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ÚVOD 

 

         Predložená monografia je  určené čitateľom, ktorým je problematika životného 

prostredia a environmentálnej výchovy blízka. Nakoľko v súčasnosti je pomerne málo 

literatúry, ktorá by sa na problematiku pozerala z hľadiska náboženského, resp. ideového 

preto predpokladáme, že texty by pomohli hlbšie sa zorientovať v tejto  problematike. 

Vzhľadom na zameranie týchto textov vychádzame z teológie stvorenia, menej sa venujeme 

teológii zjavenia a vtelenia aj keď zohrávajú dôležitú úlohu pri holistickom nazeraní na tuto 

problematiku. Je potrebne upozorniť, že predložený spis nie je produktom teológa ale 

prírodovedca, ktorý sa v súlade zo svojimi vedomosťami snaží hľadať možnosti riešenia 

v prostredí Cirkvi. Riešenie týchto problémov je veľmi naliehavé a aktuálne a je potrebné naň 

pripraviť dnešnú generáciu. 

        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.      

Absencia ekologických, resp. environmentálnych poznatkov v teologickom či  

katechetickom vzdelaní je evidentná, vzhľadom na možnosti formovania ekologického 

vedomia sú možnosti akceptované ale nedocenené. Podobne je potrebné v úvode konštatovať, 

že súčasný profil absolventa humánnej či prírodovednej oblasti vzhľadom na zabezpečenie 

výchovného procesu na školách všetkých stupňov je nedostatočný, najmä vo vzťahu k výučbe 

smerujúcej k celosvetovej koncepcii „trvalo udržateľného rozvoja, resp. života“. Problém 

súvisí aj s absenciou sumarizujúcich disciplín. Priestor, ktorý existuje vo vzdelaní je potrebné 

vyplniť syntetickými disciplínami, najmä ekologickými, ktorými je možno formovať vzťahy k 

svojmu prostrediu, t. j. prírode, ľuďom i všeobecne platným princípom duchovna. 

   Rýchly priebeh procesov znehodnocujúcich životné prostredie prekvapil ľudstvo, 

preto nebol čas, aby sa aspoň v spoločnostiach, v ktorých sa tento proces uskutočnil 

intenzívnejšie, mohli sformulovať a rozšíriť primerané morálne princípy a zásady konania. 

Vzniklo isté oneskorenie vedomia a morálnej etiky v porovnaní s iniciatívami na ochranu 

životného prostredia v oblasti zákonodarstva, ale aj spoločných ekologických aktivít.  

        Naším cieľom je vydanie textov, ktoré sumarizujú a nadväzujú na publikácie (Terek 

a kol. 2002, 20011) v ktorých bude podstatné „zorientovať sa v zložitej problematike 

životného prostredia jednotlivých ideových systémoch,  prezentovať základné stanoviská 

cirkví, hlavne z hľadiska teológie stvorenia“, 

 ale aj odporučenia pre laické a cirkevné spoločenstvá pre realizáciu environmentálnej 

výchovy. Dôrazy sú kladené na hľadanie a zdôvodnenie východísk pre riešenie ekologickej 

krízy. Tieto východiská je  potrebné chápať ako významné v prostredí s relatívne vysokou 

religiozitou, kde sa črtajú možnosti v environmentálnej výchove. Nemožno sa vyhýbať ani 

polemickým otázka akým sú:  

- Je kresťanský pohľad na svet spoluzodpovedný alebo tiež nesie spoluvinu za súčasné 

vykorisťovanie prírody? 

Dnešné diskusie o životnom prostredí sú zásadnou výzvou tiež pre vieru a teológiu. 

Pravá angažovanosť kresťanov a cirkví bude pre zachovanie stvorenstva iba vtedy 
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vierohodná, ak budú praktizovať také nástroje akými je životný štýl, ktorý je nasmerovaný na 

kritéria trvalej udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti. 

 

 


