
6 

Inspiraci pro vyznávání viny za sebe i za ty, kdo to sami nedělají, nabízí 

Vyznání viny pro slavení Doby stvoření 2020  

podle 3. knihy Mojžíšovy 25,1-25, převzato od Světové luterské federace 

Chválíme tě, Bože, za Zemi, která udržuje život. Skrze planetární cykly dnů 
a období, obnovy a růstu, otevíráš svou ruku, abys všem svým tvorům dával 
pokrm v pravý čas. Ve své moudrosti jsi dal sabat, aby si Země odpočinula. Ale 
dnes náš způsob života žene tuto planetu za hranice toho, co unese. Náš svět je 
vyčerpáván naší poptávkou po růstu a nekonečným cyklem výroby a spotřeby. 
Lesy jsou vyluhované, ornice eroduje, pole nevydávají pokrm, pouště se 
rozšiřují, moře se okyselují, bouře jsou stále silnější. Lidé i zvířata jsou nuceni 
prchat a hledat bezpečí. Nedovolili jsme Zemi zachovávat sabat a Země zápasí o 
svou obnovu. A proto vyznáváme, Bože milosrdenství a spravedlnosti: 

Uložil jsi nám, aby Země odpočívala a nebyla zatížena plozením. 

Vyznáváme, že nutíme Zemi, aby plodila víc, než unese, a že jsme otroky toho 
chtít pořád víc. 

Voláš nás, abychom přestali sít, prořezávat a sklízet způsoby, které ničí půdu. 

Vyznáváme, že nemravně spotřebováváme potravu a energii. 

Ujišťuješ nás, že můžeme být nasyceni tím, co země vydá. 

Vyznáváme, že nám chybí důvěra, že by se nám mohlo dařit, aniž bychom 
zacházeli za hranice toho, co je pro Zemi únosné. 

Ujišťuješ nás, že naše bezpečí je v tom, že máme dost. 

Vyznáváme, že nám chybí odvaha čelit mýtu o nekonečném růstu. 

Říkáš nám, že země se nesmí trvale prodávat, protože vše, co je na ní, je Tvé. 

Vyznáváme, že o stvoření uvažujeme jako o danosti, ne jako o daru.  

Vyzýváš nás, abychom nechávali dost plodů na stromech a v polích, aby se 
z toho nasytili naši bližní i živočichové a aby byla na Zemi znovu hojnost. 

Vyznáváme, že se nedělíme o to, co jsme ze Země obdrželi. 

Voláš nás k férovosti a spravedlnosti. 

Vyznáváme, že máme málo víry, nemilujeme tě celým svým srdcem a silou 
a myslí, ani nemilujeme své lidské či jiné bližní jako sebe sama. 

Odvrať nás od strachu a nedůvěry, 

a osvoboď nás, abychom si představovali život smířený se Zemí a se všemi 
tvory, skrze evangelium Ježíše Krista, v jehož jménu se modlíme.  

Amen.   


