
3 

Jak tato modlitba naznačuje, stojí Země a její obyvatelé na pokraji kolapsu. 

Jestliže „pole nevydávají pokrm“, pak nemohou ani lidé dlouho přežít. 

Tváří v tvář zničení si někteří lidé začínají uvědomovat svou závislost na všem, 

co je stvořeno spolu s nimi. Z pyšných dobyvatelů se učí být rozvážnými správci. 

A navrhují rozmanitá technologická řešení, která mají napomoci k tomu, aby 

svět byl zachován v současném stavu a jeho situace se dále nezhoršovala. 
 

Jaká může a má být úloha křesťanů v proměně světa, jíž jsme svědky? 

Když přišel na svět Ježíš, uzdravoval. Jedl s těmi, kdo se protivili Bohu, a před 

svou smrtí na kříži ustanovil zvláštní způsob smíření, jímž je společné jídlo – 

eucharistie. Toto společné jídlo, jímž se vzdávají díky za celý stvořený svět, 

ukazuje význam přijímání potravy pro utváření vztahů. Od přijímání potravy 

a vztahů v rodině musí také začínat služba uzdravování a smiřování vztahů 

s celým stvořeným světem, kterou mohou křesťané nabídnout. 

 

Když připravuji pokrm pro svou rodinu, mohu se ptát, odkud to, co budu 

předkládat, pochází. 

    Znám lidi, kteří se výroby účastnili, a vím, jaké mají pracovní 

podmínky? Děkuji za jejich životy, za jejich pot a námahu? 

    Děkuji za zvířata, z nichž beru pokrm pro sebe a pro svoje blízké? 

Žijí v podmínkách odpovídajících jejich důstojnosti Božích tvorů? 

    Dostala zvířata, která mně a mojí rodině poskytují mléko, příležitost 

prožít řádně vztahy se svými mláďaty? Děkuji za ně? 

    Byly rostliny, které jíme, vypěstovány způsobem, který ponechává 

prostor pro život dalším bytostem? 

    Jak se ke mně tento pokrm dostal, jak dlouhou cestu putoval? 

Kolik odpadu vzniklo při jeho výrobě, dopravě a konzumaci? 

    Co mohu udělat pro to, aby každé moje jídlo bylo službou smíření? 
 

 

Podobně jako Ježíš nenabízí technologická řešení problémů světa, ale Boží lásku 

a smíření, mohou i křesťané přispět k proměně světa čelícího environmentální 

krizi především tím, že budou stát před Bohem, vyznávat hříchy a milovat. 

Inspiraci pro to, jak má člověk stát vůči světu před Bohem, mohou nabídnout 

koncepce stvořeného světa, jak je nacházíme v dílech církevních otců a teologů:  


