
 
 

LMK 2019. 03. 06. Budaörs 

Úrvacsorás igeliturgia: Endreffy Géza 
 

Rövid beszélgetés az igeliturgiáról 
 

Előadás: dr. Bácskai Károly: Írásmagyarázat kihívásai a XXI. sz. elején  
Nincs olyan lelet, kézirat, mely alapjaiban megváltoztatta volna az eddigi staurs quo-t. 

Két nagy irány:  

1. Posztmodern bibliaértelmezés 

2. Posztkritikai bibliaértelmezés 

 

➢ Posztmodern irányzat  

• Képviselői: Marcus Borg, John Dominic Crossan, Robert W. Funk, Gerd Lüdemann, Eugen Drewerman 

• Jellemzői:  

➢ a történeti Jézus-kutatást helyezi előtérbe (tudományos módszerekkel akarnak teológiát közvetíteni, 

Jézust közel hozni) 

➢ vissza akar menni a zsidó Jézusig (Vermes Géza) 

➢ különböző társadalmi csoportokra kiélezett teológia: pl.  posztkolonialista, feminista irányzat.  

➢ szeretne egy olyan teológiát képviselni, amely megállja a helyét a „falakon kívül” is: akadémikus 

egyháziatlanság 

➢ gyanakvás az egyértelműnek vett, rögzített igazsággal szemben: a bibliai szöveg önmagában már nem 

hordozza azt az üzenetet, ami a ma emberének szól. A biblikus üzenet megfejtése az olvasóban van. 

Ezért senki nem lehet a privilegizált szövegértelmezés birtokában. A hagyományos magyarázat 

médiumait, úgy, mint a szószék, az egyházi sajtó, biblikus-teológiai oktatás stb. fel kell váltani újabbakkal, 

mint művészetek, film, digitális média, okos eszközök: teológia helyett teopoézis. 

 

➢ A porsztkritikai irányzat  

• Képviselői: Mark Allan Powell, James Dunn, Udo Schnelle, José Antonio Pagola, Antonio Pinero, Jesus Peláez, 

Justo L. González, Valter Kasper, Joseph Ratzinger 

• Jellemzői: 

➢ egyházias hermeneutika (Hermeneutikai füzetek), amely magába építi a posztmodernt is. 

➢ a szöveghez való visszatérés (a szöveg átlépése helyett) 

➢ Istennel való élő közösség (the reality of God) 

➢ a lényegre (ultimacy) akar koncentrálni. Az isteni szándék kikerülhetetlen. 

➢ nincs korhoz kötve, nagyra értékeli más korok posztkritikus gondolkodóit: Origenész, Augustinus 

➢ szövegközpontúak, de nem „szedik szét” a szöveget, mint a forma-kritika vagy az irodalom-kritika 

➢ a kánoni egységet veszi komolyan (A bibliai szöveg miért egységes?) 

➢ A Bibliát úgy tekintik, mint egy integráns, Krisztusra mutató szövegegységet 

➢ a Bibliamagyarázatot csapatmunkának, közösségi feladatnak tekinti 

➢ Az exegézis nem szövegtan, hanem az Istennel kapcsolatos tudomány (grammaticus, dialecticus, testis; 

Melanchton: Omnis bonus theologus et Fidelis interpres doctrina coelestis necessario esse debet 

Primum grammaticus, denique dialecticus, deinde testis)  

➢ Hármas viszony: szöveg – elemzés (közösségben, mert a megértés nem velem kezdődik!) – Isten 



 
 

Esperesi hirdetések 
(ld. https://buda.lutheran.hu/index.php/lelkeszi-munkakozosseg/62-marcius) 

- 2019. március 9. szombat 09:30 Megyei hittanverseny, 240 résztvevő 

- 2019. március 20. csütörtök - Beruházási alap pályázatok leadási határideje -űrlapon, a megadott email címre 

- 2019. március 23. szombat - Egyházkerületi elnökségek találkozója Albertirsán - regisztráció 

- 2019. március 29. péntek 17:00 - Megyei közös ifjúsági alkalom Budahegyvidéken 

- Magyar Falu Program 5000 fő alatti települések részére - temető - 5 millió forintig, használton kívüli ingatlanok 

közösségi célból való felújítása 15 millió forintig, közösségi élet szervezés - fél állás, 3 millió forint egy évre 

- 2019. április 26-28. - Megyei konfis hétvége Piliscsabán 

 

Homiletika – Labossáné Kővágó Anita – Lk 4,31-37 
Az előkészítő az LMK e-mail listán megtalálható. 
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