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Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, 

edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii 

współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku. 

Bóg przekazując człowiekowi odpowiedzialność za stworzenie uczynił go 

równocześnie swoim współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a 

także zobowiązał go do postawy dziękczynienia za otrzymany dar życia.

Z uwagi na nieodpowiedzialne „ dysponowanie Stworzeniem” zmiany 

klimatu zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. 

Chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni wobec zagrożeń postępującej 

industrializacji. Ochrona klimatu jest jednym z praktycznych zadań 

wynikających z poczucia odpowiedzialności przed Bogiem i bliźnim.



Stanowisko Synodu Kościoła

- praktyczne wskazówki

ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie strat ciepła), energooszczędne oświetlenie, 

zachęta do korzystania z publicznych środków transportu oraz organizacji wspólnego dojazdu na 

nabożeństwa, niedziela bez samochodu, 

organizacja „nabożeństw pod osłoną nieba” z uwzględnieniem tematyki troski o stworzenie np. w 

leśnych kościołach, ogrodach parafialnych itp. 

zachęta do korzystania z ekologicznych technologii np. przetwarzania energii z ogniw fotowoltaicznych

racjonalne wykorzystaniu: energii, wody, materiałów biurowych, segregowanie śmieci, używanie naczyń́

z materiałów biodegradowalnych,

zachęcanie do wyrażania pamięci o zmarłych używając naturalnych kwiatów, zwykłych wieńców, zniczy 

wielokrotnego użytku. 

ograniczenie utwardzania powierzchni przez brukowanie, asfaltowanie, betonowanie ciągów 

komunikacyjnych tam gdzie nie jest to konieczne. 

edukacja i współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi

zaangażowanie w globalne i lokalne działania takie jak np.: „sprzątanie ziemi”, sadzenie drzew itp.



Temat troski o stworzenie

studium biblijne, analiza tekstów 

publikacje m.in.: ks. prof. Marek Jerzy Uglorz - „Ekologiczne wątki w 

biblijnej historii zbawienia”: „W biblijnej historii zbawienia ekologia 

nie jest tylko jedynym z pobocznych tematów, ale genetycznie 

przynależy do religijnego doświadczenia ludu Bożego, jest cząstką 

obrazu świata i antropologii.” 

wykłady tematyczne w parafiach, na synodach: ogólnopolskim i 

diecezjalnych

dyskusje tematyczne na konferencjach duchownych

artykuły na łamach Zwiastuna Ewangelickiego

podejmowanie tematu podczas kazań m.in. w dniu Święta Żniw



Praktyczny wymiar

Centrum Luterańskie - rezygnacja z plastikowych butelek, 

kubeczków jednorazowych itp., badanie wody z kranu oraz 

instalacja dystrybutora wody gazowanej, ograniczanie wydruków 

konsystorz (od 2016 r.) udział w działaniach Sprawiedliwego 

Handlu

akcje parafialne – rezygnacja z naczyń jednorazowych, butelek 

plastikowych, segregacja śmieci, uszczelnianie okien, 

termomodernizacje kościołów i budynków parafialnych, 

dokarmianie zwierząt i wiele innych działań lokalnych



Ogólnopolskie Forum 

Kobiet Luterańskich

wrzesień 2019



Przykłady z ewangelickich parafii w Polsce

akcja parafii w Poznaniu

Ostródzka Lodówka Społeczna

Fundacja Pszczoła w Pile



akcja związana z 1 listopada

Przykłady z ewangelickich parafii w Polsce

zbiórka makulatury w Szczyrku 

Salmopolu



Dziękuję za uwagę


