
Mit csinálunk rosszul?
A karizmatikus mozgalmak kihívása

A pünkösdisták, a karizmatiku-
sok és az „evangéliumi” (funda-
mentalista) mozgalmak egé-

szen az 1990-es évekig kizárólag szek-
táknak számítottak a római katolikus
egyház szemében – olyan szektáknak,
amelyek érzelmi hangsúlyú és média-
hatékony módszereikkel különösen si-
keresek a vallási lehetõségek új piacán.
Idõközben változott ez a felfogás. A
hagyományos keresztény egyházak ár-
nyaltabban látják az új vallási mozgal-
makat: erõteljes növekedésük kritikus
kérdéseket vetett föl saját hiányossága-
ikkal kapcsolatban, és ez az Egység Pá-
pai Tanácsának nagyobb párbeszéd-
készségét is eredményezte.

A pápai tanács elnöke, Kurt Koch
svájci bíboros szerint egyfelõl teoló-
giai és lelkipásztori kihívásról van
szó, másfelõl õ részben olyan feleke-
zeti csoportokat lát bennük, amelyek
minden ökumenikus törekvést meg-
tagadnak abból fakadóan, hogy eluta-
sítják a hagyományos egyházakat.

Mindenesetre az új mozgalmak
erõs növekedése abszurddá teszi azt a
széles körben elterjedt felfogást,
hogy a világszerte terjedõ elvilági-
asodás a vallások eltûnéséhez vezet.
„Az ár minden csónakot megemel”:
Philip Jenkins amerikai vallásszocio-
lógus ezzel a képpel írta le az új egy-
házak gyors növekedését azon a kon-
ferencián, amelyet a német katolikus
püspöki kar rendezett meg, mégpedig
Rómában. A helyszín megválasztásá-
val azt akarták megmutatni, mennyire
fontos a Vatikán számára az említett
mozgalmak erõteljes térhódítása
mindenekelõtt Latin-Amerikában és
Afrikában, de nem csupán ott.

A karizmatikus egyházak terjeszke-
désének következményeként már nem
világos az ökumené célja, panaszko-
dott Kurt Koch, a Vatikán „ökumené-
minisztere”, de tudatosan kerülte az új
mozgalmakkal kapcsolatosan az álta-
lánosítóan negatív ítéleteket. A II. Va-
tikáni Zsinat után a katolikus egyház
törekedett a keresztények látható egy-
ségének megteremtésére, protestáns
részrõl ma inkább a különbözõ egyhá-
zakként való, kölcsönös elismerésrõl
van szó, mondta, és hozzátette: „Az új
mozgalmak pedig radikalizálják ezt a
kérdést.”

Christoph Raedel protestáns öku-
mené-szakértõ számára a római kon-
ferencia annyiban adott pozitív jel-
zést, hogy azon nem történt „semmi-
féle kioktatás”.

Protestánsok és katolikusok inkább
egyetértettek Kurt Kochhal és az általa
idézett Margit Eckholt teológusnõvel
abban, hogy a karizmatikusok „a ke-

resztény mivolt negyedik alapformá-
ját” jelentik – a katolikusok, a
protestánsok és az ortodoxok mellett,
és ez a forma a régi egyházak „pünkös-
dizálódáshoz” vezet, tehát oda, hogy a
Szentlélek jelentõségét hangsúlyozó
pünkösdi egyházak hatással vannak rá-
juk. Például Afrikában a hagyományos
egyházak istentiszteletein is megjelen-
nek karizmatikus elemek.

A pünkösdi egyházak, az „evangéli-
umiak” és a karizmatikusok jelenleg
világszerte mintegy 400 millió tagot
számlálnak. Ez több mint a harmada a
katolikusok számának. Kurt Koch
ezért – tekintettel arra, hogy sok hívõ
vándorol el az új mozgalmakba – nyíl-
tan önkritikára szólította föl a katoli-
kus egyházat: „A katolikus egyháznak
föl kell tennie magának a kérdést: Mit
csinálunk rosszul, miért hagynak el
minket a hívek?” A konferencia részt-
vevõi a paphiányt jelölték meg a ha-
gyományos egyházak fõ hiányossága-
ként, mindenekelõtt a változatlanul
katolikus meghatározottságú Latin-
Amerikában. Másfelõl úgy tûnik,
hogy a hagyományos egyházak nem
találnak igazi választ a számos mig-
ráns, illetve a városokba áttelepülõ vi-
déki népesség kínos élethelyzetére.

A pünkösdi és karizmatikus egyhá-
zak viszont erõs közösségi és családi
élményt nyújtanak azoknak az embe-
reknek, akik elveszítették gyökerei-
ket, a régi vallási hagyományokat, rá-
adásul a kielégítõ szociális struktúrá-
kat nélkülözõ országokban olyan
orvosi szolgáltatásokat kínálnak,
amelyek különben sokak számára el-
érhetetlenek lennének.

Ugyanakkor az új egyházak sok-
szor nemcsak túlvilági boldogságot
hirdetnek, hanem már ebben az élet-
ben is anyagi jólétet ígérnek. A nyu-
gati megfigyelõk számára elõször
meglepõen csengenek azoknak a
vizsgálatoknak a megállapításai,
amelyek szerint a beletartozás azokba
a keresztény közösségekbe, amelyek
aktívan támogatják az anyagi gazdag-
ságot, erõsíti a felelõs cselekvést és
különösen a nõk szerepét: például Af-
rikában a nõk örülnek annak, hogy a
pünkösdi egyházakban olyan férfiak-
ra találnak, akik nem alkoholba vagy
szerencsejátékokba fektetik pénzü-
ket, hanem családjuk boldogulásába.

Christoph Raedel szerint a protestáns
egyházak a római katolikus egyházhoz
képest jobban felkészültek két olyan lé-
nyegi elemre, amelyek megalapozzák
az új mozgalmak sikerét. Egyrészt: a
pünkösdiekhez és a karizmatikusokhoz
hasonlóan bennük is fontos szerepet
játszanak a nõk és a laikusok – ezért az-

tán a nõk elvándorlásának mindenek-
elõtt a katolikus egyház számára kell
gondot okoznia, mivel eddig fõként õk
feleltek a hit továbbadásáért. Másrészt:
a római katolikus egyház fennmaradá-
sát – mindenekelõtt Latin-Amerikában
– az nehezíti meg, hogy az eucharisztia
megünneplésének feltétele a pap jelen-
léte, viszont sok egyházközségben nin-
csen pap. A katolikusok számához
viszonyítva Latin-Amerikában lénye-
gesen nagyobb a paphiány, mint Euró-
pában.

Noha Ludwig Schick bambergi ér-
sek önkritikát is gyakorolt Rómában
amiatt, hogy a katolikusok elvándo-
rolnak az új mozgalmakhoz, de mivel
azok részben agresszív praktikákkal
élnek a hívõk toborzásakor, mégis
követelte: „Kritikus kérdéseket is föl
kell tennünk a pünkösdi és karizmati-
kus mozgalmaknak!”

Ha az emberek önként csatlakoz-
nak az új egyházakhoz, akkor ez
megfelel a katolikus egyházban a II.
Vatikáni Zsinat óta elismert vallás-
szabadságnak. De a törvényes misz-
szionálás és a Vatikán által elutasított
„prozelitizmus”, vagyis a hitváltásra
irányuló erõszakos felszólítás között
nyilvánvalóan folyékony az átmenet.
Megfigyelõk szerint a karizmatikus
egyházak egy része kész a párbeszéd-
re, más csoportok azonban alapvetõ-
en a hagyományos egyházak ellenzé-
keként értelmezik magukat.

A német püspöki kar tudományos
munkacsoportjának tanulmányai és a
különbözõ országok hozzászólásai azt
mutatják, hogy a hit kultúráját a nagy
egyházakban sokan erõsen racionalis-
tának, józannak, formálisnak és bürok-
ratikusnak érzik, és ez sok embert szó
szerint az új mozgalmak karjaiba ker-
get. A kutatók felismerései szerint ott
gyakran enthuziasztikus hitgyakortla-
tot, illetve erõsebb közösségi viselke-
dést találnak, amely azonban sokszor
tekintélyi vonásokat is hordoz.

És hogy fékezzék tagjaik elvándor-
lását az új mozgalmakhoz, a nagy
egyházaknak jobban bele kell bocsát-
kozniuk az emberek életének tényle-
ges valóságába, és fontosabb szerepet
kell biztosítaniuk a nõknek, és egyál-
talán a laikusoknak. Mindenesetre
Rómában nyitva maradt az a kérdés,
miképpen lehet ezeket a követelmé-
nyeket átültetni a gyakorlatba. A vati-
káni kúria várt reformja és Ferenc pá-
pa hangsúlyozottan egyszerû stílusa
önmagában nem elegendõ.
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