
VETŐ MIKLÓS

A Karizmatikus Megújulás

Mintegy húsz esztendeje a katolicizmus egy újabb vallási jelenséggel gazdagodott.
Eleinte "katolikus pünkösdisták"-ként emlegették őket, a hetvenes évek kőzepétöl

viszont inkább Karizmatikus Megújulásnak. A világszerte elterjedt mozgalom Ame
rikában keletkezett. A pittsburghi Duquesne Egyetem néhány tanára és diákja egy
emlékezetes összejövetelen 1967 februárjában a Szentlélek ajándékaiban részesült.
Ettől az időtől kezdve a karizmatikus mozgalom rohamosan terjedt: elöszőr Észak
Amerikában, majd Latin-Amerikában, később Európában, de nagy tömegek kerültek
vonzáskörébe Afrikában, Indiában és a Fülöp-szigeteken is.

A Karizmatikus Megújulás alapsejtjei az imaközösségek: létszámuk három és száz,
sőt kettőszáz között váltakozhat. Egy-egy csoport élén a felelös "pásztor" áll, több
nyire világi személy, gyakran nő. A tagok hetenként jönnek össze imádságra. Az
összejöveteleken tág teret hagynak ugyan a spontán megnyilatkozásoknak, de bizo
nyos programpontok kötöttek: Isten dicsérete, életszerű elmélkedés az evangélium
ról és kérő imák. A résztvevők kötetlenül fejezik ki gondolataikat. Az evangéliumi
szöveget az értelmezi, aki felolvassa, majd a többiek is elmondják, mit kaptak a hal
lott szővegtöl. Az evangélium fényében bontakozik ki aztán az imádság. A fontos az,
hogy az evangéliumi szöveget nem általános tanításként fogják fel, hanem itt és most
nekik szóló üzenetként vagy figyelmeztetésként.

A Karizmatikus Megújulás hívei hisznek abban, hogy az Úr velük van, mikor az Ö
nevében összejönnek. Az Ö jelenlétét tapasztalják meg a karizmákban. A karizmák
lehetnek egészen mindennapi adományok: például mások vendégül látásának vagy
az együttérzésnek adománya. Mások látványosabbak és jobban kifejezik a megúju
lást. Ilyen a prófétálás és a nyelvek ajándéka. Ezek feltűnő megnyilvánulások, de
rendeltetésük ugyanaz, mint a többi karizmáé: a csoport tagjainak szelgalata. meg
erősítése a hitben. A prófétálás nem egy konkrét esemény megjövendölése, hanem
olyan bátorító, figyelmeztető szó, amelyet valaki a csoport tagjainak, testvéreinek
épülésére mond. Ugyancsak a közösség megerősítése a célja a "nyelveken" való be
szédnek és éneknek. A Szentlélek ihletésére egyeseket eltölt az öröm és a lelkesedés;
ezt aztán olyan nyelvezettel fejezik ki, amelynek nincs ugyan pontos jelentése, de sa
ját ritmikájú struktúrája, sőt morfológiája is van. Mindezek ellenére a karizmatikusok
a prófétálást és a nyelveken való beszédet csak olyan mértékig fogadják el, ameddig
azok az örömet és a békét, valamiképpen tehát a Szentlélek jelenlétét fejezik ki. A
karizmatikusok tudják, hogy könyörgésük és elmélkedésük csak akkor hiteles, ha alá
vetik magukat Isten akaratának. A Szentlélek segítségül hívása után elmélkednek az
evangéliumról, és Isten megújító és gyógyító hatalmába vetett hittel könyörögnek
hozzá.

A karizmatikus csoportok nincsenek egymással szervezeti kapcsolatban. Legfőbb

lehetöségük a találkozásra a negyed- és félévenkénti hétvégék és az évi nagy találko
zók, amelyek 3-7 napig tartanak. A résztvevők közösen hallgatnak tanításokat, majd
kisebb csoportokban elmélkednek, imádkoznak, énekelnek és dicsérik az Urat. Egy
egy ilyen nagy találkozón akár tízezren is összejönnek. Ilyenkor kívülállók is kapcso
latba kerülhetnek a Karizmatikus Megújulással: részt vehetnek a csoportok közös
imájában, és lelki táplálékot, eligazítást kaphatnak mindennapi életükhöz. A kariz
matikus csoportokhoz. sőt még az imaközösségekhez való tartozás sem követeli meg
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a tagoktól életük radikális megváltoztatását. Más a helyzet az elkötelezett karizmatikus
közösségekben. A közösségek tagjai - különbözö korú és állapotú emberek - együtt
laknak, vagyonközösségben. Más közösségek tagjai nem élnek ugyan egy fedél alatt,
de sűrűn összejönnek, és javaik, szabadidejük jelentös részét egymásnak adják. Ezek
a közösségek a nagy találkozók éltetöi, a hétvégék, összejövetelek és lelkigyakorlatok
szervezöi, mintegy az elmélyedésnek, a szentségre törekvésnek fö központjai.

A kűlsö szemlélökböl sokszor csodálkozást, nemegyszer ellenszenvet vált ki az ér
zelmek nagy szerepe a karizmatikusok áhítatában. A Megújulás hívei valóban hagy
ják megnyilatkozni érzelmeiket. Az érzelmeknek ez az igenlése - amely valóban ve
zethet sajnálatos szertelenségekhez - tudatosan igénybe veszi a testet is. Gesztusok,
taglejtések, hajladozások, ritkábban tánc - mind közvetítöi és kifejezői lehetnek a
vallásos élménynek. Érzelmeikkel és testükkel is arra törekszenek, hogy bizalmas vi
szonyba, közvetlen kapcsolatba kerüljenek Istennel. De mindez imádság keretében
történik.

Az imádság persze nem a karizmatikusok monopóliuma. Mégis, ha azt kérdezik,
mit csinálnak a karizmatikusok, elsősorban azt válaszolhatjuk, hogy imádkoznak.
Imádkoznak magukban és közösen. Közösségeik az imádság közösségei.

A karizmatikusok legfőbb, de nem egyedüli imája az Isten-dicséret. Mivel komo
lyan hisznek Isten jelenlétében napi dolgaik közepette, nem haboznak hozzá fordulni
világosságért választásaik elött vagy segítségért a megpróbáltatásokban. Isten dicsöí
tése elválaszthatatlan számukra a kérö imától. A dicsérö és a kérö ima két útja az
Istenhez való személyes közeledésnek. Ez az Istennel való személyes kapcsolat ha
tározza meg a karizmatikusok tevékenységét a társadalmi életben. Szociális elköte
lezettségük elsősorban nem a szervezetekben való tevékenységben mutatkozik meg,
hanem abban, hogy segítségre készen jelen vannak ott, ahol szükség van rájuk: a szel
lemi és fizikai fogyatékosok, a magányos betegek mellett, de ugyanígy a bünözö fia
talok, a börtönviseltek vagy a társadalom peremére szorult más emberek mellett. Ez
nem a világtól való elfordulás, a modern kor feladatai elöl való meghátrálás, a ma
gánéletbe való visszavonulás - hanem egyszerűen annak a keresztény szeretetnek,
segítőkészségneka kibontakozása, me ly a közelében szenvedö embertárson akar se
gíteni.

Ez a személyes és konkrét segítségnyújtás összefügg talán a Karizmatikus Megúju
lás "szerkezeti felépítésével", amely a személyek közötti bizaImon és hálán alapszik. A
Megújulás olyan egyházi mozgalom, amelyben a világiaknak jelentös szerepük van.
Bár a püspökök gyakran kijelölnek egyházmegyéjükben egyes papokat, hogy "kísér
jék figyelemmel" az ott működö karizmatikus mozgalmat, a közösségek általában
papi vezetés nélkül jönnek össze: ha jelen van is körükben egy-egy pap, jelenléte nem
"hivatalos". A papok és a szerzetesek a világiakkal azonos jogú tagjai a karizmatikus
közösségeknek. Ők is elfogadják a "pásztor" irányítását. Söt, a lelkivezetést - ami
természetesen nem helyettesíti a szentségi gyónást - legtöbbször világiak végzik, ök
vezetik a csoportban Iévö papokat is. Ez azonban nem jelenti azt, hogya világiak
papi feladatokat akarnának ellátni. Egyáltalán nem akarnak olyan hatalmat bitorolni,
amely a papság szentségéhez van kötve. Elfogadják a hivatásukat az egyházi életben
való aktív részvételre, de nagy tisztelettel és ragaszkodással övezik a papi hivatásból
folyó tevékenységet. A Megújulás hívei hőségesen ragaszkodnak az egyházi hierar
chiához. A mozgalom az egyházból való, a látható egyházhoz tartozik és engedelmes
egyházi vezetöinek. Ami pedig a legfobb Pásztort illeti, a karizmatikusok azt vallják,
hogy a mozgalom egyetlen igazi höse II. János Pál.

A látható egyház iránti hűség nemcsak külsö társadalmi forma; mélyen hisznek az
egyház tanításában, és részt vesznek liturgiájában. Nem sokat beszélnek a dogmákról,
de hitük a nagy keresztény misztériumokon nyugszik. Erös érzékük van Jézus Krisz-
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tus embersége iránt; szívesen elmélkednek a Szcnthárornságról, és imádkoznak a
Szentlélekhez. Hangsúlyozzák Mária szerepét az üdvösségtörténetben, gyakorolják a
böjtöt és fölelevenítik a szentségimádás gyakorlatát, ami néhány nyugati országban
már csaknem eltünt a vallásos életből.

A katolicizmus ősi gyakorlataihoz való visszatérés azonban nem fordítja el őket az
ökumenikus kérdésektol. Az imacsoportokban sokszor vesznek részt protestáns vagy
ortodox keresztények. A más vallásúakhoz való közeledés természetesen nem jelenti
a tanbeli különbségek eltörlését. A karizmatikusok tudják, hogy nem a dogmák és az
ájtatossági gyakorlatok elhagyásával valósítják meg az egyház egységét - hanem ép
pen saját katolikus hitük elmélyítésével kérhetik a Szentlelket, hogy Krisztus titokza
tos testét ismét egyesítse.

A karizmatikusok az ökumenizmusban a kiengesztelődés egyik jeiét látják. Ismerik
az ember törékenységét, a bún hatalmát és azt is tudják, hogya rossz nem csak a mi
világunkból jön. A Karizmatikus Megújulás meg akarja szabadítani az embereket
minden elnyomástól, szenvedéstöl. Gyógyítani akar belsőleg: megbékéltetni az em
bert önmagával, testvérével és mindezek alapjaként Istennel. A személyes gyónás
iránti idegenkedés légkörében nagyra értékeli a megbocsátás szentségét. De nem
utasítja el a külsö, fizikai gyógyítást sem. A nagy összejöveteleken látványos gyógyulá
sok történnek - mintha csak Krisztus idejében lennénk. Ezek a gyógyulások mindig a
közösség építését szolgálják; a keresztény hit alapvető tanításán nyugszanak. Isten az
embert nem tiszta szellemnek teremtette, hanem testből és lélekből álló lénynek.
Krisztus nemcsak a lelket jött megmenteni: ő a testünket is magára vette. A karizma
tikusok egyaránt keresik a belső és a külsö gyógyulást, hogy könnyítsenek az embe
rek szenvedésén és bizonyságát adják Isten gondviselésének. Meg vannak győződve

róla, hogy Isten életünk minden pillanatában jelen van, és úgy akarnak ebben a je
lenlétben élni, mint az első keresztények.

A Karizmatikus Megújulás a zsinat után született, s úgy értelmezi önmagát, mint az
Úr válaszát XXIII. János pápának, aki egy új pünkösdért esdekelt a Szentlélekhez. A
karizmatikusok úgy látják, hogy mozgalmukban a Szentlélek árad ki az egyházra és a
világra. A Megújulás valóban a II. Vatikáni zsinat gyümölcse, de ugyanakkor a Gond
viselés válasza is a zsinat utáni idők útkeresésére az egyházban. A zsinat - a katolikus
egyház hatalmas aggiornamentója - arra törekedett, hogy megtörje az egyházi struk
túrák merevségét, az egyházat megbékéltesse a kortárs világgal, és megszüntesse a
katolikus vallási életben elterjedt individualizmust.

Mindemellett a karizmatikus mozgalom kritikusan szemben áll a korunk kereszté
nyeit fenyegető aktivizmussal és szekularizmussal. A mozgalom nem tartja elégséges
nek azt a kereszténységet, mely a társadalmi elkötelezettséget, a politikai helytállást
fontosabbnak tartja, mint az imát és az evangélium szelleméban élt életet. A társadal
mi elkötelezettségü kereszténység túl akar lépni az egyéni vallásosságon, eredmé
nyeiben mégis erősen hasonló a régi, mereven szertartásos kereszténységhez. Az ak
tív keresztények nagy jóakarata és elkötelezettsége ellenére az emberek kezdenek el
távolodni attól a vallástól, mely elrejti előlük a hit szellemi dimenzióit. A társadalmi
tevékenység persze szorosan hozzátartozhat a mélyen egyházi hithez - gondoljunk
csak a latin-amerikai bázisközösségekre. A karizmatikus mozgalom az elvilágiasodás
tói óv, főleg a fejlett ipari országokban. Némelyik keresztény nem a hitben találja
meg cselekvése indítékát, hanem a társadalmi elkötelezettséget tekinti végső célnak.
Krisztus a szeretet kettős parancsának egységét tanította, vagyis-a szent és az etikai
szféra elválaszthatatlanságát. A modern gondolkodás térhódításával, a technikai civi
lizáció korában a szent mindjobban elveszti helyét a világban, s a társadalmi lét szé
lére szorul. A Szenttöl megfosztott világban aztán hatni tudnak a kűlönbözö szekták:
ha a Csodálatostól elszakadunk, elszaporodnak a babonák.
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A karizmatikusok azt vallják, hogy a világot átjárja Isten ereje, a világ a Szentlélek
müködési területe - és ezért bizalommal lehet keresni a gondviselés megnyilvánulá
sait a mindennapokban. Gyermeki hittel bízzák rá magukat Isten mindent megújító
hatalmára. Hisznek abban, hogy Isten, aki a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat al
kotni, szinte tapinthatóan jelen van az egyház intézményében. Nagy bizalommal elfo
gadják a szentet, vagyis a természetnek bizonyos fokú isteni átjártságát - de ezt nem
azért teszik, hogy a mágiát gyakorolják, hanem azért, mert bíznak Isten hűségében.

aki nem hagyja el teremtményeit.
A karizmatikus mozgalom tehát értékeli a testet, az érzelmeket, a világi állapotot és

kész felismerni az isteni jelenlétet az egész teremtésben - azért, mert hisz az isteni
irgalom megújító hatalmában. Ez a hit teszi érthetővé a növekvő fontosságát napja
ink katolicizmusában. Napjaink két legszélsőségesebbáramlatával, az integrizmussal
és a progresszizmussal szemben a karizmatikus mozgalom egészen más utat mutat.
Úgy látja ugyanis, hogy mind az integrizmus, mind a progresszizmus végeredmény
ben merev hitvédelem. Az integrizmus bezárkózik a tradíció várába, minden eszköz
zel védi a saját igazát, és a legapróbb részletben sem hajlandó engedni. A prog
resszizmus sokféle ága is azt bizonygatja, hogya keresztény üzenet igaz és jó, de hoz
záteszi, hogy az evilági kívánalmakhoz kell igazítani. Azt mondják: mi keresztények is
modernek, haladók, felvilágosodottak vagyunk. A rítusok és dogmák elöregedett és
káros formái mögött hatalmas energia húzódik meg, amely felszabadítva igen nagy
hatással lehet a szekularizált világra.

Bár az integrizmus és a progresszizmus élesen szemben áll egymással, egyvalami
ben megegyeznek: mindkettőtaz értékekhez való ragaszkodás jellemzi. Az integristák
azt hangoztatják, hogy meg kell őrizni az értékeket, a legkisebb külsö változtatás nél
kül, mert különben javíthatatlan sérelem következik be. A progresszistákat is az érté
kek védelme vezeti; de szerintük a katolikus vallás mostani formájában a mai ember
számára elfogadhatatlan. Hogy a lényeget megmentsek, meg akarják rostálni tanítá
sait és gyakorlatait, felszámolnák intézményeit, megszüntetnék a különbséget a pa
pok és a hívek közott. Véleményük szerint a hatalom megosztása igazságtalan az egy
házban, s az egyenlőség alapján kell részesíteni benne minden keresztényt.

Mindkét nézet erőszakos beavatkozást jelent az egyház életébe. Minden változtatás
visszautasítása megkövesítené a kereszténységet, a mai világhoz való túlzott alkal
mazkodás viszont könnyen megváltoztathatja a lényeget ís. A karizmatíkusok más
ként szemlélik az egyházat. Határtalan bizalommal szolgálják a mindenható és jósá
gos Istent, ezért telve vannak reménnyel s nem bonyolódnak bele vitatkozásokba.
Más matematika szerint gondolkoznak, mint az integristák és a progresszívok. Tiszte
lik a papokat, és nem akarják megfosztani őket "előjogaiktól".De azzal, hogya laiku
sokat pásztorrá, lelki segítővé tették, igen magasra értékelték a világiakat. Ez azon
ban nem jelenti a papok kiszoritását a hitéletböl, sőt éppen kiemeli szerepüket. A
matematika nyelvén így lehetne ezt kifejezni: a karizmatikusok nem azt teszik, hogy
X-töl elvesznek A-t és odaadják Y-nak, hanem azt, hogy X-nek és Y-nak is adnak B-t.
Isten ajándékait nem tekintik végesnek és korlátozottnak, hanem meg vannak győ

ződve, hogy Isten irgalmasan mindig meg tudja újítani azokat. A katolikus hagyo
mányt nem tartják egyenlőnek az üres, élettől elválasztott struktúrával, mint az integ
risták, de nem fogadják el a progresszisták dühödt mindent-változtatni-akarását sem,
mely végül a Lélekkel való szakításhoz vezet.

A karizmatikus mozgalom nem zárkózik el a világtól, de nem is oldódik fel abban.
Fennáll viszont az a veszély, hogy az egyházi élet peremére szorul. Nemegyszer éri az
a vád, hogy túlságosan merevek, nem kapcsolódnak hozzá az egyház többi mozgalma
ihoz, sőt a plébániai élettől is távol maradnak. Ennek az az oka, hogy csatlakozott
hozzájuk sok olyan katolikus, akik nem érzik elég jól magukat korunk egyházi struk-
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túráiban. Ezek közé tartozik az idősebbeknek egy csoportja. akik úgy érzik, hogy az
új liturgia - amelyben az Eukarisztia kizárólagos tisztelete minden más ájtatosságot
elfojtott - hitük sok forrásától megfosztotta őket. A mozgalomhoz csatlakoznak olyan
fiatalok is, akiket a plébániai hitélet kevéssé vonz. De hogy a mozgalom lelkisége
mennyire hú az egyházhoz, azt a hivatások számának alakulása mutatja: Franciaor
szágban a szemináriumokba és a szerzetekbe jelenkezök egyharmada a karizmatikus
mozgalomból jön.

VI. Pál a karizmatikus mozgalmat az egyház mai nagy lehetőségének nevezte. A
mozgalom valóban a tömegek mozgalrna, a katolikus lelkiség nagy hagyományain
alapszik. Ezért történelmi feladata, hogy segitse a II. Vatikáni zsinat szellemének
elkötelezett egyházat. Azt az egyházat, amely a modern világ támadásai közepette,
Mesterét követve, a teremtő hit szellemében akar előrehaladni. A karizmatikus
mozgalom mélységesen hü az egyházhoz, tiszteli a papságot, de ugyanakkor nyitott az
ökumenikus közeledésre, és hathatósan előmozdítja a világiak beépülését az egyházi
munkába.

A mozgalom ma is egyre terjed. Az egész világon megtalálható a katolikus egyház
keretein belül. A karizmatikusok örülnek ennek a számbeli növekedésnek, de ugyan
akkor tudják, hogy igazi hivatásuk nem a terjeszkedés, hanem az, hogy az egyház
megújulását elősegítsék. Nem önállósulni akarnak, hanem inkább búzaszemként el
halni, hogy minél jobban szolgálják az egyházat. Nem a mozgalom növekedését kí
vánják, hanem azt, hogy a jövő egyháza minél karizmatikusabb legyen.

ENDREFFY ZOLTÁN

Egyház és közösség

Napjainkban sok szó esik egyházi körökben a bázisközösségekról. Vannak, akik ör
vendetes, biztató fejleménynek tartják a bázisközösségek megjelenését, és az egyházi
élet megújulását remélik tőlük. Mások bizalmatlansággal tekintenek ezekre a ha
gyományos plébániai keretektől sokszor független csoportosulásokra, amelyekben a
széthúzás, a hierarchiával szembeni engedetlenség tendenciáit vélik felfedezni. Az
újonnan kialakult bázisközösségi mozgalmak árnyalt megítélését elősegítheti, ha
megpróbálunk választ adni a következő kérdésekre: mi a jelentősége a közösségek
nek az egyházban; van-e valami különleges funkciója az egyháznak mint közösségnek;
az egyháznak kézzelfogható közösség vagy közösségek alakjában kell-e léteznie vagy
rendeltetésének inkább az felel meg, hogy megváltott embereknek mint egyéneknek
a láthatatlan, lelki társaságát alkotja?

Aligha tévedünk, ha azt rnondjuk, hogy napjaink átlagos keresztény gondolkodá
sára az egyház és az üdvösség individualisztikus felfogása jellemző. E felfogás szerint
nincs jelentőségeannak, hogy a hívek közösségekben élnek-e vagy sem. Hiszen az üd
vösség egyéni valóság, az egyén válasza Isten Jézusban felkínált kegyelmére. amelyet
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