
SZENNAY ANDRÁS

Új teológia?*
Vajon lehet-e, kell-e új teológiáról beszélnünk? - Ha igen, milyen értelemben?
Karl Rahner a Schriften zur Theologie 15. kötetének egyik tanulmányában

(78. oldal) határozottan különbséget tesz a II. Vatikáni zsinat teológiája és a zsi
natot követő időszak UJ TEQLOGIA-ja között. Nem kétséges ~ vallja -, hogy a II.
Vatikáni zsinat már komoly előrelépést jelentett az addig uralkodó újskolaszti
kus teológiával szemben; mégis, azon még a hagyományos teológiával találkozott
ő maga, illetve találkozik a ma vizsgálódó ember is. Ezt a hagyományos teológiát
- többek között - a latin nyelv szinte kizárólagos használata, az elvont, fogalmi
gondolkodás, a Szentírás egyes kiragadott, vagy témák szerint összeválogatott,
szolíd egzegézis nélkül alkalmazott szövégeinek, az úgynevezett dicta probantia
felsorolása jellemezte. S bár a zsinat számos korszerű kérdést vetett fel, legtöbb
jüknél még kísérletet sem tett a határozott, világos vélemény-nyilvánításra.
Kompromisszumos megfogalniazások születtek mind a Szentírás és hagyomány
viszonyának, mind a püspöki kollégium és pápa kapcsolatának, mind az ökume
nikus kérdéseknek - és még hosszan lehetne sorolni, ini mindennek - tárgyalása
nyomán. Nem lehetünk azonban igazságtalanok. Akkor, abban az órában aligha
lehetett mást várni, többre vállalkozni. Es mégis. .. bár a múltat idéző, folytató
stílus, a hagyományos teológia a II. Vatikáni zsinaton még túlsúlyban volt, az "új
teológia" már ébredezett és hallatta szavát. Jelen volt már akkor, és maradt is az
egyház életében.

Erre a zsinaton mintegy csírázó, ugyanakkor a teológia történetének folyama
tosságában élő, a szemünk előtt lassan erősödő teológiára gondoltam, amikor
előadásomcímét megjelöltem. S hogy milyen értelemben kell "úr teológiára gon
dolnunk, azt igyekszem a következőkben vázolni.

Ha körülnézünk világunkban, megállapíthatjuk, hogy a katolíkus teológia ma
már nemcsak úgynevezett európai exportáru, mert például az Amerikai Egyesült
Államokban a teológusok mintegy 50 éve sajátos újat, hogy úgy mondjam, saját
jukat adják hozzá az addig fordításokból átvett európai teológiához. S hogy Dél
Amerikában is valami új van születőben, azt mindannyian megtapasztalhattuk.
ha figyelemmel kísértük akár a teológiai szakirodalmat, akár a Hittani Kongregá
ciónak legújabban elhangzott megnyilatkozásait. De ugyanígy újnak születéséről

vehetünk tudomást a teológia berkeiben például Afrikában, Indiában vagy Ja-
pánban. - .

Az egyre táguló spektrumot beszűkítve,mostani vizsgálódásunk során térjünk
vissza Európába. Ismeretes, hogy századunk közepén igen mélyreható változá
sok voltak tapasztalhatók az európai katolikus teológiában. Addig a teológiai fa
kultásokon és a szakirodalomban szinte teljesen a újskolasztika uralkodott,
melynek hatása még a történeti diszciplinákban és a biblikus egzegézisben is
észlelhető volt. Erős és bevehetetlen várnak tűnt ez a teológia, mely a "kívülál
lók" felé, így például a protestáns teológia vagy a modern szellemi élet ered
ményei fe~é egyrészt merev, defenzív volt, védekező állásba helyezkedett, más-

* Dékáni székfoglaló előadás a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián az 1984-85. tanév kez
detén.
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· részt a.hitviták stílusában polemizált. Kétségtelen ugyan - vallhatjuk Karl Rah
nerrel -, ha azt állítanánk, hogy az új skolasztikus teológia az elefántcsonttorony
teológiája volt csupán, akkor túlzóan egyoldalú, túlzóan negatív kritikát mon
danánk róla. Mégis - folytathatjuk Rahnerrel -'- kialakult merev stílusa, módsze
re, defenzív jellege már-századunk első felében sejtetni engedte, hogy ha a teoló
gia élő tudomány kíván maradni, akkor új utakat kell keresnie (Schriften z.
Theologie 15. 77). S a sokak által remélt és várt Új századunk derekán valóban
ébredezett, lassan kezdte leváltani a régit. Csendes kivonulás volt ez, nélkülözte
azt a drámai küzdelmet, .melyet például a modernizmussal kapcsolatos krízis
periódus elénk tár.

Mint a történelem során annyiszor, a fejlődést nem lehetett megállítani. Ma
pedig már, húsz évvel a Vatikáni zsinat után, az ezredforduló küszöbén nem be

.szélhetünk "új teológiáról" úgy, hogy azt csakis a zsinat dokumentumaira, azok
mondanivalójára és magyarázatára korlátoznánk. Megfelelően talán így fogal
mazhatnék: a megújuló, a számunkra MA élő teológia a zsinaton 'vészelte át az
életbe indulásnak szülési fájdalmait. Kétségtelen: ez a zsinat utáni új teológia
már nem azonos a harmincas-negyvenes éveknek franciaországi "nouvelle theo
logie"-jával, melyet XlI. Pius elutasított s melynek számos képviselőjét tiltó cen
zurával illette. Nem azonos azzal, de kapcsolatban áll vele. (Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy ennek a nouvelle theologie-nak megrendszabályozott képvise
lői közül egy-két évtized elteltével például Dánielou és De Lubac az egyház bíbo
rosai közé emelkedtek, vagy Congar és Chenu, meg többen mások a zsinat vezető
teológusai voltak.) .

Ez a mai új teológia nagyobb nyitottsággal néz körül világunkban, és hallja meg
~ más világnézetűeketsem, félreállítva - filozófusoknak, humanistáknak olykor
kihívó, máskor kérdéseket fölvető hangját. Dialógust kíván folytatni korunk eg
zisztencialista irányzataival csakúgy, mint például az angolszász nyelvfilozófia
képviselőivel. Mi több: ez az új teológia konkrét inspirációkat fogad el, sőt kér is
a hétköznapok emberétől, az úgynevezett egyszerű hivőktől, felfigyel azok kérdé
seire, és őszinte, intellektuális becsületességgel vállalható válaszokat keres
azokra -, természetesen a kinyilatkoztatás fényénél, de egyszersmind az emberi
tapasztalás, a reális élet tényeit sem hagyva figyelmen kívül. Ezek a legkülönbö
zőbb oldalról, irányból érkező impulzusok szinte kényszerítik a teológia mai mű
velőit, hogy ne típus- és rutinválaszokat adjanak, hanem egyre differenciáltab
ban vizsgáljanák meg számos, valóban súlyos, égető problémát. Mindez szükség
képpen magával hozza azt is, hogy egyre szélesebb spektrum nyílik a részletkér
dések tárgyalására, hogy egyre több esszé-jellegű teológiai írás jelenik meg, és
hogy egyre nehezebbé válik rendszerbe, szisztémába szorítani az új, bővülő is
meretanyagot. Egy-egy szerző ma már szinte képtelen összefoglaló művet közzé
tenni, team-ek, munkaközösségek jelentetnek meg például olyan alapvető, sajá
tos szempont szerint rendszerezett művet, mint a Mysterium Salutis (7 kö
tetben).

A történeti folyamatot, rövid néhány évtized jelentős változásatt cs~k érint
hettük. Számos monográfia és tanulmány foglalkozik ezzel a inetamorfózissal.
Fontosabbnak tűnik azonban, hogy legalább néhány vonással jellemezzük ezt a
maj, új teológiát. .

Altalánosságban elmondhajuk róla, hogy magán viseli az újszülötthöz fűződő

reménység felszabadult örömét. Könnyen felismerhető rajta az élet lendülete, de
ugyanakkor ki van téve az útkeresés nehézségeinek, sőtveszélyeinek is.

Ha ezt az új teológiát a zsinati teológiával hasonlítjuk össze - időben mind
össze húsz esztendőről van szó - úgy tűnik, hogy bár hiányzik belőle a zsinati
légkör euforikus hangulata, de - és ez sokat ígérő - elkezdődött számára a tűrel-
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mes, kitartó munka id5szaka. Az első generáció, az úttörők csoportja ma már a
"nagy öregek" közé tartozik, sokan eltávoztak az élők sorából; De lassan felso
rakoztak mögéjük az új és nem kevésbé sokat ígérő nemzedék tagjai is.

Ez az új teológia nyomatékkal vallja önmagáról: nem ezoterikus tudomány,
nem a keveseknek mintegy kisajátított, "titkos tudománya". Képviselői, mun
kálói meggyőződéssel vallják, hogy az evangélium hirdetésének és az emberek
nek kívánnak szolgálatában állni. Határozottan és őszinte nyitottsággal ügyelnek
a mai ember kérdéseire, problémáira. Munkájuk végzése során nemcsak azokat
kívánják szem előtt tartani, akik már (vagy még) hisznek Istenben, hanem azok
ra is ügyelnek - egyre nagyobb segítőkészséggel - akik kételkednek, akik utat,
esetleg kiutat keresnek. Es azokra sem tekintenek az "odi profanum vulgus"

. médján elutasítóan, megvetően, akik úgy gondolják, hogy az evangélium üze
nete, hogy a kereszténység talán szép, de végső soron mégiscsak régimódi mí
tosz, melyet ma még meg kell tűrniük, mely azonban el fog tűnni a szellemi élet
horizontjáról. Az ilyen véleményt képviselőkfelé is nyitottak -, és türelmesek a
válaszadásnál.

Az csak természetes, hogy ez az új stílúsú teológia nem vonja, mert nem is
vonhatja kétségbe a tanítóhivatal jelent6ségét, s hogy azzal állandó dialógusban
kíván maradni. Ugyanakkor, ha tiszteli és tudomásul is veszi a tanítóhivatal
irányelveit, teljes joggal és őszinte nyitottsággal foglalkozik olyan kérdésekkel is,
melyekről nincs mindenkit kötelező egyházi tanítás. Tudatában van annak is,
hogy egy-egy dogma nem pont, csupán egy fejlődési fázis lezárása, azaz ket
tőspont, mely a jövő további munkáját ihleti, sürgeti.

Ezzel az új teológiával is a hivő és gondolkodó ember foglalkozik, mégpedig az
egyik inkább hallgató, hitére csendben reflektáló, kérdéseket feltevő módon, a
másik viszont úgy, hogy válaszokat keres, közvetít a reá bízottak számára. Mind-

. azonáltal - miként a régebbi - az új teológia is a "misztérium árnyékában" él,
tisztelettel hajtja meg fejét és térdét a végtelen Titok előtt. De felelőtlennek

minősíti, hogy a sacrificium intellectus-ra vagy a misztérium felfoghatatlansá
gára hivatkozzanak ott, ahol az elmélyültebb gondolkodásra, a további kutatásra
való készség gyenge lábon áll vagy hiányzik. .

Ez az új helyzet, melyről az eddigiek során vázlatos képet igyekeztem rajzolni,
melynek élő tanúi és többé-kevésbé aktív közreműködői vagyunk, nem ölünkbe
hullott ajándékként jelentkezett. Gyakran feszültségekkel van jelen és hat éle
tünkben. Feladatok egész sorát állította már eddig is elénk - és még többet fog
majd ezután követelni. Mindez serkentően kell, hogy hasson. Mert úgy tűnik,

elérkezett számunkra a tempus acceptabile, az Istentől adott, felajánlott idő,

melyben sok mindent újra át kell gondolnunk. Felül kell vizsgálnunk múltat és
jelent, tervezni kell a jövőt. Megköveteli mindezt nem csupán a gondolkodó
emberhez méltó és illő hit, hanem a közel- vagy távolállók tömege is. A nem
hívők is, akik ma nem titkolt érdeklődéssel tekintenek az egyház "mozgásba jött"
teológiája felé. -

De hát mi is történik? - Ezt a kérdést halljuk itt is, ot! is. Erre figyelnek fel
sorainkon belül, de erre ügyelnek sokan azokon kívül is. Es bármennyire is has
son meghökkentően a szakirodalomban nem jártas hivő számára például az Is
ten haláláról szóló híradás, e megrázó hír mögött ott rejtőzik a követelő felszólí
tás: hogyan lehet ma a kétezeréves örömhírt, az evangéliumot tovább adnunk?!
Hogyan kell az élő Istenről kortársaink előtt hitelreméltóan szólnunk? Milyen
nyelvezeten beszéljünk, hogy azok, akik hallanak - Kierkegaard bohóca juthat
eszünkbe - valóban odafigyeljenek szavunkra? Hogy esetleg - az úgynevezett
papos beszédet hallva - ne azt gondolják: ennek az embernek ezt kell mondania,
azért fizet juk, hogy olykor erről is halljunk. Utána pedig - miként Szent Pál hall-
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gatói ~z Areopagon - arrébb álljanak, mondván: majd máskor újra meghallga
tunk. Es ki-ki megy tovább a maga "hitetlenül hivő" útján. Azon, melyen az elvont
elméletekben vagy kegyes szólamokkal meghirdetett Isten számára már alig,
vagy egyáltalán nem akad hely. Ahol már nem kell, de már nem is lehet a "for
mulákba bekényszerített" Isten előtt bármit is felmutatni.

Tudjuk, hogy napjaink embere rendkívül dinamikus történelmi fázisban él. Az
új évezred kűszöbe felé tekintő fiatalok szinte mérhetetlen gyorsaságban és mér
tékben gyarapodnak ismeretékben, eddig nem látott, érzékelt tapasztalatokban.
Új szelek fújnak világszerte az ifjúság soraiban. Mindenek előtt talán abban a
vonatkozásban, hogy a régi stílusú tekintélytól viszolyognak, sőt azt elutasítják.
Nem feledhetjük, hogy e feltörekvő fiatal generáció soraiból regrutálódik az egy
ház fiatalsága, a teológusok ifjú nemzedéke is. Azok, akik az egyház holnapját
hivatottak előkészíteni,majd munkálni. Azok, akik teológiai elmélyülésük során
komoly és újkeletű problémákat is meglátnak, és megoldásokat igényelnek,
azokon fáradoznak. Abban a munkájukban jelentkeznek ezek a kérdések, mely
ugyan az isteni kinyilatkoztatásra épít, de nem a kinyilatkoztatás. Ez a generáció
nem akar szemellenzőveljárni, és van szíve és füle, hogy meghallja kortársai
kérdéseit és problémáit. Es hogy meghallgatva őket, őszinte, becsületes, a tudo
mányok mai szolid- eredményeit, a tudományosság mai követelményeit szem
előtt tartó válaszokat keressen. Hans Urs von Balthasar, a teológiai megújulás
egyik élő "nagy öregje" válaszolta a minap, amikor a VI. Pál emlékére alapított
kitüntetést átvette - a jelenlegi pápa jelenlétében - az újságírók kérdésére: az
egyház életében (így a teológiában is) az indítások többnyire lentről, alulról
jönnek, nem pedig felülről (Herder Korrespondenz, 1984. augusztus).

A napjainkban kialakult helyzetet látva - mit tegyenek az Isten ügyéről szólni
köteles, Isten üzenetét kortársaiknak közvetíteni hivatott teológusok? Azok, akik
felelősek azért, hogy ha az Emberfia MA érkeznék a földre, hitet találjon itten
(vö. Lk 18,8). A lehetséges válaszok, a bővebb kifejtés helyett csak két feladatra
mutatnék rá. Az egyik negatív jellegű és igen egyszerű: senki se engedje, hogy az

. újnak láttán aggodalom, félelem, mi több, pánikhangulat kerítse hatalmába, 
Pozitive pedig: az új teológiát, annak új stílusát és újszerű, sőt olykor valóban
újat mondó megállapításait integrálnunk kell. E munka során elősegíthetjükazt
is, hogy kortársaink a szónak nemes értelmében kritikuskeresztényekké vál
janak. Hogy még nem szűnő imádsággal forduljanak továbbra is a végtelen
Titok, azaz Isten felé, de ugyanakkor legyen erejük felülvizsgálni, korrigálni
sok mindent, ami csakis emberi volt. Hogy legyen erejük félreállítani számos
merev, ma már lélek nélküli írott, vagy gyakorolt formát, hogy így egyre inkább
.Jélekben és igazságban" fordulhassanak az élő Isten felé. A célkitűzés épp az,
hogy teológiánk egyre bensőségesebbé, egyre emberibbé, azaz lélekkel és szel
lemmel telítettebbé váljék.

Sok,mindennek kell még a temetés és a földbevetés sorsára jutnia, hogy e sa
játos ,~halál" nyomán valódi, új, krisztusibb élet születhessék. Természetesen
ehhez az "új"-hoz az is hozzátartozik, hogy ama teológusa saját karunk nyelvén. .

, korszerűen fejezze ki mindazt, amit egyébként minden időben hirdetni hivatott.
Aki napjaink teológiáját csak kissé is ismeri, annak tapasztalnia kell, hogy ez az
új nyelvezet szemünk láttán, fülünk hallatára születik. Mindenekelőtt azt fe
dezhetjük fel, hogy ez az új nyelv, új ének Istenről és felfoghatatlan, titokzatos
életéről - sokkalta szerényebb. mint századunk első felének, de még közepének
is úgynevezett "diadalmas" szemléletet kifejező nyelvezete volt. A mának teoló
giája nem vállalkozik rá, hogy mintegy foglyul ejtse, hogy az emberifogalmak és
a vaslogika börtönébe bezárja azt, akit szem nem látott, fül nem hallott, és aki
hez minden időben a merész hit szárnyain tudunk egyre közel,ebb jutni.
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Napjaink teológiája egyre jobban tudatára ébred annak, hogy nem tarthat
igényt abszolút j~llegre, hogy nem fogalmazhat meg semmit tökéletes, hiánytalan
definfcíékban. Es ha vállaIKoziK is a meghatározásra, tudja azt is, hogy egy
újabb, tartalmasabb, mélyebb definíció felé tart csupán. Igy van ez, mert a ki
meríthetetlent, a végtelent soha nem lehet hiánytalanul meghatározni, mások
nak mintegy kimérni. Természetesen ezt a kortárs-teológiát is változatlanul
ugyanaz a törekvés ihleti, mely mozgatta-hajtotta a régit is: az igazságot éhez
ve-szomjazva fordul Isten s az ő kinyilatkoztatása, de egyben Isten mai jelei felé
is.

Isten szava ma is élő és hatékony (vö. Zsid 4,12). Az őrzés, a régi idők
jeles tudósainak tiszteletben tartása, az időtálló értékek továbbadása - mindez
ma is és továbbra is feladat marad. DE: aki csakis ősei múltjából élne, aki csak
az elődök által megvetett ágyon kívánna elpihenni, az máris életképtelenné vált.
Ez a születőben levő és kibontakozó új teológia épp azzal igazolja életképességét,
hogy keresésében, kijelentéseiben egyrészt szerényen, másrészt bizakodóan for
dul a mindig nagyobb, az adekvát módon soha ki nem fejezhető, szent titok: az
Isten felé; Alázattal ismeri el, hogy dinamizmusa nem saját erejéből, hanem az
isteni szónak ihletéséből, hatékonyságából forrásozik.

A múlthoz való görcsös ragaszkodás és a jelenhez való - olykor minden áron
történő - alkalmazkodás a teológia történetéből ismert jelenségek. A mának teo
lógiája - szélsőséges eseteket leszámítva - megfelelő kiegyensúlyozottsággal ren
delkezik. Tudja, hogy mindannyiúnknak egyrészt "hagyományőrzőknek"(kon
zervatívoknak) kell lennünk, másrészt újra és újra a Szentlélek által útra bocsá
tottaknak, előrelépőknek (azaz progresszívoknak). Csakis e kettősség biztosíthat
ja, hogy az ősi, az egyetlen és mégis ezerszínű Igazságot újszerűen tudjuk kiíej
teni korunk emberének. A "nova et vetera" elve - ez az egyetlen helyes út. Ez,
mert az evangélium ösvényén halad. Más szóval: ugyanazon kritérium jellemzi a
mai új teológiát, amely az apostoli egyházat is jellemezte. Feladata annak a föl
szabadító örömhírnek meghallása és továbbadása, melyben mindig Jézus Krisz
tus szava jelentkezik. Az az örömhír, mely akkor és ma is radikálisan Isten és az
ember szolgálatába állít.

Ezzel már bennfoglaltan utaltunk arra is, hogy a teológiai munka sohasem le
het önelégült, öncélú tudományoskodás. Nem, mível mindig a praxis, a gyakorlat,
az élet felé kell mutatnia. Azaz: negatíve - nem lehet ezoterikus jellegű, kevesek
nek valamiféle tolvajnyelven közölt mondanívalója. Pozitive: a hivő embert, a
kereső-kérdező embert hitre, reményre és a szeretethez kell elvezetnie. Eletbe
vágó, egzisztenciális kérdésekben kell segitséget, eligazítást nyújtania. Valami
olyant ad az embereknek - és ennek tudatában van -, amit semmiféle egyéb tu
domány, organizáció vagy törvénykönyv nem képes nyújtani. Ez pedig: a hittar
talom ismertetése, mélyitése, s amikor szükséges, a rárakódott emberi - olykor
fölösleges, máskor káros - vonásoktól való megtisztítása. Az igazságra való fel
szabadítás, nem pedig az igazság nevében vagy ürügyén történő szellemi-lelki
béklyóba kötés. A teológus - ha valóban az, aminek lennie kell- ma egyre tuda
tosabban hirdeti Szent Pállal: "Nem hitetek ura, hanem örömötök munkatársa"
kívánok lenni (vö. 2 Kor 1, 24). .

Egyházunk életében az utóbbi néhány' évtizedben jelentkező feszültségeket
hem kis mértékben a teológia, illetőleg a teológiát intenzívebben művelők élték
át. Abban a "zárt rendszerben" ugyanis, melyben a teológia és többé-kevésbé
egyházunk élt, sőt melybe már-már belemerevedett, sem a mindjobban megis
mert bibliai kinyilatkoztatást, sem azegyre szélesebb horizontot feltáró bölcse
leti-történeti gondolkodást, sem a természéttudományoknak gyarapodó ismere
teit, eredményeit nem lehetett már beilleszteni, beskatulyázni. A belső. feszült-
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.ség és feszítőerő különösképp a legújabb idők nagy teológus-egyéniségei számá
ra vált szinte kibírhatatlanná. Mindennek során egyre többen adtak szép tanúsá
got hitükről, Krisztus és egyháza iránti szeretetükről.Az egyházat éltető Lélek
megújító erejében bizakodók azonban nem válhattak csüggedtekké. Nem, mivel
tudták, hogy a "zárt rendszert" szétfeszítő bibliai üzenet ereje és ezerszínűsége,

gazdagsága ma is jól kiállja az emberi igények, törekvések - olykor elfojtó törek-
vések - próbáját. .

Természetesen az új törekvéseknek is velejárója a tévedés lehetősége. Csak ai
nem tévedhet, aki nem gondolkodik, akinek elég, ha ismétel. Viszont a tévedés,
az úttévesztés nem feltétlenül az ugartörő munka velejárója. A "betű szerint
ismétlők" is vétkezhetnek súlyos' mulasztással, Tévednek azzal és abban, hogy
szemüket-fülüket elzárják, hogy hallatlanra veszik a hozzájuk érkező kéréseket,
segélykiáltást, hogy nem ragadják meg a feléjük nyújtott kezet. Felettük is - mi
ként a szertelen újítók felett is - az evangélium fog ítéletet mondani: adtak-e az
éhezőknek éltető táplálékot -, nem éretlen, de nem is már romlott, élvezhetetlen
ételt? Vajon az a szándék vezette-e őket, hogy Krisztus örömhírét vigyék az em
berekközé? Vagy' talán csak saját szellemi Ínyencségükről tettektanúságot? Va
jon - a gyötrődő, kérdező, töprengő embereket hallva, látva - elmentek-e mell et
tük, mint a jerikói úton a pap, vagy pedig új erőt, bizakodást, életörömöt öntöt
tek-e az emberszívekbe?

Említettük, hogy az Új mindig bizonyos veszélyeket is rejthet magában. Nem
mentes ettől a teológia és annak művelői sem. Egyet azonban ne feledjünk: a
sarjadó életet, a még csak ígéretet nem csupán az anyaméhben, hanem a szellem
ölén is bűn kioltani. A keményeszközöktől sem visszariadó elfojtás egykönnyen
sajátos abortuszhoz vezethet. Kétségtelen, hogy az újat nem kell már szűleté

sének folyamatában felmagasztalni, nem kell kultuszt kialakítani körülötte. De
ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az élet nem merev, amorf valóság. Az
egyház és benne a teológia élete. sem. Az ilyen kijelentések, hogy "az új csak
megzavarja az embereket" - a még nem hallottól való félelem nyomán fakadnak
és nem egyszer a lustaságnak, esetleg - ahogyan régebben fogalmaztuk - a jóra
való restségnek beszédes jelei.

Amikor a napjainkban egyre inkább kibontakozó új teológiáról szólunk, han
goztatjuk, hogy ennek segítségével nem mást, hanem ",-ásképp fogunk hinni, és
másképp tudunk majd hitünkről a világ előtt szólni. Es ez a "másképp" min
denek előtt újra a középpont, az élet teljessége, a Jézus Krisztus felé való fordu
lást jelenti. Isten ma is - és erre napjaink teológiája nyomatékkal mutat rá - a
kinyilatkoztatásteljességében, Jézus Krisztusban áll elénk. A hittartalom ezzel a
magvas kijelentéssel nem csonkul, nem rövidül meg. Ellenkezőleg: így válik
emberileg egyre inkább megközelíthetővé,ha nem is felfoghatóvá, még kevésbé
evidenssé. Isten Názáreti Jézusban szólított meg minket, és O ma is elsőszülött

Testvérünk, Jézus által szólít és hív. Ahogyan Hans Urs von Balthasar magvasan
fogalmazza: Gott redet als Mensch ... (in: Verbum caro). - Miridezt még ki kell
egészítenünk azzal, hogy amint Jézus azért jött el közénk, hogy az Atya akaratát
teljesítse, éppúgy kíván napjaink új teológiája is (és ebben mindig régi is ma
rad - ha tetszik, örök feladatát teljesíti) az Atya akaratáról hírt adni a világnak.
Szólni akar tehát az új törvényről, az igazságosságról, az irgalmasságról, a kien
gesztelődésről, a -Krísztus által hozott igaz békéről, a legkisebb testvér és nővér

elfogadásáró]; a szegények felemeléséről, röviden: az Ország evangéliumáról. 
Es újra meg újra emlékezetbe idézi,.hogy a kereszténység nem tételekbe foglalt
doktrina, nem tanrendszer, hanem Jézus szavához, életéhez igazodó élet, gyakor
lat, melyet radikálisan kell megvalósítani. Ezért is kívánja ez az új teológia szol-
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gáló funkciójával a hivők, reménykedők, a ezeretetben élők testvéri k6zösségét
erősíteni, összetartozás-tudatukat elmélyíteni. '.

Van-e tehát új teológia? - Az elmondottak nyomán talán világossá vált: igen,
van. Mint a jó családatya, aki "újat és régit" egyaránt nyújt a reá bízottaknak,
ugyanúgy az egyház is egybeötvözi minden időben akorszerűt,újat - és az ídöt
álló régit. Napjainkban éppen ezért lehet, .sőt ken új teológiáról beszélnünk"
mert ennek az újat kialakító és. újjáteremtő törekvésnek van bátorsága, hogy
egyrészt a kritika tárgylencséjére tegye a régit, másrészt fokozott nyomatékkal
szóljon a kinyilatkoztatás teljességéről. az Atya képmásáról, Istennek Jézusban
köztünk megjelent jóságáról és emberszeretetéről. Arról, aki ma is megnyítja a
vakok szemét, aki szabadulást hoz az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezők

nek, bekötözi a szenvedők sebeit, aki megvigasztalja a szomorkodókat: Jézus
Krisztusról, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. .

Mindazok, akik ezen a szemeszterkezdeten arra vállalkoznak, hogy remény
kedve és szeretve, imádva együtt éljenek az őket átölelő, a rejtőző Titokkal, az
zal, aki önmagát Jézusban kinyilvánította -, azok vállalkozhatnak rá és tegyék is
meg, hogy a földi lehetőségek határain, korlátain belül, a Titok felé menetelve,
azt egyre jobban megközelítve -.teológiával foglalkozzanak. Akik feltárt szívvel,
tanulni vágyva és bátor merészséggel erre az útra lépnek, azok lassan valóban az
új, korszeru teológia múvelőivé, kibontakoztatóivá válhatnak.

"Testvéreink túlnyomó többsége szegénységben és egyre növekvö nyomorban él.
A latin-amerikai egyház eljutott oda, hogy leleplezze az elnyomásból eredősúlyos

igazságtalanságokat.
Az egyház prófétai kritikája és konkrét elkőtelezödése a szegények mellett gyak

ran a legkülönbözöbb üldözésekhez és zaklatásokhoz vezetett. Maguk a szepények
lettek elsö áldozatai e zaklatásoknak.

Mindez feszültségeket és konfliktusokat idézett elö, az egyházorf belül is és kí-
vü(~. .

A latin-amerikai egyházban nem rnlndnyájan köteleztük el magunkat eléggé a sze
gények mellett. Nem mindig viseljük gondjukat és vállalunk velük szolidaritást. Az
egyház szolgálata az összes keresztények megtérését és megtisztulását kívánja.
Ennek eredményeképpen rninden nap teljesebben azonosulhatunk a szegény Krisz- .
tussal és a szeqényekkel."

(A CELAM puebiai határozatából)
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