
„... je tam, kde sa 
v bezpečí  
môžem hrať, 
tvoriť, obdivo
vať prírodu, 
oddychovať, 
rásť“ – vyjadrila 
v kresbe  
11ročná Klárka. 
Ďakujeme.
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– Pozrite sa na toto dobrodružstvo učení-
kov na rozbúrenom mori (porov. Mt 8, 27; 
Mk 4, 41). 
– Ty vidíš dobrodružstvo, Svetlúšik, no ja by 
som sa od strachu triasla ako osika. 
– Dobromilka, však to predsa všetko dobre 
dopadlo. Na Ježišov rozkaz všetko utíchlo.
– „Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú?“ 
pýtali sa s údivom učeníci. 
– Je to ten, ktorý vládne stvoreniu a ukazuje 
nám, ako sa oň s úctou starať.
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Ahoj, kamaráti!

„Ježiš žil v úplnej harmónii so stvorením 
a ostatní nad tým žasli: ,Ktože je to, že ho 
i vietor, i more poslúchajú?‘ (Mt 8, 27).
Nepôsobil ako nejaký askéta odtrhnutý 
od sveta alebo nepriateľ príjemných vecí 
života.“        (LS, 98)

Ježiš a príroda

Úloha tohto týždňa

Keď sa vydáš po stopách Pána Ježiša Krista v jed-
notlivých evanjeliách a všímaš si jeho lásku 
k všetkému stvorenému, zastaví sa ti dych. 
Pán Ježiš Kristus vzdáva vďaky Bohu Otcovi za 
jeho stvorenie, je v prírode „doma“, predkladá 
pred zrak učeníkov detaily prírody i pravidlá 
usporiadania sveta. 

Preto v mnohých Ježišových podobenstvách 
a vysvetleniach nájdeš veľmi pekné príklady 
z prírody – poľné ľalie, nebeské vtáky, horčič-
né semiačko, vyschnutý figovník, ovečky a ich 
dobrý pastier, zelené pasienky.

„Pán mohol pozvať druhých, aby boli 
pozorní na krásu, ktorá je vo svete, 
pretože on sám bol v neustálom kontakte 
s prírodou a venoval jej pozornosť 
plnú lásky a úžasu. Keď prechádzal po 
končinách svojej zeme, zastavoval sa, aby 
kontemploval krásu, ktorú zasial jeho 
Otec, a pozýval učeníkov, aby vo veciach 
postrehli Božie posolstvo: ,Zdvihnite oči 
a pozrite sa na polia, že sú už biele na 
žatvu‘ (Jn 4, 35).“ 

(LS, 97)

V Ježišovom pozemskom 
živote si vo vzťahu 
k prírode všimneš aj 
to, že Ježiš si nebral 
viac, než potreboval. 
Všetko, čo robil, konal 
s ohľadom na druhých 
– predovšetkým však 
s ohľadom na vôľu 
Stvoriteľa.

„Ježiš nás učil tomuto postoju, keď 
nás pozýval, aby sme hľadeli na poľné 
ľalie a nebeské vtáky, alebo keď sa na 
hľadajúceho človeka ,pozrel s láskou‘ 
(Mk 10, 21). On naozaj vedel byť naplno 
prítomný pred každým človekom a pred 
každým stvorením...“ 

(LS, 226)

Máš nejaké obľúbené miesto v prírode? 
Možno záhradu s ovocím u babičky, výhľad 
z balkóna, pleso v Tatrách či obľúbenú 
hojdačku na kopci na stromoch, 
z ktorej vidíš celú vašu obec? 
Nakresli si toto miesto a na-
kresli tam aj Ježiša. O čom by 
si sa s ním rád porozprával 
na tomto mieste? Čo by ste 
v spoločnom domove spolu 
obdivovali a z čoho by ste sa tešili?

Spoločný domov


