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1. POGLAVJE  Bog, Narava, Človek 

 

Spoznaj Boga v Naravi 

 

»Na začetku je Bog ustvaril Nebo in Zemljo,« pravi prvi stavek Biblije. Vede oznanjajo: »Jaz 

sem Eden, postal bom Mnogotero. Kozmos je ustvarjen po volji Boga. Neskončen kozmos s 

številnimi gibajočimi in negibnimi predmeti, ki izvirajo iz Božanske Zavesti (Brahman1), 

ohranja Brahman in se na koncu razstopi v Brahmana. 

 

Božanska Zavest je želela postati mnogotero in obstajati kot materialno vesolje, z namenom 

izkusiti in ljubiti samo Sebe. Ko Eden privzame Ime in Obliko, postane mnogotero. Ljubezen 

ni nič drugega kot izraz globoko vrojene izkušnje enosti vsega v Stvarstvu. 

 

Ustvarjeno vesolje je tisto, kar imenujemo Narava. Sathya Sai Baba pravi: »Narava je Božje 

ogrinjalo«, kar pomeni, da predstavlja vidik Božanskosti, ki ga vidimo v materialnem svetu. 

Ostali subtilni vidiki Boga so prisotni, vendar skriti in nevidni fizičnemu pogledu. Narava je 

Njegovo telo; kosmos je Njegova volja. Razvoj v Naravi je resnično razkritje prirojenih moči 

v Naravi. Boga lahko spoznamo s pomočjo Narave, ki jo prežema Bog in je eno z njo. 

 

Ljudje razglašajo, da Bog ne obstaja, ker Ga ne morejo videti. To je velika izmišljotina. Cvet 

ima obliko, a njegov vonj nima oblike. Kako lahko zanikamo resničnost vonja, ker nima 

oblike? Oblika vonja v cvetu je podobna obliki Boga v Naravi. Bog ima vse oblike, vsa 

imena, vse lastnosti in trditve. Oglej si čudovito paleto različnosti v stvarstvu! To je lahko le 

fenomen neomejene slave – Boga! 

 

Odgovor na vprašanje »Kje je Bog?« nam kaže Narava. Narava je dokaz za obstoj Boga. 

 

Z duhovnega stališča materialna oblika ne more obstajati brez Božanskega temelja, ni 

življenja brez življenjske energije in ni inertne substance brez zavesti. Vsa zavest je enaka, saj 

izvira iz ene Kozmične Zavesti in je njena manifestacija. V Naravi obstaja le en tok Božanske 

Zavesti v različnosti imen in oblik. Zavest je tista, ki poganja materijo in ne obratno. Materija 

ne omogoča dviga Zavesti. Samo Eden obstaja! 

 

Slednik je držal v rokah rokopis knjige »Bog, Narava, Človek« za blagoslov. Ko je Sathya Sai 

Baba pristopil k njemu, mu je dejal: »Bog je Narava, Narava je Bog.« Ta globokoumna 

izjava naj vodi k boljšemu razumevanju in večji skrbi za življenje v materialnem okolju, ki ga 

imenujemo Narava. 

 

Človekov odnos do Narave 

 
Biblija oznanja: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi.« Človeštvo predstavlja vrhunec 

Stvarstva, vrh vseh živih bitij, a človek je pozabil svoj vir in povezanost s svetom v obliki 

Narave. Človek je rojen z namenom izražati in odslikavati božanskost; je otrok nesmrtnosti, 

postavljen v okolje minljivega sveta v svoji minljivi obliki. Vendar je človeštvo zatavalo s poti 

in pozabilo, kdo je. Umetnost prepoznanja Boga v Naravi in v nas samih nam je tuja, zato Ga 

                                                 
1 Brahman – Božanska zavest, Absolut, najvišja bit, neosebni Bog brez oblike in lastnosti 
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zanikamo in živimo v temi. 

Okolje, v katerem živijo ljudje, je le vidik Narave. Človek je razvil sposobnost posegati v 

Naravo in spreminjati okolje; danes imamo na voljo tehnologijo za ustvarjanje, 

preoblikovanje in vplivanje na okolico na številne načine. Toda brez zavedanja povezanosti 

med Bogom, Naravo in človekom ima vse to lahko resne posledice za ravnotežje Narave in 

kvalitetno življenje v skupnosti, državi in globalnem ekosistemu. 

 

Na svetu je vedno manj področij, ki ostajajo pristna in nedotaknjena in ki ohranjajo naravne 

danosti in ekosistem. Ljudje so odvisni od teh področij za svojo materialno, fizično, mentalno 

in duhovno blaginjo. 

 

Način delovanja Narave je občudovanja vreden in onkraj besed. Na primer, ogljikov dioksid, 

ki ga človek izdihava, uporabijo rastline, in kisik, ki pri tem nastane, potrebuje človek za 

dihanje. Oblaki, ki so nastali z izhlapevanjem oceanov, dežujejo na zemljo in se vrnejo nazaj 

v oceane v potokih in rekah. Človek lahko s svojim znanjem in tehnologijo zmoti te naravne 

cikle in povzroči škodljive motnje ter posledice na globalni ravni. 

 

Žal človek jemlje Naravo kot nekaj samoumevnega, misleč, da je nečuteča. S tem prezre 

čuteči vidik Narave, ki zagotavlja ustrezno ravnotežje med njenimi številnimi gradniki. V 

drugem poglavju smo nadalje preverili velikost in razsežnost teh vplivov na spremembe, ki se 

dogajajo v našem naravnem okolju. 

 

Neravnovesje med Naravo in Človekom 

 

Desettisoče let so številne civilizacije živele v harmoniji z Naravo in okoljem, na primer 

domačini iz Amerike, Avstralije, Filipinov, Indije in Južne Amerike. Spoznali so, da Narava 

zagotavlja in izpolnjuje vse materialne potrebe in okoliščine, kot tudi duhovno oporo in nauk. 

Narava je najboljši učitelj in svet je najboljša univerza. 

 

Pretirane želje, pohlep in neenakost povzročajo negativne vplive na prebivalce držav in tudi 

na številne elemente Narave. 

 

Urbanizacija na svetovni ravni ne pomeni le hudih obremenitev za okolje, temveč nas vodi 

vse bolj in bolj proč od Narave in naravnega okolja ter predstavlja vedno večji izziv za stik z 

Bogom v naravnem okolju. Vedno manj se zavedamo, od kod prihajajo hrana, zdravila, 

oblačila in zavetja ter kam se odlagajo hišni in industrijski odpadki ter oprema. 

 

Mnogi med nami nimamo več stika z naravnim okoljem in se ne zavedamo več, kako 

pomembno vlogo ima Narava za naš obstoj. Ne moremo si več privoščiti ignoriranja naše 

povezanosti in opiranja na naravno okolje – ta del je podrobneje pojasnjen v tretjem in 
četrtem poglavju. 

 

Z zlorabljanjem naravnih virov in pozabljanjem lastne človeške narave, je človek v nasprotju 

s Stvarstvom. Številne motje v Naravi je povzročilo človeško neprimerno obnašanje in njegov 

odnos. Človek je pozabil na celosten odnos med človeštvom in Naravo in od nje išče le 

koristi, brez omejitev in pravil. Rezultat je neravnovesje v Naravi z resnimi posledicami. Pri 

izkoriščanju naravnih virov je treba ohraniti primerno ravnotežje. Nepremišljeno izkoriščanje 

naravnih virov vodi do katastrof, kot so potresi, vulkanski izbruhi ipd. Hitro in pretirano 

širjenje tovarn in avtomobilov je odgovorno za povečano razširjenost bolezni. 

 



 B O G  N A R A V A  Č L O V E K 

 

Domov k Naravi 

 

Človek ima edinstveno priložnost spoznati in biti hvaležen za lepoto, resnico, dobroto in 

harmonijo v Naravi ter udejanjati ljubezen, sočutje in simpatijo. Te občutke mora razširiti ne 

le na druge ljudi, temveč na vsa bitja Narave. Človek mora ponovno odkriti svojo duhovno 

osnovo in svojo tesno povezanost z Bogom v Naravi in z vsemi živimi bitji. Podobno, kot slika 

usmeri našo pozornost k slikarju, lepota Božje mojstrovine povede človeka h Gospodovi slavi.  

 

Kot so ljudje razvili tehnologijo za uničenje, lahko prav tako razvijejo tehnologijo za 

izogibanje ali omejitev svojega pretirano negativnega vpliva in se povrnejo k življenju v 

harmoniji z Naravo. 

 

Narava ne more podeliti človeku varnosti, miru, radosti in sreče – vse to mora priti iz njegove 

notranjosti. Kakorkoli, Narava zagotavlja ljudem osnovne potrebe za dostojno in spoštljivo 

življenje. Narava daje človeku vsa orodja, ki jih potrebuje, da preživi življenje v služenju in 

predanosti. Če je človek sposoben ljubiti Naravo in biti v soglasju z njo, bo toliko bližji Bogu. 

 

Tu sta dva pomembna vidika človeškega ustvarjalnega obnašanja v povezavi z Naravo: 

udejanjanje univerzalnih človeških vrednot Resnice, Pravilnega delovanja, Miru, Ljubezni in 

Nenasilja ter udejanjanje programa Omejevanje Želja nad pretirano in škodljivo porabo. 

Nesebično služenje je izraz ljubezni v akciji. Ko to usmerimo k Naravi, lahko popelje človeka 

nazaj domov, k Bogu. 

 

Človek mora izraziti hvaležnost Naravi in se tako do nje tudi obnašati. Dejavnosti, ki bi jih 

morali sprejeti vsi duhovni iskalci in tisti, ki želijo zaščititi Naravo in okolje, so podrobneje 

opisane v 5., 6. in 7. poglavju. Telesne, umske in duhovne koristi ljubeče harmonije z Naravo 

so pojasnjene v 8. poglavju. Vizija in nadaljnja pot za mednarodno Sathya Sai Organizacijo 

je opisana v 9. poglavju.  

 


