
ugyanis olyan kötelékbe kerülnénk az
úJ hatalommal, hogy elveszítenénk krí
tikai szabadságunkat. Szabadnak kell
éreznünk magunkat arra is, hogy "el
lenzékben" álljunk, ha az új hatalom
igazságtalanná vagy osztályharcossá vál
nék. Meg kell őriznünk a lehetőséget

arra, hogy bíráljuk azokat, akik esetleg
nem tartják be azt az ígéretüket. hogy
a szegényekért fognak dolgozni, és meg
csalják a nép reményeit. Ez a kritikus
keresztény magatartás nemcsak a jobb
oldali diktatúrákban szükséges,

5. Ebben az értelemben határozottan
szembe kell .fordulJnunk egy, az állam
tól esetleg elrendelt materialista indok
trdnációval. Feladatunk, bármekkora is
a kockázat, hogy az ember alapvető jo
gait és értékeit védelmezzük. A győztes

csoport mindeddig vallja, hogy ezeket
a jogokat és értékeket tiszteletben fogja
tartani.

6. Ami a kollégiumokat és a politikai
aktivitást illeti, a következőkre szerét
ném önöket emlékeztetni:

Kollégiumok - nem akarunk sem-
. miféle privilégiumot védelmezni és még
kevésbé akarunk szembefordarlní azok
kal a reformokkal, amelyeket magunk
is kívántunk. A szülők jogaként fogjuk
védelmezní az oktatás szabadságát és
gondoskodni fogunk am-ól, hogy kollé
giumaink ingyenesek legyenek, mint
ahogy azt már rendünk alapító okmá
nya is tervezte, mindmáíg azonban saj
nos nem tudtuk teljesen megvalósítarn.

Politikai aktivitás - mínt az isteni
ige szolgálóinak, felelősségünk mínden
emberre és' mínden csoportra vonatko
zik; sem együttműködés a rómaiakkal,
sem a népvezérkedés Pilátus ellen:
szolgálat mindenkJiért, de különösen a
szegények érdekében. PaPi szabadsá-

gúnkat károsítanánk, hogyha ahelyett,
hogy szabad polgárok lennénk, politi
kailag egy párt mellett köteleznénk el
magunkat. Minden ember iránt elJköte
íezertnek kell lennünk, de senkihez sem
kell vakon kötődnünk, Szolgální még a
kereszt árán is: ez a mélyebb értelme
Isten szolgájaiként élt életünknek.

7. Ha ismerősökkel. és barátokkal be
szélünk, próbáljuk meg, hogy visszaad
juk lelkük békéjét és nagylelkűségre

bátorítsuk őket. Némelyek azt mondják,
"életük mínden gyümölcsét" elveszitet
ték; emlékeztessük őket arra, hogy Iá
radozásaík gyümölcsének nem a ház
nak, autónak vagy részvénypaketteknek
kell lenniök, hanem a barátságnak,
szeretetmek, hitnek és emberi szolidarí
tásnak. És mindezt nem veszítették el,
mindez még inkább elmélyül, ha nagy
lelkűen és reménységgel dolgoznak. Bá
torítammk kell őket, hogy tovább dol
gozzanak az országban és segítsenek
egy új, igazságosabb és valóban a nép
re épített Chile fölépítésében.

8. Végül a tartomány mínden tagját
arra szeretném kérni, nagylelkű fárado
zással őrizzék meg sorainkban az egy
séget, hogy sem az egyesek szomorú
sága, sem a mások túláradó öröme ne
válasszon el bennünket, hiszen mind
nyájan egyek vagyunk az Eucharisztiá
ban és egyházi hívatásunkban.
Őrizzük meg szílárdan a békét. Nem

tudjuk, mít hoz a jövő. Néhány jel tel
ve van reménységgel. Marad azonban
elég kérdőjel és kétség is: de a mi bi
zalmunk nem az emberekre, nem is
programokra, hanem Istenre épül, aki a
történelmet irányítja.

Nagy szerétettel az Úrban

Manuel Segura

Olvastam a gyarmati népek testi nyomorúságáról, és misszionáriusQktól is hal
lottam róla. Minél többet gondolkod1!am ezen, annál érthetetlenebbnek tűnt, hogy
mi, európaiak oly ,lceveset törődünk a távolban ránk váró humanista feladattal.
Úgy éreztem, nekünk szól a bibliai gazdag ember és a szegény Lázár példázata.
Mi vagyunk a gazdag ember, mert az orvostudomány fejlettsége folytán rendel
kezilnk azokkal az ismeretekkel és eszközökkel, amelyeknek birtokában [eloenet
;ilk a harcot a fájdalom és a betegségek ellen. Ennek a gazdagságnak mérhetetlen
előnyeit úgy fogjuk fel, mint valami magától értetődő dolgot. De ott kinn, a gyar
matokon szenved a szegé.ny Lázár, a szines bőTŰek, akik éppen úgy, mint mi 
sőt még inkább! - kiszolgáltatottjai a fájdalomnak és a betegségnek, és nincsenek
eszközeik azok lekÜZdésére. Ahogy a biblia.i gazdag ember saját ajtaja előtt vét
kezett meggondolatlanságába.n a szegény ellen, mert nem képzelte bele magát an
nak helyzetébe, és nem hallgatott a, szívére, úgy vagyunk mi is.

Albert Schweitzer
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