
Stvořiteli všeho, 

z tvého společenství lásky vyšlo tvé Slovo, aby vytvořilo symfonii života, jenž zpívá tvou
chválu. 

Svou svatou Moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanitost tvorů, kteří tě chválí svým
bytím. Den po dni promlouvají ,  noc co noc zjevují poučení. Povolal jsi l idi, aby obdělávali a
chránili tvou zahradu. Vložil jsi nás do správných vztahů s každým tvorem, abychom mohli
naslouchat jejich hlasům a učil i  se chránit podmínky pro jejich život. 

Ale my se obracíme k sobě a pryč od svých spolutvorů. Zavíráme uši a nenasloucháme tomu,
co nám naši spolutvorové radí. Nenasloucháme nářku chudých a potřebám těch, kdo jsou
nejzranitelnější. Umlčujeme hlasy těch, kdo uchovávají tradice, které nás učí pečovat o Zemi.
Zavíráme své uši před tvým tvůrčím, usmiřujícím a udržujícím Slovem, které nás volá skrze
Písma. Naříkáme nad ztrátou druhů, které byly stvořeny spolu s námi a j iž nikdy nepromluví,
a nad ztrátou jejich životního prostoru. Oplakáváme ztrátu lidských kultur, spolu s životy a
živobytím těch, kdo byli zbaveni svých domovů nebo zahynuli. 
Stvoření sténá, když lesy praskají a zvířata prchají před plameny útlaku, jež jsme zažehli svou
neochotou naslouchat. 

V této Době stvoření tě prosíme, abys nás povolal, jako z hořícího keře, udržujícím ohněm
svého Ducha. Dýchni na nás. Otevři naše uši a pohni naše srdce. Obrať nás od pohledu
dovnitř. Nauč nás rozjímat tvé stvoření a naslouchat hlasu každého tvora, který ohlašuje tvou
slávu. Neboť „víra pochází ze slyšení“. Dej nám srdce, abychom naslouchali radostné zprávě
tvého příslibu, že obnovíš tvář Země. Osviť nás svou milostí, abychom následovali Krista, když
se učíme našlapovat zlehka na této posvátné půdě. Naplň nás nadějí ,  že ohně útlaku uhasíš
světlem své uzdravující lásky, která udržuje náš společný domov. 

Ve jménu toho, který přišel ohlásit radostnou zvěst celému stvoření, Ježíše Krista. 
Amen. 
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