
A keresztény ember a gyökeres orvoslás hitével, közösség-szolgálatban gyümöl
csöző üdvösségre törekvésében már túllép a pl2sZta lázadáson, s a végső állapotot
hozza közelebb.

Ha tehát igazán mélyre nézünk, nem fogadhatjuk el, hogy a kegyelem világa
szemben állna az emberség világával - hiszen a kegyelemmel való együttmű

ködés valójában a rossz elleni lázadást is magában foglalja, sőt túl is haladja -,
hanem azt mondhatjuk, ez a két vflág áll szemben. egymással: a kegyelemmel
együttműködő emberség és a kegyelmet visszautasító önzés világa. Hiszen "aki
szeretetben él, Istenben é]".

Camus ateizmusának értelme

Hogy értékeljük ezek után Camus ateízmusát, a "szentnek lenni Isten nélkül"
programját? A felelet igen nehéz.

Hívjuk segítségül a szentjánosi gondolatot: "Aki nem szeret, nem ismeri Is
tent, mert Isten a szeretet", Elhet tehát még a tudata-akarata szerínt Isten nélkül
élőben is Isten ereje, ha igazán szeret; s aki azt hiszi, hogy "kegyelem nélkül"
szent, ha valóban szent, akkor már Isten kegyelmével működött együtt. S ugyan
akkor: a magukat istenhivőnek vallök is lehetnek Isten nélkül élők, de tetteikkel,
életükkel: önzésükkel, hidegségükkel. szeretetlenségükkel kizárják lelkükből a ke
gyelem jelenlétét.

Lehet tehát, hogy Camus, bár tudata," fogalmai szerint ateista, vagy legalábbis
antiteista VOJ.t19, Istennel harcoló lázadása azonban nem annak az Atyának szólt,
akit ~risztus közvetített; sőt emberség-hitével épp 1lEl!éje tört utat. Az a gondo1
kodő, aki legigazabb embernek tartotta Jézus Krisztust, találkozhatott életében
létvállalásával, a kegyelemmel, sokkal inkább, mint sok-sok keI'€S2ltény.20 Az a
tragikus félreismerés azonban, melyről istenfogalma árulkodik, mélységes Ielkiís
meretvízsgálatra szólít bennünket. Bizonyos, ha a keresztény tömegek - nemcsak
környezetében, de a múlt távlataiban is - valóban Krisztus arcvonásait hordozták
volna, Camus felfedezte volna bennük az igaz emberség kritériumát, s nem azono
sította volna a "smkrális világ" fogalmát a nem hiteles emberséggel.21
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Nem a papok országát, hanem az Isten országát jött Krisztus felállítani.
Legyetek Isten gyermekei minden társadalmi alakulásban. ez az Isten országa,
de küzdjetek és érvényesüljetek Isten adta erőUek szerint, ez az lsten örök gon
dolata s a ti fel'adatotok.
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