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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2 

Мария СТАЕВА

Великата схизма в Християнската църква в средата на 
XI век има своите както политически, така и догматични 
причини. В догматично отношение първите спорове се 
зародили още през II век, но различията през първите 
три века били преодолявани в името на борбата с общия 
враг – езичеството. От IV век обаче на Запад се утвърди-
ли обичаи и мнения, различни от тези на Изток, като ос-
новно е учението за изхождането на Св. Дух „и от Сина”.

Вторият вселенски събор, проведен в Константинопол 
през 381 г. фиксира учението на Църквата за Светия Дух. 
Осмият член от Никейско-Цариградския символ на вя-
рата гласи: „(Вярвам) и в Светия Дух, Господа, Живот-
ворящия, който изхожда от Отца, комуто се покланяме и 
когото славим наравно с Отца и Сина и който е говорил 
чрез пророците”. 

РУСКАТА 
МЕСИАНИСТИЧНА 

ИДЕЯ

Лиана ФЕРОЛИ

По покана на РБ „Н.Й.Вапцаров“ и Дома на учените 
в Кърджали бе представена книгата на инж.Таньо Та-
нев и Ангел Манев „Български празничен циклов кален-
дар“. Двамата учени-изследователи от Стара Загора 
имат много публикации, свързани с най-древната и по-
новата ни история. 

Нашият духовен и 
материален просперитет 
е закодиран в правилното 
прилагане на азбуката, 
езика, календара ни

Нашият Левски е предтечата 
на идващото ново време

на стр.  6

За кой ли път към Българския Дух са насочени мощни и подмолни не-
чисти попълзновения! Засегната е неговата сакрална същност, намира-
ща най-висш израз в езика и писмеността ни!

Окрилени от виждания за нови перспективи, за един нов свят без 
вражди и въоръжени конфликти, за благодатен, съзидателен труд, за 
творчество, изява и по-добро битие, ние протегнахме ръце за дружеска 
прегръдка. Но за нас тя се оказа мечешка.

на стр. 3

Христолюбци,
Ето, възсия за нас Светло-

зарната памет на нашия пре-
блажен отец Кирил, новия апо-
стол и учител на всички страни.

Със своето благочестие и 
красота той изгря на земята 
като слънце, просвещавайки 
целия свят чрез зарите на трии-
постасния Бог. Божията премъ-
дрост си съгради храм в негово-
то сърце и върху неговия език 
като вьрху херувим почиваше 
Светият Дух, който винаги раз-
дава дарове според силата на 
вярата, както е казал апостол 
Павел: "На всеки един от нас 
благодатта е дадена по мярка-
та на дара Христов" (Еф. 4:7). 

Опитът да бъде заменена 
кирилицата с латиница 
Езикът и писмеността 
като обект и средство за 
психотронно въздействие 
Невежество, престъпно 
съглашателство и продажност 
подпомагат противниците 
на българския дух

Похвално 
слово за 
Св. Кирил от 
Св. Климент 
Охридски

на стр. 7
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От стр. 1

Символът на вярата декларира, че съще-
ствуват в един Бог три лица, т.е. Бог е един 
по съществото си, а троичен в лицата - Отец, 
Син и Свети Дух - които образуват от себе 
си Троица единосъщна и неразделна. Бог 
Отец е начало всемогъщо, от което произ-
хождат преди вековете Сина чрез раждане, а 
Светия Дух чрез изхождане. Бог Син е роден 
предвечно от Отца, чрез когото се проявява 
Божието могъщество в създаването на вся-
ко възможно битие. Дух Свети, произхождащ 
от Отца, има Божествено естество, на което 
подобава поклонение неразделно с Отца и 
Сина.

Трите лица, които имат едно и също 
Божествено естество, се различа-
ват по личните си свойства. Личното 

свойство на Отца се състои в това, че Той 
е началото; личното свойство на Сина се 
заключава в това, че Той е предвечно ро-
ден от Отца; личното свойство на Светия 
Дух е това, че Той изхожда преди вековете 
от Отца. “А кога дойде Утешителят, Когото 
Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, 
Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства 
за Мене” (Йоан 15:26) – се казва в Светото 
писание.

През VI век в Западната църква (по-
специално, първоначално в Испания, св. 
Исидор Севилски), добавя в Символа на вя-
рата думата „Filioque” – т.е. Светият Дух из-
хожда (произлиза) не само от Отца, а и от 
Сина. Тази поправка е и една от основните 
формални причини за схизматата между За-
падната и Източната църква през XI в. Про-
тестантските конфесии наследяват от Римо-
католицизма добавката, а древните църкви 
– коптска, етиопска, арменска, се придържат 
към първоначалния текст заедно с Право-
славната църква.

Непоклатимостта, с която Православната 
Църква застанала зад този догмат, се обу-
славяла от нейния стремеж да запази пътя 
към спасението свободен за вярващите. Ако 
Христос не е Бог, то в Него не би било реал-
но съединяването на Божеството и човека, 
а това означава, че и сега нашето съедине-
ние с Бога е невъзможно. Ако Светият Дух 
е твар, тогава е невъзможно и освещението, 
обожението на човека. Само Единосъщният 
на Отца Син е могъл чрез Своето Въплъще-
ние, смърт и възкресение да оживотвори 
и спаси човека. И само Единосъщният на 
Отца и Сина Дух може да ни освещава и 
съединява с Бога, защото Светия Дух е този, 
който осъществява контакта между вярва-
щия и Бога. Чрез него Триединния Бог става 
лично присъстващ в живота на вярващия. 
Силата му се дължи най-вече на неговата 
способност да бъде вътре в душата на чо-
века. По този начин Духа може да повлияе 
по особено ефективен начин върху вярва-
щия, защото пребивавайки вътре в него, Той 
може да се докосне до най-съкровените му 
мисли и чувства: „Ако Иисус е можел да ра-
боти с учениците Си посредством обучение 
и примери, то Светия Дух може да работи в 
тях самите” /Йоан 16:7/. В резултат на това 
вярващите ще са способни да извършват 
делата, които Иисус е извършвал, и дори 
още по-велики от тях /Йоан 28:20/. Иисус 
разкрива, че дейността на Духа е особено 
важна за обръщението - насочването на чо-
века към Бога, началото на християнския му 
живот - свързано със следните условия: по-
каяние и вяра в Иисуса Христа, и за ново-
рождението, което е чудотворно претворява-
не на човека и вдъхване на духовна сила в 
него. С вливането на Светия Дух във вярва-
щия Той започва да го води и направлява. 
Под освещаването на живота на християни-

на се „разбира дългият процес на преобра-
зуването в морален и духовен аспект, така 
че животът на вярващия да се превърне в 
огледало на мястото, което той или тя вече 
заема в доброжелателните представи на 
Бога. Ако оправданието е един мигновен акт, 
даващ на отделния човек правото да заста-
не пред Бога, то освещаването е дълъг път, 
по който личността се изгражда в святост и 
доброта”. Чрез освещаването Си Духа осво-
бождава от закона вярващите, които отсега 
нататък ще живеят и ще общуват помежду 
си не според законите на плътта, но съглас-
но повелята на Духа; а делата на плътта Той 
привежда в съответствие с волята на Бога. 
Това е свръхестествено дело, заслуга на 
Светия Дух, защото хората не могат да го по-
стигнат със самостоятелни усилия. По този 
начин ония, „които се управляват от Божия 
Дух, те са Божии синове” /Римляни 8:15/, 
те са в Христа. Божията любов се излива в 
техните сърца от Светия Дух /Рим. 5:5/. „Ние 
сме храм на Бога, защото Божия Дух живее в 
нас” /Коринтяни 3:16/ - утвърждава Светото 
писание.

Праведността на делата и благодатта на 
Светия Дух, събрани в едно, изпълват с 
блажен живот душата, в която те се отъжде-
ствяват. Благодатта преобразява падналото 
естество, дарува на човека надвишаващи 
природата сили за възхождането му в “гор-
ното”. Според учението на преподобни Мак-
сим Изповедник, човек трябва да съедини 
по благодат тварната и нетварвата природа 
в своята тварна ипостас, да стане “тварен 
бог”, “бог по благодат”, за разлика от Хри-
ста, Който е Божествена Личност, възприела 
човешката природа. За постигането на тази 
цел е необходимо взаимодействието на две-
те воли: от една страна, обожващата Боже-
ствена воля, даруваща благодатта на Светия 
Дух, Който присъства в човешката личност; 
от друга – човешката воля, подчиняваща се 
на Божията воля при приемането на благо-
датта, нейното усвояване, при предоставя-
нето на природата си за цялостно благодат-
но проникване.

Решението на Западната църква за 
промяна на Символа на вярата е 
следствие от разсъдъчната логисти-

ка на западните богослови. Твърдението, че 
изхождането на Св. Дух става и от Сина, на-
рушава божественото равнодостойнство на 
Св. Дух, съподчинявайки Го и на Отца, и на 
Сина. Като следствие се променя и учението 
за тварните и нетварните Божествени енер-
гии и се нарушава вярата за благодатното 
спасение на човечеството. По този начин за-
падните църкви отхвърлят приеманата от 
Православието възможност за обожение 
на човека чрез общуване с Духа. Защото 
правилото на православната мисъл гласи: 
„Бог стана човек, за да може човекът да ста-
не Бог”.

След великия разкол през 1054 година За-
падната църква продължава да внася нови 
елементи както в структурно-каноническо, 
така и в догматично отношение. Католи-
цизмът обръща своя поглед към видимото, а 
църквата постепенно изземва всички функ-
ции на държавата. „Вината на средновеков-
ните папи при отношенията им с държавата 
– пише Вл. Соловьов – се състои не в това, 

че те утвърждавали превъзходството на ду-
ховната власт пред светската – в това те 
били напълно прави – а в това, че те въпре-
ки това превъзходство, въпреки своето соб-
ствено твърдение, че държавната и полити-
ческата област е низша, пренесли целта на 
своята дейност в тази низша област, усвоили 
нейния характер, действали с нейните сред-
ства. Вината на папизма не е в това, че той е 
превъзнесъл, а в това, че е унизил папство-
то. Действително светската политика трябва 
да бъде подчинена на църквата, но не чрез 
уподобяването на църквата в държава, а на-
против – чрез постепенното уподобяване на 
държавата в Църква. Светската действител-
ност трябва да се пресъздава по образа на 
Църквата, а не този образ да слиза до ниво-
то на светската действителност” /Соловьов 
1995, с.130-131/.

Вторичното разцепление на Римо-
католическата църква предизвиква 
още по-драстични догматични от-

клонения. Реформацията превръща чове-
ка от религиозна личност в социален инди-
вид, отдалечавайки го все повече от мета-
физичното. Тълкуването на Св. писание се 
превръща в индивидуално преживяване на 
субекта, резултат на неговата разсъдъчност. 
Хуманизмът и рационализмът подсилват 
процеса на откъсване на западния човек от 
Божественото присъствие и неговото ате-
изиране. В резултат обществото отхвърля 
монархистичния модел, Божествения прин-
цип на единоначалието. „Въплъщението на 
демократическата идея означава преиму-
ществена власт на количеството над каче-
ството, властта на невежествената, изкусно 
управлявана задкулисно тълпа над много-
вековния народен идеал /православието и 
самодържието/ - абсурдна ситуация, в която 
понятията за истина и справедливост, добро 
и зло се опитват да се определят с аритме-
тичното мнозинство на гласовете /Митр. Ио-
анн/. Възвръщането към Истината предпо-
лага „отказ от механичния принцип в полза 
на качественото, духовното начало”. Затова 
Тютчев вижда френската революция като 
реализация на антихристиянска идея, защо-
то „какво представлява върховната власт на 
народа, ако не всевластието на човешкото 
„аз”, умножено многократно, тоест опиращо 
се на силата” /Тютчев 2000, с.414/, истинско 
обожествяване на човешкото „аз” /с.432/. 
Следователно руската религиозна мисъл 
свързва различната западна действител-
ност, всички явления в западното общество, 
историческите събития, протекли там, като 
произтичащи от изменението на свещения 
Логос: „Френският социализъм... не е нищо 
друго освен буквално и неотклонно продъ-
лжение на католическата идея.“/Достоевски 
1981-1994, т. 11, с. 7/. 

В отлика на Католицизма Източната 
църква остава вярна на традициите и не 
внася нищо ново в християнското учение. За 
Православието Църквата е жив организъм, 
тяло Христово, чийто глава е Иисус Христос. 
Това дава основание на руските религиозни 
мислители да твърдят, че: „Единствено пра-
вославието е съхранило Божествения лик 
на Христос в цялата му чистота” /Достоевски 
1981-1994, т.X, с.72/.

(Продължението 
в следващия брой)

РУСКАТА 
МЕСИАНИСТИЧНА 
ИДЕЯ
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Все още не искаме да 
повярваме, че представя-
щите се за наши доброже-
латели и благодетели, под-
помагани от единородните 
нам техни съглашатели, ни 
подтикнаха в името на още 
по-“светло бъдеще” да пре-
дадем на разрушение и 
разпродажба на безценица 
промишлеността и селското 
си стопанство, а в същото 
време не се посвениха да 
се настанят на нашите па-
зари, оставиха ни без ра-
бота, разделиха ни на 3% 
престъпно богатеещи и 97 
на сто отчайващо обеднява-
щи, заляха ни с наркотици, 
порнография, проституция 
и насилие, престъпност и 
корупция от всякакъв род и 
на всички нива, унищожават 
здравеопазването и образо-
вателната ни система, по-
сегнаха на нашата история, 
култура и национална иден-
тичност.

Още ли не сме “ги 
познали по плодовете 
на делата им”?!

Постепенно се оказахме 
въвлечени и в битка за на-
шата духовност, история, 
религия, култура, език и аз-
бука.

Ние толкова дълго и ста-
рателно сме обработвали 
нашата духовна нива, че не 
смогваме да оползотворим 
всичките й плодове.

От толкова отдавна се 
учим, че често забравяме 
по-преди наученото.

Днес мнозина, за съжа-
ление не само чужденци, 
полагат големи усилия да 
забравят и да ни накарат и 
нас да забравим, че исто-
рически Европа започва 
от района на Странджа-
Сакар. След това, в раз-
цвета на средновековната 
българска държава, така 
другите народи наричат 
Балканския полуостров.  А 
днес Европа сякаш се е 
преместила с около хиляда 
и петстотин километра на 
северозапад и в духовното 
ни пространство биват на-
саждани настроения, като 
че ли страната ни е извън 
нея. По същия начин с тече-
ние на времето са менели 
местоположението си и от-
делни области, като Мизия, 
Македония, Моравия и пр. 
Било е например време, 
когато областта Македония 
се е намирала на триста 
километра източно от се-
гашното си положение. А и 
за Моравия днес се налага 
извършването на сериозни 
исторически проучвания, за 
да се установи, че е била 
хиляда километра на югоиз-
ток, т.е. изцяло е обхващала 
областите, наричани днес 

“Западни покрайнини”. (Виж 
книгата “Кирил и Методий 
в българската Моравия” от 
Петер Юхас, Издателска 
къща “Огледало”, София, 
2000 г.)

Оказва се вярно 
написаното в 
житията на Светите 
равноапостоли: 
те са работили на 
българска територия, 
покръствали са 
българи и са им давали 
писано слово и знания.

Особено силни доказа-
телства за това привежда 
в книгите си историкът д-р 
Ганчо Ценов, творил през 
първата половина на ХХ 
век. Още в първите си про-
изведения, като например 
“Българите са по-стари 
поселеници на Тракия и 
Македония от славяни-
те” (1908 г.; стр. 56 до 63), 
той разкрива една непо-
зната за днешните учени-
ци историческа картина. 
Позовавайки се на много-
бройни свидетелства, на-
пример “Фулденските 
анали” на Айнхард (род. 
в 770 г. и възпитаник на 
Фулденския манастир), 
д-р Ценов показва, че гра-
ниците на България през 
годините 824 до 828, т.е. 
още при кан Омуртаг, са об-
хващали земите на Горна 
Панония, Фриаул, Моравия 
и Бавария, включвали са 
днешните градове Виена 
и Грац, опирали са реки-
те Одер и Елба, а на юг са 
пресичали Сава и Драва. 
Български са били области-
те Седмоградско, Галиция, 
Славония, Хърватско и пр. 
Същите граници са засви-
детелствани и 70 години по-
късно, т.е. десетилетия след 
дейността на апостолите 
Кирил и Методий в тези 

области. Историческите 
хроники предават как на 
няколко пъти българските 
царе отправят пратениче-
ства за уреждане тъкмо 
на гранични въпроси, след 
като франкските владетели 
настъпват в земите на пле-
мената тимочани, ободри-
ти, браничевци и др. И едва 
години по-късно, след като 
не остава повече никакво 
съмнение, че тогавашните 
ни съседи на Запад нямат 
намерение да се откажат от 
завоевателните си набези, 
е прибягвано до оръжието.

Но българската държава 
се простира от Босфора до 
тези земи още преди нова-
та ера. Писанията на Павел 
Дякон (роден през 720 г., 
секретар на лангобард-
ския княз Дидиер, живял 
и в двора на Карл Велики 
и при дука на Беневент) 
също са намерили място 
във “Фулденските анали”. 
Според тях “лангобардите 
са търпели поражения от 
българите по изворите на 
реките Одер и Елба още по 
времето на княз Агелмунд, 
син на Аион, който заедно 
с Ибор е извел лангобар-
дите от Скандинавия.” При 
тези стълкновения княз 
Агелмунд е бил убит, а 
дъщеря му – взета в плен. 
Поставеният след това на-
чело на лангобардите княз 
Ламисион, млад, буен и 
нетърпелив в жаждата си за 
възмездие, също повел во-
йните си към гибел.

Това се е случило малко 
преди и през I век от нова-
та ера. Така стават ясни 
твърденията на Енодий 
и Касиодор, че преди 
Теодорих Велики всичко в 
Панония и Дакия е принад-
лежало на българите. (Цит. 
по Ганчо Ценов.) Стават 
ясни и пасажите от писа-
нията на отец Спиридон 

Габровски, според които 
българите са основали 
град Бр(з)емен, т.е. там са 
се освободили от бремето 
на преследвания и гоне-
ния. Българи са основа-
ли и град Тулуза в днешна 
Франция, но това е станало 
по-късно. (Виж също статия-
та на Здравко Даскалов “Св. 
Кирил и Методий са покръ-
стили българите преди 865 
г.” във вестник “Македония” 
от 14.02.2001 г., книгата 
на Иван Груев “Българско 
Евангелие” (стр. 17/18), как-
то и статията “Край Висла 
още славят солунските 
братя” от Георги Асьов 
във “Вестник за жената” от 
18–24.03.2002 год., в която 
са описани редица изслед-
вания, че първоапостолите 
Кирил и Методий са били 
първите проповедници на 
Християнството в Полша 
през 863 г., а за родина на 
поляците се сочи област-
та край Охридското езеро 
(Потвърждение на това мо-
жем да търсим и в обстоя-
телството, че по-древният 
и по-разпространен етно-
ним на поляците е лехи 
или ляхи, а старото име на 
Охрид е Лихнида – “светъл”, 
“блестящ”, като цвят “охра” 
– “златен”. Можем обаче да 
си представим обстоятел-
ства, при които тези хора са 
били определени като “сме-
ли”, “люти”, дори “зли” и така 
са възникнали думите “ле-
хий” или “лихий”. После пък 
полското благородническо и 
войнско съсловие е нарече-
но “шляхта”, “шляхтичи”. В 
немския език пък “Schlacht” 
значи “битка”, а “schlachten” 
– “коля”, “съсичам”; “лош”, 
“лошо” е “schlecht”; “обикно-
вен”, “прост” пък е “schlicht”. 
Така по съответен начин 
кръгът се затваря и всички 
тези думи отново се оказват 
свързани със “светлината” 

– “Licht”; Р.П.). Редица още 
свидетелства Георги Асьов 
привежда и в статията си 
“Когато родният край на 
Йоан Павел II беше българ-
ска църковна провинция”, 
публикувана във вестник 
“Нова Зора” от 21.05.2002 
г. В нея той се позовава на 
дългогодишните проучва-
ния на полския академик 
Хенрик Ловмянски. А и са-
мата католическа църква 
в лицето на папа Пий IХ 
потвърждава през 1863 г., 
че полските земи са били 
християнизирани през IX 
век от Кирил и Методий. 
Тогава главата на полската 
църква архиепископ Леон 
Пшилуски е организирал 
общонационално чества-
не на 1000-годишнината от 
покръстването на поляци-
те. В своето пастирско по-
слание Пшилуски пише: “В 
това лето Господне 1863-то 
се навършиха 1000 годи-
ни, откакто земята, в която 
живеем, придоби християн-
ската вяра. Двамата бого-
боязливи епископи, светите 
Кирил и Методий, я донесли 
на славянското племе в 863 
г. от рождението на Христа 
и от тях тя стигнала до на-
шите предели.  . . .  От не-
запомнени времена до днес 
в Гнезненската катедрала 
се чества паметта на Кирил 
и Методий като патрони и 
апостоли на полския на-
род”. А през 1881 г. папа Лъв 
III препотвърждава канони-
зацията на братята Кирил и 
Методий и като католически 
светци.)

Сериозни пропуски в 
историческата ни памет има 
и по отношение на царува-
нето на Атила. Погрешна 
ще се окаже и тезата за 
така нареченото Велико 
преселение на народите, 
свързвайки го с необуздано 
движение на човешки маси, 
насилие, грабежи и унищо-
жение, от което етнонимът 
се е превърнал в нарица-
телно. А всъщност това са 
били вътрешни между-
особици след смъртта на 
този велик представител на 
българския владетелски род 
Дуло, породени от борбите 
за власт между управители-
те на отделните области на 
огромната българска импе-
рия.

Със сигурност мнозина 
ще възкликнат: “Та нали 
българската държава е ос-
нована през 681 г.?”; на ко-
ето следва да се отговори: 
По тази логика може да се 
случи след време за начало 
на българската държавност 
да се приемат 3 март 1878 
г., 9 септември 1944 г. или 
10 ноември 1989 г. Подобни 
манипулации се правят не 
от вчера и ще видим, че 
езикът е едно от средствата 
за това.

От стр. 1

(Продължението в 
следващия брой)

Опитът да бъде заменена 
кирилицата с латиница 
Езикът и писмеността 
като обект и средство за 
психотронно въздействие 
Невежество, престъпно 
съглашателство и продажност 
подпомагат противниците 
на българския дух
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Хари Атанасов е роден на 20 ноември 1957 г. 
в Кърджали. През 1982 г. завършва Великотъ-
рновския университет „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, специалност живопис. 14 години работи 
като учител по изобразително изкуство в СОУ 
„Владимир Д. Майстора“ в Кърджали и е един от 
основателите на паралелките по изкуствата в 
него. Като млад художник прави първата си са-
мостоятелна изложба  под мотото „Гласът на 
цветята“ през 1987 г. в родния си град. Участва 
в много други, колективни изложби, предимно със 
живописни творби. Член е на СБХ. Заедно със 
съпругата си Пенка Атанасова  илюстрират 
първата семейна Библия в България с 30 цвет-
ни и около 100 графични илюстрации, издание 
на Фондация „Библейска Лига-България“. Двама-
та заедно са снователи на Арт Галерия „Дар” в 
Кърджали.

  За втората си самостоятелна изложба бого-
словът-художник Хари Атанасов избра Деня на 
победата /9 май/, за да сподели в 70 свои плат-
на своите душевни търсения, терзания, своите 
радости, победата над себе си. Но най-вече веч-
ната победа на нашия Творец. Няма да прозвучи 
пресилено, ако се каже, че втората му самосто-
ятелна изложба, която е чакал цели 20 години, е 
неговата художествено-евангелска вест за веч-
ната победа на Духа и за спасението на хората 
чрез Божествената благодат. А със смесената 
си пластично-колажна техника, вграждаща в 
платната му доста заобикалящи ни предмети – 
от боята, пясъка, гвоздеите, до предметите от 
бита, ни казва, че за тази духовна победа всеки 
допринася, според своите възможности, стрем-
ления, въжделения. И ничие участие не е прене-
брегнато.

- Хари, с чудесната символика на гвоздеите, 
които присъстват навсякъде в картините от 
изложбата ти, показваш много приковавания 
в различни проблематики. Кои от тях можеш 
да откроиш? 

Мотото на изложбата, „Като заковани гвоз-
деи...” не е такова, за да прикове  внима-
нието на зрителя, а за да се види и усети 

посланието, което е зад видимия смисъл в изобра-
жението на  картините. Целият цитат на мотото: 
„Думите на мъдрите са като остени; И като закова-
ни гвоздеи са думите на събирачите на изречения-
та, Дадени от единия пастир.” /Еклесиаст 12:11/  ни 
казва, че ние хората на изкуството не открива-
ме нещо, което го няма никъде, а преоткриваме 
онова, което вече съществува във Бога и идва 
към нас от Него. Само го превеждаме на един 
съвременен език, за да бъде разбрано от днешни-
те хора. Пироните за мене са като един език, чрез 
който влизам в диалог със зрителя по един по- из-
разителен начин. А и не само чрез пироните, но и 
със много други неща от символиката на изкуство-
то, чрез изгубените и намерени предмети, които са 
вградени в картините. В една от тях  /„Бяла при-
казка”/ пироните олекват и изглеждат като сняг, а в 
друга се свързват един с друг чрез червено-синята 
палитра, за да станат трънен венец, който говори 
не само за страданията на Христос, но и препраща 

Със 70-те си платна художникът-
богослов донесе добра вест 
за идващата победа на Духа

Втората си самостоятелна изложба  под надслов „Като 
заковани гвоздеи...“ нареди в Кърджали Хари Атанасов

Творците събират и 
даряват изреченото 
от Единия пастир

към всички онези 144 000 мъченици на вярата, за-
гинали за Него, както се казва в „Откровение”. Или 
пък стават на вятър в гората /„Носталгичен вятър” 
, „98 сантиметра от пролетта”/.

- В една източна притча се говори за забитите 
пирони на злото и за извадените на доброто, 
през дупките, на които, обаче, отново нахлу-
ва вятърът на изкушението. В тези пробой-
ни  на душите ни се води вечната борба със 
злото. Но, вероятно, вярата и изкуството ни 
показват и благоприятните изходи от нея… 

Идеята на изложбата е да покаже колко 
много неща могат да се кажат чрез изку-
ството с използването на един и същ ма-

териал или със сходни материали. Всичко зависи 
от начина им на приложение. Така както употре-
бяваме едни и същи думи, но използваме по раз-
личен начин и казваме различни неща. При мене 
не вярата подчертава изкуството, а обратно 
- изкуството подчертава вярата ми. В немалко 
от картините ми се усеща временното, преходното 
състояние на нещата в живота,  но  точно то ни 
кара да се замислим дали пък нямаме и онова, 
вечното, както е във „Фосили от модерния свят” и 
„Откровено напрежение”. В „Ще дойде с облаци-
те” пък пресъздавам библейското обещание, че 
един ден Господ Исус Христос ще дойде отново 
и светлината ще пробие, ще разкъса тъмнината и 
веригите на смъртта. Трябва да вярваме, че има 
изход. Исус Христос ни посочва именно чрез вяра-
та в Бога изхода от безнадеждността, тъмнината и 
проклятието, което съм предал в „Изгубен поглед” 
и триптиха „Откровенията на Рембранд”.

- Наистина, навсякъде в картините ти про-
зира закрепването, установяването в си-
гурността на вярата, подобно на  гвоздеи в 
твърдо място. Но има и  едно разбиране на 
страданията, които също водят към изцеля-
ване и спасение…

Да, но за този, който може каже: „Вярвам Го-
споди! Влез в сърцето ми и промени всич-
ко старо да стане ново”. За този, който се 

покае и продължи живота си по нов начин. Така 
става изцеряването в Неговите рани. Изкуството 
може да ни посочи пътя на вярата, както това са 
правили много художници от Възраждането, а дру-
ги го правят и днес.  Както и да ни покаже, че този 
път минава през много страдания, така както Хри-
стос отива на кръста, за да понесе и изкупи стра-
данието на всички. За да има победа над смъртта, 
да има и Възкресение. И за Него, и за нас. Поне-
же, както Той умира и живее, така и ние умираме и 
живеем в Него чрез смъртта и Възкресението Му. 
Затова една от най-нежните и най-проникновените 
ми картини, представяща този момент, е ”Чашата, 
изпита до дъно”. Изпитата чаша на страданието от 
Исус изцяло и до край. А когато приемем това и се 
смирим във Него, тогава идва изцелението в нас и 
Той слага балсам върху раните на сърцето ни.

- Хари, навярно, така както с гвоздеите може 
да се гради, но и наранява, така и в живота 
ни с едно и също нещо могат да се постигат 
различни цели. Но кой и какво ни помага да 
направим правилния избор?

За да направим правилния избор, могат да 
ни помагат три неща; Съвестта, Божието 
слово, Библията, както и цялото творение, 

природата, Космоса и всичко живо, сътворено от 
Бог. Съвестта ни казва да сме искрени и честни 
пред себе си и Бог. Словото разкрива Божията ис-
тина  за спасението – дар по милост, а природата 
ни говори за величието на Твореца, крещейки, че 
има Бог.  Само знанието, обаче не е достатъчно, 
важна  е и човешката воля, която взима решения-
та. Особено в трудни времена, когато е нужно  по-
каяние, смирение, обръщане към Бога и да повяр-
ваш в Него чрез сърцето си. Защото, всеки, който 
го направи, ще се спаси. Една моя неголяма по 
размери картина /„Последен звън”/ говори именно 
за това: Изгубен GSM звъни в деня на пришестви-
ето, в деня на съда. Това е вик, който казва: напра-
ви го, извикай към Бог и Неговия Христос, преди да 
е станало късно.

- Носещите „гвоздеите” на думите, на възпи-
танието, на политиката не осъзнават в пове-
чето случаи отговорностите си да боравят 
с тях. Една от картините ти символизира 
37 000-те убити животи още в зародиш, чрез 
аборти, само за една година. Дали жертве-
ната Христова кръв, пролята на Кръста за 
нашето изкупление, може да покрие и този, 
както и останалите големи грехове на наше-
то съвремие? 

Радвам се че си забелязала тази картина. 
Да, кръвта на Христос покрива всеки грях, 
но само на онзи, който се обърне към Него 

с цялото си сърце и остави старите си пътища, 
които са били без Бога на живота. За съжаление, 
много от хората не осъзнават отговорността си и 
като не знаят за последствията от действията си, 
не се възползват от възможността си за покаяние 
и спасение. Чувал съм, обаче, и за лекари, които 
вече отказват да правят аборти, осъзнавайки този 
грях и последствията от него. Доста са и случаи-
те, при които  Бог дава съвършено изцеление на 
жени, направили аборт, изпълва ги с мир и спо-
койствие, след  като са повярвали в Христос и са 
се покаяли. Тук много е важна и отговорността на 
мъжа, който принуждава жената да направи аборт 
или се съгласява с нея за това. Но пък Бог е много 
милостив и винаги дава шанс за изправление на 
съгрешилите. 

- Хари, идва 24 май, нашият уникален праз-
ник на духа, на културата, на словото ни. Осъ-
знаваме ли, че едни от най-важните „гвоздеи” 
са тези на вярата, на любовта, на словото, на 
езика ни, с които сами се или приковаваме, или 
извисяваме? Но засега използваме само зна-
нието за тяхната сила, но не и самата им сила. 
Имаш ли надежда в тази посока?

Вярата и силата, която я съпътства, е ре-
зултат не от знанието за Бог и словото Му, 
но е резултат от личната връзка и личното 

взаимоотношение с личността на Бога в лицето на 
Исус Христос - въплътеното Слово на Бога. За-
това в Библията се казва: „Никой не дохожда при 
Отца, освен чрез Мене“. Силно се надявам и вяр-
вам, че все повече българи ще видят и осъзнаят 
втората част на първия стих от Евангелието на 
Йоан, в който се казва, че хората ще разбират, че 
само живата връзка със Сина на Бога ще им даде 
благодатта и силата за живот.

Интервюто взе Лияна ФЕРОЛИ
(със съкращения)
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ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Сла-
вейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. 
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е 
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва 
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са по-
добни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържа-
ние на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с 
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на 
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане 
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 
и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отно-
шение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара произ-
водителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

СЛУЧАЯТ „ХАЛИЛ” 
И ДЕЛАТА НА ЕВН 
СРЕЩУ ГРАЖДАНИ
   
В свое решение Бургаският районен съд отхвърли 

всички искове на „ЕВН България Електроснабдява-
не” АД срещу Осман Халил – жител на село Брясто-
вец. Електроразпределителното дружество иска от 
съда да признае за установено вземането му от от-
ветника Халил 1043,66 лева, представляваща сбор 
от главниците за неизплатени суми по издадени фак-
тури за доставена и консумирана електрическа енер-
гия от края на 2011 до 20.11.2012 година, сумата 130, 
57 лева, представляваща мораторна лихва и законна 
лихва върху главницата до 17.09.2013г. Твърди се, че 
ответникът не изпълнявал задължението си за пла-
щане, като дължи и обезщетение за забава.

Ответникът оспорва исковата молба на ЕВН. Ан-
гажира доказателства, от които се установява, че до 
2014 година електрозахранването в село Брястовец е 
било с изключително лошо качество, електрическото 
напрежение по-ниско от изискуемото, токът непрекъ-
снато спирал, имало токови удари и електроуредите 
на жителите на селото изгаряли. Вследствие на ло-
шото изпълнение на задълженията на ищцовото дру-
жество изгорял хладилника на ответника.Жителите 
на село Брястовец през 2010 и 2011 година уведо-
мявали многократно ищцовото дружество за лошото 
състояние на електрозахранването в селото, сезира-
ли държавни институции, включително омбудсмана 
на Община Бургас и кмета на селото, но проблемът 
бил решен едва през 2014 година, когато ЕВН под-
меня мрежата. През процесния период ответникът се 
е отоплявал и е готвел на дърва и не е ползвал елек-
трически уреди.

Съдът отхвърли всички  искове на ЕВН срещу Ос-
ман Халил като неоснователни и недоказани.

Адвокат на Осман Халил е Мариана Праматаро-
ва, която коментира постановеното съдебно реше-
ние: „Така постановеното съдебно решение пред-
ставлява пробив в съдебната практика и промяна на 
статуквото по този вид дела. Общоизвестен факт е, 
че спечелените  дела от граждани  срещу електро-
разпределителното дружество са рядкост.В случая 
ищецът е търговец, който не е изпълнявал задълже-
нията си.Известни са и безбройните дела, които дру-
жеството завежда срещу граждани, които са осъдени 
без да знаят и изплащат присъдените суми в полза 
на ЕВН. Миналата година имаше случай с осъден от 
ЕВН бургазлия, който изобщо не е знаел, че е имало 
заведено дело против него, не се е явявал по това 
дело и е разбрал за случилото се едва когато му на-
ложили запор на заплатата. Човекът е осъден за из-
плаща на месечни вноски около 5000 лева, като през 
процесния период не е живял на този адрес и не е 
консумирал еленергия. Има два протокола от коми-
сии, които са посещавали адреса през процесния пе-
риод и са установили, че там живеят самонастанени 
лица, но тъй като не е знаел, че се води такова дело 
срещу него, не е представил доказателствата си и е 
бил осъден. Очевидно е, че се касае за грешка в ли-
цето. Потърпевшият е подал иск за възстановяване 
на сумата, поради грешка в лицето, представил е до-
казателствата си, но съдът е отказал да гледа делото 
му с мотива, че трябва да изплати изцяло задълже-
нието си към ЕВН и тогава да иска връщане на сума-
та. Това определение е обжалвано на три инстанции 
без резултат, което наложи да сезираме Европейския 
съд по правата на човека. Явно несправедливи са 
такива решения, обезкуражават пострадалите, кои-
то се оплакват от липса на правосъдие по тези дела. 
Справедлив процес означава страните да имат равни 
възможности да представят доказателствата си, да 
ги коментират и да ги изследват”.   

"КВАНТОВ ПРЕХОД"

СПРАВЕД-
ЛИВОСТ
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Инж. Таньо Танев е работил в Централна-

та лаборатория за слънчево-земни връзки 
при БАН и като директор на Областната 
инспекция по охрана на труда в Стара За-
гора, сега е пенсионер. 

Един от най-забележителните изследова-
тели е на свещената българска глаголица, 
смятан е и за откривател на Десетата пла-
нета. Двамата заедно с атомния физик Ан-
гел Манев, главен асистент в старозагор-
ския Институт за космически изследвания 
и технологии /клон на БАН/, са разработили 
вече три календара: Методика за работа с 
еврейския календар, Български циклов кален-
дар и Български празничен циклов календар, 
който е космически, адекватен на астро-
номическите явления, т.е. датата следва 
събитието, а не събитието датата.Той 
предоставя на българите възможността 
да провеждат своите празнични ритуали 
според точното им пространствено и вре-
мево привързване. Дава ни възможност да се 
върнем в духовното русло на своето време.

- Г-н Танев, използваме ли адекватно 
днес огромните достижения на нашите 
предци - прабългарите?
- Донякъде само интуитивно като информа-

ция в нашата клетъчна памет. Нужно ни е оба-
че, това да стане съвсем съзнателно, на база-
та на съпричастността ни към тяхното косми-
ческо познание.А старите българи са имали 
не само линейно, но и доста абстрактно, мета-
физично осъзнаване на времевите параметри 
на своето битие. Имали са отлични познания 
за основните закономерности на движението 
на планетите и Земята около Слънцето и са 
ги вложили в едни от най-съвършените и до 
днес цивилизационни инструменти, като гла-
голицата, като календара, като „Боляр Шах”, 
които са носели една осъзната историческа и 
културна ритмика, организираща перфектно 
духа и бита.

- Кое е най-уникалното в техните 
мирогледни системи? 
- Това че те са извеждали своите мироглед-

ни и философски параметри от самия Космос, 
от изначалното тъждество на мисъл, форма и 
звук. Затова Българският циклов календар, в 
чиято основа лежи предпотопния календар на 
патриарх   Енох, не е земно, а космическо тво-
рение. Той е единственият календар, отчитащ 
еволюцията на Слънцето. Уникален е и с това, 
че в 60-годишния му цикъл е вграден и един 
стихиен цикъл, който съдържа малките 12-го-
дишни цикли „вода”, „огън”, „земя”, „въздух” и 
„метал”, които показват какви стихии, сили и 
енергии влияят на нашия земен свят.Неслу-
чайно, взимат за негово начало едно знамена-
телно събитие – т.н. Апокалипсис на Иоан от 
Библията /15 август 5504г. пр.н.е./, когато пла-
нетите и небесните светила имат характерна 
подредба.Тогава именно удря гонгът, предве-
щаващ смяната на времената и слизането на 
Духа в материята.

- На базата на специфичната ви 
методология, заедно с Ангел 
Манев, успокоихте духовете преди 
настъпването на така дискутираната 
2012 година, когато много хора отново 
очакваха някаква смяна на времената… 
- Да, ние казахме, че тя е просто начало на 

друг цикъл, че може да има катаклизми, но 
няма да има повсеместно тотално разруше-
ние.Просто беше дошло времето, в което, спо-
ред Българския циклов календар, предстоеше 
33-годишния слънчев максимум. А тъй като 
Слънчевата система има особено положение 
спрямо Галактическия център, Слънцето пре-
сича някакъв тесен времеви стоп от време, 
което увеличава подредеността на дадената 
материална система.А това „вземане” на вре-

ме взема и от нас, променя и магнитното поле 
на Земята, влияе върху кръвотворния ни апа-
рат, ускорява се капилярния кръвоток, кръво-
напълването, повишава се съдовата и кожната 
пропускливост, произвеждат се повече червени 
кръвни телца, кръвта се сгъстява и често се по-
лучават апоплектични удари /инсулти/.

- Можем ли донякъде да предотвратим 
или смекчим подобни въздействия?
- Хората с духовни нагласи се справят мно-

го по-лесно с подобни ситуации. Необходимо 
е съзнателно следване на духовните закони в 
живота и формиране на чувство за лична отго-
ворност на всеки човек за съдбата на земната 
цивилизация.Нужен е и разумен подход към 
експлоатацията на природните богатства.Тряб-
ва да развиваме и способностите си за безпро-
блемно адаптиране към промените в магнитно-
то поле на Земята.

- Какви послания носи другият 
древнобългарски модел за свещеното 
пространство-време - „Боляр Шах”?
- Чрез постиженията на индуктивния и дедук-

тивния метод за изследване на Мирозданието 
стигнахме до извода, че шахматната дъска е 
била за българите една Долина на разума, раз-
положена между видимото и невидимото. А ко-
нят и конникът символизирали пратениците от 
невидимия свят, които донасят на Земята по-
слания от Вечността, но и отнасят в отвъдното 
човешките души, за да бъдат пречистени, по-
мазани от звездите и отново да се върнат един 
ден като преродени воини на Слънцето.Така по-
средством „Г”-образния път на коня през черни-

те и белите полета, предците ни са отбелязвали 
свещените места, извършвали са посвещени-
ята си в определеното време и в определени-
те места на земята. Чрез „Боляр Шах”, който е 
тръгнал от преди 3101 г.пр.н.е., /имал е 72 ос-
новни и 4 допълнителни, ъглови, черни и бели 
игрални полета, с изцяло мъжки фигури от за-
дната линия, т.н. „боляри”/ се е изразявало дей-
стващото тогава Мъжко начало. А след смяната 
на времената през 3101 г.пр. н.е., когато започва 
дълбоката нощ на света, Кали Юга, идва Жен-
ското начало, фигурите на „болярите” изчезват, 
заедно с четирите ъглови и 8-те игрални поле-
та, за да се появи днешният класически шах.В 
българския „Боляр Шах” е закодиран и Българ-
ски циклов календар, чиято ера на сътворени-
ето е 5504г. пр.не.е. След като решихме някол-
ко хиляди компютърни задачи  и проследихме 
ходовете на Коня, минаващи и неповтарящи 
се през всички полета със съответстващите им 
глаголически букви, ”построихме” върху картата 
на Балканския полуостров шахматната дъска 
на българския ”Боляр Шах”. Така в неговата До-
лина на разума се оказаха изконните български 
земи. А стартовото поле на Коня е там, където 
се намира днес светилището „Голямата Космат-
ка”, в което са закодирани пространствено-вре-
меви отношения, свързани с вечното движение 
на Земята, Слънцето и неподвижното Северно 
звездно небе, в което се намира нашето Духов-
но, Арийско Слънце.

- В този български духовно-времеви 
пъзел се нарежда и нашата свещена 
азбука – глаголицата…
- Да, това е нашето писмо с говорещи йеро-

глифи. Нейните три основни букви /Аз, Буки, 
Веди/ изписват името на Божия Син и Глагол. 
Всичките й букви са точно отражение на творче-
ската дейност на Създателя в генезисните вре-
мена на народите и в човешката им реч. Нейни-
те букви имат различно цифрово съответствие 
от всички досега известни буквени системи, 
както и най-голяма вибрационна сила, затова е 
използвана само за храмови нужди, а не за гра-
фично изобразяване на вербални еквиваленти

- Какво представлява Словото в 
езотеричен смисъл и той може ли да се 
потвърди от съвременната наука?
- То е инструмент на Бога, Космическа вибра-

ция, която трепти в общия ритъм на вселенска-
та хармония. Но само нейната точна честота из-
разява истинното, стойностното. Докато всяко 
извънмерно трептене води до излизане от реда, 
от синхрона. Словото е спуснато от Космоса 
като енергийно поле с един многомерен холо-
грамен образ, който преминава в звук и писмо, 
а заедно с писмената дава тласъка към кос-
мическите висоти, но винаги според волята на 
Върховния Създател. А в наши дни чрез нано-
технологиите съвременната индуктивна наука 
създаде методики и апаратури за регистриране 
и разчитане на торсионното /енергийно поле на 
усукване/ въздействие на буквите върху нас. И 
в зависимост от чистотата на изговарящия ги, то 
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Нашият духовен и 
материален просперитет 
е закодиран в правилното 
прилагане на азбуката, 
езика, календара ни

Нашият Левски е предтечата 
на идващото ново време

Таньо Танев



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

7

Основател: акад.  Атанас Панчев

Проектант на символа 
на вестника художник-
хералдик Христо Танев

Главен редактор
Петър Петров

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

Адрес на редакцията:
1172 София
жк «Дианабад»
ул.  «Никола Габровски» №1
Хотел «Диана-1», ет.  6, ап.  62

Тел.: (02) 962 16 85; 
 (02) 962 16 86; 
 (02) 962 16 87;
e-mail: kvantov_prehod@dir. bg
ISSN 1312-7063

Издателска къща
«Новата цивилизация» 
ЕООД, София

Уникредит Булбанк
IBAN: 
BG04UNCR96601031647309
BIC KOD: UNCRBGSF

Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

www.  kvantov-prehod. org

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат. 

КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

7
създава дясно или ляво ориенти-
рано торсионно поле, отрицател-
но или положително излъчване. 
Така че буквите са средство за 
достигане на съответствие с вис-

шия порядък и до онова изначално тъждество 
на мисъл, форма и звук, чрез което може да се 
стигне до желаното творене на действителност-
та. 

- А енергията на вече сътвореното 
запазва ли се? Нашата свещена глаголица 
продължава ли да ни въздейства?
- Всички наши букви са и числа, те са и опре-

делен период от земно време, през което трябва 
да стане нещо определено. Но ако си объркал 
числата, ако не си заучил правилно буквите, 
объркваш всичко. Т.е., както заучиш основни-
те им резонансно-програмнни матрици, така и 
ще развиваш себе си и нещата около теб. Ние 
носим своята свещена азбука в себе си като 
генезис, учим я от малки, но след реформите в 
нея объркахме нейния предзададен космиче-
ски резонанс, започнахме да отразяваме света 
по неправилен начин. Не можем да разбираме 
правилно времето на нашите букви и тяхното 
откровение за историята, за нашия генезис, за 
културата ни.

- Това може ли да бъде причина и за тотал-
ната ни духовна криза?
- Естествено.И последствията от това объ-

ркване са видни навсякъде. Това тръгна от вре-
мето, когато България пада под гръцко робство 
и свещената българска глаголица се снема, за-
почва транскрипцията на българската азбука. 
Стават размествания на букви, а отделиш ли 
буквата от нейното число, тя става черти и рез-
ки. Така вътрешният космически чип на човека 
не реагира към нея, става празен, няма го. Ос-
вен това, когато гърците правят азбуката, нямат 
цифра 6, а тя е числото на пълнотата, на Госпо-
да, на Силата и Славата. И оттам нататък всяка 
една буква започва да се прережда.

- Как може днес това въздействие да се 
намали поне малко? 
- Ние ще продължаваме да си пишем с кири-

лица, защото тя е звуковият еквивалент на хра-
мовото ни писмо. Но можем поне да заучаваме 
правилно азбуката си, т.е., когато детето зауча-
ва буквата „А”, да знае, че в него резонира „Аз”. 
Когато заучава „Б”, да знае, че в него резонира 
„Бог”. Така ще научава първо глаголицата и не-
щата ще си дойдат на място от само себе си. 
Това ще означава да си върнем своето време, 
да си влезем в него, като изграждаме правилно 
буквения си мироглед, ще имаме добре устро-
ена вътрешно програмна матрица, която ще 
резонира правилно на всичко. Със своите думи 
за времето Левски е изразил интуитивно точно 
тази наша принадлежност към времето, изис-
квал  я е от другите и сам е тръгнал да я постига, 
да дава пример за това. Мислил е с много го-
дини напред. Нещо повече, самият той е белег, 
предтеча на времето, което идва и трябва да 
се прояви. Ето, хърватите, които учат азбуката 
си така, както я пишат, вече са много по-добре 
от нас. И ние, ако успеем за десетина години 
да заучаваме добре основните вибрационни и 
вербални еквиваленти на нашите букви, ще по-
стигнем истински чудеса. Идва вече времето на 
осъзнаването силата на нашата азбука.

- Връщането ни към Българския циклов 
календар, вероятно, ще ускори този 
процес?
- Да, защото той е календар на Духа, на 

слънчевото време, което все повече идва. Ос-
вен това, е и много точен, прагматичен, удобен 
за ползване, помнещ се лесно, защото всяка 
дата през различните години в него се пада 
на един и същ ден от един и същ месец-сед-
мица. Със златното си календарно число той 
гарантира и автоматична високосна корекция, 
а с изключителните си енергоинформационни 
въздействия гарантира и нашия духовен и ма-
териален просперитет. 

Интервюто взе:Лияна ФЕРОЛИ

Нали Господ е казал: "Който ме 
обича, и аз ще го възлюбя, и 
ще му се явя сам (Иоан. 14:21); 
ще си направя жилище в него и 
той ще ми бъде син, а аз ще му 
бъда баща" (по Йоан. 14:23).

................

По милостта и човеко-
любието на нашия Го-
спод Иисус Христос 

той стана пастир и учител на 
славянския народ, който тъне-
ше в невежество и в греховен 
мрак. И [както Даниил2 затвори 
устата на лъвовете], той затъ-
кна устата на вълците - ере-
тиците-триезичници, [които, 
помрачени от завист, казваха: 
"Не е достойно Бог да бъде 
прославян на друг език, освен 
на еврейски, на латински и на 
гръцки". Поради злобата си те 
станаха съучастници на Пилат. 
С ясни доказателства той разо-
ри техните заблуди, възпламе-
нен от силата на Светия Дух]3. 
Той, според пророчеството, 
направи ясен езика на гъгниви 
(Ис. 32:4) и с книги насочваше 
всички по пътя на спасението. 
[Като преведе църковния устав 
от гръцки на славянски език4, 
той отиде в Рим5, водейки към 
съвършенство избраното си 
стадо. С радост той завърши 
житейския си път.] Господ Бог 
благоволи пречестното му тяло 
да почива в Рим.

Като пресметнем неговите 
подвизи, трудове и пътеше-
ствия, няма на кого другиго да 
отдадем подобни похвали. И 
наистина, макар и да възсия 
по-късно, той надмина всички. 
И както зорницата, която из-
грява по-късно, озарява със 
своя блясък целия звезден 
лик, пръскайки светлина със 
слънчевите си зари, така и този 
преблажен отец и учител на 
нашия народ, като свети пове-
че от слънцето чрез зарите на 
Света Троица, просвети без-
броен народ, който тънеше в 
мрака на невежеството. Кое 
място остана скрито, което той 
да не е осветил чрез стъпките 
си? Кое изкуство остана скри-
то за неговата блажена душа? 
Той възвести на всички наро-
ди скритите тайни с достъпни 
словесни изрази, като ги разтъ-
лкува разбрано: на едни - чрез 
писания, а на други - чрез про-
повед, защото божията благо-
дат беше се изляла в неговата 
уста (по Пс. 44:3). И заради това 
Бог го благослови навеки.

Но коя ли уста може да из-

рази сладостта на неговото 
учение? Кой ли език може да 
разкаже за подвизите, трудове-
те и добротата на неговия жи-
вот? Господ направи по-светла 
от светлината тази уста, която 
просвещаваше помрачените от 
греховната измама. Неговият 
език изля сладостни и живот-
ворни слова. Пречистите му 
устни процъфтяха [като цвят] 
чрез премъдростта. Неговите 
пречестни пръсти създадоха 
духовни органи и ги украсиха 
със златозарни букви. Чрез 
тази богогласна уста се напо-
иха онези, които жадуват за 
божествения разум. Чрез нея 
се насладиха мнозина, като 
приеха животворна храна. Чрез 
нея Бог обогати с богопозна-
ние много народи, а най-вече 
увенча с богоизплетен венец 
многоплеменния славянски на-
род: защото за него бе изпра-
тен този [нов] апостол. И тъй, от 
тази уста бликна извор на живи 
слова, който напои изсъхнала-
та наша сухота; и чрез пея бе 
свързан многохулният език на 
еретиците.

И така, тази пречестна уста 
се яви като някой серафим, про-
славяйки Кога, и чрез нея ние 
познахме трисъставния Бог, 
по същина един, а по свойства 
и имена разделяем и еднакво 
прославян - вечно съществува-
щите Отец и Син, и Свети Дух.

Затова, о, преблажени отче 
Кириле, аз облажавам твоите 
устни, от които се изля духовна 
сладост за моите устни.

Облажавам твоя многогла-
сен език, чрез който зарята на 
троичния безначален Бог, като 
изгря за моя народ, разпръсна 
греховния мрак.

Облажавам твоето тъй мно-
го светло лице, озарено от Све-
тия Дух, чрез което светлината 
на богопознанието изгря на мо-
ето лице, а многобожната за-
блуда бе изкоренена.

Облажавам твоите златозар-
ни очи, чрез които слепотата на 
незнанието бе премахната от 
моите очи и засия светлината 
на богопознанието.

Облажавам твоите анге-
лозрачни зеници, озарени от 
божествената слава, които ме 
просветиха с боговдъхновени 
слова, след като премахнаха 
сърдечната ми слепота.

Облажавам твоите пре-
честни ръце, чрез които слезе 
върху моя народ дъждовният 
облак на богопознанието, който 
напои с изтичаща от Бога роса 

нашите сърца, изгорели от гре-
ховна суша.

Облажавам твоите движени 
от Бога пръсти, чрез които се 
написа за моя народ свобода 
от греховното иго.

Облажавам твоята злато-
зарна утроба, от която изтече 
за моя народ животворна вода, 
слизаща отгоре чрез твоите 
молитви.

Облажавам твоите светло-
зарни нозе, с които ти бързо 
обходи като слънце целия свят, 
проповядвайки боговдъхнове-
ното учение.

Облажавам твоите злато-
зарни стъпки, чрез които насо-
чи нашите заблудени стъпки по 
правия път.

Облажавам твоята пресвета 
душа, чрез която се излекуваха 
греховните рани на душата ми 
и се всади разум в сърцата ни 
чрез духовните ти слова.

Облажавам твоите движени 
от Бога пръсти, чрез които се 
написа скритата за мнозина 
божия премъдрост и които раз-
криха тайните на богопознани-
ето.

Облажавам твоята пречест-
на църква, в която почива твое-
то многоразумно и богоречиво 
тяло.

Блажен е градът, който е 
приел третия изпълнител на 
божия промисъл. И наисти-
на този блажен се яви, за да 
довърши недовършеното от 
двете върховни светила. И за-
това Господ Бог разпореди той 
да получи пречестен покой при 
тях. Той почина в мир в Госпо-
да през 6377 (=869) година от 
сътворението на целия свят, в 
четиринадесетия ден на месец 
февруари. И след като завъ-
рши всички служби и трудове, 
той се присъедини към всички 
свети отци поради живота си и 
вярата си. Той стана с ангелите 
като ангел, с апостолите - апо-
стол, с пророците - пророк, съу-
частник в божията слава заед-
но с всички светии.

Преподобни учителю, заед-
но с тях моли се за нас, които 
чествуваме твоята преславна 
смърт за слава на Пресвета 
Троица - на Отца и Сина, и Све-
тия Дух - сега и всякога, и во 
веки. Амин!

 (Със съкращения)

Похвално слово за Св. Кирил 
от Св. Климент Охридски

От стр. 1
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и “Нова 
епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

Заповядайте във 

ВЕгЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ 
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”  
гр. София, ул. „Уилям гладстон” № 18-Б 
гр. София, ул. „6-и септември” № 39   
(Малките пет кьошета)  

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации: 
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина 

на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София 
тел. 0899/923378 и 0898/55080833

Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg 

Конференцията се про-
веде в три дни с любезно-
то домакинство на Общи-
на Стара Загора. Изложби, 
доклади, лекции, диску-
сии, филми, демонстра-
ции на орфически и хри-
стиянски ритуали, базар 
на книги и сувенири зарад-
ваха участници и гости.
Актуални проблеми,нови 
открития и бъдещи теми 
обсъдиха присъстващите 
на форума. Художникът 
Христо Танев като дома-
кин на събитието откри 
конференцията с изложба 
живопис от цикъла „Свет-
лина и мъдрост от древ-
ността“ в галерия „Алба-
Авитохол“.Наред с утвъ-
рдени имена на учени и из-
следователи, оригинални 

ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

изследвания  представиха 
инж. Димитър Димитров 
"Столицата на Одриското 
царство", д-р Николай То-
доров "Бог Зевс или Живе, 
Живец - етимологични при-
лики и разлики", д-р Райчо 
Гънчев - лекция, онагле-
дена с филм "Школата 
Бага-Тур" като съвремен-
на форма за възпитание, 
чрез преоткрити древни 
традиции, Саша Тодорова 
с идейния проект "Храм на 
водата", Атанас Панчев за 
откритията на арх. Слави 
Дончев и книгата му "Бул-
гарите" и др.

Интерес сред присъ-
стващите предизвика-
ха научно-популярните 
и документални  филми 
на Елена Димитрова - за 

българските юрти, Мая 
Вапцарова - вечен ме-
галитен календар и Ма-
риана Праматарова - за 
тракийските светилища в 
Странджа.

Античната улица в Ре-
гионален исторически му-
зей - Стара Загора, стана 
сцена за демонстрации 
на древни ритуали чрез 
освещаване на хляба, во-
дата и виното. Участни-
ците в конференцията се 
запознаха с керамичните 
просфори, предназначени 
за ритуални хлябове, раз-
гледаха античната улица, 
римските мозайки в остан-
ки от базилика с капители 
и експозицията в музея. 

КВАНТОВ ПРЕХОД

Мариана ПраМатарОва

акад. атанас Панчев представя 
книгата на арх. слави Дончев 
"Булгарите" (издание на ИК "Новата 
цивилизация"

"ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 
НА СТАРА ЗАгОРА, 
ТРАКИЯ И БАЛКАНИТЕ - 
ПРОЛЕТ 2014"


