чете по-редовно.

Цвете КУЛИЧЕВА
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