
 
  

 
 
For Our World 
We need to stop. 
Just stop. 
Stop for a moment… 
Before anybody 
Says or does anything 
That may hurt anyone else. 
We need to be silent. 
Just silent. 
Silent for a moment… 
Before we forever lose 
The blessing of songs  
That grow in our hearts. 
We need to notice. 
Just notice. 
Notice for a moment… 
Before the future slips away 
Into ashes and dust of humility. 
Stop, be silent, and notice… 
In so many ways, we are the same. 
Our differences are unique treasures. 
We have, we are, a mosaic of gifts 
To nurture, to offer, to accept. 
We need to be. 
Just be. 
Be for a moment… 
Kind and gentle, innocent and trusting, 
Like children and lambs, 
Never judging or vengeful 
Like the judging and vengeful. 
And now, let us pray,  
Differently, yet together, 
Before there is no earth, no life, 
No chance for peace. 
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Για τον Κόσµο µας 
Πρέπει να σταµατήσουµε. 
Απλά να σταµατήσουµε. 
Να σταµατήσουµε για µία στιγµή... 
Πριν κάποιος 
Κάνει ή πει κάτι 
Που µπορεί να πληγώσει κάποιον. 
Πρέπει να σιωπήσουµε. 
Απλά να σιωπήσουµε. 
Να σιωπήσουµε για µία στιγµή... 
Πριν χάσουµε για πάντα 
Την ευλογία των τραγουδιών 
Που γεµίζουν τις καρδίες µας. 
Πρέπει να προσέξουµε. 
Απλά να προσέξουµε. 
Να προσέξουµε για µία στιγµή... 
Πριν το µέλλον ξεγλυστρήσει 
Στις στάχτες και την σκόνη της ταπεινοφροσύνης. 
Είµαστε ίδιοι, µε τόσους τρόπους. 
Οι διαφορές µας είναι µοναδικοί θησαυροί. 
Έχουµε, είµαστε, ένα µωσαϊκό από δώρα 
Να φρoντίσουµε, να προσφέρουµε, να δεχτούµε. 
Πρέπει να είµαστε. 
Απλά να είµαστε. 
Να είµαστε καλοσυνάτοι και τρυφεροί, αθώοι και γεµάτοι 
εµπιστοσύνη 
Σαν τα παιδιά και τα προβατάκια, 
Χωρίς να κρίνουµε και να εκδικούµαστε 
Σαν τους κριτές και τους εκδικητές. 
Και τώρα ας προσευχηθούµε, 
Με διαφορετικό τρόπο, αλλά µαζί 
Πριν χάσουµε τη γη, τη ζωή, 
Την ευκαιρία για ειρήνη. 
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