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 S lehkým srdcem jsem přijal  možnost   představit  vám  některá  východiska ekologické 
práce, kterou se v rámci Pravoslavné církve,  Pravoslavné akademie a i širší ekumeny pokoušíme 
dělat již déle než jedno desetiletí s menším či větším úspěchem a pochopitelně také s větší či menší 
odezvou mezi věřícími a  také v prostředí české společnosti jako takové. 

Myslel jsem si původně, že se před vás postavím  a „odpřednáším“  jedno z ekologických 
témat, kterým se teď již déle než rok a půl věnuji na stránkách Hlasu pravoslaví, taky jsem uvažoval 
nad  tím,  že  vám s  výkladem ukážu  jenom jeden  anebo  dva  soubory  obrázků  z  ekologických 
projektů a budu to mít, takříkajíc „odbyto“. 

Jak se ale tento studijní den blížil, uvědomil jsem si že, i když vás samozřejmě nechci ukrátit 
o hezké obrázky, nebylo by z mé strany  správné, vracet se pouze k tomu, co  bylo – již   také proto, 
že ekologické povědomí křesťanů v České republice - jak ukázala i příprava  setkání- se vyvíjí, a 
bohužel, úměrně, či spíšne neúměrně k rozvoji tohoto křesťanského ekologického  povědomí se 
také prohlubuje ekologická krize a řada dalších problémů současného světa,  které s ní uzce souvisí. 
I proto bych se chtěl s vámi podělit spíše než s  myšlenkami, které většina z vás již  zná z jiných 
pramenů,  případně  z  materiálů  ECENu,  především s  věcmi,  nad  kterými  v  souvislosti  s  našim 
tématem  přemýšlím.

1. EKOLOGICKÁ BIBLE?

Ta první věc, nad níž teď poměrně často přemýšlím v souvislosti s ekologií a ekoteologií je 
ekologická Bible,  nemyslím tím ale nějakou jinou Bibli, než je ta, ze které čteme doma  anebo na 
nedělních bohoslužbách a nemyslím tím nutně ani novou českou „Bibli pro 21 století“, která si 
nepochybně nalezne mnoho čtenářů díky soudobému jazyku a důrazu na srozumitelnost. 

Když  přemýšlím  nad  ekologickou  Biblí,  nepřemýšlím  dokonce  ani  nad  nějakým 
„ekologickým“ desaterem, i  když  nám  návod či  sbírka návodů pro „trvale  udržitelnou“ anebo 
ekologickou praxi může velmi pomoci žít odpovědněji a  s větším ohledem na bližní a na Boží 
stvoření. Nechci vás již déle napínat, ale přemýšlím nad tím, že Bible, kterou čteme každý den 
doma  anebo o nedělích a svátcích v chrámu či kostele, je kniha -  velmi „ekologická“- a tím pádem 
pro naší  současnou  situaci  velmi   adekvátní  a potřebná.  Pouze mne  překvapuje,  že  si  tohoto 
„ekologického aspektu“ Bible jako celku  většina z nás - křesťanů - zatím příliš nevšímá a zřejmě 
proto  přednášky či články na téma ekologie – ochrany Božího stvoření - v církevních časopisech  a 
teologických sbornících, které jsou  orámovány či doplněny celou  řadou biblických citátů, bývají v 
prostředí  českých  církví  někdy   vnímány  jako  něco  něco   nové  a  jako  něco  „jaksi  ne  zcela 
přiměřené“ a odpovídající teologické tradici té- které církve. Proč tedy přemýšlím nad ekologickou 
„Biblí“?

Jakkoliv theocentricky,  duchovně či  filosoficky chceme Boží Slovo- Bibli uchopit a  taky 
pochopit,  stvoření – pro které našla naše sekularizovaná společnost  název  příroda - je v Bibli 
přítomno od prvních kapitol knihy Genesis,  až po poslední kapitoly Janova zjevení. 

 Vzpomeňme zde nejenom na příběh stvoření světa  a člověka a na  biblické popisy ráje a 
života prvních lidí i praotců Izraele  spjatých s přírodním prostředím. Jak máme ve světle současné 
ekologické  krize  vnímat  příběh  praotce  Noa,  který  zachraňuje  stvoření  před  potopou?   Kniha 
Exodus před nás staví čtyřicetileté putování Izraele pouští – tj. putování přírodním prostorem  a 
krajinou pouště.  Připomeňme si,  že  právě  do divočiny -  a  zároveň do úzkého vztahu s  jejím 
Stvořitelem odcházeli  četní  starozákonní  proroci,  aby se  připravili  na svoje  působení  uprostřed 
vyvoleného lidu (za všechny připomenu jenom Eliáše a Jonáše). Vzpomeňme  třeba na nádhernou 
oslavu Božího díla zaznívající z knihy Žalmů, a podívejme se na   eschatologický obraz Nového 
stvoření z Izaijášova proctví... 



Ještě donedávna se   teologie stvoření a ekologické aspekty teologie  až příliš  často  a vlastně téměř 
výlučně opírala  o starozákonní texty,  avšak když se podíváme  na Nový  Zákon, opět se zde, 
jakkoliv překvapivě to bude znít, permanentně setkáváme se  stvořením a s  přírodou. Kam odjíždí 
Svatý Jan Křtitel aby byl blíž Bohu a splnil svoje  poslání? Opět - po vzoru strozákonních proroků- 
odchází pryč od zhonu města a pryč od civilizace.  A to smé činí také náš Pán a Spasitel než začne 
ohlašovat příchod Božího království – odchází na 40 dnů  do pouště,  aby se postil a modlil k Bohu 
a   právě  uprostřed   divočiny  –  uprostřed  přírody  je  také  pokoušen   Satanem.  A Spasitelovo 
pozemské působení?  Co  můžeme vyčíst ze skutečnosti, že přichází na svět v betlémské jeskyni, 
která je vlastně stájí pro zvířata?  V jeho podobenstvích a slovech se  setkáváme se stromy a keři, 
potkáváme  jej  v  galilejské  krajině,  na  vrcholu  hory,  na  jezeře,  uprostřed   běsnících  živlů, 
posloucháme opět  a  opět  jeho vyprávění  o  zemi,  vinicích,  olivovnících a  o  fíkovém stromu,  o 
ovcích a  kozlech, psech a ptactvu nebeském, o zvířatech, která mají dostat najíst a napít také o 
Sabatu... 

Co nám pak v ekologické rovině vlastně říká Janova velkolepá oslava Krista jako Logu 
přebývajícím ve všech a ve všem? A nakonec, jak vlastně vypadá ekologie  a příroda u  sv. Pavela, 
apoštola  národů,  u  něhož  někteří   následovníci  sv.  Augustina  neváhají   hledat  a  také  nacházet 
náznaky dualizmu a pohrdání hmotou a tudíž také veškerou stvořenou přírodou? 

Je to  nakonec  právě svatý Pavel, kdo nám připomíná, že celé stvoření očekává od člověka a 
od lidí, aby se proměnili a obrátili a že osud stvoření je přímo svázán s osudem lidstva a člověka, 
jehož povoláním je zjevení slávy synů Božích,  aby i toto stvoření mohlo být zachráněno...  

Právě  nepřeberná  řada   biblických  obrazů   a  zmínek  o  stvoření   -  o  přírodě   a  jejich 
součástech, které v Bibli nacházíme a také častá připomínka role člověka, jakožto koruny tvorstva, 
která nese za osud světa před Bohem  jasně definovanou odpovědnost nám ukazuje, že pokud by 
příroda nebyla součástí Božího plánu a objektem Boží lásky a péče  a zároveň rámcem, v němž  a 
jehož  prostřednictvím  se uskutečňuje a případně neuskutečňuje veškerá naše duchovnost i naše 
spasení, určitě by jí v Božím slovu nebyla věnována tak rozsáhlá a permanentní  pozornost. 
  Je tedy možné,  že jsme Bibli – Boží slovo - doposud četli zejména ve vztahu ke stvořenému 
světu ne úplně správně? Co když nám třetí  vztah, který máme rozvíjet,  totiž vztah ke stvoření, 
kterému nás kromě  správného vztahu  k Bohu a správného vztahu  k bižnímu učí Boží slovo 
doposud   unikal?  Je  možné,  že  se   naše  teologická  pozornost,  naše  duchovnost,  a  také  naše 
modlitební pozornost  se Božímu stvoření, které zajisté nesmíme zaměňovat se Stvořitelem    z 
nejrůzněnjších teologických, historických anebo filosofických příčin vyhýbala? 

A KDO JE MŮJ BLIŽNÍ?

Další věcí, nad  kterou musím v souvislosti s pokračující devastací životního prostředí  a 
také v souvsilosti s ekologickou prací v církvi přemýšlet poměrně často a kterou pokládám na jedné 
straně za velmi důležitou a  za ne vždy zcela pochopenou, je biblický koncept bližního, o kterém 
mluvil také metropolita Kryštof na celoevropském křesťanském shromáždění v Sibiu v roce 2007. 

Z úst současníků našeho Pána a Spasitele k nám zaznívá základní otázka: „A kdo je můj 
bližní?“ Tato otázka, i odpověď našeho Pána na ni, která  přichází také v situaci  ekologické krize je 
jasná,  překvapující a  někdy šokující. Náš Pán opakovaně otevřeně  anbeo prostřednictvím svých 
podobenství, případně  prostřednictvím osob, se kterými nás Evangelia seznamují říká (i když se 
nám to vždy nemusí líbit) že našim bližním je každá lidská bytost,  každý člověk. 

Tedy nejenom  člověk naší  víry a nejenom člověk našeho kmene, rasy či  národa anebo 
společenského statutu. Pán říká , že je to opravdu každá lidská bytost,  která jak  věříme - byla 
stvořena k Božímu obrazu, je milována Bohem a je Kristem a skrze Krista povolána dosáhnout 
úplného důstojenství  a dokonalosti.

Důležitou skutečností,  kterou  nám Evangelium zvěstuje je, že naše spasení není možné bez 
našeho  soucítění a péče o  bližní a bez našeho opravdového zájmu o život, který naši bližní žijí a 
budoužít.  „Jak může někdo milovat Boha, kterého nevidí  a nenávidět bližního, kterého vidí?“ 



Překvapivě  podobné, né- li stejné věci, říká současná věda  o globálním ekosystému. Život 
lidí  na druhém konci  světa  dle   současného  vědění  závisí  a bude záviset  od toho, co děláme, 
užíváme a spotřebováváme my zde.

Dnes je zřejmé, že od toho co a kolik spotřebujeme  (a samozřejmě také od toho, s čím a jak 
se podělíme) závisí nejenom  život lidí, ale také život všech ostatních živých tvorů, které s námi 
zdílejí  planetu Zemi a spoluvytvářejí spolu s námi nesmírně jemné a cenné předivo života.

„Nepříjemná  pravda“  o  klimatické  změně  nás  teď  kromě  toho,  že  nám  nahání  strach, 
paradoxně učí i několika dobrým věcem a především však tomu, že v tajemství života jsme nejenom 
skrytě  a  mysticky,  ale  také  doopravdy  „skutečně“  a  „naprosto  reálně“   provázaní   se  všemi 
ostatními lidmi a také se vším ostatním stvořením na planetě Zemi. 

V naší době je tudíž více  avíce  zřejmé, že to co náš Pán praví o našich bližních, kterými 
jsou všichni lidé, je pravda také ve světle současné vědy. Jeho slova jsou „moderní“ a ve spojitosti 
s pokračujícím ničením  životního  prostředí  také  aktuální.  Nárůst  emisí  skleníkových  plynů  se 
všemi jejich negativními dopady na globální ekosystém činí tato slova velmi pravdivými nejenom 
v duchovním, teologickém a mystickém,  ale také ve fyzikální, ekologickém a sociálním  smyslu. 

 Myslím, že teologie stvoření, neboli ekoteologie, pokud se má opravdu dotknout myslí a 
srdcí  věřících  a  pokud  ekologické  problémy   mají  být  řešeny   efektivně   také   z teologické 
perspektivy, tato teologie stvoření se musí mnohem více opřít o novozákonní poselství o  spáse 
člověka a světa, a musí se stát více Christologickou a také více Christocentrickou, odrazit se  v 
mnohem větší míře od novozákonní zvěsti.

PATRISTICKÁ TRADICE

Třetím a posledním aspektem, který shledávám jako velmi inspirující pro ekologickou práci 
v církvi je u nás poměrně málo známá  a většinou nedostatečně pochopená patristická tradice, která 
je však živá a velmi důležitá  v prostředí  církve pravoslavné, jíž jsem členem. Myslím, že je  škoda, 
že   tato tradice  není až doposud doceňována v prostředí ostatních křesťanských denominací - 
zejména  ve vztahu k ekologickým problémům naší doby, které velmi úzce  souvisejí především s 
našim životním stylem a  s hodnotovou orientací. 

Patristické povědomí na křesťanském západě v souvislosti s ekologii se až doposud téměř 
výlučně soustřeďovalo pouze na některé výroky a   modlitby sv. Františka  z Assisi,   i  když v 
asketické a  patristické  literatuře z dřívějších dob existuje  veliké množství výroků, statí a mnoho 
pozoruhodných a  inspirujících myšlenek,  týkajících se  právě hledání zprávného vztahu  křesťana 
ke stvořeném světu a ke všem Božím tvorům.  Jeden z významných církevních otců a učitelů sv. 
Basil Veliký se ve čtvrtém století například modlil takto:
      „Bože, zvětši náš soucit se všemi živoucími tvory, s našimi malými bratry zvířaty, kterým jsi dal  
zemi za domov spolu s námi. Litujeme a jsme zahanbeni, že v minulosti jsme jako lidé užívali svého 
vysokého panování  s  bezbožnou krutostí,  takže hlas  této  země,  který  se  měl  obracet  k  Tobě se  
zpěvem, se stal úpěním pod jhem. Dej nám pamatovat na to, že nežijí jenom pro nás, ale také pro  
sebe a pro Tebe a že milují sladkost života právě tak jako my a slouží Ti na svém místě lépe než my 
na místě našem.“

O Boží přírodě  - otevřené „knize stvoření“, jako zdroji poučení a moudrosti  se dočteme 
také v nejstarších sbírkách příběhů pouštních otců a mluví o ní také zakladatel egyptského mnišství, 
sv. Antonín Veliký. Z asketické  patristické tradice je zřejmé, že sepjetí mnichů a poustevníků s 
přírodou a stvořením bylo velmi hluboké,  podobně jako jejich znalost přírody založená nikoliv na 
spekulacíh, ale na osobní zkušenosti a osobním prožitku.  

Velcí asketové  a poustevníci však  odcházeli  „do pouště“ nikoliv  aby rozjímali o přírodě a 
lépe jí poznali. Odcházeli proto, aby se setkali s Bohem. Nezřídka k ním pak Bůh promlouvá právě 
prostřednictvím  přírody,  případně  se  přírodní  prostředí  kolem  nich  mimoděk  mění  zázračným 
způsobem, který překračuje   lidské chápání. Vzpomeňme jenom příběh sv. Gerasima od Jordánu a 
lva, anebo příběh sv. Serafíma  a medvěda, anebo třeba podivuhodné chování některých zvířat na 
Athoském poloostrově a v  jeskyních  koptských anebo etiopských poustevníků. 



Teologické patristické tradici však samozřejmě nebyli  a nejsou cizí  ani tak současná témata 
jakými je třeba dnes tak potřebné  úsilí o  dobrovolnou skromnost a dostatečnost a potřeba nalezení 
nové a duchovní  hodnotové orientace člověka a lidstva.

Zejména  patristická  a  asketická   tradice  pak  křesťany   výzva  k  duchovní  bdělosti, 
transformaci   a  nabývání  vnitřních  hodnost,  ctností  a  darů  Ducha,  namísto  široce  příjmaného 
konzumu a hromadění vnějších materiálních statků  či otročení vášním, ke kterým naopak s takovou 
vehenmencí a naléhavostí prostřednictvím reklamy  vede člověka současná civilizace  „do nebe“ 
vychvalující okázalý konzum a slibující člověku „ráj“  nabytím té anebo oné věci anebo využitím té 
anebo jiné služby.  

SHRNUTÍ

Dovolím  si  na  závěr  ještě  jednou  krátce  shrnout  tři  myšlenky,  které  pokládám  v 
současném ekologickém a teologickém kontextu za velmi důležité.  Tou první je, že bychom se měli 
pokusit   číst   Boží  slovo tak,  aby nám neunkiikala  prostá  skutečnost,  že  Bible  nás účí  a  vede 
nejenom ke správnému  vztahu k Bohu a ke správnému vztahu k bližním, ale připomíná nám  náš 
význam a odpovědnost za osud s světa  a učí nás také správnému vztahu  k Božímu  stvoření, jehož 
jsem korunou a součástí zároveň.
  Jakými  správci  Boží  vinice  jsme?  Nezapoměli  jsme  při  našem úsilí  o  co  „nejvyšší 
výnos“ na skutečnost, že jsme zde pouze zprávci anikoliv vlastníci? Jak jsme naložili a  nakládáme 
s těmi, kdo nám připomínají, že vinice ve skutečnosti není naše, a je nám jen na čas svěřena?

Druhá myšlenka, se kterou jsem se pokusil podělit se týká biblického a novozákonního 
konceptu bližního. Opravdu máme jakožto křesťané žijící na bohatém Severu právo žít tak, jakoby 
náš bližní kdesi na Jihu, který je otravován chemickou výrobou a pesticidy v zájmu naší spotřeby 
vůbec neexistoval? Můžeme si, jakožto křesťané dovolit nevidět utrpení a bolest, jichž se našim 
bližním i  celému stvoření dostává i  díky naší  spotřebě všeho co spotřebovat,  využít  a následně 
„nekam vyhodit“ lze? A co „naši bližní“ , kteří přijdou po nás?  Máme jakožto křesťané právo brát 
jim vzduch, pitnou vodu a podmínky k životu – Boží dary určené  nejenom nám, ale lidem všech 
generací, které jak praví sv. Jan Zlatoústý, dobotivý Bůh nadělil rovnoměrně a spravedlivě všem 
lidem? 

Poslední věcí o které jsem zde mluvil se týkala patristické tradice. Volání po dobrovolné 
askezi  a  systému  hodnot,  který  by  neměl  být  zaměřen  na  shromážďování  materiálních  věcí  a 
konzum dnes zaznívá z ekologických kruhů poměrně často. Mozí z nás zastávají názor, že jádro 
ekologických problémů (  částečně také současné ekonomické krize) leží spíše než v uspořádání 
společnosti,  a  spíše  než  ve   ve sféře  ekonomiky a  politniky v lidskem srdci,  v   hodnotách ve 
kterélidé věří a  které ve svých životech následují a shromážďují.  Mylím, že právě zde patristická 
zkušenost a výroky křesťanských asketů,  světců a učitelů z  prvních staletí křesťanství nabízejí i 
dnes  velmi inspirující a osvobozující alternativu.

(Příspěvek  ředitele  o.  s.  Pravoslavcná  akademie  Vilémov  a  tiskového  tajemníka  Olomoucko-  
brněnské  pravoslavné  eparchie  na  11.  studijním dnu Ekumenické  rady církví  v  ČR věnovaném 
ekoteologii a ochraně Božího stvoření uspořádaném v Praze 16. dubna 2009.)




