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Фото було зроблено в
січні 2008 року в Кібері
- найбільших нетрях
Кенії. Тут після виборів
Президента в грудні
2007 року сталися
серйозні заворушення,
які спонукали художника
графіті Соломона
Муганді до заклику до
миру.
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Екуменічна молитва
за мир 2022

Екуменічна молитва за мир 2022
Вседобрий Боже, ми прагнемо жити в
мирі один з одним.
Коли поширюються егоїзм та
несправедливість,
коли спалахує насилля між людьми,
коли примирення виглядає неможливим,
Ти є Той, хто дарує нам надію на мир.
Коли через різниці в мові, культурі чи вірі
забуваємо, що ми є Твоїми творіннями і що
Ти довірив нам творіння як спільний дім,
Ти є Той, хто дарує нам надію на мир.

Коли людей використовують один
проти одного,
коли владу застосовують, щоб
використати інших у власних корисних
цілях,
коли факти викривляються,
щоб обманювати інших,
Ти є Той, хто дарує нам надію на мир.
Навчи нас справедливо та дбайливо
ставитися один до одного і
протистояти корупції.

Подай нам відважних жінок та
чоловіків, котрі лікують рани, які не
вдаються до ненависті й тілесного чи
душевного насилля.
Дай нам знайти правильні слова,
жести та засоби, щоб сприяти миру.
Незважаючи на те, якою мовою
ми визнаємо Тебе «Князем миру»,
учини, щоб всупереч насиллю та
несправедливості наш голос був
почутий.
Амінь.

Авторка: Сестра Мері Грейс Со
народилася 1974 року в Кенії.
Сестри-місіонерки від Найсвятішої
Крови прибули до Німеччини у 2010
році як професійні медсестри.
Їхня праця навчила їх, яким
важливим є вміння слухати – перш за
все хворих та немічних. З 2016 року
сестри виконують душпастирську
працю в одній із німецьких парафій
і починають цього року пасторальне
служіння у лікарнях.
Враховуючи ситуацію в
їхній Батьківщині, вони
сподіваються на мирні
президентські вибори,
що відбудуться літом
2022 року.

