
A keresztény gyakran nem jut el odáig . hogy Igazán megújítsa Istennel
kötött szövetségét. hogy valóban felajánlja életét. sót még odáig sem, hogy
imádságában személyesen forduljon az Istenhez. Ha pedig elér idáig , akkor
csak egyénileg teszi. Ritkán alakul kl a közösségi imádság légköre. A szol
gálati papság képviselójének feladata lenne olyan légkör megteremtése,
amelyben az ima. az életfelajánlás és az Istennel kötött szövetség nem el
szigetelten egyéni jellegú. EI kellene érnie, hogy maga a légkör kifejezze az
eleven valóságot, minden ember átélt bekapcsolódását az Istennek való
fela jánlásba és az elkötelezés közösségi tudatát. A mise megünneplésében
tapasztal t hiányosságokat rendszerint annak kell tulajdonítani. hogya papnak
nem sikerü l megteremtenie ezt a légkört, nem tudja benne kifejezésre segí
teni a vallásosság mágneses energ iáit. Sokszor el őfordul , hogya pap maga
sem éli át. Máskor a hívekból hiányzik a hiteles lelki magatartás, vagy
nincsenek eléggé el ők észülve. vagy misére jövet egész heti elszigeteltség
és önzés gyakorlata van a hátuk mögött, és ez megakadályozza, hogy igazán
lsten jelenlétébe helyezkedjenek. Várják . hogy valaki megmozdítsa óket e
felé a magatartás felé. Alapjában véve segítséget remélnek . Helyzetük inkább
azt teszi lehetöv é. hogy beszívjan ak valamit a vallásos légkörból, mint hogy
önmagukból adjanak, és így megteremtsék. Már pedig ha mindenki - bele
értve a papot is - úgy jön, hogy inkább befogadója a vallásos energiának.
mint kisugánója, akkor nagy úr keletkezik az összeszedettség és az Istennel
való egyesü lés terén. Még akikben volt is valami felkészü ltség. azokat ls
magával ragadja ez. A hívek papi szerepe abban állna, hogy a vallásos légkör
vámpírjaiból vagy a tűzre hulló jégtömbökból az imádás aktív munkatársaivá
váljanak. segítve a gyöngébbeket és kevésbé felkészülteket. Itt nem külsö
szervezetról van szó, nem beszéddel vagy más liturgikus feladattal való
közremúködésról, hanem olyan bels ő be állítotts áqról. amelyet az ember ak
kor ls sugároz, amikor legkevésbé gondolja. Ez akkor valósul meg. ha meg
van a papi öntuda ta . tehát felelósnek éni magát a közösségért, és meg
akarja teremteni az áhítat. az ima és a Krisztusban élés lelki hangulatát.

Ezenkívül, vagy jobban mondva ennek kifejezéseképpen . lehetóséget kel
lene adni a keresztény híveknek, hogya liturgiában kifejezhessék magukat.
és valami módon megosszák a mise megünneplésének felelósségét. Talán
eljön az az ld ő, amikor a keresztények, ha nem is prédikálnak. legalább va
lami megnyilatkozással tanúságot tesznek hitükról és szer étetükről. spontán
módon kifejezésre jutathatják éneimeiket a liturgiában , és így gyakorolhatják
saját papságukat.

Takács János

KARIZMATIKUS MEGÚjULÁS AZ EGYHÁZBAN

Néhány évvel ezelótt a Notre Dame-ban egy magát konzervatívnak valló
pap azt mondta egy konferencia alkalmá val: .I:n vonzódom a pünkösdi rnoz-
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galomhoz. mert éppen mikor a régi intézmények az Egyházban összeomlanak.
úgy látom. hogy a Szentlélek új módon ömlik ki. valami újat alkot. hogy a
régit helyettesítse:

Valóban megragadó. hogy mikor az Egyházban veszélyt tapasztalunk, annyi
hivő, pap, szerzetesnő és laikus kezdi új módon tapasztalni a Szentlélek je
lenlétét és munkáját életében.

Valami történik az Egyházban, ami - úgy látszik - lsten válasza, hatal
mas válasza a jelen helyzetre. Nem az egyetlen és mindenre elégséges
válasz. A jelenlegi Egyház problémája sokféle. De ha az élet forrása az Egy
házban lsten. akkor az Egyház életének megújulása csak az Istennel való
kapcsolatból jöhet.

A karizmatikus megújulás jelentősége nemcsak az Egyház belső életét
érinti, hanem befolyása van annak feladatára , missziójára is. A II. Vatikáni
Zsinat célja az volt. hogy az Evangéliumot hatásosabban hirdesse minden
embernek. Ma a levertség oka éppen az. hogya kereszténység nem képes
megragadóan, erőteljesen közölni az örömhírt a modern emberrel. A mai
világ sok embere nem talál semmi érdekeset a nagyszerű intézményekben.
Nem nagyon törekednek feltalálni az értékeket az erkölcsi rendszerben. De
ha lsten élő valóság. akivel találkozni lehet. ők akarják ezt az Istent. Ma
tömegek fordulnak várakozással a természetfölötti felé. Kábítószereket
szednek, megpróbálják a Zen-gyakorlatokat, elmennek szellemidéző ülésekre:
valami természetfölöttit keresnek. Ha Krisztus olyasvalaki. akit meg lehet
tapasztalni, ha Lelke szemelláthatólag átalakítja az emberek életé t . akkor
készek elfogadni a kereszténységet. A karizmatikus mozgalmakban éppen ezt
találjuk meg. Ezért nagyon terjednek. főleg az ifjúság körében

A katolikus karizmat ikus megújul ás tö rt énete

A .Charismatic Renewal in the Catholic Church". vagy röviden: .Cathollc
Charismat ic Renewal" a protestáns pünkösd-mozgalom második hullámábó l.
az ún. neo-pentekosztalizmusból származik. (1971-ben ennek szabadegyházai
legalább 13 millió felnőtt tagot számláltak a világon: hozzávéve a gyermek e
ket és az alkalmi résztvevőket. a tagok számát bízvást tehetjük 30 millióra.)
1966 ő sz é n a pittsburghi Duquesne-egyetem néhány tagja. köztük három teo
lógiai professzor (csupa világi) szomorúan állapította meg, hogy bár gyakor
ló katolikusok és a szeelálla munkában ls elkötelezték magukat. lelkiéletük.
Istennel való kapcsolatuk nem eleven. Megegyeztek. hogy naponta elimádkoz
zák egymásért a Veni Sancte himnuszt. Eközben két péntekosztálls könyv
került a kezükbe. Kapcsolatba léptek velük. megkapták .a Szentlélek kereszt
ségét", és életük megújult. Tőlük a szikra átcsapott a többi egyetemre.
Első összej övetelükön. 1969-ben, 500 résztvevő volt, 1970-ben már 1400, 1973
ban pedig nemzetközi találkozöt rendeztek 20-25OOO résztvevővel, köztük volt
600 pap, 8 püspök és mint vendég Suenens bíboros. A vezérszerep az indianai
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Not re Dame egyetemé. Havi fol yóiratuk is indult (New Covenant). A bíboros
fél órás kihallgatáson számolt be tapasztalatairól a Szentatyának. A mozgalom
tov ább terjedt Kanadába és Délamerikába. majd 1969-tól Európába. 1971-ben
Róma. Párizs, Lyon. Madrid, Lóven és Innsbruck városában talál juk meg Ima
közösségeiket. Franci aországban Henri Caff arel , a házas équipe-ek atyja vette
öket pártfogásba. 1972 elsó fel étól kb. 60 kis közösség alakult Németország
ban is. 72 ő sz é ri Münchenben találkozót rendeztek, és 1973.aug.1-ig kb. 5-600
tagot számlálnak.

A római egységtitká rság öt évre tervezett megbeszéléseket kezdett Zürich
Horgenben a klasszikus és neo-pentekosztalis tákkal. A katolikus karizmatikus
csoportvezet ők első nemzetközi összejövetelüket 1973 októberében tartották
Rómában.

A kari zmatikus megújulás lényege

Mi itt most csak a katollkus pentekosztalizm ussal foglalkozunk. Ennek
j e ll emzői a protestánsokéhoz viszonyítva: nagyobb józanság. szolid szentségi
élet és a kapcsolat fenn tart ása a hivatalos egyházzal. Mindenképpen tek in
tetbe kell venni , hogy nem szekt áról, hanem az egyházon belüli áramlatról
van szó.

Mi törté nik itt? Az emberek vi szonya Ist enhez megúj ul. Újfajta módon ta
pasztalj ák meg Ot. Előfe l téte le ennek saját ürességük, tehetet lenségük be
ism erése. és a vágy lsten ajándékai után . A bevezetés ebbe az új tapaszta
latba a .keresztség a Szentlé lekben" . Valaki így nyil atkozott erről az életről:

. Nem tudom pontosabban megmagyarázni. El ső alkalommal egyszerúen meg
tudt am. hogy van lsten , s hogy O bennem van. Csak éppen tudtam ezt; ez
az egész. Ez adott élő összeköttetést Istennel. ~s ez tartós volt. Mély békét
tapasztaltam. mély ebbet. mint valaha. és ez jobbra ford ította egész viszonyo
mat Istennel."

Ez a közvet len iste nélmé ny természetesen nem maradhat passzív; a béke
és öröm új érzet e olyan életben nyilv ánul meg, amely .a Lélek gyümölcseit"
mutatja. Bizonyos szempontból ezek nem különlegességek. Ezek a keresz
tény élet rend es mozzanatai. Hiszen valamenny ien tanul tuk a Szentlélek ado
mányait és gyümölcseit - és egész életünkön át halljuk. hogy ezeket meg
kaptuk a keresztségben és bérmálásban. Hisszük is ezt. Mégis a legtöbbször
őszintén be kell Ismernünk, hogy soha nem tapasztal tuk meg a Szentlélek
jelenlétét. ~szrevettü k-e a bérmál ás után, hogy bölcsebbek, bátrabbak let
tünk? Nincs elég hitünk. hogy múködését meglássuk.

Ez a kulcs az egész kari zmatikus megújulás megértéséhez: a hit megúju
l ása, A karizmatikus élet azt jelenti. hogy lsten többet ad nekünk, többet
tesz általunk. De csak akkor tud többet tenni , ha nekünk elevenebb a hltünk.
és így átadjuk magunkat múködésének.
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Soroljuk fel a hit megúj ulásának néhány következményét , amelyek érté
kesek az Egyház élete számára, és erősen visszasugározzák a II. Vatikáni
Zsinat gondolatait:

1. Az Istentisztelet megújulása: lsten tisztább dícsérete és Imádása. A
liturgikus mozgalom sokat tett az istentisztele t i formák megújításában, de
még szükség van az ennek megfelelő szell emre : Istennel összeköttetésbe
lépni, hogy a lélek vágyódjék lsten imádására.

2. Megújul ás a Szentírás használatában: meghallgatn i Istent, figyelni út
mutató vezetésére . Századunkban nagyot lendült a bibl iakutatás, a Biblia fel
használása istent iszteleten, igehirdetésben, lelkigyakorlatokon. Még várunk
arra az időre , amikor az egyes katoli kusok naponta fognak nyúlni a Szentírás
után , hogy általa jussan ak közelebb Istenhez.

3. Megújhod ás a szents égi életben, hogyamegszokást váltsa fel új vára
kozás, mélyebb értékelés.

4. Megújulás az apostoli buzgóságban. Aki látj a, mennyit tesz Jézus az
emberért, az akarja, hogy az emberek mind enekfölött vonzódj anak Jézushoz;
akarja közölni velük Istennel egyesült életének boldogs ágát.

5. Okumenikus megújulás a Lélek szeretetében.
6. A karizmatikus adományok gyakorisága és használata . Jézus ezeket

megígérte azoknak, akik benne hisznek, mint az O jele it (vö . Mk 16,18J.
Mindjárt jelentkeztek is , mihelyt az apostolok kezdték hirdetni tanítását
(16,20) . A korintusi egyházban olyan általánosak voltak, hogy Szent Pálnak
szabályokat kellett felállítania használatukban (1Kor 12-14) . Ilyenek: a .nyel.
veken beszélés ' és értelmezés, prófétai meglátások és kijel entések , betege
ket gyógyító erő.

Miért olyan kivételesek ma ezek az adományok? Nincs olyan szükség rá
juk, mint a keletkező Egyházban? Sokkal nagyobb! Talán azért kivételesek,
mert még csak álmodni sem merünk arról, hogy megkapjuk, és így nincs is
várakozásunk, igényünk velük szemben. Nem adtuk át magunkat a Szent lélek
vezetésének minden téren , nem merjü k kérni , szinte kényszerítő bizalommal.
Hogy karomban van-e erő , nem érzem, míg csak nem használom . Hogy tu
dok-e látni , nem tudom, hacsak nem nézek. Karizma kellene, hogy papi és
hivői múködésünk sugárzóbb legyen; hogy tanításunk , apostoli munkánk
eredetibb legyen, meghamisítatlan forrásból eredj en: hogy egész mindennapi
életünk a Lélekkel eltelt legyen . Ahol a kar izmat ikus megújulás virágzik, ott
e követelések már meg is valósultak.

lmaösszejövetel (prayer meeti ng)

al D í c s é r e t

Ha az összejövetel istentisztelet akar lenni , legyen annak középpontja
lsten maga. Az összejövetel vezetője mindj árt az elején felhívja a jelenlevőket

lsten dícséret ére, imádására.
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Enekeket könnyú megtanulni. Ez nagy segítség . Az elején elénekeln ek
egyet-kettőt . Népszerú a gitárkíséret. Kedves, egyszerú szövegú énekek. zsol
tárok ezek. Ezután a Szentí rásból olvasnak részleteket . és a hallottakra imá
val reagálnak. Erre a j elenlevők egy szíwel, lelkesen magasztalják Istent,
hálát adnak csodálatos te tteiért .

Még van egy módja a dícséretnek : . várn i az Úrra " . Ez azt jelenti, hogy
hallgatva várunk a Szentl élekre. A csend közepette valaki feláll és egy ihle
tett sz ót szól. Egyik alkalommal egy közönséges ember csupán e szavakat
mondta: "Úgy érzem, hogy ma este az Úr adománya számunkra a béke" 
és míg beszélt, a Szentlélek megnyugtató békét hozott létre az egész közös
ségben.

b) K r i s z t u s t e s t é n e k é p í t é s e

A gyúl és második része a tanítás és élmény i beszámolók jegyében áll.
(Egy-egy összejövetel kb. másfél-két órahosszat tart. és általában nincsenek
feszes form ák.) A gyúlés vezetője , vagy valaki más tanít ást ad. A résztvevők

felhoznak olyan eseteket a maguk vagy mások életéből, amelyek lsten dicső

ségét hirde t ik. Ez ismét d icsőítésbe torkollik. Imádkoznak (néha kisebb
csoportokban) egymás konkrét szükségleteiért, közben esetleg prófétálás
hangzik el.

Az összejövetel a jelenlevó Jézus varázsa alatt áll : • . . . ott vagyok kö
zött ükl" (Mt 18.20) A testvéri szeretet az Úr parancsa, azért gyülekezés
közben üdvözölni kell egymást igazi örömmel, szeretettel, kézfogással, ölelés·
sel. Az ima alatt segíteni kell egymást. Mennyien nem mernek imádkozni
vagy prófétálni félelemből: mit gondolnak majd mások rólam? Ezeket bátorí
tani kell ,

Az egyesek szereplésén az alázatosság, szelídség , kedvesség bélyege
legyen. Nem szabad ráerőszakolni magunkat vagy tanús ágtételünket a gyüle
kezetre : egyszerú en felajánljuk magunkat, ha a lélek erre vezet . Mindenki
szelíd en keresse az Urat , várjon a lélekre. lesz idő, mikor szólásra nógat.
s lesz, mikor hallgatást akar. legyünk fínoman érzékenyek a Szentlélekkel
szemben. Hirtelen félbeszakítással megakadályozhatjuk a Szentl élek áradását.
Erre tanítsunk meg másokat is .

Szent Pál mondja: aki prófétál , embereknek beszél épülésükre, bátorítá
sukra és vigasztalásukra (1Kor 14,3). A prófétálás legjelentősebb próbája ez:
építi-e Krisztus testét? A keresztény életben a természetfölötti megnyilvánu
lásoknak magában véve nincs értékük. csak akkor . ha segítenek építen i
Krisztus testét. Azért fontos az. hogyan mutatkozik be a természetfölötti ado
mány. A prófécia lehet épületes; lehet olyan heves. hogy elrettent. és lehet
olyan félénk, hogy határozatlanságban hagy.

A tanítás is építi Krisztus testét; a jó tanítás hiánya a legtöbb lmaössze
jövetel hibája. A tanítás lehet spont ánul folyó , vagy előkészített beszéd. Az
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elején szükséges az útbalqazltás a Szentlélek ajándékairól, azok használatá
ról, s a megfelelő magatartásról velük szemben. Minthogy szabad a hozzá
szólás, elkerülhete tle nül e l őfordu lnak olyan kij elentések, amelyek nem meg
bízhatók; itt a vezetőnek meg kell adnia a helyes, megnyugtató választ.

Rendesen lehetetlen minden szándékra imádkozni, amit csak előterjesz

tenek . Túl sok ilyen van. De nehéz is bizalommal imádkozni egy szándékra,
amelyet az ember nem ism er elég részletesen. Ezért sok helyen a rendes
gyűlés után még van egy másik , amelyen a személyes szükségletekért imád
koznak. Itt egyesek érdekében jobban lehet a pró fétálás és tanítás adományát
is használnI.

Nemcsak az ülés keretét kell előkész í ten i . A résztvevőknek elkészülve
kell jönni. . M it kívánsz, Uram? Mit akarsz ma nekem adni te stvéreim javára?
Uram, ma mit akarsz t ölem?" Az előkészületben legyen szeréte t. önátadás
és alázatos szerénység.

Közös élet és vezetés

A karizmatikusok tapas zta lata ugyanaz, mint az őskeresztényeké (vö .
Csel 4,32-5, 1-16; 6,1-60; 1Kor 12-14): a karizmatikus adományokat a kö
zösségben kapják meg és használják; a megújulás nem tartós , ha nin cs meg
a kapcso lat a közösséggel , a Szent lél ekben való élet csak itt fejlőd i k igazán.

lsten terve az, hogy azok, akik követ ik Fiát és megkapják a Szentlelket,
lépj enek élet- és szeretetközösségbe Istennel és egymássa l. Igy jel et alkot 
nak, és e jel miatt az emberek hinni fognak az evangéliu mban és az üdvös
ségben . A kereszténység lényegéné l fogva közösségi , s lsten ind ításait el·
fogadni annyi, mint az élet közös formája felé t art ani.

A karizma t ikus mozgalom előbb ell enszenwel volt minden emberi veze
téssel szemben . Es ez érthető . A Szent lé lek kiáradása mintegy új szellő a
bezárt Egyházban, ahol sok az emberi. De lsten terveibe bele van számítva
az emberek kölcs önös összemű ködése. Már Korintus is nagyon rászorult Szent
Pál beavatkozására és vezetésére. M inden közösségben működnie kell az
apostoli és pásztor i t evékenységnek, hogy a közösség fejlődhessék , egész
séges és egységes legyem. 1969-ben az északamerikai püspökök álta l kikül
dött teológiai vizsgálóbizottság azt javaso lta. ajánljá k egyes papoknak az
együttműködést a mozgalomm al. Ezt a vezetést és segítséget a tagok szi
vesen fogadnák.

Kellékek a vezetőben : vegye fel keresztjét (Mt 17,24-25), készüljön külsö
belső megpróbáltatásokra (Jak 5,20) , legyen nagy gondja saját el őhaladására

(1Kor 9,27), hogy példakép lehessen; legyen gondja a rábízo t takra (Lk 12,
47-48), a másokkal való bánásmódban legyen nagylelkű , meg értő és meg
beszélésre kész: végül legyen meg benne a vezetés karizmat ikus adománya
(vö. Jn 21,16). A feladat nem annyira tenni , mint szeret ni.
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Lelkipásztori feladatok és nehézségek

A karizmatikus megújulás nagy segítséget adhat a mai Egyháznak. De ne
hézségeket is jelenthet . A kérdés: hogyan és hol il lik bele az Egyházba?
Hogyan fog résztven ni az Egyház éle tében? Ezt a kérdést nem elhallgatni kell .
hanem megoldani.

Először is le kell szögezni , hogy ez a megújul ás mindenki számára való,
nem lehet kisajátitani. Mindenkin él fel kell ene szabadulnia és műkö dé sbe

lépnie a Szent lélek adományainak. Jöhet idő. amikor a Szentlélek rn űk ö d ése

sokkal szembeötlőbb lesz, mint ma. amikor a hívek általá ban kicsi t .mé l yhű

t ört" állap otban vannak.

A karizmat ikus megúju lás helyét az Egyházban így határozhatjuk meg:

1) Ha csupán szenzáció marad, amolyan . Ielki rekl ám". akkor e l őbb-ut öbb

meg fog halni. Marad legföljebb a sóhajtozás: milyen kár volt érte. A rend
kívüli adományok vonzzák az embereket. De a Szentlélek nem egycsapásra
alakít át . Az átalakulás feltétele a kitart ás a közös imádásban és igyekezet
ben.

2) Ahhoz, hogy az Egyház egy-egy része telj esen megújhodjék, nem elég,
ha minden egyes tagja megújul, hanem a közösségnek magának is új életet
kell kezdenie. Együtt kell éln i, együtt dolgozni; a Szentl élekben élni. nyitva
lenni az ő mű k öd ése számára.

3) A karizm at ikusok között igen erős a törekvés kis imaközösség ekbe
való t ömörül és re. ahol minde n külsőség nélk ül imádkozhatnak és kinyílnak a
Szent lélek adományai számára. Ez sokak lelk i szükségletének eleget tesz.
De ahhoz. hogy átütő erőt képviseljenek az Egyház életében. nagyobb közös
ségekre is szükség van. A Szentlé lek sok rn ű k ö d ése csak így lehetséges.
Enélkü l korlátozzuk a megújhodás eredményét.

4) I:rdekes probléma a karizmat ikus közösség viszonya a plébániához. Egy
plébánia is közösség. De főleg nagyvárosokban tagjai sokszor ali g ismerik
egymást . Az említett közösségek min teg y rész-plébániákat alkothatnak. egy
vagy töb b vezetővel. Va lósz ín ű l eg az egész euchariszt ikus intentis ztelet be
fog illeszkedni az összejövete lbe. Mi ndez nem idéz e l ő szakadást a plébánia
hívei közt. De ezek olyan közösségek lesznek. amelyekben kiképzés, élet és
apostolkodás van. Tehát jobb a karizmatikusoknak maradni a maí plébániai hatá
rok között, és segí teni megúj ítani azokat. Ez sokkal nehezebb. mint új közös
séget kezdeni. De ha alázatosak és engedelmesek maradnak. segítik a plé
bánia munk áját , és nyugodtan megbeszé lik a dolgokat , a személyi kérdések
megoldódnak.

Mi legyen az ökumenikus kérdéssel? Az ökumenikus összeköttetésnek
meg kell maradnia, ez lsten és az Egyház akarata. A karizmat ikusok találhat
nak olyan utakat és megoldásokat, amely ek az egész Egyház számára haszna
vehetők az ökumeni kus mozgalmat és szellemet illetőleg .
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A karizmatikus megújulás és a hivatalos Egyház

A karizmat ikus megújul ássai szemben az Egyház Idáig inkább várakozó
állásponton van: látni akarja a gyümölcsöt, hogy abból itélhessen.

Ne feledjük azonban, hogya Ii. Vatikáni Zsinat külön szól a karizmatikus
adományokról, amelyek minden h ivőnek szólhatnak, és .hálaadással és öröm
mel kell fogadn i, rnert kiválóan megfelelők és hasznosak az Egyház szükség
lete ire" (LG 12). A laikusok apostolkodásáról szólva pedig kiemeli : a Szent
lélek ehhez különleges adományokat (karizmákat) ad lsten népének, tetszése
szerint osztogatva mindenkinek , hogy mint jó sáfárok továbbadják az egész
test épülésére. E kar izmák elnyerése - beleértve a kevésbé figyelem keitő

ket is - minden hivének jogává és kötelesség évé tesz i, hogy felhaszn álja
őket az ember iség javára és az Egyház építésé re. Amikor ezt teszi, élvezze
a Szentlélek szabadságát, aki "ott fú, ahol akar", de ugyanakkor maradjon
közösségben testvéreivel és főleg pásztoraival. Ez utóbbiaknak kell ítélni az
adományok igazi természetéről és helyes használatáról, nem azért , hogy
kioltsák a Lelket, hanem hogy kipróbáljanak mindent és ragaszkodjanak ah
hoz, ami jó. (Apostolicam actuositatem 3.)

A teológiai bizottság már említett 1969-es jelentésében, amelyet a püs
pökök jóváhagytak, az áll, hogya mozgalom teológiailag és bibliailag szilárd
alapon áll , és hozzájárul a hit és az elkötelezés megújul ásához az Egyházban.
Meg itélésére talán a legjobb rnód, ha megfigyeljük a hatást azokon, aki részt
vesznek benne. Sok jel vall arra, hogy ez a hatás pozitiv. .A mozgalmat ne
akadályozzák. Hadd fejlődjék tovább. Bizonyos tek intetekben óvatoss ágra van
szükség . .. Tisztában kell lennünk vele, hogy kultúránkban az a törekvés
merül fel, hogy a vallásos tapasztalatot állítsák a vallásos tan helyébe :

idézzük végül Suenens bíboros nyilatkozatát (New Covenant , 1973. július) :
"Bizonyára vannak terminológiai nehézségek, de arnlr öl a karizmatikus megúju
lásban beszélnek, és amit mint ,a Lélek keresztségét' megtapasztalnak, az
az, amit mi keresünk. Az, ahová az embereket el kell vezetn ünk. A kereszt
ség és bérmálás által részesei vagyunk a Léieknek . De sokunk számára szük
séges, hogy megkapjuk a Lélek keresztségét, megtapasztaljuk a Lélek meg
szabadttását. kiszolgáltassuk magunkat neki , és megengedjük lsten Lelkének,
hogy birtokába vegyen : A blboros még kiemeli : .Fontos a kapcsolat a kariz
matikus és az intézményes elem között." Vagyis mind az egyeseknek, mind
a hivatalos Egyháznak vigyáznia kell , hogy ne menjen ek el érzéketlenül .az
Idők jelel" mellett.

Irodalom: Kevln and Dorothy Ranaghan: Catholic Pentecostals . New York 1969: As the
Spir it Leads Us. New York 1971. Bernhard Gram SJ: Die kath . char ismatische Bewc
gung, in: St immen der Zeit 1973, 651-671. Die Pflngstbewegung in den USA, in: Her
der-Korrespondenz 27 (1973) , 387-389. J. M. Ford: Pfi ngst bewegung im Katholizlsmus,
ln: Concil ium 8 (1972) , 684·687. Kilian McDonnei : Prot . és kat . pünkösdh ivők , in:
Mérleg 1972, 130-135. Edward O'Connor: The Pentecostal Mov ement in the Catholic
Church, Ave Maria Press 1971 (a mozgalom teológiai értékelése .)
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