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Колись люди боготворили природу і поклонялися їй, так як цілком 

залежали від неї. Природні явища: гроза, шторм, повені, землетруси, урагани і 

багато іншого викликали жах у стародавніх людей, вони боялися так званого 

«гніву природи». Але йшли роки. Людство зростало, зростав розумовий 

потенціал людей, який згодом виразився у наукових відкриттях. Таємниці 

світобудови все ближче і ближче підступали до людського розуму, з кожним 

роком він опановував нові знання, здатні змінити світ. Людина заявила: «Я - 

вища істота! Я - людина розумна!». І цим вона   відділила себе від природи. Це 

стало початком людського кінця.  



Протягом тисячоліть покоління приходили й відходили, а планета Земля 

зберігала свою дивовижну здатність відновлюватися і підтримувати життя. Так 

було аж дотепер. 

Після Другої світової війни настав період, який дехто називає Великим 

прискоренням. За життя одного покоління стрімко відбувся прогрес у сфері 

транспорту, комунікацій та в інших галузях науки і техніки.  

Але прогрес дістався дорогою ціною. Відомо, що діяльність людини 

порушує природні цикли Землі. Декотрі вчені говорять, що ми увійшли 

в антропоцен — нову геологічну епоху, коли вплив людини на планету стає 

чимраз сильнішим. 

На зорі 19 століття все частіше висловлювалися твердження про 

нерозривність живого організму з середовищем проживання, тобто вперше були 

порушені питання екології. Екологія не залишила байдужою і літературне 

життя. Так в кінці першої половини 20 сторіччя Ернест Хемінгуей у повісті 

«Старий і море» одним з перших показав проблему взаємовідносин людства і 

природи.  

На жаль, подібно до того як збільшується криза світової заборгованості, 

невпинно зростає і «екологічна заборгованість» Землі. Людство й далі споживає 

ресурси планети швидше, ніж вони відновлюються природним шляхом. Ми 

абсолютно не вміємо мудро розпоряджатися ресурсами планети. Це повністю 

узгоджується з тим, що говориться в Біблії: «Не в силі людини, коли вона 

ходить, кермувати своїм кроком» (Єремії 10:23). 

Оповідь про творення з книги Буття закінчується словами: «І побачив Бог 

усе, що вчинив. І ото,— вельми добре воно!» (Буття 1:31). Дійсно, Земля 

надзвичайно цінна в очах Бога, і він не допустить, щоб люди довели її до 

«екологічного банкрутства». 

На жаль, люди недбало ставляться до прекрасного подарунка Бога і майже 

знищили землю. Проте намір Творця не змінився. «Бог не чоловік, щоб 

неправду казати, і Він не син людський, щоб Йому жалкувати. Чи ж Він був 



сказав — і не зробить?» (Числа 23:19). Дійсно, Бог не дозволить зруйнувати 

землю, дуже скоро він «знищить тих, хто нищить землю» (Об’явлення 11:18). 

Образно кажучи, Бог скасує накопичену людством «екологічну 

заборгованість» і поповнить «екологічний бюджет» планети. Псалмоспівець під 

Божим натхненням описав, що зробить Бог у майбутньому: «Ти відвідуєш 

землю та поїш її, Ти збагачуєш щедро її». Земля стане раєм і даватиме вдосталь 

їжі, оскільки на ній буде чудовий клімат, і, що найголовніше, її 

благословлятиме Бог (Псалом 65:10—14). 

Духовний фактор визначає міру стабільності економічних відносин між 

громадянським співтовариством і природним середовищем як базисом його 

існування та розвитку, а також визначає міру стабільності економічних 

відносин між суспільством і природним середовищем. 

У процесі багатовікової еволюції суспільство досягло суттєвих результатів 

в освіті, науці і техніці. Люди стали освіченіші, раціональнішими, але ніяк не 

мудрішими. Цим і пояснюється наявність у суспільстві все тих же проблем, що 

й багато століть тому, тільки на більш високому технологічному рівні.  

Духовний лідер Індії Мохандас Ганді зауважив: «Земля дає достатньо благ, 

щоб задовольнити потреби кожної людини, але недостатньо, щоб наситити 

людську жадібність». 

Біблія передрекла, що настане час, коли люди будуть «нищити землю» 

(Об’явлення 11:18), раптові і непередбачені зміни клімату призводитимуть до 

катастрофічних наслідків. 

Майже 50% ґрунтів зруйновані внаслідок безпосередньої діяльності 

людини, що сильно вплинуло на біорізноманіття, кругообіг поживних речовин 

і клімат. 

Близько 85% світових запасів риби піддаються надмірній експлуатації, 

виснажені, повністю виловлюються або відновлюються після експлуатації. 

Через посилення глобального потепління танення льодового щита 

перетинає межу, за якою цей процес стане незворотним. Зі стоншуванням 

і зменшенням площі льодовикового щита стає видимою темна поверхня океану, 



котра відбиває світло гірше, ніж лід і поглинає більше тепла, що в свою чергу 

призводить до інтенсивнішого танення. У результаті може виникнути замкнене 

коло, руйнівну дію якого буде неможливо зупинити. За рахунок талої води 

підніметься рівень світового океану, що призведе до катастроф, які завдадуть 

шкоди сотням мільйонів людей. 

З іншого боку, Біблія запевняє: наш Творець не допустить, щоб люди 

довели планету до «екологічного банкрутства». У Псалмі 113:24 сказано: 

«Землю [Бог] віддав синам людським».  Планета Земля — це «дар досконалий» 

від нашого небесного Батька (Якова 1:17). Дар від Бога не може бути 

недовговічним, мати термін придатності. Це видно з того, якою Бог створив 

нашу планету. Божий намір полягав у тому, щоб земля була вічно заселена 

людьми. 

Учені висунули модель так званого сталого розвитку, яка передбачає 

шляхи економічного і соціального зростання в межах екологічних можливостей 

планети.  

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина – 

господарство – природа, що забезпечує перехід до такого способу взаємодії 

природи і суспільства, який характеризується як епоха ноосфери. 

Ми здатні змінити світ на краще. Для цього потрібно: кожен день 

економити воду і світло; щотижня прибирати сміття у своєму дворі, 

прилеглому парку, на пляжі; кожного місяця збирати речі, якими не 

користуємось – можливо комусь вони потрібні; кожні пів року переглядати свій 

раціон, спосіб життя – можливо ви готові вже відмовитись від м’яса, цукру, або 

переїхати за місто, або вже пересіли на велосипед і кинули курити; раз на рік де 

завгодно посадити дерево.  

Слід пам'ятати, що ми з природою єдині, необхідно жити по розуму і 

совісті, боротися і вболівати душею за порятунок всього живого! 
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