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Βιο-Θεολογία

 

Η  Βιοπολιτική ασπάζεται τη θεολογική άποψη του βίου σύμφωνα με την οποία η ζωή θεωρείται ως ένα πολύτιμο, μοναδικό δώρο.1 Κάθε ζωντανό ον συμμετέχει και αντανακλά την
τελειότητα της δημιουργίας στη φυσική του ομορφιά. "Κοιτάξτε τα λειβάδια με τα κρίνα," είπε  ο Χριστός.  "δεν ανησυχούν για  τα ρούχα τους. Ούτε ο Βασιλιάς Σολομών μέσα σε όλη του τη

δόξα δεν ήταν τόσο όμορφα ντυμένος όσο αυτά."2

Εν'  όψει της κρίσης αξιών στη σύγχρονη κοινωνία, και της καταστροφής του βιο-περιβάλλοντος, χρειάζεται να αντλήσουμε διδάγματα από το κήρυγμα κάθε θρησκευτικής πίστης για  τη
ζωή. Η θρησκεία εξυψώνει τη σημασία του παγκό-σμιου σώματος  του βίου και της αλληλεξάρτησης των τμημάτων και των ιδεών του, γεγονός που συμπίπτει με τις απόψεις πολλών
σύγχρονων κοσμικών τάσεων σκέψης.  Ομως, η θεολογία εισάγει μία επιπλέον διάσταση στην ενότητα του βίου.  Αυτή είναι η αιώνια ύπαρξη και ανάπτυξη του βίου στις πολλαπλές μορφές
του και γίνεται αντιληπτή ως η μελωδία της αγάπης του Θεού για  το ανθρώπινο είδος, για  το βιο-περιβάλλον, για  ολόκληρο τον έμψυχο κόσμο. Το γεγονός ότι ο Θεός  δημούργησε αυτόν
τον ωραίο κόσμο ως ένα κατοικήσιμο μέρος για  την ανθρωπότητα ικανοποιώντας τις ζωτικές μας ανάγκες, διαφαίνεται στα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, "ο κόσμος θα είναι ήπιος και

ωφέλιμος για  μας, οι βροχές ειρηνικές για  να ευδοκιμήση η Γη."3

Η ατελείωτη αλυσίδα των ξεχωριστών πλασμάτων που συνιστούν το σώμα του βίου και που συνεχίζεται  τόσο στον χώρο όσο και στο χρόνο, είναι η δύναμη που μπορεί  να "διαπερνά το

σκοτάδι του θανάτου."4 Αυτή η πίστη στην τελική νίκη της ζωής επί του θανάτου είναι το εσωτερικό μέρος των θεολογικών διδασκαλιών.  Αυτή η μεγάλη πίστη μας γεμίζει εμπιστοσύνη για
τη δυνατότητα υπερκέρασης των καταστροφικών τάσεων που απειλούν τόσο τον άνθρωπο όσο και το βιο-περιβάλλον, όπως είναι τα ναρκωτικά,  οι αμβλώσεις, η αυτοκτονία, ο πόλεμος και

η ρύπανση.4

Εξετάζουμε τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας από την άποψη της απομάκρυνσης από το Θεό. Δίνεται έμφαση στο γεγονός, ότι η εποχή μας είναι ο καιρός της διερευνητικής

εξωστρέφειας που χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση στα βασικά υλικά μέσα διαβίωσης και στην επίτευξη αυτο-ικανοποίησης.4 Παρόλα αυτά, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χάρη
στην επιστήμη και στην τεχνολογία, οδηγεί σε μεγαλύτερη ανασφάλεια μέσα στη σφαίρα της δημιουργίας. Με αυτές τις συνθήκες η πνευματική περισυλλογή:

υπερασπίζεται  τις αξίες  της ανθρωπότητας απέναντι στην τάση αφαίρεσης της προσωπικότητας,

παρέχει ηθική δύναμη για  την ανάπτυξη αυτο-ελέγχου,  ταπεινοφροσύνης και απελευθέρωσης από τον εγωκεντρισμό,

προωθεί τις θετικές αξίες  της αγάπης, της φιλίας και της δημιουργίας.

Αυτές οι αξίες  αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αν καλλιεργηθούν μαζί με την πίστη στο Θεό.

Πίστη και Ενότητα του Βίου

Η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδικότητα του ανθρώπου, στις ελευθερίες,  τα δικαιώματα και τις ιδιορρυθμίες του. Αυτή η σύγχρονη εστίαση στο
πρόσωπο συμφωνεί με τη θρησκευτική ιδέα της μοναδικό-τητας κάθε ανθρώπινης ζωής και της απόλυτης αξίας  της. Κάθε ανθρώπινο ον θεωρείται το Στέμμα της Δημιουργίας.

Η θρησκεία μας διδάσκει επίσης ότι όλα τα ανθρώπινα όντα συνδέονται μεταξύ τους με πνευματικούς δεσμούς. Είναι αλληλοεξαρτώμενα και δεμένα μεταξύ τους. Το κακό που γίνεται σε

οποιοδήποτε ανθρώπινο ον, επηρεάζει αναπόφευκτα και ολόκληρη την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Με αυτή την έννοια μπορούμε να μιλάμε για  το σώμα της ανθρώποτητας.5 Σύμφωνα με τη
Βίβλο, όλα τα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από φυλή και εθνότητα, κατάγονται από τον Αδάμ και την Εύα. Εντελώς απροσδόκητα, στη σύγχρονη βιολογία έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία
που στηρίζουν αυτή την άποψη. Μιτοχονδριακή ανάλυση του DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές του κόσμου αποκάλυψε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι προφανώς απόγονοι

της ίδιας γυναίκας. Οι επιστήμονες αναφέρονται σ'  αυτήν,  αποκαλώντας την Εύα.6

Σε συμφωνία με τις θρησκευτικές αντιλήψεις,  όλες οι μορφές του βίου συνιστούν μία ολότητα. Είναι μέρη ενός συνόλου και το καθένα εκτελεί τη δική του συγκεκριμένη λειτουργία. Σήμερα,

δημιουργούνται  καινούργιοι  δεσμοί ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία, οι οποίοι  βασίζονται στη νευρολογική και ψυχολογική έρευνα.7

Πίστη και Επιστήμη

Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος είχε ως αποτέλεσμα τη ριζική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου και την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της αρρώστιας και της
αμάθειας. Ταυτόχρονα όμως, η πρόοδος της τεχνο-λογίας δημιούργησε νέα δεσμά για  τον άνθρωπο:  την αποξένωση και την κοινω-νική απομόνωση.

Η αυτοπεποίθηση του ανθρώπου στη δυνατότητα να βρει  απάντηση στα θεμελιώδη ερωτήματα της ζωής, οδήγησαν σε αμφισβήτηση του ηθικού και του μεταφυσικού νοήματος της
Πίστης.  Η  στάση αυτή εκφράστηκε κυρίως ως σύγκρουση μεταξύ φυσικής πραγματικότητας και μεταφυσικής πίστης. Ομως, "τα δύο μεγέθη του πολιτισμού μας αποτελούν κοινωνικό
λειτούργημα. Η πίστη και η επιστήμη είναι συγκοινωνούντα δοχεία και όχι στεγανά διαμερίσματα... Η  τεχνική δεν αλλάζει τον κόσμο μόνο, αλλά και τη νοοτροπία του ανθρώπου, το ήθος



ΒΙΟ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ - SYLLGR

file:////SERVER/Current%20Work/DOROTHY/PUBS/textbooks/SYLLAB%20BIOPOLITICS%20-%20THE%20BIO-ENVIRONMENT-%20BIO-CULTURE/greek/theolod.htm[1/5/2013 12:09:04 µµ]

του και δρα καταλυτικά στη σχέση του με το Θεό." 8 Εξ'  άλλου, "η πίστη ενδεχομένως εγκαινιάζεται με την υπερφυσική σφαίρα, αλλά ποτέ δεν περιορίζεται σ'  αυτήν,  παρά προχωρεί στη

διαμόρφωση της φυσικής πραγματικότητας μέσα στην κοινωνία και εντός της ιστορίας."8

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, ως επακόλουθο της ανεξέλεγκτης χρήσης της τεχνολογίας, είναι δυνατόν να αποτραπεί αν ο άνθρωπος εντάξει ξανά τον υπαρξιακό προβληματισμό στη
ζωή του, προσδιορίζοντας τη βαθύτερη σχέση του με τη δημιουργία. Τούτο είναι δυνατόν να συμβεί δια μέσου της Αγωγής,  η οποία σκοπό έχει "να γνωρίσει ο άνθρωπος εαυτόν,

ανατέμνων την ψυχοσωματικήν του οντότητα."9

Σχέση Ανάμεσα στη Βιοπολιτική και τη Θρησκεία

Η ιδέα, ότι η αγάπη του Θεού είναι το θεμέλιο της ζωής διαπερνά τις γραφές των περισσότερων θρησκευτικών κειμένων. Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο Assisi Interfaith, που έγινε στις 29
Σεπτεμβρίου 1986 ως αντιπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων θρησκειών του κόσμου, το Βουδισμό, το Χριστιανισμό, τον Ινδουϊσμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό, δήλωσαν ομόφωνα και

κατηγορηματικά ότι η πίστη τους οδήγησε στη διατήρηση του βίου.10 Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Ασίας "ανεξάρτητα από εμφανείς

ποικιλίες και διαφορές,... εξηγούν ορισμένες τάσεις ενοποίησης που αφορούν στον ανθρώπο και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση,"11 το περιβάλ-λον και το βίο.

Η Βουδιστική Θεώρηση

Οι Βουδιστές θεωρούν τον Βούδα ως "το Ον που είδε την αλληλεξάρτηση στη φύση."11 Αυτή η παγκόσμια αλληλεξάρτηση πραγμάτων και γεγονότων στον κόσμο, τονίζεται από την έννοια
του κάρμα. Με τα λόγια του Βούδα "επειδή υπήρχε η αιτία, ακολούθησαν οι συνέπειες."  Ο κόσμος είναι γεμάτος ζωή, τόσο φανερή όσο και μυστική,  "Διάφορα πνεύματα και μορφές
βρίσκονται σε αδράνεια, σε ποτάμια, βουνά, λίμνες και δέντρα."

Η Βουδιστική φιλοσοφία θεμελιώνεται στην αγάπη την κατανόηση και την ευσπλαχνία. Η  στάση των ανθρώπων προς τα άλλα ζωντανά όντα πρέπει να βασίζεται σ'  αυτά τα συναισθήματα
αφού όλες οι μορφές ζωής συνδέονται στενά μεταξύ τους. Τα ζώα θεωρούνται ευαίσθητα όντα. "Και αυτά, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος,  αναζητούν πρώτιστα την ευτυχία και προσπαθούν

να μην υπο-φέρουν."12 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο νόμο του κάρμα, ο οποίος εφαρμόζεται και στα ζώα, μία θετική (καλή) ενέργεια οδηγεί τελικά στην ευτυχία, ενώ μία αρνητική
(λανθασμένη ή κακή) ενέργεια οδηγεί στον πόνο.  Ετσι, τα σύγχρονα βιο-περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να θεωρηθούν ως το αποτέλεσμα αρνητικών ανθρώπινων ενεργειών και
μπορούν να ξεπεραστούν εάν γίνουν θετικές ενέργειες χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον Δαλάι Λάμα: "Η ασέβεια των ανθρώπων για  τη φυσική κληρονομιά δημούργησε τον κίνδυνο
που απειλεί  τώρα την ειρήνη του κόσμου καθώς και τις ελπίδες για  επιβίωση των ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση."

Ο Βουδισμός τονίζει την εσωτερική ενότητα του ανθρώπου και του βιο-περιβάλλοντος. Αυτή η Βουδιστική φράση, η οποία είναι 1200 ετών είναι ένα δυνατό παράδειγμα αυτής της
ενότητας: "Nα μελετάς το Βουδισμό είναι να μελετάς τον εαυτό σου. Nα μελετάς τον εαυτό σου είναι να ξεχνάς τον εαυτό σου. Nα ξεχνάς τον εαυτό σου είναι να γίνεσαι ένα με όλα τα

πράγματα. Ετσι όταν είσαι με τη φύση,  είσαι με το Βουδισμό. Αυτή είναι η οικολογική πλευρά του Βουδισμού."13

Η Ινδουιστική Θεώρηση

Για την Ινδουιστική φιλοσοφία όλες οι μορφές του βίου έχουν πνευματικές διαστάσεις. Τα Ινδουιστικά κείμενα υπογραμμίζουν τους μεγαλειώδεις ρυθμούς της φύσης και την εξάρτηση τους

από τη θεία δύναμη. "Το Θείο εκφράζεται μέσα από τα φυσικά φαινόμενα."14 Ολόκληρος ο κόσμος, όπως λένε και οι Βέδες, διαπνέεται από την ίδια ενωτική, πνευματική δύναμη.

Σύμφωνα με την αρχαία πνευματική παράδοση, ο άνθρωπος εξετάζεται ως μέρος της φύσης,  ως μέρος του βιο-περιβάλλοντος."14

Συμφωνά με τα ιερά ινδουιστικά κείμενα, πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα ζώα, όπως και τα παιδιά.  Πρέπει  επίσης να λατρεύονται ως ιερά, καθώς κάθε θεότητα συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο ζώο ή παιδί. Τα κείμενα του Vaishnava τονίζουν τους πνευματικούς δεσμούς ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα και τα ζώα τα οποία έχουν καθιερωθεί  ως αποτέλεσμα μίας σειράς
μετενσαρκώσεων. Η αυταπόδεικτη συνέχεια των σταδίων της εξέλιξης  έχει ως εξής: ψάρια, αμφίβια, θηλαστικά, άνθρωπος.  Αυτές οι απόψεις προδιαγράφουν την έννοια της σύγχρονης
θεωρίας της εξέλιξης. Οι παραδόσεις του Zainist και Vaishnava δίνουν έμφαση στο νόμο της μη πρόκλησης βλάβης, ahimsa, ο οποίος εφαρμόζεται στα ζώα. "Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει

να σκοτώνει ζώα."14 Ακόμη και τα δάση και τα άλση θεωρούνται ιερά. Ετσι κάθε ζωή γίνεται σεβαστή με πνευματική ευλάβεια.

Η Μουσουλμανική Θεώρηση

Οι Μουσουλμάνοι  βλέπουν ολόκληρο το Σύμπαν ως δημιουργία του Θεού. Το ανθρώπινο είδος είναι ο έμπιστος του Θεού στη Γή,  ο χαλίφης. "Δεν είμαστε οι δημιουργοί της Γης,  είμαστε οι

αντιπρόσωποι του Θεού."15 Το καθήκον μας είναι να διατηρήσουμε την ειρήνη και να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού. Η  Μουσουλμανική θρησκεία θεωρεί τον άνθρωπο υπεύθυνο για
ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα για  το βιο-περιβάλλον. Οπως αναφέρεται  στο Κοράνι, "ο κόσμος είναι πράσινος και όμορφος και ο Θεός  έχει διορίσει εσάς [τους ανθρώπους] ως υπηρέτες

του σ'  αυτόν."15 Ανάλογα με το αν το άνθρωπινο ον εκπληρώνει ή όχι αυτή τη σημαντική αποστολή, έχει τη δυνατότητα να ανέλθει σ'  ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτό των αγγέλων ή να

βουλιάξει  πιο χαμηλά από το τελευταίο ζώο."15 Η ευθύνη των ανθρώπων για  τη συμπεριφορά τους ονομάζεται akhrah. Το Ισλάμ θεωρείται ο "οδηγός του πως να ζούμε το σήμερα έτσι
ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το akhrah."

Ο Izz ad-Din Ibn Abd as-Salam, κλασσικός Μουσουλμάνος νομικός, εξέτασε το πρόβλημα της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ζώων, ήδη από τον 13ο αιώνα. Αυτό συμφωνεί με το
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μουσουλμανικό δόγμα της Ενότητας του Θεού (Allah) - tawheed, η οποια αντανακλάται  στην ενότητα του ανθρώπινου είδους και της φύσης.  Σύμφωνα με το Μουσουλμανικό δόγμα, ο
σωστός άνθρωπος πρέπει να προτιμά το μεσαίο μονοπάτι στη ζωή. Αυτό υπονοεί  την αποφυγή ακροτήτων και τη διατήρηση ισορροπίας και αρμονίας, η βελτίωση του βιο-περιβάλλοντος

είναι μία θεία αποστολή "όποιος φυτεύει  ένα δέντρο και το φροντίζει επιμελώς μέχρι να ωριμάσει και να καρποφορήσει,  ανταμείβεται." 15 Τα πρακτικά βήματα που προσωποποιούνται από
τη μουσουλμανική θρησκεία, τη shariat, περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζωνών haram, ζωνών μη βίας και hina που είναι όλες οι προφυλάξεις  που καθιερώνονται για  την προστασία της
άγριας ζωής και των δασών.

Η Εβραϊκή Θεώρηση

Βασισμένη στην Παλαιά Διαθήκη η Ιουδαϊκή φιλοσοφία δηλώνει, ότι ο Αδάμ είχε ορκιστεί "να ζει αρμονικά" με όλα τα πλάσματα του Θεού.16 Ετσι, στην αρχή του χρόνου, ενώπιον του Θεού

ο άνθρωπος αποδέχτηκε την ευθύνη για  όλα τα πλάσματα. "Οποιοσδήποτε είναι σπλαχνικός σε όλα τα πλάσματα είναι απόγονος  του προγόνου μας Αβραάμ."16 Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν
στον Ιουδαϊσμό πρέπει να ασχολούνται με δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και προώθηση του βίου.

Στον Εκκλησιαστή είναι γραμμένο:  "Οταν ο Θεός  δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο,  τον πήρε και τον προειδοποίησε για  όλα τα δέντρα του κήπου της Εδέμ, λέγοντας, "Δες τα έργα Μου,
πόσο όμορφα και τέλεια είναι και όλα αυτά τα δημιούργησα Εγώ για  σένα. Πρόσεξε μήπως και χαλάσεις και καταστρέψεις τον κόσμο Μου. Γιατί αν τον χαλάσεις δεν υπάρχει κανείς για  να

τον διορθώσει  για  σένα." Μία μεγάλη ευθύνη βαραίνει  στους ώμους όλων των πολιτών του κόσμου, για  να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κόσμου για  τις μελλοντικές γενεές.17

Η έννοια της διαφύλαξης  της βιο-ποικιλότητας είναι από τα βαθύτερα μηνύματα του Ιουδαϊσμού, όπως αποκαλύπτεται στην περίπτωση της Κιβωτού του Νώε.18 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο

Θεός  παραγγέλλει  στο Νώε να διαφυλάξει στην Κιβωτό ζεύγη από όλα τα είδη, καθαρά ή μη καθαρά, ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρησιμότητά τους για  το ανθρώπινο είδος.18

Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Αδάμ καλείται από το Θεό να γεύεται τους καρπούς και να φροντίζει τον κήπο της Εδέμ. Το νόημα της ανθρώπινης κυριαρχίας στον κόσμο, σύμφωνα με την

Ιουδαϊκή θεώρηση, δεν είναι δυναστεία και εκμετάλλευση, αλλά προστασία και φροντίδα του ανθρώπου για  κάθε είδος της Δημιουργίας.18

Η Χριστιανική Θεώρηση

Το βαθύτερο απ' όλα τα ηθικά μηνύματα της Χριστιανικής  Πίστης,  το κήρυγμα της αγάπης προς τον πλησίον και προς τον κόσμο, κλείνει μέσα του τη διάσταση της αρμονικής συνύπαρξης
και του σεβασμού προς τη ζωή.

Το σώμα του βίου θεωρείται ιερό. Τα πλάσματα επί της Γης δεν είναι μόνο αλληλεξαρτώμενα αλλά εξαρτώνται επίσης από το Θεό και την αγάπη Του.  Η  ζωή εξαρτάται από την επικοινωνία

με το Θεό. Ο αποχωρισμός από το Θεό οδηγεί τελικά σε δυσαρμονία.4

Η Εκκλησία φροντίζει για  την ανθρωπότητα, το βιο-περιβάλλον και την αλληλεξάρτηση τους κατά την εκτέλεση του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και στην καθημερινή ζωή.3 Ο κλήρος
θεωρεί συνεπή με τη θεολογική διδασκαλία τη σημαντική αποστολή της διατήρησης του βίο-περιβάλλοντος και της προώθησης των αξιών του βίου στον ανθρώπινο πολιτισμό.  Στοχεύει
στην περιφρούρηση του βιο-περιβάλλοντος. Η  Χριστιανική πίστη τονίζει το ρόλο και την αλληλεξάρτηση όλων των πλασμάτων της Γης.

Σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες19, η καταστροφή του βιο-περιβάλλοντος εκτίθεται  στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία αναφέρει  ότι οι άγγελοι προκαλούν την καταστροφή της
βλάστησης (πρώτος άγγελος), τη ρύπανση των νερών (τρίτος άγγελος) και του αέρα (πέμπτος άγγελος). Μία αιτιολογία για  την καταστροφή του βιο-περιβάλλοντος είναι "η άρνηση της

Θείας δημιουργίας και Οικονομίας" και η προσήλωση στην "απόλυτη πολιτική οικονομία"19

Σύμφωνα με τον Αγιο Γρηγόριο,  ο άνθρωπος "έχει μεικτή φύση,  Βασιλιάς όλων πάνω στη Γη,  αλλά υποτελής στον ουρανό,  είτε βρίσκεται στη Γη είτε στον ουράνο.  Γι'αυτό, η κυριαρχία του
ανθρώπου δεν του παρέχει την άδεια κατά-χρησης και καταστροφής." "Κάθε ανθρώπινη πράξη ανευθυνότητας έναντι σ'αυτή τη Θεία σοφία, η οποία στηρίζει και δίνει νόημα στην

αλληλεξαρτώμενη αρμονία του σύμπαντος."20

Το στοιχείο που ανέδειξε τον άνθρωπο σε άρχοντα της δημιουργίας, είναι ο νους, το λογικό κριτήριο. Σ' αυτόν οφείλονται η πρόοδος και η εξέλιξη, αλλά και οι κίνδυνοι που αυτές
εμπεριέχουν. Μόνο η σωστή `αγωγή'  του ανθρώπου, η εκπαίδευση που θα έχει σκοπό, όχι μόνο τη γνώση, αλλα και την εσωτερική αναζήτηση της αλήθειας,  μπορεί  να προστατεύσει  το

βίο από τους κινδύνους αυτούς.9

Ο Χριστιανισμός χαρακτηρίζεται από μία παλαιά παράδοση φροντίδας για  το βιο-περιβάλλον, ανατροφής και φροντίδας των ζώων και περιποίησης για  τα φυτά. Ο Αγιος Φραγκίσκος της
Ασίζης, που η κατοικία του έγινε η έδρα σημαντι-κής διαθρησκευτικής συνάντησης, αναφέρεται  πως ήταν περικυκλωμένος από όλα τα πλάσματα εξετάζοντας προσεκτικά την πλάση,
ακούγοντας τις μυστη-ριώδης φωνές της. Οι Βενεδικτίνοι καλόγεροι θεωρούν την αποστολή τους ως μία "διαχείριση των φυσικών πηγών, μία αρμονική ένωση ανάμεσα στην προσευχή και

την εργασία." 20

Το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρεί καθήκον του τη συνέχιση και τη διατήρηση του νοήματος της ζωής στον πλανήτη μας. Τονίζει  ακόμα, σ'αυτό το γενικό βιο-περιβαλλοντικό
πλαίσιο,  την μοναδικότητα κάθε ανθρώπινου όντος. Η  Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει το σεβασμό του βίου,  την παρατήρηση και μελέτη του μεγαλείου του θεωρώντας "Κάθε μικρό πλάσμα
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ως παρουσία του Δημιουρ-γού."21 Καθώς τονίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάθε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο αποτελεί "προσβολήν κατά του Δημιουργού

και προξενεί θλίψιν."22 Οι πιστοί καλούνται  "να ευαισθητοποιηθούν εις την σοβαρότητα της αμαρτίας αυτής και να ενστερνισθούν το ανάλογον ήθος. Να παύσουν να θεωρούν εαυτούς ως

ιδιοκτήτας της φύσεως και να αντιλαμβάνωνται  την αποστολήν των ως ιερέων της δημιουργίας."22

Στόχοι

Προστατεύοντας και προωθόντας το βίο, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε βασικές θρησκευτικές αρχές, και έχουν την πνευματική υποστήριξη από κάθε θρησκεία. Η  επιστήμη προσφέρει
συνεχώς νέες διαστάσεις της ιδέας της ενότητας του βίου.  "Οσο περισσότερο εισβάλλουμε στον υπομικροσκοπικό κόσμο, τόσο βλέπουμε τον κόσμο ως ένα σύστημα αχώριστων,
αλληλεπιδρώντων και αέναων συστατικών, με τον άνθρωπο ως ένα αναπόσπαστο μέρος του συστήματος. Σ'ενα τέτοιο κόσμο, οι επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να βρίσκονται σε

πλήρη αρμονία με τα θρησκευτικά πιστεύω."7

Στόχοι  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για  τη βιο-θεολογία είναι:

να προωθηθούν οι έννοιες του σώματος  της ανθρωπότητας5 και του σώματος  του βίου,5 να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι στην εσωτερική ενότητα του ανθρώπινου είδους και
του βιο-περιβάλλοντος,

να τονιστεί η σημασία του βίου για  την πνευματική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας,

να τεθεί μία συζήτηση για  το βίο ως έννοια σύγκλισης διαφορετικών θρησκευτικών φιλοσοφικών και θεολογικών προσεγγίσεων,

να δοθεί έμφαση στο ότι η διατήρηση του βιο-περιβάλλοντος και η αρμονική συνύπαρξη με όλες της μορφές ζωής βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις κυριότερες θρησκείες,
να τονιστεί η προσοχή των πιστών ανά τον κόσμο στα πιεστικά προβλήματα που αφορούν στο βίο.
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