
világ számára sokat jelentene, ha Rómában jobban odafigyelnének, és nyitottab
bak lennének az egyház mai és holnapi problémáira." A szegények kihívását az
egyháznak el kell fogadnia, s magára kell vállalnia a szegények iránti elkötele
zettség mínden politikai kockázatát is.

Jézusnak a mennyei Atyától hozott üzenete a felszabadítás örömhíre, amely az
embert az erőszaktól és a nyomortóUs meg akarja menteni. Az evangélium irán
ti elkötelezettségben Ratzinger bíboros nem azt mondja a latin-amerikai teoló
gusoknak, hogy álljanak meg, hanem hogy a félreérthető szövegeket igyekezze
nek magukban helyreigazítani.

- Leonardo Boff atya a római instrukcióról összefoglalóan ezt mondta: "Szem
lélete eurocentrikus, vagyis Európának való. Nem ismerek egyetlen olyan teoló
gust Latin-Amerikában, aki ilz evangélium mellett a marxizmust ne tanulmá
nyozta volna, hogy az elszegényedés folyamatának és problémájának elemzését
biztosan el tudja végezni. Nem hiszem, hogy köztem és Róma között valamilyen
szakadás léphessen fel: az a kívánatos, hogy országunkban a demokrácia alulról
fejlődjék ki és felfelé haladjon. Brazília, Chile, Mexico, Venezuela igen nyitott
teológiánkra. A legkevésbé érdekelt Argentína erős.középosztályával és Colum
bia, melynek püspöki kara konzervatív. Minden erőszak ellen vagyok, különösen
az elnyomók erőszaka ellen, ez az erőszak sajnos ellentmondást hívhat ki." Majd
így fejezi be: "elviselhetetlen elnyomás esetén az egyház mindig igazolta a forra
dalmat".

Több latin-amerikai püspök is kijelentette: "a szegények újjá evangelizálnak
bennünket; kényszerű sorsuk átalakít bennünket is". Maga az egyház is végered
ményben mindig újjászületett, ha a szegények gyötrő lelkiismeretéből kiindulva
feladatát abban találta meg, hogy a közösség, a nép felé kell mennie és a legtá
volabbiakat, a szegényeket is testvérekké tenni. Assisi Szent Ferenc, a "szegény
ke" így állította meg kora történelmének vesztébe rohanó szekerét. A felszaba
dítási teológia nem tud más újat mondani saját kortársai számára, csak azt, amit
az egyház a szegényekben él át.

Jézus Krisztus is úgy fogalmazott kortársainak, hogy azonos a szegényekkel és
azokkal, akiket megvetnek és üldöznek. A názáreti Jézus igazságossága, a szegé
nyek melletti kiállása ma újjáteremtődik; a mai kor igazi megtérését, új életet
ígérő átélését valószínűleg csak a szegényekkel és a szegényeknek Istennel való
kapcsolatában találhatjuk meg, Hitet teszürik Krisztus Urunk evangéliuma mel
lett, mert az a szegények örömhíre, a felszabadulás üzenete és ígérete.

"Nemcsak a testet érintő szegénység van, hanem egy másik, veszélyesebb is,
amely a lelkiismeretet sújtja s a személyiség méltóságának legbensőbb szentségét
sérti."

II: János Pál pápa
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