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12  ZÁVER 
 

      Texty sú  určené čitateľom, ktorým je problematika  environmentálnej výchovy a 

ochrany životného prostredia blízka. Pozornosť je venovaná hlavne z  hľadiska možnosti 

ochrany a výchovy prostredníctvom náboženských aktivít. Časť textu je venovaná teológii 

stvorenia, globálnej ekologickej kríze, hlbinnej ekológií a environmentálnej etike a výchove. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia je pre nás dôležité pochopenie teológie 

stvorenia. Doteraz jestvuje nazerania, že náboženský výklad stvorenia je v rozpore 

s vedeckým poznaním. Tieto problémy reálne už neexistujú. 

Človek ako sociálny tvor „so svojou prirodzenou  vlastnosťou veriť v niečo“ má žiť 

v spoločenstve, má mať svoju identitu, ma byť tým čím je, a podieľať sa na ochrane 

spoločného domu, Božieho stvoriteľského diela. Spolupracovanim s ním rešpektujúc 

kresťanské čnosti. Medzi tie patria viera, nádej, láska ale aj ekologické cnosti: “spravodlivosť, 

múdrosť, skromnosť, sila“ . 

Medzi dôležité východiská pre ochranu stvorenstva patrí aj kresťanské Desatoro. 

Aktualizujúcou interpretáciou k ochrane stvorenstva možno odvodiť od 5., 7. a 10. prikázania 

(nezabiješ, nepokradneš a nepožiadaš majetku blížneho svojho ani ničoho čo jeho je). Medzi 

to, čo je môjho blížneho, resp. všetkých mojich blížnych, by sme mohli zaradiť čistý vzduch a 

vodu, udivujúcu rozmanitosť stvorenstva a možno celý rad ďalších vecí. Zo siedmich 

hlavných hriechov, štyri sú súčasťou množiny príčin dnešnej krízy: pýcha, lakomstvo, závisť 

a obžerstvo. 

Človek ako súčasť prírody má ju chápať ako svoju súčasť voči ktorej má svoje 

povinnosti podobne ako starostlivosť o svoje telo. Telo spolu s dušou, prostredím tvoria 

celok, ktoré sa prejavuje myslením, pohybom atď. Súčasťou toho je aj potešenie zo spôsobu 

života, jedla, duševných potrieb a ďalších úkonov a tie sa praktizujú prostredníctvom systému 

v ktorom bol vychovávaný t.j. v súlade s tradíciou. (Pre kresťana je to viera  v Ježiša Krista). 

Medzi dôležité potreby patrí aj oddych, resp. svätenie sviatočných dní, ktoré patria k spojeniu 

s Bohom. 

Povinnosť chrániť seba a svoje prostredie pre kresťana o to väčšia, že ju neposväcuje 

cieľ ale samotná viera v Boha, ktorá je jeho podstatou. 

Je nepopierateľnou skutočnosťou, že problém kvality životného prostredia sa stáva 

limitujúcim faktorom rozvoja spoločnosti. Prežitie ľudstva bude závisieť od našej schopnosti 

povýšiť trvalo udržateľný rozvoj, resp. život na globálnu etiku. Úspech a dôslednosť ochrany 

sa zakladá na etickej zodpovednosti človeka. Ekologická kríza, ale aj budovanie nového 

životného štýlu v zdravom prostredí, je hlavne problémom morálky. Riešenie týchto 

problémov je veľmi naliehavé a aktuálne a je potrebné naň pripraviť dnešnú generáciu. 

Ochrana stvoriteľského diela a poznávanie svojho Tvorcu pomocou (a v prítomnosti) 

jeho výtvorov je nádejná cesta. Transfer veda – environmentalistika - náboženstvo sa javí ako 

účinný spôsob formovania ekologického (environmentálneho) vedomia, či svedomia s 

využitím synergického účinku. Pri ochrane je potrebné spolupracovať zo všetkými cirkvami 

aj inými ideovými prúdmi čím je predpoklad vytvárať ekumenickú platformu. V poslednom 

období, najmä u mládeže je vidieť akýsi druh návratu k spiritualite. Vzniká tu priestor pre 

rôzne sekty, voči ktorým je potrebné pevne zaujať stanovisko. 
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CONCLUSION 

     The texts are intended readers that the issue of environmental education and 

environmental protection close. Attention is paid mainly in terms of conservation and 

education through religious activities. Part of the text is devoted to the theology of creation, 

global environmental crises of deep ecology and environmental ethics and education. 

From an environmental standpoint it is important for us to understand the theology of 

creation. So far there is of seeing that the religious interpretation of creation is contrary to 

scientific knowledge. These problems realistically no longer exist. 

Man as a social creature "with their inherent nature to believe in something" has to live 

in communion is to have its identity, it should be by what he is, and contribute to the 

protection of the common house, God's creative work. Collaborating with him respecting the 

Christian virtues. Among those are faith, hope, love but also ecological virtues: "justice, 

wisdom, humility, strength". 

Among the important basis for the protection of creation is a Christian Ten 

Commandments. Updating the interpretation to the protection of creation can be derived from 

the fifth, seventh and tenth commandments (thou shalt not kill, Thou shalt not steal, and covet 

thy neighbor's property or anything which is his). Between what is my neighbor, respectively. 

all my neighbors, we could include clean air and water, the astonishing diversity of creation 

and perhaps a host of other things. Of the seven deadly sins, four are in a group causes of the 

present crisis: pride, avarice, envy, and gluttony. 

Man as part of nature has to be seen as their part to having its responsibilities like 

taking care of your body. The body together with the soul and environment form a whole that 

is manifested thinking, movement etc. This includes the enjoyment of the lifestyle, food, and 

other needs mental acts and those are practiced through a system in which he was raised ie in 

accordance with the tradition. (For a Christian, it is faith in Jesus Christ). Important needs 

include the rest, resp. consecration of Easter, which belong to the union with God. 

It is an established fact that the problem of the environment is becoming a limiting factor in 

the development of society. The survival of humanity will depend on our ability to promote 

sustainable development, respectively. Life on global ethics. The success and consistency of 

protection is based on the ethical responsibility of man. Ecological crisis, but also building 

new lifestyle in a healthy environment, the main problems of morality. Addressing these 

issues is a very urgent and immediate, and it is necessary to prepare today's generation. 

Protection of creative work and getting to know their Creator with (in the presence) of his 

creations is a promising way. Transfer Science - Environmental - religion appears to be an 

effective way of formation of ecological (environmental) awareness or conscience utilizing 

synergy effects. When protection is necessary to work with all the churches and other 

ideological currents which are expected to create an ecumenical platform. In recent years, 

particularly among young people can see a sort of return to spirituality. There is room for 

different sects against which it is necessary to firmly take a position. 

 


