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ПРЕДИ ПРЕДГОВОРА

Пожелавам тази книга да бъде прочетена не само от богослови, а от всички, които чувствуват в сърцата си, че са християни.
Недоучените материалисти, които отричаха историческото
съществувание на Господа Иисуса Христа, при хилядите исторически свидетелства, бяха изхвърлени зад борда на времето и сега никой не се осмелява да отрича историята. Но това
не е достатъчно за да бъде човек християнин. Да чувствува
той, в сърцето си, че е християнин, значи да вярва, че Иисус
Христос, Синът Божий, Второто Лице на Света Троица, е истински Бог и съвършен Човек. „Господ мой и Бог мой!,, - изповядал св. ап. Тома възкръсналия Иисус Христос. (Йоан.
20:28).
„...Бог истинен...и се въплоти от Духа Светаго и Дева Мария и стана Човек...,, - се казва в Символа на вярата, формулиран на I и II Вселенски събори, - който ежедневно се чете
на св.Литургия в църквите, а някъде се пее и от целия присъствуващ богомолен народ, - с който символ изповядваме
нашата вяра. (Помествам Символа на вярата в пълнота, веднага след Съдържанието, преди текста на книгата).
Тази вяра пожелавам на всички!
Пълно неразумие е човек да се надява само на себе си в
житейското море или да търси фалшиви и заблудни опори,
вместо да търси помощта на Господа Бога, на Пресвета Богородица, на светите Ангели и на Божиите угодници - светиите.
По-сигурно от това, ей Богу, няма! И като не забравя, че отвъд смъртта ни очаква вечност, която, каква ще бъде, зависи и
от нас. Благодатната помощ, потребна ни за избягване на вечната погибел и за придобиване на вечния блажен живот, е на
църковните тайнства, особено на тайнствата Изповед и Св.
Причащение.

Историческите свидетелства за Божествеността на Иисуса
Христа са на всяка крачка, стига човек да пожелае да ги види.
В моята книга, например - разказът за действителните събития, които са се случили при и със св. Константин Велики, е
само едно от тях.
Ще си позволя да завърша предпредговора със заключителните думи от една статия на отец Архимандрит Сергии
(Язаджиев), в последния брой на списанието „Православно
слово", които много ми допаднаха и харесаха за завършителни слова и на моя пред пред говор: „И дано с будна съвест и
чисто сърце да повтаряме докрай тези думи от молитвата преди Св.Причастие, съставена от св.Иоан Златоуст: „Вярвам,
Господи и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът
на Живия Бог, дошъл в света, за да спасиш грешниците,
пръв от които съм аз". Амин."
1/14 декември 1999 г.

Авторът

ПРЕДГОВОР

През 1582 г. папа Григорий XIII провел календарната реформа въпреки предупреждението на Сорбоната, че ако бъде приета тази реформа, ще се изпадне в положението на осъдените в древност квартадециманци (четиринадесетници), които празнували Пасхата (Великден) на 14 нисан, (от там и
името им) - заедно (едновременно) с юдеите.
Това от една страна - каноническата.
От друга - през следващата 1583 г. излязъл капиталният
труд на големия немски учен Джозеф Скалигер (1540-1609)
„Нов труд по подобряване измерването на времето", с който
се положило началото на историческата хронология. Скалигер отхвърлил категорично реформата като антинаучна, тъй
като един нов календар, построен върху григорианската реформа, би загубил математическата си основа, без която не
биха могли да се направят никакви научни изчисления.
Уважаеми читателю, както виждаш, поставям още в самото начало два довода, които произлизат от западните европейски среди. Те са достатъчни, да развенчаят помпозната Григориянска реформа и да я поставят на нейното място като антиканонична и ненаучна, даже в очите на незапознати с въпроса
люде, които поради различни причини (политически, икономически и прочее) и a'priori (предопитно) са склонни да приемат западните „културни постижения", само защото произлизат от Запада.
Но Сорбоната е западен и при това - католически университет (в Париж), а Джозеф Скалигер е немски учен (т.е. също
западен), по вяра, до григориянската реформа, римокатолик.
Ще ми се да обясня относно предлаганата книга: първите
девет глави написах преди години. Другояче бях замислил
творбата - като по-кратко, цялостно, (без разделяне на глави)
научно-популярно изложение, - една обширна статия. Когато
се върнах към работата, август-септември 1998 г., не задрас-

ках написаното. Направих някои дребни добавки, като например - кой е св.Епифаний Кипърски, и продължих, с намерение да приложа една по-разширена схема. Разделих написаното на глави и нататък след 9-та глава, маниерът и ритъмът се
промениха, с най-голямото ми и искрено желание, до колкото
ми е възможно, написаното да бъде максимално четивно и независимо от спецификата на материята, да бъде разбрано от
всекиго.
Веднага, след предговора, поставям, любезни читателю,
Съдържанието. Избери си, която искаш глава и прочети това, което най-много би те заинтересувало. Избери след това
втора, трета... Желая да се надявам, че след прочетеното по
избор, ще започнеш четенето отново и последователно - от
начало до край. Защото наистина в началото се поставя глава
първа.
Пожелавам приятно и ползотворно четене.
Март-юни 1999 г. Авторът.
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Послепис: Когато пълнолунието е в неделя и когато е във
вторник (от таблицата). Да рекапитулираме... Великият
индиктион е уникален! Математикът Гаус създал формула
по изяшната конструкция. „В руце лето"
134
VII. ПЪРВИ ИЗКУШЕНИЯ. ОСТАВИЛ ЛИ Е СОЗИГЕН
ПРОБЛЕМИ. БЛАГОДАТНАТА ВЕЛИКДЕНСКА
РАДОСТ
142
ГЛАВА 41-ВА. Първи съблазни от „изоставането" на
Юлиянския календар от тропическата година на Изток.
Отстъплението от вярата върви успоредно или изпреварва
каноническите отстъпления. Не са знаели или не са искали
да си спомнят в Рим?
142
ГЛАВА 42-РА. Махнал ли е Созиген с ръка? Двата аспекта Първи аспект. Тропическата година избързва спрямо
астрономическата, но и спрямо календарната юлиянска
година. Не само Шерлок Холмс се очудил, но и
папистичен Рим. Миколай Коперник, Галилео Галилей,
Джордано Бруно. Созиген би махнал с ръка спрямо
реформаторите
144
ГЛАВА 43-ТА. Мерките са условни величини.
Оптималната календарна година - резюме
148
ГЛАВА 44-ТА. Движенията във вселената. Вселената
не е нито вечна, нито безкрайна. Първоначалният взрив теория. Процесите във вселената. Слънцето - нашата
звезда. За края на света
148
ГЛАВА 45-ТА. Библията не е компендум по астрономия.
Фантасмагориите за извънземни цивилизации. Какво казал
св.Филарет Московски през XIX в. „Като имате пред очи
свършека на техния живот, подражявайте на вярата
на вярата им." (Евр. 13 : 7)
'.
153
ГЛАВА 46-ТА. Вторият аспект- защо не съществува проблем.
Календарното равноденствие трябва да изостава. Разяснение
от амвона на православните храмове в инославните страни.

Примерът - о. Серафим Роуз. Нямало кой да чуе Сорбоната.
Созиган създал еталон. След още 17 века
155
ГЛАВА 47-МА. Средновековните схоластици се загрижили
за православната Пасха. Великденът не е сезонен празник.
Великденската радост е благодатна, защото
Христос Възкресе!
157
VIII. ОТПАДАНЕТО НА РИМ. ФРАНКИТЕ.
ОЩЕ ИСТОРИЯ
159
ГЛАВА 48-МА. Къде остана православната слава на Рим?
Отговорът с една или с две думи. За какви „съборници"
става дума. Привлекателната дума „православни"
159
ГЛАВА 49-ТА. Поява на франките. Хлодвик - покръстител
и обединител. Всеки народ давал плодове на вярата.
Из акатиста на св.Иоан Шангхайски Чудотворец
160
ГЛАВА 50-ТА. Франките при Меровингите. Карловингите.
Узурпаторът Пипин Къси. Начало на Папската държава.
Вярата в Рим оставала православна
162
ГЛАВА 51-ВА. Карл Велики. Объркване верските с
политическите дела, след като видял в ръцете си
огромна власт
163
ГЛАВА 52-РА. Ереста „филиокве" - нелогична и богопротивна
ерес. Св. 26 мъченици Зографски. Какво станало с телата на
монасите, които приели „латинската" вяра. За светците и
техните свети мощи. За „подробностите" във вярата
165
ГЛАВА 53-ТА. Папа Лъв III. Опасенията на светейшия папа и
избор на царствен покровител. Опасност за Православното
кредо от друга посока
169
ГЛАВА 54-ТА. „Богословското" мнение филиокве, като
средство за отделяне-противодействие срещу (Източната
част на) Римската империя - Византия, замисляли да
влезе като вероизповедна (еретическа) добавка, на
провинциалния събор в Ахен. Ако бихме живяли
в началото на IX век
170
ГЛАВА 55-ТА. Веднага след събора в Ахен... „Извиван",
притискан, папа Лъв III отстоял, нещо повече - поставил
скрижали с Православния символ на вярата на вратите на
13

катедралата „Св.Петър" в Рим. Историческият
констекст
172
ГЛАВА 56-ТА. На Изток иконоборчеството бушувала чак
до смъртта на император Теофил в 842 г. Тържество на
Православието. Св.царица Теодора
174
ГЛАВА 57-МА. Три велики светици императрици сияят в
светийския лик... Св.императрица Пулхерия. Августа Пулхерия
и нейния брат император Теодосий Младши. III вселенски
събор. Откровението на импер.Теодосий. Император Маркиан,
императрица Пулхерия - девственото съпружество. Св.папа
Лъв I Велики. IV вселенски събор. Кончината на св.
императрица Пулхерия
175
ГЛАВА 58-МА. Православна Византия се въздигнала. VI в е к св.император Юстиниан Велики. Св.папа Агатон за Юстиниан
Велики. На VI вселенски събор... Песента „Единородне Сине и
Слово Божий..." Юстинианов кодекс, църквата „Св.София".
Православна интеграция. Кой разбил царските гробници в
Константинопол. Още за св.импер.Юстиниан Велики
184
ГЛАВА 59-ТА. Св.Императрица Ирина. Защо-във филма за Карл
Велики нещата бяха представени невярно. Св.Ирина взела
властта като регентка на Константин VI. Оттеглянето на
св.патрирх Павел IV, тревогите на православната св.
императрица и избора на Тарасий за патриарх (св. патр.
Тарасий). VII вселенски събор. Св. императрица Ирина си
построила на небето дом
190
ГЛАВА 60-ТА. Константин пораснал... Греховната му страст и
горчивите резултати. Увещанията и мъжеството на св. патриарх
Тарасий и стареца Йоан. Безспокойството на папа Лъв III.
Съдбовният избор на майката... император Константин VI
свален. Св. императрица Ирина - самодържец. Тъмни облаци
надвиснали над Константинопол - измяната на пълководеца
Никифор срещу законната власт. Св. императрица Ирина в
смирение предала праведната си душа Богу. Предателят
Никифор - император, а българските войски - екзекутор на
предателя
194
ГЛАВА 61 -ВА. Накратко историята до св.императрица Теодора.
Възцаряването й след смъртта на Теофил. 842 година 14

Тържество на Православието. Константинополският
патриарх св. Методий, окончателна победа над
иконоборството и посрамване на еретиците.
Контекст от българската история. Св. императрица
Теодора се оттеглила от властта и я предоставила
на сина си император Михаил III. Кончината на
св. императрица Теодора
202
ГЛАВА 62-РА. Около 120 години продължило иконоборството,.. Вместо благодатна помощ, гняв Господен над Византия. Какво можем да прочетем в книгата на св.Димитрий
Ростовски за периода на иконобоството и последиците
213
ГЛАВА 63-ТА. Историята не свършила с коронацията на Карл
Велики. Поставяне на скрижалите с Православната вероизповед
на вратите на катедралата „Св.Петър" в Рим. „Това ез, епископ
Лъв, поставих за запазване и утвърждаване на Православната
вяра"
214
ГЛАВА 64-ТА. Какво вършели по-нататьк полуцивилизованите
франки - да се обърнем към нашите източници, древните жития
на светите Братя Кирил и Методий, на св. Климент Охридски
Чудотворец. -Интродукция към темата
216
ГЛАВА 65-ТА. И така, да си припомним фактите от
историята отначало... Кой изпратил светите Братя в мисия
във Великоморавия. „Amicus fortissimus". Повикани в Рим
от Моравия, св. Братя били посрещнати великославно заради
мощите на св.Климент папа Римски. Освещаване на славянските
книги на св.Литургия от папа Адриан II. Смъртта на св. Кирил.
Св. Методий - архиерей. Арест в Ерланген. Освободен от папа
Йоан VIII, св. Методий се отдал на равноапостолна
просветилска дейност в огромната епархия. Един по-късен
факт- поканата на император Василий Македонянин
217
ГЛАВА 66-ТА. Какво означава „първо" и „второ" светителствуване на св.патриарх Фотий? Св. Игнатий Константинополски изобличил Варда...(А св. императрица Теодора
„стеснявала действията" на Варда...). Избор на св.Фотий за
патриарх. Дипломатическа подготовка за покръстването на
България, първо - на св. равноапостолен княз Борис. Римските
своеволия в България и могъщата защита и изобличение от
15

гения на св.Фотий. За мнимата вражда между
св. Игнатий и св.Фотий
223
ГЛАВА 67-МА. Тъжно завършила 869 година... Съборът 869870 г. и папските претенции. Вялият събор не утешил Василий
Македонянин. Българската делегация на събора. В България „каквото си постлали, на това и легнали" римските епископи и
свещеници. Въпроси с очаквани отговори. Съборът не
удовлетворил папските претенции за поставяне папата
над Църковния съд. Каква се оказала стойността на
осъждането на св.Фотий от събора за имп. Василий
Македонянин, за св. Игнатий Константинополски,
въобще за Византия? - Никаква!
229
ГЛАВА 68-МА. Новият папа Йоан VIII. Константинополският
събор в 879-880 г. Подаръците на светейшият папа Йоан VIII за
светейшия патриарх Фотий. Триумф на единението. Решението
на допълнителното заседание на Събора за недопустимост на
каквато и да било промяна в Символа на вярата, осъждане на
„филиокве". Какво написал Анконския епископ Павел, когато
подписвал от името на папата съборните актове
235
ГЛАВА 69-ТА. Пред папа Йоан VIII наклеветили равноапостолния св.Методий. Какъв слух пуснали филиоквистите във
Великоморавия и как били посрамени - или какво съдържало
писмото на светейшия Йоан VIII до княз Светополк. Второ и
последно посрамване на филиоквистите. Тропар
на св. св. Кирил и Методий
240
ГЛАВА 70-ТА. Кога е започнало покръстването на Полша.
„Някой много силен княз седеше на Висла..." Архиерейската
власт на светаго Методия. За двойния грях на филиоквиститефранки спрямо славянските народи. Последните трудове на
св.Методий като преводач на Свещеното Писание и службата
на Димитровден. Среща на св. Методий с унгарския крал.
Блажената кончина на св. Методий в 885 г
241
ГЛАВА 71-ВА. Защо и кой замъчил и прогонил учениците на св.
св. Кирил и Методий от сревноевропейската славянска епархия
след блажената кончина на св. равноапостолен Методий. Какво
можем да намерим в житията на светите Охридски чудотворци
Климент и Наум, - действията на франкските духовници,
16

носители на ереста филиокве, срещу Православната вяра и
нейните защитници - учениците на св. св. Кирил и Методий.
Как може да се очудваме на последвалите събития? Понататъчната съдба и дейност на светите мъченици - св.св.
Кирило-Методиеви ученици. Църковният събор свикан от
св. княз Борис в края на знаменития IX в. -в 893 г
247
IX. ГРИГОРИАНСКАТА РЕФОРМА
И ПОСЛЕДСТВИЯТА
258
ГЛАВА 72-РА. Пролог - увод. За духовните и материалните
блага. За Божествената благодат и кои са светите седем
Тайнства. Страхът Господен и трите степени на покоряване
на Господа. Преплитане на ценности и опасността от
неразграничаването им. България преди световната война
и др. Може ли да се говори за гордост на изповядващите
Православие? Какво може да произлезе от преплитането
на ценностите и какво трябва да бъде отношението на православния християнин по този въпрос
258
ГЛАВА 73-ТА. Как се зародила Григориянската реформа.
Обратните резултати, вместо очакваните... Защо реформаторството „процъфтяло" на Запад. Запазеният екземпляр в
Народната Библиотека. Д-р Махнич. Проф. Калтенбрунер.... 165
ГЛАВА 74-ТА. Яко Боско като вододел. Традиционалисти и
реформатори в рикокатолицизма. Разликата между
архиепископ Льо Февр и Абат Гетте
269
ГЛАВА 75-ТА. „Реформатори" след Яко Боско. По какви
причини предложенията за реформи не били внедрени. Папа
Йоан XXIII и съборът в Констанц, Ян Хус. Защо Базелският събор спрял да се занимава с предложението за реформа на календара - Флорентиската уния, папа Евгений IV: „Щом Марк Ефески не е подписал, все едно че нищо не сме постигнали"
271
ГЛАВА 76-ТА. Инициативата на униятския епископ (кардинал)
Висарион. Латеранският събор - реформите изоставени.
Мнението на Миколай Коперник. Календарната реформа
на папа Пий V. Забранената календарна част на папския
Бревиарий. Сирлет & комисия. Как отбранявали папския
авторитет и личния престиж на кардинала
275

2. Календарът и Пасхалията...
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ГЛАВА 77-МА. Папа Григорий ХШ, дейност. Йезуитът
Посевин. Вартоломеевата нощ. Мисиите на Антонио Посевин
в Швеция и Русия. Папата побързал с реформата..., цели
поставени пред нея. Източните патриарси анатемосали
реформата. Агресии срещу Русия
178
ГЛАВА 78-МА. Григориянският календар не бил някаква
съвършено нова система. Приближаване на календарната година
до тропическата година чрез орязване на Юлиянския календар.
Геоцентристи. Намаляване по един ден от столетие, но не от
всяко. „Научни" нелепици
183
ГЛАВА 79-ТА. Вторият човек носещ отговорност за реформата.
Третият герой - теоретикът. Мението на самия Христофор
Клавий за прутенските таблици и екзакта на Лилио - основите
изхвърляте, а къщата оставяте... да виси във въздуха. Клавий
се заплита... И Посевин защищавал реформата. Четирите
недостатъка на реформата признати от Клавий
285
ГЛАВА 80-ТА. Какво шокирало Календарната комисия доклада пред папата в 1580 г. и какво предполага Д-р Махнич,
относно ектазктът на Лилио, - с какво кардиналът измамил
папата... Кои, според папата, влизат в списъка на „christiani
principes" и кои не влизат
289
ГЛАВА 81-ВА. Пръв по чест владетел - германският
император... Втори - португалския крал. Защо?
Испанският и френският крале. Какво всеки един от тези
владетели отговорил на запитването за реформата
293
ГЛАВА 82-РА. Отзивите на запитаните учени и университети.
Какво написал Веронския астроном Йосиф Ваданий. Отговорът
на Сорбоната - порицаващ реформата. Коментар. Какво не
могли да предполагат в Сорбоната - „модерен" календар
върху... геоцентрични основи
296
ГЛАВА 83-ТА. Булата на папа Григорий XIII. Защо задачата
била непосилна, неправилна и вредна и ненужна. Какво
изтъкнал св. Максим изповедник в гл. 14 и 15 на своя
посхалистичен труд. Нека добре да се замислят
301
ГЛАВА 84-ТА. В очакване на реформата, протестантите се
умълчали. Медалът. Реакция на протестантите след излизане
на реформата. Реформата като спектакъл. Д-р Махнич
18

обвинява кардинала... Отговорността на папата. За градацията
на ценностите. Папа Григориянската градация на ценности.. 305
ГЛАВА 85-ТА. Въвеждане на реформата. Италия, Испания и
Португалия. Франция. Джозеф Скалигер скъсал с римокатолицизма. Полша - с какво се сблъскала реформата там,
Краковският университет, Ян Лятос. Притесняване на православните заради календара. Йезуитите и крал Стефан
Батори. Трите му охранителни грамоти в защита на
православното население и стария църковен календар
309
ГЛАВА 86-ТА. Това, което йезуитите не могли да постигнат
при крал Стефан Батори, постигнали при крал Зигмунд III Ваза.
Унията в 1596 г. Внимание, те само са облечени в православни
одежди! Как станало? Фалшивата и истинската братска любов.
Когато папа Йоан-Павел II бил в Грузия
315
ГЛАВА 87-МА. Какво станало по-нататък. Кой бил крал Зигмунд III Ваза? Шведският клон на династоята Ваза: Густав 1
Ваза, синовете му: Ерик XIV, Йоан III, Карл IX; крал Густав II
Адолф, Кралица Кристина, кралете Карл X Густав, Карл XI,
Карл XII -живот авантюра
317
ГЛАВА 88-МА. Полският клон на династията Ваза. Господство
на йезуитите. Ослабването на Русия при Борис Годунов,
руската кампания, лъжедимитриевците, полски княз - цар. •
Не паднала Троицко-Сергиевата лавра след 11 месечна
обсада. Минин и Пожарски начело с чудотворна икона на
Пресв.Богородица. Напразно пролята полска и руска кръв.
Малко отклонение: можело и другояче - крал Ян III Собески вечен мир с Русия. Срещата между Леополд I
и Ян III Собески. Разгром на турците при Виена
322
ГЛАВА 89-ТА. При Зигмунд III Ваза новият календар се явил
средство за доказване лоялност към полската власта (?!)
Започнало мъченичество... Подвигът на 12 православни
свещеници и Божието наказание върху жестокия феодал
„внедрител" на новия календар
(Из записките на Петър Могила)
326
ГЛАВА 90-ТА. Апологети на стария календар: Герасим Смотрицкий, Свещ.Василий Сурожски и др. Защита на стария
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календар от Христофор Бронски - нещо, което звучи
съвсем съвременно
327
ГЛАВА 91-ВА. Да се върнем в Германия... Още мастилото на
булата не засъхнало и протестантите скочили. Научни доводи.
Най-силният довод на протестантите, професори Осиандър и
Хербрант. Памфлети. Календарът на папа Григорий XIII...
утвърдил протестантите. Клавий защищавал календара и
признавал... Главните недостатъци, които правят реформата
негодна: канонически и математически
330
ГЛАВА 92-РА. Притиснат до стената, като умаломощен
фехтовач, Клавий се извинявал... Гражданският календар
не е Григориянската реформа. Ваданий знаел какво
приказва. Проф.Маестлин. Какво още признал
Клавий - невероятно признание
333
ГЛАВА 93-ТА. Как посрещнал вестта за реформата Германският император Рудолф II? Не посмял да въведе Григориянския
календар веднага. Курфюрстите - против. Въведената реформа коварен бумеранг
336
ГЛАВА 94-ТА. Събитията бързо следвали едно след друго. Нов
указ, специално за Австрия. Баварският херцог Вилхелм се
притекъл на помощ или кой кого трябвало да съветва.
Съпротивата на щирските чинове, възстания в Щирия и в
Аугсбург. Реформата се „разяснявала" с помощта на пиките...
Гр.Шпеер и други градове по неговия пример. Отхвърленият
съвет на принц Ернст. Ерцхерцог Матей и протестантските
делегати
339
ГЛАВА 95-ТА. Римокатолишкото население постепенно свело
глава, протестантите - напротив, считали се за смели бойци за
стария календар. Обратният, на очаквания от Рим, резултат вместо връщане на протестантите, пълното им отделяне.
Възстания и отстъпки на Хабсбурга
342
ГЛАВА 96-ТА. Тридесетгодишната религиозна война
и последствията
343
ГЛАВА 97-МА. Протестанството не било свързано духовно
с Юлиянския календар и след 100 години, когато старите
поколения, които защищавали с кръв стария календар, били
вече в гроба, новите поколения изменили по...политически
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причини (!!), и въпреки това внедряването на новия календар
продължило векове... Рим не посмял да се занимава повече с
календарни реформи. Не изменила Православната Църква!.. 438
ГЛАВА 98-МА. Папа Григорий XIII изпратил на патриарх
Иеремия II дарове и реформата. Отговорът на Константинополския патриарх. Константинополския събор в 1583 г.
Отрицателното отношение на св. Православна Църква към
календарните и пасхалистични промени („новшества") през
вековете
350
ГЛАВА 99-ТА. Цариградският конгрес - отстъплението в 1923
г. Т.н. Новоюлиянски календар - вариант на Григориянския.
Цариградската патриаршия станала причина за внасяне найголяма съблазън в живота на останаланалите Православни
Църкви. Отклонението по календарния въпрос... Христовата
Църква „.. .и портите адови няма да й надделеят". Смешение на
вяра в Бога с вяра въобще. Възможно ли е връщането на
Римския папа? Придържането към Юлиянския календар пробен камък
355
ГЛАВА 100-ТНА. Кои църкви преминали към новия
календар - Еладската, Александрийската, Румънската.
Защо и как? Гърция - чудото на Кръстовден. Румъния гоненията и мъченията
359
Е П И Л О Г
ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИЯ КАЛЕНДАР В БЪЛГАРИЯ.
НЕКАНОНИЧНОТО И АНТИНАУЧНО ИСТОРИКОХРОНОЛОГИЧЕСКО БЕЗСМИСЛИЕ. СПОМЕНИ
ГЛАВА 101-ВА. Малко преди промяната
ГЛАВА 102-РА. В Митрополията
ГЛАВА 103-ТА. Да започнем „календарната" история в
България от начало... Събития от историческия контекст
ГЛАВА 104-ТА. Княз (цар) Фердинанд запазил Юлиянския
календар близо 30 години. Един (непотвърден) разказ.
Фактът обаче, си е факт. Причината за промяната и
промяната на календара за гражданска употреба в 1916 г.
Как се празнуваха църковните празници
ГЛАВА 105-ТА. Промяната
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368

368
368
371
377

388
400

ГЛАВА 106-ТА. След промяната
406
ГЛАВА 107-МА. Руското подворие в София и Българското
в Москва... Митрополит Никодим Ленинградски. Размисли.
Съвременни йерарси... Още веднаж предохранително да си
припомним 1-вото правило на Антиохиския събор и Седмото
Апостолско правило. Вододелът
422
ГЛАВА 108-МА. Фалшивата версия „Връщаме се
на старите дати"
430
ГЛАВА 109-ТА. По-точни ли са григориянските дати? Те
не само спрямо Юлиянската, но и спрямо Григориянската
календарна система са неверни и неточни, или Хортензий знаел
какво пише и Ваданий какво приказва... Нека да видим как тази
„точност" изглежда... Другият фалшив рефрен: „Важното
е да се празнува..." Какво още можеше у нас
да се направи от патриарх Максим
434
ГЛАВА 110-та. Как коректно постъпила Българската държава с
Националния празник, в календарно отношение, през 1916 г.
Трите вида „календарни логики". За незаменимото научно
юлиянско времеизмерване и незаменимите юлиянски дати...
Ако цариградските календарни реформатори... Вместо
заключение
450
ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛИ
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СИМВОЛА НА ВЯРАТА:
Вярвам в един Бог Отец, Вседържител Творец на небето и
земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от
Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,
единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало;
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Светаго и Дева Мария и
стана човек.
И бе разпнат при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца
изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и
със Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
И живот в бъдещия век. Амин!
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I. ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ ГЛАВИ ЗА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

ГЛАВА 1-ВА: Най-великото събитие в историята
на човечеството - Христовото Възкресение. Събитието
в календарно-исторически план
Безспорно най-великото събитие в човешката история, на
всички времена е Христовото Възкресение. То е и най-чествувано от християните като празник; - Пасхата Христова е
център на богослужебния годишен кръг.
Една от задачите на I вселенски събор (325 г.) е била, да
уеднакви между всички християни празнуването на Великден
- светлата Христова Пасха, като се спазят каноническите и
историко-хронологическите условия.
С няколко думи ще се върнем към събитието в неговия исторически и календарно-исторически план.
Целият Ветхи Завет е бил подготовка и предобраз на Новия Завет, подготовка за идването на Христа Спасителя,
включително ветхозаветната пасха, празнувана в чест на избавлението на Божия народ Израиля от Египетското робство.
Но трябва да добавя, че самото чудесно избавление от робството на фараоните (XVI в.пр.Хр.), с реални последици за
богоизбрания народ, е и предобраз на избавлението на човешкия род от робството на греха, проклятието и смъртта от
Господа и Бога нашего Иисуса Христа.
Празнуването на ветхозаветната (предобразна) пасха е започвало в деня на първото пролетно пълнолуние, след равноденствието. Това било четиринадесетия ден на първия пролетен месец - нисан, който от своя страна започвал с първото
пролетно новолуние.
Именно тогава, на 14 нисан (първото пролетно пълнолуние), се колело пасхалното агне.
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По Божий промисъл Господнята жертва - „...Христос, пасхата наша, биде заклан за нас" (1 Кор. 5:7), се извършила точно по времето на юдейската пасха и с това я отменила. Както
от изгрева на слънцето избледнява луната и нейната нощна
светлина става безпредметна и безвидна.
Господ Иисус Христос принесъл доброволно Себе Си в
жертва и бил разпнат за нас (Симв.на вярата), точно в деня на
създаването на Адама - петък (Бит1:26-31). „Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час..." (Йоан 19:14), т.е. около
12 часа по пладне по сегашното времеизмерване. (Първият
дневен час у евреите започвал от 6 часа сутринта). Наистина
чудно съвпадение! Защото пасхата всяка година се падала в
различен седмичен ден. Но у Господа няма нищо случайно.
Нека да обърнем внимание - при лунния календар месеците продължавали от новолуние до новолуние и с това се явявали подвижни, напред и назад, срямо неподвижните слънчеви месеци, с които сме превикнали в нашите представи. Следователно цялата лунна година започвала по-рано или по-късно, - била също подвижна.
Както новата година по лунния календар започвала с краткото появяване на първия тънък лунен сърп, привечер, от тогава започвал 1-ви нисан, така и всички дни (и празници, разбира се), започвали от вечерта и завършвали на следната вечер. Тайната вечеря, чрез която Господ с учениците Си отбелязал по най-скромен начин празника и на която с божествените Си ръце извършил първата Евхаристия (Св.Литургия),
станала вечерта на Велики Четвъртък, в началото на 14 нисан.
Агнето трябвало да бъде заклано също на 14 нисан, но в предверието на самия празник (15 нисан), започващ също от вечерта. (В случая, през оная година - петък).
„Беше заран, (петък, 14 нисан, в ск.м.) и те (книжниците,
фарисеите и първосвещениците, в ск.м.) не влязоха в преторията, (резиденцията на римския управител на Юдея - Пилат
Понтийски, в ск.м.) за да се не осквернят, та да могат да ядат
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пасхата..." (Йоан 18:28). (Предаването на Невинния на смърт
явно не ги е „осквернявало". Наистина - какъв ужас!)
Искам да обърна внимание - Новият Завет започнал с Благовещението - „Днес е начало на нашето спасение..." (тропар
на празника) и Рождението на Христа Иисуса - Спасителя,
обещания от Бога чрез пророците Месия. Вървели двата Завета заедно, Ветхия и Новия, до изкупителната Му смърт.
Кръстната Христова смърт „...около деветия час" (Йоан.
19:46) (около 15 часа на Велики (Разпети) петък) е моментът, до който се разпрострял Ветхия Завет (Времето на Ветхия Завет). „...Храмовата завеса се раздра надве, отгоре додолу..." (Мат. 27:51). От тук нататък оставал само Новият Завет.
Славното Христово Възкресение на Господа от мъртвите, станало на третия ден, след полунощ, така както го празнуваме, в първия ден на седмицата (Марк. 16:9) - т.е. неделя, 16 нисан, след юдейската пасха (15 нисан).
Следователно първият извод от този кратък историко-календарен преглед е: празнуването на Христовата Пасха не може да бъде другояче, освен така както хронологически е станало събитието - след юдейската пасха и то в неделя (в
първия ден на седмицата - Марк. 16:9). и след равноденствието. То е граница и гаранция, че няма в една слънчева година да се празнува два пъти Христовата Пасха. Св. Епифаний Кипърски (+ 403 г.) обвинявал юдеите, че вършат в някои
години точно това. Такава хронологико-календарна недостатъчност, която се появила у юдеите, не била допустима за
християните.
Само като напомняне ще добавя, че заради Христовите
страдания постим сряда и петък, а в неделя, заради Възкресението - тържествуваме и празнуваме.
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ГЛАВА 2-РА. Санкциониране празнуването на Пасхата
с канони
Св. Църква санкционирала празнуването на Пасхата с канони. Седмото Апостолско правило повелява: „епископ,
презвитер или дякон (трите чина на духовната йерархия, в
ск.м.), който празнува светият ден на Пасхата преди пролетното равноденствие, наедно с юдеите, се низвергва от
свещения чин".
С този въпрос, както споменах, се занимавал I веселенски
събор (325 г. в Никея, известен още и под името Никейски).
Той издал определение („орос ,„ гр.), което не достигнало до
нас, но съдържанието му се преповтаря от 1 -во правило на Антиохийския събор, състоял се наскоро след Никейския (в 341
г.), чийто решения, по силата на 2-ро правило на VI вселенски
събор и 1-во правило на VII вселенски събор, са приравнени с
решенията на вселенските събори. Упоменавам изрично този
факт, защото 1-во Антиохийско правило е твърде характерно и
рядко. То „от сега" (от приемане на решението) осъжда (за в
бъдеще, до края на света), по силата на вселенската формула
„Угодно бе на Духа Светаго и нам" (Деян. 15:28) - нарушителите на определението на I вселенски събор - да бъдат чужди на Църквата, лишава ги от свещенослужение (ако са духовници), а също и тези, които дръзват да бъдат в общение
(съслужение) с тях. „Същностността на определениетио на Iвия вселенски събор, както е изложено в тълкуванието на 1-во
правило на Антиохийския събор, от признатия от цялата Православна Църква тълкувател на светите канони епископ Никодим е: 1) Пасхата трябва винаги да се празнува в неделя. 2) Тази неделя трябва да е след първото пълнолуние, което настъпва
след пролетното равноденствие. 3) Ако се случи тази неделя да
съвпада с юдейската пасха, то християнската Пасха следва да
се празнува в следващия неделен ден". (Цит. по Архиепископ
Серафим (Соболев) от Доклада му пред Всеправославното съвещание през 1948 г. за календарните стилове).
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ГЛАВА 3-ТА. Определяне денят на Христовото
Възкресение от Александрийската Църква.
Св. Лъв папа Римски. Чудото в Сицилия
Първият вселенски събор възложил на Александрийската
църква, обладаваща високите астрономически достижения на
Египет, да определя деня на Христовата Пасха. Това действително ставало в продължение на повече от сто години. Всяка
година, далеч преди Пасхата, с великденските послания на
александрийските папи-патриарси, до целия християнски
свят. (Има запазени послания от св.Атанасий Велики (+ 373
г.), от св.Кирил Александрийски (+ 444 г.) и от св.свещеномъченик Протерий (+ 457 г.)
В Рим, при късните Великдени, поради обстоятелството, че
там се считал за равноденствен не 21 -вия ден на март, но 18тия, имали склонност да празнуват в някои години Великден
дори месец по-рано. Примерно пълнолуние на 19 и 20 март
римляните считали за пълнолуния след пролетното равноденствие (18 март, според римляните), докато то е преди пролетното равноденствие (21 март) и не може да се счита за пасхално. Великият св.Лъв папа Римски (+ 461 г.), този на когото
Светата Църква дължи точната верова формулировка за двете
природи на Господа Иисуса Христа и чийто „Томос" станал
основа за решенията на IV вселенски събор против ереста на
монофизитите), в своето дивно смирение и от друга страна
непоколебима твърдост в изпълнение на съборните решения
и със своя авторитет, категорично и окончателно наложил на
Римския диоцез празнуването на късния Великден, съгласно
определеното време от Александрийската църква. Господнето
чудо, станало на остров Сицилия, описано от епископ Пасхазин, потвърдило, по чудесен начин, Божието благоволение
към късния (точния) Великден в тази година. Веднаж в годината, по чудесен начин,точно на Великден, се изпълвал баптистериалния (кръщелния) басейн с вода, в който басейн кръщавали множеството, за онова време, оглашени. Басейнът се
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изпълнил не на ранната („римската") дата, а на късната („александрийската"), когато се изпълнявали всички историко-хронологически и канонически изисквания, към които, ясно било
показано, Небето не е безразлично.

ГЛАВА 4-ТА. Месец II адар в еврейския лунен календар.
Св. Епифаний Кипърски
Има една подробност, която обезателно трябва да спомена.
Лунната еврейска календарна година съдържала 12 лунни месеци по 29.53 денонощия, приблизително равно на 354 дни (за
сравнение- слънчевата юлиянска календарна година има
365.25 дни). За приравнение на лунната със слънчевата година, във всеки 19-годишен период, 7 пъти се прибавял в края
на лунната година, цял, 13-ти месец, наречен втори адар, по
името на последния месец в лунния календар, т.е. - последният месец се наричал адар, а когато се добавял 13-ти месец, той
се наричал втори адар. Следователно: късният Великден е в
тези години, когато първият (пролетен) месец от лунния календар - нисан, (чиято 14-та дата е пасхалното пълнолуние)
започва по-късно, поради наличието преди него на месец II
адар, - отнасящ се към предходната лунна година. Несъобразяването с това води до празнуване на Възкресението преди
юдейската пасха. Но трябва да се подчертае, че при изчисляване времето на правилното празнуване на Великдена, никога
не се е вземало предвид, кога юдеите празнуват през текущата година, (и няма никаква „досадна зависимост", както се изразяват съвременните „реформатори"), а се е държало сметка,
кога в действителност, по правило, се падал денят на юдейската пасха, та след него, хронологически издържано и канонически правилно, да се празнува Великден - Христовата
Пасха. Защото когато не се прилагало в определените 7 години (в 19-годишния период) изравняването със слънчевата година посредством 13-ти месец - II адар, а веднага след I адар
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се поставял месец нисан, то се оказвало, че в една година има
две „пасхални" пълнолуния и две юдейски пасхи, втората, по
време, неправилна. Вероятно така са постъпвали юдеите през
времето на св. Епифаний Кипърски (края на IV век), за което
споменава светеца.
А самият св.Епифаний Кипърски бил не само даровит и
учен мъж и знаещ пет езика, но бил самият той евреин по
произход (по народност), родом от Финикия. Още като момче
бил обучен и придобил големи познания по Закона и еврейските книги от еврейския законоучител на име Трифон. Законоучителят обикнал талантливото момче, останало рано без
баща, дори го осиновил. След смъртта на осиновителя си,
св.Епифаний се запознал с християнството и се кръстил. И не
само се кръстил, но станал и монах и при това подвижник. На
около 60-годишна възраст, по Божий промисъл (и по чудесен
начин) бил избран за епископ на остров Кипър. В това си качество св.Епифаний прилагал Определението на I-вия вселенски събор и естествено отстоявал правилните „александрийски" дати на Пасхата (Великдена), според пасхалните послания на Александрийската църква, като сам, благодарение на
своята висока начетеност и познаването на механизмите на
еврейския лунен календар и юдейската календарна действителност към неговото време, могъл напълно компетентно да
коментира пасхалните въпроси.
ГЛАВА 5-ТА. Начало на пасхалистическата наука.
Създаване на Юлиянския календар Богопредначертано явление
Успоредно с определянето от Александрийския епископ на
Великденската дата, за всяка година, се поставяли началата
на пасхалистическата наука, имаща за цел определянето на
пасхалните дати за по-дълъг период. Тя използувала шедьоврите на астрономията, циклите на Метон (432 г. пр.Хр.), Ка30

лип (330 г. пр.Хр.) и Хипарх (125 г.пр.Хр.), които приравнявали, чрез свои уравнения, иначе, на пръв поглед, несъизмеримите величини на лунния и видимия слънчев кръговрати.
Господ Иисус Христос живял и празнувал в земния Си живот по ветхозаветния лунен календар. Сам принесъл Себе Си в
единствена и незаменима жертва за изкупление и спасение на
човешкия род и възкръснал в третия ден, в точно определено
време по лунния календар и в първия ден на седмицата (неделя). При изработване на пасхалните таблици трябвало да бъдат
взети под внимание всички историко-хронологически и канонически изисквания - посочени по-горе, т.е. да се намерят за
по-дълъг период точните „александрийски" дати. Необходима
била и математическа слънчева календарна основа за тези изчисления. За такава канава послужил Юлиянският календар.
Както на Римската империя, обхванала целия цивилизован
свят, както на разпространения, в тази обширна територия,
гръцки език (кини-диалектос), (за разпространението на който имал заслуга още Александър Македонски) - трябва да се
гледа като на Богопредначертани явления, за да може да се
разпространява християнството без граници и без езикови бариери, така трябва да се гледа и на влезлия в сила, по нареждането на Гай Юлий Цезар, в 46 г. пр.Хр. и наречен по негово
име, - юлиянски календар. Той станал великолепната календарно-математическа основа за пасхалистичните изчисления.
Господ дал в ръцете на Църквата това, което й било необходимо - точен, математичен, времеизмерител. След Първия
вселенски събор следва да се говори за църковен календар,
тъй като той станал основа на пасхалистическите периоди, от
там и на целия богослужебен и църковно-празничен кръг;
Юлиянският календар, на практика, бил санкциониран за църковна употреба, бил напоен до основа, до всяка негова дата, с
богослужебната благодат на Църквата.
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ГЛАВА 6-ТА. Малко астрономия. Юлиянската година
средна между тропическата и астрономическата.
Защо тропическата година е по-къса от звездната
(астрономическата) година. Една теория
Юлиянската година, със своите 365 дни и 6 часа (365.25
дни) се явила средна между тропическата година (от пролетно равнодествие до пролетно равноденстви), имаща 365 дни,
5 часа, 48 минути и 46 секунди и звездната (астрономическата), съдържаща 365 дни, 6 часа, 9 минути и 10 секунди (период равен на времето за едно пълно завъртане на земята около слънцето). Без да се впускам в подробности, ще отбележа,
че според наблюденията и една правдоподобна теория, причина за „избързване" на тропическата година, настъпване на
пролетното равноденствие по-рано, - преди земята да е направила пълен кръговрат около слънцето, се дължи на влиянието на звездата Сириус върху земната елиптична орбита. Пролетното равноденствие е в момента когато земята, огрявана
от слънцето, е в най-изпъкналата точка на тъпата страна на
орбитата. Според същата тази теория, цялата Слънчева система се движи бавно „покрай" звездата Сириус, взета условно
за неподвижна във вселената. Огромното разстояние между
двата обекта и ниската скорост на придвижване на Слънчевата система спрямо Сириус, не дава възможност да се забележи движението и сякаш Сириус и слънчевата система остават
„в едно и също положение" в продължение на хилядолетия.
Правдоподобна или не - тази теория обяснява, че на практика
влиянието на Сириус, най-просто казано, се изразява в това,
че „държи" винаги точката на равноденствието (тъпата част
на орбитата) перпендикулярна спрямо себе си. При това положение орбитата „е принудена"(във връзка с движението на
Сл.система спрямо Сириус), да се дръпва, да се върти в обратна посока на движението около слънцето. Това повръщане
е само толкова, колкото да срещне перпендикулярно лъча на
Сириус в точката на равноденствието. Избързването е равно
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на разликата между звездната и тропическата година (= 20
мин. и 23 сек.).

ГЛАВА 7-МА. Удобно ли е да се измерва годината
не в цяло число дни? Примерът на денонощието
и часовникът, който измерва 24 еднакви часа
Може ли, удобно ли е на практика, годината да се измерва не в цяло число дни? Може ли да си служим с година, която се състи от дни, часове, минути, та даже и секунди (каквито са тропическата и звездната)? Категорично - не! Ето
аналогичен случай:
Денонощието. Трябва да знаем, че то, поради различни, космически, общо да ги наречем, взаимовлияния, търпи не малко
изменения вътре в себе си при амплитуда повече от 10 минути
(съвсем не малко за такъв кратък период от време). Зенитът
(пладне) бива по-напред и по-назад. Същото се отнася и за полунощ. Колкото и странно, за неподготвеното ухо, да звучи денонощията почти никога не са равни на 24 часа. Можем ли да
си представим, как корабът, който по разписание, отплава „точно в полунощ" би трябвало да изчака действителната, астрономическата, среднощ, ако би искал да бъде „точен" спрямо явлението? Или да си представим, че на дъската на пристанището е
поставено съобщение, че „днес", това ще бъде няколко минути
по-рано? (Защото така днес ще настъпи полунощ).
За практическите нужди на транспорта и въобще за изключително бързо развиващите се средства за комуникация, в ставащия все по-многолюден свят, би било не само излишно, но
абсурдно точното съобразяване с астрономическите явления.
Просто биха били необходими толкова много ежедневни корективи, че на практика въвеждането им би било невъзможно.
Би настъпил, при най-малките грешки, неоправим хаос. Нужен
бил (и е нужен) времеизмерител, който да определя времето,
който да борави с еднакви събираеми единици, т.е. да бъде
3. Календарът и Пасхалията...
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ритмичен и ма i ематичен (без ритмика, без еднаквост на събираемите, не може да има и математика). Така денонощието
било разделено на 24 еднакви часа, съставящи, теоретически,
идеално равни, едно на друго, денонощия. Всеки час има 60
минути, всяка минута - 60 секунди. Така нуждата родила часовника. (Тук не е място, разбира се, да проследявам историята му, модификациите и техническите изпълнения).
Той, часовникът, ще „каже" - кога е полунощ и кога е
пладне. Астрономите ще се нагодят, ще съобщат, че „днес"
действителният, астрономическият, зенит (за тези, които се
интересуват да знаят) е в 12 часа, 3 мин. и 25 сек., примерно.

ГЛАВА 8-МА. Административната мярка „лятно часово
време" и правилното празнуване на Христовото
Възкресение
Естествено, трябва да взема отношение по този административен въпрос, във връзка с Пасхата, - въпросът за измисленото и неестествено преместване на часовото време, през лятото, с един час напред. Това е чисто административна мярка.
Понеже обикновено то започва от последната неделя на март,
по гражданския календар, и обхваща и времето на Христовата
Пасха, има различни предположения. Не искам да коментирам съмнението, че тези, които първи са администрирали тази
мярка са имали антрихристиянски и антицърковен подтик, с
цел, да накарат християните да празнуват Възкресението
Христово 1 час по-рано (във всички географски часови сектори), във време, когато (в съответния часов сектор), по часовник и календар е още Велика Събота, така, както Юлиян Отстъпник наредил да бъде напръскана тайно (подлостта е тайна) с идоложертвена кръв постните храни на пазаря, за да се
надсмее в последствие над християните, че са се причастили,
най-малкото, без да са постили (макар и добре да било известно, че само при участие на знание и воля се идва до лична ви34

на, на съпричастие към греха). Дори съчинителите и разпоредителите, да са нямали предписваните им от подобно съмнение противоцърковен и противохристиянски подтик, а само
някакви (всъщност оспорвани) стопански съображения, владиците, свещениците - би трябвало да бъдат повече съобразителни. Ако в гражданския живот не е толкова важно, дали
ще се започва работа един час по-рано или един час по-късно,
то за празнуването на Възкресението Христово не следваше да се отнасят с такова безразличие. Трябваше да се нареди празнуването в (след) действителната полунощ, когато действително започва новият най-велик ден в годината
(след 12 часът среднощ, по часовете на астрономическото
време, т.н. „зимно" време). Християните лесно биха разбрали
защо трябва да се поздравят с „Христос воскресе", защо камбаните ще забият, защо свещеникът ще запее: „Твоето възкресение, Христе Спасе, ангелите възпяват на небесата..." след 1
часът по „лятното" време, - защото тогава е действителната
полунощ (т.е. след 0.00 ч. астрономическо време). Те биха
оценили по достойнство чувствителността към каноните на
неизменната твърдини, каквато се явява Църквата Христова на земята. Другото е леност, безразличие към каноните,
всесъгласие с „мира сего" и... обявяване „Христос воскресе" в
11 часа вечерта на Велика Събота, за присмех на богохулниците.

ГЛАВА 9-ТА. Юлиянският календар - часовник
на времето. Созиген бил на ясно със стойностите
на тропическата година, но предпочел
математичен календар
И така, ако часовникът е необходимият времеизмерител
за денонощието, без който в съобщителните връзки би настъпило хаос, то такъв хаос би настъпил в астрономията и историческата хронология, ако би липсвал Юлиянският кален35

дар, който е часовникът, времеизмерителят, ритмичен и
математичен, за годините и вековете. Затова дадох примера
с часовника, с надеждата да бъда разбран в изложението надолу - изцяло.
Гениалният създател на Юлиянския календар Созиген, бил
александрийски учен, грък по народност. В един Египет, в
който Хиопсовата пирамида била построена така, че точно в
деня на равноденствието, лъч от звездата Сириус, да попадне
отвесно в отвора на върха на пирамидата, не може да се каже,
че не са били наясно с действителните стойности, действителните величини на тропическата (и астрономическата, разбира
се) година. Но Созиген избрал простата ритмика, защото само тя има покритие с математиката и с практиката в обозрими периоди. Три прости (365 дни) и една високосна (366
дни) и постоянно и неизменно повтарящ се период - четиригодие, съдържащ 1461 дни, е завършен. Този период, еднакъв сред всички останали, напред и назад, четиригодия, събираем, давал изключителната възможност за всякакви практически изчисления, напред и назад във времето. Тъкмо
затова юлиянският календар се употребява и до днес както
от научната хронологията подреждане на събитията в хода
на времето, така и от астрономията, за подреждане във времето и тяхното „предсказване" (предварително определяне)
на всякакви явления в заобикалящия ни небосвод, в т.ч. слънчеви и лунни затъмнения.
Всякакво по-голямо приближаване към стойносттите на
тропическата година, посредством изваждане на дни от календаря, което направил папа Григорий XIII, е противопоказно, защото нарушава ритмиката и календарят става математически негоден за науката.

36

II. ТЕМАТА РАЗШИРЕНА
ГЛАВА 10-ТА. Двете светила. Денонощие, година.
Календарите не могат да си служат с часове, минути
и секунди. Созигеновото четиригодие или какво направил
Созиген с 6-те часа. Юлиянската величина на годината откритие със световно значение
Господ дал двете светила: слънцето, около което обикаля
земята, и луната, която обикаля около земята, дневното и нощното светила, да служат за измерване на времето, покрай другите си важни, общо да ги наречем, космически функции.
Земята се върти освен около слънцето, но още около себе
си, около мислената си ос, прокарана от полюс до полюс така,
че слънцето огрява последователно всяка нейна част. В осветената част е ден, в неосветената - нощ. Денят + нощта = (дават) едно пълно денонощие. Денонощието е първата, найочебийна, естествена мярка за време. От полунощ до полунощ (от 0.00 часът до 24 часът) е времето на една пълна обиколка на земята около себе си, като имаме предвид, разбира
се, казаното в гл. 7. относно отклонението на естественото денонощие, плюс-минус минути и секунди. При измерване на
времето, естествено, се има предвид часовниковата полунощ.
Отклонението се игнорира от часовника с неговите (2 х 12) 24
часа, еднакви един на друг, и от там еднаквите едно на друго
часовникови денонощия. Еднаквостта е сигурният белег, че
дните (денонощията) могат да се събират, като еднакви величини и да участвуват в математически изчисления за нуждите на хронологията и астрономията, в пасхалистическите
изчисления, разбира се.
Другата есествена мярка за време, свързана с дневното
светило е годината, времето за една обиколка на земята около слънцето. Сезоните се променят един след друг... пред
очите ни дните стават по-дълги, слънцето грее по-силно, дос37

тига своя апогей. После дните постепенно, сякаш неуловимо,
но ежедневно намаляват, нощите стават все по-дълги и хладни, докато отново започват да намаляват - за сметка на дните
- т.с. циъкълът започва отново. Повтаря се. Повтарят се с него и всички дейности, които човекът извършва по обработване на земята и прибиране на нейните плодове.
(Ако искаме да бъдем съвсем точни, слънцето огрява всички части на северното полукълбо на земята само през лятото,
а през зимата - всички части на южното полукълбо. Впрочем
тогава там, в южното полукълбо е лято, а при нас, в северното
полукълбо - зима). Самите полюси (северен и южен) и акваторията или територията около тях, всеки в своето лято, остават за известно време в непрекъснат „ден" - слънцето не залязва. В своята зима - остават в непрекъсната нощ, слънцето
не се появява.
Обозначенията на сезоните на долната скица се отнасят за
северното полукълбо.

пролет

.1Ш/ЧИ

А
септември
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декември

Цялото това разнообразие, разнообразието на сезоните, се
предопределя от различните положения на земята при движението й около слънцето по нейната елиптична орбита и от наклона на земната ос спрямо слънцето. Известно е, че земята извършва своя път около слънцето по орбита имаща форма на
елипса.
За южното полукълбо пролетното равноденствие е през
септември, декември е лято, март е есен, а юни - зима.
Както видяхме в гл. 6-та, оказва се, че продължителността
на слънчевата година зависи от това, какъв момент избираме
за „старт-финал" (начало и край) на измерването. Ако изберем пролетното равноденствие, когато денят е равен на
нощта (по 12 часа) и когато лъчът на звездата Сириус е перпендикулярен спрямо земята, годината ще е дълга
365 дни. 5часа, 48 минути и 46 секунди.
Ако обаче, изчакаме да се появят същите звезди, които
сме наблюдавали миналата година (естествено добре и точно
- през обектива на телескопа), годината ще бъде с продължителност 365 дни, 6 часа. 9 минути и 10 секунди.
Това, всъщност, е времето за пълната обиколка на земята
около слънцето. Пролетното равноденствие избързва с 20 минути и 23 секунди, за което стана реч в глава 6-та.
Календарите не могат, обаче, да си служат с часове, минути и секунди, (та след изтичането им едва, да започва новата
година). Календарната продължителност на годината е зависима от системата на календара, но винаги е цяло число
дни. 1900-та година по Юлиянския календар е имала 366 дни,
била е високосна, а по Григориянския - 1 ден по-малко - 365
дни, била е невисокосна. Защо? Този въпрос, уважаеми читателю, ще коментирам по-долу, обстойно. Тук ще подчертая,
че Юлиянският календар, със своите 365 дни и 6 часа, има
изключителното преимущество пред всички останали календари, бидейки съвсем близко до величините на тропическата
и звездната (наричана още - сидерическа или астрономическа) години.
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Само за 4 години Юлиянският календар обръща тези 6 часа, които са над бройките дни, в цяло денонощие (4 години х
6 часа = 24 часа = 1 денонощие). Това е високосният ден, в
една от тези 4 години. Ако е имало патентно законодателство,
би трябвало Созиген да регистрира откритието си - оптималната величина на годината (365 дни и 6 часа) и да патентова
своя календарен механизъм, чиято една, на всеки четири години е високосна година, с високосен ден. Не е имало нужда.
Въпреки, че календарът бил наречен „Юлиянски" по името на
Гай Юлий Цезар, който го въвел в гражданска употреба (в 46
г.пр.Хр.), никой не оспорил авторството на Созиген.
Откритието е гениално и просто, като всяко откритие.
Всички четиригодия, от началото, до края на света, съгласно
системата на Созигеновия (Юлиянския) календар съдържат
1461 пълни, часовникови, денонощия (365 дни + 365 дни +
365 дни + 366 дни). Следователно всички календарни юлиянски години са еднакви средно (само в едно четиригодие!), от
началото - до края на света по 365 дни и 6 часа = 365 и 1/4
дни = 365.25 дни - (изразено по различен начин). Поради това
тази еднаквост е приложима (както казах по-горе, във връзка
с еднаквите денонощия) в математическите изчисления за
нуждите на хронологията и астрономията и в пасхалистическите изчисления, разбира се.
Юлиянският календар е просто - безалтернативен. „Новият" (от 1582 г. /!!/) Григориянски календар, със своите неравномерни четиригодия и векове е научно негоден. Тези недостатъци са пренесени и въху т.н. „Новоюлиянски" календар,
съвременен вариант на Григориянския. Всякакви опити за
рекламирането му като „модерен", „научен" са само приказки
без покритие, за неосведомени хора.
Созиген имал щастието пръв да се спре категорично на оптималната годишна величина (365 дни и 6 часа) и да я приложи в своя календар. Както например Питагор (572-497
г.пр.Хр.), който пръв между математиците открил в древността, че квадрата на хипутенузата на правоъгълния триъгълник
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е равен на сбора от квадратите на катетите. От тогава до сега
в тази теорема няма промяна.
Друг пример: Архимед (ок. 287-212 г.пр.Хр.) открил, че
всяко тяло потопено във вода (течност) губи от теглото си
толкова, колкото тежи изместената от него вода (течност).
Това откритие би могло да бъде направено много по-късно,
през средновековието или още по-късно. Но откритието направил Архимед. Нещата от тогава не са се променили, колкото и отдавна да е направено откритието и да е дефиниран
природният закон. Плавали хората в малките си кораби и лодки и преди Архимед. Прилагали природния закон, открит от
него, без да го знаят, според натрупания опит и по интуиция.
Но след откривателя Архимед, корабостроителите вече могли
предварително да изчисляват товароподемността /и бруто регистър тоновете/ и да конструират великолепните си кораби
през вековете: караки, каравели и фрегати и бързоходните
клипери (шедьоврите на ветрилното корабостроене), съвременните моторни комфортни лайнери, огромните нефтовози
(танкери), кръстосвачи, самолетоносачи и пр.
И до Созиген хората измервали времето, както с луната, така и със слънцето, и преди Созиген правили опит да реформират (неуспешно) древно-египетския календар (Канопския декрет от 238 г.пр.Хр.), но със Созигеновия календар влязла в действие математичната „часовникова" мярка за време - юлиянската година (по приетото име на календара). С нея именно
станало възможно създаването и развитието на историческата
хронология, станали възможни точните, регулярни математически изчисления в астрономията и това, което нас ни интересува - била създадена математичната календарна основа на
пасхалните таблици - венецът на календарната наука. В този
венец са вплетени двата календара - слънчев и лунен, фазите
на двете светила - слънцето и луната. И още - седмицата също естествена мярка за време, дадена ни от Господа при сътворението на света (Бит.гл. 1.) и свързана с Христовото Възкресение в първия ден на седмицата (Марк. 16:9) - неделя.
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ГЛАВА 11-ТА. Лунен месец
Другото - нощното светило, което ни дал Господ - луната, забележително променя своя вид с всяко изминато денонощие и много лесно се следи. След безлунието се появява
първият тънък лунен сърп - привечер, за кратко време. После,
всяка нощ, лунният сърп се задържа все повече и бързо наголемява, докато луната се изпълни цяла и не слиза от небосвода нито нощем, нито денем. Сетне лунният диск (така както
го виждаме), започва да намалява и да се превръща в лунен
сърп в обратна посока. Той става все по-тънък, докато изчезне. И отново тънък лунен сърп в начална позиция, привечер,
- отново започва повторение на цикъла. Лунните фази са
много по-отчетливи от слънчевите. При последните, (слънчевите фази, с които са свързани сезоните), необичайните температури, климатични отклонения и аномалии биха могли да отклонят вниманието. При луната, четирите фази - новолуние,
първа четвърт, пълнолуние, последна четвърт, началото (и краят) на цикъла са забелижими от просто око по-лесно и по-сигурно, и лете и зиме, без вякакво влияние от температурите.
Лунните фази станали основа на древния лунен календар.
От новолуние до новолуние - това е следващата естествена мярка за време - един месец. В българския език (и в
другите славянски езици) самото нощно небесно светило се
нарица „месец". ,Jiacmane вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен1' (от знаменитото четиристишие на Хр.Ботев в стихотворението „Хаджи Димитър"). По-вероятно е обаче, от названието на светилото „месец", да е произлязло названието на периода „месец", времето за което то идва в първоначалната си фаза.
Дванадесетте месеца в слънчевата година, на които е поделена тя, са „административно" определени периоди от време
и нямат връзка с естествените месеци от лунния календар и с
фазите на луната. Както ще видим по-нататък, дните в „слънчевите" месеци (на месеците в слънчевия календар) са проме42

няни произволно (без обаче, да е променян броят на дните в
Юлиянската слънчева година), докато дължината на лунните
месеци (месеците в лунния календар) зависи само и единствено от движението на луната и нейната първоначална фаза появяването на тънкия лунен сърп привечер.
И накрая да упомена, че думата „луна" е от латински произход и означава същото - месец.
По някакво съвпадение, лунните сърпове на първата и на
последната чертвърт наподобяват българските букви „3" и
„С" и затова лесно можем да ги разпознаем.

Първа четвърт
„3" - започва

Пълнолуние

Последна четвърт
„С" - свършва

ГЛАВА 12-ТА. Съществували различни календари.
Предшественик на Созигеновия календар
е Египетският календар
Календарът на Созиген не дошъл на празно място. Съществували различни календари - лунни, слънчеви - у различните народи - евреи, египтяни, римляни, китайци... също у прабългарите. Всеки народ по свой начин, по своя традиция, както и чрез взаимствуване на календарни елементи от другите
народи - измервал времето за своите житейски нужди.
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Предшественик на Созигеновия календар, по място и по
достойнство, е Египетският календар.
Годината според Дравно-египетския календар имала 365
дни, поради което на 4 години избързвала с един ден (тъй като годината, според Юлиянската календарна система, е 365
дни и 1/4 от деня и за 4 години това е един ден). Следователно на всеки 4 години новата година идвала с един ден по-рано. След нови 4 години - още един ден по-рано и т.н. и преминавала през всички дни на годината, докато се върне в изходното положение. 365 дни по 4 (на всеки четири години се
премества новата година с ден напред) = 1460 години. За 1460
години новата година (започването на годината - 1-ви тот)
преминавала през всички дни на годината до завръщане в
първоначалното си положение (възхода в утренния небосвод
на звездата Сириус). Още по-точно: това завръщане ставало
за 1461 години, защото годината е дълга не 365 дни, а 365 дни
и 1/4x4= 1461 години.
Цялата египетска история, начиная от 19 юли 4241 г.пр.Хр.
(по Юлиянския календар) се вмества в четири такива периода
от по 1460 години (1461 години).
В 238 г.пр.Хр. македоно-египеския владетел Птоломей III
Евергет се опитал с „Канопския" декрет, да изправи това положение чрез високосни години, но на практика нищо не се
получило. Изправление не е имало.
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III. МАЛКО ИСТОРИЯ...
ГЛАВА 13-ТА. Египет - поглед в „калейдоскопа
на историята", завъртян много пъти назад
В съвременните ни представи за света, Египет заема твърде скромно място, в сравнение със страните на Европа и Северна Америка. Страна от арабския свят. Страна от т.н. „трети свят". С такива представи не е най-подходящо да разговаряме за научното първенство на Египет в областта на астрономията и времеизмерването. Трябва да завъртим многократно „калейдоскопа на историята" в обратна посока, докато
пред нас се появи далечния свят на египетските царства и фараонските династии. А после полека да въртим „калейдоскопа", но вече към наши дни.
...В Европа, обрасла с гори, се промъквали полудиви племена, докато в Египет през време на „Старото царство" (28502050 години преди Христа) се развивали математиката, геометрията и астрономията, техниката и медицината, изкуството и литературата. Строели се пирамидите (за гробници на
владетелите).
Египтяните били от хамитско-семитски произход. Малко
по-тъмни, в сравнение с белите: семитска и арийска (иафетска) раси, можем да ги възпроизведем в представите си от
множеството запазени от тези далечни времена рисунки по
стените, в различни пози, заети с различни занятия или препускащи на военните си двуколни колесници...

45

ГЛАВА 14-ТА. Средно египетско царство.
Йосиф Прекрасни. Мойсей. Избавление на Божия народ,
което е и предобраз на избавлението на целия човешки
род от робството на греха, проклятието и смъртта
Според опростената таблица на египтолога А.Шарф, от
2050 г. пр.Хр. последвало времето на Средното царство до
1570 г. със своя възход и своя упадък. Съпоставяйки годините, можем да уточним, че именно през време на Средното
царство прекрасният Йосиф, синът на Иакова - Израиля управлявал мъдро Египет с пълномощия дадени му от фараона.
По боговдъхновение той предсказал седемгодишната суша,
като изтълкувал промислителния сън на фараона и чрез взетите мерки през предшествувалите сушата седем плодородни
години, спасил страната от глад и приел в Египет, по същото
това време, своите братя и своя баща Иакова - Израиля.
Изминало някое време и когато дошъл на власт фараон,
който не помнел Йосифа, не знаел за него, бързоразмножаващият се Божий народ бил подложен на брутално робство и на
жесток, своеобразен геноцид. Страхувал се фараонът, че потомците на Израиля станали твърде многобройни.
От това робство и унищожение Господ спасил Своя народ
чрез св.пророк Мойсея, като го извел из Египет, при това посредством велико чудо.
Мойсей, като младенец, бидейки еврейско дете от мъжки
пол, трябвало да бъде хвърлен в реката, според последните
жестоки разпоредби на фараона. От жалост (и по Божий промисъл) майка му, след като три месеца го крила, скришом
поставила детето в засмолено (с асфалт и смола) кошче, между тръстиките, във водите на Нил и го оставила там на произвола на съдбата, по-точно - на Божието милосърдие. А сестра
му застанала „...отдалеч да гледа какво ще стане с него" (Изх.
2:4).
Кошчето с детето първа видяла дъщерята на фараона, потърсила в това време прохладата на великата река (Нил). „И
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излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните
жени прислужници ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в
тръстълака и прати робинята си да го вземе". (Изх. 2 : 5). Съжалила се над детето египетската принцеса, взела го и го отгледала като собствен син. При това си високо положение израстващият красив, силен и умен юноша Мойсей, без съмнение имал възможността да се запознае с всички културни и
научни постижения на Египет. Но не изменил на Бога и не
забравил своя (Божий) народ заради временните светски почести, сред ужасното езичество, което, покрай цялата математика и техника, държало в кошмарен плен фараон, висше съсловие и обикновен народ. Тъкмо поради тази ужасна, демонична, омая, египтените не се вразумили от природните бедствия, които изпратил Господ, от явните Божии поличби и
продължавали да мъчат и гонят Божия народ. Гонението продължило по-нататък в собствения смисъл на думата, когато
израилтяните, предвождани от Мойсея, побегнали от Египет,
а фараонът, съжалил за отпускането им, което разрешил малко преди това, ги подгонил с войските си. Подобно бягство
пред войска, пред препускащи конници и колесници, било
предварително обречено на провал, ако Господ не опазил
Своя народ.
Избавлението станало чрез чудо, посредством преминаване по дъното на разцепилото се на две Червено море. Когато
пък фараонът, с войските си, се опитал да премине по сухото
дъно на морето, за да достигне бягащите от Египет евреи, водите, които стояли от двете страни, буквално като стени, с
шум се сляли и заляли, - потопили и фараон и войска. Може
би това е бил краят на XVI-та или XVII-та фараонска династия, с което завършило времето на Второто царство, според
таблиците на Шарф, в 1570 г. пр.Хр. (Бих добавил, че това
може да е станало няколко десетки години по-късно, но всеки
случай - в рамките ня XVI век преди Христа).
Избавлението от египетското робство на богоизбрания народ, от който било обещано да произлезе по плът Месия 47

Христос и ветхозаветната пасха, свързана, като празнуване, с
това избавление, станали предвестник и предобраз на избавлението на целия човешки род от робството на греха,
проклятието и смъртта, чрез наистина произлезлия по плът от
този богоизбран народ, като изпълнение на Божието обещание, Месия - Господ и Бог Иисус Христос, - чрез кръстните
Му страдания и смърт и славното Му пресветло Възкресение.

ГЛАВА 15-ТА. Ново египетско царство. Въздигане
на Египет при XVIII-та и XIX-та династии. Рамзес II.
Късна епоха - упадък. Александър Македонски завоевател или освободител? Елинизация на Египет.
Птоломей II Филаделф. Преводът на Седемдесетте.
Св.Симеон Богоприемец
Времето на Новото египетско царство започнало след 1570
г. (според Шарф) и заедно с Късната епоха достигнало до
съдбоносната 332 г.пр.Хр., когато в Египет се появили войските на Александър Велики (Александър Македонски).
През време на Новото египетско царство развой получили
металургията и търговията. Още при XVIII-тата династия
Египет стигнал далеч на юг, в земите на днешен Судан. Строили се крепости и монументални постройки, чийто величествени руини стоят и до днес край Нил, край язовира Асуан.
Египет достигнал своето величие при известния фараон от
XIII в. пр.Хр. - Рамзес II. Той строил прочутите канали на реката Нил, развил земеделието и извършил нови завоевания.
Водил войни с Малоазийското Хетутско царство за Сирия.
(През първата половина на XIII в.пр.Хр. Хетутското царство
било една от мощните държави на тогавашния свят. Любопитно със своята изключителна дипломатичност - сякаш образец на всички времена - е писмото на силния хетутски цар
Хатусалис III, навярно писано след 1263 г.пр. Хр. - до Рамзес
II, - когото нарича свой /по сила и мощ/ брат. Посланието би48

ло написано на клинообразно писмо, на плочки, разчетени едва след 1915 г., а някои, в най-късно време, - след 1980 г. Към
описанието на това време, ще добавя, че вероятно, възпятата
от Омир - Троя, завладяна от гърците, е била хетутска крепост. Към края на ХШ-тия век - около 1230-1220 г.пр.Хр.,
настъпил упадък на Хетутското царство, свързано с набезите
на „морските хора", както са наречени гърците в хетутски източник, - хора дошли от, през, морето).
Късната епоха на Египет - от 1085 нататък (до 332 г.
пр.Хр.) била политически упадък за Египет. Властвували
чужди династии. Асирийско нашествие (VII в.пр.Хр.) и робство, после Вавилонско (VI в.пр.Хр.) следвали едно след друго.
Тук ще се отклоня също за малко от Египет, за да спомена,
че преди вавилонските войски на Новохудоносор II да достигнат до Египет, те покорили Юдея и разрушили Соломоновия
храм. Робството на богоизбрания народ продължило около 61
години - от 597 до около 536 г. пр.Хр. След това бил построен И-рият Иерусалимски храм, по-скромен, но при съществуването на който дошъл Господ Иисус Христос на земята. За
това, че той е по -скромен и не е така блестящо великолепен
като първия Иерусалимски храм, построен от цар Соломона,
св.пророк Агей утешавал юдеите, че в него ще дойде обещаният Спасител на света - Месия - Христос. (Аг.4 : 9). Вторият
Иерусалимски храм, пък бил разрушен (по предсказанието на
Господа) - в 70 г.сл.Хр. при римския военачалник, а по-късно
и император - Тит.
Дългото персийско господство за Египет продължило от
525 до 404 г. пр.Хр. Макар и при чужди династии и в робство,
културните ценности и познания, писани и неписани, предавани от поколение на поколение, не пострадали. Най-сетне
късната епоха завършила с второто кратко, 9-годишно персийско господство - 341-332 г. пр.Хр. А то било кратко, защото се появила в света военната мощ на Алексанъдър Велики
(Македонски). Затова именно Александър Македонски би мо4. Календарът и Пасхалията...
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гъл да мине, по отношение на Египет, не за завоевател, а за
освободител.
Още на следващата 331 г.пр.Хр. се положили основите на
великия град Александрия, който от 311 г. станал столица на
Египет, а Птоломей, военачалник на Александър, поставил
пък началото на своята династия, на династията на Птоломеите. Със стъпването на Александър Македонски на египетска
земя, започнала бурната елинизация на Египет. Език, култура,
наука! Можем да си представим как се удвоили познанията,
като се съединили в едно две първенствуващи култури - египетската и елинската, когато се събрали на едно място всички
постижения на науките: математика, астрономия" и медицина,
на техниката и изкуствата. Александрия процъвтяла и се превърнала в световна научна и културна столица (Арабите, със
своето унищожително нашествие в VII в.сл.Хр., даже в исторически смисъл, били още твърде далеч). Прочутата Александрийска бибилотека, основана от Птоломей II Филаделф,
съдържала папируси по всички направления на науката и културата. Няма защо да се очудваме, че малко по-късно, именно
в Египет бил създаден, (от Созиген) Юлиянският календар.
Въобще Египет станал притегателен център, още от времето на Птоломей I, за всички предприемчиви хора из сред разни народи. В Египет имало по време на Птоломеите значителна колония евреи. Тези евреи живеели постоянно там, работели, търгували, занимавали се с наука, изкуство. Общоупотребляемият гръцки език (кини диалектос) станал тяхен език,
така че Библията (Ветхия Завет) станал, за повечето от тях,
неразбираема.
Господ допуснал египетските войски да завладеят Юдея,
на път за Сирия. Но това не било разрушителното вавилонско
нашествие на „Новоходонусор-цар". Нито хилядите пленници
от Юдея и Самария имали съдбата на вавилонските, преди
повече от 300 години. Птоломей II Филаделф (285 - 247 г.
пр.Хр.) (защото именно основателят на Александрийската
библиотека бил този Птоломей, който предприел похода към
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Сирия), поднесъл богати дарове на Иерусалимския храм, а на
„пленниците" дал гражданските права, които имали македонците (победителите). Тази толерантност се дължала на обстоятелството, че египетският (македонският) монарх чул, че
Юдеиският закон получил началото си от Бога и че Библията
съдържа височайша премъдрост. Птоломей II взел по шест
старци от дванадесетте колена Израилеви (= 72 души), праведни, добре образовани люде, познаващи отлично (вероятно
повечето от тях) двата езика - еврейски и елински и им възложил превода на Библията на гръцки (кини диалектос). Преводът, извършен в 282-283 г.пр.Хр., за 82 дни на остров Фарос
(преводачите работели по 9 часа на ден, до 3 ч. сл.обяд), станал известен под названието „Септуагинта" или „Преводът на
седемдесетте".
Септуагинта е най-точният превод на Библията (Ветхи Завет) на всички времена, направен богопромислително, за да
може Текстът да достигне до християнските времена и до нас
в неговия неповреден вид. Особено в Месианските места!
(Месиански места се наричат пророчествата за идването на
Христа и Неговото спасително дело на земята - например
св.пророк Исаия, наречен „пети евангелист", предсказал за
Иисуса Христа, за Неговите страдания, много пълно и точно,
до изумителни подробности.).
Най-старите текставе на Библията - Ветхи Завет, на еврейски език, достигнали до нас, са преписи от X в. сл.Хр. и в тях
се забелязват някои неточности или замъглености по отношение на месианските места (Пс. 15 : 10), та даже липсват някои
точно месиански места, (например: Ис. 3 :10), текст който го
има в Септуагинта и от там в Славянския превод (направен,
не от еврейския, а от гръцкия Текст, като по-стар и по-точен
Текст) . Септуагинтата стои през вековете като страж на
автентичността при всякакви текстови сравнения!
Като направен 282 години преди Христа, никой не можел
да го обвини в някаква тенденция. Преводът бил направен
точно, дори до всяка отделна дума, както се казва - едно към
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едно, при великолепното познаване и на двата езика: староеврейския и гръцкия от страна на преводачите.
Един от бележитите преводачи бил Св.Симеон Богоприемец, на когото било предсказано, че няма да види смърт, докато не види Христа Спасител, дошъл на земята в плът. На
40-тия ден от Рождението на Иисуса Христа, по вдъхновение
дошъл в Иерусалимския храм и приел в ръцете си Господа (от
там и названието Богоприемец) като казал забележителните
слова, които се четат и сега на всяко вечерно богослужение:
„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, - светлина за просвета на
езичниците и слава на Твоя народ Израиля". (Лук. 2 : 29-31).
„Новият Израил" - това сме ние християнтите, а най-вече
светците - един, из между великите от тях, е сам св.Симеон
Богоприемец. (Вж Вечерня на Цветница в стихирите на „Господи возвахъ")
При тази среща в Храма с Богомладенеца, св.Симеон предсказал на Св.Богородица: „И на самата теб меч ще прониже
душата, - за да се открият мислите на много сърца". (Лук. 2 :
35).

ГЛАВА 16-ТА. Подготовка на света за Христа.
Един език, една държава и единен календар
Но да се върнем към времето на Александър Македонски и
времето на Птоломеите. Все повече се чувствувала ръката
Господня, в човешката история, в подготовката на света за
идването на Христа (не така ясно за съвременниците, които
очаквали Месия и съвсем ясно и очевидно за нас, от висотата
на изминалото време). Елинизацията на Египет и на целия
културен свят след Александър Велики, разпространяването
на един културен език, познавай от всички, и по-сетне - разпрострялата се над целия културен свят една единна държава,
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без граници, - Римската, били безспорно благоприятните и
богопромислителни условия за разпространяването на християнството и разширяването на Христовата Църква по целия
свят. Създаването на Созигеновия календар и въвеждането му
в държавна употреба, пък било предусловие, да разполага
Църквата със свой цялогодишен календар, без недостатъци,
математичен, върху който да могат да се съставят пасхалните
таблици.

ГЛАВА 17-ТА. Още история. Птоломей I, Клеопатра.
Създаване на Созигеновия календар. Гай Юлий Цезар въвеждане на Созигеновия календар за всеобща употреба.
Убийсвото на Цезера. Племенникът му Октавиян Август
взел властта. II триумвират, убийците победени. Марк
Антоний. Жалостивият край на Клеопатра
От Птоломеите, освен Птоломей II Филаделф, при когото
бил направен преводът на Библията на гръцки език и Птоломей III Евергет, опитал се да поправи древно-египетския календар, за което стана дума по-горе, забалежителни са за нас
още първият и последният владетели от тази династия. Първият - Птоломей I, (живял 367 - 282 г. пр.Хр.) един от военачалниците на Александър Македонски, станал родоначалник
на забележителната династия - (крал на Египет от 305
г.пр.Хр.). Разширил държавата, строил Александрия и я довел, още през своето време, до център на науката и културата.
Последната представителка на династията на Птоломеите
била Клеопатра. Тя се възцарила на 18-годишна възраст в 51
г.пр.Хр. Младата владетелка била известна не само със своята
красота, но и със своята интелигентност и образованост - истинска „Птоломейка". Елинистико-египетската наука в Александрия процъвтявала и достигнала един от своите върхове
със създаването на изключителен математичен календар от
учения Созиген.
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След вътрешни противоборства Клсопатра била лишена от
власт, но скоро се възстановила с помощта на Юлий Цезар
(47 г.пр.Хр.). Великият военачалник и държавник, който бил
вече едноличен повелител на Рим, имал присърце съдбата на
Александрия, на Египет, ала не само на Египет така въобще,
но и на постиженията на научния свят на Египет. На следващата година - 46 г.пр.Хр. изящният Созигенов календар бил
въведен за всеобща употреба в Римската държава.
Още малко история. - Малко време Рим могъл да се порадва на своя забележителен владетел. Две години по-късно, в 44
г.пр.Хр. Цезар бил убит по най-подъл начин от „компанията"
на Брут, когото Цезар имал едва ли не като син и му бил
простил дори участието на страната на Помпей, в битката при
Фарсалос (в 48 г.пр.Хр., когато Цезар разбил войските на
Помпей). Едва ли обаче великият войн и военачалник би се
оставил в ръцете на заговорниците, ако не съзрял сред тях
тъкмо Брут. (И ти ли, Бруте, сине мой!?). Цезар се отпуснал,
окаменял от изненадата, от измяната и подлостта, от предателството, от коварството... и бил убит... от подлеците. Не мога да не отделя тези няколко реда за тези исторически времена и на доблестния войн и прозорлив държавник, този който
оценил и въвел в живота „своя", Юлиянския календар,
като с това, на практика, разбира се без да знае и предполага
(но Господ всичко знае и придвижда!) съдействувал предварително на бъдещата Христова Църква, на нейните насъщни календарни нужди.
Бързам да осведомя уважемия читател, че само две години
след злодеянието Октавиан Август, заедно с Марк Антоний,
победил при Филипи убийците на Цезар (42 г.пр.Хр.). Брут се
самоубил. (Нещо като Юда Искариотски).
Октавиан Август (живял от 63 г. пр.Хр. до 14 г.сл.Хр.) е
следващият, след Цезар, велик римски държавник, който има
отношение към нашата тема. Той бил първият (впоследствие,
макар и непровъзгласил се) император на Рим - цезар (или
кесар, в зависимост от това как биха се прочели латинските
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букви „С" и „Z", но до късно се е чело „кесар"). Защото името
на Юлий Цезар станало синоним на еднолична царска власт;
от името Цезар (Кесар), произлязла и титлата цезар (кесар) висша степен на владетелско достойнство. От тая титла произхожда и нашата - „цар".
Октавиан бил най-близък роднина на Юлий Цезар, негов
племеник (син на сестра му) и даже бил осиновен от него. Така се дошло до нещо като „онаследяване на трона", макар
още да не било точно така и все пак... А не било точно така,
защото младият, 19-годишен Октавиан, след убийството на
вуйчо си, просто... завзел Рим. След това, в 43 г.пр.Хр. сключил триумвират (II римски триумвират) с пълководеца Марк
Антоний и с Лспид, управител на северозападната римска
провинция, съставена от част от Галия и част от Испания, същевременно и понтифекс максимус - върховен жрец. Нарочно упоменавам тази титла (и длъжност в езически Рим), защото папа Григорий XIII, в медалиона издаден по случай календарната реформа, се нарекъл „понтифекс максимус" (!!), нещо
немислимо за светите отци, и от Изтока и от Запада (преди
отпадането му от Православието).
Тримата: Октавиан, Антоний и Лепид, застанали начело на
държавата. Още на следващата година (42 г.пр.Хр.), както
споменах, Октавиян и Антоний разбили войските на заговорниците и убийците на Юлий Цезара при Филипи.
Какво станало с владетелката на Египет - Клеопатра? Оженила се щастливо за Марк Антоний (в 37 г.пр.Хр.). Тя била
вече на 32 години. Антоний искал да покори Египет, но сам
бил покорен от Клеопатра, от нейната красота, от нейния ум.
Земното щастие обаче, свързано само със земята, (т.е. без Бога и в един езически Египет) се оказало трагично безнадеждно, при крахът, който шест години по-късно постигнал Антоний и Клеопатра. Антоний се впуснал в братоубийствена
(гражданска) война срещу Октавиан Август. Флотата му, в
която участвували, естествено, египетските кораби на Клеопатра, - претърпяла пълно поражение, била разбита при нос
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Акциум (Западна Гърция) в 31 г. пр.Хр... Слушаме в храма
„Христовата светлина осветлява (просвещава) всички". Ала
все още над Египет тегнела безнадеждната идолопоклонна
тъмнина и „сянка смъртна" (срв.Мат. 4 : 16)...

ГЛАВА 18-ТА. Египет влязъл в състава на Римската
държава. „Златен век" - Златно време? Не! - Безценно! Тогава се родил на земята Господ Иисус Христос.
Тиберий. Св. Евангелист Лука - първи църковен
историк. Точното отбелязване на историческото
време. Богоявлението. Спасителното дело
на Иисуса Христа на земята. За Св. Евангелие
Египет престанал да бъде самостоятелна държава. От 30
г.пр.Хр. влязъл в състава на Римската държава. Не пострадали нито Александрия, нито научните постижения на Египет,
отдавна съчетани с елинската култура. Завладяването на Египет от Рим съвсем не било като много по-късното, в VII
в.сл.Хр. унищожително нашествие на арабите, което ликвидирало Александрия като световен научно-културен център.
Напротив, при Октавиан Август, Александрия продължавала
да бъде Александрия! Разцветът й продължил в единната огромна държава на дълго, дълго царуващия „принципал" (на
практика самодържец, защото формално всички републикански длъжности били съсредоточени в ръцете на Октавиана.
„Понтифекс максимусът" Лепидий бил отстранен от Октавиан Август далеч преди морската битка при Акциум, още в 36
г.пр.Хр.).
Настъпил ред. Самият Октавиан в личния си живот бил морален човек, за разлика от по-сетнешните (езически) императори. Бил покровител на науката, културата, изкуствата. Утвърдило се използулането на Юли/шския календар, към който
Октавиан Август проявил личен интерес. Някои наричат цялото това време „Златен век". Това време наистина е не злат56

но, но повече от златно. Безценно! Но по други причини.
През това време се родил на земята Господ Иисус Христос в
скромната пещера край Витлеем. „През ония дни излезе от
Кесаря Августа заповед да се направи преброяване по цялата
земя...", започва благовествуването за Рождество Христово
Св.Евангелист Лука (гл. 2.).
Родил се обещаният Месия, Спасител на човечеството Господ и Бог наш Иисус Христос! „Слава във висините Богу, и
на земята мир, между човеците благоволение"! - радва се и
пее Св.Църква ангелската песен, която чули Витлеемските
пастири" (Лук. 2 : 14). „Дева ражда днес Свърхестествения,
земята принася пещера на Недостъпния, Ангелите с овчарите
славословят, мъдреците със звездата пътуват, защото заради
нас се роди Младенец - Предвечният Бог" (Кондак на празника).
До като бил Господ на земята, наистина Рим не водил съществени войни. Следващият след Октавиан Август император - Тиберий водил „войни" със сената, - държал твърдо да
има мир и ред в огромната държава (без да знае, - но по Божия воля - осигурил мир и спокойстве заради Господа, проповедта Му, изкупителното Му дело на земята, което по милостта Божия е заради нас човеците, заради спасението на които Син Божий се въплотил).
Октавиан Август умрял в 14 г. след Рождество Христово.
Тогава именно се възцарил неговият доведен син и по-късно и зет, мрачният, впоследствие и стар и подозиращ всички - Тиберий (или Тиверий - на изток гръцката буква „Ь"
се чете за „в" и затова в славянския и българския текст е
обозначен като - „Тиверий" - срв. Св. Варвара на изток се произнася като св.Барбара на запад, или: Авраам и Абрахам и пр.).
„А в петнайсетата година от царуването на Тиверия, когато
Понтий Пилат управляваше Иудея, Ирод беше четвъртовластник на Итурея и Трахонитската област, а Лисиний - четвъртовластник на Авилиния при първосвещениците Ана и Каиа57

фа биде Слово Божие към Йоана син Захариев, в пустинята."
(Лук. 3 : 1-2). Не случайно и разбира се справедливо, св.Евангелист Лука, от чието Св.Евангелие е горният цитат, е наречен „първи църковен историк". Указано е точното историческо време на излизането на Господният Предтеча - св.Иоан
Кръстител на проповед за покайно кръщение за опрощаване
на греховете и подготвяне почвата, - човешките души за Иисуса Христа. „Той рече: „аз съм гласът на викащия в пустинята: оправете пътя Господен", както е казал пророк Исаия."
(Йоан. 1 : 23).
Около 14 години след Рождество Христово продължило
царуването на Октавиан до смъртта му в 14 г. сл.Хр. и още
около 15 години, от царуването на Тиверия (Тиберия) = около
29 години. Иисус Христос не е бил навършил още 30 години,
но св.Иоан Предтеча, по-голям от Господа, по земна възраст с
около шест месеца (Срв.Лук. 1 : 36) е бил вече навършил 30
години. В Юдея било възможно излизане на проповед и въобще обществена дейност, само след навършване на 30-годишна
възраст.
Когато малко по-късно Господ Иисус Христос навършил
30 години, излязъл Сам Той на попрището на Своето спасително и изкупително дело за човешкия род, започвайки с кръщението в р.Йордан и Богоявлението.
„Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоана,
за да се кръсти от него.
А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?
Но Иисус му отговори и рече: Остави сега; защото тъй нам
подобава да се изпълни всяка правда. Тогава Йоан Го допуска.
И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата и видя
Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.
И ето, глас от Небесата, който казваше: Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето благоволение." (Мат. 3 : 1 3 17).
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Близо три и половина години Господ Иисус Христос проповядвал, призовавал към покяние и разкривал Царството Божие; извършил делата, които никой друг не бил извършил
(Йоан. 15:24). Установил св.Таинство Евхаристия и принесъл
Себе Си в безценна изкупителна жертва за целия човешки
род. Възкръснал от гроба в третия ден, 40 дни се явявал и бил
със Своите ученици и се възнесъл на небето пред тях, пред
тези които са били там, на Елеонската планина до Йерусалим.
Всичко това е описано от четиримата св.Евангелисти в
Св.Евангелие, което всеки християнин би следвало да има винаги близо до себе си, да чете и препрочита с благоговение.
Светото Евангелие е достъпно за всекиго и задоволяващо и
най-изтънчения ум. То е свещено четиво, написано със съдействието на Дух Свети, свещена връзка с Господа Иисуса
Христа. Написано е това, което е най-необходимо за нас. Четвъртият Евангелист св.Иоан Богослов казва в края на своето
Свето Еваангелие: „Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се,
и цял свят не би побрал написаните книги.Амин." (Йоан. 21 :
25). А в края на предпоследната глава - 20-та: „И много други
чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.
А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос,
Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име."
(Йоан. 20:30-31).

ГЛАВА 19-ТА. Още за Тиберий. Краят на Иродовците.
Краят на Пилат Понтийски. Св. Мария Магдалина
поздравила Тиберия с „Христос възкресе!"
Императорската заповед
Още от 26 г. сл.Р.Хр. Тиберий управлявал Римската империя от остров Капри (чрез свой пълномощник). При него се
осмелила да отиде св.равноапостолна Мария Магдалина с
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червено яйце, символизиращо Христовото Възкресение от
гроба (в яйцето, затворен в черупката, е животът, който ще
излезе от там) и го поздравила, възвестила му: „Христос възкресе!"
Нито Тиберий имал някакво отрицателно отношение към
Христа, нито (още по-малко могъл да има) Октавиан Август,
който умрял, когато Иисус Христос бил Юноша.
Юдейският цар Ирод, т.н. „Велики", който имал царската
си титла от Римската власт, на практика бил назначен от Рим.
Убиец на част от собствената си фамилия, по свое усмотрение и от жалък и маниакален страх за трона наредил избиването на младенците във Витлеем и околността, с цел: всред
тях да попадне и Богомладенецът - Господ Иисус Христос, за
Чието раждане научил от мъдреците от изток, дошли да се
поклонят на Господа, на родилият се Цар Иудейски (Мат. 2
гл). Не дълго време след избиването на младенците Ирод се
сплул, още приживе и умрял в страшни мъки. В Рим не ще да
са били във възторг от Ирода, нито от сина му Архелай. Палестина с околността била разделена на четири части (протектората).
Другият Ирод, Ирод Антипа, за който става дума в св.
Евангелие, по чиято заповед, по-късно, бил обезглавен св.Йоан Предтеча и Кръстител Господен, видно и от цитата по-горе, бил вече само четвъртовласник - управлявал Галилея. Него, прелюбодеец и убиец на св.Иоан Кръстител, който на
всичко отгоре си позволил, с войниците си да унизи и подиграе Господа Иисуса Христа, Когото Пилат Понтийски му изпратил, научавайки че Ирод е в Йерусалим, - него погълнала
разтворилата се земя, от която излизало огън (през времето,
когато изпаднал в немилост пред Рим и бил заточен в Испания). Не сам пропаднал в земята, но заедно с Иродиада - тази
невероятно зла жена, която си поставила за цел да бъде умъртвен изобличаващият ги св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен. Тя поискала чрез дъщеря си, угодила на Ирода и сътрапезниците му на рождения му ден с неприличния си танц,
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на блюдо главата на Йоана Кръстителя „още сега" (Марк. 6:
25), защото била сигурна, че подпийналият си Ирод, който лекомислено се заклел пред сътрапезниците си, че ще даде на
Иродиадината дъщеря, заради танца, каквото и да поиска, дори половината си царство, като мине време, ще откаже да изпълни подобно нечовешко искане. Дъщерята Иродиадина,
танцьорката, поискала за награда нещо извън нормалните човешки представи - главата на св.Иоан Кръстителя (която, като получила отнесла на майка си) постигнало не по-малко наказание. На път за заточението, може би в Галия, трябвало да
преминат замръзнала река. Под танцьорката ледът се пропукал и тя започнала бързо да потъва, но ледовете се събрали
точно при шията и откъснали главата, докато долу, във бързата вода, краката се движели напред - назад, както при танца...
В Юдея, южната част на страната, с резиденция Йерусалим, за управител (четвъртовластник) бил поставен римлянинът Пилат Понтийски. (Всъщност Пилат произхождал от
Понтийските земи в Мала Азия - до Черно море, присъединени към Римската държава още при Помпей, разбит по-късно
от Юлий Цезар, за което бе споменато. От там и името на управителя на Юдея - Пилат Понтийски).
Заплашвайки го с Тиберия (а Тиберий си нямал и представа за беззаконието, което неадекватно, нито с римското, нито
с юдейското право, набързо, по разбойнически, се извършвало в Йерусалим в ония дни (срв.Лука 24 : 18 и натат.), юдеите
викали срещу Пилата, че ако пусне Иисуса Христа, в Когото
управителят не намирал никаква вина (Лук. 23 : 24; Йоан. 18 : 38, 19 : 6), не е приятел на кесаря (Йоан. 19 : 12). Пилат се уплашил за мястото си още повече, когато на въпроса
му „Вашия цар ли да разпна?" първосвещениците отговорили:
„ние нямаме друг цар освен кесаря." (Йоан. 19 : 15). (От завист спрямо Христа, срв. Мат. 27 : 18, Марк. 15:10 „се писали" невероятни верноподаници, каквито всъщност не може да
се каже, че са били, като се има предвид възстанията, които
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юдеите вдигали впоследствие срещу Рим, а и главното - каквато декларация, за верноподаничество, в момента, никой не
им изисквал, защото Иисус Христос е Небесен Цар - „Моето
царство не е от тоя свят..." - казал Господ на Пилата (Йоан.
18 : 36). Заради земния си пост, Пилат Понтийски предал Невинния на смърт и точно това го постигнало, от каквото наймного се страхувал. Някое време след Възкресението на Господа бил обвинен в измяна (изглежда още при Тиберия) и заточен в мините на Галия, където, навярно свършил. Страшно
е да дигнеш ръка срещу Господа, срещу Истината. „Страшно
е да попадне човек в ръцете на живия Бог!" (Евр. 10 : 31).
Слухът за Иисуса Христа, за Неговата проповед и чудесата, които извършвал, достигнали не само до Евагрия, болният
Едески цар, който изпросил от Господа милост. Той получил
Неръкотворния образ върху кърпата (с която обърсал лицето Си Иисус Христос - първата, наръкотворна икона). Заедно с Образа Едеският цар получил отново и своето здраве.
Разказваното за Господа достигнало далеч от Юдея в пределите на Римската империя, до самия кесар - Тиберия, който
„много слушал за Господа Иисуса Христа". Отиването на
св.Мария Магдалина до самодържеца, след Христовото Възкресение - никак не изглежда да е било някакво нейно случайно хрумване. Иначе човек, когато слуша историята на червеното великденско яйце, откъснато от историческия контекст,
би могъл да се запита - защо, „откъде накъде" равноапостолната светица си наумила да отиде чак до императора Тиберия
(Тиверия) и да го поздрави (извести, че) Христос възкресе!
Нито знаем (поне аз не зная), как е реагирал мрачният самозаточеник от о.Капри и владетел на Римската империя на поздрава на св. Мария Магдалина: „Христос възкресе!" Нито знаем какво е ставало в неговото остаряло „езическо" сърце. За
щастие знаем резултата. Знаем, че „мрачният" Тиберий издал
заповед - да не бъдат преследвани християните.
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IV. СОЗИГЕНОВИЯТ КАЛЕНДАР. ГОСПОД ПОСЕТИЛ
ЕГИПЕТ. ГОНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ
ГЛАВА 20-ТА. Когато Созиген съставил календара...
За броя на дните и имената на месеците. Защо Созиген
направил третата година високосна? Методът на
закръгляване и изчистване на остатъците от часове.
Февруари останал високосен и когато се намерил
в четвъртата година. В Юлиянския календар
не се загубил нито ден
Когато Созиген съставил календара, слънчевата година започвала от 1 март - пролетния месец, подобно на лунната година, започваща от 1 нисан. Но докато Нисан се движел напред и назад, в зависимост от луната, март и останалите месеци в слънчевата година били неподвижни. Слънчевите месеци
прилчали на лунните, били близки по стойност и все пак се
различавали от лунните, които имали не повече от 29 или 30
дни (защото в точност лунният месец, от новолуние до новолуние, бил дълъг - 29.53 денонощия). Дължината си слънчевите месеци получили „административно".
Сметката била проста:
- 12 месеца по 30 дни
360 дни
за изравняване до 365 дни пет месеца получили (+) по
още 1 ден и станали с дължина
31 дни - общо 5 дни
5 дни
Дължина на обикновената година365 дни
1 ден в края на всяка високосна
година (+ - една на всеки 4 години) 1 ден
Дължина на високосната година 366 дни
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Установяването на дните в месеците, кой месец да бъде с
31 дни, се точило някое време след внедряването на Созигеновия календар. Но винаги общият брой на дните в годината
бил 365 дни за обикновените години и 366 дни - за високосните, - т.е. принципът (великолепното откритие) на Созиген
оставал непроменен. Това било същността на системата, с която компромиси не можело да има и на което никой, до края
на XVI век не посегнал. Това би значело да се развали календарната машина (часовникът) на времето. На този „часовник"
посегнал папа Григорий XIII и го... развалил. Защо и как, ще
прочетеш, любезни читателю, по-нататък, на съответното
място.
Когато започнал да отмерва времето Созигеновият (Юлянският) календар, някои от неговите (слънчеви) месеци имали
(заимствували) имена, други останали без имена - с цифровите си обозначения: пети, шести, седми, осми, девети, десети.
Когато, много по-късно преместили началото на годината два
месеца по-рано (вместо от 1 март, годината да започва от 1
януари), то
седмият месец - септември - станал девети
осмият месец - октомври - станал десети
деветият месец - ноември - станал единадесети
десетия месец - декември - станал дванадесети.
Въпреки това месеците запазили своите имена. Тези имена
обаче сами по себе си нищо вече не значели. Просто били
имена на месеци, (в това число и и на месец януари., чието
име дошло от римско езическо време - от езическия „бог"
Янус.) Както имената на планетите. Никой не ги свързва с
гръцките митически божества, а само със съответните планети. (Даже името „Януари" може да се счита осветено от светия мъченик с това име Януарий, пролял кръвта си за Христа,
чиято памет се чествува на 21.IV./4.V.). Всеки знаел (както и
сега знае), че декември е последният месец от годината - дванадесети, независимо от името си „десети", че октомври („осми"), всъщност е десетият месец в годината и пр. В Украйна,
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в Полша дали свои имена на месеците, народни - свързани,
повечето от тях, със сезоните. Ноември е „листопад" - опадат
листата на дърветата пред близконастъпващата зима. Юли
пък е „липец" - месецът в който цъвтят липите в тези малко
по-северни в сравнение с България страни, и т.н.
Созиген поставил високосния ден в третата година от четиригодието (тя станала високосна). Поставил го като последен ден на последния месец - февруари, т.е. като последен
ден на годината. (Споменах, че годината започвала от 1 март).
Защо в третата година? Също много просто: Юлиянската,
сиреч Созигеновата календарна година била (и е) дълга 365
дни и 6 часа. За три години, тези остатъци правели повече от
половин ден ( 3 x 6 = 18 часа), докато след втората година остатъците били точно само 1/2 денонощие - ( 2 x 6 = 12 часа =
1/2 от 24 часа). Предполагам всички, а не само икономистите
знаят, че ако искаме да закръгляваме в цели левове парични
суми, това го правим така: 365.50 лв. закръгляме на 365 лв, а
вече даже 365.51 лв. (и нагоре) закръгляваме на 366 лв. Същото е при закръгляването на часовете в дни, с тази съществена
подробност, при Юлиянския календар, че с прибавянето на 1
ден (едно денонощие) към третата година, се изчерпвали
всички остатъци (добавки) часове от годините в четиригодието (4 години х 6 часа = 24 часа) т.е. за четвъртата година не
оставало наистина нищо за добавяне, нито за отнемане. Това
било преимуществото на елегантния Юлиянски календар
пред всички останали, които имали (и имат) „неюлиянска"
дължина на календарната си година.
Още относно третата година: Ако хипотетично поискаме
сега да върнем старото положение: годината да започва от 1
март, (тези редове пиша в 1999 г.), следващата година (а тя е
четвърта година от текущото четиригодие - 1997, 1998, 1999
и 2000 г.) ще трябва да започне на 1 март 2000 г. Високосният
ден, какъвто се следва да има, ще остане заедно с януари и
февруари в 1999 година - като последен ден на третата година. Така било някога, в първите години на официалното
5. Календарът и Пасхалията..
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действие на Созигеновия календар. Вярно е, че при този наш
хипотетичен пример - 1999 година ще се яви с 14 месеца, но
пък така, (като прескочим дългия период от време на започване годината от 1 септември, не само църковному, но и граждански) би се оказала орязана годината с 2 месеца при преминаване от 1 март към 1 януари на започването на годината. Да
го повторим нагледно: годината започвала от 1 март и свършвала с края на февруари. За да се започне следващата година от 1 януари следва последната година преди промяната да
бъде с десет месеца, да завърши с „десетия" месец - декември, - да бъде само десет месеца. (На следната година, започнала с 1 януари „десетият" месец декември ще стане вече дванадесети, независимо от името си, както е сега). Това в историята не се вижда, защото от времето на I вселенски събор (в
325 г.) църковната година, и гражданската, по Юлиянския календар, който станал не само държавен, но и църковен, започнала да има за свое начало 1 септември, т.е. последната гражданска година започваща от 1 март, била оставена с 6 месеца
и започнала новата, с начало 1 септември. (В Русия едва след
събора в 1492 г., във Византия още от начало). После, при
преминаването към гражданска година, която да започва от 1
януари (за различните страни в различни години), последната
година била удължена с 4 месеца. Например в Русия 1699 година била с 16 месеца (12 + 4 , септември, октомври, ноември
и декември, = 16 месеца) и тогава, на 1 януари, започнала
1700-та година, но моля да не се забравя, все по Юлиянския
календар. Математически изразено: 12 - 6 + 4 = 10. Или: при
преминаването - за начало на календарната година да се счита вместо 1 януари - 1 септември, последната година била
скъсена с 6 месеца, после при преминаването към 1 януари (за
начало на годината) били прибавени 4 месеца към последната
година = (затова) ако на годината направо е било променено
началото от 1 март на 1 януари, то би следвало последната година да е била „орязана" с два месеца, и да се яви с десет месеца, както и ако сега (хипотетично) решим годината да за66

почва на 1 март, би следвало последната година да се яви с 2
месеца повече, т.е. - с 14 месеца. Дебело подчертавам: независимо от промените - коя дата да се счита за начало на годината, от непрекъснатия ход на и».пиянски i е дни (по юлиянския календар) не се е загубил нито един ден, обстоятелство крайно необходимо за всякакви хронологически (и
астрономически) изчисления. Изхвърлянето на 10 дни
(въобще тези 10 дни изчезнали от времеизмерването) през
1582 г. направил „реформаторът" папа Григорий XIII и
неговата календарна комисия.
Независомо от промените на началото на годината, високосният ден оставал все в месец февруари, като негов последен ден - и сега високосният ден се явява като последен
ден на втория месец от четвъртата, последната година на
четиригодието на юлиянския календар, и на копиралия го
в това отношение - григироиянски календар (някога последен
ден, на последния месец на третата година от четиригодието);
този високосен ден не може и да премине към третата година,
защото последният месец при сегашното положение - декември и без това, и при обикновена календарна година от
365 дни, е с 31 дни, та няма къде повече да му се прибавя. Това обаче е само от „формална" страна, защото какво би пречело един месец да бъде при високосие с 32 дни. Друга неотменима причина, която задържала високосието във февруари, и
то съществената, била, че след съставянето на цялогодишния
богослужебен канон, били нежелателни и недопустими подобни промени.
Повтарям, при промените на началото на годината, Юлиянският календар не загубил нито един ден.
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ГЛАВА 21-ВА. След кето Созиген съставил календара...
Наименуваните месеци „юлий" и „август" с по 31 дни.
Височайшо оценената календарология и астрономия на
Александрия. Тегнело идолопоклонството в Египет.
Но тогава се родил Избавителят и Спасителят
на човечеството - Иисус Христос
След като Созиген съставил календара и той бил въведен в
употреба (46 г.пр.Хр.), с начало на годината 1 март, в чест на
Юлий Цезар наменували петия месец - „юлий". Прибавили
му ден и м.юлий станал с 31 дни; преди това петият месец
бил с 30 дни. От къде взели този ден? От месец февруари,
който бил с 30 дни (и при високосна година с 31 дни). След
отнемането на 1 ден от него, февруари останал с 29 дни в
обикновена година и с 30 във високосна.
В чест на Октавиан Август дали име на шестия месец „август". (Октавиан ще да им звучало като приличащо на „осми"). И на него прибавили ден! Взели го пак... от „бедния"
февруари. Той останал с 28 дни, а само във високосна година
придобивал още ден, та ставал с 29 дни. Така е и до днес.
Нито годината изменила дължината си (не се загубил, не
изчезнал ден) при това разместване на дните от месец в месец, нито бил нарушен Созигеновия принцип за еднакви едно
на друго четиригодия (също така, както и по-късно, при промените на началото на годинита). Ето как можем да си представим графично административната промяна на дължината
на месеците (вж. таблицата)
Явно е, че календарът произлязъл от Египет, бил високо
оценен от Цезар и Август, от тези интелигентни и даровити
първи мъже (всеки в своето време) на Римската империя, в
каквато се превръщала Римската държава. Бил изработен (от
Созиген) календарът, който липсвал на човечеството. Считало
се за чест на кесарите да имат месец в новия модерен календар.
Увеличила се славата на елинистично-египетската астрономия
и календарология. Получила височайшото признание, календа68

Административното установяване дължината на месеците в юлианската година след
Созиген
ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ
дни
обикн. година IHCOKDC.r ОД.
Дни
месец

Промени «чест на Юлии U?3aj Промени! чест ниОкт Airyc
ДНИ
ДНИ
дни
•бики. година I H C O K O C г ад
сбикн години • исокос гой
дни

март

31

31

31

31

31

31

април

30

30

30

30

30

зо

ма и

31

31

31

31

31

31

юни
юли
airycT
c»m «Mipn

30

30

30

30

30

30

30

30

31

11

31

31

30

30

30

30

S1

J1

30

30

30

30

30

30

ОКТОМ1РИ

31

31

31

31

31

31

юешри
не кенари

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

30

31

29

30

28

29

385

зее

366

366

366

зее

ян)ври
Ьмлшои
М И

рологията била вече в състояние да решава следващите задачи
в един Египет, който трябвало преди задачите, да бъде очистен
от идолопоклонството.
В това време, в дните на „кесаря Августа" изгряло във Витлеем Слънцато на правдата, родил се на земята Господ и Бог
наш Иисус Христос (Вж.гл. 18-та).
ГЛАВА 22-РА. Господ посетил Египет. Из Акатиста
на Пресвета Богородица. Св. Евангелист Марк
поставил началото на Александрийската Църква
„Като си направил да възсияе в Египет светлината на истината, прогонил си мрака на лъжата; защото идолите му, Спасителю, като не можеха да понесат Твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица:
Радвай се ти, която изправяш човеците; радвай се ти, която
погубваш бесовете!
Радвай се ти, която си потъпкала силата на заблудата; радвай се ти, която си изобличила идолската измама!...."
Така в Икос 6 на Акатиста на Пресвета Богородица се споменава и възпява посещението на Господа Иисуса Христа ка69

то Младенец в Египет, макар и при извънредните обстоятелства на бягството на Божията Майка с Богомладенеца и Праведния старец Йосиф Обручник от цар Ирода (избил четиринадесет хиляди младенци във Витлеем и околността).
Това било началото на края на идолопоклонството, на езичеството в Египет, като впоследствие, земята посетена от Господа и Св.Богородица се превърнала в място на високо християнско подвижничество, а разкошната в собствения и преносния смисъл Александрия - в столица на блестящата Александрийска Църква.
Първият Александрийски архиерей бил св.апостол и евангелист Марко, който много се потрудил за разпространението
на християнството, като близък помощник на светите апостоли Петър и Павел и сам Апостол на възкръсналия Господ и
Бог Иисус Христос. Той бил един от 70-те Христови ученици.
Св.ап.Петър в Първото си съборно послание, написано във
Вавилон Египетски, го нарича свой син, толкова близък и
обичен му е бил св.Марко. (I Петр. 5 : 13). Самото свое Евангелие, второ по ред от четирете Евангелия, в което благовести
за Христа Господа, е написано в Рим, (около 46 г. от
Рожд.Христово, т.е. около 13 години след Христовото възкресение), по молба на римските християни, отправена към светите апостоли Петър и Марк. Св.ап. и еванг. Марко се стремил в точност да запише всичко каквото е запомнил от това
що е учил и вършил Господ, щателно грижейки се да не пропусне от чутото или да не преиначи. Написаното дал на свети
апостол Петра за преглед. Св.Петър със своето свидетелство
утвърдил истината написана в Евангелието на св.Марк и го
одобрил за четене в църквите. Евангелието на св.апостол и
евангелист Марк „било прието във всички църкви без всякакво противоречие", както пише в житието на св.ев.Марко
по чети-минеите на св.Димитрий Ростовски, като Свещено
Писание апостолско и боговдъхновено, както впрочем и
останалите три Евангелия - на св.апостол и евангелист Матей, - 1-вото по реда, на св.апостол и евангелист Лука - Ш-то70

то по реда и на св.апостол и евангелист Йоан Богослов - IV
по реда в Свещените Книги на Новия Завет. (Евангелието на
св.апостол и евангелист Марк е П-ро, по реда, в Новия Завет).
След Рим, изпратен от св.ап.Петра, св.ап.Марко проповядвал Евангелието в Аквилея, на северния бряг на Адриатическо море, любимо място на римските императори; после в...
Египет! Това първо пристигане за проповедване на Христа в
Египет станало около 49 г. от Р.Хр. (в „деветата година от
царствуването на Клавдий"). Тук, в паметта на народа, още
бил жив споменът за знаменателното падане на идолите в
египетските храмове, свързано по свидетелството на отците
на Църквата, с идването на Светото Семейство с Богомладенеца Иисус, бягащо от ръцете на жестокия Ирод. Тук даже се
намерили хора, които били свидетели на слизането на Светия
Дух над Апостолите в Йерусалим на Петдесетница. Въобще
Египет богопромислено бил подготвен за християнската проповед. Повярвали множество мъже и жени и от юдеите и от
езичниците. Св.ап.и еванг.Марк основал Църква в самата
Александрия и бил неин пръв епископ. От св.ев.Марк е и
апостолското приемство в Александрийската Църква.
След като се погрижил за устройването на Александирйската църква св.евангелист Марк, оставил Египет и както се
свидетелствува в книгата Деяния Апостолски, се срещнал в
Антиохия със св.апостол Павел, преди неговото второ апостолско пътешествие. Там бил и чичо м у - св.апостол Варнава,
с когото посетили родното място на св.Варнава - остров Кипър, където заедно се потрудили в Христовото благовестие.
После отново св.Марк се върнал в Египет. Там пристигнал и
св.апостол Петър, с когото положили основите на Църква във
Вавилон Египетски. От там св.Петър отправил Първото си съборно послание (към малоазийски християни), за което Послание стана дума по-горе.
След това св.Марк отново се събрал с св.ап.Павел и бил
един от неговите сътрудници в благовестието. Във време на
пребиваването на св. ап. Павел във вериги в Рим, св. еванг.
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Марк разделял благовестническите трудове на св. ап. Павел,
бидейки за него утешение. По разпореждане на св. ап. Павел,
св.Марк заминал за Мала-Азия за противодействие на лъжеучителите, каквито се появили във Фригийския град Колоса.
После светият евангелист бил в Ефес, в отечеството на
св.ап.Тимотей, когото св. ап. Павел, намирайки се за втори
път във вериги в Рим, извикал, със свое послание, за да помага в апостолското служение, като му поръчал „да доведе със
себе си и Марк, като благопотребен за службата" (2 Поел. до
Тимотея, 4 : 11).
В Рим св.апостол и евангелист Марк бил свидетел на мъченическата кончина за Христа на своите учители - великите
първовърховни свети апостоли Петър и Павел, с която прославили Бога - св. Павел, като римски гражданин бил посечен
с меч, а св. Петър - разпнат на кръст.
След това св.Марк се отправил за Египет за благоустрояване на основаните там църкви. Много се потрудил в подвига
на проповядване Христовата вяра в самата столица Александрия, град препълнен с учени, философи, риторици и стихотворци. Даже юдеите се увличали по езическата философия. С
цел да противодействува, св.ап.Марк основал огласително
училище, което се прославило и от него излезли знаменити
учители на Църквата. Св.евангелист Марко съставил и чин на
светата Литургия.
Устроил Александрийската Църква, св.апостол и евангелист Марк проповядвал Христовата вяра в много други страни на Африка - в Либия, Марморика, Киренайка и в Пентапол. Проповядвайки Христа Господа, св.апостол Марк извършвал и много чудеса - изцелявал болни, очиствал прокажени,
изгонвал нечисти духове. Проповедта, съпровождана от тези
велики чудеса, имала грамаден успех и Църквата Христова
процъвтявала. По свидетелството на историците Евсевий Кесарийски и Никифор Ксентопул, дори някой си юдейски философ Филон, похвалил добродетелния живот на египетските
християни.
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Св.ап. и евангелист Марк прославил Бога с мъченичество в
Александрия, навръх Пасха! (от ръцете на злобни езичници,
събрали се на свой нечестив езически празник, вероятно като
отмъщение за създадената Александрийската църква, поради
която езичеството в столичния град, постепенно изтлявало).
Над мощите на свети апостол и евангелист Марк, в 310 г.
била построена църква. Когато по-късно владичеството на
арабите-мохамедани и ереста на монофизитите, съвършено
ослабили Православието в Египет, мощите на светия евангелист били пренесени във православна Венеция (828 г.), близко до която (в Аквилея) някога св.Марк се подвизавал в проповед на Христовото Евангелие. Бил построен и великолепен
храм. Там се пазел твърде древен ръкопис, написан на фин
египетски папирус (Евангелието от Марка), по предание - написано от ръката на самия евангелист, (по житието).
„У върховния Петър си се научил, апостоле Христов, и като слънце си възсиял над Александрийската страна и прослава си бил блаженне, чрез тебе Египет се освободи от прелест,
с твоето Евангелско учение просвещаваш всички като светлина, църковни стълбе. Заради това, твоята памят почитаме и
светло празнуваме, Марко богогласни: моли от тебе благовестявания Бог, да даде на душите ни прощаване на греховете."
(тропар).

ГЛАВА 23-ТА. Тиберий не назвал месец на свое име.
Повече разместване на дни в месеците не били правени.
Характерната си система Юлиянският календар запазил
и при промяна на началото на годината. Примерът с
виенското колело. Едно предварително сравнение
на Григориянския календар с Юлиянския
Тиберий не назвал месец на свое име. Още по-малко се заинтересували от календара чудовищните императори след него: Калигула, Клавдий и Нерон. Нямаме сведение за интерес,
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в смисъл на желание за промени в календара при императорите от следващата династия на Флавиите: Веспасиан, Тит, Домециан, както и от следващите след тях императори. Така
седмият месец (при начало на годината 1 март) си останал
„седми" (септември) и повече разместване на дни в месеците
не били правени.
Преместването началото на годината, да започва тя от 1
септември или от 1 януари, както споменах, не се отразило на
Созигеновата система. Нека да си представим едно виенско
колело. Гондолите не променят броя си, ако променим номерата им. Няма никакво значение от коя гондола ще започнем
броенето, от жълтата, синята, червената или зелената и с прочее цветове, ако за по-ясно решим, че гондолите са разноцветни. Те всички от първата до последната преминават край
платформата и кръговратът започва отново. Нищо не се загубва ако решим да променим условното начало на безконечната въртележка, - ако решим № 1 да бъде не жълтата, но зелената гондола. Жълтата, синята и червената гондоли ще бъдат прибавени (преброени) към предишния кръговрат. Така е
и с Юлиянските четиригодия. Те всички, от създаването на
човека до днешно време и до края на света (когато и да е той),
са с по 1461 дни, според Юлиянската (Созигеновата) календарна система; така е следователно и с юлиянските години
средни в четиригодието с по 365.25 дни (365 и 1/4 дни) - (в
цяло число дни само вътре в четири години!) и няма никакво
значение в кой ден в годината ще поставим условното начало
на кръговрата. От 1 февруари, примерно Ен-та година (коя да
е) до 1 февруари тази година са се изминали точно определе-"
но число еднакви (средни за четиригодието), с по 365.25 дни,
юлиянски години.
Григориянските „реформатори" през 1582 г.изхвърлили от
календара 10 дни и после, от следващите столетия (но не от
всяко, което от математическа гледна точка е още по-лошо)
още по един ден. От идеално ритмично работещия „двигател"
на юлиянския календар направили неравномерно работещ
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„кихащ" и прескачащ „мотор", - сравнението е даже слабо.
Просто с григориянския календар не можем да измерваме
времето. Вековете, според григориянския календар, не са еднакви по дължина, също и четиригодията. Разстоянието от
София до Варна не можем да измерваме едновременно във
версти и километри. (Не можем да събираме не еднакви величини). Трябва да изчисляваме или във версти или в километри, което за Григориянския календар пък не е възможно. Ще
видим по-долу защо. И какво се върши на практика? Всички
историко-хронологически изчислителни действия се правят
на Юлиянския календар, а после се транспонират (превеждат)
за публиката на Григориянския календар, който е в гражданска употреба. Също изчисляването и „предсказването" на астрономическите събития - затъмненията например. Оказва се
че Григориянският календар - „това е торба, предназначена
да се носи в друга торба" (ненадупчена и здрава). С това
предварително сравнение, за сега, приключвам.

ГЛАВА 24-ТА. От Нерон нататък започнало гонението на
християните от страна на римската императорска власт.
Св. Първовърховни апостоли Петър и Павел. Тит.
Превземането на Йерусалим. Разрушаването
на Иерусалимския храм. Сбъдването на Господните
думи. Всяко християнско сърце обича Йерусалим
От Нерон нататък започнали гоненията на християните от
страна на римската императорска власт, понякога по-силни,
понякога по-слаби или стихнали. Гонението при Нерон започнало с лъжливото обвинение, че опожареният в 64 г. Рим, бил
подпален от християните. В 67 година пострадали и прославили Бога в Рим светите Първовърховни апостоли Петър и
Павел.
Тук е мястото да отбележа, че Тит бил онзи млад военачалник, който завършил Юдейската война (започната още при
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Нерона в 66 г.) Тит бил, тъй да се каже престолонаследникът
на току що качилият се, предната година, на императорския
трон военачалник от същата тази война - Веспасиян. Тит
превзел Йерусалим в 70 г.сл.Хр. Тогава бил разрушен Иерусалимският храм, събитие предсказано от Господа малко преди страданията Му, смъртта и Възкресението Му. „И когато
Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха, да му покажат сградите на храма. А Иисус им рече:
виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане
тук камък на камък, който да не бъде сринат." (Мат. 24 : 1-2).
Разрушаването на храма обаче не станало по заповед на
Тит! Напротив Тит искал да запази храма като произведение
на изкуството. (Неговият баща, император Веспасиян, бил известен не само с това, че укрепил границите и сложил ред във
финансите на държавата, разсипани още при Калигула, но и с
това, че подкрепял науката, изкуството и строителството. Сам
започнал строителството на колозеума в Рим, - довършено от
Тит).
Гордият римлянин (Тит) признал, че иначе дисциплинираната римска войска не се подчинила на заповедите и започнала разрушаването. А войник хвърлил запалена главня в храма.
„Това не е моя работа, казал Тит, - Богът на този храм е бил
разгневен на този народ...аз исках да го запазя (храма)". За това съобщават гръцкият историк Филострат и еврейският историк Йосиф Флавий.
Така се сбъднали думите на Господа Иисуса Христа, които
процитирах по-горе от Св.Евангелие, че „няма да остане тук
камък на камък, който да не бъде сринат" (Мат. 24 : 2) - Колко пъти Господ е искал да събере иерусалимци като пилци - и
не рачили . (Марк. 23:37).
Всяко християнско сърце обича Йерусалим. Там е пострадал и възкръснал от мъртвите Господ и Бог наш Иисус Христос!
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ГЛАВА 25-ТА. Най-жестокото гонение на християните
при Диоклетиян. Победа с кръстния знак. Св. цар
Константин Велики
Гонение на християните от официалната императорска
власт, което сякаш заглъхнало при Веспасиян и Тит, било
подновявано на приливи и отливи, като особено жестоко станало то в края на III и началото на IV век при императорите
Диоклетиан и Максимиан Тогава пострадали св.вмч. Георги
Победоносец (+ 304 г.), св.вмч.Димитрий Солунски (+ ок. 305
г.), самата съпруга на Диоклетияна - св.мъченица царица (императрица) Александра. Мъченическата кръв станала семе за
нови християни, според думите на Тертулиан, на Господнята
нива.
Край на гонението поставил св.цар Константин Велики
(род.ок.280 г., император от 306 г., + 337 г.)
Кръстът, който за римляните бил оръдие и знак на позорна
смърт, - чрез Христовото разпятие, кръстна смърт и Възкресение в третия ден - станал символ на победата над смъртта,
на победата въобще, страшилище за демоните. Кръстът станал извор на Божия благодат и сила. С кръстния знак на знамето, на шлемовете и на щитовете трябвало да бъдат белязани войските на Константин, за да бъдат победоносни и те били победоносни...
Константин Велики станал първият римски император,
след гоненията, който обърнал верските неща в диаметрално
противоположен вид, с тази разлика, че християните не гонели езичниците, но езичеството в империята постепеннно изтляло.
За този най-велик в историята на държавите в света прелом, следва да се разкаже в отделен раздел.
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V. ВЕЛИКИЯТ ПРЕЛОМ
ГЛАВА 26-ТА. Последни гонения. Обезумелият от
идолопоклонство Диоклетиян искал да изкорени
християнството. Предупреждението на св. вмч. Георги
Победоносец. Разделяне на империята, съимператори.
Оттегляне на Диоклетиян. Констанций Хлор.
Константин. Кръстът на небето - „С него побеждавай!"
Сам Христос се явил на Константин. Победа над
Максенций - освобождаване на Рим. Миланският едикт християнството свободна религия! Допълнителни укази.
Ликиний на изток подновил гонението. Победа над
Ликиний. Св.цар Константин - самодържец над цялата
империя. Основаване на Константинопол
Диоклетиян, император от 284 г., все повече засилвал гонението и мъчението на християните, които твърдо отстоявали
своята вяра в Христа. В 303 г. издал указ за изкореняване на
християнството. Обезумял от идолопоклонство, Диоклетиян
считал християните за врагове на държавата. Св.вмч.Георги,
до тогава любимец на императора заради своята храброст и
способност като висш военачалник, посочил на състоялия се в
Никомидия държавен съвет, обръщайки се към императора,
князете и съветниците, че те, които са поставени за съблюдаване на добрите закони и праведния съд, неистово въздигат своята ярост срещу християните „утвърждавайки беззаконие и издавайки неправилни постановления за съд на невинни и никого
необидили люде." „Вие ги гоните и мъчите, продължил пламенната си реч св.Георги, принуждавайки към вашето безумно
нечестие и тези, които са се научили да бъдат благочестиви.
Но не, вашите идоли - не са богове! Не се прелъстявайте от такава лъжа. Иисус Христос - единствен Бог, един Господ в слава на Бога Отца, чрез Когото всичко е сътворено и съществува
чрез Неговия Дух Светии., Или вие сами познайте истината и
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се научете на благочестие, или не смущавайте с вашето безумие позналите истинското благочестие." След тази неустрашима публична изява, от която Диоклетиян първоначално бил
слисан и не искал да повярва на ушите си, започнало великомъченичеството за св.Георги, съпроводено с много чудеса.
Само пълна умопомрачителна илюзия би могла да бъде надеждата на езическия император, че ще може да се справи с
християнството и че Римската империя чрез гонението на
християните ще намери своя покой. Напротив - най-главна
причина за разсипията в империята били, освен ниският езически морал, тъкмо тези безкрайни процеси срещу християните, жестоките мъчения, реките християнска кръв! А кръвта
викала към Бога! Скоро, много скоро, Господ щял да обърне
нещата в империята, „законовите" злодеяния, даже и посредством самия Диоклетиян...
С иначе административно-изобретателния си ум, за жалост
жестоко изобретателен и при мъченията на християните, Диоклетиян търсел леснината на дотегналото му държавно управление. Разделил империята на две: - на изток император той, със столица Никомидия (в Мала Азия), където имало огромно капище (езически храм), а на запад - втори император
- Максимиан, със столица Рим, - също езически център за
времето си. Не само това, но назначил, за още по-лесно,
и двама съуправители на императорите - съимператори. При
него останал Галерии, а при Максимиян...- Констанций
Хлор, бащата на св.цар Константин Велики, който управлявал до тогава, а и като съимператор - Галия, Британия и
Сев.Африка.
Така, чрез тези своеобразни административни промени на
императора, гонител и мъчител, без той да разбере, се дошло
до първата зора на християнската държава. Гонението на
християните в областите управлявани от Констанций Хлор
било преустановено. Констанций бил справедлив като държавник и добър като човек. Но все още това било само първата зора.
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Потъналият в кръв Диоклетиян почувствувал още по-силно омерзение към държавното управление и се оттеглил от
прякото упражняване на императорската власт. Наложил това
и на западния император Максимиян. („Двамата се споразумели"). Годината - 305-та. Действуващи императори останали - Галерии на изток и Констанций Хлор на запад, макар че
там претенции към императорската власт предявил не по-малко жестокия от баща си син на Максимияна - Максенций. Даже той взел властта в стария Рим.
В 306 г. умрял Констанций Хлор. На около 26 годишна възраст се възцарил на запад (в Галия, Британия и пр.) св.цар
Константин. Разбира се още езичник, той коренно се различавал по живот и нрав от другите императори (и съимператори).
В това време в Рим Максенций наложил зловеща диктатура. Гражданите на западната столица, не само християни, но и
езичници били силно притеснявани. Трудно се издържали
своеволията и жестоките разпоредби на тирана, водещ при това скверен живот. Римляните били принудени да се обърнат
за помощ към съимператора (или по-скоро законния император, ако вземем предвид споразумението от 305 г. и обстоятелството, че Константин бил наследникът на Констанций
Хлор). Преди всичко с доброто си сърце, Константин се отзовал на молбата и най-напред написал писмо до Максенций,
убеждавайки го да прекрати насилническите си действия
спрямо гражданите на Рим. Максенций не само не се вразумил, но се озлобил и започнал да се готви за война с Константина. Като научил за това, Константин, в 312 г. се решил да
предприеме военен поход и потеглил с войските си на юг към
Рим, без съмнение съзнавайки трудността на делото. Максенций разполагал с огромната армия на Максимияна, а Константин - със значително по-малките по численост северни провинциални войски. На него било безпределно ясно, че като
нападащ, би трябвало да разполага с двукратно-трикратно поголяма войска от противника, за да се надява на успех. Въпреки това, нападнал... и победил. Но как станало това?
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Един ден, когато слънцето било близко до залез, от светлината му се образувал светъл кръст на небето и надпис: „С него побеждавай". Видяли кръста и надписа не само императорът, но и всички. Видяното поразило и цар и войска. А моментът бил решителен, поради предстоящите сражения. През
нощта на Константин Се явил Сам Господ Иисус Христос
и му казал, да направи знаме с кръст и да постави кръстния
знак на шлемовете и щитовете на войниците. Великият Константин, в душата си вече християнин, осъзнал с ум и със сърце, че предстои битка, която ще промени облика на света.
Знамето направили като голяма хоругва от злато с кръст.
Кръстове на шлемовете и щитовете получили всички войни.
Битката била страшна, но за войските на Максенция... Покрит
от спасителния знак на Кръста, след три насрещни стълкновения с противника, Константин влязъл в Рим и тук нанесъл решителното поражение на Максенциевите войски. Самият
„император" Максенций, спасявайки се с бягство през реката
Тибър, загинал във водните дълбини, при разрушаване на
моста, по който преминавал. Подобно на египетския фараон...
Рим посрещнал император Константин като победител и
освободител с безкрайни овации.
Благодарните римляни поставили статуя в чест на новия
император, а императорът - Константин заповядал в ръката
му (на паметника), да бъде поставено високо копие във вид на
кръст и отдолу надпис: „С този спасителен знак аз освободих
вашия град от игото на тирана и възвърнах на Римския народ
и сената прежния блясък и знаменитост".
Още на следващата - 313 г., в Медиолан (Милано), император Константин издал прочутия Милански едикт, с който
обявявал пълна веротърпимост за християни и езичници.
След векове мъчения на християните, християнството станало свободна религия, наравно с римската езическа.
Последвал цял ред укази благоприятни за Христовата Църква: Константин забранил кръстното смъртно наказание. Отменил кървавите игри в цирка. Прекратил тържествените ези6. Календарът и Пасхалията...
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чески жертвоприношения. Установил празнуването на неделния възкресен ден, като забранил работата в този ден и съблазнителните зрелища. Освободил свещениците от данъци
(както били свободни от данъци езическите жреци), за да могат
християнските свещенослужители съвършено да се посветят
на служение Богу. Възвърнал на Църквата не само гробниците,
но и всички места отнети от гонителите, освен това дарувал
няколко обширни обществени сгради, базилики, които лесно
могли да се преустроят на християнски храмове. Бедните и сираците били поставени под царско попечителство.
На шлема си, като видим за всички знак за благоговейното
почитане на Христа Господа, император Константин носел
монограм „Христос", състоящ се от две букви X и Р, като
първата покривала втората. На своите войни дал молитва, която те били длъжни да четат в неделя. Тази молитва, бидейки
изповядване на сърдечната вяра на самия император, предразполагала всички да признават Единия всемогъщ Подател на
благата и Неговата помощ да търсят във всички дела. (По Евсевий Кесарийски „Живот на Константина", чрез чети-минеите на св.Димитрий Ростовски)
Невероятно щастие за християните дошло просто от Небето! Самият император се отличавал с истинско християнско
смирение. „Ние сме длъжни да осъзнаваме, че нашето щастие
е по-висше от нашите заслуги"! Този девиз може да служи и
днес на християните при всички благополучия!
Медиоланския едикт от 313 г. за веротърпимостта, прилагал
на Изток и новият източен император Ликиний. (В 311 г. умрял
Галерии, противник на св.цар Константина, от някаква страшно
люта болест, а в 313 г. свършил с позорна смърт - самоубийство
и неговият управител на Сирия - Максимин. Останал единствен
император на Изток - Ликиний, бивш пълководец на Галерия,
от армията на Максимина, възведен в императорско достойнство от Галерии още след 306 година. Ликиний пък водел дъщеря на Констанций Хлор, сестра на Константина, по баща). Самият Ликиний бил върл езичник и жесток човек, но нямало как да
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не изпълни волята на своя силен августейши шурей. Ала не за
дълго могло злото „да спи под камък". Отново започнало гонение на християните на изток. Ликинй започнал отново да изисква поданиците да участвуват в жертвоприношенията, особено
във войската. Тогава именно пострадали доблестните войнихристияни - светите 40 мъченици в Севастия.
И понеже не се вразумявал от дума Ликиний, в 323 г. била
му обявена война, завършила с две блестящи победи, - едната
при Адрианопол (Одрин) и друга, под водителството на младия военачалник Крисп, син на Константин Велики, при Византиум, малък град и древна гръцка колония до Босфора, по
чието име била названа по-късно цялата източна част на империята - Византия.
Св.цар Константин Велики станал едноличен самодържец,
на отново съединената в едно - огромна Римска империя,
разпростряна на три континента - Европа, Азия, Африка. Голямото Средиземно море (наистина на „сред земята"), станало вътрешно море в държавата.
Великият монарх поставял вече християни за началници в
императорските учреждения и за военачалници във войската.
Случаят с Ликиний бил серизно предупреждение.
Въпреки, че дължал своята свобода на великия император,
езическият Рим, закоравял в своите нрави, не обичал Константина, но и Константин не обичал Рим и не го посещавал.
Тъкмо поради езическите напластявания на живота там. Вероятно не случайно едикгьт в 313 г. бил издаден в Медиолан, а
не в Рим. Трябвало да мине значително повече време докато
„вечният" град придобие християнски вид и характер.
Св.цар Константин пренебрегнал и езическа Никомидия,
но основал своя нова столица, на цялата империя, на прелестния проток Босфора, разделящ, по-скоро съединяващ двата
континента - Европа и Азия. Градът бил наречен Константинополис (Град на Константина), където нямало нито едно езическо капище, а най-голямата украса на новата столица станали християнските храмове - църквите.
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ГЛАВА 27-МА. Римският император станал съмишленик,
покровител и съработник на Божието дело. Св. царица
Елена. Трогателната картина на I вселенски събор.
Симфонията. Римската държава от смъртен враг се
превърнала в закрилник. Юлиянският календар достояние на Св.Църква. Константинополски патриарх св. Митрофан. Коментар около „главенството на папата".
Предсказанието на св.патриарх Митрофан
Римският император (като институция) от най-върл и жесток гонител за Христовата Църква, а такива били езическите
императори преди св.цар Константина, в негово лице се превърнал в съмишленик, покровител, съработник на Божието
дело.
Майката на христолюбивия император, пламенната и енергична християнка, св.царица Елена предприела колосална
дейност по възобновяване на разрушените светини и постройката на нови храмове, особено в Светата земя. Под нейно ръководство били намерени трите кръста заровени на Голгота,
близу триста години преди това, от които, по чудесен начин,
чрез съживяване на мъртвец от погребална процесия, бил открит кой от тях е на Спасителя - Господният Кръст. (Празникът Кръстовден е в чест на възддигането на Кръста тогава от
Иерусалимския патриарх, за да бъде видян от всички, - от цялото насъбрало се множество народ).
Станало възможно Светата Църква, излязла от скривалища
и катакомби, да организира своята спасителна дейност на земята без да се бои повече от преследвания. Било време на радост за измъчената Църква, за измъчените Христови чеда, радост със сълзи на очи, изпълнени с благодарност към Бога
заради великата Му милост, защото било ясно, че това не било човешко, но Божие дело. „Като видя на небето образа на
Твоя кръст и биде подобно на Павла призван не от човеци
(курсивът мой), Твоят апостол между царете, Господи, положи в ръката Ти царствуващия град, който по молитвите на Бо84

городица запазвай в мир едничък Человеколюбче" (Тропар на
св.цар Константин).
Трогателна била картината на свикания от Константин Велики в 325 г., само две години след победите при Адрианопол
и Византиум, - I вселенски събор в гр.Никея, където могли да
се видят живи мъченици. Много от участниците носели следи
по лицето и по тялото от предишните мъчения и издевателства
на езическата власт. Те именно формулирали, със съдействието на Светия Дух - истините на вярата, за която страдали.
Положили се основите на дивната симфония между двете
власти - държавна и църковна - типично символизирана с коронования двуглав орел. Царят - първо духовно чедо на патриарха, а патриархът и всички еднакви по чест глави на поместните църкви, първи поданици на царя. „Господ е дал меч
на царя, за да пази Църквата" - казваше приснопаметният
отец Архимандрит Пантелеимон.
Римската държава от смъртен враг се превърнала в закрилник. Достоянията на държавата били предоставени за използуване от Св.Църква. Имам предвид тук преди всичко богопромислително създадения (и въведен за държавна употреба)
Юлиански календар.
По никакъв начин обаче не може да се твърди, че много от
църковните дейци не са били запознати с този календар (на Созиген). Например един св.Атанасий, бъдещото Александрийско
и общоцърковно светило - бъдещия Александрийски архиепископ (вземайки по-сетнешната титла и отнасяйки я и към него) папа-патриарх Александрийски, - св.Атанасий Велики. На него
именно в 325 г., още тогава дякон, поради голямата начетеност
и висока (Александрийска) образованост, а и пламеност, било
възложено да бъде секретар на I-вия вселенски събор.
Първият вселенски събор установил Символа на вярата допълнен окончателно в днешния си вид на II вселенски събор в 381 г. в Константинопол, но и съставил определението
(орос - гр.) за правилното празнуване на Пасхата Христова Възкресението, - Великденът - за всички християни.
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Искам мимоходом да упомена, уважаеми читателю, че
Константинополският архиерей, престарелият св.Митрофан,
бил обявен, от Отците на I вселенски събор за патриарх, по
молба на св.цар Константин, не само поради личните си заслуги, но като архиерей на столичния град, нито по-голям, нито по-малък по чест от всички останали: Римски - на старата
столица, Иерусалимски - на Майката Църква, Антиохийски,
Александрийски и пр. На никого не минавало и през ум, старостоличният римски архиепископ (папа = патриарх) да бъде
считан за по-голям от другите (над тях !?), понеже Римската
катедра била основана от св.ап.Петър. Та нали, преди Рим,
св.ап.Петър бил, така да се каже, архиерей на Антиохия и основател на тази, по време, по-стара катедра от Римската? Но
антиохийци не се правели на по-важни, макар и те първи да
се нарекли християни (срв.Деян. 11:26), значи ли че Антиохийският архиепископ (патриарх) също трябвало да претендира за главенство? А и св.ап.Петър, пръв между светите
апостоли, съвсем не е бил техен началник, на какъвто папата,
в по-къснешни времена, поискал да се прави. Първовърховен
е наречен не само св.ап.Петър, но и св.ап.Павел, „...най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия", както сам св.ап.Павел говори за
себе си (I кор. 15:9), но който от гонител, призван от Самия
възкръснал Иисус Христос, се обърнал в пламенен Христов
апостол. Така Светата Църква ги нарекла: Свети Първовърховни Апостоли Петър и Павел. Те пострадали в една и съща
година - 67-ма, в Рим. (Пострадали в Рим! Само това би останало - Рим да се хвали, че в езическото си минало е убил двамата първовърховни свети апостоли).
Главенството на папата е много по-къснешна властолюбива измислица (още по-късно и римокатолишки догмат). Много за самочувствието на Римския архиерей допринесъл изглежда Пипин Къси, който подарил на Римския папа лонгобардските земи - Равенската област (екзархат) и го направил феодал. „Вързал" го здраво за земята, с владението на която не
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било подобаващо на един архиерей да се обвързва и впоследствие да стане и държавен глава на собствена държава (!?!)
Но още сме във времето на Светия I вселенски събор и на
св.Константин Велики и когато подобни претенции на никого
на минавали на ум, а светите Отци от Събора (разбира се при
участието на представители на Рим) посетили престарелия
Константинополски ариерей и с братолюбива радост го поздравили като новоявен Константинополски патриарх - (св.Митрофан). Той пък не само обявил подведомствения си епископ
Александър, участник и защитник на св.Православие на Събора, (както му посочил във видение Ангел Господен), за свой
приемник след смърта му (понеже императорът - св.Константин го помолил да укаже своя наследник), но предсказал на
Александрийския си събрат, по име също Александър, че ще
има велик наследник на Александрийски трон, в лицето на дякон Атанасий - св.Атанасий Александрийски и Велики.

ГЛАВА 28-МА. Юлиянският календар станал църковен
календар. Нанасяне неподвижните Господски,
Богородични и светийски празници. За светите мъченици.
Повече промени в календара били нежелателни и
невъзможни. Идеалният църковен календар. Промяната
началото на годината, не променяло датировките
Юлиянският календар станал църковен календар. Датите
му благоуханно се напоявали от богослужебните установления за празнуването на неподвижните (на определена дата)
празници - Господски, Богородични, светийски. На Юлиянския календар били нанесени всички точни дати на светците
мъченици, датирани педантично в Римските мартирологии
(съдопроизводствени документи за осъдени на мъчения и
смърт християни, затова че са християни и че не приемат да
се поклонят на идолите, единият от които бил на самия римски езически император). Записвали се въпросите на съдиите
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или изпълняващи ролята на съдии римски държавни или военни служители (често стандартизирано) и доблестните отговори
давани от св.мъченици. Освен датировките в мартирологиите,
мъченията, безстрашното, укрепено от Бога, поведение и точните дати на мъченическа смърт записвали очевидци, житееписци, намираме ги в разказите на съвременици. Християните
запазвали в своята памет (писмена и устна) всичко, което се
отнасяло до св.мъченици, описание на живота и страданията.
Божиите угодници вършели с Божията сила чудеса още приживе, а след дълги мъчения, Господ много пъти от умирающи
ги връщал в първоначалното им здраве, за прослава на Господа
Иисуса Христа, за утвърждаване на нови християни и нови за
Христа мъченици, даже из средата на мъчителите.
След мъченическата кончина първа грижа на останалите
християни била да бъдат прибрани телата на мъчениците, когато било възможно даже и земята напоена с кръвта им и да
бъдат погребани с почит. От мощите, от гробовете на светите
мъченици и мъченички за Христа се изливала дивна Божия
благодат и ставали множество изцерения и други чудеса.
След постепенното нанасяне по датите на Юлиянския календар неподнижните Господски, Богородични и светийски
празници, в това число и първоначално - най-вече на св.мъченици - промяна повече в календара (разместване на дни и дати) била нежелателна и невъзможна.
Със своята ритмичност и математичност Юлиянският календар се оказал идеалният календар за пасхалистиката, за
определяне на Празника на празниците - пресветлото Възкресение Христово - Великденът, съчетан богослужебно при това с останалите неподнижни празници в Църковния типикон
(Богослужебен църковен устав).
Кога да започва годината, на 1 март, на 1 септември или на
1 януари, това бил въпрос, който не се отнасял нито до датите и дните в месеците, в непрекъснатата поредица от дни,
нито до принципа на високосието в една от годините на
четиригодието.
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ГЛАВА 29-ТА. Защо 1 септември станал начало
на Църковната година? Основания във Ветхия Завет.
Месец Тисри. Ной и неговият кораб (ковчег). 1 тисри.
Сбъднатото пророчество Ис. 61 : 1-2. Решителни събития
на датата 1 септември. Евангелското четиво
на Новогодишния молебен
Ако разтворим църковния молитвеник в раздела за тропарите, ще видим, че започват от месец септември. В църковния
календар на дата 1 септември (14-ти по гражданския) е записано - Начало на индикта, Църковната година.
Много са причините и важни са събитията станали на този
ден, за да бъде обявен 1 септември за начало на църковната
година от I вселенски събор:
Във Ветхия завет с месец тисри (подвижния според луната
есенен месец) се започвала гражданската година в Юдея (Лев.
23 : 24-31,39). Но още в далечни времена преди това, в този месец пристанал на планината Арарат, носещия се над водите на
потопа в продължение на 150 дни ковчег (кораб) на Ной, за да
започне отново животът на земята. При спадане на потопните
води, тъкмо през м.тисри, килът на ковчега докоснал земята там
и останал неподвижен. Климатът след спадане на водите, впоследствие естествено се променил. И днес по Божие усмотрение,
в ледените прегръдки на вечните снегове и вечните ледове на
суровия връх стоят останките на кораба на Ной (запазен сред ледовете в по-голямата си част). Стоят, за да ни напомнят, че
всичко написано в Библията се потвърждава, макар за вярващия
човек, това да не е необходимо. В тези непристъпни ледени височини се събират географично границите на три държави: Турция, Армения и Иран. Само в редки, по-топли лета е възможен
достъпът до върховете и то от смелчаци. Някои от тях са оставили записки за запазените в ледовете части на кораба на нашия
общ прадяд Ной, (от чийто трима сина: Сим, Хам и Иафет произлезли трите главни раси - симитската, хамитската и иафетската, т.е. арийската). Даже един от тези смелчаци, който достигнал
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до замръзналия кораб, американец или французин, донесъл и
парче дърво от него, - като си помисли човек - от дърво расло
на земята преди хиляди години, от дърво расло на земята преди
потопа. Последният руски император Николай II, убит от болшевиките (св.новомъченик цар Николай), изпратил цяла добре
екипирана експедиция на Арарат, която след завръщането си
подробно докладвала на императора. За съжаление, революцията поставила край на начинанието.
Малко се отвлякох, но стоящият горе върху замръзналия
връх на Арарат предпотопен огромен кораб (ковчег), ще призная, любезни читателю, винаги ме е интригувал, при това с
някаква пр-пра-пра синовна обич към нашия пра-пра-пра дядо Ной, който единствен със семейството си, в предпотопните
времена останал верен Богу всред всеобщото падение на допотопното човечество.
На 1 тисри св.пророк Мойсей на Синай получил скрижалите с Божиите заповеди.
На 1 тисри било започнато съоръжаването на Скинята Господня (подвижния храм преди построяването на Соломоновия храм).
На 1 тисри, един път в годината, първосвещеникът влизал
в Светая Светих (най-вътрешната и най-свята част на храма,
където се пазели: Ковчега на завета, скрижалите, Мойсеевия
жезъл, запазена небесна манна).
На 1 тисри започвало празнуването на седмата година, следователно - седем по седем (= 49) и юбилейната петдесета година - събота на съботите (празник на празниците във
Ветх.Завет). Земята се оставяла в покой. Този ден се считал и
за празник на труда и очищението.
На 1 тисри, когато се празнувало новолетието в Юдея, а
този ден се случил и събота, Господ Иисус Христос, Който
бил дошъл в Назарет „...дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете.
Подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като разгъна
книгата, намери мястото, дето бе писано:
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„Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение,
на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да
проповядвам благоприятната Господня година".
И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и очите на
всички в синагогата бяха насочени в Него.
И почна да им говори: днес се изпълни това писание, което
чухте.
И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи..."(Лук. 4 : 16-22).
В по-ново време - на 1 септември (вече по неподвижните
месеци на слънчевия Созигенов, Юлиянски календар) Октавиан Август разбил флотата на Антоний и Клеопатра и в чест
на тази победа постановил началото на индиктиона, да бъде
на 1 септември. Индиктионът - 15-годишен период, бил разделен на 3 петгодишни индикта, като всяка първа година, се
наричала начало на индикта.
На 1 септември 312 г. св.Цар Константин удържал победа
над Максенций в Рим и с това се поставило началото на изкореняването на езическото безчестие и просвещаване на света
в християнско благочестие. През септември в 323 г. било нанесено поражението над Ликиний, с което пък, св. цар Константин Велики поставил окончателно край на гонението на
християните, от единия до другия край на Римската империя.
Св. Църква имала защо да чествува този ден!
Новогодишният празник (1 септември - начало на Църковната година) бил установен от светите Отци на 1 вселенски събор в
Никея, като дълго време бил и начало на гражданската година.
На новогодишния молебен (в който и ден да се счита, че
започва календарната година, в непрекъснатия ход на дните),
по древен обичай, се чете от Светото Евангелие за сбъднатото
пророчество на св.пророк Исаия, в Лицето на нашия Господ и
Бог - Иисус Христос, проповядващ „благоприятната Господня година".
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VI. ПАСХАЛИСТИКА. СВ.МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК.
ВЕЛИКИЯТ ИНДИКТИОН
ГЛАВА 30-ТА. Благословението на - вселенски събор Александрийската Църква да определя деня на Великден
всяка година. Успоредно с това започнало изработването
на таблици за по-голям период. Съчетаване на лунните
фази със слънчевия календар, съобразено със седмичния
кръг, равноденствието и юдейската пасха
Споменах в гл.З-та, че I вселенски събор възложил на
Александрийската Църква да определя ежегодно ПОДВИЖНИЯ и най-голям християнски празник - Възкресение Христово. Споменах, че това се извършвало с ежегодни послания
на Александрийските предстоятели, които послания те отправяли и били получавани от всички поместни църкви. Това се
извършвало в продължение на повече от 100 години. Пасхалният ден, определен от Александрийската Църква, с,е наложил
и в Римския диоцез при св.Лъв Велики, папа Римски (+ 461
г.). Така, цялата Църква едновременно празнувала Великден в
определения от Александрийската Църква ден и с това се изпълнило благословението на Събора. Правилността на датите
била свише потвърдена чрез дивното чудо на о.Сицилия, описано от еп. Пасхазин в писмо до св. Лъв Велики. (Вж.гл.З-та).
Успоредно с ежегодните определения на датите на Христовата Пасха, църковните учени, на канавата на математичния
Юлиянски календар, - станал вече църковен календар, започнали да определят за по-дълъг период пасхалните дати.
Влезли в работа изчисленията на Метон, Калип и Хипарх
от Древна Гърция. Уравненията на елинските математици се
отнасяли тъкмо до съчетанието на лунните със слънчевите
фази. известното от уравненията съотношение трябвало да
се представи като нанасяне на лунните фази върху слънчевия
календар. Вземало се предвид изравняването на Юлиянския
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календар в цяло число дни, вътре в четири години. Не трябвало да се изпуска от очи юдейската пасха - 14 нисан по лунния
юдейски календар и следвало, да се държи сметка за седмичния кръговрат. 14 нисан можел да се падне във всеки един от
седмичните дни, а Пасхата Христова трябвало да бъде след
равноденствието, след юдейската пасха и само в неделя. Когато юдейската пасха се падала в неделя, Христовата пасха
минавала на следния неделен ден. Всичко това трябвало да
бъде съобразено в пасхалистичните таблици.

ГЛАВА 31-ВА. Седмичният кръговрат. Названието
на неделния възкресен ден. Богоборството срещу
установения от Господа седмичен кръг. Една,
слава Богу, неосъществена лукава идея
Седмичното отброяване на дните било свято тачено и във
Ветхозаветната и в Новозаветната Църква. Господ благоволил
да създаде тази мярка, създавайки света, включително човека
в шест дни, а седмият определил за почивка и посвещаване
Богу. Ритъм, - най-подходящ за човешкото двусъставно същество.
Възкръснал в първия ден на седмицата, Господ осветил този ден със Своето Възкресение и в християнския свят той станал Денят Господен. Първият ден е едновременно и осми,
след изтичане на седемте дни и заради това е и символ на
вечността.
Названията му у различните народи отразяват различните
негови страни. На гръцки дословно е Kiriaki = Ден Господен,
на латински - Dominicus. В Русия, въпреки революциите, денят останал с название отразяващо същностното му значение
- Воскресение = Възкресение. У нас и у други славянски народи - сърби, поляци и др. денят е известен като Неделя, - не
се работи (за себе си) в този ден. Посвещава се Богу и се вършат добри дела. Sontag и Sunday у германските и англосак93

сонски народи е название с езически произход = ден на слънцето, но названието му е опразнено от езическо съдържание.
Още повече, че Самият Господ е наречен Слънцето на правдата (Тропар на Рождество Христово).
Богоустановеният седмичен кръг е бил винаги трън в очите
на исконния враг на човешкия род. Различните безбожни революции - т.н. „Велика" Френска или „Велика" Октомврийска, са се стремели по всякакъв начин да изменят съществуващия календарен и седмичен ред. Обявяваните „петдневки",
„десетдневки" вместо седмицата, имали за цел да заличат
възкресният неделен ден. Не им се удало!
С различни фалшиви мотивировки (енергетични и др.) в
„страната на осъществения социализъм" (преди да бъде „осъществен"), а по едно време и у нас, установявали почивен ден
за различните отрасли в различен ден на седмицата. Това не
само способствувало за допълнитено разбиване на семейството, когато членовете били с различни професии (и работели
към различни отрасли на „народното стопанство"), но служело главно за заличаване на истинския почивен неделен ден. И
това не могло да стане!
Използувайки човешката склонност към празнуване, като
следващ „номер" била лансирана друга лукава идея, за щастие неприложена.
(В една малко по-голяма скоба искам да отбележа, че празнуването, тържествуването, е естествена потребност на човешката душа, която тук, на земята, великолепно се задоволява в църковните празници, стига те да бъдат отбелязвани по
християнски. Тържествуването, което Св.Църква е установила на празниците, трябва да ни напомня за другото, за отвъдното, небесното тържество. С него да ни сподоби Господ и заради което трябва да надвиваме греховните си склонности, да
се отстраняваме от греховете си и да се каем за извършените,
- с искрено покаяние и изповед пред свещеник, за да не попаднем пък в другата алтернатива - на вечно осъждане и нескончаеми мъки отвъд. А на християнските празници тържес94

твува не само земната част на Църквата, но и небесната - светите Ангели, светците и праведниците).
В какво се състояла лукавата идея, на пръв поглед - ексцентрична. Да се прибави ден към м.юни - 31 юни, вместо
високосния февруарски ден при високосна година или въобще ден от февруари при обикновена година. Този ден можел
да бъде взет и от друг месец. Имало различни варианти на
„идеята". И да бъде този ден, 31 юни, „ей тъй на" - обявен за
официален празник по средата на годината. (Още една средногодишна „Нова година").
До тук още нищо толкова страшно. Непрекъснатият юлиянски календарен ход на дните би се запазил с всички богослужебни установления, само дните биха имали след 28 февруари нова гражданска номерация до 31 юни (по променения,
вследствие приложението на идеята, граждански календар).
Във високосната година, след като няма да има 29 февруари,
разликата между юлиянския и новопроменения граждански
календар би станала 14 дни, а след това, след 31 юни, - отново 13 дни. И без това гражданският (григориянският) календар никога не е бил взиман предвид при работата на науките,
боравящи с календарни измерения и това допълнително своеволие би било без значение, как би изглеждал григориянският
календар - повече или по-малко несериозно.
Подлото обаче в идеята за средногодишното празнуване е,
че „31 юни" трябвало да остане... без седмичен ден (!!). Защо? Тъкмо за нарушение на седмичния кръговрат!
Ако 16 юни на една високосна година по юлиянския календар е (равно на) 30 юни по един новопроменен граждански стил (при 14 дни разлика, понеже в този новопроменен
календар отсъствува 29 февруари, а в юлиянския е запазен и
разликата е нарасла от 13 на 14 дни), то и по двата календара денят е сряда. (Вж. по-долу таблицата).
(На 17 юни по Юлиянския календар и „31" юни по евентуално приетия нов граждански календар: 17 юни ще бъде четвъртък, а 31 юни ще бъде без седмичен ден.)
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На следващия ден - 18 юни, по юлиянския календар ще
бъде, естествено - петък (след четвъртък, 17 юни), а в гражданския календар денят ще е четвъртък, защото 31 юни е бил
без седмичен ден. Разликата е отново 13 дни, но вече с различен седмичен ден. Такова нещо до сега не е било откогато има свят и хора по земята и дай Боже да не бъде!
Защото би означавало Денят Господен, неделният възкресен ден, да бъде представен като „събота", поради пропуснатия седмичен ден. Никой не е посягал по този начин на установения от Господа Бога седмичен кръговрат в отмерване на
времето. Би означавало да се празнува новосъздадената „неделя", когато фактически е понеделник. Не човек, но Сам
Господ е определил седмичния кръг и неговото начало.
Изразено графично:

Юливнски календар

Новоприет променен)
граждански календар

дат В

седмичен ден

дата

овдмкчен ден

14 юни
15 юни
16 юни

понеделник
ет оркик

28 юни

понеделник
ит орннк

срнда
четпртъж

29 юни
30 юни

18 юни

петъл

31ют
1 юли

14 юни

nfiema

2 юли

20 юни

неделя

21 юни

понеделник

3 юли
4 юли

17 юни

сряда
шина
четтрм м
петъж

Разлика
14 дни
14 дни
14 дни
14 дни
13 дни
13 дни

съвета

13 дни

недели

13 дни

След две години новата „неделя" ще бъде в действителния вторник, сетне в действителната сряда и т.н. А Възкресението Христово, Великденът, който трябва да е в неделя?
Не била ли идеята замислен удар, насочен преди всичко срещу точното и правилно празнуване на Христовата Пасха? Да
се насочи празнуването към друг седмичен ден, който по новата промяна да бъде уж „неделя"? (Ако това беше се вече
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случило, за да бъдем верни на Божиите и църковните установления, трябваше да държим сметка не само за истинските
църковни дати по календара, но и за истинските седмични
дни!).
Допускам, че някои от тези, които стояли зад създаването
на средногодишен „празник" - „31 юни", без седмичен ден
(или според други 1 януари без седмично определение) не се
досещали, че подкрепят всъщност идея с антихристиянска насоченост.
След пропадането на безбожния болшевизъм нищо не се
чува по този въпрос. Господ да ни съхрани и това да не се
случи!
ГЛАВА 32-РА. Христофор Колумб и завистливите
мореходци. Откритията на Метон, Калин и Хипарх шедьоври на астрономията. Метон открил... Просто
и гениално! „Високосна"лунна година и Метоновият ред
Днес никой не отрича откривателския подвиг на Христофор Колумб, открил първата суша от Западното полукълбо в
1492 г. Но в неговото време се намерили завистници, при това мореходци, които казвали, че всъщност Колумб нищо особено не направил, - плавал на запад и досигнал суша. Тогава
Колумб, според известния разказ, попитал завистниците - могат ли да изправят едно сварено яйце да стои право. Опитвали
се, но не успявали. То все лягало на страна. Христофор Колумб взел яйцето, чукнал дънцето му в масата, то се сплескало и яйцето застанало право. „И ние можем така" - възразили
завистливите мореплаватели. „Да, но след като видяхте".- отговорил им Колумб.
Така и уравненията на Метон, Калип и Хипарх - изглеждат
елементарно прости и толкова естествени, че всеки ученик от
прогимназията с лекота би могъл да ги напише на черната
дъска. Да, но след като са били някога открити...
7. Календарът и Пасхалията...

У/

Както зад откриването на Америка (първоначално островите до този западен континент) се криели изследователския
нюх на Колумб, отличните му навигаторски познания, мореплавателската смелост и колосалната му воля в начинанието, така и зад уравненията на древните гръцки астрономи стояли сериозните им познания върху движенията на небесните тела и
върху математическите способи за изразяването на съотношенията, а също изследователската им ревност и откривателската
им досетливост. (Само дето липсвала „битката" с природната
стихия и бунта на моряците, което впрочем при Колумб било
свързано с доказването на предварителното умозрително откритие, че земята е сфера, поради което движейки се на запад
от Европа ще достигнем до източната част на Евроазиатския
мегаконтинент, - за Христофор Колумб - Индия.
Само умишленото омаловажаване можело да представи
откритията така: плавал на запад и открил Америка (сиреч
„Голяма работа! Какво като я открил?") . Или: седнали да
преброят дните според слънцето и луната и съставили уравнения.
Съвременният талантлив календаровед Зелински нарича
откритието на Метон шедьовър на астрономията. Защото за
пръв път се намерила математическата връзка между две несъпоставими едно на друго движения на две небесни тела във
вселената, спрямо трето, на несъпоставими на пръв поглед
техни фази. (Ясно е, че движението на едното небесно тяло луната, е движение в прекия смисъл на думата, а на другото
небесно тяло - в преносния смисъл, защото зримото движение на слънцето е фактически движение на земята около оста
си и около слънцето. От този факт зрителният ефект не се
променя, нито математическият резултат на съотношението
между слънчевите и лунните фази).
Метон открил (432 г.пр.Хр.), че след изтичане на 19 слънчеви години, луната, чието движение по никакъв начин вътре
в този период не можело да се съгласува със слънчевите фази,
се появявала в същата си фаза, както точно преди 19 годи98

ни (било то пълнолуние, новолуние, първа или последна четвърт), след 19 години = (равно на) 6940 дни, започвал новият
цикъл. Следователно - щом луната след 19 години се появявала в същата си фаза, това значело, че в 19 годишния период се съдържало цяло число лунни месеци.
Нека да си спомним, уважаеми читателю, казаното по-горе
в тази книга - докато дните в слънчевите месеци (март, април, май и пр.) можели да бъдат определяни и променяни административно (произволно), стига общият им брой в годината да не се променя, с лунните месеци не можело да се постъпва тъй. Лунният месец бил просто... природен феномен.
Като времеизмерителна мярка, този цикъл бил даден на готово на човечеството от Създателя на природата, на всичко видимо и невидимо.
Лунният цикъл, не само че не можел да бъде пренебрегнат,
но като времеизмерител добре послужил и продължава да
служи.
От друга страна една от задачите дадени от Господа на човеците била да опознават природата и законите, вложени в
нея, и да ги използуват. (Как? Зависело от човеците и свободната им воля - за добро или за зло. Тъй е и днес). За опознаване на природата и закономерностите се изисквал труд (продължаващ и днес) и способностите на хората, които съвсем
правилно били наречени дарби или таланти (според евангелската притча за талантите) дадени от Бога, - на всеки човек
или род - различни. От самия човек зависело (зависи и до
днес) как ще ги употреби. (Вж.притчата за талантите - в
Евангелието от Матея, гл.25, ст. 14-30).
Но да се върнем към Метон с неговите дарби и великото
му откритие.
Лунният цикъл, с други думи казано - луната обикаля земята за 29 дни, 12 часа, 44 минути и 03 секунди.
Като се разделели дните в 19 слънчеви години - 6940 дни
на времетраенето на 1 лунен месец се получавало 235 лунни
месеци, наречени Метонови, по името на откривателя.
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И ето елементарното Метоново уравнение:
19 слънчеви Метонови години = 235 лунни Метонови месеци = 6940 дни.
Просто и гениално! Направена била връзката между слънцето и луната (между техните фази: слънчева година и лунен месец) и още с денонощието (дните), - и трите обективно дадени ни времеизмерители при двете светила, които определил Господ, да служат за измерване на времето.
(срв.Бит.1:14-16). Денонощието и годината определени според слънцето, а лунният месец - според луната.
Трябвало обаче да се изяснят нещата вътре в годините от
този 19 годишен период (цикъл). Споменах в гл.4-та, че обикновената лунна година е с 11 дни по-къса от слънчевата: 12
лунни месеци х 29.5319 = 354 дни, които в цели дни образували:
6 месеца х 30 дни (пълни месеци)
6 месеца х 29 дни (непълни месеци)
Общо

=
;
=

180 дни
174 дни
354 дни

(Слънчевата година е 365 дни, с часове отгоре).
Метон съобразил, че като се умножало 19 години по 12
лунни месеца се получавало 228 лунни месеци, но в 19 годишния слънчев период, както установил самият Метон, се
съдържали в действителност 235 (Метонови) лунни месеци,
т е . със седем повече! (235 - 228 = 7). тези 7 месеци били
разпределени в седем лунни години (от 19-тех), които седем
години получавали по този начин 13-ти лунен месец в края
на годината. Била синхронизирана лунната година със
слънчевата !
Навярно вече се досещаш, любезни читателю, откъде идва
месец П-ри адар. Тъкмо от това изравняване на лунната със
слънчевата година. (Припомням: лунната година, според лунния Ветхозаветен календар, започвала с пролетния месец нисан (авив), след изтичането на последния месец от предходната година - адар. Когато в 7 от 19-те години имало 13 месеца,
м.нисан, започвал след изтичането и на този 13-ти месец втори адар. (Тогава нисан, със своето новолуние, - първия тъ100

нък лунен сърп привечер, се оказвал малко по-късно в слънчевата година).
Обикновените или простите години (12 по 12 месеца)
имали 353,354и355 дни, в зависимост от това колко месеци
били непълни, с по 29 дни и колко пълни по 30 дни. „високосните" години (7 години х 13 месеци) наброявали 383, 384
и 385 дни, в същата връзка - колко непълни и колко пълни
месеци съдържали, но общо деветнадесетте години имали, в
Метоновия период и в древно-еврейския, Ветхозаветен, календар - 6940 дни, колкото в 19 слънчеви години. „Високосни" били: 3-та, 6-та, 8-ма, 11-та, 14-та, 17-та и 19-та години.
В още по-древни времена у Израиля м. нисан бил определян емпирически (опитно) - месецът в който узрявал първия
ечемик в онази топла обетована земя. Настъпването на подвижния, според луната, нисан (авив), впрочем по-скоро неговата 14-та дата, денят на Пасхата, бил известяван на целия
Израилски народ. (Вж. Второзаконие 16:1 и нат.).
След откритието на Метон, Ветхозаветната Църква, възприела подреждането на месеците и изравняването на слънчевата с лунната година, според това изящно откритие.
Простата и елегантна технология на изравняване, както и
Метоновото подреждане на 7-те „високосни" години съдържащи 13 лунни месеца, сред останалите 12 „прости" лунни
години (с по 12 лунни месеци) от цикъла (7 + 12 = 19), заедно
с войските на Александър Македонски и Птоломеите били
пренесени и в Египет а и в целия културен свят. Естествено
възприели я впоследствие и пасхалистите в пасхалистичните
таблици, с което се осъществявала приемственост от Ветхия
Завет в пасхалистически план и се знаело точно, и по този начин, кое пълнолуние е на м. нисан, т.е. е пасхално, следователно кога е юдейската пасха - 19 години напред.
И не само 19 години напред, но много повече, защото съществувало и уравнението на Калип, следващия астроном
от тази блестяща елинска поредица, който допълнил и разширил откритието на Метон.
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ГЛАВА 33-ТА. Уравнението на калип. Метоно-Созигенов
цикъл. Хипарх. Созиген. Пасхалистите приели метоносозигеновия цикъл
Калип (330 г. пр. Хр.) продължил изследването и уточняването: 19 Метонови слънчеви години закръглено давали 6940 дни.
Но иначе в точност 19 години х 365 1/4 дни били равни на 6939
3/4 дни. (1/4 по-малко; за 19 годишния период закръглянето на
Метон от 6939 3/4 дни на 6940 дни било съвсем правилно).
Астрономът и математикът Калип отишел в разсъжденията
и в досетливостта си по-нататък - за 4 Метонови периоди от
закръгляванията по 1/4 ден на всеки период, ставали цял ден
и от закръгляване вече нямало нужда. Този излишен ден, получен от закръгляванията, Калип извадил.
Уравненията:
4 Метонови периода х 19 години
същото в дни:
4 Метонови периоди х 6940 дни всеки
но тъй като
76 слънчеви години по 365 1/4 дни
разликата

= 76 Калипови
слънчеви години,

=

27760 дни,

•

27759 дни,
1 ден,

денят, получен от закръгленията.
При 4 метонови периода този ден ставал несъществуващ и
Калип записал:
4 метонови периода х 6940 дни = 27760 дни - (минус) 1
ден несъществуващ = 27759 дни.
в месеци:
4 Метонови периода х 235 лунни Метонови месеци = 940
лунни месеци.
Накрая да представя и самото Калипово уравнение:
76 слънчеви Калипови години = 940 лунни Калипови месеци = 27759 дни.

Калиповото уравнение се явило най-съвършеното, в изравняването на слънчевите с лунните фази на всички времена. Защото когато Созиген (46 г. пр. Хр.) по календароложки
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съображения (ритмичност, математичност, с изобретението
на високосната година - една на всеки четири, за което говорихме на съответното място) установил за най-подходяща календарна времеизмерителна величина на годината 365 дни и 6
часа (365 1/4; 365.25 дни - различно обозначено) - то дните в
76 слънчеви Калинови години (от Калиповия период) =
27759 дни се покрили точно с дните в 76 юлиянски (Созигенови) календарни години.
76 г. х 365.25 дни = 27759 дни
Дължината на годината при Метон и Калип - 365 и 1/4 дни била още недоуточнена календарно. Това можело да бъде 365 дни 6
часа и 1 минута или 365 дни 6 ч. без една минута. Но боравейки с
величината 365 1/4 дни като най-удобна, без да съставят календари, Метон и Калип, с математическата си интуиция, предусещали
евентуално най-удобната величина на календарната година.
По-късно Калиповото уравнение, този великолепен 76-годишен цикъл бил наречен Метоно-Созигенов по имената на
първооткривателя на първото в света уравнение за съотношението на слънчевите с лунните фази - Метон и създателят на
най-съвършения ритмичен слънчев календар - Созиген.
Хипарх. Докато Метон и Калип обърнали по-голямо внимание на броя на дните в слънчевите години, а Калип даже ги
прецизирал, следващият велик елински астроном Хипарх се
занимал с луната:
940 лунни Калипови месеци х 4 = 3760 лунни Хипархови месеци.
Дотук без промяна.
Но
27759 дни по Калиповото уравнение х 4 =
111036 дни,
а в Хипарховото уравнение дните са
111035 дни
разлика
1 ден,

с който именно ден луната избързва за 304 години, защото
месечният лунен цикъл (природна даденост) е в точност
29.530585 х 3760 лунни месеци = 111034.99, закръглено
111035 дни в един Хипархов период от 304 слънчеви Хипархови години. (Хипарховото уравнение е:
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304 слънч. Хипарх. години = 3760 лунни Хипарх. месеци =
111035 дни).
Само за хронологично маркиране поставям името на Созиген като четвърти велик астроном, също грък, но живеещ
и работящ в Египет, който към средата на I в. пр. Хр., търсейки най-краткия период, в който остатъците от часове, минути
и секунди на слънчевите години (а те са две - звездна и тропическа) стават едно денонощие, - гениално и просто съставил своя (Юлиянския) календар с три прости и една високосна година, с продължителност на годината (средна само за 4
години) - 365.25 дни. Подчертавам повторно: 76 слънчеви календарни, Созигенови, години се препокрили с 76 слънчеви
Калипови години с по 27759 дни за 76-годишния период. Това се оказало от огромно значение впоследствие за пасхалистичните таблици. Стъпили здраво върху математичния юлиянски календар, пасхалистите не могли да си позволят по-нататъшно намаление на дните заради избързването на луната с
1 ден за 304 години (защото 304 слънчеви години х 365.25
дни = 111036 дни, а не 111035, колкото са в Хипарховото
уравнение, съобразено с дължината на лунните месеци, вж.
по-горе). Подобно допълнително намаление би значело да излязат извън ритмиката на юлиянския календар, извън математиката (нещо, с което не се съобразила календарната комисия
на Григорий XIII.)
Пасхалистите се съгласили, съобразно Калип и Созиген, в
календарното слънчево измерение: за 304 години х 365.25 =
111036 дни, колкото всъщност са денонощията в 304 слънчеви години и оставили луната да избързва (на 304 години с 1
ден), с което допълнително осигурили невъзможността
християнският Великден - Христовата Пасха, да бъде
преди, или да съвпада с юдейската пасха.
Ние не можем да виним Хипарх в слънчево несъобразяване, в несъобразяване със слънчевия календар на Созиген, който още не съществувал, затова че намалил с 1 ден въпросните
111036 дни (в 304 години) и записал в уравнението си 111035
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дни. Той прецизирал движението на луната и това са денонощията на луната в 304 години, а слънчевите, така както ги
виждаме и отброяваме са 111036. Даже в известен смисъл
следва от канонично гледище, да сме благодарни на Хипарх,
Ч е дал тази допълнителна сигурност за несъвпадение.
фдеите в разсеяние вече, няколко века след Христа, приели във връзка с тяхната пасха, като се интересували главно от
пълнолунието на луната (14 нисан), Хипарховото уравнение,
с което сами се отделили от слънчево-лунния календар.
Григориянците намалили от юлиянския календар на всеки
400 години 1 ден (за тях Хипарховото намаляване не било
приемливо) - те също излезли от слънчево-лунния календар,
от Метоно-Созигеновото (Калипово) уравнение, но по съвсем
други съображения, - заради никому ненужното (и пасхалистически вредното) приближаване на календарната им година
до тропическата (и забравяне и отдалечаване от астрономическата). Фетишизирайки равноденствения ден, с цел уж „подобряване" изчисленията на пасхалния ден, те така ги „подобрили", че тяхният Великден излязъл извън всякакви канони и
хронологическа последователност. Това била една гротескна
история, за която, уважаеми читателю, ще се постарая да отделя достатъчно място и да ти разкажа как „реформирали" календара и какво станало след това. Но сега още ще говорим за
пасхалистите.

ГЛАВА 34-ТА. Пасхалистите - астрономите,
математиците и канонистите на Св. Църква. Известни
християнски светци по пасхалистически въпроси
Пасхалистите, това били астрономите, математиците, но и
канонистите на Св.Църква. Разбира се техните грижи били
преди всичко изработването на пасхалистичните таблици, съобразявайки и използувайки всички научни достижения за
определяне на пасхалното пълнолуние и денят на Св.Пасха
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Господня - Възкресението Христово за години наред. Това
което вършели за всяка година, повече от сто години, Александрийските предстоятели от Св.Александър и св.Атанасии
Велики нататък, съгласно решението на I вселенски събор, в
Никея (325 г.). Александрийският ред на 19-те години в Метоновия цикъл - 3,4,5,6,7,8,9 и нт., бил същият, както бил
приет, както споменах още от Ветхозаветната Църква, а номера на годините имал връзка с добавъчния 13-ти месец. Еднаквостта осигурявала закъсненията на нашата Пасха, когато
юдейската пасха била късна. Ето защо Александрийската методика се оказала правилна.
Пасхалистическата дейност започнала още на I-вия вселенски събор, за което свидетелствува и св.Амвросий Медиолански.
Освен астрономическите изчисления за пасхалното пълнулуние, били вплитани в пасхалистичната тъкан и всички ръководни нишки на каноническите изисквания, като се започне
още със 7-то апостолско правило.
С пасхални въпроси се занимавали и оставили пасхални
определения много широко известни в християнския свят
подвижници и светци. Св.Амвросий Медиолански, св.Епифаний Кипърски, св.Иоан Златоуст, св.Лъв Велики и много
други, докато се дойде до св.Максим Изповедник в VII в
(+662 г.), завършител на вековния труд на знайни и незнайни
пасхалисти. Тъй като използували опита на Александрийската Църква (от времето на св.Атанасии Велики, св.Кирил
Александрийски, св.Протерий Александрийски и др.), характерно било за пасхалистите от Египет и от целия тогавашен
свят, - еднаквостта на разбиране на църковните канони, на
тяхното спазване, на еднопосочната пасхалистична трактовка. Всеки от тях дал своя принос. Изяснил, доразвил или
най-малко преповторил за своето паство или за полза на цялата Света Вселенска Църква каноническите и астрономически критерии за точния (истинския) ден на Христовата
спасителна Пасха.
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Св.Епифаний Кипърски ( + 403 г.) писал в своя труд
„Против ересите": „А Светата Божия Църква, съвмествайки
всичко във връзка, не отпада от истината. Тя взема под внимание не само 14-тия ден, но и седмицата, тази кръговратно
повтаряща се поредица от 7 дни, та Възкресението и празнуването да бъдат поставени в съответствие с първообраза,
сбъднал се в Господа. Тя взема под внимание не само 14-тия
ден на луната, но течението на слънцето, та в една и съща година да не извършваме две пасхи, а в друга година да останем
без пасха. При взимане под внимание 14-тия ден ние минаваме отвъд равноденствието и най-сетне отнасяме извършването на Пасхата в светия ден Господен (неделя)".
Св.Епифаний Кипърски, за когото говорихме още в 4-та
глава, обърнал внимание (в горния текст) на трите важни канонични изисквания за празнуване на Христовата Пасха: хронологията, така както е било при първообраза, след равноденствието (за да няма две пасхи в една година, което вършели
някъде юдеите в разсеяне) и в неделя.
Св.Епифаний, от своето отдалечено от нас време - края на
IV век, освен това свидетелствува, че квартадециманците
(четиринадесетниците), бидейки по вероизповед християни
изповядвали обаче тази не маловажна грешка", че приложили към въпроса за празнуването на Пасхата, проклятието
на Ветхозаветния закон върху ония, които не съблюдават обрядовия закон (Второз. 27:26). Те празнували Възкресение
Христово на 14 нисан, при това с примесване на много юдейски елементи. Изобличаването им от Св.Епифаний Кипърски
имало особена тежест, като се има предвид, че той бил юдеин
по произход.
Св.Амвросий Медиолански ( т е . Милански) (+397 г ) .

западен светец, изобличение за григориянците, цитирано по
Мин, също западно издание на творенията на св.Отци. (St.
Ambrosius, epistola XXIII. (Skripta anno 386), (Migne, Patr.
Lat., 16 col. 1070), написал, в гл.1-ва: „Божественото Писание и предание на старшите ни учат, че се иска не малка
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мъдрост за определяне деня на Пасхалното тържество. Събралите се на Никейския събор (отци), между ония, колкото
истински, толкова и възхитителни постановления за вярата,
заедно със събралите се най-опитни (мъже) в изчисляването
относно споменаваното тържество, съставили изчисление за
19 години и установили сякаш някакъв кръг, от който, да се
създаде образец за останалите години - този кръг те назовали 19-летие, следователно, следвайки това, че не би трябвало да се колебаят от никакво празно мнение относно такова
едно тържество, но като схванем правилното изчисление, така да се стича настроението на всички ни, че в една и съща
нощ навсякъде (курс.мой), да се принася жертвата на Възкресението на Господа" (Св.Литургия на Великден в ск.м.),
Со1.1073, гл.11. „И тъй трябва да спазваме този закон за Пасхата, щото 14-тата луна да не я наблюдаваме в деня на
Възкресението (к.м.), но по-скоро в деня на страданието
или поне в други близки предишни дни. Понеже тържеството на Възкресението се чествува в неделен ден". Гл.12. „Следователно, не трябва да съблюдаваме само деня на страданието но и деня на Възкресението, за да имаме ден и за скръб и
за радост, в първия да постим, а във втория да се ободрим
(подкрепим).
И тъй, ако се случи, както скоро ще бъде 14-тата луна от
първия месец в неделен ден..., Пасхалното тържество да пре"несем на другата седмица...".
Григорий XIII направил така, че римокатолиците често
„наблюдават" 14-тата луна (заедно с юдеите) на техния великден - помимо 7-мо апостолско правило,
помимо определението на I веел.събор, преповторено от 1во правило на Антиохийския събор и анатемите,
помимо св.Амвройсий Медиолански, който ще бъде свидетел срещу тях на Страшния съд за незачитане и нарушение на
каноните за св.Пасха Христова.
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ГЛАВА 35-ТА. Пасхалните таблици. 19 годишен кръг.
76 годишен кръг. Аниян Монах, Анатолиий Лаодикийски.
Св. Максим Изповедник
Пасхалните таблици на практика осъществили приемствеността на измерване на времето не само чрез слънцето, но и
чрез луната, - т.е. чрез лунния календар, който бил календар
на Праотците Господни в Израил. По този календар благоволил да живее Господ Иисус Христос на земята, по него Той
пострадал и отменил юдейската предобразна пасха и възкръснал в 3-тия ден. Затова правилно един покоен православен архиерей нарекъл нашия църковен календар, не само слънчев,
но слънчево-лунен, тъй като луната (измерване на времето
според луната) участвува в определението на най-великия
християнски празник - Възкресението Христово и в целия
подвижен пасхален кръг и въобще в богослужебния устав за
цялата година.
Пасхалистите възползувайки с от откритието на Метон,
обърнали внимание на обстоятелството,че след всеки 19 години фазите на луната се завръщали на същите дати от
слънчевия календар, в това число и пълнолунието на нисан
(14 нисан от подвижния лунен календар).
Приспособяването на Метоновото уравнение към юлиянския календар, не било така лесно, защото в 19 юлиянски години се съдържали не 6940 денонощия, колкото са в Метонивия период, а 6939 денонощия и 18 часа.(= 6939 и 3/4 денонощия, както го посочих при Калиповото уравнение). Следователно ако в някои години 1 нисан (от лунния календар) съвпадал с 1 март (от слънчевия календар), след 19 години, лунната
фаза (заедно с това и 1 нисан) ще настъпела 6 часа по-рано.
От гледище на лунното времеизмерване това било точно
така: 6939.75 (6939 3/4): 29.53 (дължината на лунния месец) =
235 лунни месеци
След 19 четиригодия (= 76 юлиянски години), когато дните
идват в цялост без закръглания и в цели числа - лунната фаза
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(1 нисан) ще настъпва 24 часа по-рано = 1 денонощие. Тъкмо
това е и денят изваден от Калип (27760 - 1 • 27759 дни =
(равно на) дните в 76 юлиянски слънчеви години.
Знаменития 76 годишен цикъл се употребявал дълго, и много пасхалисти - един от тях Аниян - египетски монах и друг
Анатолий Лаодикийски приближили резултатите до Великия
индиктион, но все още останали в 76 годишния период. Пасхалистите в своите 19 годишни, а по-късно 76 годишни таблици
намирали и нанасяли лунните фази върху юлиянския слънчев
календар, а като вземали под внимание номера на годината от
19 год.Метонов цикъл, се съобразявали с наличието на II адар
- нанасяли в таблицата и пасхалните пълнолуния на нисан.
След това в таблиците се нанасяли и великденските дати, а ако
юдейската пасха се окажела в неделя, Христовата Пасха минавала в следния неделен ден. Както посочил св.Амвросий Медиолански (+ 397 г.), в дадения по-горе цитат, така постъпвали от
най-дълбока древност, преди пасхалистическите таблици, (още
в езическо време, в 198 г. за неделното празнуване на Пасхата
се говори в Решенията на събора състоял се в Кесария Палестинска). Но Пасхата се празнувала в Неделя, първия ден на
седмицата, не ще и съмнение така още от апостолските времена и светите събори само утвърдили практиката и я санкционирали непререкаемо, за да се избегнат грешки и недомислия, като тези на квартадециманците).
Оставало още няколко крачки до съставянето на Великия
индиктион, в който всички астрономически и канонически
изисквания да бъдат отразени в пасхалистичните таблици,
веднаж за винаги. Тези крачки направил или завършил
св.Максим Изповедник.

ГЛАВА 36-ТА. Кой е св. Максим Изповедник
Макар да се интересуваме специално от пасхалистическите
изводи на св.Максим Изповедник и от неговия труд „Кратко
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изяснение за спасителната Пасха на Христа нашия Бог", трябва да знаем, че свети Максим Изповедник е един от духовните колоси в историята на Христовата Църква. Дошло време
светецът сам (разбира се с Божията помощ) да удържа корабът на Светото Православие, за да не бъде потопен от вълните на ереста. Но да видим как се дошло до това.
По времето на св.Максим Изповедник се разбушувала
ерестта на монотелитите, поддържана от държавната и духовната власти на Константинопол.
Монотелитската ерес се явила продължение на монофизитската ерес, а тя пък отричала съществуването на две естества
у Господа Иисуса Христа - Божеското и човешкото и твърдяла, че уж останало само Божеското естество, което погълнало
човешкото естество. Монофизитите и ереста им били осъдени
на IV вселенски събор през V в. (451 г.).
След едно благодатно време за Римската империя, времето
на св.Юстиниан Велики (VI в.), през VII век еретици наново
разбунили вярващите. Новата ерес, новата съблазън израсла
на отровната почва на старото монофизитство. Защиници на
ереста се явявали патриарси и императори. Макар и на думи
да приемали съществуването на двете естества у Иисуса
Христа - Божеско и човешко, монотелитите приемали само
една (моно) воля у Него - Божеската. Това било скрито връщане към монофизитство, защото човекът като човек разполага със собствена воля, а отричайки у Иисуса Христа наличието на човешка воля, те на практика отричали и човешкото
Му естество (от там и изкуплението; т.е. станали лесна плячка на дявола). Пълноценното човешко естество без собствена
воля е немислимо. Съгласно учението на Църквата и нашата
вяра, Господ Иисус Христос е Богочовек - абсолютен Бог (IIрото лице на Света Троица - Бог Син) и съвършен Човек.
Ереста, като всяка ерес, била неприемлива и от гледище на
човешката логика и много пъти монотелитите „притиснати о
стената" от мъдрите слова на св.Максим Изповедник, идвали
до отказване на заблудата, до признаване на Православната
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истина (Православната вяра = Истинната вяра), но поради
„човешки" съображения - угода на императорите, се връщали
в ереста.
Император Ираклий, в края на чието дълго царуване се появила ереста, сам не бил убеден в нея. Предписвал да не се
разсъждава, да се мълчи по въпроса за волите у Иисуса Христа. Скритата му (пък и не толкова скрита) политическа цел
била, да привърже към империята 6-те милиона монофизити
живеещи в Египет, които въпреки осъденото от IV вселенски
събор монофизитство, продължавали като в тъмнота, да поддържат заблудата. Даже Ираклий искал по този начин да ги
примири с Православната Църква (?!?) - икуменически прийом в аванс! Но Господ наказал империята. Вместо закрепване, цели огромни области били завладяни от агаряните. Византия в VII в. била значително омаломощена, така както още
повече се омаломощила през VIII и началото на IX векове поради иконоборството.
Впрочем да отбележа, че за нахлуването на агаряните (сарацините или арабите, все едно как ще ги наречем) съдействували монофизитите. Тяхната дяволска вражда срещу Православната Църква ги карала да предпочитат враговете. Разбира се, последните после добре им се „отблагодарили".
Св.Максим Изповедник, подобно на св.Атанасий Велики,
на св.Григорий Богослов, на св.Теодор Студит, на св.Марк
Ефески, всеки в своето време, като че ли оставал последна
твърдиня на Православието сред разбеснялата се ерес (различни били ересите и съблазните, срещу които възставали и
се борели тези велики Божии угодници.) Затова може би, вниманието на житееписците, на Св.Църква въобще, е насочено
(с право) върху основните дързновени прояви на св.Максим
на изповедничество и защита на св.Православна вяра. Останала в страни, сякаш незабележима, другата му, също многоценна за Църквата дейност - догматическа, нравствено-поучителна и пасхалистическа. С последната светецът се занимавал в относително по-спокойните за него времена, вероятно
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още като мирянин в битността му на императорски първи секретар в двора на император Ираклий, а и преди да постъпи в
двореца. Но с тази дейност се занимавал вече и като монах на
Хрисополския монастир (на който станал и игумен). (Хрисополският монастир се намирал на насрещния бряг, срещу
Константинопол - отвъд пролива, близко до Халкидон, където се намира съвременното селище Скутари). Това, че в Хрисополския монастир св.Максим продължил да се занимава с
пасхалистика, се вижда от заглавието на обяснителния пасхалистически труд, където свецът написал сам за себе си „Смиреният монах Максим..." Трудът е адресиран до патриций Петър, както е била древната практика, да се адресира творбата
до някоя знатна личност, която се интересувала от този въпрос. (С названието „патриций" се обозначавали не само люде
с благороден произход, но и заемащите висока длъжност в
Римската империя - каквато в пълния смисъл на думата по
това време била Византия).
Св.Максим Изповедник се родил около 580 година в царствуващия град Константинопол от високопоставени и благочестиви родители. Всестранно надарен, от младини получил
сериозно образование: по философия, богословие и всички
останали предмети преподавани във висшите школи на Византия, естествено включително математика, геометрия и астрономия (и пасхалистика), както се вижда от пасхалистическия му труд. Неговият разум, неговата мъдрост и същевременно праведен живот, обърнали внимание на император
Ираклий (611-641), който със звание първи императорски секретар, го включил, помимо волята му, в състава на своите съветници. Св. Максим, вече над тридесетте години на своята
възраст, се ползувал е любовта и уважението на придворните
среди и бил полезен с делата си на царствуващия град.
Като видял, че ереста на монотелитите се промъква посредством Константинополския патриарх и в двореца, св.Максим напуснал високия си пост и светската слава и се замонашил в Хрисополския монастир, където скоро, заради добродеX Календарът и пасхалията...
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гелния си живот, бил избран за игумен и авва (отец). Според
Псалмопевеца: „Защото един ден в Твоите двори е по добър
от хиляда дни. Желая по-добре да бъде на прага на Божия
дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието" (Пс.83:11).
В монастира св.Максим продължил своите научни и църковно-литературни занимания.
Пасхалистичсските трудове били успешно приключени.
Великият индиктион, който зафиксирал дните на Христовите
пасхи в знаменития 532 годишен кръг, бил поднесен на света
от пасхалиститс (в това число и св.Максим), като непрерскасмо пасхалистическо пособие за вечни времена (докато „свят
святува"). Господ устроил всичко да бъде завършено в своето време. Написано било и творението „Кратко изяснение за
спасителната Наеха на Христа нашия Бог", адреесрано до
всехвалния патриций Петър. Между другото - кой е адресатът? Не е ли патрицият Петър византийският (римски) наместник на императора и управител на Африканска Нумидия
(днешен източен Алжир)? Много е вероятно, защото именно
този патриций Петър, един от защитниците на християнска
Северна Африка, бил почитател на св. Максим. Последният
факт пък свидетелствува за известността на светеца в цялата
империя, може би още от времето на службата му в двореца.,
защото всичко било промислително. Съобразно събитията,
може да се предполага, че творението било написано около
или преди 633 г.
Защитници и разпространители на монотелитската ерес се
оказали част от църковните първопредстоятели, т.е. за съжаление тези, които именно се клели при хиротонията си да защищават св.Православие. Един от първите изменници бил
Александрийския патриарх Кир. После усърден подръжник
на ерестта се явил Константинополския патриарх Сергии, заразил с ерестта и самия имтератор Ираклий. Посредством събори и творението на патр.Кир, ереста пламнала като пожар.
Православието се оказало подтиснато от духовната и светската власти. Срещу нея се опълчил веднага св.Софроний, от 634
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