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TOZKERESZTSÉG
Katolikus identitás és pneumatikus tapasztalat

A megtapasztalás igénye. Az újszövetségi iratokban a "pneuma" elsődlegesen egy
elemi keresztény tapasztalat neve és nem egy elvont trdrntáruus teológra termiriusa.
Egyenes folytatása ez az ószövetségi beszédrnódnak. ahol a "ruach" (= szél, le
helet) Jahve dinamikus [elenlétét, érez....iető vidágba-lépését fejezi ki. A tolvtonos
ság adva van, amíkor- például az ApCsel 2,16-20 a pünkösdi tapasztalatot Joel
3,1-5 segítségével interp.retálja. Nem absztrakcióra. hanem érezhető tapaszta
latra hivatkozik Pál, amikor a gaiatáknak saját pneuma-élményükről érvel (Gal
3,2-4), vagy amikor a Lélek istengyermekségünkről tett tanúságára utal (Róm
8,16; vö. Jn 15,26; ApCsel 5,:32; 1Jn '5,6). Ugyanígy tesz az első Júnos-Ievél szer
zője, amikor kétszer is áll ítja : a Lélekből ismerjük meg ("en tutó gínószkomen... :
ek tu pneumatosz"), hogy lsten bennünk marad (lJn 3,24; 4,13). Ezek az állításOIk
üres verbalízmussá lennének, ha nem érzékelhető tényekre támaszkodnának. Leg
feltűnőbb ebből a szempontból Jn 7,39 fogalmazása: "...még nem volt ugyands
Lélek. mert Jézus még nem dicsőült meg" (upó gall' én pneuma, hotí Iészusz
udepo edoxaszthé). Későbbi másolók enyhítették e fogalmazás : ernpi nizmusát a
"dedomenorn" szó betoldásával ("még nem adatott ugyarus Lélek"), mert hana
súlyozni akarták a I .élek préegzisztenciáját. A görög kódexek többségének szö-

. vege azonban tanúskodik róla, hogy az első fogalmazás egy tapasztalati pneuma
-fogalom jegyében született.

Mindez természetesen nem érvénvteleníti a legitim dogmafejlődés során
Iokozatosan káadakult trinitárius teológia áJJításait a Szentlélekről. De fől kell
figyelnilnk arra, hogy ez a teológia könnyen steril fogalmi játékká halványulhat;
míhelyt az egyház gyakorlati életében fö],Jelhető eleven Lélek-megtapasztalás
nem nyújt számára valóságfedezetet. A mísztéríum, hogy az Ige "hússá" lett
(Jn 1,14), am jelenti, hogy Isten belépett az emberi jelenlét tapintható és sebez
hető közegébe. A hiteles kereszténység az egész embert érinti: azt hírdetjük,
"amit szemdéltünk és amit a kezünkkel tapintottunk" (lJn 1,1). Az egyház hivő

reflexiója előtt ez a tény sohasem volt ismeretlen. Azért kéri a "Veni Creator"
himnusz a Lélektől többek között: "Accende lumen sensíbus" (Gyújts fényt az
érzékek számára), És azért panaszkodik XIII. Leó pápa 1897-ben kelt "Divinum
illud munus" enciklikájában (1): talán ma is vannak még a krísztushívők. között
olyanok, akiknek - mínt azoknak, akiktól Pál apostol annak idején megkérdezte,
megkapták-e már a Szeritlelket - azt kell mondaníuk.: "Nem is hallottuk, hogy
van Szentdélek l" (ApCsel 19,2). A "Szentlélek" szó ismerős volit ugyan legalább
a keresztvetésből : de vajon míiyen tapasztalati egyenértéke volt az átlaghívő lel
ki életében? A pünkösdi tüzes nyelvek történetét (ApCsel 2,1-13) a "múlt" és a
"csoda" kétszeresen elidegenedett valágába helyeztük '

Pünkösdi szelek, Századunkban a helyzet megváltozott. A változásra először a
protestáns keretek közőtt indult. hamar szektásodó "é\tredési mozgalorn" talaján
került sor. Öt évvel a Divinum illud munus enciklika előtt R. G. Spurlrng
észaik-amerikai. baptista 'lelkész csoportjában, Líbertyben (Tennessee) bekövetke
zett a "Szentl~ek-'keresztség" és a glosseolalia tapasztalatának föléledése (2). A
csoport hamarosan kivált a baptista közösségből, s tovább szerveződve 1907-ben
a Church of God (lsten Egyháza) nevet vette fől. Ma legalább huszonöt ilyen
vagy hasonló nevű "pünkösdi" közösség Iétezik, ezek egyikéhez tartozik R. Fischer,
a sakkozás exví lágbajnoka, is (3). 1914-ben keletkezett az Assemblies of God
(lsten Gyülekezetei) nevű pünkösdi közösség (központ ; Spríngfíeld, Montana).
1948-ban Nortti American Pentecostal Fellowship (É8rzak-Amerikai Pünkösdi Szö
vetség) néven további tíz pünkösdi közösség egyesült. Ezzel az észak-ameríkat
pünkösdi gyülekezetnek még csak kis hányadát említettük. A pünkösdtek európai
tevékenysége 1906-7-ben indult meg. A metodísta Th. Barratt révén jutott el
a pünkösd-mozgadom Amerikából Norvégiába és Angfiába, majd innen. Europa
többi országaiba. A vó.lág többirés7én is komoly mísszíós tevékenységet feHett
és fejt ki. Különösen jelentősek índonézíaí s,ilkerei. 1963-ban 5,6 millió felnőtt
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"pünk.ösdil5itát" tartott számon a világstatisatíka, a kiskorú8Jk!k:aJ ez a szám
fölmegy 15 míüíóra. E miJIiók az mtézményes egység szempontiából tekintve
kétségkívül a kereszténység peI1iféll'iáján helyezkednek el.' Ha azonban megfon
toljuk. hogy mégliSCS:alk miUdók llétemek, akdk számára a pünkösd nem "régmúJlt"
és nem ;,rendkivüIliség",_ hanem elemi tapasztalat, ez fel11Jétlen,ül elgondolkoztató.

Mit száJ ehhez a katolíkus teológia? SokiáJig sZlinte semmit sem s'wlrt:. Nem
nagyon éeezte, hogy köze volma ahhoz, ami bevehetetJen ellenreformácíós erőd

jének jól szígetelt falain kivül zajlik. Annál érdekesebb, ho,lW Prohászka Ottokár,
aki 1904-ben az USA-ban járt, ,~lójában kétszer is reflektáJ a clevelandi ma
gyar plébános, Boehrn atya hitJbe1;j nehézségére. hogyan adhat Isten annyi ke
gyelmet a szektálmak? (4) Prohászka nyitottságára és alázatára j~11emzó, hogy
1914. ápI1iHs 15-<én ezt jegy.Zli föl: "Enre a theolégiának vannak fogahr.ai, de nincs
cáfolata; mert anny!i tény, hogy tömérdek sok heretakus százszor jobb, míns
sokan közüílünk, quoeum prímus egO sum," 1916. jÚl!1D.U1S 4..j újabb reflexiójában
már több a krízíkus elem. A !kegyelem küJsó ás benső hatásai (lérwegében a
"g.ra1lj.a gratlis data" és a "gratia grátum facien~n kiözötti különbséget feszegeti,
s ismét órá jellem.zően roppanrt finom gondolatmenettel éppen a bensőség prt
mátusaból vezeti le az egyházi doktrína és diszciplína szükséaességét: "Ami az
embert tisztává, alázatossá, önzetíermé, áldozatossá tesr2'Ji Isten előtt. arra adatik
a kegyelem. A többiben. ami a külső hatásra vonatkozik, annyi' lehet a terme
szet, a természetes akarat, a szenvedély, a vál lalkozása lendület, az egyéniség
súlya, hogy ligarzJán nehéz meghatlálromld, hogy mí van kegyelemből, mi természet
ből. .. A lrumaá', az .akeió' s agitáció, a ;népnwzgaJmak', még a Salvatíon Army
utcai tüntetéseí, a prédlkátorok síkerei is esetleg kevés természetfölötti, vagy
mondíuk, túl sok természetes elemet foglalnak :m.a:gukboaJn. Ebből következík az
objektív elemeknek, a tannak, az egyházi kereteknek szükségessége." A bensőség

apostola, aki sokat viselt el az "objektív elemek" merevalkalmazóitól. itt meg
szerwedette.n 'teSIZ tanuságot a kJa1lol1ikus elv mellett. Nem tagadja, hogy a külső

elemekben is jelen van a termésrzetfölö1l1Ji hatás, aJkár a szektákban is; de áIlJ.ítja.
hogy a tanbeli és operatív fegyelem Il1.éIlkül ez ellenórizhetetlenné válik. Prohászka
érzékeny és qd.flereneiált állásfogjlalását akkor tudjuk Lgiazán él"t.éke1ni, ha meg
gondoljuk, hdgjy lelkes híve, Schütz Antal még 1939...iben is SOk.kJal merevebben
alkalmazza az egYl~egyelembe Val,Ó beHleszked~követelmény.ét: "Ez az il.
krítéríum, rnely eleve eIátéId a XJX. SiZáZadi felekezetek és a XX. századi .pün
kösdrnozgalmak' ~;a[iáit"(5). A kitűnő teológars elvben nagvon jótl tudja
- Dogmatiká-ja re a bizonyság (6) -, Iw,gy a "gratia gratís data'; valódiSlága nem
tételez föl semmit has.ználója erkölcsi.slégéről és igazhűtűségéről. (Ezt hangsúlyozza
olyan nagyon PálI apostol IKor 12-14"'ben: karízmákat nyerni és azokat a kö
zösség építésére hJa5rmáLni két kül1önbözó dolog.) Szellemtörténeti helyzetének kor
lát,!jt !,,7'J!lb"'" Schütz sem tudja átlépni: egyszerúen eszébe sem jutott, hogy a ,
sze1.·,~kJ,;aJ ','~mben az eleve elitélésen kávül más magatartás is lehetséges. A
pos..t-ilenti:1 teológia megengedte ugyan (Isten i'ga:máJgosságának védelmében),
hogy a nem katolíkus ke.resrz;tlélnyelk jóhiszeműség ("error invincibiaois") esetéri
üdvözülhetnek, de aJl!I'lI1lIk még a feJtevése is túdesett lá1lákÖI'ién. hog,y nem ikatolikus
közösségek bővelkedhetnek olyan kegyelmi adományoleban. amelyekben a katolíkus
kÖZÖSoSég momentán szűkölködík.

Időközben törtJént egy és más, 1958-baJIl Rómapiispökévé választottak egy
parasztfíúoól c Iett öreg bíborost, aIki szdvének egyszerűségében nyitva áillt a ka
rízmatíkus fuvallla1lra, rnelynek hatására a II. vatikáni minatot egybehívta, A
zsinat pedíg 1964...<ben meghirdetett egy olyan ekklezíológiát, amely nemcsak a.
katolíkus egyházon belült legítím pluraíízmust fogadja el, hanem állítja, hogy
a nem katoldkus 'ireresztényeklkel is fönnáll "valamillyen valöságos összeköttetés a
Szentlélekben, aki ti. bennük. is mú:ködiik megseentelö erejével, adományok és
kegyelmek útján" (7). Ezzel a katoildlkUlS egyház a legmagasabb színten deklarál1a
nyi tottsagát a nem katolíkus keresztények kegyelmi ajándékai előtt. Ugvanakkor a
püskösd-mozgalom tényeklkel ígaznlta, hogy nemcsak ".rumli. akció és ag;i,táció"
van benne, hanem az is, "ami az embert tisztává, alázatossá, önzetlenné, áldo
zatossá tes:za" Isten előtt". 1958-ban ~ kis vidéki Assembly of God prédik'átora
eladta a televízíóíát, hogy az eddig előtte töltött időt imádságra fordítsa. Ima
közben indítást kapott, melyaiddilgi életJkörétól1Jávolra, a New York-i huligán
-galerík viIágJába vezette. David Wtilkensonmak itt az elhagyott, kétségbeesetJt;, ki
záróLag az erósmk, a szex, az alkohol és a kábítószerek von7Jásában élő fiatalok
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egész seregét sikerült JéZJUs nevében új életre vezetnie. Az intézmény. amit az
ifjúság megmenéésére alapított (Teen Challenge = Hívás á tízenéveseknek), kii
áltó jeIévé 1ett Krasztus üdvözítő jelenlétének. Az alapítás története A kereszt
és a TUgóskés címen több mállíós példányszámú bestseller lett (8). Magyarul
szentimentalizált címmel, hibáktól hemzsegő fordításban adták ki (9). Mdllrók
olvasták az intravénásan adagolLtheroiin rnenthetetlennek számító rabjainak sza
badulását a Szarrtlélek erejével, valamint a gyűlQlet-meg,&zállott Niicky Cruz
konverzióját él'; a szerétet apostolává érését, amit külön önéletrajzi. mú is el
beszél (10). Ezt a történetet - mely, mint Wilkerson újabb írása is hangsúlyoz
za (11), egyáltalán nem mondható befejezettnek - a felekezeti határokon túl'
is tudomásul kelllett venni. Ugyancsak az ötvenes évek. végén indult meg a Szerit
lélek-keresztség gyakorlatának átvétele a nem püJllkö&l[sta protestáns köeösségek
tagjai részéről. (D. Bennett episzkopális lelkész i:lyen élménye például 1959-ből

való) (12). Az új pünkösdi lobogás - ellentétben a félszázad előttivel - nem
teremtett szakadást: ezek a Szentlélekkel kerelS1lJte1Itek meg akartak maradni fe
lekezetükben (13), él'; bár a hatvanas évek elején az USA-ban két evangélikus
és három episzkopáhs egyházmegye még negatívan reagált, a történelmi egyházak
lassan elkezdték értékelően tudomásul venni a bennük zajló ébredésí folyama
tot (14).

A hármas változás - a zsinat nyillt e.g;yhá:zlképe, a pünkösd-mozgalom- po
zitív értékeinek nyiilvánvaWvá válása és a Szentlélekkel kereszteltek beilleszke
dése saját egyházi közösségükoe - kaput nyirott egy újszerű és sok szempontból
kérdéses ielenségnek: azok föllépésiéneik.. a'kIiket "karolliklus pünkösdiek" vag.y "ka
tolíkus kartzmatíkus mozgalom" neven szokás említeni.

Öröm és erő. Már az ötvenes évek végétől megjelentek katolikus érdeklődök mind
a "kllass2Jikius" pünkösdisták (15), mínd a történelmi protestáns felekezetek pünkösdi
csoportjaiban (16). A katolíkus karizmati~usmozgJa1omszületését azonban egy hét
végi leLkigyakorlattól szokás számítani, melyet it pilttsbuTghi (Pennsylvania).
Duquesne katolákus egyetem professzorai és hallgatói tartottak 1967-ben (17).
Ezen átéliték a Lélek megújító erejét, s tanúságtételük hil-tására az élmény tovább
terjedt South Bend (Indiana) Notre Dame egyetemére, majd más egyetemekre, plé
báníákra, rendházakba. először az USA, majd az egész viláig területén. A "Szent!lé
lek-keresztség" hatását J. J. Cavnar, a Notre Dame egykori. hallgatója, így beszéh
el: "fJi'rtelen úgy éreztem, hogy eI1ŐSen vonzódom a Bibliához. Igazi öröm lett SiZJá
mornra az imádkozás. Isten jelenlétének és szerétetének érzete oly erős volt, hogy ott
maradtam egyedül ülve akápolnában és csupa örömmel és Isterrezeretetével teilve, fél
órán át folyton csak nevettem. .. Mikor aJZtánmásokkal beszélgetní kezdtem, valamí
addíg nem tapasztalt dolog történt velem. Éreztem, hogy pontosan tudom. mír
kell felelnem, és hogy nekik mit keH még hallanduk '" ÉS:zJrevettem, hb~ a
Szentlélek megadja a szükséges bátorságot is ahhoz, amit mondanom kelj. És
ennek nagy hatása volt. Úigy találtam ezután, .hogy ugyanez történik, míkor
másokkal Imádkozom. Tehetetlenségem és depresszíóm tudata eltúnt és tapasz
talaJtom az öröm és az erő lett." (18)

A katolíkus karízmatíkusok 1974-ben South Bendben mernzetközí loongresszust
tartottak 30 OOO . résztvevővel, akIik között 50 püspök és Suenens bíboros is ott
volt. Az 1975-00 szentévben Rómában jöttek össze. VI. Pál két nappal pünkösd
előtt (19) közzétette Gaudete in' Domino kezdetú aPOOtoli buzdítását. melymek 
saját szavaí szerínt - "fő mondanívalója a keresztény öröm: öröm a Szent
lélekben" (20). Pünkösdhétfőn, május 19-én a Szent Péter-bazíhkában ujjongva
tört föl ez az öröm: a nemzetközí karizmatikus kOlllglresS7JUS tízezer résztvevője

imádkozott és énekelt loülönbözö nyelveken Suenens bíboros és 750 pap kon
celebrált szentnjíséjén. A mise közben egy laikus szájából prófétai szó hangzott
föl: "Megerősítettelek erőrnmelt Meg akarom újitani egyházamat, új egységre
akairóm vezetni népemet! Felszólítalak: fordulj el a haszontalan szóraícozásoktói.
legyen időd számomra! Gyökerében szerétném megváltoetetní életeteket. Tekdl!l,t~

setek rám! Még mill1dig jelen vagyok e{Wh.á7.amball1. Új hivást í.ll1tézek hozzátok!
Újból tanúk seregét teremtem magamnak, és összegyűjtöm népemet. Eróm smu.
reá! Követni fogják kiválasztott pásztoromat. Ne fordulj el tőlem! Engedd, hogy
áthassalak! Tap.a:siZltald meg életemet, Lelkemet, erőmet! Meg akarom szabadítani
a világot. Azzal kezdtem, hogy megújítom egyházamat. Szabadságra. akarom
vezetni a VliM,got!" (21) Hosszas taps erősítette meg, hogy a prófétai szót a kő-
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zösség valódinak érezte. A tapsot a jelenlevő püspökök kezdték... VI. Pál pápa
a míse után szerétettel szólt a karízmatrkusokhoz, értékelte a lelki megú]ulást,
ugyanakikor fö.1,Rívta a Hgyeimet a hit érintetlen megőrzésének és az egyházban
való megmaradáanak fontosságára. (22). A pápa érezhetően aggódott, hogya karíz
matíkusok újszerű pneumatikus tapasztalata nem kezd.i-e ki. katolíkus ídentí
tásukat. En.nek ellenőrzését Suenensre bízta (23), akit később ll. János Pál is
megerősített e megbízásában (24). 1976-han a phlladelphian eucharísztíkus vi
Iágkongresszus alkalmával Suenens kardinális 25 OOO karizmatikusnak celebrált ,
misét. "A két és fél órás litu[1gia a maga összeszedettségével. vidárnságával és
lelkesedésével valóban megmutatta, hogy a találkozó célja ez volt: Dicsőítsük az
Urat!" - .Irja az eseményről Gál Ferenc 'professzor (25). 1977-ben Kansas City
ben (Mdssouri) tartottak újabb karizmatikus kongresszust. 50 OOO résztvevővol (26).
ezzel a íelszóval: "Jézus az nr!" (27) 1978-ban Dublinban került sor a következő
kongresszusra, míntegy 25 OOO 'l'és'ztvev'ŐveU, köztük lU OOO pappal, 45 püspökkel,
két bíborossal (Suenens és Hume). A találkozó mottója: ..Tanúim lesztek!" (28)
Suenens bíboros igyekezett eloSZilaI1Jt"J.i akarizmatiikusok katolrkus identitását íllető

aggályokat (29). 1979-ben az Egyesüdt Allamok tizenhét nagyvárosában felekezet
közi pünkösdi vi'gí!Hát ünnepeltek a karízmattlcusok, ismét az őskeresztény hit
vallást véve mot1lónak: "Jézus az Úr!" (30) A katolikus karizmatrkusok számáról
egyelőre csak becslések vannak. de bíztosan több százezres, talán milliós nagy
ságrendről van szó. Számarányuknál jobban kíemeh őket hitélményük entuzíasz
tikus színezete, a -hozzájuk fűződő "Slzell1záció".

Ez. a jelenség kihívja a katolíkus teoíógia á:llásfogJalását is. Az akkor 68 esz
tendős KaT! Ranner már 1972-ben megkísérelte egy előadásában. hogy megadja
az elméleti alapolkat az "enrtuziasztikJUs jelenségek" megítéléséhez (31). Rahner
szerint a Szentírás és a hagyomány egy olyan kegyelemtannak kedvez, amely sze
rmt a Szentlélek kegyelme mímt ilyen is kihat az emberi tudatra, tehát Í'~enisléteziik
Lélek-megtapasztalás. Az ember branszcendentalítását (nyitottságát a teljes való
ságra) a kegyelem úgy radikalizálja, hogy 'istenközvetlenségre (végső soron lsten
színelátására) irányuljon. Ezt' az írányulásunkat kategoríálís közvetítéssel (partr
kulárís létezök befogadása és meghadadása révén) tapasztaljuk meg; közvette
nül csak akkor (mísztdkus tapas:zJtlailalt). ha a vkategoríálís közvetítés a Krisztus
halálában való részesedés, a misztikus éjszaka segitségével leépült. Az entuzí
asztíkus jelellSégekJben. van kategoriálds közvetítés. tehát ezek nem azonosak a
(szoros értelemben vett) mísztíkus tapasztalattal. Sajátosságmk abban áJII, hogy
bennük a vallási gyakorlatok és erkölcsí törvények hétköznapísága helyett az
ember a hétköznapból ki.emelkedve, szekatlan íntenzitással szembesül saját transz
cendentalításával (és benne szabadságával), mely a kegyelem révén Istenközvet
Ienségre irányul. A kategortál.is élménvtartalmat aZJ011ban meg kell különböztetní
a transzcendentális tapasztalat Iényegétől. A transzcendentális élménymag valódi
lehet aktkor is, ha a kategoríális tartalom nem szerenesés. a kettő kapcsolata
ugyanis esetleges. Az entuzíasetíkus tapasztalat tehát teológiai, szociológiaí, pszí
chológiaí, parapszíchológiad. mélylélektaní sőt pszíchopatológiaí vizsgálata és
k.ritikája még nem jelenti az élmény transzcendentális magjának megkérdőjelezé

sét. Rahnernek ez a r't!ndkívül fontos megállapítása lehetávé teszi, hogy elfogulat
lanul értékeljük a pünkösdizmus korai, szektásodó jelentkezését, A szektaképző.

közösségromboló tendencia egészségtelen és semmiképpen sem a Szentlélektől

való. De ez még korántsem zárjla ki, hogy az élmény magja valóságos Szeritlélek
-tapasztalat legyen. Csak aTTól van szó, amit Prohászka olyan finoman mutatott
meg: a külső kegyelmi hatások külső rendező príncípíumra szorulnak, mert más
képp kíbogozhatablan káoszban bonyolódnak össze a rnerőben emberi tényezőkkel,

amelyek rosszak is lehetnek. Mindez természetesen vonatkozik a későbbi kariz
matikus mozgalomra is, amely tudatosan már nem akar kilépni az egyházi ke
retekből: "Az iayen entazíasztíkus tapasztalatokat egy józan racionális teológiá
nak sem kell eleve és minden körülménvék között elutasítania vaav szkeptikusan
kétségbe vonnia":'" mondja Rahner egy 1976-os pünkösd; elmélkedésében -. még
ha gyaikran túl sok emberi füstöt fej~e5Z1t lis egyelőre az Isten Tüze." (s2)

Rahner állásfoglalása józan, fej<tegetései meggyőzőek. Csak egy dologgal ma
rad - tudatosan - adósunk : nem rnutatja meg, hogyan kell elvi szempontjast a konkrét
jelenségekre alkalmazni, Mm; teológusok továbbmentek és addig vizsgálták a
karízmatíkus moegalom [elenségét, amíg cselekvő részesei lettek a pünkösdi éb
redesnek. Albert de Montléon francia teológus a karizmákról írt tanulmányá-

524



val a karizmatikus ébredés egyik kezdeményezője lett hazájában (33), Heribert
Mühlen paderborní dogmatikus Ielkígyakorlatos vezérfonalat írt bevezetesül a ka
rizmatikus megújuláshoz (34). A pünkösdi öröm és erő megújult megtapasztalása
ezek szerint a teológusok szerint nemcsak vaíódí Szentlélek-élmény "lehet", ha
nem ténylegesenvalódinaik rnutatkozík.

A Tűz keresztsége. Hogyan lehet az entuziasztikus jelenségek mélyén rejlő végső

elménymag hitelességót elbir'áln.i ? Tudjuk, hogy az öröm a Szeritlélek gyümölcse
(Gal 5,22). Szent Ignác a "lelkek megkülönböztetésére" (IKor 12.10) adott szabá
iya; közé Iölvet.te : "Csalk az Isten, a mi Urunk képes arra, hogy a léleknek
minden előzetes ok nélkül vigasztaláet (=örÖInet) nyújtson" (35). Aho; pszícholó
giai előzményekből levezethetetlen öröm szabadul föl a lélekben, ott a Teremtő

működik teremtményében, rnert egyedül ő tud semmiből valamit Iétrehozní. Ezt
a megkülönböztetést szabályt alkalmaznatjuk arra a pneumatikus történésre, ame
lyet a karizmatikus mozgalom Szerrtlélek-keresztségnek nevez. Külső megjelené
sében ez az esemény igen sokféle lehet. 'Történik egyedül és közösségben, kéz
rátétellel vagy anélkül, gtosszolalíávaj vagy anélkül, a test remegésétől ~ísérve

vagy anélkül, és így tovább. Abban viszont megegyeznek a beszámolók, ho~

ha nem is azonnal, de előbb-utóbb a Szerrtlélek-keresztség hatására megmagya
rázhatatlan és földi okokra visszavezethetetlen öröm árasatia el az embert. (Ez
alól csak azok kivételek, aikik pszichés betegség míatt képtelenek az örömre.)
Ha a mínden földrészről érkező, katolikus és nem katolikus forrásból jövő be
számolókat összevetjük, az,t kell mondanunk: ez a tapasztalar "annytra általános,
hogy nem lehet csalásnak vagy képzelődésnek tulajdonítani. Lehetnek olyanok,
akik jó- vagy rosszhiszeműen harnis lelki "árut" reküámoznak, de a tanúvallo
mások ilyen törneget egy íntellektuáltsan becsületes állásfogladás nem mínősír

heti eleve hamisnak. Számolnunk kell tehát azzal" hogy esetleges tévedések
vagy "megjáts7Jások" mellett létezik egy olyan Szenulélek-keresztség, amelyet
Szent Ignác kritéríuma hiteles pneumatikus megtapasztalásként hagy jóvá.

Mí történik ilyenkOJ.'tul,ajdonikétppen? Túl sok teret igényelne az idevágó
irodalomban szereplő élménybeszámolők részletes ismertetése. Konstruálicink be
lőlük inkább egy átlagos fikci öt, hangsúlyozva, hogy ennek. nem rnínden rész
lete ismétlődik minden egyes konkrét esetben. Mondjuk. valaki talá:J.kozi.k egy
barátjával, akin szokatlan örömöt. lelkesedést, nyi:tottságpt és békét érez. Érdek
lődésére ilyen választ kap: "Meglkeresztelkedtem Szentlélekben!" A dolog f~al

koztatní kezdi. Először Inkább húzódozik, de végill fölkeresi barátját, a!ki - ket
tesben vagy másokkal - imádkozik érte, hogy ő is elnyerje a Lélek-keresztséget,
majd őt magát is imám Sl2lÓlítja föl. Emberünk imádság közben egyszer csak
ismeretlen nyelven kezd beszélni. Azonnal vagy bízonyos idő múlva elárasztja
egy soha nem ismert érzés: Isten rajongó szeretete, az ima élvezése, Krisztus
húsvéti misztériumának új átélése, a tanúságtétel vágya, az erő és biztonság
tudata. Mindezt olyan öröm ikisérli, hogy az illető "aUg fér a bőrébe", és egy
darabig komolyan óvni kell őt a naiv túlzásoktól. Később egyéb karizJm.ák 
nyelvértelmezés. prófétálás, gyógyítás stb. - is föillépnek. A lanyha vagy ver
gődő keresztényből krisztusi életet sugárzó tanúságtevő lesz. Lassan azonoan
rájön arra is, hogy az új taP~Zltallait nem szüntette meg mbáit, fogya~t.
Az erkölcsi rnegszentelődés továbbra is fáradságos feladat marad. Előfordul, hOJ;lY
az Illető súlyos botlásokba téved, vagy megint fásultságba esik. De méa ez sem
változtat azon, hogy már van egy személyes megtapasztalása Isten szerétetének
csodájáról: a Lélek az ó számára már nem egyszerűen egy sző a kereszténység
szótárából, hanem erő, amely legalább egyszer tlagadh:aJta1llanul megragadta, Ez
Visszavonhatatlanul így van, akárhogy vélekedjélk is később rola. Ami történt,
bélyeget nyomott életére.

Hogyan érteimezzük teológíaálag ezt a történést? Hisztériás vagy éppen' démoln6.
utánzatok Jehetőségét kJ nem zárva, azt kell mondannnk: ahol és amennyíben
a "Lélek-kere::=mség" eseményében a józan megkülönböztetés szeríne vaJódi pneu
matikus tapasztalattal állunk szemben, ott a keresztény tanúságtételre adott ke
gyelemről van szó. Nem "rnegbéflés" történik ilyenkor; ellenkezőleg, a Szen1ilélek
-keresztség föltételezi, hogy az illető már megtért, azaz elfogadta a Krísztus hús
véti mísztéríumában ajándékképpen főlkmált meg'V1áltállJÍ (36), még ha ez az aktus
esetleg időben nem is válik el a Szentlólek~keresztség eseményétől (37). A Szent-
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lélek-keresetségben nem "nulláról indulás", hanem megerősítés történik. Pszicho
lógiailJaig ez többnydre egy á;t1lörés-É~mény;ben, a 'radikális istenközvétlenség kifelé
is sugárzó, dntenzív megJtapasrzJtailásában jutkifejeZJé!l'e. Nem nehéz ráismerni
erre a kegyelemre: "Amikor leszáll T'áiok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és
tanúím .1esz1lek" (ApCsel 1;8). Ez az Idézet a pünkösdi esemény bejelentése, azé
az eseményé, ami a már hivő, de hitében tehetetlen jeruZ5áJlemi közösséget erőt
sug,árió, örömében ujjongó k~ avatja. MOIlldhatjuk tehát: a Szentlélek
-keresztségnek nevezett pneumatíkus történés, aholl és amennyíben hiteles, nem
más, mínt a pünkösd-esemény megtíj'l1lása. Hogy ez (ha valóban ez) bibliai ala
pon j~ kJaipja a "Szentlélek-keresztség" nevet, aeról tanúskodik a s?lÍlntén
pünJkösdöt 'bejelel1ltJő ApCsel" 1,5: "JáJnos ugyanis vízzel keresztelt, ti azoriban nem
sokkal e napok után Szentlélekben fogltok megkeresetelkední". Sokan úgy gon
dolják, hogy amikor az eV8ngélllÍIUmdk hasonló kijelellltiést adnak Keresztelő János
szájába (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Jn 1,33), akkor a jézusi vízkeresztséget hason
1ftják össze a jám.<:JlSi víZkereSZ1JSégJgel. ApCsel 1,5 és 11,16 lrontextusában ez a fel
fogás adigha 1laJl'Ith.ató. A "SzetntléleikJben és túzben"keresztelő (=megmerítő) Jé
zus az, akii "az ítélet Lelkével és a tűz Lelkével" (lz 4,4) jelenvalóvátesZIi az
eszkatont (ApCsel 2,16 seerínt ,,az utolsó napok" beköszöntése), A SzelllltJ1élek-ke
resztség a piíJnikösd-esemény bi:btiad neve, s ezt a nevet jo~ viseli md'!1!deIli
pneumatikus történés, amely valóban a pünkösd-esemény me,gújításátnak tekint
hető, vagyis valóban megadja a keres7Jtény tanúsá,gllételhez szükséges erőt.

A karti~tikus mozgalom alapélményét tehát azzal a kegyelemmel azonosí
I.ottuk, amelynek szenlségi jele a bérmálás. Vannak szeczők, akik máshol tapo
gatóznak: fakultatív élményekJrqlf (38), vagy éppen a "kegyelemben való megerő
sítés" ritka mdS7l1likus adományáról beszélnek (így Ranner (39), teljes ellentétben
saját fellisJ:ner'ésével, hogy a okalni:zmatilkus enthuzíazmus nem szorosan vett misztí
ka). W. HarT'i1l1Jg'too egyenesen odáIig megy, hogy buzgón bízonygatja: a teljes
értékű -kereszténnyé váláshoz nem SlZJiLkséges egy Il'lJáISIOdIik "bemerítés a Szent
lélekbe", hanem elég a vízikere5Zitlség (40). E sajáitQs egyoldalúság csak azzal ma
gyal"áz:ható, hogy a karüzmatíkus moegalomoan a SzenrtJUllek megerősítő kegyelme
a bérrnálés szentségi jelétől (a - "res" a "sa.cramentum"-t6l) elválasztva lep fel,
ezért a Szenflélek-keresztség- bérmálási kegyelemként való értelmezése látszólag
megkérdőjelezi a S7JeI1lIISégd jel S~. Egy ilyen következtetéstól a kato
likars teológus természetesen vísszaeíad.

IJyen konzekveneíát azonban ,éppúgy nem kell levonnunk. mínt aihügr,y pél
dául a tökiélletes bánat fogalma sem jelenti a gyónás szükségességének megkérdő

jelezését. A szen1lsiégi kegyelmek bízonyos esetekben "m voto", "vágybain" is el
nyerhetők, amiJrOr a szentségí jel tényleges vétele még nem következett be (vo
tum explicitum), vagy amiIkOr a szentségi jel szükségességére nézve valaki jóhi
szemű tudatlanságban van (votum ~mplioitum). V~ég révén üdvözülhet
a Ielkíísrnerete szerírrt élő nem hJiV'Ő. Ilyen ,,din voto" való vétele a bérmálás siZell1lt
ségének is lehetséges.

A jeruzsállemi pünkösd utén az ósegyházgyaikorlartában megjelesuk a Szerit
lélek apos'tOliké?Jráil.étellel való közlése, a bérmálás (ApCsel 8,14-17). Később még
is a~ézlrátétlelt., sőt a vízkeresztséget is megelőzve száll le a Szentlélek Kornélt
uszra és hám népére (ApCsel 10,44-48). Ez "cOlllfdnnatio in voto", vágvbérma
Jás, olyan helyzetben, arnikor "az egyház ideje", a kegyelem szakrarnentálas köz
vetítése már megkezdődött. Amikor a katolákus teológia a keresetség szűkségessé

gére és az Isten egyetemes üdvözítő akaratéra vonatkozó hittételek egyeztetését
a vágykeres7JUslég fogalmának segítségéve] oldotta meg, már Iétrehozta azt a mo
dellt, amíben az érvényesen Illem bérrnálkozottak valóságos "Szentlélek-kereszt
sége" mínden nehézség nélkül elhelYe7'hető.

Még eiYSZIerÚbb a helyzet ott, ahoí a korábban érvényesen bérmáíkozottak
"keresztelkednek meg Szenltiélekben". Ennek értelmezése színtén egy jól ismert
katolikus tanítás, a szentségí kegyelmek feléledésének tana alapján lehetséges
(vö. 2 Tim 1,6: "Éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által
benned él"). A tartós ál~apotot létrehozó szentségek kegyelmi hatása felélesztihero.
A szentségeJk ha1JékJonysá:gáról ma sok Vii,ta folyik, de amire itt hivatkozunk, ~
általáIl106an elfogadott, nunden újSkolasmkus tankönyvben egyöntetűen follelhet&
katoldiltus tan. Egy érvényes bérmálás önmagában csak a "character indelebilís"
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(eltörölhetetlen jegy) meglétére ~aJI1Cia. Ha a bérmáJlko2lÓ nem állít akadályt
("non ponentíbus obícem"), az érvényes bérmálás milIldig kegyelmet is közöl.
Csakhogy - itt következik egy további megkülönböztetés, amit a tankönyvek a
kegyelemtanban és nem a szen1lségtanbaA tárgyalnak -. a kegyelem lehet hat~
kony (efficax) és csupán elégséges (sufficiens). A kelltő kÖ7JÖt:ti különbség meta
fizikai értelmezéséről ismeretes vita folyt a slrolasztJ.iJka tomista és moldnásta isko
lája közott. E vi tát itt egyáltalán nem érintjük. SZámunkira elég maga az áilJta
lánosan elísmert megkülönböztetés: hatékony kegyelem az, amellyel az ember
szabadon együttműködik; pusztán eiégséges kegyelern vdszont az, amellyel az
ember nem rnűködík együtt, bár megtehetné. Az emberd tapasztalat S'ÍJkján tehát
a küiönbséget a hai1lékony és a csak elégséges kegyelem között a kegyelemmeil
való együttműködés szabad válbalása jelenti. Ezért ha egy bérmálkozó érvényesen
veszí cl szeritséget és legalábbis haiIálos búnnel nem áHít akadályt a szentségi
kegyelmek útjába, akkor a szentség bimnyos értelemben "gyümölcsöző": a föl
vevő részesül a bérmálás szentségd kegyelmében. amely Schütz tankönyve szertnt
"a Szentíélek ereje a hatnek állhatatos és bátor vallására" (41). Túlzó kritikák.
ital szemben úgy gondoljuk, hogy erek a fölt~telek legtöbb maí bérmálásunknál
megvannek. Ugyanakkor azonban azt se lehet tagadru, hogy a közö!lt kegyelem
hatásait az esetek többségében nem tapasztaljuk. Kegyelemtan.i termínológíéval
kJíejezve: a valóségosan közölt szentséeí kegyelem nagyrésrz;t pusztán elégséges
marad, nem válik hatékonnyá. Nemfejrte.getjük itt a kegyelem mísetéríumát:
ami most foglaliko2ltat bennünket, az e titoknak az embení tapasztalat síkján je
lentke2JÓ vetülete. A valóságosan közőlt, de csupán elégséges bérmálási kegyelem
és a hatékony berrnálásí kegyelem közötti kWÖIlJbség pedig a mi tapasztalásunk
ban a krisztusi tanúságtétel tudatos vállalásában mutatkozík: "A Szeritlélek ereje
a hitnek állhatatos és bátor válralására" akkor· és olyan mértékben akJtiVli.2Jál6dik
bennünk, amikor és amilyen mértéíoben szabadon átadjuk magunkat Isten tanú
ságtételre kIdító erejének. Ha tehát vaíakí, aki már érvényesen bérmálkozotc,
később pszichoJ6~adl,ag jobban megnyíljk a Lélek élő VIiZe előtt és ..SZlenflIélek
-keresztséget" él árt, aik:kor egyszeruen a bérmálásí keg,yelmek egyfaita "föléle
dése", aktívízálódása történik.

Ezek szerant a ..Szenelélek-keresztség" fogalma a katolíkus szentségtan ter
minológíájában a .Jiatékonv bérmálási kegyelem" fQglai1mával fejezhető ki.' Ide
ális esetben ez időben egybeesík a bérmálás föl,vé'telével. nincs azonban teo16gdai.
akadályá a bérmálást időben megelőző vagy követő ..Szentléíek-keresztség" fo
.galmának sem.

Szó sincs tehát magas míszukéról! A karazmatíkusok "megtérése" a kereszt
ségi elkötelezettség tudatos válaalása (amit az egyház is szorgalmaz, amikor meg
ujíttatja keresztségí fogadásunkat), a ,,szent1élek-k~" pedig a bérmálási
elkötelezettség!é., a megfelelő kegyelmi erők aJktiv:i2Jállásával (ahol már korábban
érvényes S'zetl!tségfelvétel történJt) vagy anticipáJIásával (alhdI csalk "in voto" van
meg II szentség). Ami az esetleg alkalmazobt kézföltételt illeti, azt csak a magán
imát kisérő s:zimbólumnak szabad tekinteni, nem valami. bívatalos egyhá:zli. tény
kedesnek. Miinde2lZel1 a karizmatillws moaJgaJom nem tesz mást, mint komolyan
veszi és imponáló ímtenzítássaí megvalósítja az egyház állandó felhívását a meg
térésre és tanúságtételre. Ez az önmagában örvendetes l1lény csak azon a ponton
válik teológiailag problematikussá, ahol a karizmatiikUBOlk szígorúan egyetlen, egy
szer s míndenkorra szóló megtélréslt'Ől és Szentlélek-ikere&Ztségrőll ke7Jdenek be
szélni. Ez mintha elfentétben .állll1a az egyház állandó megtéresre és a bérmálási
kegyelmek állandó fölélesz1lésére szóló f~hívásával. Ne f~edjütk azonban, hogy a
keresztség és a bérmálás éppen azért megismételhetetlen szentség, mert az els6
megtérésnek és a pünkösdi Lélek első be!oga.dáJsánaik valóban egyszer s mínden
korra meghatározó jellege van, I,giaz, ezt a jelleget OIbjeIm.íve az eltörölhetetlen
szentségí jegy adja és nem a s7JeD1Bégi 'kegyelem. Az el törölhetetlen megpecsé
teltség első szabad vájlalésáoan razonban színtén VM egy megismételhetetlen vo
nás: ezt a döntést aMrhánytsmr meg lehet (meg is ke/lO újítani, el !lehet (el is
kell) rnélyítená, de nem lehet "megismételni". Az emberi kansZlCendentaJátás az
időtlen mísztéríumra való nyitást jelent, vagy,iskdMpést az ·időből. Ezen az időt

meghaladó létsíkon nincs ,,diSffiétIés", csak egy időtlen meghatározottsig, mely
időbel,j HwtegoriJális) közvetítés révén valósul meg. Igy antdcipáljuk a megtérés
időbeli aktusa révén a rnennyet, vagy a halMOIS bűn időbeli aktusa T'évén a pok-
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lot. Míndennek pontosabb kifejtése részben az eszka tol ógi ába , részben az "optio
Iundamentahs", az erkölcsi alapdöntés rnorálteológiai témakörébe tartozik. Szá
munkra annyí érdekes belőle, hogy az egyetlen megtérés és egyetlen Szentlélek
-keresztség hirdetése önmagában még ném letérés a katolikus ortodoxia v 010alá
ról; inkább terminológiai kérdésről van szó, Abban a pillanatban azonban, mi-

'helyt a megtérés és a Szentlélek-keresztség már nem mínt él keresztség és bér
málás kegyelmeinek aktívazálása szerepel, hanem znjnrt; a szentségekkel versenyző,

ezek jelentőséget korlátozó külön beavatási aktus, a katolikas identitás veszélybe
kerül. Ez' már szektésság, amit vdssza keN utasítanunk,

Ha viszont teológiailag a maga helyére tesszük. rt kartzmattkus mozgaíom
pneumatikus tapasztalara egy akut problémankra ad választ. Már Prohászka ví
vódík a kérdéssel: miért nem gyújt ma is a Lélek, he az apostoli korban gYÚJ
tott? A teológiai magyarázkodások nem nyugtatják meg: "Nem. nem, testvérek
- így kiált föl -; én értem a teológiát, de a bérmálásban a Szeritléleknek pün
kösdöt kel.l csinálnia, a lelket átíorrnálnía, új világot teremtenie, Hárt hol van
ez mind? S akarjáJk-e ezt a püspökök? a papok? lelket váró kereszténvek ? Nem
szabad lesrófoJmmk várakozásunkat, hanem ellenkezőleg, fokoznunk kell azt úgy,
ahogy Krisztus akarta!" (42) Napjaink pneumatikus tapasztalata meggyőzően iga
zolja, hogy Prohászka jöJ látott: nem szabad lesróíolnunk várakozásunkat. Ha
készségünk és nyitottságunk ugyanolyan lesz, rrunt az apostoli egyházé volt, a
Szeritlélek ereje is ugyanakkora lesz bennünk,

Montanosz árnya a láthatáron. Eddigi megfontolásaink szerint a Szentlélek-ke
resztség nem veszélyezteti a katolikus identitást, sőt új, nem sejtett forrnában
elmélyíti azt: egyházunkban lehetséges az ősegyház pneumatikus tapasztalaiának
olyan megújulása. amely még k ülső megnyüvánulásaioan (karizmák) is hason
lít ahhoz, amit a Szeutirás közöl. Ha vüágosan irnegértettük, hogy nincs szó szo
rosan vett mísztíkus jelenségekről, amelyek csak a lelki élet haladó fokán vál
nak lehetségessé, ez nem vezet álrnisztikához vagy rendkívűllsóg-hajhászáshoz,

Pál apostol karizma-fogalmának (l Kor 12,7-11) csak három jegye van: L) érzé
kelhető megnyí lvánulás, 2,) amelyben a Lélek működík, éspedig 3,) kötetlenül.
A rendkívüliség nincs kikötve. Az h, karizma tehát. ha tennészetes teljesítőké

pességünket használjuk spontán módon a Lélek Indítására, Ezzel nem zárjuk 'ki
a szorosan vett ..csodák" .lehetőségét, de ezek egyrészt ritkák, másrészt soha
sem különíthetők el teljesen, mert nem ismerjük pontosan a természetes 'telje
sítőképesség határait (például az emberi pszichében rejlő gyógyító erőket), Így
például a glosszolalía elterjedt formája egyáltalán nem "rendkívüli jelenség",
hanem a Léleknek atadott beszélőképesség olyan "dadaista" megnviívánulása,

'"amilyenre mínden .csecsemő képes, Nem is "extatikus" tünemény, hanem 01vasmí,
amit józan ésszel szabályozni lehet és kell (l Kor 14,27). Az "elmgadtatás nyel
ve" kifejezés önkényes értelmezés foJytán került bibhuíorditásunkba, az eredeti
szövegben semmilyen megfelelője nincs: ott egyszerűe n ..nyelvről" vagy .myel
vekről" van szö. Ilyen körülmények közö!b abban sincs semmi k ülön ös, ha ugyan
ilyen jelenségek pogány rrul.íőben Is szerepelnek, Az igazi kérdés sohasem az,
hogy előfordulhatnak-e a Lélek fuvallata nélkül is, hanem ho-gy tényleg a Lélek
ből fakadnak-e,

Mindez a karizmatikus számára azt jelenti, hogy karizmája még nem iga
zolja életszentségét vagy igazhitűségét. Még akkor sem, ha megtérésé ószmte
volt, és Szeritlélek-keresztsége valódi. Mínt J. C, Hanghev joggal mondja 143),
ma növekvőben ValI1 az olyan tapasztalatok száma, amelyekre alkalmazni lehet
Szent Ignác már említett lorítériumát az előzetes ok nélküli örömről, viszont
ilyenkor míndíg ügyelnünk kell egy másik i,glláci szabályra is: meg kell külön
böztetní "a vígasznek saját idejét a következőtől. amelyben a lélek még tüzes
marad és még buzog az elmúlt vígasztalás kegye és utóhatása alatt; mert a lélek
e második időszak alatt sc.kszor tesz különbőző elhatározásokat é:i terveket s'\iát
elhatározásából, a fogalmak és ítéletek következményeiből és vonatkozásaíból, vagy
pedi.g a jó vagy a rössz szellem behatása alatt, amelyek már nem származnak
közvétlenül Istentől, a mi Urunktól ; és azért igen szükséges ezeket nagyon jól
megvízsgárrn, mielőtt teljes hitelt adnánk nelcik és megvalósítanánk azokat" (44),
Egy vitán felül hiteles Szentlélek-ólményt követhet olyan állapot, arnikor az
ember kész mmdent krítaka nélkül elfogadni, amí, élményéhez tartozónak látszik,
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holott csak esetleges kapcsolatban van azzal. Aki Szeritlélek-keresztsége alkalma
val nyelveken szólt, hajlamos azonosítani a Szeritlélek-keresztséget a glosszolalíá
val, Aki baptista közösségben nyerte el a Lelket. azt gondolja, hogya Lélek
indítására újból meg keld keresztelkedníe. Akit adventista környezet inspirált
ugyanerre, heteredox eszkatológtát kezd vallani. Aki egy bizonyos formáját gya
korolta a megtérésnek, csak ezt a formát fogadja eI valódinak Van, aki protes
táns pietista hatásira úgy gondolja, hogy a hit bizonyosságával kell vaííanta meg
ígazultságát vagy eleve elrendeltségét, Sokan élményük hatására csak a Károli
Bibliát használják és idézik, semmit sem tudva a protestáns és a tridenti kárion
közőttí különhségről. Mások rígorista erkölcstant építenek hozzá élménvükhöz:
tiltják a strandot, dohányzást, szeszes italt. Egy bízonyos "lelki ponvvaírodalom"
nagyobb tekintélyre tesz szert szemükben, mint a pápa vagy az egyetemes zsi
nat. így aztán jó szándékú emberek észrevétlenül föláldozzák katolikus identítá
sukat egy szubjektív élmény kedvéért. Ha ezen az alapon "ökumenizmus" ala
kuI ki, az teljesen hamis dolog, mert nem az identitásukat őrző keresztény kö
zösségek közeledését jelenti, hanem' újabb szektásodást, Sajnos, ebben a tekintet
ben VI. Pál aggodalmait nem mondhatjuk alaptalannak. A karizmatikus mozga
lom -. nem a SzentlélektőI származó ébredésben, hanem annak kísérőjelenségeiben

- problematikussá teheti hitünk megőrzését. Mihelyt valaki saját pneumatikus
tapasztalatának abszolutizálásával megkérdőjelezi mások tapasztalatának hiteles
ségét, szakadás fenyeget. Ez történik például, ha valaki a közéókor Lélek-meg
tapasztalását nem tartja valódinak. amiért az ősegyház jellegzetes karizmát e
korban a misztíka ritka kísér-őjelenségeí közé vonultak vissza. Ilyen felfogás
szerínt egy Lisieux-i Teréz vagy egy Prohászka sem volt "Szentlélekkel ke
resztelt". Ez olyan szűktátókőrűség, ami az· esetleges megielenési formákat össze
téveszti a lényeggel. A mi felfogásunk szeránt .megtértek" míndazok, akdk
keresztényeIkötelezettségüket komolyan veszík, és ."Szentlélekkel kereszteltek"
mi ndazok, akik komolyan átadják magukat Isten tanúságtételre indító kegyel
mének. Hogy ez milyen kűlső kísérőjelenségekkel [ár, másodrendű - bár koránt
sem közörnbös - kérdés.

Ezek szerínt a karizmatikus mozgalomnak meg keIl mutatnía. hogy be 'tud
Illeszkedni az egyházi hit és fegyelem kereteibe. A karizmák káosza nem építi
a közösséget. Rendezett használatnikhoz fegyelem szükséges, ez pedig nem valósul
meg önkéntes alávetettség nélkül. A katoljkus , karizmatikusnak tudomásul 'kell
vennie, hogy az "Ür nevében engedelmességgel tartozik a törvényes hierarchia
képviselőinek, nem személyes erényeik vagy karizmátk alapján, hanem azért.
mert Krísztus testében nekik jutott az idegközpont egybehangoló funkciója. Aki
ből hiányzik az ehhez szűkséges aJázlaJt,az nem fogja tudni karizmáit a közösség
építésére használni. Minden jószándéka mellett rombolni fog építés helyett.

Az egyház történetében jó néhányszor megesett már, hogy karizmatikus sze
mélyek ellentétbe kerültek a hierarchiával, mert szubjektív Lélek-megtapasz
talásukat abszolutizálták. Egyik legrégibb és legjellemzőbb ilyen eset Montanosz
rnozgalma (kb. 135-175). Ez fdgdaiÍ presbiter saját prófétai karízmájára hivat
kozva rtgorista erkölcstan és erős oaruzia-várás jegyében bírálta az intézménye
sedő egyházat. melyet szerinte elhagyott a· Szentlélek. A montanasták széktája
később odáig ment, hogy Montamoszt a Szeritlélek megtestesülésének tartotta, bár
maga Montanosz az újabb loutatások szerímt ezt nem akarta (45). A tendencia
azonban világos: mihelyt valaki nem veti alá karizmáit az egyetemes egyház
itéIetének, vagyis nem őrzi meg katolicitását, könnyen teszi önmagát a Szerit
lélek helyébe. Egyes karízmatíkusok eldt-gőgje, agresszívrtása és belátáera kép
telen makacssága kitűnő talaj egy neornontanista szektásódás számára. A ka
rizmatikus mozgalornmal egy új pünkösd világossága melűett Montanosz árnyéka
is megjelent a láthatáron.

Az eredeti Szeritlélek-élményt eltorzíto tényezők között nagy szerepet játszik
a patologikus elem. Ennek bővebb kifejtésére itt nincs mód, de nem lesz fölös
leges egy rövid idézet az egyik józan karizmatikus szerzőtől: "Ma folyamatban
van egy nagy ébredés... Mindenütt a világon emberek szaladnak. hogy föltegyék
kezüket a mohó keresökre. és imádkozzanak, hogy ezek rriegkapják, a Lélek
kereszténységét. EJz j6 lehet. de erős orvosság, márpedig erős orvosságot nem szabad
beadni hozzáértés és az orvosságot bevevő személyes gyöngeségeinek és tenden
ciáinak ismerete nélkül." (46) A Szentlélek-keresztséa csak Ielkileg egészséges
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embemek való. Súlyos depresszíók támadhatnak, hísztérsás tünetek Iokozódhat
nak, az egész Lélek-keresztség díszkreditálható, ha ezt a figyelmeztetést nem
vesszük komolyen. Sajnos, annak sincs kizárva a lehetősége, hogy az emberi
pS2Jiché repedéseim át olvan sötét hatalmak ds beszürernkednek, ame
lyek realitását a divatos teológia kétségbevonja, s így annál szabadabbain tevé
kenykedhetnek, Minden valódi karizmának megvan a démoni utánzata is.

A megkülönböztetés kötelessége. Mi következik míndebből? Mindenestül elvetni
a karizmatikus .nozgalmat ugyanolyan hiba volna, rnint kritika nélkül elfogadnd.
A katolíkus egyház -, elsősorban a hierarchia·,· ,:,ppúg,y tűzkeresztség előtt áll,
rnint a karlzmaJtiklUs ébredés: meg kelj mutatnla, hogy gyakorolni tudja a lelkek
megkülönböztetésének karizmatekus feladatát, amire ISIten igéje .sméte.ten föl
szólítja (lKoT 12,10; 1Tessz 5,21-22; 1Jn 4,1-3). A II. vatikáni zsinat így tanít
erről: "A kartzmákat, akár a Iegragyogóbbaaat, akár az egyszerűbbeket és job
ban elterjedteket, hálaadással és vigasztalódással kell fogadni. Nem szabad azon
ban vakmerően várni a rendkivüli adomán YCO Kat, ;;,';m pedig elbizakodottan tőlük

remélni az apostolt tevékenység eredményességét; hanern valódiságukat és ren
dezett felhasználásukat íhletően i azokra tartozik az ítélet, akik elöljárók az eav
házoan, és akiknek különösképpen feladatuk, hogya Lelket ki ne oltsák, hanem
vimgáljanak felül míndent, és a jót tartsák meg." (47) Adva van ti kényes feladat,
a "discretio spírttuum'vvamelyben mindlg szem előtt kell tartanunk, hogy a jó
kéveredhet a l'OSISZal, és nekünk nem szabad a jó rniatt a rosszat is elfogadnunk.
vagy a rossz míatt a jót ís elvetnünk. Az ilyen helytelen magatartás rníndíg
előmozdítja a szektásodást, A lecke, am.t az új jelenség felad: mindig konkrét
tényismereten és árnyalt teológíaí reflexlőn tájékozódó, az igazság és szerétet
Lelkéből táplálkozó megkülönböztetés begyakorűása.
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