
Idén, A ránk bízott világ védelme címmel hirdettük meg Akadémiai Napjain-

kat, amivel nagy fába vágtuk a fejszénket. A teremtésvédelem új keletű kifeje-

zés, egyre gyakrabban találkozunk vele, ám úgy gondoljuk mégsem elégszer. 

Ezért hívogatunk együttgondolkodásra 2023. május 15. és 20. között Piliscsa-

bára, az evangélikus Béthel konferencia-központba.  

A teremtett világ feladatul kapott megőrzése kapcsán az ember okozta környeze-

ti károkból adódó klímaváltozás sürget leginkább cselekvésre, de az ember fele-

lőssége kiterjed a teremtési rend egyéb területeire is. Ezért a szűkebb értelemben 

vett környezetvédelmen és ökológiai gondolkodáson túl, a teremtett világ egyéb, 

alapjaiban fenyegetve látszó értékeire, igazságaira, törvényszerűségeire is sze-

retnénk kitérni. 

Tanácskozásunk célja a megoldások keresésén túl, a megoldások akadályainak 

megértése, az ellentétes, vagy esetlegesen egymást kioltó folyamatok detektálá-

sa, értelmezése. Abból indulunk ki, hogy a ránk bízott világ fenntarthatósága a 

környezeti, a gazdasági és a társadalmi erőforrások harmóniája, s mindhárom 

területre szánunk egy napot. Már az első nap, a környezetvédelem kapcsán ki 

fog derülni, hogy a természettudósok egzakt megoldási terveit pl. olyan etikai 

dilemmák nehezítik, mint a globális problémák globális számon kérhetősége, a 

lokális megoldások globális hatása.  

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága tovább bonyolítja a helyzetet azon 

egyszerű kérdéssel kezdve, hogy működhet-e egyáltalán gazdaság permanens 

növekedés nélkül? A fenntartható társadalom mikéntjéről még változatosabb 

elképzelések születnek egy olyan korban, amikor idegenkedünk a mindenki szá-

mára érvényes igazságtól, és az egyéni igazságok egyenértékűségéről szeretünk 

beszélni. Amikor mindennapjainkat átitatja a digitalizáció, az internet világa.  

Hogyan viszonyul tehát a mai ember a teremtés rendjéhez? És mi egyáltalán a 

teremtés rendje? A számtalan kérdés elemzése során arra jutunk, hogy gyökeres 

szemléletváltásra van szükség a ránk bízott világ védelméhez. (Ökológiai) meg-

térésre.  

Konferenciánk programját esténként kulturális programok és a témához kapcso-

lódóan filmvetítések színesítik. Áldozócsütörtökön a szokott módon együtt 

ünnepeljük a mennybemenetelt, úrvacsorás Istentisztelet keretében, majd azt 

követően kirándulás lesz, ennek helyszíne idén Esztergom lesz. 

 


