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Redaktore:
Rekreo.
Antaý ok jaroj kunvenis en la Universala
Kongreso de Valensjo
(Hispanio) pli ol dudek
homoj, kiuj decidis puþi
nian asocion, kreante øin
denove, se bezonate. Ni
eæ kolektis monon, sed
finfine ni interkonsentis
restarigi
la
tiam
ekzistantan asocion.
Jaroj venis kaj iris, kaj nenion novan ni aýdis
pri ATEO. Antaý du jaroj, en la Kongreso de
Berlino, ni kunvenis en koridoro, æar la
stagnado estis tiel evidenta, ke UEA ne
konsideris doni al ni budon aý kunvenejon.
Estas ironie, ke en religia lando Izraelo, ni
finfine atingis budon kaj kunvenejon. Mi devas
aldoni, ke tio estas danke al la zorgo kaj
strebado de Claude Nourmont, kiu ree
mesaøadis al Prezidanto Ralph Dumain kaj
al mi mem. Frukto de tiu interparolado estas
la restarigo de nia asocio nun. En Tel Avivo
ni informis la interesatojn pri nia restarigo,
kaj æirkaý tridek homoj kunvenis kaj parolis
pri nia restarigo. Ni ankaý elektis vakajn
postenojn organizajn en nia asocio. Pola Radio poste informis pri la afero, do eble multaj
el niaj malnovaj membroj nun scias pri ni.
Sed tio ne sufiæas. Asocio kiu ne kunvenas,
kiu ne laboras cele al difinitaj taskoj, estas
mortonta asocio. Ni sukcesis malveki nun,
sed ankoraý ni devas prilabori kaj difini niajn
taskojn kaj interkonsenti pri nia agado. Tio
estu laboro por la nova estraro de ATEO.
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Alia problemo estas la enhavo. Mi atendas
kontribuojn de vi æiuj. Ateistoj estas
nekonformistoj, do vi æiuj eble havas multon
por diri al ni aliaj, kaj verþajne estos reagoj al
kontribua¼oj antaýaj. Mi esperas, ke la
artikoloj estos altkvalitaj kaj bone rezonataj,
sed se ne, ni ankaý legos kaj publikigos ilin.
Se estas lingvaj problemoj, mi klopodos
korekti ilin, kaj prezenti al vi æiuj poluritajn kaj
klarajn versiojn, kompreneble antaýe
interkonsentite de la aýtoroj, se eblas. Sed
mi ne þatus, ke nia magazino estu
kontraýparo¶a flugfolio. Oni perforte kredigas
homojn, kaj necesas, ke oni uzu sian plej
delikatan ilon, bone funkciantan cerbon, por
forlasi la puton de timo, perforto kaj minaco
sur kiu religio bazas sin.
Nia bulteno ne estas tre longa æi foje. Ni
volas restarigi øin, eæ se ne brile, por ke dum
la Kongreso de Kroatio oni sciu, ke ankoraý
ni estas viva asocio. Tio, kiom da tempo tio
daýros, dependas sole de ni æiuj, la anaro.
Ne gravas la revuo, gravas la asocio. Ne gravas la asocio, gravas la ago. Ne gravas la
ago, gravas, ke øi estu utila.
Mi esperas, ke la venonta eldono de
Ateismo enhavos artikolojn verkitajn de pli
da anoj de la asocio. Ni malstagnu, por þanøo
saniga.
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KIO
RELIGIO?

ESTAS

de Andrý Lorulot
La demando povas þajni senutila. Sed ekde
kiam oni øin atenteme ekzamenas, oni
ekvidas ke øi entenas multe da obskuroj.
Estas multe malfacila renkonti æe la aýtoroj
(kredantoj aý ne) difinojn vere precizaj kaj
kontentigaj de religio.
La etimologio diras al ni, ke religio (religare,
tio kio ligas) ne estas alia afero ol ligo .
Duobla ligo, kiu ligas la homon al sia Dio,
unue¼ kiu ligas la homojn inter si, poste,
æirkaý sama kredo.
Kia ajn estu la vidpunkto kie oni lokiøas, oni
devas konsenti ke tiu difino estas malsufiæa.
<<Ligo inter la homo kaj Dio>>, oni diras,
sed oni ne difinas Dion kaj konsekvence, la
ideo de religio ripozas sur neniom solida.
<<Ligo kiu arigas æirkaý komunaj kredoj ian
nombron da homoj>>, oni diras ankoraý.
Sed æu tiu difino ne estus tro larøa? Oni
kutime parolas pri <<socialisma religio>>,
aý pri <<religio anar¡iisma>>, de <<religio
vegetarana>>, <<monarkia>>, <<arta>>,
kion mi scias ankoraý? Æu tioma pligrandigo
de tiu termino ne estas troa? Politika partio,
tiom dogma øi estu, ne estas religio.
Filozofia sekto aý alia, øi estu impregnita
de troa mistikismo, ne nepre konsistigas
religion, kiel ni øin elmontros.
Tolstojo citas ian nombron da difinoj.
Ekzemple, tiun de Gobleto Dalviela (Goblet
d’Alviella) : <<La religio estas iu maniero
por la homo realigi sian rilaton antaý la
superhomaj kaj misteraj fortoj de kiuj øi
kredas sin dependa>>. Tiun de Vaývenargo
(Vauvenargues) : <<La devigoj antaý Dio,
jen la religio>> . Sed Tolstojo proponas
difinon pli kompleta : <<La vera religio, es-
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tas, konforme al la racio kaj la scio de la
homo, la rilato establita far li antaý la
senfina vivo kiu lin æirkaýas, kiu ligas øian
(la homan) vivon kun tiu senfino kaj lin
gvidas en øiaj agoj>> (1).
Burnufo (Burnouf) precizigas, prave laý mi,
ke la persona kaj intima koncepto de Dio, ne
sufiæas konsistigas religion (2).
Ne estas temo en la mondo pli debatita ol
tiu de la religio, kaj Frazero (Frazer) konfesis
ke la difino estas preskaý neebla. Li tamen
proponas la sekvanta : <<Per religio ni
komprenas la favorigo aý la repacigo de
potencoj superaj al la homo kiuj, oni kredas,
kondukas kaj regas la vojiro de la naturo kaj
de la homa vivo>>.
Estus do, en æiu religio, du distinktaj elementoj: teoria elemento (kredo je supera potenco);
praktika elemento (strebo por favoriøi al si
la æi potenco).
(1) Kio estas religio? (Qu’est-ce que la
religion?) p. 16.
(2) La Scienco de la Religioj (La Science des
Religions).
Burnufo, antaý Frazero, jam specifis ke æiu
religio necese devas enhavi dion kaj riton unu kompletanta l’ alian. Æu la katolika
Eklezio mem ne establis øian teologion sur
la kunekzistado de la kredo kaj de la laboroj,
unu tiom necesa kiom la aliaj, kiuj de tio
rezultiøas?
<<La religio, diris Georgo Matisa, estas
sistemo de kredoj rilate al la origino de la
mondo, al la fenomenoj de l’ universo kaj al
la sorto de la homo, de kolektivaj ritoj kaj de
individuaj gestoj, finfine de parolaj formuloj,
ofte akompanitaj de aparta emocio, iaspeca
sentimentala antaýenmoviøo.>> (1).
Durkejmo (Durkheim) siaflanke diros :
<<Religio estas solidara sistemo de kredoj
kaj praktikoj rilataj al sanktegaj aferoj, tio
Daýrigas en paøo 7-a

Pa¸o 3

Julio

2001

Eseo pri l’aboco de l’raciismo1
de D-ro J. Valois2
Kvin nocioj estas fundamentaj:
1. - La leøo de Lavýazieo (Lavoisier)
formulas: Nenio perdiøas, nenio kreiøas
(komence de neniajo), æio transformiøas.
Do la materio ne povis esti kreita kaj,
kiel øi ne povas havi finon, øi estas eterna. Sekvas ke al ni estas science
malpermesita seræi iun originon al la
materio. Demandoj:
a) Kial la materio ekzistas? Ni tion ne
scias.
b) Kial la plus-signo altiras la minussignon kaj do kial la materio sen-æese
transformiøas? Ni tion ne scias kaj ni
devas malkontesti ke æiu materio estas
inteligenta, tio estas, laý la difino la plej
plikonata, ke øi kapablas adaptiøi, evolui,
transformi kaj do krei komence de la
elementoj kiujn øi disponas.
Se la raciisto ne povas respondi al du
demandojn, la diisto malkapablas
respondi al multe pli granda nombro de
demandadoj.
Ekzemplo: kial Dio ekzistas? æu øi
inteligentas, kreis la materion kaj la
spacon kaj kiel, kiumomente, kun kio, kie
øi estis kaj kion øi faris antaý ol krei la
spacon, kie li loøas nun, el la spaco aý
apude? ktp.
Plie, la respondoj donitaj far la diisto
kontraýdiras la sciencajn leøojn kaj li
havas, krome, logikon komparebla al tiu
Unue publikigita en La Raison (la prudento) n-ro 341 en junio de
1989.
Elfrancigis Marteno Lavalea.

1

2
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de la juøistoj, tiaj kiaj ili estas priskribitaj
far Lafonteno (La Fontaine), æar li ne
hezitas pravigi sian kredon per frazoj
absolute kontraýaj. Ekzemplo: <<æio
kio estas eksplikebla pruvas la ekziston
de Dio kaj æio kio neeksplikeblas - la
misteroj, la mirakloj, ktp. -ankaý pruvas
øian ekziston!>>.

2. - La spaco: Øi entenas æion, kio
ekzistas kaj øi estas senfina æar malkontesti ke øi estas limigita,
neeviteble estas akcepti ke alia spaco øin
æirkaýas.
-H. Rivsa (Hubert Reeves), kiu estas
modera astrofizikisto, skribis: La
matematikaj modeloj sugestas ke la Universo estas probable senfina.
Kiel la materio eternas, ties ujo ankaý
estas kaj, kiel øi transformiøas senæese,
la spaco æiam modifiiøas, en la maniero
de æambro varias se oni movas la ajoj
kiujn øi entenas. Kaj konsiderante ke
la spaco estas senfina, la materio - elemento de la Universo - estas ankaý tia.
3. - La tempo: Øi mezuras la intervalon
kiu disigas almenaý du statojn
malsamajn kaj sekvajn, tiuj statoj
povantaj okazi en iu sama punkto de
l’spaco. Se nenio transformiøus, la
tempo ne ekzistus, sed kiel æio evoluas
sen-æese, la tempo estas ankaý øi eterna
kaj senfina.
4. - La vero estas tio, kio estas
konstatebla formulis multaj sciencistoj
kaj filozofoj inter kiuj Klaýdo Bernarda
(Claude Bernard). La vero estas do tio,
kio estas kontrolebla per la scienco, per
l’eksperimentado.
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Tiele estas permesita imagi Pinokjon,
sed ni ne povas kontroli øian ekziston,
kio pruvas, i.a., ke la ekzisto de iu vorto
ne signifas tiun de kio øi supoze
reprezentas.
Kiel oni vidas tion, tiu nocio kaj la tri
antaýaj ebligas atribui al la materio, al
la spaco, kaj al la tempo a-vortojn
kiujn la diisto
investas, sen-pruve
al iu diajo.
Kompreneble æiu
estas libera nei ke
du kaj du faras
kvar kaj do nei la
tri
eternajojn
atestitaj far la
scienco. Sed ni
daýru.
5. - Æio transformiøas æiame. Same kiel la kreajoj de
l’homo, tiuj de la
naturo efektiviøas
senæese. Tiel ni
æeestas niaepoke la
transformadon de
nia planedo kaj la
kreon - l’aperon - de
AIDESO. Plie ni scias ke
pluraj specoj dirataj vivantaj
malaperis kaj ke post 500 milionoj da
jaroj, la homo ne plu ekzistos sur la
Tero tial ke la temperaturo atingos 200
C., de kie la neeblo de æia vivo. La homa
animalo do okupontos nian planedon
kvin fojojn malpli da tempo ol la aliaj
animaloj kaj ok fojojn malpli ol la
vegetaloj...

ATEO

Julio
Tiuj faktoj nepre kontraýdiras la
dogmojn kiuj asertas ke la evoluado
efektiviøas al la plejbono kaj ke la homo
estas la fina celo de l’diaj kreajoj. Nur
sensenculo povas ignori AIDESON kaj
aserti ke la Tero estis kreita por la
homo.Pri tiu temo, ni notu ke por la
Eklezio la ino estas malpli valora ol la
viro, æar i ne estas laý la
ekzakta bildo de
Dio, de kie rezultas
ke øi ne povas
pastriøi kaj ke la
Dictionnaire des
confesseurs
(Vortaro
de
l’konfesprenantoj)
indikas ke la vira
feto havas animon
komence de la 3a
monato kaj tiu de
la ino nur komence de la 5a monato! Ni rememorigu ankaý ke æiuj
sciencoj atestas ke
la unuaj animaloj
—kies la homo estas ido— estis
Voltaire, pensisto kreitaj far la plantoj por permesi al
kaj revoluciulo
si postvivi. La
nura destino de l’ homo estas do pri-zorgi
rozojn...
Se veras ke la inteligento difiniøas per
la adaptada kapablo, ni devas
malkontesti ke la simpla roko, la olivarbo
kiu vivas dum miljaroj kaj la pogonoforo
- mara vermo - kiu vivas 200 000 jarojn,
estas multe pli adaptitaj ol la homo tial
ke ili postvivas multe pli longe ol øi.
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Pri la inteligento de la materio, ni
rimarku ankaý ke sen la inteligento de
niaj æeloj, sur kiuj la spirito dirata
homa rolas neniel, ni estus malkapablaj
postvivi æar neniu povas nei ke nia
korpo funkcias sen ke ni konsciu ties me
anismojn.
Kelkaj povus pretendi ke ilia Dio estas
inkluzivita en l’Universo kaj ke øi (Dio)
estas la inteligento de la materio. Sed ni
ne konfuzu l’inteligenton kun bono la
kaj la malbono tiaj kiaj ili estas difinitaj
per la moralo de la mortideva komunulo.
Efektive, se la naturo - la materio - estas
inteligenta, øi kondutas kiel la plimulto
de la homoj kaj øi estas, en la morala
senco, æu bona, æu malbona, tial ke la
faktoj montras al ni ke la evoluado —la
trans-formadoj, la kreadoj— efektiviøas
al la eblo, tio estas æu al bono æu al
malbono, sed ne æiam al la plejbono.
Æi æio estas tre grave por la diistoj æar
se Dio ekzistus, kaj do øi estus la kreinto
de la Universo, øi (Dio) estus la sola
respondeculo:
-de AIDESO kaj de la mutacio kiu
kondukas al la mongolismo,
-de la malsategoj kiuj mortigas dek
milionojn da homoj æiun jaron,
-de la 1 800 000 infanoj kiuj mortas
æiun jaron far la morbilo,
-de la 1 700 000 mortoj de homoj
þuldataj nur al la tertremoj okazintaj
ekde l900. Ktp.
Finfine, kaj estas la plej terura, se Dio
ekzistus, øi estus la kreinto, kaj do la
ununura respondeculo de la principo kiu
devigas nin æiuj mortigi por postvivi aý
pli bone vivi, kio estigas miliardojn da
krimoj æiusekunde. Tiu envidento
ebligas aserti, sen bezono de alia, ke Dio
estus la plej granda krimulo æiutempe
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kaj ke æiuj, kiuj øin kultas, apologias,
vole nevole, la krimon.
Ni rememorigu tiun penson de Petro
Deproøa (Pierre Desproges): La
katolikoj estas monoteistaj, la
protestantoj kredas je sola Dio, la
muzulmanoj je unika Dio, la judoj je
ekskluziva Dio. Kaj kiel sekvo de tiuj
malsamoj, ili ne æesis sin interbuæi kaj
mortigi aliajn por seræi imponi iliajn
viziojn kaj do malpermesi æian liberecon
de konscio. Jes, la religioj —oni kalkulas
tiutage 30 000 sektojn— estas la majora
kaýzo de la militoj kaj de la mortigoj kiuj
ekzistis kaj kiuj ankoraý daýras sur nia
planedo. La viktimoj de la atencoj far
frenezuloj de Dio en kinoj estas alia
pruvo.
Se okazis al vi eksponi la supre diritajn
faktojn, vi devintis konstati ke ne nur
konsiderinda nombro de diistoj
malkapablas pravigi sian kredon, sed ili
preferas vin kulpigi prefere al akcepti
diskuton. Tamen certas ke estas multe
pli morala seræi por defendi siajn ideojn
aý ilin malvolvi ol imponi ilin perforte.
Nu, pormomente, nur la diistoj imponis
al mi iliajn vidojn. Tiel unu el miaj
fratinoj gilotiniøis antaý 40 jaroj por esti
praktikinta abortojn kaj le Conseil de
l’ordre (la Konsilejo de ordono) minacis
min de interdikto se mi persistus
praktikadi aktojn ordonitaj far mia
konscienco. Kelkaj min objetos: Estas la
leøo!; jes, sed estas leøo imponita far la
diistaj deputitoj kaj øi sufiæas por montri
la manieron en kiu ili mem aý iliaj
voædonantoj konceptas la liberecon de
konscio. Pri la abortoj, la moralo de
Vatikanio certe ne estas universala tial
ke la landoj la plej multhoma —æinio,
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Bharatio, Singapurio...— estas devigataj
malpermesi la gravedojn al la Evoj kiuj
tion deziras kaj, dum ties periplo en tiuj
tatoj, la papo zorgeme evitis tie
kondamni la abortojn. Jes la simpla
logiko permesas aserti ke estas morale
forigi la fetojn nedezirataj por rajtigi la
naskojn de la dezirataj. Plie la faktoj
kondukas konsideri ke æiuj vivantaj
estajoj estas fratoj —kio estas la azia
filozofio— kaj ke kokido estas pli valora
ol embrio, eæ se øi estas nomata homa.
Kaj male al la diistoj mi travivas pli da
bedaýro se mi vidas mortigon de kokido
ol se mi vidas kuiron de ovo.
Jes, jes, la diistoj pretendas ke estas
tiom grave mortigi infanon kiom feton
kaj ke ili sentas do la samajn bedaýrojn
dum la morto de feto kiom tiu de infano...
Mi aldonas ke malmulte el miaj
samgentuloj estas disæiploj de tiu kiun
ili diras esti ilia Dio tial ke la plimulto
ne estas cirkumciditaj (la cirkumcido
murdas almenaý 40 000 infanojn æiujare
en la tria mondo sekve de tetano!) dum
ilia Dio proklamis en la Biblio je la
æapitro XVII, verso l4 de la Genezo: La
ne-cirkumdiditoj ne partaniøos de mia
popolo kaj ili estos ekstermitaj. La novaj
tradukistoj de la Biblio øin honte
falsaranøas por ne þoki siajn nunajn
legantojn. Tiel, en la Sainte Bible
(Sankta Biblio) eldonita en 1975 kaj
enkondukita far Daniel-Ropso (DanielRops), la vorto eksterminita de la verso
14 anstataýitis per la la termino
forprenita.
Rimarko: sekve de la lavýariea leøo,
æiuj transformoj, æiuj kreajoj —æiuj niaj
agoj—estas determinitaj far antaýaj
struktureroj. La libereco kaj tio kion ni
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nomas hazardo do ne ekzistas. Tiu lasta
simple rezultatas far la miskono de
almenaý unu el la kaýzoj. Tiel aýtovoja
akcidento neniam þuldatas al hazardo,
sed al multaj faktoroj: horo de la foriro,
stato de la aýtomobilo, de la vojo, ktp.
Por lukti kontraý la majora kaýzo de
la murdadoj, vi devas klopodi montradi
la malbonfarojn de la religioj kaj esti
sufiæe honesta por ne submetiøi al la ritoj
en kiuj vi ne kredas.
Mi esperas finfine ke æiuj estajoj kiuj
estas al mi karaj neniam estos la adeptoj
de iu mistikisto kiu eldiris, tiel Jesuo
(Biblio, La Evangelio laý sankta Luko,
æapitro XIV, verso 26): Se iu venas al
mi, kaj ne malamas sian patron kaj sian
patrinon kaj sian edzinon kaj siajn
infanojn kaj fratojn kaj fratinojn, kaj eæ
ankaý sian vivon, li ne povas esti mia
disæiplo. Æu ni devas malpermesi libron
kiu publike laýdegas l’krimon —
cirkumcido— kaj la malamon de la
familio samtempe estante netolerebla
agreso kontraý la scienco?

Martin Lavallée
KANADIO

Kio estas religio? venas el paøo 3-a
estas separitaj, malpermesitaj, kredoj kaj
praktikoj kiuj unuigas en sama morala
komunumo, nomita Eklezio, æiuj tiuj kiuj øin
aliøas... La dua elemento kiu enlokiøas en
nia difino ne estas malpli esenca ol la unua,
æar, montrante ke la ideo de religio estas
nedisigebla de la ideo de Eklezio,
antaýsentendas ke la Religio devas estis
Daýrigo en paøo 9-a
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Socia fuþo aý pensakuþo?: okazo en la vivo
de simpla ateisto
de Carlo Niæolodi (Svislando)

Okazis ke antaý kelkaj monatoj mia
laborkolego petis ke mi partoprenu en
funkcio de baptopatro en katolika bapta
ceremonio de lia 15-jara filino. Nu, mia
unua impulso estis rifuzi tian proponon,
sed poste, konsiderinte lian tiklan personan situacion, t.e. vidvo de nur kelkaj jaroj
kaj mem nun kancermalsana, mi ne kuraøis
rifuzi lian peton. Li mem ne estis tre
kontenta pri tiu antaýstaranta
ceremonio, æar li ne estas kredanto
kaj evitis øis nun altrudi iun
reliøion al la filino. Sed þi,
influita de instruistino, decidis
nun estiøi katolikino.
Do, kun ne tro granda
entuziasmo mi partoprenis
tiun baptan ceremonion.
Akompanis min ankaý mia
12-jara filino.
Æeestis
kelkdekoj da personoj, inter kiuj
ankaý la pia instruistino kun
gelernantoj, certe samklasanoj de
mia baptofilino. La iom maljuna pastro,
laý aspekto certe, ano de konservema
eklezio, antaý ol komenci la ceremonion
tedis la æeestantajn gejunulojn per enuaj
demandoj pri reliøiaj aferoj. Kiam alvenis
vico de mia filino, li demandis, montrinte
grandan nigran krucon pendantan sur
flanka muro de la kapelo: Kaj vi, kara filino,
pri kio memorigas vin tiu simbolo? Þi, iom
embarasita de la solena etoso, helpseræante
rigardis min. Mi tute spontane, preskaý
sen malico, pritraktante tiun þafigan instrumenton, flustris en þia orelo: Vi povus
ankaý diri: la sankta inkvizicio. Do, tra la
kapelaj muroj antikvaj je jarcentoj e¶is
sonorila voæeto dirante, preskaý fiere: Tiu
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simbolo memorigas min pri la sankta
inkvizicio. La pastro, post eternaj sekundoj
de embarasa silento, kun amara rideto,
minacante per la fingro, eldiris: Aj, aj, vi
friponetulino, Jesuo mortis ankaý por vi
kaj POR VIA PATRO. Dirinte æi tiujn
lastajn vortojn, li fulmotondris al mi per
okuloj. Feliæe, li tuj æesis la demandadon
kaj ekkomencis per þamanismaj ritoj la
baptadon. Dume, en la malantaýa benko,
mi aýdis sufiæe laýtan voæeton de 5-6jara knabeto, kiu demandis al
patrino: Panjo, kio estas tiu
sankta ‘inkvizanco’? —Þþþ...
ne øenu ... silentu ... —Sed
..., protestis la knabo. Mi
diris, silentu! , ordonis la
patrino.
Post la ceremonio, ekster la
preøejo, la sama patrino
preterirante min eksplodis: Æu vi
ne hontas tiel aæe influi vian
infanon?! —Mi ne konscias pri kio,
sinjorino, mi balbutis. Sed daýrigi la
konversacion ne plu interesis þin kaj þi
foriris. Post kelkaj metroj oni reaýdis
knaban voæeton kiu turmentis la patrinon:
Panjo, pro kio devas honti tiu viro kaj
finfine diru al mi, kio estas tiu sankta
‘inkvizenco’?

Espereble, tiu knabo en sia vivo neniam
rezignos starigi demandojn. Reveturante
hejmen, mia filino diris: Paæjo, mi
suspektas ke vi ankoraý foje faris ian vian
fripona¼on. —Sen intenco, Sandra, tute
sen intenco.
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Kio estas religio? venas el paøo 7-a
afero eminente kolektiva>> (2).
Tiuj difinoj havas la grandan avantaøon
limigi la problemon, permesante tiele eviti
domaøajn konfuzojn. Æiu diskuto estus
malfekunda se ni nomus, miaj kontraýantoj
kaj mi, malsamajn ideojn per la sama vorto.
Mi al neniu volas trudi tiujn difinojn,
memkompreneblas, kaj mi min limigos ilin
proponi, en la espero igi la diskuton pli klara
kaj pli facila. Mi cetere restas je la dispono
de kiu ajn min alportus alian difinon por øin
ekzameni kaj øin kritiki kun li.
Oni min ob¼etis, multajn fojojn, ke endas
distingi inter la revelaciita kaj dogma religio
kaj la spontana kaj dogme <<natura>> religio.

La distingo estas delikata, æar tiu pseýdonatura religio estas øenerale multe malpreciza
kaj sin intermiksas en mistikismo pure
sentimenta kun la religiemo. Kiam tiu spirita
stato enhavas minimumon da dogmoj (kaj de
gestoj korespondaj), øi povas esti konsiderita
kiel stato de religia spirito. Sed en la mala
kazo, tio estas en la hipotezo de religio sen iu
ajn supernatura kredo fiksa kaj sen iu speciala
maniero esti kaj vivi, antaý la dirita kredo, ni
estimas ke temas pri filozofio, metafizika aý
ne, kaj ne pri vera religio.
Cetere, kiam oni ekzamenas la konsistigajn
elementojn de la laýdiraj
<<naturaj
religioj>> laýdegitaj far sendependaj filozofoj
kaj pensuloj, oni ekvidas ke tiuj elementoj
pruntitas el la komuna lernakiro de la grandaj
revelaciitaj religioj. Kredo en la supera Esta¼o,
en la senmorteco de la animo, en la estonta vivo,
tiaj estas tiuj elementoj, pli-malpli purigitaj kaj
dolæigitaj nudigitaj de iliaj superstiæaj kaj
fetiæaj aparatoj - sed æiam samaj en ilia origino kaj ilia celeco.

La revelaciitaj religioj malvaste subordigas
la homon al la dia¼o. <<La homo kreitis por
laýdi, honori, kaj servi Dion, nian Sinjoron,
kaj per tiu maniero savi sian animon>> (1).
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Æar Dio nin faris kaj konsekvence li estas
nia majstro kaj ni al li integre apartenas.
Ne plu temos, por la individuo, forøi al si
personan religian koncepton, sed akcepti la
dogmojn kiujn estos al li imponitaj
(malnovtempe per la malmildego kaj la
perforto, hodiaý ankoraý per morala
aýtoritato kaj per sugestado faradita ekde
la junaøo).
(1) Lojolo (Loyola), Ejercicios espirituales,
Spiritaj ekzercoj, p.28

MASKOJ FALIS
de Atanasije Marjanoviæ (eksJuøoslavio)
Iliaj maskoj estis belegaj, kun
serenhumanaj ridetoj, kun veramemaj
mienoj, kun okuloj de homa amikeco.
Sed maskoj nun estas falintaj; aperis
originalaj vizaøoj, tiuj samteruraj vizaøoj
kiuj jarcentoble turmentas homaron.
Freneziøinte pro grandaj potencoj, potenco
de armiloj, de mono kaj mensogoj, el ili
brilege radias agreso pro forraboj.
Al malamo al ni ili stimulis fratojn,
alverþadi armilojn, monon, kaj mensogojn,
ja denove kreas novan mondsistemon,
sistemon de forrabo kaj regado.
Per ruzoj super UN ekreøis ili. kaj
ekpluvegas multaj decidoj kontraý
Jugoslavio kaj Serbio ... Sojle de jarcent’
dudekunua!
Historiajn instruojn ili ne perceptis, ja tial
formovu ilin de sceno, per nia tenemo kaj
voædono, ni ordinaraj homoj de nia bela mondo.
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Kontraý Eklezio!
En Tel-Avivo, antaý unu jaro, ni
decidis revivigi ATEOn relanæante
Ateismon, kaj tiucele mi ofertis mian
laboron kiel redaktoron. Mi avertis, ke
pro miaj devoj kiel redaktoro de Kajeroj
el la Sudo, mi ne povas redakti
artikolojn por nia magazino, sed mi
kunpaøigu kaj organizu la enhavon. Mi
eæ povas selekti artikolojn, se estas
manko da spaco en la revuo.
Bedaýrinde, la solaj artikolojn, kiujn
mi havas por komposti la magazinon,
estas tiuj malnovaj senditaj al mi de la
antaýa ridaktoro, Ralph Dumain.
Alia problemo estas mona: mi ne povas
peti afrankrabaton, æar mankas al mi
oficialaj dokumentoj de ATEO. Se estus
øi nova magazino (tiucele mi proponis
Libera Penso), mi povus peti øin kiel
individuo. Sed se oni postulas, ke oni
daýrigu la publikigadon de Ateismo,
mi ne povas peti rabaton pri numero
155-an! La sola solvo, kiun mi trovas,
estas disdono de la magazino en la
universala Kongreso en Kroatio.
Tamen, la unua problemo daýras: kiu
estu las sinteno? Æu mi mem devas krei
kriterion por elekto de artikoloj? Æu mi
iøu la ideologo de ATEO? Æu mi mem
estu la episkopo aý gvidanto de ateistoj?
Tio, laý mi, sensenchavigas la asocion.
Ne estas utile havi asocion negativan,
nur por ataki religion kaj ekleziojn. Ni
ateistoj kredas, ke nia opinio plirajtas al
tiu de religianoj, æar ni havas etikon
anstataý moralon , ni sekvas racion
anstataý blindan fidon, ni amas homaron

anstataý neigi øin, ni alte taksas tion,
kio ni estas, anstataý malestimi øin.
Sed, male al kristanoj, oni multe pigras
æe ni. Verþajne æe ateistoj oni atingis tiun
staton de nekredemo post natura evoluo,
sen tio, ke aparta sperto aý traýmo
okazis. Mi ne povas kompreni tion. Sedante la kazon pri eks-komunismaj
landoj, oni kreskis en socio, kie unu aý
alia religio premis la popolon. Individuo
ne gravis, sed nur por glorigi Dion. Por
forskui tiun mantelon religian de nia
konscio, oni certe travivis apartan
sperton aý pensfadenon. Tio estas mia
propono: oni sendu al mi –por publikigo
en Ateismo- respondon al tiu demando:
kiel kaj kial vi iøis ateisto?
Æar mi diris antaýe, ke mi ne volas esti
via episkopo aý papo, mi esperas kritikon
vian al tiu æi artikolo. Miaj ideoj povas
esti geniaj, sed mi estas la unua persono, kiu dubas tion. Ni ne faru novan
eklezion. Malmankas ili æiuj, kaj ne
helpos krei novan...
Maleklezie via,

Jesuo.

La celoj de ATEO

ATEISTA TUTMONDA ESPERANTISTA ORGANIZO

1 Kunligi esperantistajn ateistojn kaj
liberpensulojn.
2 Disvastigi Esperanton inter ateistoj.
3 Defendi propran egalrajtecon kaj
kontraýi trudadon de religio en
neýtralajn Esperanto-grupojn.
4 Instigi æe neýtralaj Esperanto-grupoj,
ke oni egale varbu por Esperanto æe
nereligiaj grupoj se oni varbas æe
religiaj grupoj.
5 Akceli racian pensmanieron en
Esperantujo kaj pri Esperanto mem kaj
strebi altigi la intelektan kaj kulturan
nivelon de Esperantujo.
6 LIbere diskuti kaj analizi ateismajn
movadojn, politikojn, kaj filozofiojn
kaj æiajn rilatajn sociajn problemojn.
7 Malkateni la mensojn!

Ateismo
Organo de ATEO
REDAKCIO: PoÙtkesto 4461,

E30080 MURCIA,
HISPANIO

Retskribu al
jesuo@ono.com

GRAVAJ NOTOJ:

1 Ne subskribitajn artikolojn
verkis la redaktoro.
2

Oni povas reprodukti
artikolojn, kondiæe ke oni citu
la originon.

3 Ni ne korespondos pri nepetitaj
artikoloj. Tamen, ni klopodos
publikigi æiun artikolon kies
enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
4 Pri la enhavo de la artikoloj
respondecas la aýtoroj mem, ne
la redakcio.

Kovrilo: Tia þajnas esti la vera
visaøo de historia Jesuo de
Nazareto. Pri kio ajn oni
mensogis al ni dum 20001
jaroj?

Prezidanto: Ralph Dumain
Vizprezidanto:Claude Nourmont, el
Luksemburgio.
Sekretario: Helga Rapley, el Francio.
Kasisto: Dieter Rooke, el Svislando.
Helpanto
pri specifaj taskoj: Anna Lowenstein,
el Italio.
Redaktoro: Jesuo de las Heras, el
Hispanio.

