Rendszeres teológiai szeminárium (2. félév, 3. alkalom)
OLVASÁSI ÉS ÉRTELMEZÉSI SZEMPONTOK
GÁNÓCZY SÁNDOR: ÚTON A KEZDET ÉS A VÉG KÖZÖTT
CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
MIRŐL SZÓL A CIKK?
 HALÁL ÁLLAPOTA, MIBENLÉTE
MIT TUDUNK MEG A SZERZŐRŐL?
 katolikus Kálvin-szakértő és filozófiából is doktorált
MIT ÁRUL EL A SZERKEZETI TAGOLÁS?
1. FOLYAMAT-ESZKATOLÓGIA
2. ÉLET ÉS HALÁL AZ ÚJSZÖVETSÉG TÜKRÉBEN
2.1. Jézus eszkatológiája
2.2. A halott Jézus feltámasztása
2.3. Miben áll az örök élet?
3. A HALÁL TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE
3.1. Megsemmisülés és újrateremtés?
3.2. A halál mint végérvényes döntés?
3.3. Feltámadás a halálban?
3.4. A halál mint találkozás a háromságban egy Istennel
 Létezik a halál külön újszöv.-i, és külön teológiai értelmezése (a kettő tehát nem ugyanaz)
 A 3.1. – 3.3. alfejezetek címe kérdés, a 3.4. kijelentés. Mire utal ez?
A FOLYAMAT-ESZKATOLÓGIA FOGALMA
 eszkatológia = az utolsó dolgokról való beszéd (halál, a történelem vége)
 régi és modern megközelítés szembeállítása:
régi: „végső dolgok” = mindennapi tapasztalattól távoli (2/1)
modern: folyamat-eszkatológia: konkrét tapasztalat a tárgya: az élet és a halál közti utunk
MINT TANÍT A BIBLIA A HALÁLRÓL?
 4 egyszerű, alapvető kérdés, amivel minden eszme, vallás tanításának lényege levonható:
1. Jó, vagy rossz dolog a halál? (Biblia: rossz)
2. Minek a következménye a halál? (Biblia: a bűné)
3. Mi történik a halálban? (Biblia: megsemmisülés, öntudatlan állapot)
4. Mi a megoldás/reménység rá? (Biblia: a feltámadás)
 E kérdések fényében mit képvisel a tanulmány szerzője?
2. ÉLET ÉS HALÁL AZ ÚSZ TÜKRÉBEN
 Milyen biblikus megállapításokat találhatunk ebben a fejezetben?
 Milyen, a Bibliától idegen megállapításokat találhatunk?
 Melyikek a meghatározók?
 Milyen mértékben van jelen a bibliakritikai szemlélet?
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3. A HALÁL TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE --- INNÉT MÁR BEVALLOTTAN NEM B!
 Milyen biblikus megállapításokat találhatunk ebben a fejezetben?
 Milyen, a Bibliától idegen megállapításokat találhatunk?
 Melyikek a meghatározók?
 Milyen érvvel próbálja cáfolni a protestáns (Barth-tanítvány) biblikus nézetét? Helytálló-e ez a cáfolat?
 Találunk-e a sci-fihez közelítő érvet tudományos köntösbe bújtatva?
 Milyen végső nézetnél állapodik meg a szerző eszmefuttatása? Mit mondhatunk erről a Biblia fényében?
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