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Îndepărtează-te de rău 
și fă binele, caută pacea 
și urmeaz-o!            (Ps 34,15)                                                 
______________________________________      
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    Dragi prieteni al cuvântului! 

 În iunie 2015 Papa Francisc ne-a chemat să devenim „artizani a pacei“. Ne-a invitat 
să ne implicăm activ pentru construirea pacei, el a zis: „Restabilirea pacei este o activitate 
artizanală, care pretinde pasiune, răbdare, experienţă şi perseverenţă. Sunt fericiți cei care 
seamănă pace prin faptele lor zilnice, prin atitudinea lor gata de a servi și prin gesturile frăției, 
al dialogului și a milei ... Da, ei vor fi numite fii și fiicele lui Dumnezeu‘. Fiindcă Dumnezeu 
seamănă pace în fiecare zi, restabilirea pacei este un lucru care trebuie continuat zi cu zi, tot 
timpul și peste tot, fără oboseală.“ Dar ce putem să facem în „căutarea pacei“? 

În regula sfăntului Benedict spune așa: „Dacă vrei o viață adevărată și nemuritoare,  
ferește limba ta de supărare și buzele tale de minciună! Evită răul și fă binele; caută pacea și 
fuge după ea!“ Cei care evită răul și fac binele, se îndepărtează de interesele perrsonale și 
egoism ca să caute și să facă ceea ce servește pacea – sfântul Benedict cheamă pe fiecare 
călugăr și pe fiecare om să urmărească acestă cale concretă, care într-adevăr vrea pacea.  

Am fost pe drum cu un grup de tineri cu mașina, o pereche de frați s-au certat urât, au 
rănit unul pe altul cu cuvinte supărate. Un alt tânăr s-a comportat complet altfel, a încercat să 
împarte tot ce avea: bomboane, sticksuri, imagini mici haioase de pe telefonul său, a dat 
imediat telefonul lui la ceilalți ca ei să se poată juca pe el. Când cearta se agrava, el s-a întors 
către cei doi certându-se, le-a dat câte o bomboană și zâmbind răutăcios spunea: „Uite, luați-
vă câte una și mâncați-le, măcar sunteți un pic mai tăcuți și voi!“ Toți au început să râdă, 
tensiunea și furia a dispărut, s-a întors pacea.  

Dragi prieteni al cuvântului, făcătorii de pace sunt activi! De aceea suntem invitați 
cu toată creativitatea și înțelepciunea noastră să „restabilim“ pacea. În fiecare zi:  Go4peace! 
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