
В Левски Духът на България се облече в плът и кръв.    
 
Васил Левски – Дяконът-духовник, революционерът, държавникът! 
 
Духовникът в него нарича бъдещата ни свободна държава храм. Храмът на 

истинната и правата свобода, който може да се изгради само по морален 
път и в него всеки да постигне своето. Държавникът в него я нарича свята 

и чиста република, която води всичко друго след себе си. И още 
„демократска република”, в която „българи, турци, евреи и пр. ще бъдат 

равноправни във всяко отношение”, а законите ще бъдат създавани с 
единодушие. Революционерът в Левски определи и смърт за всеки, който 

дръзне да подмени “демократската република” с “деспотско-тиранска 
система”.  
 
Затова Левски беше и дякон в храма на свободата, и републиканец- 
демократ, и революционер в душите на хората. 
 
А като единен в своите три същности, най-много вярваше в своето 

предначертание  да се жертва пред олтара на свободата. Затова казва в свое 
писмо, че себежертвата в името на народа му не е гибел и тлен, а свят дар и 

от Бога венец. Че преди да тръгне по този път, е изпратил душата си при 
Бога.  
 
Затова Левски изпревари като предтеча Духовната вълна на свободата, в 

която има живот в Бога. Той я постигна в своето безстрашие да умре, в 
своето безсмъртие. Затова не казваше, че ще служи на Отечеството до 

смъртта си, а до смърт. 
 
Защото е бил убеден, като своя учител Христос, че “Бог е в човека и 

човекът е в Бога”, от което  извежда своята мисъл: “Времето е в нас и ние 
сме във времето!”  
 
Затова за осъзнатата му и доброволно приета жертва дори не е бил нужен 

предател и не е било нужно да бъде спасен. Левски спокойно е излязъл от 
ханчето, за да го “заловят” заптиетата, за да спаси създадените комитети и 

да им предаде последния си урок, за който вече са готови - урокът за 
себежертвата, която винаги има едно име – безсмъртие. И тази жертва 

стана образец, освещаващ величието на българския дух. 
 
А като изкачи ненапразно трудния път на своята апостолска Голгота, той 
освети бесилката си като разпятие, свидетелстващо за победата на Духа 

над материята. Остави ни и надеждата, че има време за всичко, защото 
всичко се случва в синхрон с предначертнато, с аспектите на духовната 



предопределеност и с равнището на планетарното и индивидуалното 

човешко съзнание. Така Левски отвоюва и бъдеще за народа си, за 
съдбовното му духовно предназначение, като доказа на дело, че Мъдростта 

е  осветената и осъществена Любов.   
 
И като неин носител, Левски доказа, че носеше всичко, което е правила 
България, по думите на духоведеца Ваклуш Толев. Той носеше дързостта 

на хан Аспарух; прозрението на княз Борис; мъдростта на цар Симеон; 
жертвоготовността на патриарх Евтимий; бродничеството на отец 

Паисий… 
 
Затова и неговото “Народе????” в тефтерчето му не трябва да се приема 
като упрек към неговия народ, а като неговата молитва към вечната 

жизненост, към вибриращата сила в Непреходното. Молитвата, 
завършваща неговата Цялост, в която Духът на България се облече в плът 
и кръв.    
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