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ТИ, ИЛИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
(1997)*
Думите на Жан-Батист Масийон (Dieu seul est grand, mes frères), произнесени категорично,
отекнали в големия салон на Изложението и дали начало и тон, без никакво предисловие, на
Упражненията през онази година. С тях си послужил дон Джусани, за да застане пред
хилядите участници, преди още да засегне голямата тема за Другия („Ти, или за
приятелството“). Изминалите месеци били турбулентни за него, били го отслабили, в
необичайно за него човешко положение, белязано от тежестта на болестта и на времето,
което минава. „Старостта избухна в мен“, споделил с някои;1 и физическите ограничения
го изправяли всекидневно пред мисълта за нещата, които минават, залязват, свършват. Но
вместо да се оттегли, да се примири или да търпи, той реагирал с порив на реванш,
преодолявайки привидностите и ангажирайки себе си и ума си в търсенето на една вече
известна истина, но която още трябвало да се открие в своята вътрешна задълбоченост.
Бил замислен период, изпълнен с прозрения, размишления, критически анализи, на които той
се опитвал винаги да придаде форма и пълнота в онова „развитие на речта“, което именно
в размишленията в Братството получило една от своите главни опорни точки.
Той сметнал дори за един вид „истинско божествено просветление“ двете лекции на
Упражненията през онази година, които пояснявали самосъзнанието на един човек пред
Великото Присъствие, както свидетелстват страниците, които следват.
Със задълбочаването на съдържанията на опита от вярата било свързано, в тесен
съюз, изучаването на модерния и съвременен интелектуален контекст и на манталитета,
който от него произтича и с който днешният човек си урежда сметките. „Да „изучаваме“
историята на човечеството“ с нагледното намерение за една изконна позитивност на
съществуването, ще бъде поканата, която в последния поздрав от 2004 г. дон Джусани ще
отправи към приятелите си от Братството. Задача, която той бил поел и за която дал
доказателство и свидетелство в своите проникновени страници относно модерния
рационализъм, нихилизма, относно възприятията за Аз-а и човешката свобода.
За всяка своя реч и изказване дон Джусани се подготвял старателно: пишел бележки,
нахвърлял „чернова“, запасявал се с цитати, написани на бланки или листчета. После
говорел, а говорейки, „създавал“ речта, почти на живо, с комуникативен устрем, който
увличал слушателите. От Упражненията през 1997 г. нещата обаче се променили.
Опасението, че физическите ограничения, дори тези, свързани с дикцията, могат да
направят трудно разбирането на неговото говорене, го подтикнало да използва нова – за
него – форма на комуникация, която технологията предоставяла. Затова двете главни
лекции били записани няколко дена преди това, пред малка група хора, и били след това
прожектирани върху големи екрани в салоните, където се били събрали участниците в
Упражненията. Формата не променила съдържанието и опитът „на живо“ не бил
компрометиран от нея. Дон Джусани присъствал през онези дни в Римини, следил самият
той лекциите от една малка зала зад кулисите и сутринта в неделя участвал в събранието,
отговаряйки „импровизирано“ на въпросите.
Новият начин на комуникация щял да се окаже провиденциален от този момент
нататък. В следващите месеци и години употребата на видеозаписи и преки включвания от
разстояние щяла да позволи на дон Джусани да се изказва на много сбирки и да следи пряко
живота на Движението, надмогвайки невъзможността да присъства физически. Неговите
„натрапвания“, както ги определил, докоснали душите и били крайъгълни камъни на един
път, който той продължавал страстно да изминава заедно със своите приятели, дори „с
*
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Духовни упражнения на Братство „Comunione e Liberazione“, 16-18 май 1997 г., Римини.
A. Savorana, Vita di don Giussani, Bur, Milano 2014, p. 975; превод наш.
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тези, които слабо познавам или не познавам изобщо, но с които се чувствам дълбоко
свързан“.
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Въведение
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Dieu seul est grand, mes frères: само Бог е велик, братя мои. Така прочутият оратор ЖанБатист Масийон започнал погребалната реч за Краля слънце.
Смъртта на Луи XIV Френски е сигнал на епохата, в която разумът имал претенцията да
окупира цялото място на намесата на Бог върху човека, във всеки смисъл. Поради което
Църквата, изконен източник на светлина върху опита на човека, правела рокади на пастирско
ниво, за да брани нравствеността на народа, приемайки за даденост очевидността – за един
вярващ – на догматичното съдържание. Затова била благоприятствана една липса на защита
и на подхранване на вярата на Божия народ, доколкото чрез културната дейност животът на
един народ се задълбочава и става исторически генеративен, за или против християнската
традиция, която е изградила западната цивилизация.
Ние сега сякаш сме връхлетени от крайните последици на рационалистичния бунт срещу
живия Бог, открил се на човека. „Живият Бог“: наречен е така от Исус, защото е Богът, Който
се е открил на човека, Богът, съществуващ в историята.
Затова трябва да молим нашия Отец, Който е на небесата, да задълбочи съзнанието за
нашата вяра: „Кой си Ти, Господи, за мен, за нас, за целия свят на хората?“. Това е крачка,
при която се надяваме на Неговата помощ, за да победим сухотата на сърцето, която е
толкова благоприятствана от общия манталитет.
Опитът за размишление ще бъде от мен предложен според загрижеността на моите мисли
от това време около две теми.
Първата е определена от този въпрос: какво е Бог за човека? „Бог е всичко във всичко“,
казва св. Павел (срв. 1 Кор. 15:28). Кой от нас преживява едно постоянно съживявано
съзнание, че „Бог е всичко във всичко“? Какво означава?
И втора тема: как да Го познаем така? Исус каза: „Кой е Отец, не знае никой, освен
Синът“ (Лук. 10:22). Тогава разбирам как така в Посланието до Колосяни, в трета глава, стих
11, отново св. Павел казва: „Христос е всичко у всички“.
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„БОГ – ВСИЧКО ВЪВ ВСИЧКО“
1. Един нов старт: онтологията
Темата на това първо размишление е мотото на св. Павел: „Бог е всичко във всичко“.2
Милош в Мигел Маняра кара главния герой да каже: „Само Той е“.3
„Тук нямаме постоянен град“,4казва Посланието до Евреите. Това съществуване в мен или
в човешкото общество, така, както изглежда, пълно с претенции, в житейското развитие,
произведено от човека в неговото драматично съжителство и във формите на неговото
социално битие, не е постоянно: то е преходно, ефимерно съществуване.
„Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си
поставил, казвам си: що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“,5 казва
Псалм 8. И все пак, ние сме онова главозамайващо ниво на природата, на което природата
преживява съзнанието за себе си; реалността, както изглежда в своята космичност, има за
парадоксално място, което цялата я съдържа в своята възможност за съзнание, една
неуловима точка и в която всичко се отразява: Аз-а.
Фразата от св. Павел припомня една подобна формулировка от Премъдрост на Иисуса,
син Сирахов: „Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял.
По словото на Господа са се явили делата Му. [...] Той е извършил великите дела на Своята
премъдрост и пребъдва преди века и довека: Той не се е уголемил, нито намалил. [...] Колко
са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри! [...]. Много може
да кажем, и все пак не ще Го постигнем, и краят на думите е: Той е всичко“.6
Пред този Господ човешкият Аз жадува за Него. Човешкият Аз жадува за този Бог, тоест –
както казва Исус – „жадува за вечен живот“. Без тази жажда всичко би било мътно, тъмно
или несмилаема нищожност: колкото повече човек е човек, колкото повече Аз-ът е съзнаващ,
импулсивно обичащ, толкова повече усеща, че без Безкрайното всичко би било задушаващо
и непоносимо. Аз-ът жадува за вечност, Аз-ът е връзка с Безкрайното, тоест с реалност отвъд
всяко ограничение. Само Той е: Бог, всичко във всичко.
„Бог е всичко.“ Той е всичко именно поради тази жажда, която определя човешкия
феномен. Бог е Битието. И така, какво означава, че Бог е Битието? Означава, че е всичко във
всичко. Всичко е. Щом Бог е Битието, защото е всичко във всичко, всичко, което е, е
създадено от Бог.
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2. Две изкушения: нихилизъм и пантеизъм
Но щом Бог е всичко, аз какво съм? Ти кой си? Човекът, когото обичам, какво е? Родината
какво е? Парите какво са? Морета и планини, цветя и звезди, земя и небесен свод какво са?
Отговорът не е решението на етични тревоги, той е откритието на една онтология:
онтологията на реалността. Но реалността в своето битие, реалността, каквато изглежда в
опита, тоест, както се явява на разума на човека, как я има и от какво е направена?
Реалността, както се явява на човека, е създадена от Бог, изтъкана от Бог. Битието от нищото
създава, тоест споделя Себе Си. Това е долавянето на конюнктурата на реалността, тоест на
факта, че реалността не се създава от само себе си.
2

1 Кор. 15:28.
Срв. O.V. Milosz, Miguel Mañara, Mefiboseth, Saulo di Tarso. Teatro, Jaca Book, Milano 2010, pp. 49, 63; превод
наш.
4
Евр. 13:14.
5
Пс. 8:4-5.
6
Сир. 42:15.21-23; 43:29.
3

5
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От главозамайващото долавяне на ефимерната привидност на нещата се развива, като
отстъпление и лъжливо отрицание, изкушението да мислим, че нещата са илюзия и нищо.
Щом Бог е всичко, означава, че нещата, които имаш, хората, с които живееш, или са нищо
(нихилизъм), или са неопределена част – ти също тогава си неопределена част – от Битието,
части от Бог (пантеизъм). Следователно, или нихилизъм, или пантеизъм. Тези позиции са
днес изконният отговор, в който всички хлътват и който всички ни обгръща при липса на
солидна и ясна опора.
Нихилизмът е неизбежното последствие най-вече на една антропоцентрична
самонадеяност, поради която човекът бил способен да се спаси сам. Толкова е невярно това,
че всички, които живеят, защитавайки тази позиция, накрая, дори открито, се чувстват
разтворени в един дуализъм, на който се опитват да прогонят горчивината в измислици,
взети назаем от Изтока или от някои по различен начин спиритуалистични среди от западния
свят, които осъществяват винаги, в крайна сметка, един пантеистичен идеал (като, например,
„Ню Ейдж“ от Съединените щати).
Идеал, който откриваме също у Томас Ман, в неговия роман Буденброкови, когато описва
последния човек, способен да защити огромното, културно богатство на Буденброкови –
драматична история, която у него става трагична. В преизпълнения с работа ден, преуморен,
за да може да задържи на крака цялото наследство, получено от баща му и дядо му, той може
да си позволи само десет минути-четвърт час почивка. Отпуснат върху креслото, получава
облекчение – казва Томас Ман – винаги мислейки за онзи последен миг, в който неговата
капка ще бъде попита от „голямото море на битието“, като изчезне така като капка, като
индивидуалност, потъвайки в умиротворяващата универсална хомогенност.7
Тези две теории и позиции (нихилизъм и пантеизъм) диктуват всички днешни поведения;
те са единствените обяснения (също практични, дори най-вече практични), дадени от
властващия общ манталитет, който връхлита и заема главата и сърцето на всички, дори на
нас, християните, дори на много теолози. Едната и другата, с всички свои последици, имат
обща игра, общ сборен пункт: упованието във властта и ламтежа за власт, както и да е
схващана, във всяка версия.
Както и да е схващана, във всяка версия, властта е тенденциозно диктаторска; тя е
утвърждавана като единствен източник и форма на ред, макар и ефимерен, но възможен. И
най-малкият ред, всяка потребност от ред в дадена социална ситуация не може да има за
единствен сигурен източник друго, освен властта. Това е, в крайна сметка, също концепцията
на Лутер, която води до абсолютизъм: понеже всички хора са лоши, по-добре да има само
един, който командва, или малцина, които командват. Би могло да се каже, че Ленин, Хитлер
и Мусолини са от тази гледна точка идентични; но те, чрез едно пуританско калвинистко
посредничество, са идентични също на демократичните държави, американски или не, и –
освен във формата – са идентични на Русия на Елцин или може би, би могло да се каже, на
днешните италиански правителства. В тази култура държавата не може да се задейства,
освен като културен тоталитаризъм, ако не е атакувана в сърцето от нещо по-християнско от
идеите и практиките, в които тя полага цялата си мъдрост.
Но как минаваме от нихилизъм и пантеизъм към това да имаме за цел властта? Ако
човекът, редуцирайки се напоследък до нищо, до лъжа, е фикция, чувства се фикция,
привидност на същество; ако неговият Аз се ражда напълно като част от голямото ставане,
като прост резултат от неговите физически и биологични антецеденти, той няма никаква
изначална устойчивост: единственият критерий, който може да има тогава, е да се адаптира,
както дойде, към механичния удар на обстоятелствата и колкото повече в тях той има власт,
толкова повече неговата устойчивост, която е привидност, се увеличава, сякаш се увеличава,
и затова се увеличава илюзията, нещо повече – лъжата.
7

Срв. Томас Ман, Буденброкови. Упадък на едно семейство, Enthusiast Vintage, София 2016, прев. Димитър
Стоевски, с. 696-701.
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3. Съществуването на Аз-а
И пантеизъм, и нихилизъм унищожават това, което е най-неумолимо велико в човека;
унищожават човека като личност, чиято най-малка мисъл, казва Паскал, струва повече от
цялата Вселена, защото принадлежи към една безкрайно по-висша реалност: „Всички тела,
небесният свод, звездите, земята и царствата не струват, колкото най-посредственият ум,
защото той познава всичко това и самия себе си, а телата не знаят нищо. Всички тела заедно,
както и всички умове с всички техни произведения не струват, колкото най-малката проява
на милосърдие. То принадлежи към безкрайно по-висша категория. От всички тела заедно не
би могла да излезе и най-нищожната мисъл: невъзможно е, тя е от друг порядък. От всички
тела и умове не би могъл да се извлече нито един порив на милосърдие: невъзможно е, то е
от друг, свръхестествен порядък“.8
Аз-ът е това ниво на реалността, на което реалното вибрира като потребност за връзка с
Безкрайното. Нарича се „душа“, в традиционния речник, или „дух“ потребността за
всепоглъщаща връзка, която да излезе извън границите на преходността на всички възможни
отношения. Нихилизъм и пантеизъм унищожават този Аз, който определя достойнството на
човека, деградират го до животински вид; и законът на всеки жест и всяко действие е сведен
до инстинктивност: „Нечестивците са като лъв, който жадува за плячка, – като лъвче, което
стои на потайни места“.9
Дори властта, като по-достойна демонстрация за по-голямата способност, която човекът
има над всички други създания, се реализира като притежание, постигнато според една пообиграна инстинктивност от тази на лъва и тигъра, но идентична като динамика: гордост,
насилие, секс (или „Лихвата, Страстта и Властта“,10 както в Хорали от „Скалата“ казва
Елиът).
Отговорът на зададения въпрос („Щом Бог е всичко, аз какво съм?“), тоест проблемът на
човешкото битие, как се разрешава? Не е само философски проблем, той е преди всичко
проблем на самосъзнание, тоест проблем на Аз-а, на личността: заложено е на карта какво е
тя и е заложено на карта във всеки човешки жест, във всяко преживяване, при което реалното
изплува на разума. Но ако човекът изгори съдържанието на опита, казвайки или че не е
нищо, или че е неопределена част от целокупното битие, тогава няма нищо извън него, той е
единственият господар на себе си. Ако обаче няма власт, ако не е той господарят, е роб на
чуждата власт, който и да я има: така синът може да бъде роб на баща си или майка си,
жената – на мъжа, гражданинът – на държавата, на областта, на окръга или на общината, и
колкото повече принадлежим на малко, тясно общество, толкова повече зависим от този,
който има власт в него.
Да се върнем впрочем на въпроса: „Щом Той е всичко, аз какво съм?“. Тоест, щом
Битието е Бог, че „аз съм“, какво означава? Че „ти си“, какво означава? Именно изхождайки
от очевидната трудност, този въпрос оставя като свой непосредствен резултат, че нихилизъм
и пантеизъм сякаш са отговор на неудачно осъвестèн разум: нихилизъм, пантеизъм и
напоследък, властта. Всяка връзка се превръща във власт, насилие, дори възможно найнежната връзка има отвътре твърда нишка. С изключение на децата, може би; при големите,
така или иначе, всички.
За да налучкаме верния отговор, да видим какво в Библията Бог казва на Мойсей: „Тъй им
кажи: това е Моето име. „Аз съм, като Този, Който е, Аз съм“.11 „Само Той е“ (Милош в
Мигел Маняра бил схванал, значи, правилно) и това идентифицира Бог като Тайна. Но редом
с това „мен ме има“ и това остава единствената истинска тайна за разума; без тази тайна
8

Блез Паскал, Мисли, 793, Наука и изкуство, София 1978, прев. Лилия Сталева, Анна Сталева, с. 330.
Срв. Пс. 16:12.
10
Томас Елиът, Хорали от „Скалата“. В: Четири квартета, Захарий Стоянов, София 2002, прев. Владимир
Свинтила, с. 159.
11
Срв. Изх. 3:14.
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разумът не разсъждава, защото разумът е съзнание за реалността според целокупността на
нейните фактори. Следователно, нихилизъм и пантеизъм са редукция, те са отрицания на
разума, те са редуциращи опростявания, противоречащи на разума, и отстъпват пред
количествената представа за нещата: количествената представа за битието, което произтича
от нашия всекидневен опит, от смъртния живот.
Единствената истинска тайна, следователно, е: как така ме има мен? Как аз съм съставен?
Как е съставено нещото, което го има пред мен? Как е съставен камъкът и как е съставено
морето? Този въпрос идентифицира онтологичното ниво – не етично – на въпроса. Обаче
нихилистичният или пантеистичният рационализъм ожесточи етичната тежест на проблема,
свеждайки всичко до утвърждаването на човека; а утвърждаването на човека е hybris, то е
насилие пред себе си и тайната на света. Дори Църквата, атакувана от рационализма,
подчерта за народа и в своята теология етиката, давайки като предполагаема онтологията,
почти зачерквайки нейната пораждаща сила.
След като казахме всичко това, с основание не можем да не държим сметка, че за разума
Тайната трябва да бъде, така да се каже, възможно най-„редуцирана“. Докъде, следователно,
разумът може да стигне и къде Тайната е неатакуема? Къде разумът е принуден да признае
съществуването на една изконна реалност, в която не може да проникне? Какво у човека
може да бъде схващано по някакъв начин – макар и парадоксално – като „изплъзнало се“ от
зависимостта от Бог, Който го създава? Къде неговото битие се „изплъзва“ от неизбежността
да бъде съпричастно (не „част“) на Битието? Къде Аз-ът може да се схваща като независим
от Битието, от което произтича? Къде? В свободата! Всичко останало е „атакуемо“ от
разума, разбираемо е от разума. Защото, че косъмът не се създава от само себе си, е очевидно
за разума, че цветето не се създава от само себе си, че аз не се създавам от само себе си, е
очевидно за разума. Но как действа Тайната, която създава цветето? Как ме създава?
Още по-радикално, как така Тайната създава нещо, което да не се отъждествява с Нея?
Това е истинската тайна!
Следователно, всичко е разбираемо, без едно нещо, което остава все още навън, което за
разума е извън Бог: свободата. Свободата е единственото нещо, което се явява на разума като
извън Бог. На Битието като такова не може да се добави, нито отнеме нищо: свободата обаче
сякаш отнема нещо от тайната на Битието, от Бог.
Но свободата какво е? Да тръгнем от опита, както обикновено правим. Свободата е
удовлетворяването на едно желание. Феноменът, който ме кара да кажа: „Свободен съм“, е
удовлетворяване. Феноменът, който определя свободата, е, следователно, пълното
себеудовлетворяване, отговорът на моята жажда. Свободата е потребност от пълна
удовлетвореност. Затова е съобразяване с Битието, тоест съгласяване с Битието. Щом
Битието, Бог, е всичко, свободата е да признаем, че Бог е всичко. Тайната пожела да бъде
призната от нашата свобода, пожела да породи собственото Си признаване.
Но у самия Бог признаването е дадено от Сина, от това, което ни беше „продиктувано“
като Слово. За Исус Христос Бог е Отец, а за Отца Исус Христос е Син, поради това
съпричастник на Словото, както казва теологията относно Пресветата Троица. Именно в
Неговата личност, в Неговото поведение към Отца се разкрива Тайната като Троица. Да
приемем любовта, създава взаимност, поражда взаимност. Това у Тайната е природа.
Природата на Битието се е открила в Исус от Назарет като любов в приятелство, тоест като
призната любов. Така огледалото на Отца е Синът, безкрайното Слово, и в безкрайното
тайнствено съвършенство на това признаване, в което трепти за нас безкрайната тайнствена
красота на произхода на битието, на Отца (Splendor Patris), произхожда тайнствената
съзидателна сила на Светия Дух.
И така, Аз-ът, човешкият Аз, създаден по образ и подобие на Бог, отразява изначално
тайната на едното и троично Битие именно в динамизма на свободата, чийто закон ще бъде,
следователно, любовта, а динамизмът, в който се разиграва тази любов, няма да може да
бъде друго, освен приятелство.
8

Остава обаче един въпрос, който за моя разум е тайна: как така Бог пожела причастното
същество и как последното не граничи, не стиска в своите граници Битието, не краде от
Битието нищо?
Това е централният пункт от Тайната: как причастното същество не краде от Битието
нищо.
4. Да молиш да бъдеш
Доколкото е свобода, природата на причастното същество се изразява – да използваме
веднага великата дума – като молитва.
Ако свободата е признаване на Битието като Тайна, връзката на причастното същество с
Бог е само молитвата. Всичко останало е Бог Този, Който го прави.
Именно в молитвата Тайната още постоянства, устоява като изконно обяснение; Тя е в
молитвата и в прошението, защото молитвата е прошение, „прошение за битие“. Бог иска да
има някой, който да моли да бъде, който да казва толкова много, така искрено, че Той е
всичко, че да измоли от Него това, което вече му е дал: да е съпричастен на Битието.
Ако сътвореното същество е причастното същество, свободата поставя молитвата като
единствена проява на това същество: всичко, което прави причастното същество, е само по
себе си молитва, тоест прошение. Също в това, което разбира и усеща, разумният Аз обожава
Тайната, намира се пред Тайната. Не „пред“, а „вътре в“ Тайната. Щом е молитва и
прошение, вътре в Тайната е също свободата.
Да молиш, впрочем, за какво? Да молиш да бъдеш; да молиш за Битието, за Тайната.
Природата на причастното същество се изразява като молитва, която екзистенциално е
прошение, прошение да бъдеш. Но за какво може да моли? Да превърне в цялостно в себе си
съществото, във всичко, което прави. В съществуването, тоест в количеството битие, което
му е предадено, от което е съставено, във всичко, което прави (защото битието на Аз-а се
осъществява в действието: „Ядете ли, пиете ли, будни ли сме, или спим, живеем ли, или
умираме“),12 причастното същество признава, че Бог е всичко, че всичко е направено от Бог.
Omnis creatura Dei bona: всяко творение Божие е добро.13 Всичко е Бог. Бог е всичко.
От позитивна гледна точка, „Бог е всичко“ и свободата е да признаем, че Бог е всичко; от
пасивна гледна точка, така да се каже, от страна на нищото, „всичко е Бог“. Това е
християнският морал. Християнският морал съвпада с това признаване, което наистина се
засвидетелства в точката, където Тайната става повече тайна, неатакуема дори от
представата, от фантазията на човека.
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5. Изборът на отчуждеността
Обратното на истината, праведното и доброто е грехът.
Той, във всяко действие и във всяка връзка, на което и ниво да се разполага и какъвто и да
е той, е да не признаваме, че Бог е всичко, като цел и като метод. В отношенията грехът е да
не преживяваме всичко като утвърждаване на Бог. Грехът е да не признаваме Бог като
цялостно начало, от което произтичат цел и метод на всяко действие. „Само Той е.“ Тогава
нищо не е наше.
Ако това стане възражение, то е поради отрова, сложена от „бащата на лъжата“: и това
възражение е идолопоклонничество на самите себе си.

12
13

Срв. 1 Кор. 10:31; 1 Сол. 5:10.
1Тим. 4:4.
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Действително, в Библията „идолопоклонничество“ е изконен синоним на „грях“. „Бащата
на лъжата“ (както ще каже Исус за дявола) действа, за да разпространява рационалната
възможност за идолопоклонничество.
Ние можем само да кажем: грехът е всяко действие, при което се превръща във
възражение това да можем да кажем „Бог е всичко“, той е всеки аспект на действието, което
може да не бъде последователно спрямо „Бог е всичко“.
Така човекът или се опитва да се измъкне, да се скрие пред присъствието на Битието (като
първите двама в началото, Адам и Ева), или, накрая, се отдава на отчаянието: „Ще кажат на
планините: „покрийте ни“, и на хълмовете: „паднете върху ни!“,14 в последния ден.
Вместо близостта на Бог, Който се разхожда с Адам и Ева при полъха на вечерта, имаме
избора на отчуждеността. Вместо да вървят с Него, Адам и Ева последвали чужденец,
нещо чуждо на самия техен опит, чужденеца, бащата на лъжата, Сатана, чиято единствена
дефиниция е, че „е против“. Неговата свобода се екзистенциализира като „да съм против“: не
демонстрацията, че Бог не е всичко, а това да бъде против очевидността, че Бог е всичко.
Това е неговата природа, като природата на всеки грях. Срещу очевидността, срещу това,
което опитът показва, Сатана, като изкушението, прави да изглежда Битието като източник
на лъжа и зло, като илюзорно видение. Така бащата на лъжата доказва своята лъжа. Затова
изплува в човешкия опит като нещо против истината и благото на човека: като чужденец,
защото Адам и Ева не знаели, че този е дяволът, в кожата на една змия бил чужденец, чужд
на техния опит.
Човекът, бунтувайки се, се съгласява с реалност, чужда на неговото битие, съгласява се
със „света“, както казва Исус, тоест с върховенството на властта, която има нормална форма
(както змията на Адам и Ева има тази на животно), но отвътре не е това, което казва, че е, не
е това, което показва, че е, отвътре „не е“. Сатана също е причастно от Бог същество, и
затова е на Бог; именно неприемането, непризнаването на това прави нещастен него и
следователно, грешния човек.
Това обяснява, от една страна, защо този, който върви в посоката на морал, схващан като
признание, че Бог е всичко, е радостен; открива дори радост и така или иначе, мир дори в
най-тъжните ситуации. От друга страна, този, който следва, който отстъпва пред бащата на
лъжата, пред дявола, който не признава, че Бог е всичко, макар че е създаден от Него, този,
който отстъпва пред чужденец, е жертва, роб и жертва, на един принцип, който го мрази,
който не го обича и който е светът: става роб на света и колкото повече прави кариера,
толкова повече това робство става патент. „Вижте колко господари имат тези, които не искат
да имат единствения Господ“,15 казвал св. Амвросий.

14

Ос. 10:8.
«Quam multos dominos habet qui unum refugerit» (Sant’Ambrogio, „Epistulae extra collectionem traditae, 14,96“, in
Tutte le opere di sant’Ambrogio – Discorsi e Lettere II/III. Lettere (70-77), Biblioteca Ambrosiana – Città Nuova
Editrice, Milano – Roma 1988, pp. 312-313); превод наш.
15
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1. Природа и предназначение на човека
„Всичко у всички е Христос.“16 Тази фраза от св. Павел заслужава цитата, който прави с нея
св. Максим Изповедник в своята Мистагогия.
„Христос – казва – е [...] всичко у всички, Той, който всичко съдържа в Себе Си, според
уникалната, безкрайна и премъдра сила на Своята доброта – като средоточие, в което се
събират [всички] линии – за да може създанията на единствения Бог да не останат чужди и
враждебни помежду си, а да имат общо място, където да проявят своето приятелство и своя
мир.“17 Това е обобщението на корените на всичко, което мислим и чувстваме в нашето
убеждение по вяра.
Преди всичко, фразата от св. Павел. Щом „Бог е всичко във всичко“, какво означава
„Христос е всичко у всички“? Теологията се опитва често да отъждествява тези две
твърдения, заменяйки в първото „всичко“ с „всички“. Но Първото послание до Коринтяни
(срв. 15:28) казва: „Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се
подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко във всичко [hína
ê(i) ho theós pánta en pâsin]“.18 Гръцкото en pâsin е и от мъжки, и от среден род. В този случай
обаче, като се има предвид контекста на формулировката на св. Павел, терминът не може да
бъде преведен по друг начин, освен в среден род: „Всичко ще Му бъде подчинено, [...]
всичко Му бе подчинил, за да бъде Бог всичко (pánta) във всичко (en pâsin)“. „Бог – всичко
във всичко“ е не само възможната, но и необходима версия, като се има предвид изконния и
по-цялостен контекст на формулировката.
В Посланието до Колосяни (срв. 3:11) се появява другата формулировка: „Няма ни елин,
ни иудеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а
всичко у всички е Христос“ (allá tá pánta kái en pâsin Christós). Тук en pâsin е в мъжки род,
множествено число; контекстът го подчертава и го обосновава, и следователно, правилният
превод е „всичко у всички“.
Разликата има съществено значение.
Преди всичко, „Христос – всичко у всички“ е в своята онтологична стойност връзката
между тайната на личността на Христос и природата и предназначението на личността на
всеки човек: това е реалната, онтологична стойност на „Христос – всичко у всички“. Затова
Исус при последната реч преди смъртта Си, в горницата, обръщайки се към Отца, казва:
„Даде Ми власт над всяко човешко същество [буквално: „всяка плът“], за да дам Аз живот
вечен на всички, които Ти Ми даде“.19
Но на второ място, „Христос – всичко у всички“ означава, че Христос, не само
онтологично, но и поради самосъзнанието на човека, е изначалният източник, изконният и
адекватен пример, за да схваща и преживява човекът своята връзка с Бог (Творец) и с другия
човек (създание), своята връзка с Космоса, с обществото и с историята.
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Кол. 3:11.
Срв. Преподобни Максим Изповедник, Мистагогия. В: Светоотеческо наследство. Изборник, ИК Омофор,
Фондация Покров Богородичен, 2001, прев. Стоян Терзийски, Александър Кашъмов, с. 158: „Всичко и във
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2. Да подражаваш на Христос
Защо връзката с Бог е връзка с Исус? Защото Исус е разбулването, откриването на Бог като
Тайна, на Троицата като Тайна. Затова „моралът“ за човека е подражанието на поведението
на Исус Христос, на човека Исус, на Богочовека Исус, човек, у Когото Бог е.
Той е за всички Учителят (Magister adest: „Учителят е тук“.20 „А вие недейте се нарича
учители; защото един е вашият Учител“),21 Учителят, Който трябва да се открие, да се слуша
и да се следва: „Блажени са тия, които слушат Словото Божие и Го спазват в живота си“.22
Подражанието на Христа е познаване на истината, практикуване на истината за всички хора.
Исус Христос продължава в историята, във всички времена, в тайната на Църквата,
Негово Тяло, формирано от всички, които Отец Му е дал в ръцете, както казва Той самият, и
които Той, със силата на Своя Дух, в Кръщението отъждестви със Себе Си като членове на
Своето Тяло. Учението на Христос е – затова съвпада със – това на Църквата, защото от нея е
автентично четен и чуван.
Тук бих искал да направя една забележка. Това, което казахме одеве за властта, важи, като
главозамайващ аспект, за авторитета такъв, какъвто би могъл да бъде преживяван в
Църквата. Ако тя не е бащинска, и следователно, майчинска, може да се превърне в източник
на върховно недоразумение, подмолен и деструктивен инструмент в ръцете на лъжата, на
Сатана, баща на лъжата.23 Докато винаги, по разтърсващ начин, на авторитета на Църквата
изконно трябва да се подчиняваме, парадоксално.
От институционална гледна точка, тя е такава, доколкото това, което казва, е инструмент
и проводник на Преданието, тоест доколкото е формално ортодоксална във вярата и предана
в практиката на авторитета на Папата. Затова, от институционална гледна точка, авторитетът
е конюнктурната форма, която присъствието на възкръсналия Исус използва като действащ
израз на Своето приятелство с човека, с мен, с теб, с всеки от нас. Това е най-впечатляващият
аспект на тайната на Църквата, който най-много поразява самолюбието на човека, самия
разум на човека.
Значението на подражанието на Христос, на подражаването на Христос, е за всички хора,
но първоначално и най-вече за кръстените хора, за верните, автентично указано от Църквата.
Църквата е, следователно, източникът, с който се съобразява целият морал, дефинирането на
нравствеността на живота като съзнание за дълг и стремеж към неговото осъществяване, в
светлината на съзнанието за Христос, единствен учител на човечеството (Unus est enim
Magister vester)24. В Кръщението, фундаментален жест, поради който, в живота на Църквата,
един човек е станал иманентен на тайната на Христос, се ражда „новата твар“.25 Това е
новата онтология, новото битие, новата, невъобразима съпричастност към Битието, към
Битието като Тайна. Оттук произтича новият морал.
Но как е възможно да подражаваме на Христос, на човека Исус от Назарет, при
безкрайната разлика на тайнствената самоличност на всеки човек, който вярва в Него? Каква
тайнствена самоличност живее у всеки човек, който вярва в Него!
Исус е човекът, Когото Божият Дух направи да се роди – като всеки човек – от жена, да
живее и умре като син на майка; Неговият Аз, Неговата личност се е отъждествила със
самата природа на Тайната, така че това, което от Тайната сме могли да познаем и може да се
познае, е било непосредствено открито от Него.
Така познахме, че човекът Исус е иманентен на Божието Слово, Син на Отца. Поради
което подражанието на Христос е възможно, ако човекът разпознае себе си като „осиновено
20

Иоан. 11:28.
Срв. Мат. 23:8.10.
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Срв. Лук. 11:28.
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Срв. Иоан. 8:44.
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Мат. 23:8.
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Гал. 6:15; срв. 2 Кор. 5:17; Еф. 4:24; Кол. 3:9-10; Иак. 1:18; 1 Петр. 1:23.
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чедо“ на Бог като Отец, тайнствено съпричастен на природата на Бог, избран от Исус,
Богочовек, да бъде част от Него в кръщелната тайна, станал член на Неговото Тяло.
За всичко това Църквата използва дефиницията „осиновено чедо“, предизвикана е от Духа
на Исус да нарече „осиновена“ нашата синовност. „Когато се изпълни времето, Бог изпрати
Своя Син (Единороден), Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония,
които бяха под закона, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в
сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч, Отче! Затова не си вече роб, а
син; ако пък си син, то си и наследник Божий чрез Иисуса Христа.“26 Затова Книга
Откровение на своя финал казва: „Който побеждава [който последва Христос в кръста, в този
кръст, който Го води до възкресението и до господството над целия свят], ще наследи
всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син“.27 Тук говори за човека, за призвания и
верен на призванието човек.28
Ако моралът за човека е да подражава на Христос, да се запитаме сега: какво е
поведението на Христос към Бог, към човека като ближен, тоест към другия, създаден от
Отца, към обществото и следователно, към историята, цялата история на човечеството?
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3. Бог е Отец
Преди всичко, поведението на Исус, на Богочовека към Бог е изцяло белязано от
признанието, че Бог, Тайната, е бащинство. В съзнанието на Исус живее целокупността на
завземането от страна на Отца, на „Бог, Който е всичко във всичко“. „Истина, истина ви
казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото,
което твори Той, това твори също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко,
що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие.“29
Исус въвежда човека в признаването на това бащинство, на върховната близост с Тайната,
която го съставлява, която прави всички неща. „А кога се молите – казва Исус, – не говорете
излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее,
не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да
поискате от Него. А молете се тъй: Отче наш, Който си на небесата! [тоест в радикалната,
генеративна дълбочина на нещата].“30
„Аз съм – ще каже Исус за Себе Си – пътят и истината и животът; никой не дохожда при
Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега
Го познавате, и видели сте Го. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни. Каза му
Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е
Отца.“31
Единственият Господ, Тайната, която прави всички неща и цялото време, в което нещата
съществуват, ни става близък чрез Исус (човек, от Него избран и станал част, тоест
съпричастен непосредствено на Неговата божествена природа, на природата на самата
Тайна). В този човек ние виждаме да се дефинира това, което, като говорим по човешки, би
било надменност да дефинираме (би могло да бъде израз на връхна точка на желание, на
изначалното желание на собственото съзнание, но колко несигурно, колко рядко и
несигурно, и изпълнено с грешки, с блуждаеща подбуда или образец на човешката мисъл!):
Бог е Отец, Тайната е бащинска. Какво има по-близко от радикалната позитивност, на чието
благо като човешки опит бащата е източник?
26
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4. Поведението на Исус към Отца
Какво е впрочем поведението на Исус към Отца? Щом Той ни разкрива преди всичко, че Бог
е Отец, Тайната е Отец, как протича поведението Му към Него?
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a) На този Отец, на тази Тайна като Отец, Исус подчертава съзидателната сила: това е
поведението към един Баща, Който е Творецът. На едно човешко съществуване, което е път
към съвършенство, Той е Създател, на един човешки живот, който е слабост, крехкост,
непоследователност и главозамайване, на всичко това, също на всичко това, също на Своето
създание, което се намира в това положение, Той е Изкупителят, изкупва.
Христос се обръща към Отца, доколкото е Творец.
Той е първият човек с адекватното и съвършено съзнание, че цялото Му съдържание на
човек е присъствие на Отца. Размишлявайки върху някои от главите от Евангелието на св.
Йоан (като петата, шестата, седмата и осмата), откриваме в думите на Христос една
доминираща мисъл: Той прави това, което Отец иска. Той вижда Отца, Той не прави нищо
друго, освен това, което вижда да се прави от Отца. Когато гледал как врабчето пада, когато
наблюдавал полските кринове, нивите, човешката коса, какво Му давало увереността да
извлече от всичко повод, за да постигне смисъла на света, смисъла на Своя живот? Това, от
което разцъфвала тази увереност, била Неговата връзка с Отца, компанията на Отца.32
За нас да подражаваме на Исус, е впрочем да преживяваме преди всичко религиозността
на всеки жест. Тази първа флексия, този първи член на морала за нас е ясен: да преживяваме
религиозността във всеки жест. Св. Павел го казва неколкократно: „Будни ли сме, или спим,
живеем ли, или умираме, живеем заедно с Него“;33 „Ядете ли, пиете ли, или нещо друго
вършите, всичко за слава Божия вършете“,34 или за слава Христова, защото Бог се предава на
нас в словото на Исус, в личността на Исус.
Динамичният закон на съществуването е за Христос послушанието (да преживяваш
всичко поради основанията на Друг); за нас то намира своя най-голям израз в приношението.
Приношението е признаване, че както Бог, така и Христос е substantia на целия живот, сиреч
е консистенцията и смисълът, тоест стойността, на връзката между човека и всяка реалност в
живота. Стойността на връзката между човека и всяка реалност в живота е Христос,
независимо за каква връзка става дума. Смисълът е Христос: затова послушанието,
приношението е да живеем поради основанията, които се съсредоточават в думата
„Христос“, както Христос живее поради основанията на Отца. Оттук, прочее, религиозността
на всеки жест, на всяко действие, на всяка връзка.
b) На второ място, поведението на Исус е към Бог Отец като върховно съвършенство и
това характеризира живота като постоянен стремеж към Него: „Бъдете съвършени, както е
съвършен и Небесният ваш Отец“.35 Път към съвършенство е смисълът на човешкото
съществуване. Цел на съществуването е създанието да живее, колкото се може повече
живота като стремеж към съвършенството на Тайната.
Нравствеността е преживявана така не като дефиниция на мярка или закони, а като
стремеж към подражанието на Христос и към неговите последствия: „Докле премине небето
и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине“.36 „Не мислете, че съм
дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня“,37 тоест в
този стремеж, за да го направи възможен. „Всякой, който има тая надежда на Него, очиства
32
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себе си, както е Той чист“:38 това е нравствеността като постоянен стремеж към
подражанието на Христос в Неговото послушание към Отца.
В какъв смисъл „не съм дошъл да наруша, а да изпълня“, тоест да направя възможно?
Стремежът е като изконен и перманентен израз на свободата спрямо „Бог, Който е всичко
във всичко“. Да стане този стремеж последователност, наистина, у човека, е благодат.
Нишката на нравствеността е впрочем искрена молба за тази благодат. Искрената молба е
фундаменталната форма на молитвата: тя е просене. Като това на митаря. „Двама човека
влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като
застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци,
грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица,
давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори
да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене
грешника! Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки,
който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.“39
На който казва: „Аз съм способен“, „Аз имам власт“, „Аз имам сила“, ще му се покаже, че
не от себе си, а само от Друг, Когото моли, може да има всичко това.
Въобще, в морала е преобладаването на молбата и на просенето за добрия изход на
намерението: би било надменност, не намерение, ако не е молба. Каква велика истина тази
притча от Евангелието ни предлага отново!
c) Накрая да видим поведението на Исус към Бог Отец като Изкупител, и следователно,
като милосърдие.
„Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва
в Него, да не погине, а да има живот вечен.“40 Следователно, значението на този Син, на това
Слово, станало плът, отъждествено с човек, роден от жена, е да разбули съвършено любовта
на Тайната, любовта, която Тайната изпитва към Своето създание: то е да разбули напълно
любовта на Бог Отец.
Христос, този човек, роден във Витлеем, живял в Назарет, в онзи точен и мимолетен
момент от историята, е нашата Съдба, станала присъствие и компания, Той е тайната на Бог,
станал присъствие и вечна компания, за цялото време на Своето създание. „Аз съм с вас през
всички дни до свършека на света“;41 върховно утвърждаване на Създателя като любов.
В Исус се разбулва връзката на Бог със Своето създание като любов и следователно, като
милосърдие.
Какво прибавя думата „милосърдие“ към думата „любов“, или „прошка“, е трудно да
разберем, защото към думата „любов“ не може да се добави нищо; но към нашето схващане
за значението на тази дума думата „милосърдие“ прибавя фактора „Тайна“, поради което
всички наши ограничения и нашите представи хвръкват. Милосърдието е позицията на
Тайната, указва позицията на Тайната към всяка слабост, грешка и човешка небрежност: Бог,
при всяко престъпление на човека, го обича.
Приемането на това милосърдие, признаването на това милосърдие е върховната
нравственост, върхът на нравствеността; това приемане е дълбочината на автентичността на
признаването, което човекът, свободата на човека, осъществява на Тайната, на Тайната като
източник на всичко, на „Бог – всичко във всичко“.
Не можем да просим от Бог Отец, освен като предаване на едно милосърдие.
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5. От приятелството – нравствеността
Обобщено, поведението на Исус спрямо Бог Отец е признаването и приемането на Тайната
като Милосърдие. Следователно, връзката между Исус и Отец представлява върховното
осъществяване на приятелството.
Исус като човек признава и приема, че е Той милосърдието на Отца. Така Той приема да
умре: „Отче! прости им, понеже не знаят, що правят“.42
Както за човека Исус послушанието към Отца представлява източникът и върхът на
добродетелта, така за човека нравствеността се ражда като преобладаваща, неустоима
симпатия към присъстващ човек: към Исус. Отвъд всичко – привлекателност, болка и
престъпление – привързаността към Исус преобладава. Нравствеността на човека се ражда
тогава като приятелство с Бог като Тайна и следователно, с Исус, чрез Когото и в Когото
Тайната се разбулва, открива се, предава се.
Истинско приятелство е всяка връзка, в която нуждата на другия е споделена в своя
изконен смисъл, сиреч в онова предназначение, към което всяка нужда подбужда и което
представлява краят на жаждата и глада на човека. За човека да приеме любовта, която се
изразява във волята на Бог, на Тайната, която, ставайки човек в Исус, приема смъртта,
Своята смърт за всички чеда, е източникът на нравствеността, която се ражда, наистина, като
приятелство с Бог. Както за Исус нравствеността се поражда от приемането, че е същинският
субект на милосърдието на Отца – Той приема тази Тайна, която се предава на Него, приема
я, умирайки за хората, – така за човека, за всеки човек, нравствеността се ражда като
приятелство с Него, с Бог в Исус.
Нравствеността се ражда като приятелство с Бог като Тайна и следователно, с Исус.
Връзката на човека с Бог като Тайна и следователно, с Исус тръгва и се изпълва, в цялото си
величие, простота, истина и сигурност, в онова да на св. Петър към Исус, Който го питал:
„Симоне, обичаш ли Ме?“.
За онова „да“ на Петър нравствеността е изненада от едно Присъствие, с което се
съгласяваме по такъв начин, че целият живот се стреми да бъде заченат от него в детайлите,
в съвкупността си, така че да достави удоволствие пред лицето на това Присъствие. Затова
нравствеността за християнина е любвеобилно съгласяване.
6. Светлина, сила и помощ за човека
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Да видим сега по-детайлно поведението на Исус към другия, тоест към човека като ближен.
То е, обобщено, споделянето на живота на човека, като се заявява като източник на
светлина, тоест на яснота и истина, на сила и на помощ.
a) Като източник на светлина: „Съществуваше истинската светлина, която просветява
всеки човек“,43 или, както Исус ще каже в речта от последната вечеря: „Явих Твоето име на
човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово.
Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох
им ги“.44
Затова за нас, за човека, когото Той избира, ценностите, чрез които да съди, са
внимателните към словото на Словото, доколкото е присъствие на Исус: доколкото е
Присъствие сега. Но това е общността на Църквата, към която принадлежим; тя е лицето на
това Присъствие, или това, в което лицето на онова Присъствие става осезаемо, става знак,
42
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Иоан. 17:6-8.
43

16
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но знак, който съдържа това, на което е знак. Общността на Църквата е мястото, където
събитието на присъствието на Христос се подновява, ново е, възражда се.
Методът, който Тайната е използвала, за да се даде, за да се разкрие на Своето създание, е
сакраменталният метод: знак, който съдържа Тайната, на която е знак. Общността на
Църквата е аспектът на този знак, тя е видимият аспект на това лице; тя е одеждата на това
Присъствие, като одеждата на Исус за малките деца, които стояли близо до Него. Онези
мъничета, на четири-пет години, които Го заобикаляли и Му закачали краката, слагали
муцунка между дрехите Му и не виждали лицето, не забавлявали лицето, дори не го виждали
може би. Но били там при Него. Така че одеждата, безшевната туника, с която Исус бил
облечен, оставала в техните очи повече, отколкото Неговото лице. Аналогично, за нас Исус
става осезаем, става доловим в църковната общност, сякаш тя е одеждата, чрез която нашата
малкост осъществява връзка с Неговото реално присъствие.
Да слушаме гласа на авторитета, именно на Папата и на официалните документи на
Църквата, е като противоотрова на опиването от слоганите на масмедиите.
„Недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да
познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия.“45 Беше един велик
преследван богопосветен от Чехословакия отпреди няколко десетилетия, Йозеф Зверина,46
този, който ни цитира в своето Послание ди западните християни47 този откъс от
Посланието на св. Павел до Римляни.
Преценката, която решава човешките действие и ден, е познаването на истината чрез
Църквата, доколкото е присъствието на Истината. Не Църквата на „теолозите“, а Църквата на
Тайнствата, на словото на Папата и епископите, доколкото са единени с него, Църквата на
тези, които признават, в смирението и страданието на голямото очакване (което побеждава
страданието в радостта на надеждата), словото на Папата и на епископите, които ръководят
тази реалност на истинска Църква.
Може би в някои мигове от живота на Исус някоя благочестива жена или някой по
човешки еволюирал и чувствителен ученик са казали: „Горкият Исус!“. По аналогия, ние
можем да кажем със същата благочестивост, поради същото основание и поради същите
причини: „Горката Църква!“. Не като негативна оценка, а като тъжна констатация, и все пак,
натоварена с увереността от Възкресението в живота на днешната Църква.
b) Исус като източник на сила: „Без Мене не можете да вършите нищо“.48 Кой знае как
Апостолите при последната вечеря, на онази последна вечеря, онази вечер, вече толкова
изпълнена с трепет и страх, са чули да се казва тази фраза: „Без Мене не можете да вършите
нищо“. Затова сме просяци, а формата на просветленото от Христос просене са Тайнствата.
Тайнството, доколкото е върховна форма на молитва, „трябва да бъде молбата, която човек,
дори погребан в собствените си нищети, отправя към Бог сякаш през малък процеп на
желание да бъде избавен“.49
c) Накрая, като източник на помощ: „Аз съм среди вас като прислужник“.50 „Син
Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си.“51 Превръща се в
слуга на всички именно защото Той дава енергията на човека за пътя към неговата Съдба,
тоест към Него.
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Така всички отношения с другите в Исус са споделяне. Няма правилна връзка, освен в
зависимост от Съдбата: там се стреми, наистина, всяка нужда на човешкото същество, на
причастното същество, което се нарича „човек“. Когато човекът преживява това, приема
това, търси във всички отношения участта на другия, тогава всички отношения са добри и
във всички отношения човекът приема помощта, която му идва от Тайната чрез другия,
независимо дали е малко, или много; защото чрез другия Тайната помага на човека, когато
човекът преживява отношенията – връзката с другаря, с другия – със съзнанието за Съдбата.
Във всяка връзка тръгваме тогава с една позитивна хипотеза. Тайната душа на всяка
връзка е приятелство: да искаш участта на другия, да приемеш, че другият иска моята участ.
Ако призная и приема, че другият действа за моята съдба, това е приятелство.
Приятелството, по християнски, е братско приятелство, то е най-близкото приятелство. На
това дава прекрасно описание св. Бернар: „Братолюбието поражда приятелството, то е сякаш
негова майка [братолюбието е любовта към другия като утвърждаване на неговата добра
участ, като желание за утвърждаване да се случи неговата правилна съдба, защото Христос е
Тайната, от която е част и съпричастен]. То е дар Божи, идва от Него, защото ние сме
плътски. Той прави нашето желание и нашата любов да започват от плътта. В сърцето ни Бог
вписва към нашите приятели любов, която те не могат да прочетат, но която ние можем да
проявим към тях. От това произлиза обич, по-често affectus, една дълбока привързаност,
неизразима, която е от реда на опита и която определя на приятелството права и
задължения“.52
Това е приятелството на св. Петър, на Симон, син Йонин, с Исус, когато още не знаел, не
бил забелязал, не бил осъзнал напълно това, което Исус иска да каже за Себе Си.
„Братолюбието е това, което поражда приятелството, то е сякаш негова майка.“
Братолюбието е връзката, в която търсим участта на другия със съзнанието на този, който е
бил призван от нея, в увереността от съзнанието, че съдбата на другия е Исус, Бог, станал
човек, доколкото чрез този човек Бог е Този, Който установява връзка с нас.
7. В историята на света: икуменизъм и мир
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Накрая, поведението на Исус към обществото, именно като институция.
a) Преди всичко, да видим поведението на Исус към институционалното място, което се
нарича „държава“, „нация“, или, още по-точно, „родина“, първоначално „народ“, народа в
тази родина. От тази гледна точка, има впечатляващи цитати.
„Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.“53 Тук е подчертана
стойността на родината, или на обществото, което изразява народа, в своите характеристики
и също в своите граници. Но тази любов към родината има предназначение на полза за целия
свят: „Ще бъде проповядвано прощение на греховете у всички народи, начевайки от
Иерусалим“.54
Една вечер Исус вижда Своя град от хълма и го оплаква, мислейки за неговата гибел:
„Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе!
Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и
не рачихте! Ето, оставя се вам домът ви пуст. И казвам ви, че няма да Ме видите, докле не
дойде време да кажете: благословен Идещият в име Господне!“.55 Този град щял да Го убие
52
Срв. Bernardo di Chiaravalle, «Lettera 11,2.8. Ai monaci della Certosa e al priore Guigone», Lettere. Parte prima 1210, in Opere di san Bernardo VI/1, Scriptorium Claravallense – Fondazione di Studi Cistercensi, Milano 1986, pp.
103, 107, 111; превод наш.
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след няколко седмици. Но за Него това няма нищо общо, тоест не важи като дефиниция.
Друга вечер, точно непосредствено преди да бъде заловен, в блясъка на златото на храма,
осветен от слънцето, което залязвало, edákruse, казва гръцкият текст, Исус се разридал пред
участта на Своя град. Съчувствие като това на майка, която се вкопчва в сина си, за да не го
пусне да тръгне към смъртната опасност, към която отива.56
Любовта към родината е дълбока импликация на християнската pietas. Но тя е такава,
доколкото родината е в зависимост от земното благополучие и вечното благо на цялото
човечество.
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b) На второ място, отношението на Исус към обществото като политическа власт,
тогавашната римска и юдейска политическа власт.
„Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският
Цар? Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене? Пилат
отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене;
какво си сторил? Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от
тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството
Ми не е оттук. А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар.
Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой,
който е от истината, слуша гласа Ми. [...] И пак влезе в преторията и рече на Иисуса: отде си
Ти? Но Иисус му не даде отговор. Пилат Му казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че
имам власт да Те разпна, и власт имам да Те пусна? Иисус отговори: ти не щеше да имаш над
Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; затова по-голям грях има оня, който Ме
предаде на тебе [по-голям от твоя].”57 Дори политическата власт извлича своята възможна
земна позитивност само в зависимост от една вселена, в зависимост от всички в света. Ако не
е така, тогава „по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе“.
Друг откъс от Йоан говори за връзката на Исус с юдейската политическа власт: „Един пък
от тях, на име Каиафа, който нея година беше първосвещеник, им рече: вие нищо не знаете,
нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да
погине. И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че
Иисус ще умре за народа, и не само за народа, но за да събере наедно и разпилените чеда
Божии“.58
c) Накрая, отношението и поведението на Исус към историята.
Ние трябва да подражаваме на Исус в Неговото поведение към историята, защото
човешката слава на Христос е от нас призната като смисъла на историята, на нашето лично
съществуване и на неговия цялостен контекст, който се нарича история: „Отче! дойде часът:
прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът,
та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен“.59 Както за Исус смисълът на
историята било изпълнението на волята на Отца („А вечен живот е това, да познават Тебе,
Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“),60 за човека смисълът на
историята е Христос, човешката слава на Христос; да подражаваме на Исус, е, следователно,
да преживяваме целта на всяко действие като утвърждаване на смисъла на историята, който е
самият Исус Христос, човешката слава на Христос.
Да живееш за човешката слава на Христос, се нарича „свидетелство“. Това е явлението,
поради което човеците признават – поради могъща благодат, могъщ дар – от какво е
направена реалността, хората и нещата: направена е от Христос и крещят това на всички,
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показват го със собственото съществуване, с преобразената модалност на своето
съществуване. Краят на историята ще бъде денят, в който цялата човешка вселена ще бъде
принудена да го признае.61
Всяко време в историята, всяка мярка за време „заслужава“, тоест се съизмерва с вечното,
в мярката, в която преживява спомена за Христос. Затова християнската нравственост
предполага социалният, културен и политически ангажимент да е възпитаван, следователно,
да узрява, в конкретния идеал на едно възкресяване и на помощ за спомена за Христос, и
следователно, за смисъла на историята, като значение на времето и отношенията.
Не може да бъде християнски морал този, който не прави да преживяваме всеки жест – от
миенето на чиниите до това да си в парламента – в неговото космическо измерение на
приношение на Христос. Приношението е да признаем, че substantia, консистенцията на
битието, която живее и се изразява в една връзка, е Христос; признаване, което не може да
бъде друго, освен предполагано от молитвата Той да се покаже, да се яви, да се прояви.
Затова човешкото съжителство живее като свой идеал изразения в Посланието до Евреите:
„Наставлявайте се всеки ден, докле се казва „днес“, за да не би някой от вас се ожесточи чрез
измамата на греха“. Насърчавайте се взаимно всеки ден: възкресявайте спомена за Христос
всеки ден, призовавайте се към спомена за Христос. „Защото ние станахме причастници на
Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра.“62
Оттук, послушанието, което спасява реда в обществото.
Но този, който спасява реда в обществото, е авторитетът: „Всяка душа да се подчинява на
върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от
Бога наредени. [...] Началниците не са страшни за добрите дела“;63 „Подчинявайте се на
всяко човешко началство, заради Господа“.64 Не може да бъде противоречиво това, което
преживяваме.
Поражда се така ангажиментът да служим на човешката общност чак до културата,
икономиката, дори до политиката, според целия капацитет на нашата безвъзмездност, не
само в свободното време, а най-вече в работата.
Икуменизъм и мир са благоприятстваният резултат от всичко това. В тях е утвърдено като
принцип на всяка връзка, като върховен принос на всяко съжителство осъществяването на
едно тенденциозно универсално приятелство, в което човешката история намира най-добрата
помощ.
Това означава, че християнското приятелство е съпричастно на раждането на
социалната реалност като народ. От осъществяването на това приятелство, тоест, се ражда
един народ, защото само във взаимността един мъж става баща, придобива бащинство, тоест
ражда. Бащинството е на това ниво, където природата е себесъзнаваща, това е човешкото
ниво. Животното е родител възпроизводител, не баща. Бащата е върховна помощ за яснотата
на смисъла на живота и компания в пътя към нея.
Всяка връзка, в мярката, в която е осъществена във взаимната любов, тоест, е приятелство,
ражда нещо човешко. И това е нашият принос, приносът на морала на Църквата към мира
тук и навсякъде. Обаче светското съдържание на връзката е насилие, подтиква към насилие,
внушава насилие дори в най-скритите образувания, лукаво и несъзнателно подмолни много
пъти, с изключение на отношенията, подскоците, които се случват в изначалната опорна
точка, в изначалната природа: баща, майка и дете. Тези подскоци на човешкото се редуцират
все пак до потрепвания без много сила, които нищо не могат спрямо реката, спрямо
завличащия светски прилив и следователно, спрямо насилието, спрямо онзи hýbris, който се
намесва неизбежно, когато Бог стане чужд, чужд на концепцията и направата на връзката.
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Обаче, от събитието на християнското приятелство, преживявано като икуменизъм и мир,
се ражда един народ: това е случването на една концепция за живота, на едно чувство за
реалността, на честност при обстоятелствата, на силен отговор при провокация според едно
виждане и според едно схващане за собственото предназначение за истина и щастие. Няма
само един индивид, който после, пораствайки, създава семейство, в което се раждат две или
шест деца. Да си представим стотиците монахини на Хилдегард фон Бинген и същевременно
монасите на Петър Достопочтени в Клюни, и всички хора, които отивали там. Това бил
начинът, по който бавно от варварството, което доминирало V и VI век, излязло
християнското семейство с нежността на чувства, с повсеместността на внимаванията, с
яснотата на заповедите, на законите, които го характеризират; „християнското семейство
като организъм жилище, като истинско жилище за човека: помощ, приют, гостоприемство,
песен“.65
Противоречието на всичко това е в отъждествяването с някоя земна власт на идеалите,
които се побират в думите „икуменизъм“ и „мир“. Властта превръща същите тези идеали в
насилие: икуменизмът се превръща в утвърждаване на собствената затворена, яростна
позиция или в невъздържано отрицание на всеки смисъл, на всяка важност, на всяка оценка;
а мирът се превръща във формулировка, издигната до парола, за да спечелим собствената си
война.
Насилието предполага винаги опита да разрушиш един народ: насилието на войските, на
магистратите или дори на религиозните реалности, в които религиозността не намира
открито съгласяване и реални последствия.
И към насилие цялото възпитаване на властта кара да се стреми действието на човека,
концепцията за семейство и за социално съжителство, методът на връзка с другите. Властта
обезпечава всички форми на изконна отчужденост, които са началото на насилието в света.
Обаче на човека, който следва Христос, никое присъствие не му става чуждо. „Ако бъдете
това, което трябва да бъдете, ще запалите огън в цяла Италия.“66 „Не се задоволявайте с
малките неща: Той, Бог, ги иска големи.“67 Така пише Катерина, неграмотната млада жена от
Сиена.
Но Тайната като милосърдие остава последната дума дори върху всички лоши
възможности на историята. Тайната като милосърдие. Това е най-неустоимата прегръдка, в
Неговата очевидна милост, на Битието, източник, цел, природа на цялото битие; това е
връзката на Битието с моето нищо, с мен, когото е направило и на когото е дало причастност
към Себе Си. Това е изконната прегръдка на Тайната, срещу която човекът – дори найдалечният и най-извратеният, или най-намръщеният, най-мрачният – не може да
противопостави нищо, не може да противопостави възражение: може да я избегне, но
бягайки от себе си и от собственото си благо. Тайната като милосърдие остава последната
дума дори върху всички лоши възможности на историята.
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Събрание
Стефано Алберто (дон Пино): За онази млада жена началото на всеки ден, началото на всеки
жест, всяко действие беше белязано, прекосявано, изпълнено със съзнанието за онова
Присъствие, за човешкото присъствие на онова Дете, първо, и после на онзи Човек:
компания на Тайната за съдбата на Богородица, човешка компания на Тайната за нашия път.
Ангел Господен68
Хваление69
Джанкарло Чезана: Пристигнаха стотици въпроси, както вече е традиция. От въпросите
разбираме едно нещо, тоест че се оказахме пред ново предложение, също в смисъл, че е
неочаквано, върху което трябва да работим и да разсъждаваме, и това не трябва да ни
удивява, защото Упражненията са тренировка да постигнем целта, която е животът; не са
целта, те са тренировка, която ни въвежда в големия ход на живота.
Значи, бих искал да процедирам така: бих задал на дон Пино някои въпроси, които засягат
пасажи, които бяха особено посочени от различните събрания, и после два основни въпроса
на дон Джусани.
Първият въпрос (въпросите, които отправям към дон Пино, засягат преди всичко темата за
свободата): „Можем ли да подхванем отново въпроса за свободата, обяснявайки какво
означава, че свободата е единствената неатакуема от разума точка?“.
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Дон Пино: Единствената неатакуема от разума точка означава най-вече, че е единствената
точка, в която Тайната остава тайна, изцяло тайна. Защото – това е пасажът, който дон
Джусани подчерта в лекцията, – че нещата не стават от само себе си, е очевидно за разума, че
аз в този момент не ставам от само себе си, е очевидно за разума. Разумът не разбира как
това се случва, не може да го разбере, но че нещата в този миг са от Другиго, това е
очевидно.
Но има една точка, която от разума въобще не може да се атакува: разумът не може да
разбере факта именно на свободата като възможност да признае или да не признае Тайната.
Именно в тази точка Тайната остава неатакуема.
Луиджи Джусани: Към Битието като такова не можем да добавим нищо, нито да отнемем
нищо: но свободата сякаш отнема нещо от Тайната на битието, от Бог, защото свободата е
също възможност създанието, причастното същество, да се превърне в дявол, лъжа, да бъде
отречен аспектът на получаването, да застане срещу Бог, Неговото причастно същество да
стане контраст, отрицание и контраст на Бог като източник, като комуникативен източник на
битието.
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Чезана: Вторият въпрос дойде от Мадрид: „Какво поиска да кажеш, когато твърдеше, че
трябва да се подчиняваме на властите (на гражданските власти, мисля)? И в какъв смисъл
това не противоречи на казаното от теб преди това относно държавата като бог идол?“.
Дон Пино: Няма противоречие в двата изминати пасажа, защото това, което искахме да
поразим, е идолопоклонническата претенция на всяка власт, която иска да основе своя
авторитет в себе си, тоест да бъде единственият ексклузивен източник, който да решава за
Аз-а. Това, което искаме да поразим, е претенцията на държавата да бъде ексклузивният
източник на това, което Аз-ът е, и на това, което Аз-ът може да направи.
Всеки авторитет – не само този на държавата, също този на Църквата или този на съпрузи,
този на родителите към децата, този на училището, дори този между приятели, – всеки
авторитет, всяка власт, която претендира да се основава изключително върху самата себе си,
има отвътре – малко или много – една лъжа, следователно, неизбежно, именно защото се
стреми да бъде абсолютна претенция, е насилие.
Истинският авторитет обаче е точката, която има на сърце съдбата на другия; авторитетът
е добър, доколкото – казахме вчера в пасажа в края на лекцията – има на сърце общото благо
и възможността за съдбата, следователно, доколкото приема съдбата на Аз-а да бъде Друг,
Аз-ът да се роди от друга точка, да бъде съставен от Друг, да бъде своеобразна връзка с
Тайната.
Само признаването на това може да победи неизбежната лъжа, която – малко или много –
предполага всяка власт.
Чезана: Третият въпрос е: „Какво означава, че грехът е да следваме чужденец?“.
Дон Пино: Грехът е да следваме чужденец, тоест да следваме нещо привлекателно, което не
води към съдбата, отговор, който е извън пътя. Грехът е именно да следваме отговор, който
не съответства на желанието за щастие, на желанието за изпълнение, което моето сърце е.
Изглежда нещо нормално, изглежда нещо, което може да му отговори, но веднага щом го
последвам, откривам, че идолът има уста и не говори, не спазва това, което обещава.
Отчуждеността е именно спрямо съдбата, спрямо целта, спрямо щастието нещо, което е
отвън, извън нашето щастие е, не може да го изпълни.
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Чезана: И накрая – Пино – един практичен въпрос: „Подражанието на Христос съвпада ли с
подражанието на харизмата?“.
Дон Пино: Подражанието на Христос е подражание на Христос, на Неговата личност. Но
това би останало, за мен, последно съдържанието или на някоя набожност, или на някое
чувство, ако не преминава през „тук и сега“ на едно лице, на един темперамент, на една
история. За мен срещата с Христос беше с едно лице, с една личност. Христос, човекът Исус,
в Своята съвременност, в Своето „тук и сега“, е за нас харизмата, историческата точка, чрез
която Христос казва: „Ела и виж“.
Чезана: Ето, сега два основни въпроса към дон Джусани, които препращат към този, който
беше много често запитване във факсовете, който пристигнаха, тоест връзката между
заглавието – Ти, или за приятелството – и лекциите, които бяха проведени.
Мнозина поискаха да разберат повече и избрахме два въпроса, които ни се струват особено
показателни от тази гледна точка.
Първият е: „Особено ни порази оценката, дадена на факта, че точката на разтърсване на
Аз-а е най-вече онтологична, а не етична, както властта се старае да ни накара да смятаме.
Може ли да задълбочим това?“.
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Другият въпрос е: „Изглежда, че това, което ни се полага, е молитвата, дефинирана като
молба за битие. Моля се за много неща, които са ми на сърце, но какво означава „молба за
битие“?“.
Джусани: Първият въпрос: каква връзка има между онтологично и етично… Онтологичното:
нарича се „онтологично“ това, поради което едно нещо е реално, както е фактически, както е
реално едно нещо.
Ако аз трябва да използвам лъжица, извинете за сравнението, не мога да я взема, ритайки
я с крак: трябва да я взема с ръка, да я хвана добре; не мога – например – да я хвана откъм
най-дебелото, обемистото, и после да ям с дръжката. Действително, етиката произтича от
зачитането, или от съзнанието за реалността, от нещо в своята реалност, защото ни кара да се
държим, както то изисква, иначе с нещо можем да се държим зле, да вземем едно нещо за
друго, да попаднем на дупка вместо на същината на въпроса.
Вторият въпрос какъв беше?
Чезана: Молим се за много неща, но какво означава да молиш да бъдеш, да се молиш да
бъдеш? „Моля се за много неща, които са ми на сърце, но какво означава „молба за битие“?“
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Джусани: Това, което ти е на сърце, приятелю мой, това, което ти е на сърце, е отговор,
който няма да има окончателна завършеност освен накрая. Това, което ти е на сърце, е
модалност, с която ти разпознаваш в една частична и ефимерна, преходна, неокончателна,
непълна реалност това, което е твоето единствено желание или върхът на твоето желание,
което е щастието.
Затова молбата за битие подчертава факта, че това, което ти искаш, това, което ти желаеш,
това, за което ти молиш, не е нищо друго освен молба за удовлетвореността, която ти
очакваш пълна, в някой особен аспект от твоята личност, от твоя живот. Ако очакваш toto,
всичко от детайла, от овладяването на детайла, грешиш.
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© 2022 Fraternità di Comunione e Liberazione

1. „Начена да върши и учи“
Тръгнахме от тези два въпроса; какво е Бог за човека и как да Го познаем такъв, какъвто
казваме, че Го познаваме?
Първият отговор е онтологичен, тоест изхожда от реалността, каквато е, от Божията
реалност, каквато е, от това, което е Бог, за да ни подскаже как да се държим с Него. И така,
как да Го познаем по такъв начин, че Божията реалност да придобие етично значение за нас,
да ни покаже как да се държим и какво поведение да имаме пред Него?
Изходната точка е онтологична, изхождаме от реалността, каквато е. За човека Бог е
всичко! А битието, това, което е, е Бог, защото „Бог е всичко“, цялото битие. Извън Бог е
небитието, не друго, не нещо друго.
Впрочем, човекът признава наистина това, което Бог е, само ако във всичко, което прави,
моли Бог да бъде и ако всяко негово действие е молба към Бог за битие, тоест за щастие
(всеки има цел, в която ще бъде най-накрая и напълно себе си). Всяко действие е молба към
Бог за битие, тоест е молитва, защото всяко действие на Аз-а, като явление, поради което се
сбъдва, опитва се да се сбъдне съществуването на сътвореното същество, е опит да се
утвърди собственото изпълнение.
„Вие [християните] – казва Пеги – докосвате Бог навсякъде.“70 Каквото и да докоснем, с
каквото и да влезем във връзка, ние търсим нашето изпълнение. Затова всяко съзнание за
действието, когато се извършва действието, е молба към Битието за битие, то е молба от
страна на причастното същество да бъде, да съществува винаги чрез всичко, което е
получило, чрез всичко, което е.
Вторият отговор извлича от онтологичното откритие – Бог е всичко, а човекът е
причастното същество, това е предаване, което на Себе Си прави Битието като Тайна – един
въпрос на етично съзнание, тоест на поведение. Действително, ако Бог е всичко (не могат да
се използват други думи), ако Бог за човека е всичко и се явява на разума като източника на
битието, но човекът не иска да разбере и не помни това, сякаш Бог Го няма. За по-голямата
част от нас всеки ден, който минава, е леко изпълнен с този грях. Където терминът „грях“ е
сам по себе си точен и носи отвътре не добродушието, а тъгата от това, когато казваме:
„Виж, този човек направи така и така: колко жалко, изгубил си е разума!“. По подобен начин,
за Бог: „Не е признат: колко жалко!“ [На италиански език един и същ термин – peccato –
означава и грях, и жалко. Б. пр.].
Как да познаем Бог така? Как да познаем с увереност и яснота, че Той е всичко, поради
което човекът не може да действа, освен молейки за това, което вече е получил от Него:
битието, съпричастността към битието, сътвореното битие, тоест причастното битие?
Как да Го познаем? Нужно е да Го осъзнаем. Това засяга познавателната сила на разумния
човек. Разумът е съзнание за реалността според целокупността на нейните фактори. Затова
да осъзнаем нещо, означава да открием нещото според неговата целокупност. В нашия
случай обектът, за който говорим, обектът, който ни интересува, поставеният като тема обект
е Бог: как човекът схваща Бог и как Бог изглежда, трябва да изглежда на човека.
Така разумът, забелязвайки, че Бог е източникът на всичко, че Тайната е в началото на
всичко, също се стреми да открие как да се държи с Бог, как да се отнася с Бог, и затова – да
открие пътищата, от които следват моралните закони.
Но тук се наложи да отбележим наистина енигматичен качествен скок.
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Срв. Ch. Péguy, Véronique. Dialogo della storia e dell’anima carnale, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2002, p.
256; превод наш.
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Тайната, източник и съдба на цялата сътворена реалност, пожела да има един човек, роден
от жена, който направи човешка кариера като всеки човек, човека Исус от Назарет, и искайки
да се предаде на хората чрез този човек, Го направи Свой още от първия миг на зачеването,
приемайки тайнствено Неговия Аз в Словото, във Второто лице на Пресветата Троица,
правейки Го затова пряко съпричастник в природата на Бог: върховна тайна в историята на
човека и на Космоса. Поради това Исус от Назарет е „Исус, наречен Христос“.
Да виждаме, да слушаме и да следваме този Човек, е целият източник на християнския
морал. Тайната пожела човека Исус, за да бъде преди всичко инструмент на поучение за
всички хора – на върховното житейско учение, което е това относно Бог, – единствен Учител
(„А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител. Всички вие сте ученици,
братя“)71 и следователно, пример в това, което правел, на това, което казвал майсторски,
което предавал като учение: начена да върши и учи. Господ Исус начена да върши и учи.
Говорейки за Бог, не можем да учим, освен на нещо, което е пре-окупирало, което е заело
преди това собствената ни душа, цялата душа.
Най-възвишеното нещо на една морална нагласа като тази, на която Христос ни учи, е, че
всяко действие, като връзка с Бог, с Исус, с човешкостта на отделния човек и на обществото,
е приятелство. Всяка човешка връзка, действително, или е приятелство, или е липсваща,
дефицитна, лъжовна.
Затова човекът Исус каза: „Отче, ако може, да не умирам така, но не Моята, а Твоята воля
нека бъде“.72 И така беше учител и наставник, поучител на всички човеци, минавайки през
Своята смърт, приемайки смъртта за хората. „Той ме възлюби и за мен предаде Себе Си“,73
казваше св. Павел.
Всяка връзка е приятелство, доколкото е дар, представлява или има възможността да бъде
дар, който ни идва от Бог или от Христос, или от Църквата, или от историята на човека: дар е
приятелството, който ние приютяваме. Всичко, което ни е дадено от Бог, Христос, Църквата
или от историята на човека като предаваемост на всички хора, за всички хора, е дар, който
ние приютяваме, приемаме. А да приемем и приютим този дар, прави взаимна любовта,
която този, който е дарил, притежава, показва: да го приемем, е любовта, която показваме
ние на този, който ни е дал дара.
В този смисъл приятелството е взаимност на даряване, на любов, защото за едно
сътворено същество като човека върховната форма на любовта към Бог е да приеме, че е
създадено от Него, да приеме да бъде, да приеме битието, което не е собствено: дадено е.
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2. Едно настоящо Събитие
Присъствието на Исус Христос, което е ежедневно и ежечасно в живота на кръстения, тоест
на този, който е бил избран от Него самия, на Когото Отец е дал в ръцете всички човеци, е
събитие.
Това присъствие е, следователно, за цялото човечество, защото кръстеният е този, който е
избран като точка на преход и предаване на това, което Бог предлага на човека, на дара,
който на Себе Си прави на човека, на цялото човечество. Да помислим, например, за този
детайл: ако аз съм бил кръстен, то е, защото силата на Тайната, която ме е преобразила в
Кръщението, чрез мен искаше да премине, по много пътища и поводи, към други. Това е
онтологията на новата връзка с всичко: връзката между кръстения и всички хора произтича
от тази цел, която Тайната, в Кръщението, ни е предала. И Тайната е започнала да ни кара да
познаем, с енергията, която ни е дала в Кръщението, целта, която е имала, избирайки ни.
71

Срв. Мат. 23:8.10.
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Срв. Еф. 5:2.
72

26
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Оттук се задейства етиката, поведението, което трябва да следваме, което аз трябва да
следвам, когато осъзнавам моето Кръщение, което не може да бъде забравено в никое
действие; в никой ден и в никой час човекът няма право на забравяне на този избор. Неговата
цел преминава през цялата вроденост на човешкия феномен, на жеста и на ангажимента на
човека, надминава ги отвсякъде. В този смисъл винаги сме казвали, че мигът има вечна
стойност, той е връзка с осъщественото Безкрайно, като най-великото действие, най-великата
епопея, най-великата история.
И така, присъствието на Исус Христос е събитие, според това колко дарената ни харизма
ни прави чувствителни да възприемем (и в която сме убедени!), то е Събитие, което срещаме
в настоящето, в часа, при обстоятелствата, които разширяват доказателството за една
компания по призвание като извънредност на тайната на Църквата, тайнствено Христово
тяло.
Свръхестествена, казвали сме го много пъти, е човешка реалност, в която присъства
тайната на Христос, естествена реалност е – в смисъла, който се показва и се специфицира с
човешки образ, – в която присъства тайната на Христос. Църквата е тази, която изпъква
редом с мен. Изпъкна редом с мен при определени обстоятелства, с баща ми и майка ми,
после в семинарията, по-после, когато започнах да откривам хора, които ставаха внимателни
и дружелюбни към мен, защото казвах някои неща, и накрая, бях сякаш въдворен в една
компания, която правеше и която прави непосредствена за мен тайната на Църквата; затова е
извънредност на Христовото тяло. Това е компанията „по призвание“, сиреч компанията,
която ни предполага, доколкото поражда опита и е породена от опита, при който харизмата
ни е докоснала.
Св. Августин казва: In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta.74 In manibus
nostris sunt codices, Евангелията, които трябва да се четат, Библията, която трябва да се чете;
но не бихме знаели как да ги четем без другия параграф: in oculis nostris facta. Присъствието
на Исус е подхранвано, утешавано, показвано от четенето на Евангелията и на Библията, но е
осигурено и става очевидно между нас чрез един факт, чрез факти като присъствия. За всеки
има факт, който е имал значение, присъствие, което е повлияло върху целия живот:
просветлило е начина да възприема, да чувства и да върши. Това се нарича „събитие“. Това,
в което сме въведени, остава наистина живо, сбъдва се всеки ден; затова всеки ден ние
осъзнаваме, трябва да осъзнаваме събитието, както ни се е случило, състоялата се среща.
Приключвам това подчертаване на мои тревоги, като казвам: Христос – това е името,
което указва и определя една реалност, която съм срещнал в живота си. Срещнал съм: чух да
се говори за нея първо като малък, като момче и т.н. Можем да станем големи и тази дума е
знайна, но за много хора не е срещнат, не е реално изпитван като настояще; докато Христос
се натъкна на моя живот, моят живот се натъкна на Христос именно за да се науча да
разбирам как Той е невралгичната точка на всичко, на целия ми живот. Той е животът на
моя живот, Христос. В Него се събира всичко, което аз бих искал, всичко, което аз търся,
всичко, което аз жертвам, всичко, което в мен еволюира от любов към хората, с които ме е
събрал.
Както казва Мьолер в една фраза, която съм цитирал много пъти: „Аз мисля, че не мога
повече да живея, ако не Го чувам вече да говори“.75 Това е фраза, която бях сложил под едно
изображение на Карачи, изобразяващо Христос, когато бях в лицея. Може би една от
фразите, които най-много съм помнил през живота си.
Христос, живот на живота, увереност за добрата съдба и компания за всекидневния живот,
близка и преобразяваща в добро компания: това представлява Неговата ефикасност в моя
живот.
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Sant’Agostino, Sermo 360/B,20: Sermo sancti Augustini cum pagani ingrederentur.
Срв. J.A. Möhler, Dell’unità della Chiesa, Tipografia e libreria Pirotta e C., Milano 1850, p. 52; превод наш.
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Моралът не само тръгва оттук, но и само тук нишката на нравствеността се засвидетелства
и запазва.
Св. Петър не сложи като мотив на своята любов към Христос факта, че е опростен в много
свои недостатъци, в много свои грешки, в много свои предателства; не направи списък на
своите грешки. Когато се оказа пред Него след Неговото възкресение, онзи път, когато се
оказа лице в лице с Христос и Христос го попита: „Симоне, ти обичаш ли Ме?“, Му каза:
„Да“. Връзката с това Негово Слово, което е най-човешкото и най-божественото, е това,
което прави да прегърнем в нашето всекидневно съществуване всичко. Всекидневен трябва
да бъде споменът за Него, всекидневен трябва да бъде устремът, с който Той става близък,
радостна трябва да стане компанията с Него, а споменът за Него радостни трябва да ни
остави при всяко обстоятелство, във всяко положение, защото в Теб, о, Господи, се
въплъщава обичта, с която Тайната ме обича. Така имаме увереност, че ще постигнем
щастливата участ, и имаме надежда за целия развой на живота.
„Да, Господи, Ти знаеш, че аз Те обичам.“ Да съм сгрешил и предал хиляди пъти за
трийсет дена, това остава, трябва да остане! Струва ми се, че това не е самонадеяност, а
изненадваща, немислима и неизказана благодат, както казваше Микеланджело Буонароти:
„Но какво мога аз, Господи, ако при мен не дойдеш / с обичайната неизказана благост?“.76
Христос и онова „да“ на Него: това, парадоксално, е по човешки най-лесният аспект –
казвам го малко самонадеяно, малко ентусиазирано – или, така или иначе, по-приемлив от
целия морален дълг, който имаме в света. Защото Христос е Словото, което всичко разгръща:
Христос е човек, Който е живял преди две хиляди години като всички други, но Който,
възкръснал от смъртта, с обземащата сила на Тайната в Себе Си, на която бил съпричастен в
Своята природа, ни връхлита ден по ден, час по час, действие по действие.
Целокупността на присъствието и на претенцията на Тайната върху нашия живот („Бог –
всичко във всичко“) и на Христос, на Исус от Назарет, на младия човек от Назарет, Исус,
Който е Тайната, станала Христос, Негов Помазаник, целокупността на великата фигура, на
необятната фигура, на внушителния намек, че Бог, думата „Бог“ е в нашето сърце и на
нашите устни, целокупността на това близко, всекидневно и ефикасно присъствие, на тази
толкова странна, колкото и очевидно непреодолима компания, тази целокупност обяснява
това да кажем „Ти“: „Ти“ на Бог трябва да кажем и „Ти, о, Христе“ трябва да кажем на
човека Исус от Назарет.
И Тайната, и Нейното физическо присъствие в нашия живот са източник на връзката,
която имаме с истината и с цялата реалност, и всичко това става източникът също на онова,
което казахме, че е приятелство. Няма връзка пред Теб, о, Христе, когато те срещам,
преживявайки спомена за Теб, не мога да имам никаква човешка връзка, от никакъв род, с
никого, без темата, идеалът на приятелството да не бъде преследван. Ако, както Ти гледаше
всички хора, с които говореше или които Ти отговаряха, или с които не е имало никакъв
диалог – дори Пилат, дори първосвещениците, – ако връзката, която Ти имаше с тях, която,
както е показано в цялото Ти Страдание, беше изпълнена със страст към тяхната участ, към
съдбата на техните личности, изпълнена с любов към тях, ако тя беше от тях приета, ако се
бяха разбрали и бяха в съглашение с Теб, думата „приятелство“ щеше да бъде единствената,
която можеха да използват за връзката с Теб. Думата „приятелство“ е единствената, която
можем да използваме за връзката между нас и Него.
Св. Максим Изповедник, един велик Отец на Църквата, дава за Него чудното обяснение,
което вече припомнихме: „Христос е [...] всичко у всички [независимо дали сме добри, или
сме лоши, или сме разсеяни, или сме в засада, или сме в играта]. Той, Който всичко съдържа
в Себе Си, според уникалната, безкрайна и премъдра сила на Своята доброта – като
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Срв. Микеланджело Буонароти, Безкрайните ми мисли, все греховни. В: Лирика, Народна култура, София
1970, прев. Драгомир Петров, с. 137: „Безкрайните ми мисли, все греховни, / в последните години на живота /
бих искал да сбера в една с охота / и тя да ми е вожд към дни върховни. / Но, Господи, нима са те виновни, / без
старата ти помощ силна?“.
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средоточие, в което се събират линиите [всички линии на Сътворението: това е
онтологичното раждане, това е погледът на онтологията, от която цялата наша нагласа в
живота трябва да се роди], – за да може създанията на единствения Бог да не останат чужди и
враждебни помежду си, а да имат общо място, където да проявят своето приятелство и своя
мир“.77 Това е обобщението на духа, в който говорихме и мислихме в тези дни.
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Срв. Преподобни Максим Изповедник, Мистагогия, цит. пр., с. 158.
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