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Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie roli modlitwy o pokój
w kszta³towaniu ³adu miêdzynarodowego. Pokój we wspó³czesnym wiecie nie
jest oczywisty, gdy¿ tocz¹ce siê konflikty, dzia³ania terrorystyczne i nieustanne
³amanie podstawowych praw cz³owieka burzy ten  chcia³oby siê powiedzieæ
 utrwalony na sta³e porz¹dek. Coraz czêciej pogl¹dy rodowisk rz¹dz¹cych,
dyplomatycznych czy opiniotwórczych mo¿na sprowadziæ do ³aciñskiego przys³owia: Si vis pacem, para bellum (Jeli chcesz pokoju, przygotuj siê do wojny). S³owa te rodz¹ niepokój poród wielu osób i sk³aniaj¹ do refleksji nad
poszukiwaniem rozwi¹zañ o charakterze niemilitarnym. Refleksja ta jest konieczna szczególnie w sytuacji, w której podejmowane inicjatywy i dzia³ania dyplomatyczne w kwestii pokoju nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. Fundamentem
tej refleksji powinno byæ bogate nauczanie Jana Paw³a II, które ukazuje drogê
rozwi¹zywania wielu kwestii zwi¹zanych z pokojem.
Wnikliwa refleksja na temat modlitwy o pokój pozwala dostrzec, ¿e jest
ona sposobem na jego osi¹gniêcie i utrwalanie. Wspólnota miêdzynarodowa
wielokrotnie dostrzega³a, ¿e Jan Pawe³ II cieszy³ siê szczególnym charyzmatem,
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jakim by³a modlitwa. Tak jak cz³owiek odczuwa g³ód po¿ywienia, tak Papie¿
odczuwa³ g³ód obecnoci i bliskoci z Bogiem. W pamiêci wielu ludzi zapad³
obraz Jana Paw³a II odmawiaj¹cego brewiarz w bazylice Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem czy w katedrze na Wawelu, staj¹c siê przyk³adem autentycznej
modlitwy. Dziêki niej potrafi³ ukazywaæ drogi prowadz¹ce do rozwi¹zywania
wielu problemów, które opiera³y siê na wzajemnym przebaczeniu, pojednaniu
i porozumieniu, a nie na sile i przemocy.
Niniejszy artyku³ stanowi przekrój najwa¿niejszych kwestii poruszaj¹cych
temat modlitwy o pokój w nauczaniu Jana Paw³a II. Pierwszorzêdnym ród³em
publikacji jest przemówienie do korpusu dyplomatycznego z 10 stycznia 1987 r.
Pokój przekracza ludzkie si³y.

1. Istota modlitwy o pokój w życiu człowieka
Dla Jana Paw³a II modlitwa jest otwarciem siê ludzkiego serca na moc
samego Boga. Jest darem ³aski, który pobudza pragnienie pokoju wszêdzie tam,
gdzie go nie ma lub istniej¹ przeszkody do jego ustanowienia. Poprzez modlitwê
Bóg umacnia i pog³êbia solidarnoæ miêdzy ludmi pomimo ich ró¿norodnoci
kulturowej czy wiatopogl¹dowej. Modlitwa jest osobistym prawem cz³owieka
wynikaj¹cym z wolnoci religijnej, która powinna przys³ugiwaæ ka¿demu bez
wyj¹tku. Zak³ada ona jednoczenie troskê o sprawiedliwoæ, za pomoc¹ której
mo¿na utrwalaæ sprawiedliwy porz¹dek w wymiarze pañstwowym oraz miêdzynarodowym1.
Papie¿ zawsze podkrela³, ¿e modlitwa powinna poprzedzaæ czysto ludzkie dzia³ania, gdy¿ nape³nia odwag¹ i jest wsparciem dla tych, którzy respektuj¹
pokój i d¹¿¹ do jego utrwalania. Modlitwa jako spotkanie cz³owieka z Bogiem
i drugim cz³owiekiem uczy nawi¹zywania relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu, zrozumieniu, powa¿aniu i mi³oci. Jednocz¹c cz³owieka z Bogiem
i cz³owieka z cz³owiekiem tworzy wspólnotê ludzi, dla których nierównoæ, niezrozumienie, urazy i wzajemna wrogoæ przestaj¹ istnieæ2 . Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e modlitwa, bêd¹ca autentycznym wyrazem prawid³owej relacji z Bogiem
i blinimi, ju¿ przez to samo jest pozytywnym wk³adem w budowanie pokoju3.
1 Por. Jan Pawe³ II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwoci, nie ma sprawiedliwoci bez przebaczenia,
Orêdzie na XXXV wiatowy Dzieñ Pokoju (1 stycznia 2002 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. IV,
Kraków 2007, s. 839.
2 Por. Jan Pawe³ II, Wierz¹cy Zjednoczeni w budowaniu pokoju, Orêdzie na XXV wiatowy
Dzieñ Pokoju (1 stycznia 1992 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 767768.
3 Por. ibidem.

Modlitwa o pokój troską o ład międzynarodowy w nauczaniu Jana Pawła II

179

Studia Warmińskie 52 (2015)

Wnikliw¹ refleksjê na temat modlitwy Papie¿ rozwin¹³ w encyklice Dominum et Vivificantem. Dostrzega³, ¿e modlitwa jest g³osem tych wszystkich,
którzy pozornie nie maj¹ g³osu oraz bezporedniego wp³ywu na podejmowane
dzia³ania w zakresie pokoju. W dalszej kolejnoci Papie¿ podkreli³, ¿e modlitwa
jest objawieniem g³êbi cz³owieka, która pochodzi od Boga i tylko On mo¿e j¹
wype³niæ dziêki dzia³aniu Ducha wiêtego: Jeli wiêc wy, choæ li jestecie,
umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, to o ile¿ bardziej Ojciec z nieba
udzieli Ducha wiêtego tym, którzy Go prosz¹ (£k 11,13). Duch wiêty jako
dar Boga przychodzi do serca ka¿dego cz³owieka wraz z modlitw¹ i pomaga
ludzkiej s³aboci. wiêty Pawe³ rozwija tê myl w Licie do Rzymian: Gdy
bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za
nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami (Rz 8,26). Duch
wiêty nie tylko sprawia, ¿e cz³owiek potrafi siê modliæ, ale przeprowadza go
przez modlitwê i uzupe³nia jej wszelkie braki. Duch wiêty przydaje modlitwie
boskiego wymiaru4.

2. Główne źródło modlitwy o pokój
Z analizy papieskiego nauczania wynika, ¿e g³ównym ród³em modlitwy
o pokój jest Ewangelia. Ukazuje ona, ¿e pokój jest darem Boga, który wzywa
cz³owieka do jego zabezpieczenia i uczynienia z niego owocu sprawiedliwoci.
Z pokoju jako daru Boga wyp³ywa tak¿e zobowi¹zanie cz³owieka do jego
sta³ego poszukiwania zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.
Cz³owiek w ten sposób odnajduje w³aciw¹ drogê do przezwyciê¿ania niesprawiedliwoci, przemocy i kieruje siê w stronê prawdziwego i powszechnego
braterstwa5.
Braterstwo to ukazuje Ewangelia, która jest Ewangeli¹ pokoju. Jezus Chrystus ju¿ na Górze B³ogos³awieñstw naucza³: B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi (Mt 5,9). Podobnie
uczyni³ to tu¿ po Zmartwychwstaniu, zwracaj¹c siê do Aposto³ów: Pokój wam!
(J 20,21). Tymi s³owami Jezus ponownie wniós³ pokój do serc Aposto³ów,
którzy pozostawali jeszcze w stanie silnego wzruszenia po dowiadczeniu Wielkiego Pi¹tku6.
4 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem Ojca wiêtego Jana Paw³a II. O duchu
wiêtym w ¿yciu Kocio³a i wiata, Rzym 1986, w: Dzie³a zebrane , t. I, Kraków 2006, n. 65.
5 Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, Orêdzie na XV wiatowy Dzieñ
Pokoju (1 stycznia 1982 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, Kraków 2007, s. 693.
6 Por. G. Polak, Wojna i pokój. Teksty Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, Kraków 2008, s. 9.
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Z ewangelicznego nauczania wynika, ¿e si³¹ pokoju jest prawda. Jezus,
ukazuj¹c cz³owiekowi pe³niê prawdy, objawia i urzeczywistnia jednoæ cz³owieka z Bogiem, z sob¹ samym oraz z innymi. Prawda zawiera w sobie to wszystko, co utrwala i kszta³tuje pokój. Dotyczy to szczególnie takich kwestii, jak:
przebaczenie i pojednanie, które we wspó³czesnym wiecie s¹ fundamentem
d¹¿enia do pokoju7. Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do korpusu dyplomatycznego
w 1987 r. zwróci³ uwagê, ¿e cz³owiek przyjmuj¹c chrzecijañskie Objawienie
powinien mieæ wiadomoæ, ¿e to Chrystus jednoczy siê z ka¿dym cz³owiekiem. Jezus odkupi³ cz³owieka, sta³ siê jego bratem i jednoczy wszystkich wokó³
siebie. Poprzez modlitwê cz³owiek powinien odczuwaæ zjednoczenie z wszystkimi, którzy w wierze poszukuj¹ odpowiedzi na trudne i z³o¿one pytania. Modlitwa ukazuje ludzkie uprzedzenia, braki i b³êdy oraz skutki egoizmu, zazdroci,
agresywnoæ, które stoj¹ na drodze do osi¹gniêcia sprawiedliwego pokoju8.

3. Wymiary modlitwy o pokój
Jan Pawe³ II, poddaj¹c analizie dany problem, stawia³ konkretne pytania
i udziela³ wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Uczyni³ to równie¿ w kwestii modlitwy
o pokój, stawiaj¹c pytanie: Czy modlitwa przyczynia siê do postêpu w sprawie
pokoju? Papie¿, udzielaj¹c odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawi³ najwa¿niejsze wymiary modlitwy o pokój. Zalicza³ do nich: transcendentny, ludzki
i historyczny wymiar modlitwy.
Wymiar transcendentny jest pierwsz¹ miar¹ modlitwy o pokój. Jan Pawe³ II
zwróci³ uwagê, ¿e modlitwa o pokój musi byæ zawsze skierowana do Boga,
który go ustanowi³. Pokój jest darem Stwórcy dla ca³ej ludzkoci. Ustanawiaj¹c
go i powierzaj¹c cz³owiekowi ca³e stworzenie pod opiekê, chce, aby nim zarz¹dza³ i udoskonala³ respektuj¹c, ca³y porz¹dek stworzenia. W ten sposób Bóg
wpisa³ w ludzkie sumienia prawa, które zobowi¹zuj¹ go do poszanowania ludzkiego ¿ycia i drugiego cz³owieka. Prawa te zobowi¹zuj¹ tak¿e cz³owieka do
egzystencji w zgodzie z innymi na zasadzie wzajemnego poszanowania, sprawiedliwoci i solidarnoci9.
Wymiar ludzki jest drug¹ miar¹ modlitwy o pokój. Papie¿ podkrela³, ¿e
pokój w rozumieniu cz³owieka powinien oznaczaæ dobro porz¹dku ludzkiego,
dobro natury rozumnej i moralnej. Pokój jest owocem wolnej woli cz³owieka
7
8

Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 693.
Por Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego
(10 stycznia 1987 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, Kraków 2007, s. 508.
9 Por. ibidem, s. 507.
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kierowanej przez rozum ku osi¹gniêciu dobra wspólnego. W tym znaczeniu jest
on dobrem le¿¹cym w zasiêgu ludzkich mo¿liwoci, które cz³owiek mo¿e realizowaæ dziêki prawdzie, sprawiedliwoci, mi³oci i solidarnoci. Wartoci te wskazuj¹ na ród³o pokoju, jakim jest Stwórca. Od Niego pochodzi ca³e stworzenie
i jemu nale¿y podporz¹dkowaæ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do pokoju10.
Wymiar historyczny jest trzeci¹ miar¹ modlitwy o pokój. Zdaniem Jana
Paw³a II dzieje historii ukazuj¹, ¿e cz³owiek pozostawiony sam sobie przejawia
sk³onnoæ do kierowania siê nierozumnym i egoistycznym instynktem. Kieruj¹c
siê namiêtnociami dowiadcza, ¿e utrzymanie pokoju przekracza jego ludzkie
si³y. Dlatego uwolnienie siê od tych namiêtnoci u³atwia dzia³ania na rzecz pokoju. W tym kontekcie historia spe³nia istotne zadanie, gdy¿ ukazuje, ¿e tylko na
zasadzie solidarnego wspó³dzia³ania mo¿na pokonywaæ wszelkie trudnoci
i d¹¿yæ do dobra, jakim jest pokój11.
Jan Pawe³ II naucza³, ¿e modlitwa jest fundamentem dla pokojowego dialogu miêdzy ró¿nymi cywilizacjami i religiami. Dialog kszta³tuje sposób mylenia
cz³owieka i uczy go akceptacji innych kultur i religii, co wp³ywa na kwestiê
d¹¿enia do pokoju. Prowadzenie dialogu pozwala tak¿e unikn¹æ sytuacji,
w których odrzuca siê drugiego cz³owieka lub zabija go w imiê Boga. Dialog jest
pierwszym krokiem na drodze do osi¹gania i utrwalania pokoju12. Papie¿ by³
przekonany, ¿e dziêki modlitwie ka¿dy cz³owiek jest zdolny budowaæ pokój.
Jednak warunkiem jest wiara, ¿e cz³owiek otrzyma³ od Stwórcy wyj¹tkow¹ godnoæ. Dziêki niej staje siê podmiotem niezbywalnych praw i wolnoci, za s³u¿¹c
bliniemu wzrasta w cz³owieczeñstwie. Cz³owiek, który pod¹¿a za s³owami
Chrystusa: Po tym wszyscy poznaj¹, ¿ecie uczniami moimi, jeli bêdziecie siê
wzajemnie mi³owali (J 13,35), powinien dostrzegaæ, ¿e wspólnoty ludzi wierz¹cych maj¹ wp³yw na proces budowy pokoju13.
Modlitwa o pokój jest pierwszym etapem na drodze do jego osi¹gania
i utrwalania. Pojawiaj¹ce siê zagro¿enia pokoju czêsto s¹ wynikiem dzia³alnoci
cz³owieka, który ze wzglêdu na ludzk¹ naturê pope³nia b³êdy i ulega z³u. Konsekwencj¹ tego s¹ problemy wynikaj¹ce z pozorów prawdy, fa³szywego pojêcia
dobra, a tak¿e egoistycznych zapêdów maj¹cych na celu zaspokojenie w³asnego
interesu. Uniemo¿liwia to osi¹gniêcie dobra, jakim jest pokój, dlatego Jan Pawe³ II
nawo³uje do otwarcia siê na transcendencjê14.
10
11
12

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. Jan Pawe³ II, Wszyscy jestemy odpowiedzialni za wszystkich, Przemówienie do korpusu
dyplomatycznego (10 stycznia 2000 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 599.
13 Por. Jan Pawe³ II, W trosce o lepsz¹ przysz³oæ rodziny ludzkiej, Przemówienie do korpusu
dyplomatycznego (12 stycznia 2004 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 619.
14 Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 693.
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4. Wartość modlitwy o pokój
Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do korpusu dyplomatycznego w 1987 r., zwróci³ uwagê, ¿e autentyczna modlitwa przemienia ludzkie serce15. Przemiana ta
mo¿liwa jest wtedy, gdy cz³owiek zwraca siê do Boga w szczerej modlitwie,
kontempluj¹c stworzon¹ przez niego harmoniê16. Wtedy modlitwa staje siê drog¹
wiod¹c¹ do pokoju. Jednak d¹¿enie do pokoju bez uprzedniego przebaczenia
i pojednania  nie jest mo¿liwe. Nadaj¹ one now¹ jakoæ relacji miêdzy ludmi
i narodami, przerywaj¹ spiralê nienawici i zemsty, prowadz¹c do przemiany ludzkiego serca. Warunkiem przebaczenia jest zawsze prawda i sprawiedliwoæ. Bez
nich nie mo¿na usun¹æ przeszkód stoj¹cych na drodze do pojednania17. Przebaczenie i pojednanie bez uznania prawdy i sprawiedliwoci jest trudne do osi¹gniêcia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której cz³owiek, grupy osób i narody
nie uznaj¹ w³asnej winy. Papie¿ podkrela³, ¿e pojednanie cz³owieka z cz³owiekiem, narodu z narodem wymaga spe³nienia takich samych warunków, jak przy
pojednaniu grzesznika z Bogiem. Nale¿¹ do nich: uznanie w³asnej winy, skrucha,
postanowienie poprawy, przyznanie siê do winy oraz wolê zadoæuczynienia18.
We wspó³czesnym wiecie wspólnotê miêdzynarodow¹ dotyka wiele tocz¹cych siê konfliktów, dlatego Jan Pawe³ II zwraca³ uwagê, ¿e dzisiejszy wiat
jest coraz bardziej wiadomy, ¿e rozwi¹zanie powa¿nych problemów narodowych i miêdzynarodowych nie jest tylko kwesti¹ produkcji gospodarczej czy
organizacji prawnej albo spo³ecznej, ale wymaga odwo³ania siê do okrelonych
wartoci etyczno-religijnych, a tak¿e przemiany mentalnoci postêpowania ludzi19. Papie¿ by³ przekonany, ¿e fundamentem ³adu miêdzynarodowego s¹
obiektywne i trwa³e wartoci moralne, a nie zmiennoæ i tymczasowoæ. Wartoci te wyra¿aj¹ rzeczywist¹ troskê o losy cz³owieka i wiata. Jednak musz¹ byæ
zakorzenione w prawdzie o cz³owieku, która wyp³ywa z modlitwy. W chrzecijañskiej nauce cz³owiek zajmuje fundamentalne miejsce w kszta³towaniu porz¹dku moralnego  jest punktem centralnym. Uznanie porz¹dku moralnego jest
jednym z najwa¿niejszych nakazów dobra wspólnego20. Jego osi¹ganie i utrwa15
16
17

Por Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 508.
Por. ibidem.
Por. Jan Pawe³ II, Zapewnijmy dzieciom przysz³oæ w pokoju, Orêdzie na XXIX wiatowy
Dzieñ Pokoju (1 stycznia 1996 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 795.
18 Por. ibidem.
19 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Do czcigodnych
braci w episkopacie, do kap³anów i rodzin zakonnych, do wiernych Kocio³a katolickiego i wszystkich
ludzi dobrej woli w setn¹ rocznicê encykliki Rerum Novarum, Rzym 1991, w: Dzie³a zebrane , t. I,
Kraków 2006, n. 60.
20 Por. £ad moralny  porz¹dek moralny, w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Encyklopedia nauczania moralnego Jana Paw³a II, Radom 2005, s. 294.
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lanie nie zale¿y tylko od struktur i mechanizmów spo³ecznych, lecz od wspó³¿ycia miêdzy ludmi, a tak¿e od woli prawdziwego przebaczenia oraz szczerego pojednania. To jedyna droga do pokoju, która jest godna cz³owieka. Dotyczy ona szczególnie sytuacji naznaczonych g³êbok¹ nienawici¹. Wtedy
przebaczenie i pojednanie powinno byæ postrzegane jako akt heroicznoci, gdy¿
nie jest dla cz³owieka postaw¹ spontaniczn¹ i naturaln¹. Urzeczywistnianie przebaczenia i pojednania w ¿yciu miêdzynarodowym jest zgodne z obiektywnym
porz¹dkiem moralnym oraz stanowi probierz w budowie trwa³ego ³adu miêdzynarodowego.

5. Papieskie zaangażowanie w modlitwę o pokój
Aktywnoæ Jana Paw³a II w kszta³towaniu pokoju na wiecie by³o i w dalszym ci¹gu jest doceniane przez wielu ludzi i wiele rodowisk spo³ecznych.
Jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ zwi¹zanych z modlitw¹ o pokój
w okresie pontyfikatu Jana Paw³a II by³o wydarzenie asyskie21. Dziêki niemu
uda³o siê ukazaæ, ¿e religia i pokój id¹ ze sob¹ w parze. Papie¿, organizuj¹c
spotkanie ró¿nych religii i wyznañ, podkrela³, ¿e ludzkoæ w ca³ym jej zró¿nicowaniu, anga¿uj¹c siê w wielk¹ sprawê pokoju, winna siêgaæ do swych najg³êbszych i najbardziej ¿yciodajnych róde³ tam, gdzie kszta³tuje siê wiadomoæ i znajduje oparcie moralne dzia³anie ludzi22. Spotkanie ekumeniczne
w Asy¿u utrwali³o przekonanie, ¿e pokój przekracza miarê ludzkich mo¿liwoci
i si³. Pokój powinien byæ odnaleziony w modlitwie, która wykracza poza rzeczywistoæ ludzk¹. Jednak wymaga to otwarcia siê na transcendencjê i poddania siê
woli Boga, który najlepiej zna ludzkie serca. Pokój jest wartoci¹, który wymaga
prawdziwej solidarnoci oraz jednoci ca³ej rodziny ludzkiej23.
Pewnego rodzaju syntez¹ papieskiego nauczania na temat modlitwy o pokój s¹ jego s³owa z Orêdzia Urbi et Orbi na Wielkanoc 2003 r. Jan Pawe³ II,
przemawiaj¹c do zgromadzonych na placu w. Piotra, apelowa³, aby zosta³
przerwany ³añcuch nienawici, który zagra¿a harmonijnemu rozwojowi rodziny
ludzkiej i trwa³oci pokoju na wiecie. Niech Bóg nas wyzwoli od niebezpieczeñstwa dramatycznego konfliktu pomiêdzy kulturami i religiami. Wiara i mi³oæ do Boga niech sprawi¹, ¿e wierz¹cy wszystkich religii stan¹ siê odwa¿nymi
21 27 padziernika 1986 r. Jan Pawe³ II zorganizowa³ pierwszy wiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój.
Natomiast 27 padziernika 1997 r. w Asy¿u po raz pierwszy spotkali siê przedstawiciele wszystkich
religii na modlitwie o pokój. Por. S. Dziwisz, wiadectwo, Warszawa 2007, s. 188.
22 Por. Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 509.
23 Por. ibidem.
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wiadkami wzajemnego zrozumienia i przebaczenia, cierpliwymi budowniczymi
dialogu miêdzy religijnego, który da pocz¹tek nowej erze sprawiedliwoci
i pokoju24.

Zakończenie
Koñcz¹c refleksjê na temat modlitwy o pokój nale¿y stwierdziæ, ¿e wk³ad
Jana Paw³a II w kwestiê pokoju by³ bezcenny. Oprócz wskazañ praktycznych,
które mo¿emy odnaleæ w jego bogatym nauczaniu, podj¹³ równie¿ wnikliw¹
refleksjê na temat roli modlitwy w d¹¿eniu do pokoju. Z papieskiego nauczania
wyp³ywa wniosek, ¿e modlitwa o pokój jest pierwszym etapem na drodze do
jego uznania i osi¹gania. Wielki wp³yw na papiesk¹ wra¿liwoæ w zakresie pokoju mia³o jego osobiste dowiadczenie wojny. Podobnie jak ka¿dy, kto tê wojnê
prze¿y³  nie móg³ o niej zapomnieæ. Dlatego w swoim nauczaniu wiele uwagi
powiêci³ kwestii pokoju.
W przesz³oci droga do pokoju poprzez religiê by³a bardzo daleka. Jednak
dziêki papieskiemu nauczaniu sta³a siê krótsza. Jan Pawe³ II niestrudzenie wskazywa³, ¿e modlitwa o pokój by³a, jest i pozostanie wk³adem cz³owieka na rzecz
jego budowy. Pielgrzymuj¹c po wiecie i spotykaj¹c siê z wieloma ludmi zachêca³ do modlitwy o pokój. Papie¿ by³ przekonany, ¿e wiat potrzebuje pokoju, za jego zagro¿enia wynikaj¹ z ludzkich s³aboci. Z modlitwy o pokój wyp³ywa przes³anie, które zachêca ka¿dego cz³owieka dobrej woli do tego, aby sta³
siê jego orêdownikiem i stra¿nikiem. Cz³owiek mo¿e byæ twórc¹ nowej wizji
pokoju, która powinna byæ oparta na solidarnym wspó³dzia³aniu i braterskiej
jednoci. Osi¹gniêcie tego mo¿e nast¹piæ dziêki modlitwie o pokój, która jest
wyrazem troski o ³ad miêdzynarodowy.

MODLITWA O POKÓJ TROSKĄ O ŁAD MIĘDZYNARODOWY
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
(STRESZCZENIE)

Pokój we wspó³czesnym wiecie nie jest oczywisty, gdy¿ stale ulega ró¿norakim zagro¿eniom
spowodowanym tocz¹cymi siê konfliktami, dzia³aniami terrorystycznymi i nieustannym ³amaniem podstawowych praw cz³owieka. Wielu rz¹dz¹cych, a tak¿e rodowiska dyplomatyczne i opiniotwórcze
coraz czêciej odwo³uj¹ siê do przys³owia: Jeli chcesz pokoju, przygotuj siê do wojny. S³owa te
24 Por. Jan Pawe³ II, Zmartwychwsta³ Pan, który dla nas zawis³ na krzy¿u, Orêdzie Urbi et Orbi
na Wielkanoc (20 kwietnia 2003 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 67.
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rodz¹ niepokój wród wielu osób i pobudzaj¹ do refleksji nad poszukiwaniem rozwi¹zañ o charakterze
niemilitarnym. Z pomoc¹ przychodzi nauczanie Jana Paw³a II, które pomaga w poszukiwaniach
odpowiednich rozwi¹zañ. Jednym z nich jest modlitwa o pokój, która stanowi pierwszy etap na drodze
do jego uznania i osi¹gniêcia. Dziêki modlitwie cz³owiek przyczynia siê do budowy nowej wizji pokoju
opartej na solidarnym wspó³dzia³aniu i braterskiej jednoci.

PRAYING FOR PEACE AS AN EXPRESSION OF CARING
FOR GLOBAL HARMONY IN THE TEACHINGS OF JOHN PAUL II
(SUMMARY)

Peace is not an obvious thing in a modern world. It is permanently at risk from conflict,
terrorism and constant breaking of the basic human rights. Many of those in power, diplomats and
leaders are heard quoting, with increasing frequency, the Latin proverb: Si vis pacem, para bellum
(If you want peace, prepare for war). These words bring disquiet to many and stimulate reflection on
seeking non-military solutions. Teaching of John Paul II helps in this search for possible solutions.
Praying for peace is the first step on the road to accept and achieve peace. Prayer helps people
contribute to the creation of a new vision of peace, based on acting together and brotherly unity of
human beings.

GEBET FÜR FRIEDEN UND SORGEN ZUR WELTORDNUNGSPOLITIK
IN DER LEHRE VON JOHANNES PAUL II
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Frieden in der modernen Welt ist nicht offensichtlich, weil es ständig vielfältige Bedrohungen durch laufende Konflikte, terroristische Aktivitäten und Verletzung der Grundrechte des Menschen ausgesetzt ist. Aus dem Mund von vielen Herrschern in diplomatischen Kreisen und Meinungsmachern fällt zunehmend das lateinisches Sprichwort Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg
vor. Diese Worte führen dazu, dass bei vielen Menschen Angst und Reflexionen auf der Suche nach
einer nicht militärische Lösung stimuliert werden. Mit der Lehre von Johannes Paul II kommt Hilfe
bei der Suche nach geeigneten Lösungen. Eine davon ist das Gebet für den Frieden. Es ist der erste
Schritt auf dem Weg zur Anerkennung und Erfolge des Friedens. Dank dem Gebet trägt man zum
Aufbau einer neuen Vision des Friedens auf der Grundlage von sich gegenseitig unterstützenden
Individuen und brüderlicher Einheit.

