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Pacea Sufletului  
Miorița SĂTEANU1 

 
          ZIUA INTERNAȚIONALĂ a PĂCII este sărbătorită în fiecare an pe 21 Septembrie. Aceasta zi 
este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței 
          PACEA este cel mai preţios cadou, această PACE, ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de 
către oamenii care au luptat pentru ea cu viaţa lor ,de tații si de  tinerii care niciodată n-au ajuns 
acasă şi a căror amintire noi o preţuim. Nu suntem proprietari acestei PACII; noi suntem numai 
păstrătorii, paznicii ei. Noi putem doar preda această PACEA greu obţinută, copiilor nostril, noi nu  
putem risipi PACEA. Pur şi simplu nu avem dreptul să facem asta. Trebuie să facem tot ce este 
posibil acum pentru a păstra PACEA si a opri orice tentatiavă de a distruge  PACEA  
Aceasta este Pacea instaurată conform rezoluției ONU din anul 2001, intre toate statele lumii pentru, 
ca să promovam buna intelegere, respectul unul față de celălat indiferent cine este, ce 
culoare are,  ce limbă, ce confesiune , ce vârstă si ce stare socială are. 
          Întreaga omenire trebuie să  găsesc cuvintele care să exprime Pacea cu cea mai adâncă 
dorință a inimii: pentru a trăi o viață fericită. Viața fericită e viața pașnică  liniștită, viața trăită în pace 
și dragoste și bunăcuviință, care se instalează in sufeltele credinciosilor ca PACEA SUFLETULUI. 
         De-a lungul istoriei, *pacea sufletului* a fost idealul care a atras ca un magnet milioane de 
suflete creștine care doreau cu ardoare să trăiască și să împlinească în viața lor Pacea Divină, prin 
cunoașterea și fidelitatea dragostei pentru Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie o prioritate a tuturor 
creștinilor care trebuie să trăiască în pace cu toți oamenii, pentru că fără de pace si sfințenie, nimeni 
nu-l va vedea pe Bunul Dumnezeu, care este Dumnezeul păcii, al  iubirii si al iertării.     
        In Sfânta Evanghelie există o învățătură despre pace, nu există o învățătură despre război, 
ceea ce înseamnă că războiul nu este o problemă evanghelică sau un ideal al credincioșilor. 
         Dumnezeul nu este Dumnezeu al războiului sau al răzbunării. În mânie și în răzbunare, noi 
oamenii greșim, iar Biblia și istoria omenirii este plină de exemple în acest sens. În ele citim cum 
toate popoarele războinice au strivit din mândrie și lăcomie pe cele mai mici, mai slabe și pașnice.  
          Virtuțile de dragoste pentru aproapele si pentru pace,  trebuie să fie  împlinite de către fiecare 
creștin care dorește să atingă desăvârșirea prin mântuire si viață veșnică 
          În mijlocul răutăților lumii, a păcatelor care înăbușă sufletul, a războaielor care ucid trupul, și 
sufletul, trebuie  ca scânteia dumnezeiască din versetele Sfintei Evanghelii , să  îndemne credincioșii 
la curaj și statornicie prin  lupta spirituală a dăruirii, a evlaviei si al   încrederii in învățăturile 
transmise de Isus Cristos : „Învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi cu inima smerită“ 
Într-adevăr, smerenia, pacea şi blândeţea inimii sunt pacea sufletului starea de echilibru ,este  
esenta Legii Faca-se voia TA! 
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