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Cu inima deschisă, Pă-
rintele Patriarh a înălțat 
rugăciuni la Ceruri pen-
tru restabilirea păcii, încă 
de atunci. „Ne exprimăm 
deplina solidaritate cu 
creștinii români ortodocși 
care trăiesc în Ucraina, 
precum și disponibilitatea 
de a-i ajuta după propriile 
noastre puteri. Ne rugăm 
Milostivului Dumnezeu, 
Domnul păcii, al dreptății și 
al iubirii, să dăruiască ocro-
tire poporului ucrainean și 
înțelepciune făcătoare de 
pace tuturor conducători-
lor politici responsabili”, a 
transmis Preafericitul Pă-
rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, 
conform Basilica.ro, în pri-
ma zi de război în Ucraina.

Compasiune, 
prietenie și 
solidaritate față 
de refugiați, din 
partea Bisericii 

Și acum, Preafericirea 
Sa ne îndeamnă „să culti-
văm pacea inimii noastre și 
să ne rugăm pentru pacea 
între popoare”. Ba chiar, în 
ziua în care am intrat în 
Postul Sfintelor Paști, pe 7 
martie, Părintele Patriarh 
a reiterat apelul la solidari-
tate și ajutor pentru Ucrai-
na. „Să ajutăm în continu-
are pe refugiați, să ne ru-
găm pentru pace și să fim 
făcători de pace! Încă de 
la început, Patriarhia Ro-

mână a luat act cu maxi-
mă îngrijorare de începe-
rea războiului din Ucraina, 
război declanșat de Ru-
sia împotriva unui stat su-
veran și independent. De 
asemenea, Patriarhia Ro-
mână a făcut apel la rugă-
ciune și solidaritate pen-
tru sprijinirea și ajutora-
rea cetățenilor ucraineni, 
refugiați în România, din 
cauza războiului. Astfel, 
în toată Biserica Ortodo-
xă Română au fost orga-
nizate colecte sau acțiuni 
de ajutorare a refugiaților 
din Ucraina. În ultimele zi-
le, sute de mii de ucraineni 
au intrat în țara noastră, 
fugind din calea războiului. 
Aceștia au fost întâmpinați 
încă de la intrarea lor în 
România cu multă com-
pasiune, prietenie și so-
lidaritate de reprezentați 
ai eparhiilor Bisericii Orto-
doxe Române, care le-au 

oferit ajutorul”, spune Pă-
rintele Patriarh.

Rugăciunea este 
mai puternică în 
Postul Paștelui 

Numeroși preoți și 
voluntari ai parohiilor au 
venit așadar, în sprijinul 
refugiaților ucraineni, im-
plicându-se în acte cari-
tabile de donație. Dar, pe 
lângă sprijinul financiar 
și material acordat, cleri-
cii le-au adus acestor oa-
meni triști și neputincioși, 
o mângâiere și un strop 
de speranță. „Patriarhia 
Română mulțumește tutu-
ror eparhiilor care au răs-
puns la apelul ei de coo-
perare frățească și contri-
buie în continuare la aju-
torarea refugiaților ucrai-
neni. În mod deosebit, 
mulțumim eparhiilor afla-
te la granița cu Ucrai-
na: Mitropolia Basarabi-
ei, Arhiepiscopia Suce-
vei și Rădăuților, Episco-
pia Maramureșului și Săt-
marului și Episcopia Tulcii. 
În contextul actual, mar-
cat de violență și multă 
suferință în Ucraina, es-
te necesară în continua-
re ajutorarea refugiaților 

ucraineni care tranzitea-
ză România sau rămân 
aici pentru o vreme. Tot-
odată, suntem chemați să 
înmulțim rugăciunea că-
tre Dumnezeu ca să înce-
teze războiul și să fie pa-
ce, pentru ca refugiații să 
poată reveni în patria lor. 
Mai ales acum, în timpul 
Postului Sfintelor Paști, 
când rugăciunea stăru-
itoare susține pocăința 
sinceră pentru păcate 
și face postul roditor de 
smerenie, pace și bună-
tate, este necesar să cul-
tivăm pacea inimii noas-
tre și să ne rugăm pen-
tru pacea între popoare. 
Violența militară din răz-
boi nu trebuie imitată prin 
violență verbală, prin atac 
la persoană sau denigra-
re. Dacă în slujbele or-
todoxe ni se oferă ade-
sea binecuvântarea „Pa-
ce tuturor”, este necesar 
ca această pace să o fa-
cem prezentă și roditoa-
re în Biserică, în familie, 
în societate și în relațiile 
dintre popoare, spre sla-
va Preasfintei Treimi și bi-
nele omenirii!”, mai spune 
Preafericitul Părinte Da-
niel, Patriarhul României, 
citat de Basilica.ro. 

religie
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Doamne Iisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, 
Cel ce ești Izvorul vieții și al 
păcii în Cer și pe Pământ, 
Revarsă harul păcii Tale în 
lumea tulburată de război 
și de ură. 
Stinge neînțelegerile și în-
vrăjbirea dintre oameni 
Și revarsă în inimile tutu-
ror smerenia, pacea și bu-
nătatea. 
Liniștește pe cei războinici 
și dăruiește-le înțelepciune. 
Dăruiește ajutor celor su-
ferinzi, ocrotire celor 
refugiați sau pribegi 
Și mângâiere celor 
înstrăinați și întristați, 
Iar nouă tuturor,
Dăruiește-ne voința și pute-
rea de a ajuta cu toată ini-
ma,
Pe semenii noștri care su-
feră din pricina războiului. 
Cel ce ai spus: Fericiți sunt 
făcătorii de pace, 
Că aceia fiii lui Dumnezeu 
se vor chema!, 
Învață-ne să căutăm do-
bândirea păcii inimii

Și a păcii între oameni și 
între popoare, 
Deoarece în inima în care 
se află pacea, 
Nu mai este vrajbă, iubire 
de stăpânire sau frică, 
Ci mângâierea Duhului 
Sfânt, 
Iubire de Dumnezeu și de 
semeni. 
Pentru aceasta, cu smere-
nie ne rugăm Ție, Hristoa-
se Dumnezeule,
Pentru pacea dintre oa-
meni în fiecare țară, 
Pentru pacea dintre popoa-
re 
Și pentru buna așezare a 
întregii lumi, 
Ca să viețuim în bună 
înțelegere 
Și să putem lucra fără îm-
piedicare faptele plăcute 
Ție, 
Slăvind iubirea de oameni, 
A Tatălui și a Fiului și a 
Sfântului Duh, 
Acum și pururea și în vecii 
vecilor,

Amin! 

Rugăciunea 
pentru 

pace 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române 
ne recomandă o serie de rugăciuni 
speciale pentru dezrădăcinarea urii, 
dragostea nefățarnică, încetarea 
războiului și a suferințelor oamenilor 
precum și pentru conviețuirea pe pământ 
în pace și armonie. Prezentăm și noi, 
în cele ce urmează, una dintre aceste 
rugăciuni pe care ar trebui să o înălțăm 
Domnului, cu inima smerită. 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române: 

„Să ne rugăm pentru pace 
şi să fim făcători de pace!” 

Patriarhul României și-a arătat grija față de 
credincioșii care sunt prinși în mijlocul războiului 
din Ucraina și disponibilitatea de a-i ajuta în limita 
posibilităților, încă de la începutul conflictului 
armat. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, 
Preafericitul Părinte Daniel a făcut apel la încetarea 
războiului și la rugăciune pentru pace chiar din 
prima zi a războiului. 
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