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Išsiaiškinti kaip skirtingose 

religijose propaguojama ekologija 

(pagal krikščioniškąjį ir islamiškąjį

aspektus).



Religijos duoda atsakymus į 

ţmogui rūpimus klausimus: iš kur 

atsirado pasaulis, ţmogus, kokia jo 

gyvenimo prasmė, paskirtis?



Ţmogaus 

santykio su 

gamta 

klausimas 

sprendţiamas 

visose religijose 

skirtingai.



Krikščionybė pirmiausia moko 

atsakomybės ir saikingumo, meilės 

santykių tarp ţmonių ir su visa 

kūrinija. 



Dievas yra palankaus poţiūrio į 

ţemę. Krikščionybėje atsisakoma 

gyvūnų aukojimo.  Piktţolės bei 

ūsnys tapatinamos su blogiu, 

„Tačiau su jomis nebūtina kovoti, 

kartais ravėdami rauges, tiesiog jas 

paliekame, kad neišrautumėme su 

jomis ir kviečių“ (ištrauka iš 

Biblijos). 



Jonas Paulius II 

išplėtojo naujas 

etines katalikų ir 

visos pasaulinės 

ţmonijos 

pareigas. 



Paskutiniais gyvenimo metais 

Popieţius Jonas Paulius II ypač 

pabrėţė ţmonių atsakomybę 

gamtai ateinančioms kartoms.



Šv. Pranciškus  

(Italijos, 

gyvūnų, 

katalikybės 

plėtros, 

gamtosaugos 

globėjas) 

skatino mylėti 

ţemę, mėgautis 

saule, stebėti 

ţvaigţdes, 



Be krikščionybės, kita įtakinga 

monoteistinė religija dabarties 

pasaulyje yra islamas.



Musulmonams, islamo 

išpaţinėjams, gamta iškyla kaip 

gyvas organizmas. Dievo vienybė 

atitinka gamtos vienybę. 



Korane kalbama apie gyvūnus, 

nors pagal juos jie yra ţemesni uţ 

ţmogų, nes neturi proto ir negali 

tikėti. Tačiau, kita vertus, jie yra 

lygus, gyvūnai yra giminingi 

ţmogui. 



Ekologinė krizė 

yra globalinė, ji 

liečia kiekvieną 

ţmogų: ir Rytų ir 

Vakarų.



Krikščioniškojoje tradicijoje gamtos vertę nusako tai, kiek ji 

gali pasitarnauti ţmogui pamokyti, bei gyvybę palaikyti.

Katalikybės poţiūris į gamtą priklauso nuo krašto 

senovinės religijos pobūdţio.

Romos katalikybė skatina tiesioginį darbą gamtoje, jo 

taurinimas malda.

Pagrindinis islamo principas yra Alacho vienybė, todėl čia 

gamta yra dvejopos prigimties: dieviškos ir materialios.

Islamo ekologijoje ţmogus yra Dievo vietininkas ţemėje, 

savo elgesyje su gamta drausminamas  tikrojo savininko –

Alacho.

Pagarbaus ţmogaus santykis kūrėjui skatina pagarbius 

ţmogaus santykius su gamta.
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