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2018-ban emlékezünk meg az I. világháború befejezésének 100. évfordulójáról. Ez a tragikus
konfliktus ütött elsőként szöget a felvilágosodás utáni optimista világképbe, az emberi elme
erejének megkérdőjelezhetetlenségébe és a feltétlen haladásba vetett hitbe. A háború
jelentősen megváltoztatta a világ geopolitikai térképét, amely fölött máig nem tértünk
napirendre.
Az I. világháború utáni rendezés talán leginkább Közép-Európára volt hatással. Ez a terület
sokféle nemzeti, kulturális és vallási örökséggel bír. Az 1918-as év néhány nemzet számára
lehetőséget nyújtott, hogy a történelemben először elnyerjék politikai függetlenségüket,
mások azonban sokat vesztettek és áldozatok voltak. A történelmi múlt különbözősége
gyakran eredményezett törésvonalakat és okozott mély sebeket.
Az I. világháborút követő rövid ideig tartó demokrácia, a nacionalizmusok ébredése, a
fasiszta rezsimek, a II. világháború, a Soá, a kommunista rendszerek, a demokráciába való
átmenet és a szabadversenyes kapitalizmus új ellentmondásokat hozott és még mélyebb
sebeket okozott. Sokan kívánták, hogy a különböző csoportok és közösségek között eljöjjön a
megbékélés korszaka.
Napjainkban mind Közép-Európában, mind más régiókban, egyre több különböző háttérrel
rendelkező ember tárja fel, hogy ezek a sebek hogyan gyógyíthatóak, és hogy a
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megosztottság leküzdhető. A súrlodásokkal és törésekkel teli világban az emberek arra
törekszenek, hogy a közösség teljes jogú tagjai és felelős polgárok legyenek.
A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) 2018-as, Budapesten és Kecskeméten tartandó
konferenciája tágabb perspektívákon keresztül kívánja feltárni a zsidó és keresztény
hozzájárulást.
A konferencián főleg a következő kérdéseket tárgyaljuk meg:


A judaizmusban és a kereszténységben központi szerepet betöltő megbékélés
miként kötődik az igazságossághoz?



A megbékélés eszméje miként hat a vallásközi párbeszédre?



Miként lehet elhagyni az „áldozati mentalitást” a felelős állampolgársághoz vezető
úton?



Hogyan láthatjuk meg Isten arcát saját ellenségünkben?



Vallásos emberként mit tehetünk egymás megértése, a megbékélés és a béke
érdekében saját köreinkben, amikor közénk állnak a nemzeti, vallási, etnikai és
társadalmi konfliktusok? Hogyan dolgozzunk együtt más vallások képviselőivel
vagy a vallás nélküli emberekkel?
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