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A felszabadítási teológia
szegénységmisztikája

Az élet valósága és a teológia kérdései

A felszabadítási teológia a II. Vatikáni zsinat új teológiai és lelkipásztori megfontolá
saiból ered, de megtaláljuk nyomait a katolikus társadalomtan újabb kezdeményezé
seiben is. A "Populorum Progressio" címü enciklikában például VI. Pál pápa kijelen
ti: "Az egyház legyen a szegények védelmezője és felkarolója.' Az egyház Latin
Amerikában határozottan a szegények, az elnyomottak és kizsákmányoltak mellé állt.
A szegénység itt nem egyszerűen szerencsétlen egyéni sorsok felhalmozódásából adó
dik, hanem a gazdasági és politikai rendszer hibáinak következtében jött létre. Ezek
ben az országokban a lakosság 80 százaléka nincstelen, 30--40 százaléka analfabéta. A
kapitalista és kizsákmányoló társadalmi rendszer többnyire katonai diktatúra alakjá
ban jelenik meg. A hatalmon levők tudatosan igyekeznek megakadályozni a munkás
rétegek önállósulását, függetlenségük kiharcolását. A tengődő, páriasorsra ítélt töme
gek mind hívő katolikusok: egyedüli reményük a kereszténység megváltó Istene,
Jézus Krisztus, aki mindenkiért szenvedett és meghalt, de feltámadásával mindenkit
fel is szabadított. Ebben a húsvéti ígéretben bíznak a felszabadítási mozgalom hívei.

A felszabadítási teológia a hagyományos teológiával szemben új kérdésekkel kér
dez a valóságra, Istenre és az emberre. Az európai teológia a skolasztikára épül és
azt kérdezi: "Ki és mi az Isten?" Tehát Isten lényegét vizsgálja a hívő kutatás. A válasz
csak ez lehet: Isten maga a valóság, az a valóság, amelynél nagyobb valóságot nem
lehet elgondolni. A felszabadítási teológusok kérdése viszont így hangzik: "Hol és
hogyan jelenik meg számunkra Isten?" A felelet erre az: Isten az emberiség történeté
ben jelenik meg, saját Fiának áldozatában, felszabadító, üdvözítő múvében, A "hol"
és a "hogyan" kérdések konkrét feleletet várnak és cselekvésre indítanak.

Latin-Amerikában az evangélium alapvető válasza az, hogy ki kell állnunk a szegé
nyek és elnyomottak mellett. A teológia szava akkor hiteles, ha a szegények érdeké
ben szól, ha elmarasztalja a fennálló társadalmi rendszer igazságtalanságait, és ha
igazát a gyakorlatban is bizonyítja. A teológiai gondolkodásnak a konkrétumok vilá
gában kell mozognia, és a jövőbe utaló intézkedéseket kell megfogalmaznia: mit
mond nekünk egy ember születése, szenvedése vagy halála, különösképpen pedig a
felszabadulást várók és az azért küzdök sorsának alakulása? Így a teológia nemcsak a
teológusoké vagy az értelmiségieké lesz, nem is csupán a kiváltságosaké, hanem a népé.

A szegénység hatalmas tömegeket érintő, megdöbbentöen fájdalmas valóság! A la
tin-amerikai püspökök konferenciájukon 1968-ban Medellínben és 1979-ben Pueblá
ban a szegénységet embertelennek és evangéliumellenesnek mondották. A Pueblá
ban egybegyűlt püspökök ezt mondották: "Latin-Amerika országainak szívéböl egyre
erőteljesebben tör fel az égbe emelkedő kiáltás: egy nép kiáltása, amely szenved és
esdeklik igazságosságért, szabadságért és emberi jogainak tiszteletben tartásáért."

Sajátosan összetett problémáról van szó: egyfelől az embert fojtogató légkőrröl,

másfelől viszont - vallásos és misztikus vonatkozásban - Isten jelenlétéről és érinté
séröl, Erre utal Gustavo Gutiérreznek, a felszabadítási teológia .feltalálójának" val
lomása is: "Elsősorban nem azért beszélek a szegényekről, mert itt élek Dél-Ameriká
ban, hanem azért, mert Jézus Krisztusban hiszek. A szegények melletti döntés onnan
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jön, hogy hiszek az Istenben; a szegényt Isten különösképpen is szereti, nem azért,
mert jó, hanem mert szegény és olyan körülmények között él, amelyeket Isten nem
akar tűrni. A szegényeket szegénységükért szeretem, és azt nézem, erkölcsileg vagy
vallási szempontból hogyan tehetném őket jobbá."

A felszabadítási teológia körüli viták és eszmecserék mintha napról napra erősöd

nének; erre a legkülönbözőbb teológiai és társadalomtudományi folyóiratok, sőt még
a napisajtó megnyilatkozásai is utalnak. Gutiérrez legújabb tanulmánya is azt jelzi,
hogy a kezdeti célkitűzésekbőlés meglátásokból semmit sem vonnak vissza, csupán
még tisztább fogalmakra törekszenek. Első kérdésük: hogyan kell ma a teológiát
müvelni, hogyan beszélhetünk Istenről mint titokról? Istent mint a minden fölött álló
és mindent magában foglaló élő isteni valóságot kell felfognunk. Csak azután beszél
hetünk róla, ha már elmélkedtünk, imádkoztunk és az irgalmasság cselekedeteit
gyakoroltuk. Istent az imában éljük át, akaratát a mindennapi cselekvésben alakítjuk
át "mások számára is üdvös tettekké". Így a teológia valójában semmi egyéb, mint
elmélkedés, ima, végiggondolása és felülvizsgálata mindannak, amit mint tapasztala
tot éltünk át. A teológia mindig a második lépés: a csend pillanatát követi a beszél
getés.

A felszabadítási teológia mindenkori törekvése az evangélium, vagyis Isten országá
nak, az élet és öröm országának hirdetése marad. A teljes életről van szó, az egyedi, a
társadalmi, a szellemi, a lelki és az anyagi életről. De hogyan lehetséges az élet or
szágának meghirdetése abban a valóságban, amelyben a halál uralkodik? Hogyan
lehet Istenről beszélni az ártatlanok, a szegények mindennapi szenvedéseinek láttán?
"Teológiánk ezekre a kérdésekre akar válaszolni, de ezek természetesen túlhaladják
erőinket" - mondja Gutiérrez.

A latin-amerikai teológiai gondolkodás "saját forrásaiból mertt", ahogy L. Boff
mondja. Az európai teológusoknak meg kellene szabadulniuk a megmerevedett ha
gyományoktól, sőt még az iskolás teológiai módszerektöl is, hogy az élet lüktetését
lelki élménnyé tegyék a hívőkben. Nyíri Tamás szerint: "Az európai teológia ezért
nem ismeri fel mindig azt az árat, amit azért a teológiáért kell fizetni, amelynek belá
tásai a nyomornegyedekben, favellákban, börtönökben, katonai diktatúrák kínzó
kamráiban születnek meg. Aki az erőszakos halál küszöbén elmélkedik Jézus kereszt
jéről és feltámadásáról és egy elnyomott nép politikai ellenállásáról, annak megfugal
mazásai nem illeszkednek mindig hézagtalanul a spekulatív orthodoxia kereteibe és
minöségileg más ismeretekre tesz szert." Ezért kell .felszabadítani" a teológiát: "hogy
a felszabadítás történelmi folyamatának részévé legyen maga a teológia is, ahhoz
meg kell szabadítanunk mindentöl, ami akadályoz abban, hogy szolidárisak legyünk
a világ szegényeivel és elnyomottaival" - mondja Gutiérrez.

A szegénység teológiája

A latin-amerikai országokban a lelkipásztori munka egyik legfőbb célkitűzése a sze
génység leküzdése, s az ehhez szükséges erkölcsi, lélektani, teológiai és lelkipásztori
elvek és gyakorlat kidolgozása. A szegénység köznapi társadalomtudományi vagy teo
lógiai szóhasználat szerint a megélhetéshez elégtelen vagyoni állapotot jelent. A sze
génység erényéről viszont akkor beszélünk, amikor a vagyonról való önkéntes le
mondást mint erkölcsi jót értékeljük, és örömmel, állhatatosan viseljük a vagyonta
lanság megpróbáltatásait. A nőtlenség és az engedelmesség mellett a szegénység
evangéliumi tanács: önkéntes vállalásként a keresztény tökéletesség világvégi, eszka
tologikus állapotát tükrözteti vissza. L. Boff szerint: "A szegénységet nem lehet mint
egyszerű tényt vagy fogalmat elintézni. A szegénység nem csupán gazdasági helyzet,
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sőt nem is egyszerűen erkÖlcsi kihívás. A szegénység etikai, misztikus és teológiai ta
pasztalat."

A szegénység keresztény szempontból tehát nem annyira állapot, hanem inkább
cselekvő magatartás, amely vagyoni és társadalmi helyzeteken túl sajátosan vallási
gyökerekből is ered, és isteni mélységet érintő .mondanivalója van. Ebben kell keres
nünk a szegénység fogalmának mai értelemben vett, az "idők jeleire" mutató, evangé
liumi ihletésű kibővítését. Assisi Szent Ferenc szegénységmisztikáját, a szegénységgel
való lelki eljegyzés és odaadás élményét kellene itt továbbépítenünk. Ehhez azonban
különbséget kell tennünk a társadalomtudományi értelemben vett és a vallásos su
galmazású vagy önként vállalt szegénység között.

A szegénység fogalma és értelmezése a felszabadítási teológiában központi helyet
foglal el. A kereszténység lényege Jézus Krisztus követése: ez a követés szükségsze
rűen a szegénységhez vezethet és így a szegénységen keresztül jutunk el mindinkább
Krisztushoz is. Nem lehet Jézusról beszélni és a szegénységről hallgatni. A szegénység
valósága és elfogadása ma az evangélium igazságának és az egyház megújulásának
egyik leglátványosabb eszközét jelentheti.

A keresztény szeretet az Úr követésében egyrészt szolidaritást, ..azonosulást kíván a
szegényekkel", vagyis sorsuk vállalását, másrészt sürgeti a saját javainkról való le
mondást is (Lk 3,11; 7,5; 11,42; 12,33; ApCsel 5,32; 9,26). Hogyan viszonylik Jézus kül
detése, tanítása, megváltó müve a szegénységhez? Jegyezzük meg a következő idéze
tet: "Az egyházi élet válsága nem annyira a korunkhoz való alkalmazkodás nehézsé
geibői adódik, hanem inkább abból ered, hogy nem vállalunk azonosságot annak sze
mélyével és tanításával, akiben a reményünk van és akiből a vallásos élet is értelmét,
magasságát, mélységét, útját, jövőjét veszi: ez Jézus Krisztus, aki az Isten Országát hir
deti. A hit gyakorlásában inkább őt alakítottuk hozzá igényeinkhez. Igazi lelkiségét és
szellemét úgy őriztük, mint letakart tüzet, hogy ne tudjon feltörni bennünk és a körü
löttünk levő világban; sőt még talán azt is szóvá kell tennünk, hogy félénken és ruti
nosan elaltattuk a szívek lelkesedését, és veszélyes kettősségeket provokáltunk: »Jé
zus igen, az egyház nern!« Jézus követése, mégpedig a konkrét szegénységben való
követése nem egyszerűen aszketikus erkölcsi törekvés; a szegénységet el kell fogad
nunk és aszegénnyel azonositani kell magunkat (Lk 14,15)."

A szegénység vállalása az istengyermekség kegyelmeihez hasonlóan Isten Országa
elnyerésének egyik feltétele (Mt 18,1), mert aki Jézust követni akarja, az "adja el min
denét és úgy kövesse őt" (Mt 6,19; Lk 12,33). Az Úr tehát nem csupán a .Jelki szegény
séget" várja el tőlünk, vagyis a készséget az Isten Országának befogadására, és a lel
kiek nagyobbra értékelésére, amivel együtt jár a földiekről való lemondás is. Jézus a
testvérünkké lett, sorsközösséget vállalt velünk és mindenét odaadta értünk. ..Ismeri
tek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, ő a gazdag értetek szegénnyé lett, hogy a
szegénysége által meggazdagodjatok" (2 Kor 8,9). Jézus a mennyei Atyától jött, kiüre
sítette önmagát, isteni alakját felváltotta a szolga, a szégyen, a keresztig való engedel
messég alakjával, és mindez azért történt, hogyazonosítsa magát velünk. Jézus szoli
dáris lett velünk, hogy szolidárisak legyünk egymás között. Ő maga gyermekként,
majd szegény emberként kívánt köztünk megjelenni. Jézus szegénysége a mennyei
Atyának való átadás kifejezője, mert mindent az Atyától kapott; ez az önátadás viszi
Jézust az emberek közé. Jézus ezzel megfordította Ádám útját: az ember olyan akart
lenni, mint Isten, Jézus viszont maga Isten és egészen emberré, szegény emberré
akart lenni.

A szegénység az Újszövetségben elsősorban nem etikai motívumoktól táplált aszke
tikus elv, hanem a hit kifejezője. Az Istenbe vetett hit és remény mindig szabaddá
tesz bennünket, Istenre hagyatkozhatunk és nem kell életünk biztosítékát máshol
keresnünk. Jézus azért kivánja a szegénységet, hogy teljesen szabaddá tegyen ben-
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nünket. Így földi megkötöttség nélkül kereshetjük az Isten Országát, és azoknak a fel
szabadítóknak soraiba állhatunk, akik testvéri egységben keresik őt egyházában.

A szegénység szenvedései

Jézus parancsát a legkomolyabban kell vennünk. "Aki követni akar engem, vegye fel
keresztjét", azonosítsa magát a szegényekkel, a nyomorgókkal és kövessen engem.
Sokan tiltakoztak már ez ellen: hová is jutnánk, ha ilyen radikálisan vennénk a krisz
tusi felszólítást! A keresztény aszkézis szerint azt kell belátnunk, hogy a szegénység a
kereszt közelében áll. A lelki üdvösséget nem kereshetjük a teremtés természetes ki
bontakozásában. hanem egyedül Krisztus Urunk keresztáldozatában.

A szegénység mint erénygyakorlat és mint evangéliumi tanács Jézus akarata szerint
a konkrét szegénység vállalását jelenti. A fájdalmat okozó szegénység számára a szív
belső egyszerűsége és őszintesége az igazi alap. Az innen fakadó szegénység rninden
napi életkörülményeink között egyszerű életstílusban, másokkal való együttérzésben,
a velük osztozásban lesz valósággá. Az összes evangéliumi tanácsok között a szegény
ség van leginkább konkrét életkörülményekhez kötve, másképp fest a "lélekben sze
gények" helyzete Indiában, az Egyesült Államokban vagy Németországban. Latin
Amerikában a szegénység fájó és égő valóság.

L. Boff Szent Ferenc lelkiségéről írt könyvében ismét új problémákat vet fel. Mi
lyen szegénynek kell lennünk, hogy Jézus tanácsát követhessük? A szegény életmód
ról, a megengedett dolgokról való lemondásról van szó, például Iakáskornfort, élel
mezés, ruházkodás tekintetében. Mindannyiunknál az a kérdés, milyen feltételek
mellett szeretnénk élni mindennapjainkban, vagy mennyire menekülünk a privilé
giumokhoz, a "megengedett mértékek" kiválasztásához? Ugyanakkor e "lelki beren
dezkedés" olyan csábító környezetben történik, amelyben mindenki többet kíván
birtokolni; el kell ismerni, hogy karrieréhes világunk ma mindenkinek nagy kísértés.

XXIII. János pápa mondotta: "A jó Isten igen egyszerű szívet adott nekem." Az egy
szerüség egyenességet, nyíltságot, átlátszóságot, tisztaságot, világosságot jelent. Szo
lidaritásból részt kell venni a másik hiányainak pótlásában, félelmeinek leküzdésé
ben, nélkülözéseinek enyhítésében és felszámolásában, nyugtalanságának feloldásá
ban. Két dologra kellene mindig koncentrálni: egyszerű életvitel és készenlét az osz
tásra, a továbbadásra.

Tovább elemezve a szegénység fogalmát, rá kell mutatnunk a benne rejlő teológiai
igazságra: a szegénység vállalásának alapja valójában az Istenbe vetett hit. Mint aho
gyan a kincset megtalált ember örömében elad mindent, hogy megvehesse a kincset
rejtő szántóföldet, éppen úgy mi is Istenre találunk rá abban a mértékben, ahogyan
lemondunk magunkról. Ami a gazdag embernél igazán hiányzik, az nem valamilyen
különös adottság, hanem éppen ez a hit, ami egészen szabaddá tehetné, hogy Jézus
hívását követhesse. Az önkéntes szegénység vállalása függetleníti a tökéletességre tö
rekvő embert az anyagi előnyök hajhászásától, a kapzsiság és az elpuhulás veszedel
métő!. Simone Weil mondja: "A hős felszerelést hord magával, a szent viszont teljesen
mezítelen." Dávid és Góliát harca juthat eszünkbe. Ugyanezt találjuk meg Szent Fe
rencnél is, amikor Assisi piacterén leveti ruháját, leteszi a püspök és atyja lábához és
kijelenti: "Eddig Pietro Bernardone atyámfiának neveztek, de ezentúl már csak Isten,
a mennyei Atya gyermeke leszek." Ezért is temettette el magát meztelenül a Portin
cula kápolnában.

A kereszt hitünk jelvénye: Jézus ruhátlanul, meztelenül halt meg a kereszten; "mez
telenül kell követnünk Jézust" - mondja Kempis Tamás. Az a szegény Isten előtt, aki
teremtettsége határait felismeri. Nem kíván túlmenni ezen, de biztosan tudja, hogy
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Istennél elfogadást nyert. Sajnos, ma a tulajdon igazolja az egyént a társadalomban.
Ha valamink van, akkor vagyunk is valami! A Szentírás pedig ezt mondja: "Aki életét
meg akarja nyerni, el fogja veszíteni, aki pedig életét odaadja értem, az majd meg
nyeri" (Mt 16,24).

A szegény Jézus követése

1986-ban jelent meg Gustavo Gutiérrez egy újabb teológiai müve: "A felszabadítási
teológia lelkiségéről szóló elmélkedés". A felszabadítási teológia sajátos spiritualitása
ebben fejeződik ki: a szegénység lelkületére való keresztény újjászületés. Jézusban, az
értünk és velünk együtt szegény "Názáretiben" kell találkoznunk Istennel és ember
társainkkal. E lépés az istengyermekség lelkületére való megtérést, belső átalakulást
követel.

Szent János szerint az istengyermekségre újjászületés a testvéreink iránti szeretet
ben nyilvánul meg (l Jn 4,7). Az istengyermekség lelkületének jellemző vonásai: bizal
mas, bensőséges kapcsolat Istennel, az isteni akaratnak való feltétlen odaadás, az ön
kényes birtoklásról való lemondás, az önzetlen testvéri szolgálat. Ezért állíthatjuk,
hogy az önkéntes szegénység forrása végső soron az istengyermekség kegyelme.
Szent Ferenc, az "il PoverelIo di Dio", Isten szegénykéjeként Isten igazi gyermeke.
Boff mondotta, hogy "vissza kell találnunk Szent Ferenc szegénységmisztikájához; a
mai embert csak a természetfeletti egyesülésre kész misztikus hit érintheti meg
újból".

Korunk szellemi-lelki keresztmetszetében két feltűnő törekvés tükröződik:az egyik
a szolidaritás, az emberi kapcsolatok keresése, a másik a felebarátért való áldozat
vállalás. Mindkettő az istengyermekség forrásából ered. Az emberi jogok, különös
képpen a szegények jogainak megvédése kötelességünk lett nemcsak Latin-Ameriká
ban, hanem másutt is. Szolidárisnak lenni annyit jelent, mint másokkal együtt "egy
emberként egységben és együttműködve" a közösség javát jelentő ügyet szolgálni. A
mennyei Atya szolidáris volt az elesett emberiséggel, amikor egyszülött Fiát adta oda
értünk, hogy a keresztáldozatban ismét egyesítse az embereket Istennel és egymás
sal. Az emberi szolidaritás az emberek egymásrautaltságán nyugszik, a keresztény
szolidaritás pedig az istengyermekség tudatára épül: Isten szeret bennünket és e
szeretetet tovább kell adnunk. Brazíliában, de másutt is önkéntes csoportok alakul
nak a helyi egyházi közösségekböl, akik "a Krisztushoz való hűség próbakövének"
tekintik, hogy a szegények mellé állhatnak és a szegények egyháza lehetnek. Az egész
nép nyomorúságának megtapasztalása az egyházban új erőket tárt fel. A Hittani
Kongregáció legújabb nyilatkozatában már ilyen kitételt is találunk: "Nem szükséges,
hogy a világ szegényeit forradalmi tettekre bátorítsuk, mégis megengedettnek kell
tartanunk végleges esetekben a fegyveres felkelést is; el kell ismernünk az elnyomás
elleni cselekedetek létjogosultságát, erkölcsi mivoltát". A dúsgazdag Brazíliában 135
millió lakosból 65 százalék szegény és éhező van. Az egyház hetvenezer bázisközössé
get hozott létre, ahol a szegények találkoznak, együtt imádkoznak, tanulnak és dol
goznak. Jelenleg 60 millió ember életszínvonalának javításán fáradoznak.

A mai emberiség legnagyobb feladata a munka és a szegénység kérdéseinek megol
dása. Ma szinte mindennek mértékévé a gazdasági helyzetet tesszük. Jog és igazsá
gosság egyszerűen leegyszerűsíthetökaz anyagiakra. Még a társadalmi biztonság, a
népek együttműködése,a kultúra, a történelmi távlatok, a világnézeti állásfoglalások
vagy ellentétek is mind "pénzben is kífejezhetövé" váltak. Ez az "elanyagiasodás" a
felvilágosodás kora óta "elvilágiasodott" társadalmi életünkben egyre általánosabb
lett. Ma viszont inkább szellemi-lelki tartalmakra, közösségi gondolkodásra és a tár-
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sadaImat formáló erkölcsiségre van szükségünk. Európa átalakulása, új szellemi-lelki
honfoglalása, vagyis megtérése ebbe az irányba mutat.

Ha a szegénységet csak anyagi és gazdasági értelemben fogjuk fel, akkor a szegény
ség az a rossz, ami ellen határozottan küzdenünk kell. Korunk jele viszont éppen az a
szegénység, amely nem közelíthető meg pusztán anyagi értelemben. Az európai ha
gyományban és az egész kereszténységben mindig elevenen élt a szegénység transz
cendentális etikai felfogása. Eszerint a szegénység erkölcsi feladat és erény egyszerre.
Nehezen akarjuk megérteni, hogy a szegénység "jótett, erény és eszme" is lehet és
ugyanakkor egyúttal állandó társadalmi és erkölcsi feladat, melynek megoldása a ke
reszténység értelmezésében a hívő emberekre hárul.

A szegénység problémájaként eszmei és gyakorlati megoldásban két szempontot
kell figyelembe vennünk: a szegénység erényében a lemondás és áldozat szerepel, de
e negatív oldal mellett a szegénység vállalásának pozitív vonatkozása is van, és ez
egyszerűen a környezetünk elfogadásával és állandó alakításával, jobbá tételével azo
nos. A szegénység ebben az értelemben nemcsak lemondás, hanem kimondottan a
világ szeretete is, szolidaritásvállalás minden emberrel. Ha nem tanuljuk meg, ho
gyan kell szegénynek lenni, vagy hogyan kell az anyagiakkal szerényen és lemondóan
élni, akkor csupán elvont eszmény marad minden szegénységvállalás. amit senki sem
tud igazán és őszintén megvalósítani.

A szegény egyház a szegényekkel együtt

A következő paradoxon igazat mond: nem a gazdagság, hanem a szegénység szabadít
fel bennünket, és ezért a szegénységben valóban korunk erényét kell látnunk. Nem a
világ megnyerése teszi gazdaggá az embert, hanem lelki értelemben el kell veszíte
nünk a világot, hogy gazdagok lehessünk. A birtoklás, a vagyon, a gazdagság az egyik
oldalon áll, a szegénység, a nincstelenség, a lemondás a másik oldalon. E feszültség
korunk újraértékelésének kiindulópontja lehet.

A végső kérdéseket kell tisztáznunk. Miért kellene a mai emberiségnek a vagyon
kötöttségéről is lemondania és szabaddá válnia? Miért fontos, hogy az egyházak is a
szegények oldalán álljanak és keressék a nincstelenség mélyebb értelmezését? Miért
szükséges a konkrét szegénység megvalósításában a Krisztussal való azonosulást lát
nunk? A felszabadítási teológia valóban a szegénység teológiája: csak a szegény
ember az igazán szabad ember, mert semmi sem köti a hatalomhoz és a birtokláshoz.

A világnak rá kell találnia a szegénység erényére. A szegénység aktív vállalása egyet
jelent azzal a vággyal, hogy egyenlővé akarunk válni a világgal, vagyis minden ember
rel. Ezzel alakíthatjuk át környezetünket keresztény módon. A szegénység azt jelenti,
hogy bízhatunk az isteni gondviselésben és így lelkileg gondtalanul élhetünk az isten
gyermekség tudatában. A szegénység vállalása vagy bizonyos anyagiakról való lernon
dás mindig összeegyeztethetőa világ igenlésével, azzal a nagylelkűséggel, amellyel a
földi dolgokat kézbe vesszük, és Isten dicsőségére és az emberiség javára elrendez
zük. Erre a nagylelkű, az istengyermekség harmóniájából eredő "keresztény lelkületű

szegénységre" lesz szükségünk a jövő új világának megteremtésében.

Összegezés

A mai ember szolidáris akar lenni, mert a két szörnyű világháború tapasztalatai és az
élet minden területén jelentkező krízisek arra bírják, hogy a másikban támaszt keres
sen. Szolidáris összefogásról beszélünk ma az egész világon. Az idők jeIét kell látnunk
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a nagy Mária-kegyhelyekről valóságos "hódító útra" indult imádságos és böjtölési
mozgalmakban. Szegénységmozgalom járja át az egész emberiséget. Ne felejtsük el, a
földön 470 millió buddhista él: közöttük is sokan böjtölnek. Az assisi-i imatalálkozó is
végső eredményben a szolidaritás tanúságtétele volt.

Az antiszociális és individualista korszak véget ért, a feudális és gazdag egyház
temetése már régen megkezdődött,még akkor is, ha súlyos evilági tehertételek nehe
zednek rá ma is. A jelen intézményes egyházának kell megteremtenie az átmenetet a
nép és a szegények egyháza felé. A hierarchiára mindig szükségünk lesz, de azonosul
nia kell a szegényekkel. a szenvedökkel és üldözöttekkel. Az egyház prófétai jelenlété
hez hozzátartozik a szegénység eszkatologikus jele is: "szegények mindig lesznek vele
tek" (Mt 26,10. Szükségünk van tehát azokra, akik az eszkatologikus befejezésre
mint a szegénységet önként vállaló jelek mutatnak rá.

A felszabadítási teológiának tehát a szegénység teológiájával együtt jelentősége van
a jövő egyházának alakulása, de az egész világ társadalmi újjáteremtése szempontjá
ból is. Latin-Amerika ma az egész világ számára példát ad arra, hogy lemondás nélkül
nem menthetjük meg a világot.

Az újrakezdés második feltétele az, hogy nem riadunk vissza az áldozatoktól. Krisz
tus Urunk keresztje alá kell állnunk, a kereszt alatt kell kialakítanunk az embertest·
vériséget. Ahogyan II. János Pál pápa mondta: "Minden érdeken. előnyök szerzésén
túl szeretnünk kell az embereket. Egymás terhét kell viselnünk, ez Jézus követésének
előfeltétele."

A szegényekkel való azonosulás feltételei a következők: a szegényeket a szegények
szemével kell látnunk; ügyüket a magunkévá kell tennünk; küzdelmeiket és célkitű

zéseiket is vállalnunk kell; vállalni kell a szegények életmódját. Nem lehet hiteles a
szegények melletti kiállásunk. ha az életükből legalább valamit át nem ültetünk a
magunk életébe; végül - és ez különösképpen a harmadik világnak szól - a szegények
melletti kiállás azt követeli, hogy szembeszálljunk azokkal az ártalmas mechanizmu
sokkal, amelyek a szegénységet előidéztékés ma is okozzák.

A szegénység vállalása megkívánja, hogy újból meghatározzuk a teológia feladatait
és célkitűzéseit is - mondják a latin-amerikai teológusok. E teológiai gondolkodásnak
vádat kell emelnie az elnyomók ellen és Isten üdvösségi tervét összefüggésbe kell
hoznia az emberiség fejlődésévelés történetével. Csak ez a teológia lesz képes a lelki
pásztori munkának is állandóan új indítást adni, de egyúttal ne szünjék meg az em
beriség felszabadítása ügyében mindenkit buzdítani és lelkesíteni. A "mindenki" a ta
nító és hallgató egyház új egységét jelenti, mert ahogyan J. B. Metz megállapítja, "a
felszabadítási teológia az egyoldalúan kiszolgáló vagy gondoskodó egyház modelljét
feloldja, hiszen a II. Vatikáni zsinat szerint a hívőknek tanítási és beleszólási tekinté
lyük is van".

Az a teológia, amely a szegények ügyét ragadja meg, a társadalmi igazságosságot és
a felszabadítást hirdeti, termékeny lesz és mindig elháríthatja magától az elidegenítés
vádját. Az egyház hihetösége és hitelessége ma nagyban függ attól, hogy mit csiná
lunk a szegényekkel. hogyan viselkedik az egyház a szegények, a kifosztottak prob
lémájával szemben. Nem szabad elfelejtenünk, hogya szegények lesznek mindany
nyiunk eszkatologikus bírái. Ha szegények nincsenek az egyházban, akkor az egy
ház ura, Jézus Krisztus sincsen jelen. Csak abban a távlatban nézhetjük Jézus Krisz
tus és a szegények kapcsolatát, amelyet Bernanos így fogalmaz meg: "Mondom és új
ból kimondom, hogya szegények fogják megmenteni a világot. Ezt megteszik még
saját akaratuk ellenére is. Ennek fejében semmiféle ellenszolgáltatást nem várnak,
mert nem ismerik a szolgálat értékét. amit valóban tesznek."
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