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Enciclica Patriarhului Ecumenic Bartolomeu emisă cu 
prilejul Convocării Ecumenice Internaţionale

pentru Pace1

*

Întregii Biserici:

Har, milă şi pace de la Mântuitorul nostru, Domnul păcii

Duminică 22 Mai 2011

Iubiţi fraţi şi fii întru Hristos,

Cu ocazia celebrării fiecărei Sfinte Liturghii, după slăvirea numelui 
dumnezeiesc şi binecuvântarea împărăţiei cereşti, noi aducem trei cereri 
„Domnului”: „pentru pace,” „pentru pacea de sus,” şi „pentru pacea a toată 
lumea.” Dorinţa noastră arzătoare este ca lumea noastră să reflecte Împărăţia 
lui Dumnezeu, ca dragostea lui Dumnezeu să stăpânească „pe pământ precum 
este în ceruri.”

Totuşi, în vreme ce o astfel de pace este întâi de toate în rugăciunea 
noastră, ea nu este întotdeauna centrală în practica noastră. Ca discipoli cre-
dincioşi ai Domnului păcii, noi trebuie să urmăm constant şi să proclamăm 
persistent căi alternative care resping violenţa şi războiul. Deşi conflictul din-
tre oameni este inevitabil în lumea noastră, în niciun caz lucrurile nu stau la 
fel în privinţa războiului şi a violenţei. Dacă acest secol va rămâne în memoria 
oamenilor, atunci va fi pentru „urmarea celor ale păcii.” (Rom. 14,19).

Urmarea păcii s-a dovedit a fi întotdeauna provocatoare. Însă situaţia 
noastră prezentă este, în cel puţin două privinţe, aproape fără precedent. Mai 
întâi, niciodată până acum nu a fost posibil pentru un grup de fiinţe umane să 
elimine atât de mulţi oameni simultan; în al doilea rând, niciodată până acum 
umanitatea nu a fost în poziţia de a distruge mediul într-o măsură atât de 
mare. Ne confruntăm cu circumstanţe absolut noi care ne cer un angajament 
radical în slujba păcii.

De aceea noi salutăm cu mare bucurie Convocarea Ecumenică Inter-
naţională pentru Pace a Consiliului Mondial al Bisericilor desfăşurată între 
17 şi 25 mai 2011 în Kingston, Jamaica, ca o concluzie şi o continuare cores-

* Traducere din limba engleză realizată de Daniel Buda.




