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rájöhetne, hogy ez az anyagvilág nem Isten eredeti 

szándékából jött létre. 

Sem Isten, sem a második teremtést végző Kozmoszt 

teremtő Szellem nem vádolható az anyagvilág 

rosszaságáért. Hiszen ez a bűn, illetve bűnök 

következménye. A káosz Kozmosszá rendezése éppen 

azt teszi lehetővé, hogy a bukott szellemek 

visszakapaszkodása ezen erősen megrongálódott, de 

feljavított léttartományban elkezdődjék és folytatódjék. 

Már az is látható, hogy az itteni nehéz áttekinthetőség 

miatt a bukottak tökéletességre jutása nagyon nehezen 

történhet. Ezért is van szükség annyi újra-testetöltésre. 

 1.5. A kozmosszá rendezett anyagban valósulhatott 

meg a kegyelem rendje: a dezorganizálódott 

személyiség újra felépülése. 

Részlet BARCZA BARNA  

„Érvek és szempontok a reinkarnáció szükségessége 

mellett” című tanulmányából 

 

 

 

ROGER WOLSEY 

PROGRESSZÍV VAGY 

FUNDAMENTALISTA MÓDON 

OLVASOD A BIBLIÁT? 

 

Csepregi Gyula ajánlásával… 

 

Az Egyesült Államokban egy régóta létező és mindig 

aktuális vita bontakozott ki a „progresszív kontra 

fundamentalista” bibliaértelmezés körül. Ennek egyik 

legutóbbi állomása Roger Wolsey amerikai metodista 

lelkész cikke, amely 16 út, ahogy a progresszív 

keresztények értelmezik a Bibliát címmel jelent meg. A 

cikket szerkesztett változatban, Fábián Áron fordítása 

alapján közöljük.  

 

Roger Wolsey amerikai metodista lelkész, a Colorado 

Egyetem Wesley Alapítványának vezetője régóta 

állítja, hogy „az ateisták és a keresztény 

fundamentalisták ugyanolyan mereven, szó szerint 

értve olvassák a Bibliát. A különbség csupán annyi, 

hogy az ateisták elutasítják, amit így kiolvasnak belőle, 

míg a fundamentalisták elfogadják.” 

Másutt azt is írja, hogy „minden keresztyén 

megválogatja, hogy mely részeket érti szó szerint a 

Bibliából.” Szerinte a progresszív keresztyének 

egyszerűen csak nyíltan vállalják ezt, és 

megindokolják, mi alapján válogatnak. Állítása szerint 

ez utóbbi kijelentése sokaknak szimpatikus volt, 

„azoknak a fundamentalistáknak is, akik őszinték 

magukkal, és bevallják, hogy »nem az egész Bibliát 

értik ennyire szó szerint«. Ezek a kritikusabban 

gondolkodó fundamentalisták azt kérdezik tőlem: »Jó, 

de akkor mégis mi alapján 'válogattok' és értelmezitek a 

Bibliát? Olyan, mintha nem vennétek komolyan, és 

addig csűritek-csavarjátok, amíg nem tudjátok 

beleolvasni, amit akartok.« Erre válaszul emlékeztetni 

szoktam őket, hogy gyakran azt kritizáljuk 

leghevesebben másokban, amivel mi magunk is 

küzdünk” – olvasható Roger Wolsey cikkében (link).  

Wolsey ezután 14 pontban összeszedi a progresszív 

keresztények bibliaértelmezési útmutatóját (a pontokat 

szerkesztés nélkül, teljes fordításban közöljük):  

1. Fontosnak tartjuk azt a számos nagy keresztyén 

gondolkodó által többféleképpen megfogalmazott 

gondolatot, hogy „túl komolyan vesszük a Bibliát 

ahhoz, hogy szó szerint értsük.” 

2. Nem gondoljuk, hogy Isten írta a Bibliát. Ehelyett 

olyan szövegként kezeljük, melyet olyan esendő 

emberek írtak, akiket a Szentlélek inspirált. (És nem 

szó szerint diktálta nekik a szöveget.) Emiatt pedig nem 

is tartjuk a szöveget tévedhetetlennek vagy 

csalhatatlannak. 

3. Bár belátjuk, hogy a Biblia tele van 

következetlenségekkel és ellentmondásokkal, bár 

elutasítjuk és szörnyűnek tartjuk azokat a borzalmas 

teológiai gondolatokat, melyek itt-ott megjelennek a 

szövegben (pl. azok a részek, melyek Istent haragvónak 

vagy bosszúállónak mutatják be, amelyek elfogadják a 



4072                                                                      KOINÓNIA                                                      2019. április 

 
 

rabszolgaságot, vagy épp népirtásokra és nemi 

erőszakra „utasítanak”), mégsem utasítjuk vissza a 

Bibliát. Ezek a részek azok, melyek miatt kedves 

nekünk. Nem azért, mert egyetértünk ezekkel a 

gondolatokkal, hanem mert felismerjük, hogy teljesen 

emberiek: őszinték, földhözragadtak, és átadják azt a 

frusztrációt, elkeseredettséget és dühöt, amelyek az 

emberi állapot sajátjai. Az, hogy ezek a versek is 

bekerülhettek a Szentírásba, annak bizonyítéka, hogy 

azt érett emberek írták, akik tudták, hogy nem éri meg 

elrejteni a szennyesünket, megtagadni nagyon is emberi 

érzéseinket és indulatainkat. Ha a Biblia csupán 

propagandatermék lenne, ezeket a részeket kivették 

volna a szövegből. Úgy gondoljuk, hogy ezek a részek 

csak kivételek a Biblia általános üzenetéhez képest, 

mely feltétlen szeretetet és Isten minden gyermekének 

teljes elfogadását hirdeti. Bár kívánjuk, hogy ezek a 

versek bárcsak ne lennének a Bibliában, épp hogy ezek 

kölcsönöznek tekintélyt a szövegnek. Ezekből tűnik ki, 

hogy embertársaink írták, akik ugyanúgy küzdöttek az 

igazságtalanság és elnyomás élet-halál kérdéseivel. 

Lehetőséget adnak, hogy kieresszük a gőzt, hogy 

dühöngjünk. Azért tiszteljük még jobban a Bibliát, mert 

az is tiszteli a mi sötét oldalunkat. És ez a tisztelet nyit 

utat arra, hogy ezt a sötét oldalunkat átváltoztassuk és 

egészségesen a magunk részévé tegyük. 

4. Imádsággal olvassuk a Bibliát. Egyetértünk 

konzervatív testvéreinkkel abban, hogy a Szentlélek 

segít értelmezni, amit olvasunk, miközben olvassuk. (4. 

b) Imádkozunk még egy kicsit.) 

5. Teljes figyelmet kívánunk szentelni az Írásra, a 

hagyományra, az értelemre és a tapasztalatra (és 

mindebben a modern tudomány eredményei is benne 

foglaltatnak). 

6. Belátjuk, hogy nincs „egyetlen objektív helyes 

módja” az egyes versek értelmezésének. Valamint 

elismerjük, hogy egyetlen szöveget – még a Bibliát – se 

tudunk úgy olvasni, hogy az ne járna szükségképpen 

értelmezéssel. Azt is tudjuk, hogy minden ember a 

maga személyes tapasztalatán, tanulmányain, 

neveltetésén, társadalmi-gazdasági körülményein át 

szűri meg a szöveget az értelmezéskor. 

7. Igyekszünk a biblikus szövegeket eredeti (héber és 

ógörög) nyelvükön olvasni, és igénybe vesszük ezek 

kutatóinak segítségét. Emellett általában több magyar 

nyelvű fordítást forgatunk, nem korlátozzuk magunkat 

a Károli-Bibliára. Ez utóbbi lehet, hogy a költőiségét 

leginkább visszaadja, mégis gyengébb minőségű 

kéziratokon alapult. (Az eredeti szöveg az angol 

nyelvű, King James-féle változatra utal, amely időben 

és jelentőségében nagyjából a Károli-fordításnak 

feleltethető meg – a ford.) 

8. Figyelembe vesszük a legjobb elérhető bibliakutatási 

eredményeket, amelyeket a terület professzionális, 

akadémiai művelői értek el (akik általában keresztyén 

vagy zsidó testvéreink). 

9. A verseket kontextusukban (az adott fejezetben, 

könyvben, műfajukban és a Biblia egészének 

irányultságában elhelyezve) szeretnénk olvasni. 

10. Figyelembe vesszük a versek keletkezésének 

történeti, társadalmi, politikai kontextusát, amely 

gyakorta az elnyomás volt. 

11. A Jézus által is alkalmazott „együttérzés, szeretet és 

igazság hermeneutikáját” vesszük igénybe. A 

hermeneutika egy „értelmezési lencse”, melyen 

keresztül megérthetjük a szöveg mögött meghúzódó 

szándékokat. A szeretet hermeneutikája lehetővé teszi, 

hogy lássuk a fától az erdőt, hogy a törvény betűje 

helyett a törvény szellemét is megértsük (ahogy Jézus 

is tette). 

12. Ugyanígy igénybe veszünk egy úgynevezett „kánon 

a kánonban” lencsét, mely egyes szövegeknek nagyobb 

hangsúlyt ad másoknál. A kánon a szövegeknek egy 

olyan hivatalosan szerkesztett gyűjteménye, amely egy 

adott közösség tiszteletének örvend. A protestáns 

hagyományban ez a Biblia hatvanhat könyve. Nálam a 

legnagyobb hangsúlyt Márk, Lukács, Máté, János 

evangéliuma (ebben a sorrendben), azok a levelek, 

melyeket valóban Pál írt (szemben a csak neki 

tulajdonított pásztori levelekkel), a prófétai könyvek és 

a zsoltárok kapják. A Biblia többi könyvét aszerint 

értelmezem, hogy mennyire rímelnek ezekre, 

mennyiben vannak összhangban ezekkel az elsődleges 

szövegekkel. Sok progresszív keresztyén nevezi magát 

„Máté 25 keresztyénnek” (utalva Jézus tanítására, 

miszerint a tetteink döntik el, Isten jobbján lakozunk-e), 

„hegyibeszéd-keresztyénnek” (hangsúlyozva az ott 

elhangzottak központi szerepét) vagy „piros betűs 

keresztyénnek” (kiemelve, hogy Jézus szavainak adják 

a legnagyobb súlyt). 

13. Ezenfelül megengedjük, hogy a „Szentírás 

értelmezze a Szentírást”. Egy példa erre „Sodoma 

bűnének” értelmezése. A Biblia maga értelmezi 

Sodoma történetét Ez 16,49–50-ben: „Az volt a bűne a 

húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, 

kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része 

neki és lányainak, a nincstelent és a szegényt mégsem 
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támogatta. Felfuvalkodtak, és utálatos dolgokat 

műveltek előttem; azért elvetettem őket, amikor ezt 

láttam.” Jézus (Mt 10,9–15) maga is osztja ezt a 

véleményt, miszerint Sodoma bűne a vendégszeretet és 

a kegyesség (heszed) hiánya volt: „Ne vigyetek 

magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az 

övetekben, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se 

sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére. Ha 

pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok 

meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg 

csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, 

köszöntsétek a ház népét, és ha a ház népe méltó, 

szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, 

békességetek térjen vissza rátok! Ha pedig valaki nem 

fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: 

menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is 

verjétek le lábatokról! Bizony mondom nektek: 

könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet 

napján, mint annak a városnak.” 

14. Követjük Jézus példáját, mikor egyes bibliai 

részeket és teológiai nézeteket elutasítunk, másokat 

megerősítünk. (Ezt ő maga is gyakran megtette.) 

15. A fentiekből minél többet igyekszünk keresztyén 

testvéreinkkel közösségben végezni. Kerüljük, hogy 

kizárólag egyedül értelmezzük a Bibliát. (Sőt általában 

nyitottak vagyunk minderre zsidó és muszlim 

testvéreinkkel közösségben, mivel a „könyv többi 

népének” meglátásai gyakran felbecsülhetetlenek.) 

16. Gyakran megismételjük ezeket a lépéseket, ahogy 

új ismeretekre és kutatási eredményekre teszünk 

szert. Tesszük mindezt abban a tudatban, hogy mindig 

találni fogunk olyat, amit addig nem vettünk észre. 

forrás: 2019. február 28. - KötőSzó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMONYI GYULA 

A(Z ÖRÖKKÉ) TÚLÉLÉS 

KERESZTÉNY KULTÚRÁJA 

Vigyázat, mindannyian őrültek vagyunk! 

Van egy jó hírünk, az evangélium, és van egy rossz 

hírünk is, a valóság. A médiának általában egyik sem 

kell. 

Egy varsói teológus találkozón hallottam egy ottani 

paptól egy kis mesét. Valami elzárt völgyben él egy 

nép, amelyet a körülményei azzal sújtanak, hogy a 

tápláléka mérgezett, és elmeelborulást okoz. Amikor 

erre rájönnek, akkor a papok, a vezetők, az értelmiség 

összejön, és megbeszélik, hogy nekik nagyon 

mértékletesen kell táplálkozniuk, hogy viszonylag 

tiszta maradjon a fejük. És őnekik kell őrizni annak a 

tudatát, hogy mindannyian őrültek vagyunk. Erre 

mindig újra figyelmeztetniük kell önmagukat és a 

többieket! 

Nemzetközileg is jól ismert Szent-Györgyi Albertnek 

az Őrült majom című könyve. Ő, mint Nobel-díjas 

biológus, azt vizsgálja, miért viselkedik az ember őrült 

módon. Miért pusztítja el magát az emberiség? Nem 

kell itt statisztikákat és riasztó jeleket sorolnom, az 

elmúlt hét előadásaiban rengeteg ponton előkerült, hogy 

egy globális méretű válság van és nem túl sok a remény 

az emberiség túlélésére. Milyen keresztény kultúra 

képes a túlélés esélyeit növelni? 

Négy történelmi fázis a keresztény kultúrában 

Nagy vonalakban történelmileg négyfajta keresztény 

kultúrát különböztetnék meg: a kezdeti evangéliumit, 

utána a konstantini korszak kultúráját, a jelenlegi 

harmadikat úgy jellemezném, hogy beletörődés az őrült 

majom kultúrájába, és végül egy negyediket, a túlélés 

kultúráját, amelyhez el kell érnünk. (Ezt természetesen 

nem pusztán evilági értelemben értem, hanem egy 

örökkévaló túlélésről van szó.) 

Mi ez a jelenkori beletörődés az őrültségbe és miben 

különbözik a konstantini korszak kultúrájától? 

Az őrültség kiterjedése az erőszak területén 

Az evangéliumi erőszakmentesség feladása után a 

konstantini kor teológusai megpróbálták az erőszakot 

szelídíteni, valamiféle szabályrendszerbe szorítani. Ez 

volt az igazságos háború elmélete. Ezen jól láthatjuk, 

hogy annak a korszaknak vége. Legalább ebben a 

században már a keresztények nem vallják az igazságos 


