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BISERICA FACTOR IMPORTANT DE EDUCARE A REDUCERII EMISIILOR DE CO2 

Scopul eseului meu este de a expune învăţătura Ortodoxă (ca parte componentă a educației privind 
crearea lumii) dar în acelaşi timp în ce măsură poate Biserica să contribuie la reducerea emisiilor de CO2.  

Conform referatului Biblic, Dumnezeu a creat tot ce putem vedea simţi, auzi, pipăi, căci se spune la 
început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.1  

1 Facere: cap. 1, ver. 1  

2 Facerea: cap. 1, ver. 28  

Cu siguranţă că această concepție pentru foarte mulţi oameni rămân o poveste, o fantezie pe care 
doar cei care sunt mai puţin raţionali o cred. Nu la raţionamente sau la procente de credibilitate vreau în 
continuare să mă expun şi nici nu este o dorinţă de a impune, sau să demonstrez unora sau altora ca într-
adevăr Dumnezeu este cel ce a creat cerul şi pământul şi toate spre trebuinţa le-a făcut.  

În Scriptură găsim în cartea Facerii, referatul Biblic care descrie cum Dumnezeu a creat ceea ce astăzi 
noi numim pământ, ființe însufleţite şi neînsufleţite. De fiecare zi după ce Divinitatea a creat o componentă 
a pământului spunea cuvintele ,,și a văzut Dumnezeu că este bine” şi noi astăzi spunem ferm ca David că 
toate cu înţelepciune s-au făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.  

Fiecare obiect creat de om prin grija lui Dumnezeu au fost create spre a fi ajutor pentru om, doar că 
un anumit obiect poate să ne fie de folos dar în acelaşi timp poate să ne fie în detrimentul nostru şi a celor 
din jur. Nimic din ce a creat Dumnezeu nu este rău, ci rea este întrebuinţarea nefirească a acestora. Cu un 
bisturiu medical poate salva viat omului, dar tot cu un bisturiu se poate de curmat viaţa cuiva. Cu un zborul 
unui avion asigurăm ajungerea la timp la service, dar cu zborul unui avion distrugem vieţi, (cazuri din 11 
septembrie 2001 şi multe alte).  

Dumnezeu i-a încredinţat fiecărui om un mandat de a stăpâni natura stăpâniţi peste peştii mării, 
peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot 
pământul2, numai că acest mandatul încredinţă omului de foarte multe ori este incorect îndeplinit şi 
deseori nu omul este stăpânul naturii, ci viceversa, natura este stăpână pe fiinţa umană şi în acest sens fac 
referință la cataclismele naturale începând cu încălzirea globală şi finisând cu inundaţii, care nu sunt 
pedepse a lui Dumnezeu, ci un feedback al acţiunilor incorect întreprinse de noi. Astfel stăpânirea omului 
nu trebuie să fie asemenea unui despot, care conduce după bunul plac mediul înconjurător, pentru că 
psalmistul David spune că cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.  

Astăzi biserica este percepută de către majoritatea oamenilor că un prestator de servicii: botez, 
cununie, înmormântări, sfinţiri de case şi maşini. Acest concept este unul greşit pentru aşa l-au perceput 
unii, dar și unii slujitori l-au acceptat, însă biserica are un rol colosal în educarea omului în diferite domenii 
atât religiozitate, etică, dar și cultură, ecologie, patriotism, patrimoniologie şi multe altele.  

Când vorbim de importanţa bisericii privind emisiile de CO2, nu mă refer la predica sau îndemnul 
preotului în preajma unor zile de ocrotire a naturii, ci la paşii concreţi ai preotului împreună cu credincioşii 
care într-adevăr le pasă de mandatul încredinţat, astfel că biserica poate contribui la reducerea de CO2 prin 
intermediul educaţiei având la dispoziție următoarele activităţi:  

 Lecţiile duminicale cu tinerii - în cadrul acestor lecții tinerii se fac cunoscuți cu principalele cauze a 
poluării mediului înconjurător dar propunerea soluțiilor de prevenire și reducere a emisiilor de CO2  

 Voluntariatul religios - reprezintă o şansă enormă prin care tinerii descoperă necesitatea reducerii 
emisiilor de CO2 prin implicarea sub egida bisericii la salubrizare diferitor locuri publice din cadrul localități;  



 Buletinele parohiale (duminicale) împărţite fiecărui credincios care participă la slujbă - pe lângă 
mesajul evanghelic, în buletinul parohial putem include date statistice, și pericolul creșterii emisiilor de CO2  

 Bibliotecile parohiale sunt un instrument privind informarea oamenilor despre situația la zi a 
pericolului poluării mediului înconjurător;  

 Elaborarea de pliante informative de specialitate prin care să sensibilizeze societatea despre 
pericolului emisiilor de CO2;  

 Lecția de religie în școală, reprezintă un potențial enorm de educare a ocrotirii mediului 
înconjurător;  

 

Acestea fiind expuse pot să concluzionez ca datori suntem: mic sau mare, credincios sau ateu, elev 
sau profesor, muncitor sau șomer, preot sau om de știință, ministru sau grădinar să contribuim la 
prevenirea și elaborarea de planuri mici dar efective prin care să prevenim și să reducem emisiile de CO2 
căci un om cu sufletul frumos care îl iubește pe Dumnezeu iubește natura. 

 


