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Fericiți sunt 

făcătorii de pace!                          
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      Be brother! – Be sister! 

          Fii frate! – Fii soră! 
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Dragi prieteni ai cuvântului! 

 

Cuvintele rostite anul trecut în Sarajevo de Papa Francisc au fost cuvinte clare şi hotărâte: 

“Fericiți sunt făcătorii de pace!” - „Este o chemare care rămâne actuală pentru toate generaţiile. 

Isus nu zice: „Fericiţi sunt cei care zic predică despre pace“; atunci toată lumea ar putea s-o 

propovăduiască, prefăcând sfântul sau minţind. Nu, El zice: „Fericiți sunt făcătorii de pace“; adică 

cei care o realizează. A înfiinţa pacea este o activitate „artizanală“ care solicită pasiune, 

răbdare, experienţă şi perseverenţă. Sunt fericiţi cei care seamănă pacea cu faptele lor de zi cu 

zi, cu atitudinea lor gata de a servi, cu gesturile frăţiei, dialogurilor şi a milostivităţii… Da, aceştia 

vor fi numiţi fii lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu seamănă pacea, totdeauna şi pretutindeni.“ 

 

 Auzim aceste cuvinte într-o perioadă în care omenirea este ruptă prin fapte mânioase în 

multe locuri din lume. Ea suferă şi sângerează, iar ceea ce observăm ca distrugător în lume, apare 

deseori în apropierea noastră, chiar şi în inima noastră. Iar cum reacţionăm noi când simţim 

neliniştea? – Deseori le condamnăm pe ceilalţi, devenim agresivi sau ne ascundem în casa noastră 

de melc. „Celălalt trebuie să facă primul pas! El trebuie să-şi ceară scuze! Eu am dreptate!“ 

Gândurile astea ne zgârie inima şi cresc ruperea şi distanţa între noi.  

 

 Dragi prieteni ai cuvântului, cum putem deci să realizăm pacea? Patru pasuri artizanale  

ne pot ajuta. Prima dată trebuie să-ţi fie clar: nu contează dacă persoana cealaltă a făcut o 

greşeală, şi eu sunt păcătos. Sunt o parte din conflict! (1) Ca al doilea punct, încearcă cu hotărâre 

să vezi sora/fratele în ceilalţi. Nu le-ai ales tu, cum nu ne alegem nici fraţile în familia noastră. 

Dar ei sunt aproapele tale, iar tu eşti dator să le iubeşti! (2) Încearcă să te pui în locul celuilalt. 

Încearcă să înţelegi, de ce s-a comportat aşa. (3) Ca pasul al patrulea, să ai curajul să-ţi deschizi 

inima cu precauţie şi să vorbeşti despre sentimentele tale. 4) Astfel se realizează climatul în care 

pacea devine posibilă. Să fim conştienţi de faptul că dacă noi încercăm cu pasiune şi răbdare să 

trăim astfel, Isus ne va întări. El ne va da curajul pentru aceste de pasuri. Astfel noi ţinem un 

„key4peace“ în mâinile noastre! Nu contează ce s-a întâmplat, uită-te în faţă şi: Fii frate! – Fii 

soră!   -    Be brother! – Be sister! 
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