
 

Príroda je Boží oltár 

 

Príroda je Boží oltár, na ktorom Stvoriteľ ponúka všetkým stvoreniam dostatok 

všetkého, čo potrebujú k spokojnému jestvovaniu na tomto pozemskom svete. Zo 

štedrých darov prírody by si človek, ktorého Boh poveril spravovaním tohto 

najväčšieho pokladu na Zemi, mal brať uvážlivo a striedmo. Správanie ľudstva však 

svedčí o opaku. Homo sapiens si uzurpuje právo na všetko a s darmi ponúkanými 

Stvoriteľom na prírodnom oltári sa nechce deliť s inými živočíchmi, ani rastlinami. 

Svojim koristníckym počínaním v prírode pácha človek neodpustiteľný hriech na 

jeho odvekých živočíšnych a rastlinných spolupútnikoch. Priam za svätokrádež 

možno považovať roztopašné poľovačky na vzácne a ohrozené druhy živočíchov, 

ktoré si zasluhujú najprísnejšiu ochranu.  

 Prírodu so všetkými jej neživými i živými prírodninami by sme mali naozaj 

považovať za Boží oltár, z ktorého by sme si mali vziať ponúknuté dary len po 

požiadaní od samotného Stvoriteľa. A vždy prapôvodcovi prírody Bohu za 

poskytnuté dary vedieť aj patrične poďakovať. Žiaľ, vyzerá to tak, akoby človek 

stratil už aj poslednú štipku zdvorilosti. Z Bohom ponúknutých neživých a živých 

darov prírody si Homo sapiens berie bez povolenia a rozumného uváženia, čo chce: 

exponenciálne exploatuje nerastné suroviny, neuvážene drancuje pralesy, roztopašne 

zabíja zvieratá, koristnícky pustoší mokrade, znečisťuje rieky, moria, oceány... Proste 

vedome ničí najväčší poklad, aký na Zemeguli kedy Boh stvoril. Roztopašne šliape 

po Božích daroch ponúkaných na prírodnom oltári. Takéto samopašné počínanie 

živočíšneho druhu človeka múdreho, ktorý sa vyvyšuje nad všetko ostatné tvorstvo 

na Zemi, s darmi ponúkanými Stvoriteľom, nemôže zostať nepostihnuté.  

V horizonte bližšej či vzdialenejšej budúcnosti ľudstvo samo seba vystaví 

spravodlivému súdu za svoje rozmarné správanie k prírode. Plytvanie nerastnými 

surovinami, narastajúce znečistenie vody a ovzdušia, exploatácia lesa, nadmerné 

hubenie živočíchov  vyústi k nápadnému vychýleniu ekologickej rovnováhy, ku 

ktorej dospievali ekosystémy Zeme v stáročia trvajúcom evolučnom vývoji. Spamätá 



sa ľudské pokolenie a začne sa správať skromnejšie, menej náročne k obnoviteľným 

i neobnoviteľným prírodným zdrojom, aby si samo sebe nevystavilo už v blízkej 

budúcnosti umrtný list? Iste sa to podarí, ak skromnosť a pokora pred Stvoriteľom 

a jeho obdivuhodným dielom prírodou pevne zakotvia hlboko v srdci všetkých 

jedincov živočíšneho druhu Homo sapiens... Každý jeden z nás musíme spustiť 

z našich neraz nezdravo prehnaných životných potrieb, ktoré nie sú bezpodmienečne 

nutné k aktuálnemu životnému štandardu...   

Verím, že sa vedomie človeka na úsvite tretieho milénia stihne ešte včas 

dostatočne „preformátovať“ z rýdzo materiálneho, ekonomického, pôžitkárskeho na 

duchovné a ekologické, aby sa spamätalo a vysielalo do výkonných orgánov tela také 

impulzy, pod vplyvom ktorých budú ľudské bytosti odumierajúcej prírode všemožne 

pomáhať.  

No a ako spoznáme, že v našom vedomí začína klíčiť semienko ekológie, 

ktoré tam dlho-predlho „spalo“ v stave dormancie, zanesené nánosmi nevhodného 

substrátu, čakajúc na príhodnejšie pomery tohto prostredia? Keď na rušnej križovatke 

zastane aspoň na chvíľu doprava kvôli veveričke, ktorej tam spadol zo stromu 

oriešok a musela si za ním zísť na cestu... Keď vodiči zostanú v nemom úžase bez 

nadávania stáť pred „procesiou“ žiab putujúcich po autostráde na miesto svojich 

jarných zásnub... Keď tetka pri predveľkonočnom upratovaní izieb nespáli v peci 

babôčky, ktoré ponachádzala v oknách, ale vynesie ich na dvor... Keď ujko nebude 

zjari vypaľovať v záhrade starú trávu a zabíjať všetok život v pôde... Keď rodina 

zámožného človeka bude dočasne počas hniezdenia tolerovať párik sýkoriek 

v poštovej schránke, v ktorej si postavil hniezdo pre výchovu svojho početného 

potomstva... Keď náruživému poľovníkovi pri zacielení na vzácnu trofej zveri zovrie 

od žiaľu nad vzatím zázračného života srdce, následne zvlhnú slzami ľútosti oči, 

ktoré zarosia sklo puškohľadu a ako špecifické kontaktné šošovky „rozostria“ cieľ, 

roztrasú sa kolená, stŕpnu ruky, a tak nestiahne spúšť na zbrani... Keď všetci budeme 

k prírode - tomuto Božiemu oltáru - zachovávať patričnú úctu, akej je tento veľký dar 

od Stvoriteľa naozaj hodný... 

 


