صالة مسيحية مع الخليقة
اآلب ،م َع جميعِ خالئِ ِقك،
نُس ِّبّ ُحكَ  ،أيّها
ُ
صن ُع يَ ِدك القديرة.
التي هي ُ
إنها ُم ٌ
ومن َعط ِفك.
لك لك ،وهي ُممت ِلئةٌ ِمن ُح
ضورك ِ
ِ
ُكن ُمسب ًحا.
يا يسوعَ ،
ابن هللا ،يا َمن ِبك ُخ ِلقَ ك ّل شيء.
أحشاء أ ُ ِ ّمك مريم،
ت في
لقَد تجسد َ
ِ
رت ِجز ًءا ِمن هذ ِه األرض،
ص َ
ف ِ
ونَ َ
رت إلى هذا العالم بأعين بشريّة.
ظ َ
ي في ك ّل خَليقَة،
َ
أنت اليوم ح ٌّ
بين األموات.
ِب َمجدِك ،مج ِد
ِ
القائم ِمن ِ
ُكن ُمسب ًحا.
الروح القُدُس،
أيها ّ
نحو محبَّ ِة اآلب،
نورك هذا
يا َمن تُو ِ ّجهُ ِب ِ
العالم َ
َ
وتُرافِ ُق أنينَ الخَليقَة،
ضا في قلوبِنا
َ
أنت تَحيا أي ً
َكي ت َ ُحثَّنا على الخير.
ُكن ُمسب ًحا.
أيها الرب اإلله ،يا َمن أنتَ واح ٌد وثالوث ،وش َِركةٌ رائعةٌ للمحبَّ ِة الالمتناهية،
َع ِلّمنا أن نَتأ ّملَك ،في جما ِل ال َكون،
َح ُ
يث كل شيء يُح ِدّثنا عنك.

أي ِقظ تَسبي َحنا و ُ
كرنا ِمن أج ِل ك ِّل كائن َخلَقتَه.
ش َ
أس ِبغ َعلينا نِع َمة ال ّ
عور باتّحادِنا العميق بك ِّل ما هو موجود.
ش ِ
يا إلهَ ال َمحبَّة ،رسخ فينا الوعي بأننا أداة ً ِل َم َحبَّتِك،
ي من قِبَ ِل َك.
تِجاه ك ِّل كائنا ِ
ت هذه األرض ،ألن ليس بينها واحدٌ منس ٌّ
عدم االكتراث،
أ َ ِنر أصحا ِ
ب السلط ِة والمالَ ،كي ال يَسقُطوا في خطيئ ِة ِ
الخير العام ،ويساندوا الض َعفاء،
ويُ ِحبوا
َ
ويَعتَنوا بِهذا العالم ،بيتنا ال ُمشت َ َرك.
نورك،
الفُ َ
قرا ُء يبتهلون إليك مع األرض :إكتنفنا ،يا ربّ ِ ،بقُ َّو ِتك و ِب ِ
ضل،
ل
نحمي ك َّل حياة ،ونُ ِعدَّ ُمستَقبَالً أَف َ
َ
يأتي َملكوت ُكَ ،ملكوتُ العَد ِل والمحبّ ِة والجمال.
ف َ
ُكن ُمسب ًحا يا هللا!
آمين.

