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DOAR ÎNDURAREA E ADEVĂRATA REACȚIE ÎN FAȚA RĂULUI 
 

Dragă domnule director,  
încă o dată durerea sfâșietoare bate la ușa noastră, zguduind totul. În Spania, fragilitatea unei 
ațipiri sfârșește în tragedie. În Belgia golul își arată din nou chipul violent și nemilos, «violența 
[sa] oarbă», așa cum a spus papa Francisc.   
Cum am putea privi aceste fapte, ca oameni, fără să cedăm în fața rătăcirii sau a mâniei? Doar 
dacă nu blocăm toată nevoia noastră urgentă de semnificație, nevoia unui de ce, nevoie pe care 
aceste evenimente o provoacă în noi. Cu cât e mai sfâșietoare durerea, cu atât e mai nemărginită 
întrebarea pe care o simțim înăuntrul nostru, chiar și pentru o clipă numai, înainte de a căuta o 
portiță de scăpare în distragere și în uitare, datorită sentimentului de neputință care ne cuprinde 
în fața unei astfel de întrebări. În spatele fațadei cu care noi, oameni fără legături, etalăm 
siguranța, se impune în fața ochilor noștri toată profunzimea nevoii noastre, nevoia ca cineva să 
aibă grijă de rănile noastre, să ne ridice din căderea noastră.  
Liturghia Săptămânii Sfinte vine în ajutorul incapacității noastre de a rezolva drama: «Privește, 
Dumnezeule atotpuernic, umanitatea sfâșiată pentru slăbiciunea ei mortală, și fă să renască prin 
patima unicului Tău Fiu» (Rugăciunea Laudelor din Lunea Sfântă în Liturghia Orelor după Ritul 
roman). «O ciocnire pentru viață e cea cu care El zguduie extenuarea și slăbiciunea noastră 
mortală: fă să renască prin sacrificiu, prin durerea și moartea Sa (a unicului Tău Fiu)» (don 
Giussani). Astfel, Cristos se oferă ca răspuns la înălțimea întrebării nemărginite pentru un de ce 
și, în același timp, se comunică acea energie fără de care nu putem să ne revenim și nici nu 
putem să o luăm pe unicul drum ca să învingem violența. Aceeași îndurare de care avem noi 
nevoie e cea de care au și ceilalți nevoie. 
Recent, Benedict al XVI-lea ne amintea rațiunea insistenței papei Francisc în acest An al 
Îndurării: «Îndurarea e unica adevărată și ultima reacție eficientă împotriva forței răului. Doar 
acolo unde există îndurare se termină cruzimea, se termină răul și violența». 
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