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Начало на времената
Март месец е първият от всички месеци. У евреите до вавилонския плен
(когато иудеите загубили своята политическа самостоятелност и били отведени
в 70 - годишен плен във Вавилон) се наричал „месец първи”. А по-късно, след
вавилонския плен, месец март бил наречен месец нисан – месец на цветята. За
този месец Господ казал на Моисей и Аарон по време на пребиваването на
евреите в Египет: „ Тоя месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде
между месеците на годината” Изх.(12:2).
През този месец Господ създал видимия свят и неговия владетел – първия
човек Адам, заради когото на изток посадил рая. Тук Господ въвел Адам и му
заповядал да господарува над цялата земя – над зверовете, животните,
влечугите, рибите, които плуват в моретата и птиците, които летят под
небесата.
През този месец Господ заповядал на израилтяните в Египет да празнуват
пасха и ги извел оттам с крепката Си десница, като пресушил пред тях морето и
издавил в него фараона с цялото му войнство, които преследвали израилтяните.
През този месец слязъл на земята и Самият Единороден Син Божий. Словото на
Отца, Което пребъдва вечно, бидейки Бог се всели в утробата на непорочна
девица, Пресветата Дева Мария по време на архангелското Свето Благовещение
при слизането над нея на Дух Свети.
През този месец е била принесена в жертва за нас - нашата Пасха –
Христос, Който след като е бил погребан като смъртен човек, възкръсна със
слава, като безсмъртен Бог и изведе със Себе си Адам от ада и заедно с него
всички праотци и въобще всички праведни люде, както някога Израил от
Египет, като потопи княза на ада в Червено море чрез Своите кървави
страдания.
И тъй , през този месец изгря за нас светлината на спасението. През този
месец древният Адам заедно с Ева беше обновен и получи нов рай, който
превъзхожда древния рай. През този месец беше победен адът, небето се
отвори, унищожена беше смъртта, бе даруван животът, а лението –
обесмислено. В замяна на това нашето естество от пръст се облече в нетление.
През този месец човешкият род бе освободен от робуването на греха и получи
свободата и Небесното Царство в наследство.
Заради това този месец, през който в началото на времената изгря
невидимата светлина – светлината на вярата, тъкмо този месец е началото на
всички месеци и всички времена, първи месец по ред.
От първо число на този месец започват да се изчисляват равноденствието,
слънчевият и лунният кръг. От този месец започват да текат дните на всяка
нова година. Затова от този месец, а не от септември би следвало да се започне
летоброенето.
Обикновено езичниците отброявали времето според важни за тях събития.
Римският император Август, 30 години преди Рождество Христово, въвел
свое ново летоброене, като го нарекъл индикт. Следователно индиктите не
водят началото си от създаването на света, тъй като преди император Август
съвсем не е имало такива.
Съвременните индикти, които започват от месец септември водят началото
си от първия християнски цар - свети Константин Велики. Той като победил
гонителя на християните Максенций и освободил Римската империя от неговата
тирания, дарил свобода на вероизповеданието на християните и въвел свои
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нови индикти, които били одобрени от отците на Първия Вселенски събор и
били приети като начало на християнската свобода.
Индиктите, въведени от християнските царе, които започват от месец
септември, само ни припомнят за началото на годините от времето на
сътворението на света. А самото начало на тези години е месец март. Септември
със самото си име показва, че не е първият по ред месец, а седмият.
През месец септември, седмият след март, е поставено началото на
нашето обновление. Това е видно и от това, че Самият Творец на света, Който в
седмия ден си почива от делата си, обновявайки Своето създание, през седмия
месец след март - септември, отишъл в иудейската синагога и тук прочел
написаното за Себе си пророчество според книгата на Исаия: "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 благ
оприятната Господня година". (Лук.4:18,19)
Сега Светата Църква, осенена от новозаветната благодат, извършва през
месец септември спомен за сътворението на света, получило началото си през
месец март.
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