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Dr. Kőszeghy Miklós – Biblia és régészet 
(Az előadás vázlata) 

Boldog vagy Tamás… 
Biblia és régészet viszonyát kell tisztázni először 

Régi a feszültség 

Látni és hinni, vagy nem látni és hinni? 

Súlyos teher a régészeten: 

 Jézus és a szubjektív Jézus-kép. 

Apróságoktól komoly dolgokig ível a tematika: 

 A via dolorosa lokalizálása. 

Tudománytörténet 
• Egyiptomi régiségek gyűjtése 

• Description de l’Egypte (1809-1829) 

• Mezopotámia: Sarrukin és a vízözön. 

• Régészeti intézetek 

• Izrael állam: 

o A vallási mellé a profán, nacionalista fundaemntalizmus… 

Bibliai régészet helyett palesztinai régészet… 

Jerikó 
- 250 méterrel a vízszint alatt, 100mm eső, bő források 

- öntözés, oázis, gabona, datolyapálma (balzsam) 

- Ósz: Józs 2, Józs 6, 1Kir 16,23 

- Alapítás: Kr.e 10. évezred: városfal, torony csigalépcsővel, preparált koponya (orrüreg agyaggal, 

szemére kagylóhély) 

- 2. évezred: sírok (túlvilághit ((halottak mellé mellékleteket tettek, ill. a betegségek)),  

- Honfoglalás ideje (GEP – Jerikóban nincs városias képlet, a régészet szerint)  

Következtetések: 
- az Ószövetség történetileg megbízhatatlan:  

o Józs 4 legendáris – de mit jelent ez? Az, hogy Józsué sosem élet, nem lehetséges, mert egy 

legenda nem létezhet a személy nélkül. 

- Az Ósz történetileg teljesen hiteles: 

o De a kronológia makacs dolog 

- A műfaj mint megoldás: 

o A Józs 6, mint aitiológiai legenda. (Martin Note) – valaminek az eredetét próbálta 

magyarázni ez a legenda, azaz a Jerikói romot.  



- Az ósz-i honfoglalás modell ellentmondásos: 

o Józsue könyve versus Bír 2,27kk (Egyetlen nagyvárost sem sikerült elfoglalni.) 

o Infiltrációs honfoglalás – modell. (Beszűrődéses modell) A bibliai leírás harmonizáció a 

többféle honfoglalás között. Három folyamatot egy oksági elvre fűz fel a Biblia. 

- A négy szobás ház  
Mark Boloch – A forrást, ha rosszul kérdezzük nem fog válaszolni. Ha rossznak véljük a választ, az azt 
jelenti, hogy rossz kérdést tettünk fel. Nem azt a kérdést, kell feltenni, hogy hogy volt Jerikó 
ostroma, hanem Pl. azt: 
A bevonulás után hogyan éltek az Izraeliták? Négy szobás házakban laktak.  

Ki lakott ilyen házakban? – Mindenki.  

 

Esperesi hirdetések 
- 2019. január 19-én szombaton volt az első hitoktatói tapasztalatcsere Péterné Mestery Rita hittan 

referens vezetésével. Egy tartalmas, előremutató alkalom volt ez. Rövidesen a honlapon olvashattok róla! 

Kérlek, segítsétek ezeket a programokat, bátorítsátok a részvételre az érintetteket! 

- 2019. február 23. szombat 10:00 Gazdasági konzultáció az egyházmegye gazdaságisaik - és lehetőség 

szerint - az elnökségek részére. A LÉM miatt úgy hiszem fontos a részvétel, a költségvetések készítésénél 

számos kérdés lehet, ezeket gyűjtsétek, jelen lesz Kendeh Péter a LÉM Koordinátor és Kiss Valéria referens. 

- Hittan verseny 2019. március 9. szombat, Budavár - jelentkezések rövidesen, egy korosztályból több 

csapat is érkezhet, ahogyan ez eddig is volt. 

- Lelkészek és felügyelők kerületi találkozója Albertirsán – 2019. március 23. 

- Közös megyei ifi – 2019. március 29. Budahegyvidék – szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

- GAS szószék csere, kérlek kezdjétek el az egyeztetést, ha valakinek nem jó a 2019.április 7-i dátum, mert 

a hónap első vasárnapján valami speciális istentisztelete van, lehet egy héttel korábban is. 

- Megyei Konfis Hétvége Piliscsabán – 2019. április 26-28. Kérem számba venni, melyik gyülekezetből 

készülnek és körülbelül hány konfisra lehet számolni véleményük szerint. 

- 2019. március 20. sok pályázatnak a határideje – részletek a honlapon. Esperesként majd javaslatot 

teszek a következő presbiteri ülésen, hogy a megyei pályázatokon a presbitérium döntésében a 

gyülekezetek és lelkészek megyei aktivitása is szerepeljen majd szempontként. Például egy GAS pályázatnál 

úgy hiszem elvárható, hogy olyan pályázónak adjunk támogatást, aki maga is részt vett a gyűjtést segítő, 

hangsúlyossá tevő szószék cserén. 

Homiletika – 2Móz 34,27-35 Labossa Péter  
Az előkészítőt Endreffy Géza olvasta fel, rövid megbeszélés következett.  

 

Ebéd: Orosházi húsleves, farsangi fánk.  

Köszönjük a kelenföldi gyülekezet vendégszeretetét! 

 


