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Haza és nagyvilág

A Mérleg 1984. e lső száma három jelen 
tős tanulmányt ismertet. Mindhárom segít
het bennünket abban, hogy átfogób b képet
kapjunk korunk teológiai-szell emi áramla
tairól. Erhard Kunz A krisztológia és az em
beri tapasztalás össz efüggéseit vizsgálja. A
fogalma k és a témával foglalkozó két leg
fontosabb elm élet (Barth és Rah ner) is
mertetése után három tézisben foglalja
össze saját álláspontját: 1. Emberi tapasz
talásunkban mindig fölvetődnek olyan köz
ponti kérdések, ame lyekre Jézus szavakkal
és cselekedetekke l sa játos felelet et adott.
2. Tapasztalásunkban igazolhat ó, hogy
Jézus válaszának felszabadító hatása van,
és ezért az ember mértékére szabott. 3.
Ha Jézus feleletét és ennek felsza badító
hatását is át tudjuk élni, akko r a krisztoló
giai hitvallás igen jelentős számunkra.
Rob ert Spa emann A modern világszemlélet
alkonya és a keresztény vallás kapcsola tát
elemzi. Tág horizontú tanulmányát aligha
lehet néhán y szóval ismerte tni. Kitűnő

átt ekintést ad korunk gondolkodásának
eredményeiről és zsákutcáiról, majd a fel
vázolt helyzetk ép alapján vizsgálja a ke
reszt ény ség lehetőségeit korunkban. "A
keresztén ység több , mint vallás; a keresz
tén ység válasz lsten önközlésére. De nin cs
keresztén ység vallás nélkül, azoknak az ér
zékekne k az ápolása nélkül, amelyekk el
észle ljük, hogy a vil ágban felcsillan az iste
ni dimenzió." "A keresztén y hit semmit
sem jelenthet a világ szám ára, ha csupán
azé rt, hogy jelenthe sse n valamit a világ
számára, feláldozza saját mivoltát. A ke
resztén ységnek I stenről kell hírt adnia
minden korban ." - Robert Haight a felsza
badulás teológiájának alapvető elveit is
merteti cikkében. A felszabadulás teológiá
ja számára a szegénység élménye vallás i
tapasztal at. A teológia láthatárát a világ, az
embe ri történe lem és benne az élet élmé
nye alkotja. Feli smerte az emberi egzisz
ten cia társadalmi természetét. Kulcsfogal 
mai: szolidaritás, az elköteleződés egy
másért; Isten or szága, amely már most hat 
ás t gyakorol a történelemre - az igazságta
lan társadalmi viszonyok és az ember i nyo
mor megszüntetését sürgeti, s ezzel segíti
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elő az ember felszabadulását. - A mindig
sok érdekességet felk ínáló folyóirat ezúttal
húsz lapon keresztül ismertet i a Luth er
jubileumra kiadott könyveket. Ezúttal első

sorban a történeti és teológiai szakmunká
kat tekinti át - össz esen hús z könyvet , köz
tük Fabiny Tibornak a Corv ina kiadásában
magyarul és németül is megjelent füzetét:
Luth er Márton végre nde lete. A reformátor
testamentumának tartalma és története.
Ezután az ökum en ikus párbeszédde l foglal
kozó néhán y tanulmányt ismerte t, köztünk
elsősorban a közismert katolikus Luther
kuta tó, Otto Hermann Pesch írásait. Végül
az "e ukarisztikus vendéglátás" körül folyó
vitá ban elhangzott legújabb véleményeket
említi meg.

Számunk írói:

Balassa Pét er, irodalomtört énész , az
ELTE Esztétika Tanszékének munkatársa.
Gyökössy Endre, pasztorál-pszicholó
gus , kut at óprofesszor. Legutóbb meg
jelen t könyvei: Nem jó az embernek
egyedül (lélekt ani rész); Magunkról
magunknak (ön- és lelk iismeret); Együtt
a sze re te tben (gyermek és családlélek
tan ).
Hafenscher Károly, a Deák-téri evangé
likus templom igazgató lelkésze. Cím
zet es teológiai tanár, homelitikát tan ít.
A Luth eránus Világszö vetség valami nt
az evangé likus-kato likus vegyes bizott 
ság tagja.
Muntag Andor, az Evangélikus Teoló
giai Akadé mia ószöve tség tanszékének
tan ára. Az Evangéli kus Sajtoo szt ály
gondozásában munkája jelent meg
Ámos könyvé rő l (1980) és Jób könyvé
rő l (1982). J elen tős az "Ótestamentum
világa" címii rmive (P álfi-Solym ár szer
zőtársakkal) .

. S ő t é r István, író , irodalomtörténész,
akadémikus.

Tarjányi Béla, a Pázmán y Péter Római
Katolikus Hittudomán yi Akadé mián az
újszövets égi tanszék professzora, a Bib
liaapostolság Világszövetségén ek tagja.


