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Когато Ти рече: 
Търсете лицето Ми, 

Моето сърце Ти каза: 
Лицето Ти ще търся, 

Господи.
Псалми 27:8Година 140 • февруари 2016 • брой 2 • 0,30 лв. • Най-старият български седмичник

Д-р Радославов е роден под щаст-
лива звезда. Щастието го подка-
ня да забоде още едно перо на своя 
рунтав калпак, та може би да впи-
ше и нова строфа на своя паметник. 

Думата ми е за промяната или по-
точно за изправката на нашия сега-
шен календар. 

У нас почна доста да се говори за 
това. Приказва се даже, че правител-
ството щяло да внесе в Народното 
събрание проект за тази реформа. 

Промяната на календара би било 
исторично за държавата ни съби-
тие. Това съображение налага на 
публицистите един дълг към техни-
те четци. Публиката ще иска да знае 
най-малко: какво е значението и как-
ва е необходимостта за тая реформа? 

Календар е латинска дума. За нас 
тя значи разписание на дни, дати, 
седмици и месеци, известен пока-
залец на делници, празници и събо-
ри, които се редят и образуват една 
пълна година време. 

Календарът отгова-
ря на една човешка 
обществена потре-
ба. На човека в живо-
та, па и на държава-
та е необходима мяр-
ка. Пространството 
човек мери с метри 
и километри, а вре-
мето с денонощия, 
месеци и години. 
Човечеството има и 
други мерки за време, 
като секунди, мину-
ти, часове, седми-
ци и векове. Но тези 
три – денонощието, 
месецът и годината 
– са основни, понеже 
съществуват незави-
симо от нашето мне-
ние или съзнание. Те 
са неизменни прояви 
на природни явления. Денонощието 
е последица на еднократно въртене 
на земята на оста си; месецът – на 
едно лунно обикаляне около земята; 
годината – на едно пълно обикаля-
не на земята около слънцето. Прочее, 

денонощието, месецът и годината са 
мерки природни и абсолютни. И ако 
човечеството иска да се ползва от 
тях, то трябва да се подчини на тех-
ните условия. 

Как звучаха новините през януари? 
„Ванга предрекла Трета световна“, 

„Корупционен скандал в тениса“, 
„Тодор от Враца бил убийците си с 
бокс“, „Мигрантите в Европа мина-
ха милион“, „Изхвърлиха Литекс“, 
„Дете падна от лифт“, „Баща се 
саморазправя в гимназия“... 

На каца мед и лъжичка катран сти-
га, гласи поговорка-
та. У нас обаче съот-
ношението между мед 
и катран в кацата на 
медийния свят е без-
възвратно изкривено. 

Първият месец от 
2016 г. се изтърколи 
неусетно. След ново-
годишните пожела-
ния за мирна и честита година отново 
се гмурнахме в море от лоши вести. 
Замислям се. С такива неща ли искам 
все да е белязано ежедневието ми? 
Защо нещо вътре в мен постоянно ме 
влече да се вторачвам в потискащия 
поток от черногледи новини? 

Вие как смятате? Какво ни кара да се 
връщаме отново и отново като нарко-
зависими към поредната доза вечер-
на емисия? Въпросът е сериозен, но 
да започнем с няколко наблюдения. 

Преди всичко повечето новини са 
с креслива и негативна щампа. Кое 
заглавие ще привлече повече зрите-
ли: „Подаряват цветя на учителка“ 
или „Психясал ватман дере пътник“? 
За да те привлекат, медиите гледат 
да те разтърсят, да те изплашат. Част 
от маркетинга. Колко трудно меж-
ду скандалите в съдебната систе-
ма и трагичните вести от войната по 
пътищата се промъкват новини като 
тази за 15-годишната Мария, помог-
нала на тролейбусен шофьор в Стара 
Загора! В някои медии „добрата 

новина“ е рубрика най-много веднъж 
седмично – удавена в потока от угне-
тителна мътилка и печални сензации. 

Второ, новините обикновено са 
повърхностни. Сложни теми се 
свеждат до петсекундни сбити фра-
зи. Дори и по-дългите репортажи не 
постигат особена дълбочина. Дали 
по-скоро да не отворя някоя книга? 

Трето, новините ме оставят късо-
глед. Репортерите създават илюзия за 
всестранност, но всъщност отразя-
ват доста малко детайли. По земята 
се случват толкова много неща, които 
не попадат в информационния поток. 
След края на емисията оставаш с усе-
щане, че знаеш какво става по света и 
у нас. А в действителност ти е подне-
сена една микроскопична част. 

Четвърто, новините пристрастя-
ват. В момента щом кажат: „А сега 
най-важното от деня...“, ние оставя-
ме всичко и забиваме поглед в екра-
на. Дори и да се опитваме съзнателно 
да ги избягваме, вниманието ни лесно 
се приковава. Ако ви е трудно за една-
две седмици да се откъснете от гледа-
не на емисии, значи ме разбирате. 

Пето, медиите внушават определен 
светоглед. Мислете за това, а не за 
онова. Страхувайте се от тенденци-
ите. Възмущавайте се от еди-чие си 
поведение. Ние ще ви кажем какво 
да мислите, за да се чувствате добре. 
Ние ще ви научим как да реагирате, 

какво да купувате, доколко да вярва-
те, кога да пътувате, кого да мразите.

Шесто, повечето медийни известия 
не ви вършат работа. Каква част от 
новинарския поток през последната 
седмица е имала връзка с личното ви 
ежедневие? Представят нещата като 
важни, но на практика не е така. Колко 
от днешните новини ще помните дого-

дина? А ние ги 
гледаме и вмес-
то реална инфор-
мация попиваме 
посланията меж-
ду редовете. 

Седмо, под-
насят ни се 
излишни повто-
рения. Едни и 

същи фрази и кадри се излъчват до 
умопомрачение. Рядко се случва да 
излъчат нещо свежо и ново. 

Осмо, новините ни вманиачават 
върху проблемите. Описват кризата с 
най-ярките детайли. Извличат край-
ностите от случващото се. Научават 
ни да мрънкаме за проблемите, но не 
и как да ги решаваме. Внушават ни 
претенциозност, язвителност и гняв, 
но не и визия какво да се направи по 
въпроса. Оставете за малко новини-
те и съвсем естествено ще ви остане 
повече време да разрешавате казуси-
те, вместо да се тревожите от тях. 

И в тази връзка - гледането на нови-
ни изяжда времето ни. Ако консуми-
рате по 30 минути дневно, това са 183 
часа годишно. Те се равняват на 23 
осемчасови работни дни. Цял месец 
активно време губим всяка годи-
на! Толкова ли ви бяха ценни всички 
изгледани новини през 2015 г.? 

Потребата от промяна на нашия календар

„Хайде сега, човече, избягай 
мъничко от твоите дела, скрий 
се малко от суетните си мисли. 
Хвърли сега гнетящите те гри-
жи и отложи усилните си зани-
мания. Освободи се миг поне 
за Бога и отдъхни за мъничко 
в Него. Влез в скришната ста-
ичка на ума си (Мат. 6:6), про-
гони всичко освен Бога и туй, 
което ти помага да Го дириш, 
и там като си заключиш врата-
та, потърси Го. Кажи сега цяло 
мое сърце, кажи сега на Бога: 
Търся лицето Ти, лицето Ти, 
Господи диря (Пс. 26:8).”

Така през XI век Анселм от 
Кентърбъри започва едно от 
своите най-известни съчине-
ния, наречено „Прослогион.” За 
съвременния християни обаче 
този увод може да звучи стран-
но и дори неразбираемо. Ние 
знаем, че когато викаме към 
Бога, Той ни чува и ни идва на 
помощ. Знаем, че от своя стра-
на ние сме призовани да живеем 
живот, отговарящ на Неговата 
жертвена любов към нас. 
Накрая знаем, че ни е дадена 
отговорността и привилегията 
да бъдем Негови съработници.

Всички тези неща може да 
са верни, но не това е, което 
Анселм казва. Неговата покана 
е да отделим време за Бога, за 
да можем да си починем в Него. 
Нашите християнски задълже-
ния (молитва, ходене на църква, 
изучаване на Библията), целият 
ни труд за Него, не са цел сами 
по себе, а единствено сред-
ства за нещо друго. Единствено 
срещата с живия Бог може да 
задоволи нашата най-дълбока 
потребност. „Ти си ни създал за 
Себе Си,” казва Августин, „и 
неспокойно е сърцето ни дока-
то не намери в Тебе покой” 
(Изповеди 1.1). Срещайки Бога 
лице в лице (Кажи сега цяло мое 
сърце, кажи сега на Бога: Търся 
лицето Ти, лицето Ти, Господи 
диря), ние се преобразяваме по 
образа на Христос (ср. II Кор. 
3:18), по Божия образ, по който 
сме създадени, но който грехът 
изкривява и деформира в нас.

А това означава, че ставаме 
повече самите себе си, повече 
хора – в най-същностния сми-
съл на думата.

Радостин МАРЧЕВ

Мед и катран
в медийния казан

Следва на 3 стр. .

Следва на 3 стр. .

РЕДАКЦИОННА

I  част По случай 140 години от първия брой на в. „Зорни-
ца” тази година всеки месец ще препечатваме воде-
щи материали от архивите на вестника. 

Настоящият текст е заглавната статия на в. 
„Зорница” от 18 февруари 1916 г. Публикуваме го в 
два последователни броя. 

Точно преди сто години нашата редколегия е била 
ревностен радетел за новаторски реформи, смело 
кръстосвайки шпага с невежеството и назадни-
чавото мислене. Близка версия на същата статия 
се появява и в два последователни броя на вест-
ник „Народни права” (Ватралски, С. Трябва ли да 
сменим нашия календар? „Народни права”, №43, 
24.02.1916; №44, 25.02.1916). Ден по-късно, на 26 
февруари 1916 г., споменатият в статията минис-
тър-председател Васил Радославов внася законо-
проект и реформата влиза в сила от 31 март 1916 
г. Според православния историк Димитър Христов 
материалите на Стоян Ватралски през февруари 
1916 г. са първите случаи на обществена дискусия 
за календарната реформа.

Подготовка на материала: Влади РАЙЧИНОВ



лекции, хваление и групи за 
опознаване. Панаир, защо-
то има огромно изложение 
с щандове на мисионерски 
сдружения от цял свят. 

Тази година темата бе 
„Свързани“ (Connected), 
а на сутрешните сесии се 
изучаваше Посланието 
към ефесяните. От бъл-
гарска страна следобеден 
семинар по апологетика 
водеше Влади Райчинов. 
А през една от вечери-
те конференцията събра 

дарение за служението 
„Дъщерите на България“, 
което се стреми да оказва 
подкрепа на жени в пре-
хода им от уязвимост към 
пълнота и интегритет. 

На връщане българският 
автобус спря в хърватската 
столица Загреб, където мла-
дите хора изкараха цял ден в 
компанията на местни еван-
гелски вярващи. Желанието 

на организаторите е да се 
отворят повече възможнос-
ти за контакти със съсед-
ни държави като Хърватска 
или Македония, а също мла-
дежите от нашите църкви да 
се впускат заедно в различни 
мисионерски приключения. ◙

Еразъм Ротердамски зарежда 
оръдието, с което по-късно ще 
гръмне Лутер. Бидейки най-вели-
кият учен на своето време, той 
произвежда два изстрела в „буре-
то с барут“, което ще избухне през 
XVI век в Европа и ще влезе в 
историята под името Реформация.

Първият изстрел е сатирична-
та творба, озаглавена „Възхвала 
на глупостта“, в която се осмиват 
грешките на християнска Европа. 
Например Еразъм напомня на чита-
телите как ап. Петър е казал на 
Господа: „Оставихме всичко зара-
ди Теб“ (вж. Лука 18:28). Ала глу-
постта се хвали, че благодарение 
на влиянието ѝ „едва ли има дру-
ги хора, които живеят в по-голямо 
охолство“, отколкото наследниците 
на апостолите. Това е пряк удар сре-
щу мнозина от епископите на сред-
новековната Католическа църква.

Вторият изстрел на Еразъм е изда-
ването на гръцки Нов завет. В про-
дължение на векове авторитетни-
ят текст на Писанието за църквата 
на Запад бил Вулгата, латинският 
превод на св. Йероним. Този пре-
вод обаче страдал от недостатъци. 
Еразъм възстановява в максимал-
на степен оригиналния новозаве-
тен текст от достъпните му гръцки 
ръкописи. Трудът му е отпечатан в 
две колони, като втората съдържа 
нов латински превод на Библията. 
Нещо повече, ученият от Ротердам 
добавя хиляди бележки с посочва-
не на чести грешки при тълкува-
ние на Писанието – дързост, която 
можела да му струва живота. Той 
критикува отказа на Рим да позво-
ли брака на свещениците, при все 
че някои от тях живеели откри-
то със свои любовници, и отри-
ча много от правата, които папи-
те си приписвали. Еразъм поставя 

под съмнение и много практики, 
за които няма библейски указания: 
молитви към светиите, индулген-
ции и поклонение на свети мощи.

След дългогодишна работа Еразъм 
Ротердамски бил готов да издаде 
своята книга, но се питал как би 
могъл да избегне неприятности-
те. Едно възможно решение било 
да свърже своя Нов завет с името 
на някой голям човек.  И така пре-
ди 500 години на 1 февруари 1516 
г. той посвещава труда си на папа 
Лъв X, като година по-рано се е 
сдобил с позволението му. Няколко 
месеца по-късно той уверява папа-
та с меко писмо, че не е искал да 
навреди на Църквата. „Ние нямаме 
намерение да изкореним старото и 
всеобщо прието издание [Вулгата], 
а само да го поправим, където има 
грешки, и да го направим по-ясно, 
където е с неясен смисъл.“

За да не предизвиква гнева на 
църковните власти, Еразъм изтък-
вал, че неговите идеи не били 
нови. Той обичал да цитира име-
нитите църковни отци в подкре-
па на своите подобрения на биб-
лейския превод. Така несклонни-
те към търпимост негови критици 
били отпращани към авторитета на 
признатите герои на вярата.

Както преводът на св. Йероним, 
Новият завет на Еразъм също не 
бил изцяло точен. Холандският 
учен нямал достъп до най-добри-
те ръкописи. Все пак подобрени-
ята били съществени и Мартин 
Лутер, Уилям Тиндейл и дру-
ги използвали неговия труд като 
основа при своите преводи на 
Библията на простонароден език. 
Нещо повече, те подели призива 
на Еразъм за реформи в църквата.

Така реформаторите скъса-
ли с Римокатолическата църква. 

Известно време Еразъм и Лутер 
запазили приятелски отношения. 
Но словото на Лутер било толкова 
яростно, че Еразъм не можел да го 
приеме. И когато изразявал несъгла-
сието си, реформаторите го обсип-
вали с всевъзможни обвинения, 
наричайки го дори „прикрит ате-
ист“. Ученият от Ротердам, който 
учел, че християнският живот озна-
чавал да пребъдваш в Христовия 
мир, бил дълбоко наранен. Той 
изпаднал в смъртна опасност от 
две страни. Протестантите казва-
ли, че е запазил твърде много неща 
от католицизма; докато католици-
те го обвинявали, че руши църква-
та. Еразъм бил принуден да избяга 

от католическия Льовен (Белгия), 
за да се спаси от изгаряне на клада.

Еразъм заслужено придобил 
репутация на остроумен човек – 
хората със спотаен дъх очаква-
ли как ще отговори на поставен 
въпрос. Веднъж курфюрстът1 на 
Саксония Фридрих Мъдри (1483-
1525) го попитал какво е мнение-
то му за Лутер. Еразъм се зами-
слил, а монархът запазил търпе-
ливо мълчание. Накрая прозвучал 
отговорът: „Лутер извърши две 
„престъпления“: нападна папска-
та тиара2 и монашеските шкембе-
та.“ Фридрих избухнал в смях.

Еразъм Ротердамски остава лоя-
лен на Рим до смъртта си през 
1536 г. Той наблюдава с нараства-
щи опасения някои последствия 
от започналата Реформация като 
Селската война в Германия, ана-
баптистките брожения в Германия 
и Нидерландия и цялостната 
социална радикализация. В спо-
рове по доктринални въпроси 
избягва да навлиза като чужди на 
неговата природа и занимания. 
Едно голямо изключение е деба-
тът му с Лутер относно свободна-
та воля на човека, в хода на който 
Еразъм пише две съчинения.

Днес делото на великия учен от 
Ротердам не се споменава чес-
то. Но анабаптистите, последо-
вателите на Цвингли и дори мно-
го лутерани са изтъквали, че са 
негови духовни чада. Неговият 
библейски превод и остроумието 
му изиграват голяма роля за въз-
хода на Реформацията.

Хиляди млади хора посрещнаха 
Нова година на четвъртия редовен 
конгрес Mission-Net. България се 
представи с група от двайсет и пет 
младежи. 

Събитието е съчетание меж-
ду младежка конференция, лагер 
и панаир. Лагер, защото си носиш 
собствен спален чувал за тези пет 
прекрасни дни. Конференция, 
защото има изобилие от проповеди, 

Хиляди се стичат от цяла Европа 
на IV конгрес Mission-Net

Евангелските църкви в 
София отново започна-
ха годината с молитвена 
седмица. Това стана през 
първата цяла седмица от 
януари. Всяка вечер вяр-
ващите хора се събираха 

в различен църковен 
салон, а молитвите бяха 
с различен фокус: за слу-
женията на Христовата 
църква по света; за наро-
да на Израел; за здра-
ве и благословение в 

семействата ни; за мира 
и бежанците по света; за 
бъдещето на България; за 
младите хора в страната. 

На снимката: момент 
от проповедта на п-р 
Людмил Арсов на молит-
веното младежко събра-
ние в църквата „Блага 
вест“ на 9 януари.  ◙

Молитвена седмица 
в началото на годината

Еразъм като предвестник на Реформацията

Бележка на редакцията 
1. Един от германските князе, които участвали в съвета по избора на нов император на германската 
    Свещена Римска империя. – Б.пр.
2. Корона, носена от римските папи от VIII до средата на XX век. – Б.пр.
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската история; превод с 
допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Портрет на Еразъм Ротердамски от Ханс 
Холбайн-младши (източник: Wikipedia)



 От гледна точка на християнската ми 
вяра впрочем лошите новини имат своя 
роля. За да представям благовестието 
пред моя ближен, грехът на човешкото 
сърце е чудесна изходна позиция. Преди 
добрата вест има лоша вест. Ние сме пад-
нали в грях, а последиците от бунта ни 
срещу Бога са видими навсякъде. 

Отвъд това обаче продължавам да си зада-
вам въпроса за необходимия баланс между 
нуждата да съм осведомен и сляпата зави-
симост от новинарския поток. С какво би 
искал Бог да пълня главата си? Как подби-
рам медийните послания, с които се храня? 
Критичен ли съм към пропагандата, перс-
пективите и светогледите, които поглъщам 
от екрана? Имам ли филтър за хибридната 
война, която се води срещу мен от страна на 
обикалящия като разярен лъв паднал ангел? 

Съществена стъпка в опитите ми да разли-
чавам тихия глас на Изкупителя от подлия 
шепот на Изкусителя е решението да чета 
и изучавам Библията всеки ден. Независимо 
дали това става в тихото ми време или чрез 
добра книга, или чрез силна проповед, или 

чрез библейска група, аз съм решен да давам 
в сърцето си повече място на Божието сло-
во, отколкото на гласовете на този свят. 

А вие как решавате този проблем? 
Очакваме писмата ви на редакционната 
поща. По какъв начин успявате да при-
лагате Римляни 12:2 в това отношение? 
Потърсете как звучи този стих във вашето 
издание на Библията. Тук предлагаме един 
от по-динамичните преводи на английски: 
„Не се приспособявайте към обикаляща-
та ви култура дотолкова, че да се впише-
те в нея, без да разсъждавате. Вместо това 
насочвайте вниманието си към Бога. Така 
ще се променяте отвътре навън. С готов-
ност разпознавайте какво иска Той от вас 
и бързо реагирайте. За разлика от заоби-
калящата ви култура, която все ви тегли 
надолу до своите нива на незрялост, Бог 
извлича от вас най-доброто и изработва у 
вас добре формирана зрялост.“ 

Има храна за размисъл, нали?
Влади РАЙЧИНОВ 

На 1872 година месец септември, 30-ти вечерта, 
каза ми Тодор Цв. Багрянов, че дошъл В. Левски 
на Динчо Рапунджия на хана. На другия ден беше 
празник. Привечер излязах от дома да позабиколя 
около Динчев хан (да видя) дали ще мога да по-
видя тоя прочут български юнак Левски. Видях, 
че стои Петко В. Королеев на моста при Ненчо 
Златаря до кафенето. Петко ми каза знаеш ли, че 
Левски е тук. Аз му казах, че за това азе забика-
лям тадева дано да го повида. (Петко-?) ми каза, 
ако желаеш да го видиш, стой тадева той още 
малко и ще излезе пред хана. Подир малко вре-
ме ето един млади момък излезе из хана и седна 
пред хана и отведнъж се сетих, че е тоя е Левски 
според какъвто ми бяха го казвали. След 2-3 ми-
нути дойдоха Ради Гешан /?/ и х. Манчо Златаря 
и тия седнаха при него, тугази намерих и ази слу-
чай при тях да седна та да изгледам Левски. При 
всичките други разговори х.Манчо попита: „От 
дека сте г-не”, а Левски отговори: „Азе съм от 
Пещера, дошъл съм да купя малко кози.” Същата 
вечер намерих Тодор Цветков. Питах го приемат 
ли ме да стана и аз член в тоя таен революционен 
комитет. Той ми каза отведнъж: „Ако желаеш, 
тази вечер сме у нас на събрание, дойди.” Отидах 
вечерта у Тодорови, заварих там Левски, Искрю 
Мачев, брат ми Иван, Захария Колчов (?). 

Съветът беше съставен, Искрю Мачев председател.
Началникът на тайната полиция беше Ильо (Сто-

ян Ильов) – петдесетник, макар че не участваше 
тогава трябваше да не участва. Само той чакаше 
да му се известява после що е решил Съветът и 
той да се води според устава от центр. комитет. 

На другия ден вечерта поканих азе да бъде съ-
бранието у назе. Чекахме Искрю Мачев късно - 
няма го. В разговора Левски каза: „Аз тоя човек 
Искрьо усещам го двуелик е и ако е такъв, трябва 
да се обади на началника на тайната полиция да 
му види испета /да го изпита/ според устава да 
го убие тогази отведнъж.” Т. Ц. Багрянов и ние 
всички казахме, че не е без причина дето не е до-
шъл Искрьо, убедихме Левски и решихме всич-
ки да идем у Искреви да видим, ако има такова 
нещо, което да е причинило неговото недохож-
дане. Ако ли не е имало, тогази да се обади на 
тайната полиция – според Устава да постъпи. 
В Устава имаше и такива членове, щото такива 
хора туркомане, който, ако му се спомене нещо 
за освобождението на България, предава човека. 
Такива хора предатели гласеше 1 член в Устава да 
се обира имането им и да се внесе в Централния 
комитет в противен случай може и да се убиват. 
… Таман при Искровата малка вратня откъмто 
реката имаше край вратнята един керемиден плет 
обграден на Каракольов градината. Като видя 

Левски плета, каза: „…плет се така прескачва”. 
Като отстъпи няколко разкрача от плета залетя и 
прескокна плета като пиле... и то влязахме в къ-
щата у Искреви и то в къщата лежеше Искревица 
болна, а пък в собата лежеше едно детенце. Иск-
рю седеше край него и тугази се разбра, че за това 
не е можал Искрьо да присъства на събранието. 
Тук на тая моя приказка целта е да поприкажа и 
аз нещо за Левски, че с очите си съм го видял 
каква сила имало у него – лек като гълъб и силен 
като аслан. Хаджи Стоян БАГРЯНОВ

Хаджи Стоян Багрянов е един от първите про-
тестанти евангелисти в Панагюрище и същевре-
менно изпълняващ различни длъжности в Пана-
гюрския революционен комитет преди и по време 
на Априлското въстание. В свидетелство на Па-
нагюрско поборническо-опълченско дружество 
„Оборище” се удостоверява, че „беше член орга-
низатор на комитета още през 1871 г. от времето 
на покойния Апостол Васил Левски – Дякон, когато 
Левски идваше тук, той всякога слизаше на квар-
тира у Х.Стоян, а след това той беше началник 
на тайната революционна полиция…” както и че 
„беше доверено лице на Апостола Георги Бенков-
ски и комитета...” Предоставил от семеен архив: 

П-р Данаил ИГНАТОВ (със съкращения)

Съзнавайки най-сетне това, човек, 
като е повиквал на помощ астроно-
мията и математиката, се е старал 
да пресметне точното траене на тия 
кръгообращения и да впише техния 
размер системно и нагледно на кни-
га. Ето така човечеството си е изра-
ботило „годишник“ или календар, 
да му служи като пътепоказател из 
океана на вечността. 

С течение на времето астроно-
мите са откривали непълноти или 
погрешки в календара и са го кори-
гирали според хода и положението 
на надлежните небесни тела. Такива 
исторични изправки има много, но 
за нас важат сега само три, които и 
днес в неравен размер засягат живо-
та на културния свят. Те са: 

Първо, Метонският цикъл, изнаме-
рен и уреден от атинския астроном 
Метон, 433 г. пр. Хр. Метонският 
цикъл е бил употребяван в класична 
Елада; а днес освен за урегулиране 
на някои религиозни празници, той 
има нищожно значение. 

Второ, Юлианският календар, изра-
ботен и въведен по заповед на Юлий 
Цезар, 46 г. пр. Хр. Посредством 
просторната Римска империя той е 
бил въведен в цяла Европа. С една 

важна поправка (на която аз скоро 
ще привлека внимание) годишникът 
на гениалния римец и досега властва 
в просветения свят. 

Трето, Грегориянският календар, 
въведен най-напред от папа Грегорий 
XIII през 1582 г. Този календар се 
нарича и нов стил, за отличие от 
Юлианския, който за същата причи-
на се нарича стар стил. 

Грегориянският календар, стро-
го казано, не е „нов“ календар, а е 
само реформа. Просто е корекция, 
„изправка“ на открита в Юлианския 
календар погрешка, която ще посо-
ча конкретно по-после. 

По силата на тая изправка новият 
стил си е пробил път и е бил посте-
пенно възприет от цяла западна 
Европа, Америка, Австралия, Южна 
Африка и от всички с бели човеци 
поселени острови и колонии. С тези 
трябва да упоменем и Япония, най-
културната азиатска сила. Днес оста-
ва само източна Европа, т.е. Русия 
и балканските държавици, граниче-
ща както географно, така и културно 

с тромавия Ориент, която се още и 
бави от да използва тази реформа. 

Като и България впада в това упорито 
малцинство, подигнат е съвсем естест-
вено въпросът: Не е ли време и нашата 
държава да въведе тая важна реформа? 

И не е чудно, че се подига въпросът 
именно днес. Смутни времена благо-
приятстват за коренни и бързи про-
мени. Тъй Турция се отърва от капи-
тулациите; Русия – от алкохолна-
та хидра, от немските племена и пр. 
Стига нашето правителство да схване 
нуждата, новият стил може тъй лесно 
да стане наш стил, както Петербург 
стана Петроград. Коренни промени 
във време на война са така естест-
вени, както изправяне на градските 
улици след пожар. Това е безспорно. 
Ала непосветените в подробностите 
на предмета имат право да питат: 

Има ли нужда от такава реформа?
(Следва) 

Стоян ВАТРАЛСКИ 
Красносело, при София

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

(I част)

Стоян Ватралски

Мед и катран в медийния казан
Следва от 1 стр. .

Първото ми виждане с дякон Васил Левски

Оригиналният текст на Хаджи Стоян Багрянов



З А ВАС
ЖЕНИ

„Това е неговата заповед... да се обичаме един друг, 
както ни е заповядал.” (I Йоан 3:23)

Любовта е най-силното чувство. Тя преобра-
зява хората, вдъхновява ги за велики дела. Дава 
им сили да претърпяват и да прощават всичко. 
Прави ги способни на саможертва.

Любовта осмисля човешкия живот, дава еди-
нение между мъжа и жената, тя е спойката в 
брака, тя създава хармония в семейството. Тя 
дава сили на майката да се посвети всецяло на 
своето бебе; на мъжа да извършва подвизи; на 
християните да жертват всичко, дори себе си.

Откъде идва тя? Кой е източникът на любовта?
Ап. Йоан казва: „Любовта е от Бога…Бог е 

любов“. Той използва императивната форма 
„Да се обичаме един друг“ (I Йоан 4:7,8). На 
много места Божието слово казва, че трябва да 
обичаме. Говори за любовта като за дълг, дори 
нещо повече - казва, че това е заповед от Бога: 
„Това е Неговата заповед…да се обичаме един 
друг, както ни е заповядал“ (I Йоан 3:23).

Исус казва, че има две заповеди, които са 
основа на закона. Първата и голяма заповед е: 
„Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си 
сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“  А 
втората подобна на нея е: „Да възлюбиш ближ-
ния си както себе си“ (Матей 22:37-39). Може 

ли човек да обича по заповед? Нали любовта е 
нещо, което пламва по някакви тайни, незнай-
ни пътища и закони? Нима любовта е подвласт-
на на ума и волята на човека? Може ли човек 
да заповяда на себе си да се влюби и да обича?

Днес хората ограничават любовта само в емо-
ции. Но любовта е нещо много по-голямо и зна-
чимо. Емоциите са само една част, може би 
началната. Тази, която наистина връхлита извед-
нъж, но това не само че не е нейната същност, 
но е най-неустойчивата и преходна част на любо-
вта. Истинската любов е нещо, което осмисля 
живота на човека, прави го да не мисли за себе 
си, прави го способен да се раздава, да се жерт-
ва. Такава силна, смислена, пълноценна любов 
човек може да получи само от Бога, защото тя е 
плод на Светия Дух (Галатяни 5:22). Апостолът 
казва: „Ние любим (Него), защото първо Той въз-
люби нас“ (I Йоан 4:19). И „Вие сте научени от 
Бога да се обичате един друг“ (I Солунци 4:9).

Как ни научи Бог? – Той ни даде съвършен при-
мер на любов, като пожертва Своя Син за нас, 
не защото заслужавахме, но защото ни обича. И 
тази любов ни задължава, нуди ни да откликва-
ме с любов. Тази любов не е по заповед, не е по 
задължение. Тя е естествена реакция, естествен 
отклик на моята променена същност.

Затова апостолът възкликва: „Вижте каква 
любов е дал Бог на нас, да се наричаме Божии 
чада“ (I Йоан 3:1).

Нас, грешните, недостойни жени, Бог ни 
направи свои дъщери, даде ни право да се нари-
чаме с Неговото име. И когато осъзнаем това, 
тогава ние ще обичаме, защото това е естест-
вен отклик на нашата душа. Както апостолът 
се изразява „защото Христовата любов ни при-
нуждава“ (II Коринтяни 5:14).

Много добър пример е огледалото. То няма своя 
собствена светлина, но когато насочим към него 
светлина, то я отразява. Това сме ние, затова апос-
толът казва: „Божията любов е изляна в сърцата 
ни чрез дадения на нас Св. Дух“ (Римляни 5:5). И 
ние като огледалото отразяваме тази любов, коя-
то Бог е излял в сърцата ни. Тогава ние ще можем 
да разберем думите на апостола: „Ние сме длъж-
ни да се обичаме един друг“ (I Йоан 4:11). С дру-
ги думи, ако не обичаме, това значи, че нашето 
„огледало“ не е в ред. Защото колкото по-качест-
вено е едно огледало и колкото по-добре е фоку-
сирано, тогава светлината, която отразява, ще 
е по-силна. Което значи, че наша длъжност е да 
бъдем изправни „огледала“, годни да отразяват 
добре Божията любов. Затова Божието слово каз-
ва: „Облечете се в любовта“ (Колосяни 3:14), т.е. 
отворете сърцата си за Божията любов. С тази цел 
Божието слово ни съветва „да се поощряваме към 
любов“ и  „любовта ни да расте и да се умножа-
ва“, така че „да се облечем в любов“. Целта е чрез 
Божията любов да даваме плодове в нашия живот.

Тогава ще можем да бъдем всичко онова, кое-
то ап. Павел описва в I Коринтяни, 13 глава. 
Тогава нашата любов ще е дълготърпелива, 
милостива, няма да завижда, нито ще се пре-
възнася, всичко ще прощава и пр.

По случай деня на влюбените пожелавам на 
всички жени широко да отворим сърцата си за 
Божията любов и да полагаме усилия да бъдем 
истински, качествени „огледала“, които отразя-
ват Божията любов около себе си, за да просла-
вяме нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Цвете КУЛИЧЕВА

Дълг ли е любовта
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Цар Давид съгреши с жената на Урия 
и тя забременя. За да скрие греха си, 
Давид извика от фронта мъжа ú Урия в 
отпуск. Но вечерта той не отиде да спи 
у дома си, а спа при слугите на царя. Ко-
гато измамата на цар Давид не успя, той 
извърши втори грях – заръча да поставят 
Урия на най-опасното място на фронта и 
да го оставят сам, за да бъде убит.

След като мина жалейката, Давид взе 
Уриевата жена Витсавее за своя жена и 
тя му роди дете. Тогава при него дойде 
пророк Натан и много силно го изобли-
чи. Давид осъзна греха си и помоли Бог 
да му прости. Пророк Натан каза на Да-
вид: „Господ отстрани греха ти, няма да 
умреш... но детето, което ти се е родило, 
непременно ще умре“ (II Цар. 12:13,14).

Господ порази детето и то се разболя 
тежко. Седем дни, докато детето беше 
болно, Давид постеше и се молеше. Бог 
„не чу“ тези молитви на Давид и детето 
умря. Въпреки че Бог прости греха на Да-
вид, той трябваше да заплати за греха си.

Друг пример е Мариам – сестрата на 
Мойсей. Когато тя и Аарон се разбун-
туваха срещу Мойсей, Бог я наказа с 
проказа. Тогава Мойсей се помоли: „О, 
Боже, моля Ти се, изцели я“ (Числа 
12:13). Но какво каза Бог? – „Ако би я 
заплюл баща ú в лицето, не щеше ли да 
бъде посрамена седем дни? Нека бъде 
вън от стана седем дни“ (Числа 12:14).

Бог изцели Мариам, но тя остана 
прокажена седем дни. Тя заплати за 
своя грях с този срам, да бъде изолира-
на пред очите на всички.

Много добър пример е Яков. С измама 
той взе първородството на брат си. Но 
това му коства много – 40 години из-
гнание. Там тъст му го излъга и вместо 
любимата му жена Рахил, за която ра-
боти седем години, му даде болнавата ú 
сестра Лия. След това той трябваше да 
работи още седем години за любимата 
си. Когато синовете му пораснаха, те 
също го излъгаха, като продадоха лю-
бимия му син Йосиф, а на него казаха, 
че е разкъсан от звяр. Бог му прости 
и го вгради в родословното дърво на 
Исус, но той плати скъпо за греха си.

Грехът е нещо много лошо. Много 
пъти, въпреки че ни прощава, Бог ни ос-
тавя да платим някаква цена за греха си. 
Понякога за кратко, както Мариам. Друг 
път – цял живот, както Яков. А понякога 
този „дълг“ остава наследство и за поко-
ленията, както Давид плати за смъртта на 
Урия. Бог го наказа: „Никога няма да се 
оттегли меч от дома ти“ (II Цар. 12:10). 
Знаем, че срещу Давид се надигаха не 
само чужди, но и близките и синовете му.

Много наркомани приемат Исус. Го-
ляма част от тях са ХИВ позитивни. 
Въпреки че са новородени Божии чада, 
те плащат „цената“ на греха си, поня-
кога за цял живот. Дори да не бъдат из-
лекувани те благодарят, че са познали 
Исуса и са намерили вечен живот. Да не 
се учудваме, ако понякога Бог ни нало-
жи „цена“ за някой наш грях. По-добре 
е да се молим Той да ни изпрати някой 
„пророк Натан“, който да ни изобличи 
за греха ни. Това може да бъде някой 
брат или сестра от църквата, някой по-
близък или далечен. Важното е ние да 
осъзнаем греха си и да се покаем пред 
Бога. А това, че Бог може да „не чуе“ 
някоя наша молитва, с която искаме Той 
да отмени наложена върху нас „цена“, 
не е най-страшното. По-важно е, че 
Бог ни е простил и въпреки всичко ни е 
приел в Своето семейство.
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Заплащане 
на греха

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ

Трудностите предхождат победа-
та само за да я направят по-слад-
ка. Сълзите изпреварват радостта 
само за да може тя да бъде пълна. 
Тъмнината понякога сякаш ни пре-
взема само за да открием колко силна 
е светлината, която носим в себе си.

Планините застават на пътя ни 
само за да разберем, че в нас има 
достатъчно вяра да ги премес-
тим. Клюките ни връхлитат само 
за да осъзнаем, че в нас има доста-
тъчно чистота да стоим далече от 
тях. Болестите ни тормозят само 
за да оценим здравето по-добре. 
Бедността чука на вратата ни само 
за да остане един ден зад гърба ни.

Нараняват ни само защото след 
време ще ни поискат прошка с 
наведена глава. Отхвърлят ни само 
за да ни се възхищават след годи-
ни. Разочароваме се само за да 
може животът да ни изненада при-
ятно, когато най-малко очакваме.

Ако познаем омразата, то е само 
за да я презрем и да се научим да 
обичаме горещо. Сълзите ни горчат 
само за да открием, че може да са 
сладки, щом неочаквано заплачем 
от радост. Чувстваме се малки и 
слаби, но не след дълго укрепваме 
в сила. Страхуваме се само защо-
то ще триумфираме над собствени-
те си страхове. 

Робуваме на мнението на хората 
само за да пораснем в разбиране, че 
истински важното е какво мислят 
за нас най-близките ни. В долината 
на мрачната сянка сме само защо-
то има Висша милост, която ще ни 
извади оттам. Като в пещ сме и огъ-
нят ни обгръща отвсякъде само за 
да излезем като пречистено злато. 
Сблъскваме се с похот само за да 
научим най-важния урок – любо-
вта има сила само когато е чиста! 

Мечтите ни остават несбъдна-
ти само защото ще започнат да 
се осъществяват тъкмо когато не 

ги очакваме. Мислим, че нямаме 
нищо, но то е само за да седнем и 
да оценим всичките си притежания, 
които не могат да се купят с пари. 

Като в каменоломна сме, но това е 
само защото ударите по нас извай-
ват твърд характер. Тормози ни 
безсъние и умът ни понякога няма 
покой, но това е само защото един 
ден ще помагаме на други да се 
справят с това. 

Злонамерени са към нас и ни боли, 
но това е само за да може точно 
тази болка да не ни позволи да сме 
такива на свой ред. Сблъскваме 
се с невъзможни ситуации само за 
да извикаме един ден от покрива 
„Чудо!“ Хомотът в живота ни е само 
за да открием, че имаме достатъчно 
постоянство и воля до го строшим. 

Облаците по пътя ни са само за да се 
научим да виждаме ясно. Понякога 
се лутаме дълго, но само за да наме-
рим верния път. Нещо не е станало 
днес, но само защото утре може да 
стане два пъти по-добре. Живеем 
целия си живот на земята, но рано 
или късно ни става ясно, че наши-
ят истински и вечен дом е Небето. 
Безпомощността, която изпитваме 
на моменти, идва само за да научим 
колко голям и силен е Бог.

Несбъднатата любов е само нача-
лото на една приказка с щастлив 
край, когато от посятото със съл-
зи ще жънем с радост. Всяко зло в 
живота може да бъде обърнато за 
добро!
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Когато злото се обръща за добро


