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Dnes večer chceme pomocou modlitby zasiať semienka pokoja v Južnom Sudáne a v Konžskej 

demokratickej republike, i v každej krajine zranenej vojnou. Bol som rozhodnutý navštíviť Južný 

Sudán, ale nebolo to zatiaľ možné. Vieme však, že modlitba je dôležitejšia, pretože je mocnejšia: 

modlitba účinkuje so silou Boha, ktorému nič nie je nemožné. 

 

Z tohto dôvodu, srdečne ďakujem všetkým, ktorí naplánovali túto vigíliu a ťažko pracovali, aby 

sa mohla uskutočniť. 

 

“Zmŕtvychvstalý Kristus nás pozýva, aleluja!” Tieto slová piesne v svahilčine sprevádzali vstupnú 

procesiu, spolu s obrazmi z oboch krajín, za ktoré sa osobitne modlíme. Ako kresťania veríme a 

vieme že pokoj sa dá uskutočniť, pretože Ježiš vstal z mŕtvych. On nám dáva Ducha Svätého, 

ktorého vzývame. 

 

Svätý Pavol nám nedávno pripomenul, že Ježiš Kristus “je náš pokoj” (Ef 2,14). Na kríži vzal na 

seba všetko zlo sveta, vrátane hriechov, ktoré začali a podporujú vojny: pýcha, chamtivosť, 

túžba po moci, lži.. Ježiš porazil všetko toto svojím zmŕtvychvstaním. Zjavujúc sa v kruhu svojich 

priateľov hovorí: “Pokoj vám!” (Jn 20,19.21.26). Opakuje nám tieto isté slová aj dnes večer: 

“Pokoj vám!” 

 

Bez teba, Pane, by bola naša modlitba zbytočná, a naša nádej pre pokoj by bola ilúziou. Ale ty si 

živý. Pracuješ  pre nás a s nami. Ty si náš pokoj! 

Nech zmŕtvychvstalý Pán zborí múry nepriateľstva, ktoré rozdeľujú bratov a sestry osobitne v 

Južnom Sudáne a Konžskej demokratickej republike. 

Nech uteší ženy, ktoré sú obeťami násilia vo vojnových oblastiach a po celom svete.  



 

Nech ochraňuje deti trpiace v konfliktoch, ktoré im kradnú ich detstvo a niekedy aj celý život. 

Aké pokrytecké je popierať masové zabíjanie žien a detí! Tu vojna ukazuje svoju najdesivejšiu 

tvár.  

 

Nech Pán pomôže najmenším a chudobným tohto sveta vytrvalo veriť a dôverovať, že Božie 

kráľovstvo je blízko, v našom strede a je “spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom” (Rim 

14,17). Nech posilňuje všetkých tých, ktorý sa deň čo deň usilujú premáhať zlo dobrom, slovami 

a skutkami bratstva, rešpektu, stretnutia a solidarity. 

 

Nech Pán posilní vo vládnych predstaviteľoch a vo všetkých lídroch ducha, ktorý je ušľachtilý, 

vzpriamený, vytrvalý a odvážny v hľadaní pokoja skrze dialóg a rokovania. 

 

Nech nás všetkých Pán uschopní byť tvorcami pokoja kdekoľvek sa nachádzame, v našich 

rodinách, v škole, v práci, v komunite, v každej situácii.  “Umývajme si navzájom nohy”, ako to 

robil náš Majster a Pán. Jemu nech je sláva a chvála, teraz i naveky. Amen. 

 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 


