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Pacea
 Pacea nu este absenţa războiului. Este o virtute, o dispoziţie 

spre bunăvoinţă, încredere, dreptate. ( Spinoza 1670)
 Pacea înseamnă curăţirea minţii, blândeţea sufletului, dulceaţa 

inimii,odihna vieţii, lungimea prieteniei şi soţia
dragostei.(Grozzadini)

 pace derivă din latinescul pax. el definește în general, în sens 
pozitiv, o stare de liniște, o stare lipsită de conflicte militare

 Pacea este un dar al lui Dumnezeu și un dar pe care 
noi ni-l facem unul altuia (Biblia).

”Mărire în cer lui Dumnezeu și Pace pe Pământ 
oamenilor de bunăvoire. ” ( cântau îngerii la Nașterea lui 
Isus – Biblie, Noul Testament)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Defini%C8%9Bie


Respectul uman

 Calitatea cea mai importantă 
care se află la baza oricărei 
construcţii sociale este respectul = 
arta de a trăi, o virtute, sistemul 
imunitar al conștiinței.
 UMANITÁTE s. f. 1. sentiment de bunăvoință, 

compasiune pentru nenorocirile altuia, bunătate, omenie.
 16 noiembrie –Ziua Internațională a toleranței( a 

respectului)



Respectul concret
 Să asculți pe cineva fară să îl întrerupi
 Să iei în considerare sentimentele celuilalt
 Să nu ai idei preconcepute despre cineva/ceva
 Să încerci să întelegi punctul de vedere al celuilalt
 Să te iubești pe tine însuți
 Încredere si corectitudine
 Să acorzi spațiu si libertate celuilalt
 Comunicare directă
 Să îl ajuți pe un om să se ridice, să construiască ceva 

în loc sa îl tragi în jos
 Prietenie
 Să nu-l grabești pe celălalt



Respect- citate
 “Când ești mulțumit să fii pur și simplu tu însuți și să nu te 

compari cu ceilalți, toți te vor respecta!” (Lao Tse)
 „Nimic nu este mai detestabil decât respectul bazat pe teamă.”
( Albert Camus)
Cine nu respectă viața, nu o merită.” 

( Leonardo da Vinci)
 ”Respectă-te pe tine și alții te vor respecta.” 

(Confucius)
 ”Respectul este ca o stradă cu doua sensuri, dacă vrei 

să-l primești, trebuie să-l dai.” (R. G. Risch)
 ”Caută respectul, nu atenția. Durează mai mult.” (Ziad K. 

Abdelnour)
 ”Vorbesc tuturor în acelasi fel, fie ca este gunoierul ori

presedintele universității.” (Albert Einstein)



Poezie
Să fie pace în lume !

Să fie pâine pe masă
Și toți ai casei acasă
Și grâu-n brazdă să iasă
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt. 

Și ale lumii guverne
Să știe bine-a discerne, 
Nevoia vieții eterne, 
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt. 

Să fie-o blânda lumină, 
Și nu rachete-n gradină, 
Doar vești frumoase să vină, 
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt. 

Ca focul rău să nu ardă, 
Cât viața-n noi nu e moartă, 
Să stăm cu toții de gardă
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt. 



Sub zbuciumatele astre, 
Destul cu-atâtea dezastre, 
O cer durerile noastre, 
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt. 

Destul cu traiul de câine, 
Spre dezvoltare și pâine
Și pentru ziua de mâine
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt. 

De-o pace dreaptă mi-e sete, 
Plenară-ntregii planete, 
A hotarât ce se vede, 
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt

Miniștrii lumii să n-asculte
De interese oculte, 
Ci de voințele multe, 
Să fie pace, pace, pace pe Pamânt.

de Adrian Păunescu



Respectul religios
PORUNCA IUBIRII

” Să-l iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău, din toată inima, 
din tot sufletul tău și cu toate 
puterile tale iar pe aproapele tău 
ca pe tine însuți. ”( Noul 
Testament- Biblie) 
https://www.youtube.com/watch?v
=FWpWSZU2AEo ( cântec)

https://www.youtube.com/watch?v=FWpWSZU2AEo
https://www.youtube.com/watch?v=FWpWSZU2AEo


Ecumenism religios
Unitate în diversitate
Unitatea prin Isus Cristos - ”Eu sunt Calea, 

Adevărul și Viața. ”(Noul Testament- Biblie)

Este o mișcare în spre celălalt pentru al cunoaște 
mai bine, fără a-mi pierde identitatea

Celălalt se manifestă divers, dar are același scop 
ca și mine – să urmeze Calea, Adevărul și Viața

Este o îmbogățire pentru fiecare 

https://www.youtube.com/watch?v=nGO7TXGyu6g
(conferință) 

https://www.youtube.com/watch?v=nGO7TXGyu6g


Forme de violență împotriva vieții 
care afectează grav pacea
 Avortul
Eutanasia
Reproducerea asistată
Clonarea
Contracepția
Teoria gender
Homoxexualitatea
 http://www.culturavietii.ro/2014/10/06/un-

adevarat-masacru-22-000-000-de-avorturi-
romania-1958-2011/

 http://www.culturavietii.ro/

http://www.culturavietii.ro/2014/10/06/un-adevarat-masacru-22-000-000-de-avorturi-romania-1958-2011/
http://www.culturavietii.ro/2014/10/06/un-adevarat-masacru-22-000-000-de-avorturi-romania-1958-2011/
http://www.culturavietii.ro/2014/10/06/un-adevarat-masacru-22-000-000-de-avorturi-romania-1958-2011/
http://www.culturavietii.ro/


Forme de violență împotriva vieții 
care afectează grav pacea 
Ura și uciderea creștinilor
Ura și uciderea etnică
• http://www.culturavietii.ro/
 http://www.culturavietii.ro/2015/02/16/martiri-

pentru-credinta-numele-celor-21-de-crestini-
egipteni-decapitati-de-statul-islamic-libia

 http://www.culturavietii.ro/2014/12/20/noua-
toleranta-esti-crestin-trateaza-te/

 http://www.culturavietii.ro/2013/12/05/esti-crestin-
te-amendam-te-reeducam/

http://www.culturavietii.ro/
http://www.culturavietii.ro/2015/02/16/martiri-pentru-credinta-numele-celor-21-de-crestini-egipteni-decapitati-de-statul-islamic-libia
http://www.culturavietii.ro/2015/02/16/martiri-pentru-credinta-numele-celor-21-de-crestini-egipteni-decapitati-de-statul-islamic-libia
http://www.culturavietii.ro/2015/02/16/martiri-pentru-credinta-numele-celor-21-de-crestini-egipteni-decapitati-de-statul-islamic-libia
http://www.culturavietii.ro/2014/12/20/noua-toleranta-esti-crestin-trateaza-te/
http://www.culturavietii.ro/2014/12/20/noua-toleranta-esti-crestin-trateaza-te/
http://www.culturavietii.ro/2013/12/05/esti-crestin-te-amendam-te-reeducam/
http://www.culturavietii.ro/2013/12/05/esti-crestin-te-amendam-te-reeducam/


Pași  spre mai multă pace
 Dacă ești creștin citește și tăiește Biblia
( Revelația lui Dumnezeu) – împreună cu Biserica!

http://ro.radiovaticana.va/news/2016/10/27/predic%C4%83_sf%C3%A2nta
_marta_calamit%C4%83%C8%9Bi_naturale_r%C4%83zboaie_pace_c
opii/1268169

 Ascultă-ți conștiința (sădită în tine de Creator)!
 Cunoaște-ți drepturile legislative!
 http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturile-omului.php
 Atenție la secularism- o mișcare de idei și obiceiuri care promovează 

un “ umanism” ce face total abstracție de Dumnezeu, concentrat cu totul 
asupra muncii și producției de bunuri și târât de beția consumului și a 
plăcerii, fără a se găndi la primejdia de “a-si pierde sufletul”!

http://ro.radiovaticana.va/news/2016/10/27/predic%C4%83_sf%C3%A2nta_marta_calamit%C4%83%C8%9Bi_naturale_r%C4%83zboaie_pace_copii/1268169
http://ro.radiovaticana.va/news/2016/10/27/predic%C4%83_sf%C3%A2nta_marta_calamit%C4%83%C8%9Bi_naturale_r%C4%83zboaie_pace_copii/1268169
http://ro.radiovaticana.va/news/2016/10/27/predic%C4%83_sf%C3%A2nta_marta_calamit%C4%83%C8%9Bi_naturale_r%C4%83zboaie_pace_copii/1268169
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturile-omului.php


Sitografie și bibliografie
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pace
 http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=pace
 http://www.consultanta-psihologica.com/respectul-de-sine-sistemul-imunitar-

al-constiintei/
 http://deweekend.ro/ce-este-respectul/
 http://www.artadeatrai.ro/respectul
 https://dexonline.ro/definitie/umanitate
 http://cuvintecelebre.ro/subiecte/respect/ 

https://citatedespretoate.wordpress.com/category/citate-despre-respect/
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecumenism
 Biblia
 Planul lui Dumnezeu – decalog pentru mileniul III; Ioan Paul al II-

lea; Ed. Enciclopedică;1999
 Pacea va fi ultimul cuvânt pe Pământ; Olivier Berranger,Ed. Galaxia 

Gutenberg, 2004
 Caută pacea și o urmează, Jacques Fhilippe, Ed.Viața Creștină,2015 

 Bioetica, Isidor Chinez, Ed. Sapientia, 2015

http://www.consultanta-psihologica.com/respectul-de-sine-sistemul-imunitar-al-constiintei/
http://www.consultanta-psihologica.com/respectul-de-sine-sistemul-imunitar-al-constiintei/
http://www.consultanta-psihologica.com/respectul-de-sine-sistemul-imunitar-al-constiintei/
http://www.consultanta-psihologica.com/respectul-de-sine-sistemul-imunitar-al-constiintei/
http://deweekend.ro/ce-este-respectul/
http://www.artadeatrai.ro/respectul
https://dexonline.ro/definitie/umanitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecumenism


Vă mulțumesc  
și 

mă străduiesc să vă respect! 
Prof. Elena Jarda- consilier 

educativ
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