
Για εμένα όλα συνέβησαν ως έκπληξη μιας «όμορφης μέρας», όταν 
μια καθήγητρια πρώτης λυκείου -ήμουν δεκαπέντε χρονών- διά-

βασε και εξήγησε την πρώτη σελίδα του Ευαγγελίου του Αγίου Ιω-
άννη λέγοντας: «Ο Λόγος του Θεού, δηλαδή εκείνο από το οποίο 
αποτελούνται τα πάντα, έγινε σάρκα». «Γι’ αυτό το λόγο η ομορφιά 
έγινε σάρκα, η καλοσύνη έγινε σάρκα, η δικαιοσύνη έγινε σάρκα». 
«Η αγάπη, η ζωή, η αλήθεια έγινε σάρκα. Το Μυστήριο δεν βρίσκε-
ται σε πλατωνικό υπερουράνιο, έχει γίνει σάρκα, είναι ένας ανάμεσά 
μας». Αυτό είναι τα πάντα. Η ζωή μου από πολύ νέος κυριεύτηκε 
από αυτό: ως ανάμνηση που επίμονα καταλάμβανε τις σκέψεις μου 
και ως ερέθισμα μιας επαναξιολόγηση της καθημερινής κοινοτοπί-
ας. Από τότε, κάθε στιγμή δεν ήταν πια για εμένα ασήμαντη. Όταν 
συμβαίνει μια τέτοια «όμορφη μέρα» και ξαφνικά βλέπεις κάτι πα-
νέμορφο, δεν μπορείς να μην το πεις στον κοντινό σου φίλο, δεν 
μπορείς να μην φωνάξεις: «Κοιτάξτε εκεί πέρα!». Και έτσι έγινε.

Λουίτζι Τζιουσάνι

Aπό νέος, μόλις δεκαπέντε ετών, είχε εντυπωσιαστεί από την ανα-
κάλυψη του μυστηρίου του Χριστού. Είχε διαισθανθεί -όχι μόνο 

με το μυαλό του αλλά και με την καρδιά του- ότι ο Χριστός είναι το 
ενοποιητικό κέντρο όλης της πραγματικότητας, είναι η εκπλήρωση 
της βαθιάς ανάγκης της ανθρώπινης καρδιάς για ευτυχία, για καλο-
σύνη, για αγάπη, για αιωνιότητα. Ο θαυμασμός και η γοητεία αυτής 
της πρώτης συνάντησης με τον Χριστό δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. 
Όπως είπε ο τότε καρδινάλιος Ράτσινγκερ στην κηδεία του: «Ο Δον 
Τζιουσάνι κρατούσε πάντα καρφωμένο το βλέμμα της ζωής του και 
της καρδιάς του προς τον Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε ότι 
ο Χριστιανισμός δεν είναι ένα διανοητικό σύστημα, ένα πακέτο δογ-
μάτων, ένας ηθικισμός, αλλά ότι ο Χριστιανισμός είναι μια συνάντη-
ση. Μια ιστορία αγάπης. Είναι ένα γεγονός». Εδώ βρίσκεται η ρίζα 
του χαρίσματός του. Ο Τζιουσάνι προσέλκυσε, έπεισε, μετέστρεψε 
καρδιές επειδή μετέδωσε στους άλλους αυτό που κουβαλούσε μέσα 
του μετά τη θεμελιώδη εμπειρία του: το πάθος για τον άνθρωπο και 
το πάθος για τον Χριστό ως εκπλήρωση του ανθρώπου.

Πάπας Φραγκίσκος

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Κ Α Ι  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

ΧΡ
ΙΣ

ΤΟ
ΥΓ

ΕΝ
Ν

Α 
20

22

Καραβάτζιο, Η Παναγία των προσκυνητών (λεπτομέρεια). 
Άγιος Αυγουστίνος, Ρώμη. ©️φωτογραφία κλίμακας, Φλωρεντία.


