
Partnerek vagy
LUKAcsLAszLÓ ellenfelek?

"Valószínűleg nincs Isten! Ne aggódj, hanem élvezd az életet!" 
Néhány hónapja hatalmas betűkkel ez a reklámfelirat jelent meg
londoni buszok oldalán. Az ötlet állítólag egy tavaly nyáron közölt
cikk nyomán született. írója azt kifogásolta, hogy egyes keresztény
társaságok plakátokon avval fenyegették a nem-hívőket, hogy
örökre a pokol tüzében fognak égni. Ennek nyomán gyűjtést indí
tottak, hogy ellenplakátokkal rakhassák tele Londont. A kampány
hoz csatlakozott a Brit Humanista Szövetség, s valóban annyi pénz
gyűlt össze, hogy most már nemcsak a fővárosban, hanem ország
szerte járnak buszok evvel a felirattal "díszítve".

A humanista szövetség álláspontja szerint nem akarják ugyan el
ítélni a vallásos embereket, vagy eltéríteni ó1<et a hittől, de meg akar
ják nyugtatni mindazokat, akik nem hisznek a túlvilágban, Istenben,
és zavarja őket annak lehetősége,hogy hátha mégis van élet a halál
után. "Ez az egyetlen életünk van, használjuk ki a lehető legjobban!
Most van itt az ideje annak, hogy boldogok legyünk", mondják.

Éppen 45 éve, hogy a II. Vatikáni zsinat utolsó ülésszakán közzé
tették az egyház és a világ kapcsolatáról szóló konstitúciót, amely nagy
együttérzéssel szólítja meg az emberiséget és gondjait, és felajánlja
segítségét ahhoz, hogy boldogabb jövőt építhessünk itt a földön.

Kétségtelen, voltak olyan korszakok, amikor a vallás nevében
ember- és életellenes tetteket követtek el - s ez alól nem kivétel a
kereszténység története sem; sőt, ma is akadnak olyan vallási fana
tikusok egyes vallásokban, akik mások életére törnek. De vajon a
humanizmus mindig olyan "humanista" volt-e, ahogy ma feltün
tetik? S itt nemcsak a felvilágosult ész nevében a múltban elköve
tett embertelenségekre gondolhatunk, hanem arra is, hogy milyen
elképesztőenemberellenes következményekhez vezethet napjaink
magát ateistának kikiáltó humanizmusa.

Ezért is annyira jelentősa zsinat állásfoglalása, amely megismétli
Jézus kijelentését, hogy Isten minden ember üdvösségét kívánja, és
hogy egyetlen jó szándékú ember sincs "Isten kegyelme nélkül".
A zsinat együttműködéstkínál az emberiségnek. Nem az emberi
séget szolgálná-e, ha ez a partneri kapcsolat világszerte s az egyes
társadalmakban is viszonzásra találna? Ha az ateista humanizmus
nevében felszólalók vállalkoznának arra, hogy közösen, a keresztény
humanizmus képviselőivelegyütt vizsgálják meg, mi válik az ember
igazi javára, hogyan lehet emberibbé, boldogabbá tenni az emberek
életét - nemcsak egy szűk kiváltságos rétegét, hanem az igazsá
gosság és a szolidaritás elvét követve lehetőlegmindenkiét?
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