
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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