
БЛЯСЪКЪТ В ОЧИТЕ 
Какво ни изтръгва от нищото? 

Хулиан Карон 
ГЛАВА 3 

„CARO CARDO SALUTIS“ 

Caro cardo salutis. „Плътта е основата на спасението.“85 Това е фраза от Тертулиан, 
църковноучител. Може да изглежда загадъчна, но нейното значение се изяснява веднага щом 
погледнем към нашия опит: какво – ако се е случило, когато се е случило – е било в 
състояние да ни изтръгне от нищото?  

1. Едно телесно присъствие 

Като личен принос в обсъждането на темата, която развиваме,86 една млада жена ми изпрати 
писмо, характерно с това, че поставя на фокус по прост и ясен начин въпроса, който ни 
интересува. Така че си заслужава да го предадем. Други – смятам аз, - макар и в 
разнообразието от форми, които ги засягат, ще могат лесно да се разпознаят в това, което 
пише.  

„Когато се питам кое е това, което ме изтръгва от нищото, не мога да не мисля за цялата 
си история до днес. Има два момента, които са се запечатали в съзнанието ми и ми идват на 
ум, когато мисля за това нищо. Единият е споменът, когато бях дете, и за безкрайната 
несъразмерност, която усещах, когато гледах звездите. Бях шокирана при мисълта, че аз съм 
нищо спрямо безкрайността на Вселената. А някои нощи не можех да спя поради тази 
причина, защото животът ми изглеждаше миг без смисъл в хода на времето. Друг път, като 
се прибирахме вкъщи с майка ми, след като бях обикаляла по магазините да пазарувам 
(нещо, което обикновено страшно обичах), се бях качила в колата с една безкрайна тъга 
(някаква тъга, която съм усещала винаги много близо). Казах това на майка ми: „Има дни, в 
които не се е случило нищо особено, но внезапно изпитвам огромна тъга и не знам защо“. 
Запазихме мълчание през останалата част от пътя, с радиото за фон. Една безкрайна тъга, 
която свършваше в нищото. Запознах се с CL (и чрез него с християнството), когато се 
преместих в ново училище, което бяха основали няколко семейства от Движението. Една-две 
години след болестта и смъртта на баща ми – бях на седемнадесет години – реших да приема 
Първо причастие и да се включа в Движението. През първата ми година от университета се 
запознах с един свещеник. Виждайки болезнената ситуация, през която преминавах, той ми 
даде писмото, което ти беше написал по темата за сексуалните злоупотреби (ситуация, която 
нямаше нищо общо с тази, която преживявах аз) – „Наранени, ние се завръщаме към 
Христос“ (в-к Република, 4 април 2010 г). В него ти говореше за жаждата за правда, но 
можеше да говориш за моята жажда по принцип. Казваше, че тази жажда „е безгранична“, 
„бездънна“, че е „неспособна да бъде изчерпана, толкова е безкрайна“. „Ако това е 

 
85 Тертулиан, De carnis resurrectione, 8,3: PL 2,806; превод наш. 
86 Има се предвид поканата да се изпрати собствен писмен принос по въпроса „Какво ни изтръгва от нищото?“; 
вж. тук, с. 3.  
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положението, най-парливият въпрос – който никой не може да избегне – е толкова прост, 
колкото и неумолим: Quid animo satis?” Защо ти можеше дори само да поставиш този 
въпрос? Защо можеше да предположиш, че има нещо, което да я запълни, което да я утоли? 
Прочетох и препрочетох писмото, седнала сама в хола, и избухнах в плач, като мислех: „Но 
наистина ли е възможно тази болка, това желание за вечност, тази рана да могат да бъдат 
запълнени? Да не би да има нещо на този свят, което да може да ги удовлетвори?“. Това 
беше първият път в живота ми, когато си помислих, че е възможно да има нещо реално, 
телесно, конкретно, което да отговори на моята жажда. Сякаш внезапно всички елементи се 
съединяваха отново в единство: хората, с които се бях запознала в това училище, толкова 
различният поглед на моите преподаватели, онези моменти на летните лагери, когато моето 
сърце се разширяваше и като трептеше, си мислех, че сякаш съм чакала цял живот да ми 
кажат точно това, което бях чула. Всичко това беше едно конкретно „Ти“, на висотата на 
моята рана и на моето желание за вечност: „Някой, който явява отвъдното тук и сега: 
Христос, Тайната, станала плът“. Тези години бяха историята на една обич към тази 
конкретна плът, към едно конкретно „Ти“. В тези седмици на заточение си давам сметка, че 
Христос ме завладя, като ми показа, накара ме да изпитам това, че моята тъга не е осъдена на 
нищото.“  

Но след като сме срещнали това телесно присъствие, което изтръгва от нищото, играта 
съвсем не е приключила. Поради многото житейски превратности, понякога поради нашата 
надменност или поради нашата слабост, поради трудности, които възникват и които ни 
дезориентират, можем да изгубим пътя, можем да се окажем далеч от срещнатото 
присъствие, можем да го изоставим. Дори в тези случаи винаги и само някаква плът ще е 
тази, която ще ни сграбчи отново. През изминалите месеци ми писа една студентка: „Преди 
година, под тежестта на някои неща, които носех в себе си, бягах от тази компания, която все 
пак бях признала за съществена за моя живот. Не можех да се позная вече. Погледът ми беше 
изгаснал, празен, а сърцето – толкова обременено, че желаех дори да изчезна. Смятах, че за 
мен няма нищо, което да се направи, никаква надежда. Смятах, че няма да се възстановя 
повече. Обаче благодарение на компанията на някои приятели, които никога не ме оставиха 
сама, които се погрижиха за мен и за сърцето ми, се опитах да започна отначало. Тръгнах 
отново именно от тези лица, които ме гледаха с добро и нежност, която в този момент аз не 
успявах да изпитам към себе си“.  

Колко добре работи детекторът, който е в нас! Когато един човек е гледан с тази нежност, 
която обгръща целия Аз, веднага забелязва това!  

„Много пъти – продължава писмото – съм се питала: но ако самата аз не успявам да се 
обичам, как могат и защо би трябвало да го правят другите? Какво сърце трябва да имат тези 
хора? Какво ли трябва да са видели? Какво ли трябва да са срещнали, за да обичат толкова 
някого като мен? Исках да разбера. Тогава запретнах ръкави в търсене. Беше една пълноценна, 
напрегната, тежка, но прекрасна година. Беше година, която – мога така да го кажа – ме 
преобърна и ми изпълни живота; не защото аз съм била по-добра или защото онази болка и 
онези страхове, които таях вътрешно, са се изпарили, а защото изпитах чрез определени лица 
онова „невъобразимо, немислимо, никога изпитвано съответствие на сърцето“.87 Бих желала 
всички да могат да преживеят красотата на една среща и на едно приятелство като тези, 
които преживях аз. Прекрасно е да живея с увереността, че съм открила велика компания за 

 
87 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, Bur, Milano 2019, p. 22; превод наш. 
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моето сърце. Искам да не я изпускам. Не мога повече да я загубя, за да следвам моите мисли, 
защото никога както сега признавам, че само на това място е прието и обичано всичко от 
мен, моите крехкости, моите страхове, моята болка и моята нужда; само тук мога да гледам и 
да вземам насериозно себе си, без да пропускам нищо, без да приемам нищо за даденост. 
Признавам, че само в тази компания аз открих приятели, които обичат сърцето ми. Удивява 
ме, че съм толкова уверена, защото обикновено не съм такава.“  

Когато се натъкнем на поглед, изпълнен с истинска нежност спрямо нас, си даваме сметка, 
че съществува алтернатива на омразата и на гнева към самите нас.  

Писмото продължава: „Следователно, какво ме изтръгва от нищото? Какво ме изтръгна от 
нищото на онези дни? Тази компания“. Тоест: реална, телесна, историческа компания. Това е 
плътта, която спасява живота. Caro cardo salutis: плътта, не нашите мисли, не нашите образи, 
не нашите фантазии, не виртуалното, а една плът, тоест – завършва момичето – „определени 
лица, където намирам този поглед на добро и на нежност, които ме призовават към Някого 
другиго, към едно живо, присъстващо тук и сега „Ти“ и които ме върнаха към живота“.  

„Плътта е основата на спасението.“ Това е плът, разпознаваема поради своята различност, 
както разказва в един трогателен автобиографичен откъс писателят Даниеле Менкарели в 
Къщата на погледите: „На височината на витража в стил Ар нуво е спряла една млада 
двойка. Майката държи в обятията си дете, докато бащата играе с него, показва му фонтана 
на вътрешната градина и междувременно, с гримаси и език, разсмива детето си. Когато съм 
на не повече от метър от тях, двамата родители се обръщат, а заедно с тях и детето. 
Вървежът губи ритъм, така както и дишането. Малкото ще да е на три години; като 
изключим очите, лицето му не съществува, на мястото на носа и устата има дупки червена 
плът. Заковавам поглед върху мрамора на пода, изнизвам се покрай тях, без повече да ги 
гледам. […] Губя време, надявайки се, че тази млада двойка и обезобразеният им син са си 
отишли. Смехът на детето изпреварва всичко. Още са там. Сега обаче не са сами. Пред тях 
има една монахиня, възрастна е, превита напред, нейното лице докосва ужасното лице на 
детето. „Ти си красавецът на мама и татко, нали?“ Взема едната ръчичка и я целува, то, може 
би от гъдел, избухва в смях, монахинята не ще да е на по-малко от осемдесет години, има 
топчесто лице, бяло като мляко. „Значи не си само красив, ти си също симпатичен, харесва 
ли ти така?“ И отново прекарва ръчичката върху устните си, брадичката, за негово 
удоволствие. После монахинята се изправя, гледа бащата и майката. „Ама не чувате ли как се 
смее? Това дете отвътре няма сребро, има злато, живо злато.“ Целува го, нехаейки за лицето 
му, за всичко. Зашеметен съм, недоумявам, не успявам да разгадая. Видях нещо човешко и в 
същото време чуждо, като ритуал от много далечна земя, не успявам вътре в себе си да 
открия инструменти, за да го преведа на моя език […] Пробвах всеки възможен подход, 
опитах се да разкарам това, което видях, като бълнуване на една старица, облечена в сиво, 
после като надутост на една монахиня, глуха и сляпа за болката, която искаше във всеки 
случай да засвидетелства превъзходството на своя Бог, дори при тази уродливост, после като 
представление на една много добра актриса, която секунда след това, може би, затворена в 
кенефа, ще си измие устата заради целувката, дадена на онова безформено лице. Но никой 
прочит не успява да запълни разстоянието между това, което видях, и моята логика“.88  

Писателят се е опитал да обясни, да сведе до известното, предвидимото, разбираемото 
изключителността, която видял, която завладяла очите му („нещо човешко и в същото време 

 
88   D. Mencarelli, La casa degli sguardi, Mondadori, Milano 2020, pp. 183-185; превод наш. 
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чуждо“), която го привлякла и в известен смисъл заковала. Колко пъти се стараем упорито да 
сведем различността, която виждаме, до наша мярка! „Човек е толкова пристрастен към 
системата и към отвлечения извод, че е готов умишлено да изопачи истината, готов е да 
запуши уши, да затвори очи само за да оправдае логиката си.“89  

Какво привлякло като магнит Менкарели? Същото нещо, което привлякло като магнит 
момичетата от цитираните писма: една човешка различност. Пред напълно обезобразеното 
лице на онова дете монахинята не се отдръпнала, дори изпитала към него нежност, дълбока, 
главозамайваща, телесна симпатия, симпатия в яркия смисъл на термина, вихър от обич, 
който имал нещо толкова неизмеримо човешко, че изглеждало „повече“ от човешко, „чуждо“ 
– божествено.   

Само една плът, едно телесно присъствие е в състояние да ни изтръгне от нищото; 
присъствие, което всички наши интерпретации не успяват да елиминират, толкова ни 
привлича като магнит, обзема ни, привлича ни до болка, предизвиквайки цялото ни желание 
в самия миг, в който ни кара да изпитаме едно немислимо негово съответствие. Кой не би 
искал да бъде гледан с онази нежност, с която се почувствали гледани онези наши приятелки 
или с която монахинята погледнала онова дете?  

Само натъкването на подобен поглед, въплътен в някого, може да запълни „житейската 
бездна“, за която говори Милош. Само една плът може да победи нищото. Не която и да е 
плът, не което и да е телесно присъствие, а присъствие, което носи със себе си нещо, което 
съответства на цялото ни очакване и затова е в състояние да привлече като магнит нашето 
същество. Наистина, има плът, която ни оставя горчивина в устата, която свършва в скуката 
на един живот, изпълнен със самота, както се случвало на Мигел Маняра преди срещата му с 
Джиролама и с новостта, която тя въвела в живота му. Както пише Дьо Любак: „Нищо от 
това, което човекът създава, или от това, което остава в плана на човека, не ще може да 
изтръгне човека от неговата самота. Нещо повече – самотата ще се увеличава все повече, 
докато той открива себе си, защото тя не е друго освен обратното на общението, към което 
той е призван“.90 

2. Евреинът Исус от Назарет 

Какво може да победи нихилизма в нас? Само това да сме привлечени като от магнит от едно 
присъствие, от една плът, която води със себе си, в себе си нещо, което съответства на цялото ни 
очакване, на цялото ни желание, на цялата ни потребност от смисъл и от обич, от пълнота и 
уважение. Може да ни изтръгне от нищото само „онази“ плът, която е в състояние да запълни 
„житейската бездна“, „лудото желание“ за изпълнение, което е в нас, казано още веднъж с 
изразите на Милош.  

Ако не се случи това преживяване, ние не излизаме от нихилизма си, макар че сме културно 
образовани в религиозните речи и се стараем по всички начини, защото „аргументите в полза на 
истината“, за които говореше Балтазар, и „нещата, които трябва да се свършат“, не са в състояние 
да ни „обземат“, да увлекат целия ни Аз; и рано или късно – обикновено рано, а не късно – се 
оказва, че ни отегчават.  

 
89 Фьодор Михайлович Достоевски, Записки от подземието. В: Том четвърти. 1862-1970. Отвратителна 
история. Зимни бележки за летни впечатления. Записки от подземието. Крокодил. Играчът на рулетка. 
Вечният съпруг. Народна култура, София 1982, прев. Лиляна Минкова, с. 128. 
90 H. de Lubac, «Ecclesia Mater» in Id., Meditazione sulla Chiesa, op. cit., pp. 161-162; превод наш. 
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И така, този поглед, наситен с нежност към нашата човешкост, влезе в света чрез плътта на 
един Човек, евреина Исус от Назарет, преди две хиляди години. „Във Въплъщението вечният 
Логос привърза Себе Си към Исус така, че […] за Логоса не може вече да се мисли независимо от 
Неговата връзка с Човека Исус. […] Всеки, който влезе в контакт с Логоса, докосва Исус от 
Назарет. […] Той е самият Логос, Който в Човека Исус е исторически субект. Със сигурност Бог 
докосва човека по много начини дори извън тайнствата. Но Той го докосва винаги чрез Човека 
Исус, Който е Неговото самопосредничество в историята и нашето посредничество във 
вечността.“91  

Това събитие – Въплъщението – е вододел в историята на човека и никой няма да може да го 
изтръгне вече от него. Затова, твърди Джусани, „именно в една плът ние можем да разпознаем 
присъствието на Словото, станало плът; ако Словото е станало плът, то в една плът ние го 
откриваме, по същия начин“.92 Тези, които го засекат, долавят, че са изправени пред най-
решаващото събитие на своя живот. Виждаме го ясно, когато се случи. И така, да се върнем към 
един от най-показателните епизоди от Евангелието от тази гледна точка, като се опитаме да се 
отъждествим с онази жена, която идва при Исус с опечалено съзнание за себе си, за своята нужда, 
с горчивина в устата заради цялото си нещастие, със своята неспособност да намери покой, с 
липсата на нежност към себе си, може би с подтика да изтръгне от себе си онази своя човешкост, 
онова свое желание, което се била опитала несръчно да удовлетвори. И все пак била именно тази 
човешкост, тази нужда да бъде обичана, да бъде гледана с истина, която ѝ позволила да улови 
непредвиденото, тоест присъствието на Исус.  

„Някой от фарисеите Го помоли да яде с него; и Той, като влезе в къщата на фарисея, седна 
на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на 
трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете 
Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и 
мажеше с миро. Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: да беше 
пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е 
грешница. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той 
отвърна: кажи, Учителю! Иисус рече: един заимодавец имаше двама длъжника: единият му 
дължеше петстотин динария, а другият - петдесет; но, понеже нямаха с какво да заплатят, той 
прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори и рече: мисля, 
тоя, комуто повече прости. А Той му рече: право отсъди. И като се обърна към жената, рече 
Симону: видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи 
обля нозете Ми и с косата си ги изтри. Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не 
престана да целува нозете Ми. Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми. 
Затова казвам ти: прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се 
прощава, той малко обича.“93  

Тук се намираме пред този „нечуван реализъм“, за който говори Бенедикт XVI, когато 
твърди, че „истинската новост на Новия Завет не се изразява в нови идеи, а в самия образ на 
Христос, който придава плът и кръв на идеите“.94 Всеки от нас – смятам – би желал да бъде 

 
91 Й. Ратцингер, Христос, вярата и предизвикателството на културите, Asia News, бр. 141/1994. 
92 L. Giussani, L’attrattiva Gesù, Bur, Milano 1999, p. 123; превод наш. Срв. Догматична конституция за 
Божественото откровение (Dei Verbum), 4. Във: Втори ватикански събор 1962-1965. Документи, Католическа 
апостолическа екзархия, 2010, прев. Ирена Кръстева, с. 168. 
93 Лук. 7:36-47. 
94 Бенедикт XVI, Енциклика Deus caritas est, 12, Софийско-Пловдивска епархия, Пловдив 2006, с. 20. 
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застигнат от един такъв поглед, каквото и да е направил, какъвто и живот да е водил.  
От какво е имала нужда онази жена, че била „обзета“ от погледа на Христос? Само от своята 

човешкост, макар и наранена и запусната – каквато е в крайна сметка тази на всички. Когато 
срещнала този Човек, нейната човешкост, дори с всички допуснати грешки, била напълно 
привлечена като от магнит, дотам че нямало начин да я спреш: жената преминала през 
враждебността и неодобрението на другите и отишла на угощението да умие краката на Исус със 
своите сълзи. Отъждествяването с Евангелието е едно от най-прекрасните неща, които Джусани 
ни е предал. Действително, често четем тези разкази, приемайки ги за даденост, лишавайки ги от 
фактическата им, историческа, жизнена значимост. Обаче, връщайки се всеки път на епизодите от 
Евангелието, отъждествявайки се със събитията, описани в тях, Джусани ни „показа“ – в тях – как 
Исус се обръщал към наранената и пълна с ограничения човешкост на тези, които срещал. Нищо 
не Го блокирало. И нищо не Го блокира сега. Именно тази наша човешкост – много пъти 
преживявана с досада, защото сметките не излизат, защото не ни харесва поради многото 
ограничения, които срещаме в нас – Христос поема до болка, към нея Той се обръща и без нея не 
би имал възможност да влезе в твоя и моя живот, не би открил там точка на захващане. „Само Бог 
долавя дълбоката точка на съзнанието, в която човекът, въпреки живота си, греховете си, е 
наистина хуманен и хуманизира. В крайна сметка, изкуплението е Христос, Който черпи това, 
което е най-дълбоко у човека, което струва повече от неговия грях“,95 пише Франсоа Варийон. 

Този на Христос е поглед, който чете вътре в нас, в дълбините на нашето желание за 
пълнота. Това напомни наскоро Папа Франциск: „Ние сме родени със семе на безпокойство. 
Бог е поискал така: безпокойство да намерим пълнота, безпокойство да намерим Бог, много 
пъти дори без да знаем, че изпитваме това безпокойство. Нашето сърце е неспокойно, нашето 
сърце изпитва жажда: жажда за срещата с Бог. Търси Го, много пъти по грешни пътища: губи 
се, после се връща, търси Го… От друга страна, Бог е жаден за срещата, дотам че изпрати 
Исус, за да ни срещне, за да се отзове на това безпокойство“.96 

Никое човешко същество не се е чувствало толкова радикално утвърдено, както от погледа, 
внесен в историята от този Човек, Исус от Назарет; никоя жена не е чувала някой да говори за 
детето ѝ със същата оригинална нежност, със същото изцяло позитивно утвърждаване на 
неговата съдба, отвъд всеки мислим успех, така както и отвъд всеки неуспех. С този 
главозамайващо утвърдителен поглед Исус казва на жената, която Му обляла нозете в сълзи: 
„Прощават ти се греховете. И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат: 
[това е бунтът при една новост, който поставя под въпрос]: кой е Тоя, дето и грехове прощава? 
[не го казват с удивление, а отхвърляйки Го, сякаш казвайки: Той богохулства]. А Той рече на 
жената [никой не успява да Го разколебае в отношението Му към нея]: твоята вяра те спаси; 
иди си смиром”.97 Този поглед няма да може повече да бъде изкоренен от лицето на Земята: 
затова това, което казваме за себе си, това, което ти казваш за теб самия или за теб самата, не е 
вече последната дума.  

Това, което изтръгнало грешницата от Евангелието от нищото, не са били нейните мисли, 
нейните намерения, нейните усилия, било е едно Присъствие, което имало такава страст, такова 
предпочитание към нейната личност, към нейния Аз, че тя била завладяна от него. Целият ход на 
живота ѝ бил разтърсен, коренно променен от тази среща: не я било вече грижа за погледите на 

 
95 F. Varillon, Traversate di un credente, Jaca Book, Milano 2008, p. 98; превод наш. 
96 Франциск, Проповед в „Санта Марта“, 26 април 2020 г. 
97 Лук. 7:48-50. 
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другите, защото била изцяло окачествена от Исус, от Неговия поглед, от това присъствие от плът 
и кръв. Никой друг в живота ѝ не я бил гледал никога като този Човек. Иначе нямаше да влезе в 
онази къща, нямаше да Му умие нозете със сълзи, нямаше да ги изтрие с косата си. Какво ли 
преживяване е имала, каква ли увереност е имала тази жена, за да предизвика по този начин 
фарисеите, седнали на онази маса, и целия град! Без тази увереност се оказваме в плен на 
собствените ни коментари и на тези на другите. Обаче всички наши и чужди мисли са 
надмогнати от онзи поглед, който никоя власт на този свят не може да изтрие: те не са 
премахнати, а възпрепятствани в способността си да ни блокират.  

Заедно с Фон Балтазар можем да кажем, че става дума за „увереност, която не се опира на 
очевидността, присъща на човешкия ум, а на проявената очевидност на божествената истина: 
вече не в това, че сме разбрали; а в това, че сме били грабнати“. Това, настоява теологът от Базел, 
„е жизненоважен въпрос на настоящото християнство“. Защото вярата може да бъде меродавна за 
света, който ни заобикаля, само „ако разбира себе си като меродавна, ако вярата, следователно, не 
означава […], като първо и последно нещо, „считането на верни на някакви твърдения“, които, 
бидейки неразбираеми за човешкия разум, могат да бъдат приети само в подчинението към 
авторитета; действително, вярата, въпреки цялата трансценденция на божествената истина, дори 
именно чрез нея, води човека до разбиране на това, което Бог е наистина, и в това разбиране 
(редом с него) – също до разбиране на самия себе си“.98 

Увереността и вярата на онази жена се опирали „на проявената очевидност на 
божествената истина“, чрез несравнимия поглед на Исус, от който се почувствала утвърдена 
и сграбчена тотално, и на преживяването на едно съответствие на нейните същностни 
потребности, никога преживявано преди това. Толкова е мощна тази очевидност на истината, 
толкова е сияйно „това откровение на славата – настоява Балтазар, - че няма нужда от друго 
оправдание извън себе си“.99 Същото осъзнаване на това колко тази очевидност е решаваща 
за меродавността на вярата днес е било характерно още отначало за образователния 
ангажимент на Джусани: „Бях дълбоко убеден, че една вяра, която не може да бъде открита и 
намерена в настоящия опит, потвърдена от него, годна да отговори на неговите потребности, 
нямаше да бъде вяра в състояние да издържи в свят, където всичко, всичко казваше и казва 
обратното“.100 

3. Едно събитие  

В Исус от Назарет Бог стана Някой сред нас. „Словото стана плът.“101 Но за да разберем за какво 
говорим, няма как, трябва да се върнем към началото и да погледнем внимателно това, което се е 
случило. Нашето „вече знам“, действително, подменя често нашето разбиране. „Да се поставим в 
тогавашните времена, Исус Христос не витаел във въздуха, не бил име, станало обичайно: това, 
което виждали, било един Човек“, Който вървял по улиците, Когото можели да срещнат, с Когото 
можели да говорят. Исус бил присъствие, съвременно на живота на Петър, на Закхей, на 
Магдалина. „В усещането за този Човек имало ново предчувствие за живот; човек дори не си го 
казвал, усещал го.“ Е, „имало една вечер, в която за Петър, за Закхей или за Магдалина, в онзи 
ден, се било случило нещо, което е целият им живот, което било целият им живот“: те се били 

 
98 H.U. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, op. cit., pp. 120, 125; превод наш. 
99 Пак там, p. 126. Срв. DS 3008. 
100 L. Giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2014, p. 20; превод наш. 
101 Иоан. 1:14. 
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натъкнали на онзи Човек и били „обзети“, привлечени като от магнит от Него. Това било 
решаващото събитие за тях. Действително, в този Човек „вечното, състоятелното, битието, 
смисълът, това, за което си заслужава, накрая обектът, заради който разумът е създаден, заради 
който съзнанието е създадено, заради който Аз-ът е създаден, излиза наяве. Състоятелното, 
пребъдващото, целокупността е един Човек!“.102 

А за нас, които идваме две хиляди години по-късно? По същия начин е за нас. По същия. 
Обръщайки се към студенти, Джусани твърди: „Може да е било много краткият, ефирен миг на 
предчувствие за обещание за живота това, което ни доведе тук, без гръмкост на самосъзнание, без 
критична гръмкост. Но има един ден в нашия живот, в който се е случила една среща, която 
обхваща целия смисъл, цялата ценност, всичко желателно, всичко правилно, всичко красиво и 
всичко приятно. Защото Бог, станал Човек, е това. А Бог, станал Човек, те застига с ръце, с очи, с 
уста, с физическата реалност на една човешкост“.103 Коя реалност? Тази на компанията на 
вярващите в Него, Негово тайнствено Тяло. Човекът, Който каза: „Аз съм пътят и истината и 
животът“,104 възкръсна, тоест е съвременник на историята.  „Аз съм с вас през всички дни до 
свършека на света.“105 Къде Го виждаме? Къде Го чуваме? Неговото присъствие тук и сега 
съвпада с един видим, осезаем, конкретен феномен, създаден от хората, които са били застигнати 
от Неговата инициатива и които са Го разпознали: това е църковната реалност. Присъствието на 
Христа сред хората от всички времена се осъществява в неговото тяло, каквото е 
Църквата.106 

„Дори когато Исус бил в същината на Своята земна дейност, Неговото събитие 
придобивало форма, която не се отъждествявала само с физическия облик на Неговата 
личност, но и с облика на присъствието на тези, които вярвали в Него, дотам че да бъдат 
изпратени от Него да отнесат Неговите думи, Неговото послание, да повтарят Неговите 
чудни деяния, тоест да занесат спасението, което било Неговата личност.“107  

Христос е съвременно присъствие. Забелязването на това предполага същото преживяване 
отпреди две хиляди години – както показаха двете цитирани писма и откъсът от Менкарели, 
– тоест досегът с едно присъствие с различна човешкост, което пробужда ново предчувствие 
за живот, поразява ни, защото съответства като нищо друго на структурната жажда за смисъл 
и пълноценност, която е в нас. И днес става дума за преживяването на една среща, която, 
както напомних по-горе, „обхваща целия смисъл, цялата ценност, всичко желателно, всичко 
правилно, всичко красиво и всичко приятно“. Това е начинът, по който сме връхлетени от 
Неговото присъствие сега: натъкването ни на „една различност, която привлича, доколкото 
съответства на сърцето, затова минава през сравнението и преценката на разума и поражда 
свободата в нейната емоционалност“.108  

За да охарактеризира присъствието на тази различна човешкост, Джусани използва думата 
„изключителна“. С нея той няма предвид някакво превъзходство на индивидуално 
представяне, някаква странност или ексцентричност, а точно съответствието, за което 
намекнахме. Нещо може да се определи като изключително, когато съответства адекватно на 

 
102 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Milano 2009, pp. 425-427; превод наш. 
103 Пак там, p. 426; превод наш. 
104 Иоан. 14:6. 
105 Мат. 28:20. 
106 Йоан Павел II, Енциклика Блясъкът на истината Veritatis Splendor, 25, Истина-Veritas, 1998, прев. Тони 
Николов, с. 43. 
107 L. Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 2014, p. 26; превод наш. 
108 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., pp. 37-38; превод наш. 
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изначалните очаквания на сърцето, колкото и човек да няма ясно съзнание за това. Но защо 
„съответстващото“ би трябвало да се нарича „изключително“? Защото съответствието на 
нашите изначални потребности, което би трябвало да бъде обичайно, обикновено не настъпва. 
Днес можем да го разберем по-добре от всякога: имаме всичко, можем да имаме достъп до 
всичко, във всеки смисъл, много повече от преди, несравнимо повече, било що се отнася до 
отношения и неща, било що се отнася до преживявания, но няма нищо от това всичко, което да 
е в състояние да ни обземе докрай, да ни накара да изпитаме съответствието, за което нашето 
сърце е жадно. Затова, когато при някоя среща това съответствие настъпи, то се явява като 
нещо изключително. Присъствието, лицето, чрез което изпитваме това съответствие, се 
отличава от другите именно поради това. И ние казваме: „Изключително е!“. 

И така, само съвременността на Христос може да ни изтръгне от нищото. Само Неговото 
присъствие тук и сега може да бъде адекватен отговор на нихилизма, на празнотата откъм 
смисъл: едно присъствие, разбирано впрочем не като спиритуалистично, абстрактно 
„идеално“, а като телесно, историческо. Христос не е идея, мисъл, а реално събитие, което 
нахлува в моя живот: срещам „нещо, в което вътре има нещо“109 и което привлича като магнит 
цялото ми същество: „Исус Христос, онзи Човек отпреди две хиляди години, се крие, явявайки 
се, под завесата, под вида на една различна човешкост“.110  

Едно друго писмо ни предлага живо доказателство за това: „Не мислех, че на прага на 
петдесетте години човек може да се роди отново. Живях четиридесет и седем години убеден, 
че Исус Христос не е „нещо“ наложително за мен. През всичките тези години преследвах цели, 
които не издържаха на удара на времето: университета, моята професия, семейството. Всеки 
път когато постигах това, което си бях набелязал, не се чувствах удовлетворен и постоянно бях 
в търсене на нови цели. Въпреки че на повечето моят живот им изглеждаше прекрасен, аз имах 
чувството, че се храня с нещо, което не ме насищаше. Всичко това породи у мен дълбока 
криза. Чувствах се безполезен и дори отношенията с приятелите ми, колегите и моите близки 
започваха да стават трудни. Исках да бъда сам. Един ден, чрез средата в училището на децата 
ми, се запознах с един човек, чиито очи блестяха. Той също преживяваше нелек момент заради 
проблеми на работа, но ми изглеждаше спокоен, самоуверен, с една дума, радостен. Не знаех 
какво му позволява да бъде такъв, както и не знаех, че е от CL. Породи се силно приятелство, 
което ме караше да желая неговата компания. Отидохме на почивка заедно със съответните 
семейства, а моето любопитство по отношение на него нарастваше. Започнах да се събирам с 
неговите приятели, които после станаха мои приятели. Започнах да участвам в дейностите, 
предлагани от Движението. Започнах отново да се моля, да ходя на Литургия, да се 
изповядвам. Понякога се питах: „Защо го правиш?“, и си отговарях: „Защото се чувствам по-
добре“. И до днес се изненадвам от това приятелство, чието начало е любовта към Исус 
Христос. Преди имах само приятели, обединени от работата, от страстта към един и същи 
спорт или от изгодата. Тези три години ме промениха, направиха ме по-добър. Тези, които ме 
познават отдавна, моите стари приятели, моите близки, моите колеги забелязаха у мен нещо 
различно. Може би не е същата светлина, която е в очите на моя приятел, но смятам, че 
спорадично някакъв блясък се появява и в моите очи. Искам да съм по-близо до тези приятели, 
за да „си припомняме, че Христос е всичко“ – както казваше дон Джусани, - за да 

 
109 L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milano 2006, p. 142; превод наш. 
110 L. Giussani, «Qualcosa che viene prima», in Dalla fede il metodo, Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano 1994, 
p. 39; превод наш.  

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 

 

 10 

разпознаваме „Този, Който е сред нас“, и за да „си помагаме да преживяваме това съзнание, 
припомняйки си го, докато не стане обичайно“.111 

Това е методът, чрез който се е предавала и винаги ще може да се предава вярата: една 
непредвидима среща, която поражда желанието и подтиква човека да провери обещанието, което 
то носи със себе си, като участва в живота на християнската общност. „Древната Църква след 
края на апостолското време развила като Църква относително редуцирана мисионерска дейност, 
нямала никаква собствена стратегия за известяването на вярата на езичниците и […] въпреки 
това, нейното време станало период на голям мисионерски успех. Обръщането на античния свят в 
християнството не било резултат от планирано действие, а плод на доказването на вярата в света, 
както ставало видно в живота на християните и в църковната общност. Реална покана от опит към 
опит и нищо друго не била, като говорим по човешки, мисионерската сила на древната Църква. 
Житейската общност на Църквата приканвала към участие в този живот, в който се разкривала 
истината, от която идвал този живот. […] Само преплитането между една сама по себе си 
последователна истина и гаранцията в живота на тази истина може да накара да заблести онази 
очевидност на вярата, очаквана от човешкото сърце; само през тази врата Светият Дух влиза в 
света.“112 

Нихилизъм/телесност: това са термините, които определят нашата днешна ситуация; и не 
само днешна, а извечна, защото нихилизмът, за който говорим, не е конюнктурен феномен, 
той е постоянна възможност на човешкия дух, макар че в други епохи са се използвали 
различни думи, за да се обозначи. На нихилизма, тоест на нищото, което се просмуква в нас 
и пред което сме винаги изкушавани да отстъпим, не могат да отговорят чисти речи, правила, 
разсейвания, защото не са в състояние да ни привлекат като магнит, да завладеят реално 
нашата човешкост. Това обяснява настояването на Папа Франциск върху опасността да 
сведем християнството до гностицизъм или до пелагианизъм.113 На нихилизма, на празнотата 
откъм смисъл може да отговори само една плът, един поглед, въплътен в осемдесетгодишна 
монахиня или в някой приятел – и вчера, и днес. „Само Христос взема всичко присърце от 
моята човешкост.“114 Или преживявам днес едно присъствие, което взема всичко присърце от 
моята човешкост, или в крайна сметка няма спасение, защото нито речта, нито етиката, нито 
развлеченията, с които все пак разполагаме, могат да породят тази пълноценност, която 
очаквам от дълбините на съществото си.  

Без преживяването на тази „хватка“ върху Аз-а няма християнство; няма християнство като 
събитие, тоест според неговата изначална природа, и следователно, няма възможност за 
промяна на начина на възприемане и отношение към хора и неща, няма метаноя и няма 
истинска привързаност. „За да бъде разпознат, Бог влезе в живота на човека като Човек, под 
човешка форма, така че мисълта, въображението и емоционалността на човека бяха като 
„блокирани“, привлечени като от магнит от Него. Християнското събитие има формата на 
„среща“: една човешка среща в баналната всекидневна реалност.“115 Няма нищо по-понятно за 
човека, нищо по-лесно за разбиране от едно събитие, което има формата на среща. В такъв 
случай разбираме защо Папа Франциск цитира често фразата от Deus caritas est: „Няма да спра 

 
111 L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2011, p. 216; превод наш. 
112 J. Ratzinger, Guardare Cristo, Jaca Book, Milano 1989, p. 31; превод наш. 
113 Срв. Франциск, Апостолическо напътствие Evangelii gaudium, 94, цит. пр., с. 75. 
114 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., p. 8; превод наш.  
115 Пак там, p. 36; превод наш. 
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да повтарям думите на Бенедикт XVI, които ни насочват към самото сърце на Евангелието: „В 
началото на християнското  съществуване  не  стои  етично  решение  или  някаква  велика  
идея  –  това  е  среща  с  едно  събитие,  с  една  Личност,  която  дава  на  живота  нов  
хоризонт и същевременно окончателна насока”.116 Това е методът на Бог, това е методът, който 
Бог избра, за да изтръгне човека – мен, теб, всеки от нас – от нищото, от невъзможността за 
изпълнение, от подозрението, че всичко свършва в нищото, от тъжното разочарование от себе 
си, от готовността за примирение и за отчаяние. „Всичко в нашия живот – и днес, и по времето 
на Исус – започва с една среща.“117 

Бог стана плът и всели се между нас: християнството е това; не преди всичко доктрина, 
морал, а Някой присъстващ, тук и сега. Останалото – доктрината, моралът – идва след това. 
„Това, Което създаде всички неща [тоест Бог, началото, съдбата, смисълът на живота], се 
отъждестви с преходността на една плът, отъждествява се [все още] с преходността на една 
плът, става чуваемо и осезаемо с преходността на една плът“,118 тази на хора като теб и като 
мен; крехка, пълна с ограничения плът, но която е била сграбчена и направена различна. Ако 
християнството ни е очаровало, ако сме се свързали с дадена реалност, то е, защото сме видели 
хора, ангажирани по различен начин с нещата на всички, притежаващи радост и мир – макар и 
в болката и в усилието, - които сме желали за нас, с безвъзмездност и позитивност на погледа 
дори при най-трудните и противоречиви обстоятелства, на които се е оказало, че „завиждаме“; 
хора „обзети“, променени от християнското събитие – което и за тях е имало формата на 
среща, - свидетели на една житейска новост, която разстройва в човешкия смисъл средата 
около тях. Произходът на това разстройство е добре описан от Амвросианската литургия: „Ще 
явя Моето присъствие в радостта на сърцето им“.119 

Тогава, отбелязва Джусани, ако в Исус Бог стана плът, „е нужно да си в плътта, за да 
разбереш Исус. Едно преживяване е това, от което разбираме Исус. Ако Бог, Тайната, стана 
плът, роден от утробата на жена, не можем да разберем нищо от тази Тайна, ако не, тръгвайки 
от материални преживявания. Ако, за да бъде разбран, стана от плът, трябва да тръгнем от 
плътта“. И още: „Ако оставиш плътта, се унищожава парадоксът: тази вяра не интересува вече 
никого“,120 превръща се в реч, става абстрактна, става етична, инструкции за употреба и не ни 
привлича като магнит вече. Само едно човешко преживяване е това, което ти позволява да 
откриеш присъствието на Христос, да разбереш какви са твоите отношения с Него.  

4. За да засечем истинското, е достатъчно искрено внимание  

Да засечем съвременното присъствие на Христос, е лесно: присъствията, които ни привличат 
като магнит, които ни карат да изпитаме съответствието, за което говорихме, са рядкост. 
Затова  да ги засечем, е лесно: за Петър, Закхей, самарянката, Магдалина е било лесно. Лесно е, 
но не е даденост. Това си личало и с Исус. Да помислим за съблазънта и последващото 
отвращение на онези, които Го виждали да отива в дома на Закхей.  

Какво ли е трябвало да има у Петър, у Закхей, у самарянката, у Магдалина и у другите, които 

 
116 Франциск, Апостолическо напътствие Evangelii gaudium, 7, цит. пр., с. 8. 
117 Франциск, Реч пред движението Comunione e Liberazione, площад „Св. Петър“, 7 март 2015 г. 
118 L. Giussani, La verità nasce dalla carne, Bur, Milano 2019, p. 115; превод наш. 
119  «Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam laudis suae in laetitia 
cordis vestri» (Confrattorio della IV Domenica d’Avvento ambrosiano, in Messale ambrosiano. Dall’Avvento al Sabato 
Santo, Milano 1942, p. 78; превод наш). 
120 L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così?, Bur, Milano 2011, pp. 481, 207; превод наш. 
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Го срещнали, та да засекат Неговата новост, Неговата различност, Неговата уникалност? Искрено 
внимание, широко отворен поглед. Действително, „крайната истина е нещо прекрасно, което ние 
срещаме по пътя си: виждаме я и я разпознаваме, ако сме внимателни. Следователно, проблемът 
се състои в това внимание“.121 То е достъпно за всички и това е освобождаващо, защото опразва 
полето от едно периодично повтарящо се възражение, което крие освобождаване от задължение 
към реалността на живота: „Аз не съм способен, не съм умен, липсват ми средствата да разбера“. 
За да засечем истинското, е достатъчно вниманието.  

Разбира се, никога не е лесно да внимаваме, както пише Симон Вейл: „Има в нашата душа 
нещо, което бяга от истинското внимание много по-яростно, отколкото плътта се отвращава от 
усилието. [...] Вниманието се състои в изключването на собствената мисъл, в оставянето ѝ в 
готовност, празна и проницаема за обекта“.122 Но за да оставим проницаема собствената мисъл за 
обекта, за да не бъдем затворени в собствената си мярка, за „отварянето към съвкупността от 
разглежданите фактори“123 е нужен лъч на привързаност към себе си, на интерес към съдбата на 
собственото съществуване; този лъч, дори скрит в дъното на душата, е това, което ни позволява 
да приемем да бъдем обичани, да „реагираме“ на едно присъствие, което утвърждава нашето 
битие, и да му обърнем внимание.  

Петър, Закхей, самарянката, Магдалина не били сложили сурдина на своята човешкост: в 
техния поглед имало жажда, едно неспокойно очакване, дори страдалческо, което присъствието 
на онзи Човек било възкресило, накарало да отекне, като го прегърнало, отговаряйки му.  

Със сигурност онзи широко отворен поглед е бил предизвикан, подтикнат у тях от 
изключителното присъствие на Исус, но те трябвало да удовлетворят това предизвикване, това 
подтикване, нищо в тях не се е случило магически или механично (това, което се случи по този 
начин, би било чуждо на човешкото).  

За да забележим присъствията, които носят една житейска новост, за да ги засечем, е нужно, 
следователно, внимание, един емоционално ангажиран разум, една жива човешкост. Не може да 
има внимание, широко отваряне на разума без емоционален трепет, без интерес. Един 
внимателен поглед е винаги заинтересован поглед. „Ако едно определено явление не ме 
интересува, не го гледам; а ако аз не го гледам, не мога да го опозная. За да го опозная, трябва да 
проявя внимание към него. На латински език внимание означава „да се стремя към“. Ако ме 
интересува и ме вълнува, то аз ще бъда устремен към него.“124  

5. Разпознаване, което се нарича вяра  

Това внимание е впрочем началото на разпознаването на природата на това, което е пред нас. 
Действително, засичайки присъствие с различна човешкост – когато се случи, там, където се 
случи, – е трудно да премахнем един въпрос относно природата на това, което виждаме. При 
присъствието на Исус у хората, които Го чували да говори и Го виждали да действа, се пораждал 
въпросът: „Кой ли е Този?“. Странен въпрос. Предизвиквала го Неговата непоколебима 

 
121 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 45.  
122 S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, pp. 75-76; превод наш. 
123 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 176. Авторът отбелязва: „Каквото и да е, възпитанието 
към свободата на вниманието, т.е. отварянето към съвкупността от разглежданите фактори и възпитанието към 
приемане, т.е. съзнателното обхващане на всичко, което се представя пред очите на човека, представлява един от 
основните въпроси на човешкия път“. Затова той поставя също съществения въпрос за възпитание на свободата 
във внимание.  
124 Пак там, с. 39. 
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различност. „Знаят откъде идва, познават Майка Му и роднините Му, всичко знаят за Него, но е 
толкова несъразмерна властта, която този Човек демонстрира, Той е толкова велик и така 
различен в Своята личност, че дори въпросът има различен смисъл: Кой ли е Този?“125 

Същият въпрос се поражда в нас днес при присъствието на хора, на които сме попаднали, с 
които сме се запознали и сме се събирали, на които сме станали приятели: „Кой си, защо си 
такъв?“. Въпросът възниква поради изключителността на тяхното присъствие, изключителност, 
която става очевидна в нашия опит. Това е начинът, по който се предава християнството – и сега, 
и тогава. Добре го каза току-що цитираното писмо на петдесетгодишния приятел. Възникването 
на въпроса е, наистина, показателно за същия „пресилен проблем“, който се е изправял пред 
хората, които имали нещо общо с Исус. Както отбелязва Папа Франциск: „Свидетелството 
предизвиква възхищение, а възхищението предизвиква въпроси у тези, които го виждат. На 
другите им идва да се запитат: как така този човек е такъв? Откъде му идва дарът да се надява и 
да се отнася с другите с братолюбие?“.126 

Всички ли те гледат с една и съща нежност? Всички ли те гледат с една и съща 
безвъзмездност? Всички ли те гледат с една и съща страст към твоята съдба? Всичко ли е 
еднакво? Затова, когато някой се окаже пред една несравнима различност – както писателят 
Менкарели се оказал пред монахинята, - не може да не си зададе въпроса: „Кой ли е този?“. 
Оттук, от този смаян контраудар, който предизвиква един неотстраним въпрос, започва онзи път 
на опознаване, на разпознаване, който се нарича вяра.  

Да видим как той се разгръща у първите, които са срещнали Исус. Да се опитаме да се 
отъждествим в една от многото сцени от Евангелието, за да се съпоставим с познавателната 
динамика, която излиза наяве от разказа. Исус отива с учениците Си в страната на Кесария. По 
пътя, в един момент, се спира и ги пита: „За кого Ме човеците мислят?“. Хванати малко 
неподготвени, те пробват някои отговори: „Едни - за Иоана Кръстителя, други - за Илия, а някои - 
за Иеремия, или за едного от пророците“. При това положение въпросът става директен и личен: 
„А вие за кого Ме мислите?“. Първият, който отговаря, е Петър с импулсивния си начин на 
реагиране: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог“.127 Как е могъл да произнесе тези думи? Петър 
не казва нещо, което е измислил той, до което е стигнал той, с капацитета на своя разум; повтаря 
това, което бил чувал да казва самият Исус. Не са негови думи, негови завоевания. Как така ги 
повтаря? Какво прави напълно разумно повтарянето им, макар че не владеел докрай значението 
им?  Увереността, която Петър бил постигнал относно този Човек, опитът, който бил натрупал в 
отношенията си с Него и от който за него било станало очевидно, че „ако не мога да имам 
доверие на този Човек, не мога да имам доверие дори на себе си!“.   

6. Свобода и доверие 

Защо Петър можел – трябвало – да има доверие на Исус („ако не вярваме на този Човек, не 
можем да имаме доверие дори на очите си“)? Нужно е преди всичко да се подчертае, че ние сме 
толкова по-подготвени да изпитваме увереност относно някого другиго, колкото сме по-
внимателни по отношение на неговия живот. Кой е могъл да разбере, че на Исус трябвало да се 
има доверие? Хората, които са Го следвали и са били с Него, не тълпата, която отивала да се 
излекува, но не ангажирала себе си в житейско въвличане. Само в съжителството и в споделянето 

 
125 Христос, Божията компания на човека – Великденска брошура, 1982, Comunione e Liberazione. 
126 Francesco, Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV, Città del Vaticano 2019, p. 37; превод наш. 
127 Срв. Мат. 16:13-19. 
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могат да се натрупат необходимите знаци за постигането на увереността по отношение на някого 
другиго, така че да успеем да кажем с пълно основание: „На него мога да имам доверие“.  

Но разбирането на знаците, тяхната интерпретация изисква свобода. Знаците не „налагат“ 
извода, до който все пак водят. „Свободата поставя картите си в тази част на играта, наречена 
знак. […] Знакът е събитие, което трябва да се тълкува.“128 Затова при една и съща личност на 
Исус сред хората имало разнообразие от интерпретации. Пред знаците изплува свободата.129  

За мнозина присъствието на свободата представлява възражение, схващана е като нещо, което 
утежнява живота или което отслабва истината на извода, до който стигаме.  

В опит да обясня на един мой млад приятел, че не само не можем да си спестим свободата, но 
че тя е добро за нас, му дадох един пример. „Представи си – казах му аз, - че след като си 
прекарал няколко години с приятелката си и след като си имал много знаци за това какво добро 
сте един за друг, ти решаваш да я попиташ изрично: „Искаш ли да се омъжиш за мен?“. Като го 
правиш, дали би трепнал?“ Отговаря: „Определено смятам, че да“. „Как така – отвръщам аз, - 
щом за теб би било вече всичко ясно?“ „Защото може да ми каже „не“, твърди той веднага. 
„Значи, ти би трепнал, защото не знаеш дали всички тези знаци ще стигнат на твоята приятелка, 
за да ти каже „да“, защото си изложен на „нейната“ интерпретация на знаците, тоест на нейната 
свобода. Така ли е?“ „Да“, потвърждава ми. При това положение го попитах: „Би ли предпочел 
всичко да е механично, автоматично, така че да не поемаш риска на нейната свобода, да си 
спестиш трепета, или би искал, като рискуваш, да ти каже „да“ свободно?“. А той: „Бих 
предпочел несъмнено да ми го каже свободно“. Добавих: „А ти да не би да мислиш, че Бог има 
по-малко вкус от теб? Бог също предпочита някой да Му каже „да“ свободно“. Това припомни 
наскоро Папа Франциск: „Как действа Исус? […] Той уважава, уважава собственото ни 
положение, не върви напред. […] Господ не ускорява крачка, върви винаги с нашия темп, […] 
чака ние да направим първата крачка“.130 Това не означава, че Той не ни дава знаци, всички 
знаци, от които се нуждаем, но ние оставаме свободни пред тях. Бог ни е създал свободни и се е 
покорил по някакъв начин на решението на нашата свобода, защото няма място за сравнение 
между едно „да“, казано свободно от човека, и една отстъпчивост, лишена от съзнателно 
упражняване на свободата. Заключих: „Ако не е плод на нейната свобода, нейното „да“ не би 
могло да предизвика у теб никакъв изблик на радост“.  

Колко е решаващо да си дадем сметка, че нашата свобода не е усложнение, а дар!  
Следователно, свободата се предполага в онова интерпретиране на знаците, което ни 

позволява да постигнем с пълно основание увереността, че на някого другиго мога да имам 
доверие. Точно поради това доверие Петър си присвоил думите, които бил чувал да казва 
Исус. Вярата не е да се хвърлиш в пропастта, деяние, извършено без никакво основание. 
„Вярата е да признаеш за вярно това, което едно историческо Присъствие казва за Себе си.“ 
„Един Човек е казал за Себе си нещо, което други са приели като вярно и което сега, поради 
изключителния начин, по който този Факт още ме застига, приемам и аз. Исус е Човек, Който е 
казал: „Аз съм пътят и истината и животът“. […] Да внимаваме в това, което правел и казвал 
този Човек, така че да успеем да кажем: „Аз вярвам на Този“, да приемем Неговото 
присъствие, твърдейки като истина това, което Той казвал – това е вярата. Вярата е деяние на 
разума, подтикван от изключителността на едно Присъствие, която кара човека да каже: „Този, 

 
128 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 171. 
129 Относно свободата в деянието на вяра срв. DS 3035. 
130 Франциск, Проповед в „Санта Марта“, 26 април 2020 г. 
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Който говори, е истинен, не казва лъжи, приемам това, което казва“.“131 Както казва 
Катехизисът, „вярвам“ има двойно отношение: спрямо личността и спрямо истината; 
спрямо истината поради доверието в личността, която я засвидетелства.132 

Вярата е разпознаването на „нещо“ – присъствието на божественото в човешкото, - което 
стига отвъд капацитета на разума, което разумът сам не би могъл да определи, и все пак е едно 
напълно разумно разпознаване, което обяснява това, което е пред очите ми, опита, който 
натрупвам. Има, отбелязва Балтазар, „съкровена връзка между вяра и преживяване на 
изпълнението“.133 

„Да имаш искреността да разпознаеш, простодушието да приемеш и обичта да се привържеш 
към едно такова Присъствие – това е вярата. „Искреност“ и „простодушие“ са аналогични думи. 
Да бъдем „простодушни“, означава да гледаме едно нещо в лицето, без да вкарваме чужди 
фактори, получени назаем отвън. […] Нужно е […] да гледаме факта, събитието с простодушие, 
тоест нужно е да гледаме събитието поради това, което казва, поради това, което предава на 
разума, на сърцето, без да вкарваме, за да го преценим, чужди фактори, които нямат нищо общо с 
него.“134 Простодушието, може да се каже, е да покориш разума на опита, без да вкарваш нищо 
чуждо на него. Остава запечатан в паметта ни начинът, по който Джусани говори за това пред 
Папата на площад „Свети Петър“ през 1998 г.: „Едно простодушие на сърцето е това, което ме 
караше да усещам и да признавам като изключителен Христос, с онази уверена 
непосредственост, както се случва поради безупречната и неразрушима очевидност на фактори и 
моменти от реалността, които, навлезли в хоризонта на нашата личност, поразяват чак до 
сърцето“.135 

 
131 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., pp. 34-35; превод наш. 
132 Катехизис на Католическата църква, n. 177, Католическа църква в България, 2002, с. 66. 
133 H.U. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, op. cit., p. 119; превод наш. 
134 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., pp. 41-42; превод наш. 
135 Пак там, p. 8; превод наш. 
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