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Kivették a reinkarnációt a Bibliából?
Sokan hivatkoznak arra, hogy egy bizonyos zsinaton törölték a Bibliából a reinkarnáció tanítását. Legtöbben
nem tudják ugyan pontosan megnevezni ezt a bizonyos zsinatot, de leggyakrabban az 553-as
konstantinápolyi vagy a 325-ös niceai zsinatra hivatkoznak. Valójában azonban ekkor már nagyon sok
kézirat létezett az egész Római Birodalom területén, s így elképzelni is nehéz, hogyan tudtak volna minden
példányt összegyűjteni és kijavítani. A zsinat előtti időből manapság sok megtalált kéziratunk van,
amelyeknek a szövege nagy pontossággal megegyezik a Biblia ma elfogadott szövegével. (Lásd
Válogatás az Újszövetség kézirataiból.) Ezen felül több ezer újszövetségi idézetet találhatunk az
egyházatyák írásaiban a IV. század előttről, melyek szintén megerősítik a bibliai szöveg hitelességét.
Mindkét fent említett zsinat lefolyása ma is bárki számára megismerhető a ránk maradt dokumentumokból,
amelyekből az is kiderül, hogy ezek egyikén sem foglalkoztak a reinkarnációval. Az 553-as
konstantinápolyi zsinaton elítélték ugyan a preegzisztencia (földi testet megelőző létezés) kérdését
Origenész (kb. 184–254) tanítása miatt, de ez nem azonos a több földi életre való újra megtestesülés
tanával (reinkarnáció), amiről viszont nem esett szó. Bár Origenészről sokan azt tartják, hogy vallotta a
reinkarnációt, maga mondja a Máté evangéliumhoz írott kommentárjában:

Valaki azt mondhatná, hogy Heródes és egyesek a népből a lelkek [különböző] testekbe
történő vándorlásának tévtanát vallották, és ebből következőleg úgy vélték, hogy az egykori
János visszakerült a születés folyamatába, és a halottak közül visszatért az életbe Jézusként.
(X, 20)
…úgy látom, hogy nem Illés lelkéről van szó, különben a lélekvándorlás tanába esnék, ami
idegen az Isten egyházától, nem az apostolok fektették le, és sehol sem jelentik ki az
Írásokban… (XIII, 1)
Több korai egyházatya és más korai szerzők is megerősítik ezt a véleményt (pl. Iréneusz:

Eretnekek

ellen 2:33:1-2, Tertullianus: Védőbeszéd 48 és Nüsszai Gergely: Az ember
teremtéséről 28:3).
Ha igaz lenne, hogy a reinkarnációt törölték a Bibliából, az nem pusztán azt jelentené, hogy kivettek
bizonyos részeket belőle. Az Újszövetséget átszövi a kereszténység alapvető hite Jézus és a magunk
feltámadásáról. Ez tehát azt is jelentené, hogy az egyszeri ítélet (pl. 2

Korinthus levél 5:10;

Apostolok cselekedetei 24:15), a feltámadást követő örök élet (pl. János 5:28-29) vagy a
végérvényes kárhozat (pl. Máté

25:46) tanítását sokszorosan betoldották. A Biblia utolsó ítéletről

szóló tanítása ugyanis ellentmond annak az elképzelésnek, hogy az embernek újabb és újabb
élete lesz. Mindenekelőtt a Zsidó levél 9:27 világosan kizárja a reinkarnáció tanítását:

[…] és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet
következik […]
A legrégebbi fellelhető kézirat, amelyben szerepel ez a világos kijelentés, a 46. számú papirusz, mely a
Krisztus utáni második században, azaz jóval a niceai vagy a konstantinápolyi zsinat előtt íródott.
A Biblia a felvilágosodás óta nem pusztán a papok privilégiuma. A mai tudományos Biblia-kritikai
vizsgálatok (pl. archeológia, szövegkritika, stb.) már nem érdekeltek abban, hogy ezt a tanítást – ha nyomai
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az ókori kéziratokban fellelhetőek lennének – elhallgassák. (Sőt, biztos lenne elég tudós, aki örömmel venné
az ezzel a szenzációval járó hírnevet.)
Többen bíztak abban, hogy a Qumránban előkerült kéziratok bizonyítékul szolgálnak majd a reinkarnáció
bibliai tanítására. Az ott megtalált kézirattöredékeket azonban már feldolgozták, sőt magyar nyelvre
fordítva meg is jelentették – bárki elolvashatja őket. Ezek egy olyan zsidó közösség írásai, amelynek a
túlvilági életről szóló hite alapvetően megegyezik az Ószövetség addig is ismert tanításával, mely szerint
a földi élet a halállal véglegesen befejeződik (pl.

2 Sámuel 12:23; 1 Királyok 2:1-2; 1 Mózes

25:8), és a halál után az igaz emberek feltámadás által Istenhez kerülnek (pl. Dániel 12:2-3).
Végezetül szívből ajánljuk minden igazságkereső embernek, hogy ha kétségei vannak a Biblia hitelességét
illetően, akkor kezdje el nyitott szívvel olvasni azt. Mi hisszük és személyesen meg is tapasztaltuk, hogy
Jézus szavai mélyen meg tudnak érinteni és át tudják formálni gondolkodásunkat és életünket, ha nyitottak
vagyunk rá.
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