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Hogyan beszélhetünk Istenről?
(A felszabadítás teológiájának szemszögéböl)

Isten szaváról való gondolkodásunkat meghatározza az, hogy a keresztény kö
zösségek hogyan élik és hirdetik azt. Ha egy teológiai irányzat komolyan és bát-

"ran tudomásul veszi azt a helyzetet, amelyet az egyház a történelem egy konkrét
időpontjábanmegél, akkor ez a körülmények megváltozása után is jelentős ma
rad. Lényegre tapintó és maradandó megállapításokat tehet annak eredménye
ként, hogy korának valós problémáiban és Jézus tanítványainak meghatározott
közösségében tudott elmélyedni. Bizonyára ezen alapszik az a kihívás, amelyet a
mai napig is közvetítenek olyan eszmék, mint Szent Agostoné és Aquinói Szent
Tamásé, hogy csak két nagy nevet említsek.

Az utóbbi évszázadokban a nagy klasszikus központokban kifejlődött teológia
szembesült azzal a környező világgal, amelyet a modern szellemi magatartás ha
tározott meg. Ez hosszú folyamat során fejlődött ki, és erősen hatottak rá a
XVIII. százád ipari és társadalmi forradalmaí; s az általuk kialakított szellemi
tudatforma, amelyet felvilágosodásként ismerünk. Akkoriban az egyház olyan
társadalmi és szellemi közegben élt, amely keményen kritizálta a keresztény hi
tetés életformát. Ez az idő még ma sem múlt el. Idővel egyes kérdések elhalvá
nyultak ugyan, mások viszont élesebben vetődtek fel, A teológiai gondolkodás
ma is foglalkozik ezzel a problémával, hogy az Ur szavát új erővel hirdethesse a
mai világban.

Időközben azonban a modern idők új helyzetet alakítottak ki. A szegények .és
az elnyomottakegyre hatalmasabb történelmi erőveljelentkeznek - gyakran vá
ratlanul és előre nem látható formában. A keresztény közösségekben így új élet
körülmények jöttek létre. A szegények valósággal betörtek a mai társadalomba
és egyházba. Ha azonban megpróbálunk a folyamat mélyére hatolni, könnyen

.- megállapíthatjuk, hogy mindez csak látszólag történt hirtelen. A történelmi gyö
kerek valójában mélyre nyúlnak. E történelmi tény tartósnak bizonyul, nem te
kinthetjük tehát pusztán átmeneti jelenségnek.

Az új teológiai próbálkozások a harmadik világ országaiban részben a gazdag
nemzetek faji és kulturális kisebbségeinek tényéből.részben pedig az asszonyok
perspektíváiból indulnak ki - a történelemből, eddig "hiányzók" jelentkeznek
itt. Ezek a teológiai kísérletek olyan .emberi területekről származnak: amelyek
teológiai szempontból mindeddig terméketlenek voltak, pedig a keresztény hit
régi, mély gyökerei rejlenek bennük. Ezért annyira gyümölcsözőekmost.

A próbálkozások egyik kifejeződése többek között a hitnek az a latin-amerikai
környezetben történő gondolati rendszerezése, amely felszabadítási teológia
néven ismeretes. A következőkben csak ezzel az irányzattal foglalkozunk. A ku
tatás két fő tárgyát és legfőbb célját ebben a tekintetben központi jelentősé

gűnek érezzük. Egyrészt felül kell vizsgálnunk a teológia módszertani kérdéseit,
s a szegények álláspontját bele kell építenünk a gondolkodásunkba, másrészt pe
dig a keresztény közösségeknek a mi életkörülményeink között kell hirdetnünk
az evangéliumot. Ezek a szempontok határozzák meg cikkünk felépítését. Idő

rendben ezek a kérdések merültek föl először a felszabadítás teológiájában, de
alapvető problémáknak bizonyultak: továbbra is érvényesek maradtak, és újabb
fölfedezéseket is képese.k magukba olvasztani.

225



I. Utat találni .••
1. Minden teológia Istenről szól. Végeredményben Ő a teológia egyetlen té

mája. Jézus Krisztus Istene számunkra titok. A józan teológia ezért tisztában
van azzal, hogy valami igen nehezet, ha nem lehetetlent kutat, amikor e titokról
akar gondolkodni és beszélni. Erre utal Szent Tamás híres mondata: "Több az,
amit nem tudunk Istenről, mint amit tudunk róla." Fontos, hogy ezzel tisztában
legyünk, ha a hittől kezdünk gondolkodni. Bár nem teológiai összefüggésben, 'de
ugyanazt a gondolatot fejezte ki José Maria Arguedas perui író: "Amit tudunk,
az sokkal kevesebb, mint az a hatalmas remény, amelyeltölt bennünket." Való- '
ban, Isten inkább a titkot őrző remény tárgya, mint a tudásé..

Hogyan találhat az ember utat ahhoz, hogy Istenről szólhasson? A felszabadí
tás teológiájának szemszögébőlazt mondjuk, hogy az ember elmélkedik Istenről,

majd eszerint cselekszik, s csak ezután kezd el gondolkodni is róla. E megállapí
tást így értjük: Isten tisztelete és akaratának megvalósítása elengedhetetlen fel
tétele a róla való gondolkodásnak. Csak a misztika és a.gyakorlat talajáról lehet
valóságos és tiszteletteljes gondolatmenetet kiépíteni Istenról. A gyakorlatban,
pontosabban a szegényekkel törődésben. az Urral találkozunk, ez a találkozás
egyben mélyebbé és igazibbá teszi szolidaritásunkat a szegényekkel. A kontemp
láció és a történelmi elkötelezettség elengedhetetlen s egymással kölcsönhatás
ban lévő dimenziói a keresztényéletnek. A titok a kontemplációban és a szegé
nyekkel való szolidaritásban nyilvánul meg; ez aí első aktus, a keresztény élet;
csak ezután ösztönözhet ez az élet utánagondolásra - s ez a második aktus.

Az elmélkedés és a cselekvés együtt mintegy az Isten előtti hallgatás idejét
alkotja. A teológiai gondolkodás pedig: beszéd az Istenről. A hallgatás Isten és
ember szeretetteljes találkozásának előfeltétele, amely az imádságban és az elkö
telezettségben megy végbe. Azt tapasztaljuk, hogy a szavak elégtelenek mély át
élésünk kifejezésére - de ez gazdagabbá és szerényebbé teheti beszédünket. A
teológia a hallgatás által gazdagított beszéd. Egy kis ábra szemléletesebbé teheti
mindezt: .

ELSŐ AKTUS
Kontempláció
Gyakorlat,
HALLGATAS

MÁSODIK AKTUS

Teo-Iógia

BESZÉD

2. E két idő megkülönböztetése kulcsszerepet tölt be a teológiai módszerben
(a metódus a görög hodosz szóból származik: út), vagyis: azért jár így el, hogy a
hit fényében eredményre jusson. Ez bizonyára sokkal hagyományosabb állás
pont, mint sokan gondolják, ezért hangsúlyozzuk,hogy nem csupán a teológiai
módszertan kérdésérőlvan szó, hanem Jézus tanítványainak életmódjáról.

Az a könyv, amely az első keresztény közösségek történetét (Práxeis,. Acta
= tettek) beszéli el, sajátos és eredeti módon, "útríak" nevezi ezt. Legtöbbször
önmagában, minden jelző nélkül használják ezt a' fogalmat. Aki az utat követi, az
sajátos életforma szerint él: a görög fogalom mindkettőre utal. A keresztényeket
sajátos magatartás, életstílus jellemzi. Erről ismerhető fel a keresztény közösség
a zsidó és a pogány világban, amelyben él és tanúságot tesz Istenről. Az az élet
forma olyan gondolkodási és cselekvési mód, olyan út, amelyen "a Lélek szerint
élünk". (Róm 8, 4.)

A kereszténnyé válás útja alapozza meg azt az utat, amelyre rá keli lépniük
azoknak, akik a teológiát akarják művelni.A mi módszertanunk: a lelkiségünk
(vagyis az a mód, ahogyan keresztények vagyunk). Isten titkáról csak Jézus köve
tése által gondolkodhatunk. Egyedül a lélek szerinti élet alapján lehetséges,
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hogy elgondoljuk és hirdessük az Atya szeretetének ajándékát, amelyet minden
embernek megad. Talán éppen a keresztény élet és a teológiai módszer e kapcso
lata az oka annak, hogy Latin-Amerika keresztény bázisközösségei táplálják e
telógiai fejlődést.

Minden keresztény élet a megtéréssel kezdődik. Szakítani kell a személyes és
a társadalmi bűnökkel, az új útra kell térni. Ezt a feltételt és követelményt kell
teljesíteni ahhoz, hogy megkaphassuk Isten Országát (vö. Mk 1, 15.). A megté
réssel elhagyjuk saját utunkat (vö. Lk 10,33 sk.), és a mások, embertársaink, el
sősorban a szegények útjára térünk. Ez a termékeny teológiai munka feltétele is.
A szegények világába hosszú és fárasztó folyamat során léphetünk be, ott azon
ban Azzal találkozunk, akiről a teológiának beszélnie kell. Ez a folyamat nem
csak nehéz, hanem veszélyes is. Az Elet Istene szólalhat meg itt.

II. . .. a szegények felől . . .
1. A latin-amerikai valóságot az a szegénység jellemzi, amelyet Pueblában

"embertelennek" (29. sz.) és "az evangélium szelleme ellen irányulónak" (1159.
sz.) nyilvánítottak. Medellín közismert kifejezésmódja szerint az "intézményesí
tett erőszak" állapota (16. sz.) uralkodik itt.

Ma egyre világosabban elismerjük, hogy mivel jár ez a helyzet: a szegénység
halált hoz. Halált, amelyet éhség, betegség vagy elnyomás okoz, s az elnyomók
saját privilégiumaik veszélyeztetését látják az elnyomottak felszabadítására irá
nyuló minden kísérletben. A fizikai halálhoz hozzájárul a kultúra halála is, mert
az elnyomók igyekeznek míndazt megsemmisíteni, ami a világ nincstelenjeinek
egységet és erőt adhatna, hogy így az elnyomás gépezetének könnyű zsákmá
nyává tegyék őket. Teológiai kísérletünkben itt kap helyet a társadalmi elemzés
- ennek segítségével érthetjük meg, hogy a halál milyen konkrét formákat ölt
Latin-Amerikában.

Ezért beszélünk tehát a szegénységről, emberek és népek, kultúrák és ha
gyományok elpusztításáról: s különösen a legszegényebbek nincstelenségérőhaz
indiókról és a feketékről, s e két népcsoport nőtagjairól, akik kétszeresen is a
peremre szorultak és elnyomottak. Nem valami "társadalmi helyzet" kihívásával
állunk tehát szemben, mint gyakran gondolják, amelyhez tehát nem lenne köze
az evangélium alapkövetelményeinek. Itt olyasmivel kell szembenéznünk, ami
ellentétes az Ur által meghirdetett Elet Országával.

2. Oly sok ember igazságtalan halálának tapasztalata Latin-Amerikában hozzá
segít minket annakaz igazságtalanságnak mélyebb megértéséhez, amelyet Jézus
halála jelent. De a "kereszt botránya" is bevilágitja valóságunkat, és még szem
betűnőbbé teszi az ellentmondást a halálnak ez állapota és az életnek Krisztus
ban kapott ajándéka között.

A János-evangéliumnak Jézus pöréről szóló drámai beszámolójában átéljük,
hogyan válik Jézus vádlottból bíróvá. Népének elöljárói még saját nemzeti meg
győződésük elárulásától sem riadnak vissza ("Nincs királyunk, csak császá
runk", Ján 19, 15.). János teológiájában a kereszt a világ szegényeivel eggyé lett
"Ember" (Mt 25, 31-46.) trónjává alakul át: O Király is, az Elet Országának kirá
lya, aki éppen a kereszthalálban, majd a halál feletti győzelmében, a feltámadás
ban nyilatkoztatja ki magát.

A halálon átjutott élet fényében kell ítéletet mondanunk arról az állapotról,
hogy szubkontinensünk népeinek nagyobb része idő előtt és igazságtalanul
hal meg. Vizsgálatunkból kiderül az is, hogy az átfogó felszabadítás legmélyebb
értelmét :- s ez klasszikus, régi gondolata ll. felszabadítási teológiának - alap
jában az Elet Országa ajándéka mutatja meg..Ez az élet Isten egyetemes akarata
szerint minden emberi dimenziót összefog, s ezért ellentmond a szegények és el-
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nyomottak igazságtalan halálának - amit Medellínben és Pueblában teológiai
szempontból "a bűn állapotának" mondottak.

3. Az élet ajándéka az igazságtalan halál elutasítását sürgeti. Ez a végső motí
vuma annak, hogy szolidaritást vállalunk a szegényekkel, annak az Istennek a
nevében, akiben hiszünk. Akadhatnak más, jogos okok is: a mai szegények szen
vedése; ennek a helyzetnek társadalmi elemzése, ami nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy a mai állapot történelmi okait felismerjük; annak elismerése, hogy a szegé
nyek is cselekvő alanyai a történelemnek. Végsősoron azonban akeresztények
elkötelezettsége teocentrikus; Istenbe vetett hitünkön alapul: az Elet Istene Q)
aki Jézus Krisztusban megnyilvánult. Ez a döntés összefügg istenhitünk és az O
Országának eljövetelébe vetett reményünk lényegével. Eletünk középpontja az
Ur - minden egyéb ráadás.'

III. . .. hogy tanuságot tegyünk a feltámadásról
Hogy minden népet tanítványává tegyenek (Mt 28, 19.) - ezzel a feladattal

bízta meg tanítványait a Feltámadott Galileában - ott, ahol azelőtt tanított. Az
egyetemes üzenet így az elfelejtett és megvetett galileai táj pecsétjét hordozza
magán.

1. Nem könnyű feladat Istenről szólni a szegénység és az elnyomás világában.
Ebben a világban nagy örömök és hatalmas alkotó képességek is találhatók a sú
lyos szenvedés meg az állandóan fenyegető csalódás és kétségbeesés mellett.
Ezért Latin-Amerikában a fennálló jogtalanság ellen harcolók között is külön
böző irányzatokra bukkánunk. A világ, amelyben élünk, tele van nehézségekkel
és lehetőségekkel, tévedésekkel és kétségbeesett megoldási kísérletekkel, de
olyan irányokat is mutat, amelyek tisztelik a legmélyebb emberi értékeket. Hihe
tetlen egoizmust találunk s minden lehetséges jogtalanságot - de ugyanakkor
szerény és határozott nagylelkűségetis, a változtatás vágyát s olyan teremtő kez
deményezéseket, amelyekre a latin-amerikai népek legértékesebb hagyományai
annyira érzékenyek.

Ez a forrongó világ válaszút elé állítja keresztény életformánkat, s politikai és
lelki ítélőképességetkíván tőlünk. De nem hagyhatjuk megválaszolatlanul ezeket
a kérdéseket, ha figyelni akarunk arra, amit az Ur a történelmen át mond
nekünk.

2. Latin-Amerikában a teológia kérdése ez: hogyan lehet úgy beszélni Istenről,

hogy az megfeleljen az igazságtalan szegénység helyzetének, annak a szegénység
nek, amelyben a nagy többség él (megvetett fajok, kizsákmányolt társadalmi osz
tályok, peremre szorított kultúrák, elnyomott asszonyok). Ugy kell beszélnünk
Istenről, hogy gondolatmenetünk arra a reményre épüljön, amelyet a felszaba
dulásáért küzdő nép táplál. A fájdalom és öröm, a bizonytalanság és bizonyos
ság, a nagylelkű áldozatkészség és a kétes magatartásformák között mindig jelen
kell lennie hitünk ebelátásának.

Úgy gondoljuk, hogy ezekben a kifosztott, de reménykedő országokban mos
tanában egy prófétikus és egy misztikus hang szólal meg Istenről. A kontemplá
ció nyelve tudja, hogy minden az Atya szabadon ajándékozott szeretetéből szár
mazik. A prófétaság nyelve viszont megbélyegzi a jogtalanságot és a kizsákrná
nyolást annak strukturális okaival együtt. Ebben az értelemben beszéltek Pueb
lában arról, hogy "a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedő arcát felismerhetjük egy
elnyomott nép tagjainak fájdalomtól eltorzuló arcában" (31-39. sz.).

A prófétaság nélkül a kontempláció nyelvét az a veszély fenyegeti, hogy nem
veszi észre azt a helyzetet; amelyben Isten cselekszik s vele találkozhatunk. A
misztikus dimenzió nélkül viszont a prófétai nyelv könnyen beszűkül, s nehe
zebben ismeri el Azt, aki mindent újjáalkot. "Énekeljetek az Úrnak! Mert kísza-
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badította a szegény lelkét a gonoszok kez éb ől." (Jer 20, 13). Az ének és a felsza
badu lás : a hála kifejezése és az igazságosság követelménye. Ezt kívánja tőlünk az
a keresztény élet, amely hűséges marad Jézus Krisztus Istenéhez, s nem mene
kül spiritualisztikus kísérl etekbe, de nem szűkül le a politikára sem.

3. Mindkét nyelv lsten Országának ajándékát akarja közölni, amelyet .J ézus
életében, halálában és feltámad ásában nyilatkoztatott ki. Ez a lényege annak az
üzenetnek, amelyet újra fölfedezünk a magunk valóságában, s amely bennünket
közösséggé, ekklesia-vá fog össze, ahol megpróbáljuk átgondolni hitünket. A teo
lógia egyházi feladat . Abban az egyházban művelik, amely a halált legyőző éle t
ről tesz tanúságot a történe lemben. A feltámadás tanúja az, aki az élet mellett
dönt saját életének minde n megnyilvánulásával, hiszen az Isten Országának tel
jességébe minden beletartozik. Az életnek (az an yagi és lelki, a személyes és tár
sadalmi, a jelen és jövendő életne k) ez a tanúsága különösen fontos azon a szub
kontinensen, amelyet a kor ai, igazságtalan halál jellemez; de azok az erőfeszí

tések is, hogy felszabaduljanak az elnyomás alól. A halál és a bűn valósága cáfol
ni látszik a fel támadást. Az lesz a felt ámadás tanújává, aki szinte gúnyosan kér
dezhet i: " Halál, hol a te győzelmed?" Ez a kérdés hangzik felénk az olyan tanú
ságból, mint például Romero érseké.
Errő l az életrő l szól az Eukarisztia ünneplése, amely az egyh ázi közösség leg

fontosabb feladata . A kenyértörésben Jézus szeretetére és hűségére emléke
zün k; azokra, akik őt halálra adták, s a szegényekhez szóló küldetésének meg
erősítésére a feltámadá sban. A kenyértörés a kiindulópontja s a célja is a ke
resztény közössé gne k. Benne fejeződik ki mélységes közösségünk az emb eri fáj
dalomban - amelyet gyakran éppen a ken yér hiánya idéz elő; s ennek örömében
ismerjük el a Feltámadottat , aki életünket adja s a nép reményét táplálja, amely
"tetteire és szava ira összegyűl t körülötte. .

A felszabadítás teológiája .azon fáradozik, hogy Istenről beszéljen. Arra tesz
kísérletet, hogy az elnyomás, a jogtalanság és a halál világában az Elet Szavát
megszólaltassa.

(Sz. J. fordítása)
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