Alleen de barmhartigheid is de ware reactie op het kwaad
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Geachte redactie,
Nogmaals klopt een ondraaglijke pijn op onze deur, alles verstorend. In Spanje eindigt
de broosheid van iemand die in slaap valt in een tragedie. In België toont de leegte weer
haar gewelddadige en meedogenloze gezicht, haar ‘blinde geweld’, zoals paus
Franciscus het noemde.
Hoe zouden we als mensen naar deze feiten kunnen kijken, zonder ten onder te gaan aan
verlorenheid of woede? Enkel als we niet heel de urgentie van een betekenis, een reden,
die deze gebeurtenissen in eenieder van ons provoceren, blokkeren. Hoe doordringender
de pijn, des te grenzenlozer is de vraag die we in ons voelen, al is het maar een ogenblik,
voor we een vluchtweg zoeken in afleiding en vergeetachtigheid vanwege het gevoel
van machteloosheid dat ons tegenover een dergelijke vraag bekruipt. Achter de façade
waarmee wij, mensen zonder banden, zekerheid uitstralen, dringt zich aan onze ogen
heel de diepte van onze behoefte op, de behoefte aan iemand die onze wonden komt
verzorgen, die ons optilt uit onze ellende.
De liturgie van de Goede Week komt ons onvermogen om het drama op te lossen, te
hulp: “Almachtige God, als wij door onze zwakheid bezwijken, laat ons dan weer op
kracht komen door het lijden van uw eniggeboren Zoon” (openingsgebed op maandag
in de Goede Week). “Hij slaat onze uitputting en onze dodelijke zwakheid met een schok
voor het leven: laat ons weer leven door Zijn offer, lijden en dood (van uw eniggeboren
Zoon)” (don Giussani). Zo biedt Christus zich aan als een antwoord op het niveau van
de eindeloze vraag naar een reden en deelt hij ons tegelijkertijd die energie mee zonder
welke we niet kunnen opstaan noch de enige weg inslaan om het geweld te verslaan.
Dezelfde barmhartigheid die ons helpt, hebben ook de anderen nodig.
Onlangs heeft Benedictus XVI ons herinnerd aan de reden van paus Franciscus’
aandringen in dit Jaar van Barmhartigheid: “De barmhartigheid is de enige ware en
uiteindelijk efficiënte reactie tegen de kracht van het kwaad. Alleen daar waar
barmhartigheid is, eindigt de wreedheid, eindigen het kwaad en het geweld”.
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