
Caravaggio, Adorazione dei pastori (particolare), 1609. Museo Regionale di Messina, Italia.
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Appena introdotto l’innominato, Federigo gli andò 
incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le 
braccia aperte, come a una persona desiderata; «da 
tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da voi io».
«Da me, voi! Sapete chi sono?
V’hanno detto bene il mio nome?».

«Lasciate», disse Federigo, prendendola
con amorevole violenza,
«lasciate ch’io stringa codesta mano».
Così dicendo, stese le braccia al collo dell’innominato; 
il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, e resistito
un momento, cedette, come vinto da quell’impeto
di carità, abbracciò anche lui il cardinale. 
L’innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, 
esclamò: «Dio veramente grande! Dio veramente 
buono! io mi conosco ora, comprendo chi sono».

«Non crediate», gli disse, «ch’io mi contenti di questa 
visita per oggi. Voi tornerete, n’è vero?». 
«S’io tornerò?» rispose l’innominato: «quando voi mi 
rifiutaste, rimarrei ostinato alla vostra porta, come il 
povero. Ho bisogno di parlarvi! ho bisogno
di sentirvi, di vedervi! ho bisogno di voi!».

Alessandro Manzoni, I promessi sposi

L’avvenimento cristiano ha la forma dell’incontro con una realtà fisica, corporale, 
fatta di tempo e di spazio. È l’incontro con una realtà presente, vivente, integralmente 
umana, il cui significato esauriente è quello di essere segno visibile della presenza 
di Cristo, di Dio-fatto-uomo dentro la precarietà di una fattispecie umana. Questo 
incontro è ciò che continuamente polarizza il nostro vivere, dà significato e sintesi alla 
nostra esistenza. Fuori di esso non c’è nessuna sorgente di coscienza di novità nella vita.

Luigi Giussani

natale 2019 COMUNIONE E LIBERAZIONE

המאורע הנוצרי מתבטא במפגש עם מציאות פיזית, גופנית, בעלת זמן ומקום. היא מפגש 
עם מציאות נוכחת, חיה, לחלוטין אנושית, ומשמעותה המלאה היא בהיותה סמל מורא 

לעין של הנוכחות של ישוע המשיח, של האל־נהיה־אדם בתוך ההיראות האנושית 
המשתנה. מפגש זה הוא הממקד כל הזמן את חיינו, המעניק משמעות וסיכום לחוויתנו. 


חוץ ממנו אין מקור לתודעה ולחידוש בחיים.
לואיג'י ג’וסאני

 משנכנס עלום־השם לחדר, בא פדריגו לקראתו בצעדים
 מהירים, בפנים מאירים ובזרועות פתוחות, כדרך


שמקבלים פני אורח רצוי

”מכבר ולעתים קרובות הייתי אני צריך לבוא אליך“

”האם יודע הוא, מי אני? האם אמרו לו מה שמי…“

 ”הנח,“ אמר פדריגו ותפס את ידו בתקיפות
 מלאת־אהבה.


   ”תן לי ללחוץ יד זו“.

 ואגב דיבור חיבק בזרועותיו את עלום־השם. הלה ניסה
 להשתחרר, התנגד רגע קט לחיבוק זה, אך מיד ויתר,
 וכאילו ניצחה אותו תנופת האהבה הגדולה חיבק גם

 הוא בזרועותיו את החשמן.
 עלום־השם שיחרר את עצמו מאותו חיבוק, ואמר: ”האל
  הגדול באמת! האל המיטיב באמת! אני יודע עתה את


    עצמי, אני תופס עתה מי אני!“.

”אל תחשוב“, אמר החשמן, ”שאסתפק בביקורך זה. עוד 
תחזור אלי…“ 

”ודאי שאחזור!“ השיב עלום־השם. ”אילו דחה אותי 
אדוני, הייתי נצמד כאן לדלתו כאחד העניים. אני צריך 
לדבר עמו! אני צריך לשמוע את קולו! אני צריך לראותו! 

אני זקוק לו!

 ”המאורסים“, אלסנדרו מנצוני,
 תרגום: ברוך הראל, הוצ' מוסד ביאליק, תשכ“ה- 1964

 קרווג'יו, סגידת רועי הצאן (פרט), 1609. מוזיאון אזור מסינה, איטליה. חג המולד 2019 אחדות ושחרור
© א' דגלי אורטי/סקאלה, פירנצה


