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98 Zpívejte Pánu nové písně 

178 Krásná je modrá obloha 

179 I hvězdy a slunce 

219 Hory, doly, stráně 

613 Oči všech se upírají 
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Milí přátelé, 

 

 v letních měsících se my lidé (většinou z města) více než 

jindy pohybujeme v přírodě. Někdo se vypraví do hor, někdo jede k 

moři,  jiný zas sjíždí řeky či poznává krajinu na kole. A nebo se 

vypraví na zcela obyčejnou procházku do lesa. A také si mnohem 

spíše všimneme, že je měsíc v úplňku nebo jak krásně září hvězdy na 

noční obloze. Když jsme venku obklopeni přírodou, vnímáme její 

nádheru. Sám sebe se pak ptám, proč vlastně žijeme ve městech, kde 

je přírody přece jen mnohem méně. 

 Soustřeďme tedy dnes svoji pozornost právě k přírodě. 
Obklopuje nás, ale zároveň jsme také její součástí. Nemůžeme bez ní 

žít, jsme na ní závislí. Avšak naše civilizace vede s přírodou tragický 

boj. A v posledních desetiletích se zdá, že tento zápas může 

skončit velkým neštěstím. Nejde jen o oteplování Země ale také o 

mimořádné vymírání druhů. A zdá se že vinu na tom neseme my lidé. 

 V církvi nebývá obvyklé kázat o vztahu člověka k přírodě. 
Kážeme o Boží lásce, o spáse člověka v Kristu, o Božím soudu, o 

hříchu, o pokání, o poslušnosti. Tedy o vztahu Bohu a o vztazích 

člověka k člověku. Je to jistě důležité a podstatné: Připomínat si, že 

nás Pán Bůh má rád, že je náš Stvořitel a že On také jako Ježíš 

Kristus přišel na tuto zemi, aby na sebe vzal naše viny a tak nás 

vysvobodil a otevřel nám cestu k životu. 

 Je také důležité vědět, že Bůh stvořil přírodu jako dobrou 

a že člověku dal za úkol ji střežit a ochraňovat. Tak to čteme na 

počátku Bible: „Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji 

v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.“(Gn 2.15) Příroda tedy 

nepatří nám. Patří Stvořiteli. Nemáme žádné právo ničit ji jen pro 

svoje pohodlí či pro svoji pýchu. Žít uprostřed přírody je bezpochyby 

veliký dar. A ten Bůh připravil i pro naše potomky. Tedy i vůči nim 

máme odpovědnost: Zachovat přírodu tak, aby i oni v ní mohli žít. 

 V Písmu není ovšem mnoho míst, kde by se mluvilo o 

vztahu člověka a přírody. Spíše se zde mluví o tom, že stvoření 

Boha oslavuje (např. Ž 148). V Desateru třeba nenajdeme přikázání, 

kde by šlo o vztah k přírodě. 



 Je to dáno tím, že doba, v které žil biblický člověk, byla v 

mnohém jiná. Člověk tehdy totiž přírodu příliš neohrožoval. Naopak  

                                                       -2- 

 

s ní zápasil o přežití. Člověk se přírody se bál, neboť cítil, že je 

mocnější než on sám. Věřil také, že příroda je božská. Že země, 

řeky, stromy, slunce, měsíc, hvězdy i zvířata jsou bohové. Proto 

starověký člověk přírodu uctíval. Zapomínal ale přitom na jejího 

Stvořitele. 
 Do této situace mluví Starý Zákon. Proto mluví o Bohu jako o 

Stvořiteli a o veškeré přírodě jako o jeho stvoření (Gn 1.28). Proto 

má člověk nad přírodou panovat a ne přírodu uctívat jako 

božstvo. Má panovat jako moudrý a odpovědný pán.  

 Dnes ovšem žijeme v jiné situaci. V naší civilizaci se k 

přírodě chováme dost násilnicky a často i krutě. Necítíme s ní a 

jednáme s ní jako s věcí. Myslíme především na to, co z ní budeme 

mít. Kolik rud a nerostů budeme moci vytěžit, kolik uhlí a ropy 

budeme moci spálit, kolik kopců rozemlít na kamení, kolik stromů 

pokácet, kolik zvířat ulovit či spíše vypěstovat. A proč vlastně? Často 

jen kvůli svému sobectví, své nenasytnosti a pýše. 

 Tento kořistnický přístup k přírodě je ovšem hříchem a 

budeme za něj souzeni. Myslím, že kdybychom dnes od Pána Boha 

dostali Desatero, bylo by v něm alespoň jedno přikázání o vztahu k 

přírodě. 

 Jako dědicové biblického myšlení máme dnes velkou 

odpovědnost. Vždyť právě jednostranný výklad prvních kapitol 

Bible přispěl velkou měrou k dnešnímu nedobrému stavu. V Písmu 

ovšem také slyšíme, že příroda nepatří nám, ale Stvořiteli. 

Nemůžeme si tedy s ní dělat jen to, co se nám zachce. Neseme 

odpovědnost nejenom za sebe a za své bližní. Neseme odpovědnost 

také za stvoření, za přírodu, živou i neživou. Podle toho, jak se k 

přírodě chováme, budeme Bohem také souzeni. 

 Pán Ježíš Kristus nás v našem dnešním textu vybízí, 

abychom se zastavili. Vybízí nás, abychom se zastavili ve svých 

starostech, ve svém pečování, ve své honbě za pohodlím, za ziskem, 

za majetkem. Vybízí nás, abychom se zastavili a pohleděli na krásu. 

Třeba na krásu květin. Vždyť ani nádhera královského roucha se 

kráse květin nevyrovná.  

 Zastavme se tedy a pohleďme na krásu přírody kolem nás. 
Vždyť ji stvořil Bůh sám. Můžeme v ní poznávat i jeho lásku i jeho 

moudrost. A pokoušejme se naplnit náš vztah k přírodě láskou,  
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obdivem a úctou. Pokoušejme se přírodu nejenom využívat, ale také 

s ní cítit, radovat se z ní a dopřát ji co nejvíce svobody a také ji 

chránit. 

Naše civilizace bohužel usiluje o to, aby náš život byl stále 

pohodlnější, abychom vlastnili až příliš věcí, abychom mohli ještě  

rychleji cestovat, abychom co nejvíce míst přetvořili k obrazu svému, 

abychom co největší část přírody ovládli.                                                             

 Nejsou to dobré cíle a je čas je opustit. Nejsou to cíle 

kristovské, křesťanské. Vždyť mnohdy zbytečně ničíme to, co 

Pán Bůh stvořil. A na to nemáme právo. A neprospívá to ani nám 

samotným. Pokud budeme s přírodou nadále jen bojovat, bude ona 

bojovat i s námi. A my tento boj dříve nebo později prohrajeme. A 

Bůh nás přece stvořil k tomu, abychom žili v lásce. A to platí i ve 

vztahu k přírodě. 

 Pán Ježíš Kristus nám na mnoha místech Nového Zákona 

připomíná důležitost skromného života. I dnes je to stále aktuální. 

Vždyť bez tolika věcí se můžeme obejít. Kolik toho vlastně 

potřebujeme k životu, který by měl hloubku a který by byl naplněný 

láskou? Život je víc než konzum. 

 Milí bratři a sestry, zkusme se tedy dívat kolem sebe. Zkusme 

žasnout a radovat se z Božího stvoření. Zkusme se znovu učit 

skromnosti. A chraňme přírodu před sebou i před druhými. Vždyť 

příroda je Božím stvořením. Je to naše poslání i odpovědnost. 

 „Patřte na kvítí, kterak rostou, nedělají, ani předou, pravímť 

pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno 

z nich.“  

                                                                                                 Amen  

 


