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Aproape zilnic, în ultimul timp, suntem martori la 
tot felul de știri care vorbesc despre con$icte între 

popoare, despre războaie, despre persoane nevinovate 
persecutate și alungate din casele lor, fără a putea lua cu ele 
strictul necesar, mergând spre necunoscut, purtând cu ele 
doar teama și teroarea, nesiguranța zilei de mâine sau chiar 
a clipei prezente...

La rugăciunea Angelus din 20 iulie a.c., Papa Francisc 
făcea un apel către întreaga Biserică, ca ,,să se înalțe din 
toată Biserica o rugăciune comună, invocând de la Duhul 
Sfânt, darul păcii”.

Ascultând îndemnul Sfântului Părinte, mi-a revenit în 
minte Sfântul Papă Ioan al XXIII-lea care, adresându-se 
într-un mesaj radio, spre sfârșitul lunii octombrie a anului 
1962, mai marilor lumii de atunci, spunea: „Să asculte, cu 
mâna pe conștiință, strigătul plin de teamă care din toate 
colțurile țării, de la copii nevinovați și până la vârstnici, de 
la indivizi până la comunități întregi, se înalță spre ceruri: 
Pace! pace!” Era strigatul oamenilor, dar era și o rugăciune 
înălțată către Cer.

Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului a devenit, 
astfel, anul acesta, o zi în care întreaga Biserică a înălțat 
rugăciuni pentru pace prin mijlocirea S)ntei Fecioare 
Maria, Regina păcii. Noi credem în puterea rugăciunii, 
credem în mijlocirea puternică a Celei care este Născătoare 
de Dumnezeu, dar și  Mamă a noastră.

Desigur, pacea este darul Domnului, rod al rugăciunii, 
dar și lucrare a omului. Este o strânsă legătură între 
implicarea în favoarea păcii și respectul pentru adevăr...

Întâlnirile politice, la orice nivel, ajută la realizarea păcii 
numai atunci când obligațiile comune sunt respectate de 
)ecare dintre părți. În caz contrar, astfel de întâlniri riscă 
să ajungă lipsite de relevanță, ori de-a dreptul inutile. Iar 
rezultatul este că lumea e tentată să creadă din ce în ce mai 
puțin în utilitatea dialogului și să se încreadă, în schimb, 
în folosirea forței ca soluție pentru rezolvarea con$ictelor.

Semne, gesturi concrete de pace se nasc din viața 
persoanelor care cultivă în mod constant în inima lor 
atitudini aducătoare de pace, acestea sunt rodul ,,făcătorilor 
de pace”. Gesturile de pace sunt posibile atunci când 
oamenii apreciază dimensiunea comunitară a vieții, astfel 
încât să realizeze semni)cația și consecințele pe care unele 

evenimente le au asupra propriei comunități și a întregii 
omeniri.

Religia are un rol esențial în a stimula gesturi de pace și 
în a întări pacea, atunci când rămâne )delă la ceea ce îi este 
speci)c: deschiderea față de Dumnezeu, propovăduirea 
fraternității universale și promovarea culturii solidarității.

Sfântul Papă Ioan al XXIII-lea nu era de acord cu cei 
care considerau că pacea ar ) imposibilă. La 11 aprilie 
1963  semna enciclica Pacem in terris, un document 
ponti)cal care, pentru prima dată in istoria Bisericii, era 
adresat nu numai celor care făceau parte din Biserică, dar 
,,tuturor oamenilor de bunăvoință”. Contextul enciclicei 
era izbucnirea iminentă a așa-numitului război rece. La 
sfârșitul anului 1962 umanitatea era amenințată de un 
con$ict atomic mondial. În Pacem in terris, Ioan al XXIII-
lea a identi)cat condițiile esențiale ale unei păci adevărate, 
pe care le-a asemănat cu patru coloane de susţinere. Nu 
există pace atâta timp cât nu există ADEVĂR. Adevărul va 
) fundament al păcii, dacă )ecare om, cu onestitate, va ) 
conștient că pe lângă propriile drepturi, sunt și propriile 
obligații față de )ecare persoană umană. DREPTATEA va 
construi pacea dacă )ecare, în mod concret, va respecta 
drepturile celorlalți și își va îndeplini propriile obligații 
față de ceilalți. IUBIREA (identi)cată mai târziu de Sfântul 
Ioan Paul al II-lea cu solidaritatea) va ) ferment de pace 
dacă oamenii vor simți necesitățile celorlalți ca și cum ar 
) necesităţile proprii, și vor împărtăși cu ceilalți inclusiv 
valorile spirituale. LIBERTATEA va alimenta pacea și o va 
face să rodească dacă, în alegerea mijloacelor pentru a o 
dobândi, oamenii, judecând corect, își vor asuma cu curaj 
responsabilitatea propriilor acțiuni.

Pacem in terris a Papei Ioan al XXIII-lea, deși a fost 
scrisă acum mai bine de 50 de ani, trasează o linie care este 
valabilă și astăzi, o linie care începe cu pacea pe care să o 
construim în inimile noastre, și continuă cu modul de a 
acționa la toate nivelurile pentru ca lumea noastră să )e o 
lume a păcii.

Sfânta Fecioară Maria, Regina păcii, să mijlocească 
pentru noi și lumea întreagă!
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PACEM IN TERRIS

Fericiți făcătorii de pace, 
pentru că ei vor % numiți %i ai lui Dumnezeu. 
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