Salutul lui Julián Carrón
la sfârșitul Triduului pascal al GS
Rimini, 31 martie 2018
Dragi prieteni,
Nu reușesc să mă gândesc la voi fără să mă emoționez, fără să mă identific cu momentul atât de
frumos și de dramatic pe care îl traversați la vârsta voastră. Ce mult mi-ar plăcea să fiu lângă voi!
Este o perioadă în care iese la suprafață «eterna taină a ființei noastre» despre care vorbește
Leopardi. Știu că, uneori, apariția în viața voastră a acestui mare mister vă debusolează, atât de
mult vă depășește pe toate părțile, atât este de imens încât nu îl puteți stăpâni.
«Cine ești tu, cel care îmi umpli inima de absența ta?», spune Lagerkvist.
Dar tocmai posibilitatea de a sesiza această absență, această „taină a ființei noastre”, este resursa
cea mai impresionantă pe care ați primit-o, ca un cadou oferit naturii voastre de oameni:
detectorul pentru a descoperi ce anume răspunde cu adevărat la așteptarea voastră. Ernesto
Sabato a surprins asta foarte bine: «Dorul de acest absolut e ca fundalul invizibil, imposibil de
cunoscut de către rațiunea noastră, dar cu care ne comparăm întreaga viață».
Rămân mereu uimit când mă gândesc că Isus a pariat totul pe inima primilor doi pe care i-a
întâlnit pe malurile Iordanului, pe inimă ca criteriu de judecată: «Veniți și vedeți».
Spunându-le astfel, Isus a recunoscut că aveau capacitatea de a intercepta ceea ce răspundea
dorinței lor infinite de fericire, făcându-i conștienți de demnitatea lor.
În același timp, i-a pus în fața unei provocări fără asemănare: nu puteau trișa. Nici în fața inimii
lor, nici în fața a ceea ce le corespunde, odată ce l-au întâlnit.
Invitându-i să meargă cu El, le-a oferit lui Ioan și Andrei posibilitatea de a descoperi
însemnătatea prieteniei Sale, atât de hotărâtoare pentru atingerea fericirii pe care o căutau, fără să
se substituie libertății lor. Ba dimpotrivă, provocându-le libertatea cum nimeni altul n-ar fi pututo face, atât de mult atractivitatea prezenței Sale le strângea inima cu ușa.
Vă provoc să găsiți o aventură mai fascinantă decât asta!
Paște fericit
Tovarășul vostru de drum
Julián

