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Persbericht
Carrón (CL): “Het leven van eenieder hangt aan een zijden draad. Waarom is het de
moeite waard te leven?”
Gemeenschap en Bevrijding (CL) sluit zich aan bij de emotie, het verdriet en het gebed van
paus Franciscus voor de slachtoffers van de aanslagen van Parijs, en voor het Franse volk:
“Deze dingen zijn moeilijk te begrijpen. Er bestaat geen rechtvaardiging voor deze dingen, dit
is niet menselijk” (paus Franciscus aan de telefoon met TV2000).
Julián Carrón, president van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, verklaarde:
“Voor onze ogen is één ding evident: het leven van eenieder hangt aan een zijden draad, we
kunnen op elk moment en overal gedood worden, in een restaurant, in een stadion of tijdens
een concert. De mogelijkheid van een gewelddadige en wrede dood is ook in onze steden
werkelijkheid geworden. Daarom plaatsen de feiten van Parijs ons voor een beslissende vraag:
waarom is het de moeite waard te leven? Het is een provocatie die niemand van ons kan
vermijden. Een passend antwoord vinden op de vraag naar de betekenis van ons leven is het
enige tegengif tegen de angst die ons aangrijpt wanneer we deze uren naar de televisie kijken,
het is het fundament dat geen enkele terreur kan vernietigen”.
“Laten we de Heer vragen dat we deze verschrikkelijke uitdaging met dezelfde gevoelens
kunnen aangaan als die welke Christus had, die zich niet liet overwinnen door de angst: “Als
Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen
dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt” (1 Pt 2,23). Met
deze Aanwezigheid in de ogen zullen we zelfs naar de dood kunnen kijken, te beginnen met
die van degenen die in Parijs het leven verloren hebben, onze kinderen een hypothese van
betekenis kunnen aanbieden om tegenover deze slachtingen te staan en aan eenieder van ons
een reden om maandagochtend weer naar ons werk te gaan om te blijven bouwen aan een
wereld die op het niveau is van ons mens-zijn, met de zekerheid van de hoop die in ons is”.
Met deze woorden heeft don Carrón alle vrienden van de Beweging uitgenodigd om deel te
nemen aan gebedsmomenten die in de bisdommen voorgesteld zullen worden, in eenheid met
de Paus en met heel de Kerk.
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