
Pentru mine totul s-a întâmplat ca surpriza unei «zile frumoase», 
când un profesor de clasa a IX-a – aveam 15 ani – a citit și a 

explicat prima pagină din Evanghelia după sfântul Ioan. «Cuvântul 
lui Dumnezeu, adică ceea ce dă viață tuturor lucrurilor, s-a făcut 
trup», spunea, «de aceea, frumusețea s-a făcut trup, bunătatea s-a 
făcut trup, dreptatea s-a făcut trup, iubirea, viața, adevărul s-a făcut 
trup: ființa nu se află într-un hyperuranium platonic, s-a făcut trup, e 
unul printre noi». Iată, asta e tot. Fiindcă viața mea, de foarte tânăr, 
a fost literalmente acaparată de asta: atât ca memorie, care în mod 
stăruitor îmi copleșea gândirea, cât și ca imbold către o reevaluare a 
banalității cotidiene. Clipa, de atunci, nu a mai fost banalitate pentru 
mine. Când o atât de «frumoasă zi» are loc și vezi în ea, dintr-o dată, 
ceva foarte frumos, nu se poate să nu-i spui asta prietenului care e 
lângă tine, nu se poate să nu începi să strigi: «Uitați-vă acolo!». Și 
așa s-a întâmplat.

Luigi Giussani

De copil, la vârsta de doar cincisprezece ani, a fost străfulgerat de 
descoperirea misterului lui Cristos. A intuit – nu doar cu min-

tea, ci și cu inima – că Cristos este centrul unificator al întregii rea-
lități, este răspunsul la toate întrebările umane, este împlinirea ori-
cărei dorințe prezente în inima omului de fericire, de bine, de iubire, 
de eternitate. Uimirea și fascinația acestei prime întâlniri cu Cristos 
nu l-au mai părăsit niciodată. Așa cum a spus la funeraliile sale pe 
atunci Cardinalul Ratzinger: «Don Giussani a ținut mereu fixă pri-
virea vieții sale și a inimii sale spre Cristos. A înțeles în acest fel că 
creștinismul nu este un sistem intelectual, un pachet de dogme, un 
moralism, ci că creștinismul este o întâlnire; o poveste de dragoste; 
este un eveniment». Aici se află originea carismei sale. Don Gius-
sani atrăgea, convingea, convertea inimile pentru că le transmitea 
celorlalți ceea ce avea în el după acea experiență fundamentală a sa: 
pasiunea pentru om și pasiunea pentru Cristos ca împlinire a omului.

Papa Francisc
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Caravaggio, Fecioara pelerinilor (detaliu). 
Sfântul Augustin, Roma. ©️ Foto Scala, Florența.


