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Peres Imre 
 

A pünkösdi entuziazmus 
pozitív és negatív vetületei1 
 

 pünkösdi ünnepek alkalmával gyakrabban vesszük elő a Szentlélekkel kap-
csolatos bibliai igéket, és fokozottabb figyelmet szentelünk a Lélek jelensé-
geinek. Prédikációink többnyire azt a kicsengést kapják, hogy: szükségünk 

van a Szentlélekre, mert az minket is – mint annakidején az első pünkösd alkalmá-
val a tanítványokat – fellelkesít, és gazdagabb lelki világba visz, ahol sok csodálatos 
átélésre tehetünk szert. Azonban nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy 
a Lélekre való hivatkozás és a lelkesedés mennyire lehet pozitív vagy netán negatív je-
lenség is. Előadásomban három kategóriát határozok meg, amelyben a Lélekre való 
hivatkozás és a lelkesedés jelenik meg: isteni, emberi és démoni (ördögi) dimenzió-
ban. Előbb azonban magáról a lelkesedésről és annak fogalmi hátteréről, azaz az 
entuziazmusról szólok.2 
 
1. A fogalom tisztázása és behatárolása 
Ennek a fogalomnak nem egy pontosan megállapított és rögzített értelmezése van, 
hanem erős fejlődési folyamatokon ment keresztül, és minden korban más-más 
(azaz enyhébb vagy hevesebb megnyilvánulási mozzanatokat) tartalmat tulajdoní-
tottak neki. Az egyik ilyen rokon- vagy segédszó az extázis, amelynek viszont nem-
csak magyarázó, hanem önálló, saját jellege is van. Így e két szó egymástól való el-
választása és határozott körvonalazása csak nagyon nehezen oldható meg. Ugyanis:   

„Az entuziazmus eredetileg egy teológiai felfogás volt, miközben az extázis  
nem teológiai, hanem orvosi territórium terminológiájából származik.“3 A monda-
nivalójuk azonban azonos: az extatikus vagy entuziasztikus állapotba kerülő ember 
normális funkciói elakadnak, és a józan morális emberi jellemek megszűnnek vagy 
meglassulnak, mialatt az emocionális és az intuitív veszi át a hangsúlyt,4 miközben 
magasabb, „isteni“ szférákba viszi a lelket, amely számára már a test nem akadály: 
érzéketlenné válik pl. a fájdalom vagy más környező behatás és a hétköznapok 
                                                 

1 Elhangzott Miskolcon, a Református Székházban 2010. május 13-án, pünkösdi előkészítő lelkészér-
tekezleti előadásként. 

2 Megjegyzés gyanánt meg kell említenem, hogy a pünkösdi lelki jelenségek vizsgálatánál – a kérdés 
többoldalú megközelítése végett – figyelembe kellett vennem nemcsak a tudományos jellegű iro-
dalmat, hanem olyan műveket is, amelyek az extrém mozgalmak saját kiadványai, mert a vallási-
lelki jelenségeikre vonatkozó hiteles információkat éppen onnan lehet megszerezni. Kötelességünk 
figyelmeztetni egymást a karizmatikus irodalomra (mint pl. Arnold Bittlinger, Lary Christenson), 
ugyanakkor a hevesen ez ellen küzdő evangéliumi ’iratmissziós’ szerzőkre (mint pl. Hans Branden-
burg, DeHaan, stb.).   

3 Angus, S., The Mystery-Religions and Christianity, New York 1925, 104. 
4 Angus, S., The Mystery-Religions and Christianity, 101. 
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szürke élete iránt, felszabadulhat még a mulandóság- és tér-érzékelésből is, megtelik 
izgalommal, „istenséggel“, boldogító látomásokkal, amelyeket csak a szellem érzé-
kelhet, mert téren és időn túl állnak. Az ilyen félig fizikai, félig lelki állapot csodálatos 
(isteni) erőt kölcsönöz az elragadottnak, aki egészen transzállapotba juthat, és az isten-
séggel egyesülhet (eltekintve attól, hogy most gnosztikus, misztikus vagy filozófiai 
„módszerről“ volna szó).5 Ennek az állapotnak az isteni erő-kifejlesztési megnyilvá-
nulást kísérő jelenségei különbözők lehetnek: valaki a rendkívüli örömtől csak han-
gosan kiált,6 valaki „más nyelveken“ szól, prófétál, valaki rázza magát, veri a földet, 
valaki tanít vagy énekel, valaki gyógyításra képes vagy démonokat űz, mint pl. Jé-
zus,7 valaki komoly gigászi tettekre lesz így képes, önfeláldozásra (tűzhalálra – 1Kor 
13,2), hatalmas művészeti alkotásokra stb. 

Persze, nem mindenkinél egyformán jelentkezik az elragadottság vagy az extá-
zis állapota. Valakinél éppen ellenkezőleg: a tetőfokán mozdulatlanságba süllyed, 
teste mintegy megmerevedik, ahogy pl. Saulról tudjuk (1Sám 19,24), vagy pedig hir-
telen futni kezd, mint Illés (1Kir 18,46).8 Mindez a nagy belső lelki elragadottság-
nak, isteni „megszállottságnak“ vagy „feldobásnak“ az eredményeként jelentkezik. 

A fentebb említett elragadtatás, megragadottság, feldobott állapot, megszállott-
ság kifejezéseken kívül ide sorolhatjuk még a lelkesedés, esetleg őrjöngés vagy a 
csendesebb ujjongás, ihletettség, Istennel egyesülés, „pneumatikus kondíció“, 
transz állapot, „túlfűtöttség“, magából kilépés, magánkívüliség szavakat, de a legál-
talánosabban elterjedt fogalom a ra jongás , amelyet a német Schwärmer mintájára 
Szemere Pál, a 19. század elején a raj  szóból képezett, és amely eredetileg „valami-
ért lelkesedni, hevülni“ értelmet kapott.9 

Ez a kifejezés található minden szakkönyvben és stúdiumban.10 A legnagyobb 
előfordulása azonban a pünkösdi mozgalom elleni irodalomra jellemző, amely persze 
sok ’mellék-’ és ’kiegészítő’ szavakat, jelzőket csatolt hozzá. A vita elmérgesedett, s 
így a rajongás fogalom is szándékosan rossz „mellékízt“ kapott. Ezért előadásomban 
– ha különböző szinonimákat is használok, mégis – az eredeti kifejezés a mérvadó! 

 
Ha az entuziazmus szónak lexikális értelmezését nézzük, nagyon érdekes megvilágí-
tást kapunk e kérdésben. Pl. olyat, amely szerint az entuziazmus „emelkedett, a hét-
köznapin magasan fölötte álló hangulata az elmének, midőn valamely érzelem, gon-
dolat, szándék nemcsak eltölti tudatunkat, uralkodik rajtunk, legnagyobb érdeklő-
désünket kelti, hanem egyszersmind boldoggá tesz és gyakran viharos erővel tettek-
re ragad bennünket”.11 Hogy félreértés ne essék, az ellenvetésre is szükség van: az, 
ami csak az érzelmeinkre hat (bánat, öröm), értelmünket ingerli vagy nagyon foglal-
koztat (valami tudományos, kutatási vagy kíváncsisági kérdésben), vagy akaratunkat 

                                                 

5 EA – Encyklopedie antiky (Az ókor enciklopédiája), Praha 1973, 188. 
6 Peres I., Az örömről - különös szemmel, in: Kálvinista Szemle 1993/VII, 3. 
7 Thieme, K., Verzückung, Enthusiasmus, Schwärmerei, in: Realencyklopedie für protestantische Theolo-
gie und Kirche, hrgs. A. Hauck, XX. Band, Leipzig 1908, 587; 

8 Vö. még: Geldbach, E. u.a. (Hrsg.), Evangelisches Gemeindelexikon, Wuppertal 1978,137. 
9 Balassa J., A magyar nyelv szótára II., Grill, Budapest 1940, 162. old. 
10 Magyar nyelvünkben vannak az entuziazmus szónak más szinonimái is, de minden kifejezés kissé a 
saját irányát mutatja. 

11 A Pallas nagy lexikona, XI, Budapest 1897kk, 381. 
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is izgatja (pénzkérdés, szerelem stb.), az még nem entuziazmus, mert nem lel-
kesít és nem ragad meg, hanem csak ránk nehezedik vagy megkötöz és magunk kö-
rüli forgásra hajt, miközben az entuziazmusban a  magunkról való teljes  meg-
feledkezés és viharos indulat (mintha „más lélek szállt volna meg” a fő. Így tehát 
az entuziazmusban „az érzelem dominál: valamit nagyon szeretünk, annyira, hogy 
saját magunkról megfeledkezhetünk, saját magunkat a szeretett személy vagy ügy 
szolgálatába bocsátjuk; ez áll az előtérben, ennek rendeljük alá magunkat, ennek tu-
lajdonítunk mindent meghaladó becset … ez a szeretet, ez az intenzív érdeklődés 
egész valónkat megragadja, erősebb mozgásba hozza, tettekre bírja“, miközben 
hozzákapcsolódik még a „józan ész, mely e szeretet érvényesülésének útját meg-
szabja és túlzásoktól visszatart, végre erős akarat, mely e két erő behatása alatt az 
ügyért cselekszik“).12 Bár mi néha másképp is  magyaráznánk és fogalmaznánk, mé-
gis találó és kifejező értelmezést nyújt nekünk. 

Abraham Heschel „The Prophets“ című kiváló tanulmányában a következő találó 
sorokat írja le: „Az a fontos a misztikus cselekményekben, hogy valami történik; 
az a fontos a prófétai cselekményekben, hogy valami e lhangzik. Az extázis egy 
csupasz szituáció megtapasztalása, egy belső feltételé. A prófétálás egy kapcsolat 
létrejöttének a megtapasztalása, az üzenet átviteléé. Az extázis tapasztalásának for-
mája van, de nincs tartalma. A prófétálás élményének van formája és tartalma. Az 
extázis a jelenlét érzékelése; a prófétálás összeütközés egy személlyel. Az extázis 
egydimenziós, nincs különbség az élmény alanya és maga az élmény között. A szemé-
lyiség egyesül az istenivel. A prófétálás találkozás. Az Isten Isten, az ember ember, a 
kettő találkozhat, de soha nem egyesülhet. Közösség ez, ám sohasem eggyé válás“.13 

De nézzük most meg, mit mond a szó eredete. 
Samuel Angus szerint14 az entuziazmus szó (ejnqousia'n) legelőször a misztériu-

mok szókincséhez tartozott, ahol az igei formája a bakceuvein szinonimájaként sze-
repel, amelynek az értelmezése valószínű arra a cselekvésre utal, amely a Bakchus-, 
másnéven Dionüzosz-kultusz vallási gyakorlatát képezte, vagyis azt a mestersége-
sen előidézett elragadtatási folyamatot, amelyben „az istenség által megittasult ember 
számára természetes életének minden korlátja ledől és széttolódik“ (Dionüzosz = 
Bysios = „föloldó“).15 Így válik az ember ejn-qew/'-/(e[nqeoi)-vá, azaz „istenben lévő“ 
vagy „istentől megszállva“ vagy „istennel teli“ (katecovmenoi ejk tou' qeou').16 És-
pedig oly mértékben, hogy teljesen az isten hatalmában van, az Isten vele cselekszik 
és beszél; az ő saját öntudata pedig eltűnik (ejksth'nai), hogy teljesen csak az isteni 
igazságokra koncentráljon,17 amelyeknek jó „csatornái“ és „vezetékei“ voltak éppen 
azok a mű kondíciók, azaz extatikus és entuziasztikus állapotok.18 A misztériumok-
ban azonban ezek az állapotok – főleg a nők körében19 – annyira hevültek voltak, 
és magánkívüliségig fokozódtak (e[kstasi"), hogy embertelen orgiákhoz vezettek, 
                                                 

12 Pallas-lexikon XI., 382. 
13 Klempa, W., Az extázis és a Szentlélek, in: Theológiai Szemle 1979, 151. 
14 Angus, S., The Mystery-Religions and Christianity, 104. 
15 Kovács K., Hellenizmus, Róma, zsidóság, Köln-Bécs 1969, 145; Kerényi K., Görög mitológia, Budapest 
1977, 178. 

16 Holtzmann, H. – Zöpffel, R., Lexikon für Theologie und Kirchenwesen, Braunschweig 1895, 228. 
17 Rohde, E., Psyche II, Tübingen 1921, 19. 
18 Angus, S., The Mystery-Religions and Christianity, 105. 
19 Vö. Quanter, R., Das Weib in den Religionen, Berlin 21925, 176. 
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és őrült őrjöngéssé (maivnesqai) fajultak el.20 Ezekben már aztán nemcsak az enyhe 
entuziazmusi formák (pl. prófécia, vízió, álom, látomás, jóslás = közvetlen isteni ki-
jelentések és megnyilvánulások) jutottak kifejezésre, hanem sok más is, aminek már 
az eredeti entuziazmushoz nem sok köze volt.21 Ezeket a „bakchanáliákat“ végül is 
az őrjöngő borzalmaik miatt a római szenátusnak le kellett állítania (186-ban Kr. e.) 
és halálos ítélet terhe alatt szigorúan korlátoznia.22 Így hát az „orgiasztikus entuzi-
azmus“ kényszerítve volt visszalépni, és helyet adni csendesebb vallási formáknak. 

Az ún. keresztyén entuziazmusban is különböző fejlődési szakaszok észlelhetők, 
de azért más jellegűek voltak, mint a görög és pogány világban. Itt azonban a prob-
léma abból adódott, hogy az entuziazmusban szenvedő keresztyének általában ke-
rülték az Írást, és ennek következtében, a „tudatos ihletettségük“ miatt sok szaka-
dásra, tévtanításra és zűrzavarra adtak okot. Az egészséges bibliai entuziazmustól 
egy olyan szélsőséges entuziazmusba csaptak át, amelyben nem vonakodtak még 
attól sem, hogy magukat új, „mennyei prófétáknak“ tartsák, és különös belső érzé-
kenységről beszéljenek, amely képes (az Isten igéjét kikerülve, mellőzve, föléje ke-
rülve) új isteni kijelentéseket szerezni,23 és ezeket mérvadónak tartani (a végidőnek 
közeli várása, a házasélet tagadása – ördöginek tartása, aszketizmus, szentségek 
megvetése, egyházellenesség, egy kiragadott bibliai (fél)igazság túlhangsúlyozása, ki-
zárólagos tévedhetetlenségük igénylése stb.). Nem csoda tehát, hogy a történelem 
különböző jelzőket használt a jelölésükre, mint pl. „bolondozók“, álmodozó, 
szentségtörők, megszállottak, eretnekek, tévelygők, „fanatici spiritus“ (Melanchton), 
„doctores extatici“ stb.24 Most nem részletezzük ezeket a mozzanatokat, hanem csak a 
fogalom tisztázása érdekében említjük őket. Ugyanis minél tovább, annál nehezeb-
ben találják meg a régi, egészséges bibliai medret, amelyet legjobban Jézus Krisztus 
és Pál apostol proklamál, feddve a tanítványokat (Lk 10,20) és az ősegyház tagjait 
(1Kor 12-14) az egészségtelen, túlkapásból eredő megnyilvánulások miatt. Éppen 
ezek miatt a túlkapások miatt szorították ki őket sokszor az egyházi közösségekből, 
ha már előbb maguk nem léptek ki afféle szuper-hívőségük tudata miatt. 

Nem csoda tehát, ha újabban is megvető és elutasító nézet terjed az entuziaz-
mus fogalmával kapcsolatban, amely alatt ma a legtöbb egyháztag automatikusan a 
lelki felizgatottságot, hallucinációt, (mesterségesen is előidézett) lelki élmények haj-
szolását, természetfeletti megtapasztalásokat, titokzatos erőkkel való betöltődést, 
Lélek-keresztséget, nyelveken szólást, sokszori magánkívüli állapotot és benne az 
Istennel való bizalmaskodást stb. – ami egyformán titokzatos és szenzációs is – 
képzeli maga elé, és ennek következtében leggyakrabban a hitélet betegségének te-
kinti, és inkább a gonosz szellemekkel, démoni világ erőivel hozza kapcsolatba, 
minthogy „Isten ajándékának” tartsa.25  

                                                 

20 Pl. Bakchus-, Baál- és Korybant-kultuszok, Kybele és Pán rítusai stb. 
21 Peres I., A krétai misztériumok titokzatos világa, in: Vladár G. (szerk.), Eulogia, Tanulmánykötet dr. 
Bartha Tibor tiszteletére, Pápa 2004, 50-52.  

22 EA – Encyklopedie antiky, 97. 
23 Brandenburg, H., A hitélet gyermekbetegségei, Wuppertal 1975, 50. 
24 Thieme, K., Verzückung, Enthusiasmus, Schwärmerie, 588 k. 
25 Vö. DeHaan, R. W., Vita a karizmatikus mozgalommal – a nyelvekenszólás, Evangéliumi Kiadó, (?), 10 kk; 
Conkey, J. H., A Szentlélek hármas titka, Kassa-Lahr-Dinglingen 1969, 85 kk; Brandenburg, H., A hitélet 
gyermekbetegségei, 34 kk; Pákozdy L. M., Glossolalai – egykor és ma, in: Theologiai Szemle 1972, 10 kk. 
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Azonban ha a kérdést nem elfogultan és egyoldalúan akarjuk vizsgálni, tudjuk, 
hogy a vizsgálódást nem lehet annyira leegyszerűsíteni és mindent, már a vizsgálat 
előtt, előítélettel eldönteni. Nagy szükség van itt a józanságra, tárgyilagosságra és a 
hitre, hogy a legbonyolultabb lelki folyamatokról, hatásokról és megnyilvánulások-
ról is Isten szerint tudjunk dönteni, minden pozitív vagy negatív elhamarkodottság 
nélkül.26 

Ha tehát megjelöltük már az entuziazmus szónak határterületét, beleértve az 
eredeti, történelmi, mai és még azt a sok változó mozzanatát, ami érte azt egészen 
napjainkig, megközelíthetjük még ezt a kifejezést és az általa jelölt emberi állapotot 
a rá hatást gyakorló oldalról is. 

 
2. Emberi entuziazmus 
Ha az entuziazmus előfordulásának okait vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy ezek 
kb. három csoportba oszthatók, mégpedig: a szentlélektől, ördögtől és emberektől 
valókra.27 Ennél a harmadiknál még külön fontolóra kell vennünk azt, hogy egysze-
rűen csak emberi buzgólkodásról, különlegességre vágyásról van szó, vagy pedig 
komolyabb lelki betegségről. 

Most vegyük vizsgálat alá először az ún. pszichikus eredetű megbetegedési 
formákat. 

V. I. Levi megállapította28 – az ókori rómaiak, J. Olds és J. C. Lilly kísérlete 
eredményeiből kiindulva29 -, hogy pl. az epilepsziában szenvedő betegnek nagyon is 
könnyű befolyásolnia magát abban, hogy egymás után ismételten bizonyos transz-
ba, extázisba vagy egyszerűen rohamba kerüljön. Elég pl. szembe nézni a nappal, és 
a ritmikus (nap)fényhatás megszakítása (kézmozdulatokkal, fejforgatással) elvégzi a 
magáét: a beteg rohamokban vagy szinte magánkívüli állapotban (sokszor habzó 
szájjal) összeesik. Valakinél az ilyen állapotba való jutás sok és nagy érzelmi élvezet-
tel jár együtt, ezért sokszor maga is előidézi magának ezt az állapotot, bár a „józan 
pillanatokban” harcolna is e rossz szokás ellen. Voltak olyan esetek is – mondja V. 
L. Levi -, hogy egyes betegeknek elég volt napsütötte időben kimenni az udvarra, 
vagy erősen fehér színű dolgokat mosni, ill. ránézni a csillogó friss hóra, és a roham 
máris jelentkezett. Azonban nem mindig csak kellemes élményeket hozott magával. 

Ennek a magyarázata talán abban rejlik – mondja Levi –, hogy az agyban ösz-
szegyülemlett különböző idegsejtek kölcsönösen hatnak egymásra, erős intenzív rit-
musba kerülnek, és így bizonyos rezonanciát kezdenek képezni.30 És éppen ez al-
kotja a lelki rohamnak a csúcsát; nem tart hosszú ideig, de kimondhatatlan élmé-
nyeket, élvezetet, „isteni“ kijelentéseket, inspirációt szül, mintha egy rövid pillanat-
ra feltárulna előttünk egész lényünknek az értelme, valósága. Utána pedig csendes, 
nyugodt és édes feloldódás következik.  

Ilyenben szenvedett pl. a nagy F. M. Dosztojevszkij is, aki különböző idegi fel-
izgatottság hatására is rohamba került. Pld. ha valaki előtte gyalázta Krisztust és be-

                                                 

26 Dautzenberg, G., Urchristliche Prophetie, BWANT 104, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 
1975, 122-148. 

27 Végh T., Hiszek Szentlélekben, Budapest 1979, 39. 
28 Levi, V. L., Honba za myšlienkou, Smena: Bratislava 1976, 19. 
29 Vö. Lilly, J. C., The mind of the dolphin, Winkler Verlag:  München,  1969. 
30 Levi, V. L., Honba za myšliekou, 20. 
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bizonyosodott, hogy amaz tévedett és neki volt igaza, ahogy egy alkalommal a ha-
rangok megszólalása is elég volt ahhoz, hogy boldogító transzba, rohamba essen.31 

Egyébként ezeket a rohamokat elő lehet idézni pl. zenével, tánccal, italokkal, 
ritmikus kiáltozásokkal, sóhajokkal, egyforma szavak állandó mondogatásával (mint 
pl. Korinthusban is volt egy ilyen formula”: Jézus az Úr – 1Kor 12,3), különböző 
testrészek simogatásával, fejcsóválással, de virrasztással, koplalással, éhezéssel, böj-
töléssel, szent tárgyak megtekintésével – megérintésével, hallucinációkkal, szug-
geszciókkal és minden más módszerrel is, amelyek a misztériumok apparátusához 
tartoztak.32 Ide sorolhatjuk még a tipikusan delphi gyakorlatot is, amely abból állt, 
hogy a mágusok és más próféta-jellegű jósok jártak a gőz- és gázforrásokhoz-kráte-
rekhez és ott jósoltak, extáziáltak.33 Hasonló gyakorlatról olvasunk az Ószövetségben 
is, ahol azonban a nagy isteni kijelentések a vízforrásoknál és a kutaknál történnek. 

Visszakanyarodva az eredeti gondolathoz, megállapítható, hogy így lehet hatni 
nemcsak a tényleges betegekre, hanem az egyébként egészséges, de arrafelé hajló 
emberekre is.34 

Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy minden epileptikus keresztyén 
entuziaszta is egyúttal, hanem csak azt, hogy a transz-állapot valóban mestersége-
sen is előidézhető, és hogy miképpen megy végbe. Sajnos, sokszor ezek az elemek 
mértékadóként vannak felhasználva (tudatlanul?) a keresztyén entuziazmusban is, 
mint ami szerint mérik a lelki élet „magaslatait”, pedig teljesen emberi produktum, 
emberi erőlködés vagy betegség. Így devalválódik az igazi lelki hatás értéke. 

Az eidelizmus is mint betegség nagyon sok fajta (belső) látomással jár. 
Vondráček35 azt mondja, hogy „a tudat aktivitásának bármilyen formában történő 
alábbszállása az eiditizmushoz való hajlamosság emelését idézi elő“. Ide tartozik, 
mint hatás-váltó eszköz pl. az egyszerű fáradtság, álmatlanság, éhség, magas vér-
nyomás, láz, öregedési változások az agyban, agyrázkódás, jóga, koncentráció stb. 

Az ilyen állapotba való jutásnál először csak színes foltok képződnek az illető 
előtt (képzelet világában), aztán következik a formális képes-színes gondolat-festés, 
végül pedig a konkrét plasztikus gondolkodás.36 Így és innen lehet megmagyarázni 
sok emberi jóslatot, látnokságot és „prófétálást“, amely nem minden esetben hamis 
emberi beszéd akar lenni, csak éppen nem a valóságos isteni kinyilatkoztatásokon 
alapszik. Az ilyen „second sight“ – második látással ellátott emberek lehetnek 
ugyan Isten eszközei (mint pl. Ezékiel, Pál), azonban nehéz az ilyennél eldönteni, 
hogy a lelki hatás most isteni eredetű vagy csupán emberi?37 

Maga az extázis, amelynek annyi próféta és látnok volt az ápolója, nagyon érde-
kesen bontakozik ki és hat az emberi lelki világra. Benne az egész világ „kéznyújtás-
ra“ van közel, minden világosan, érthetően, szokatlanul kellemesen és élően hat, 
szinte az a benyomása az embernek, hogy a kozmosszal egyesül, összeolvad. Ezt –
ahogy már említettük – különböző hatások váltják ki, és nemcsak a kimondottan 

                                                 

31 Hromádka, J. L., Přelom v protestantské teologii, Praha 1956, 41. 
32 Angus, S., The Mystery-Religions and Christianity, 101. 
33 Leipoldt, J.-Grundmann, W., Die Umwelt des Urchristentums II, Berlin 1982, 90k. 
34 Vö. még az angol „quikerek“ = reszketősek. 
35 Vondráček, V., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Praha 1972, 71. 
36 Vondráček, V., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 71. 
37 Vö. még Bennett, D.-R., A Szentlélek és te, Seattle 1971, 34 kk. 
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beteg embereknél. Vondráček mondja, hogy „mindenkiben legalább parányi ro-
mantizmus van, legalább pillanatnyi extatikus élmény. Bizonyára soha nem tűnik el 
teljesen, még a gépek világában sem, és ez talán jó is“.38 Hiszen a világ és az élet 
maga hozza magával a hatásokat: a napkelte, a vöröses ég, a csendesen hullámzó 
tó, a habzó vízesés, a tenger ritmikus morajlása, az erdő csendje, a falevelek sutto-
gása, a madáréneklés, az erős virágillat.39 Ez mind szép lehet, megnyugtató, élveze-
tes, de azért meg kell különböztetnünk az isteni és emberi-természeti hatásokat, 
hogy így a döntő, hitelt és életformáló hatást Istentől várhassuk. 

A lélektan és a történelem nagyon sok olyan esetről tud, amelyet az ún. „vallá-
sos őrjöngés“ kifejezéssel jelölt meg.40 Ide mindenféle olyan látomás-élmény tarto-
zik, amelynek a főtémája vallásos tartalmú. A nagy cseh pszichológus, Vladimír 
Vondárček több esetet említ ezzel kapcsolatban, többek között az ismert protes-
táns teológus, Emanuel Swedenborg (1688-1772) bonyolult angyal-látomásait41 és 
Jeanne d’Arc (1412-1431) látomásélményeit,42 amelyek azonban erősen eltérnek a 
bibliai kinyilatkoztatástól.43 

Hasonló lapszéli jegyzetre szorítkozik még a spiritizmus olyan formája, ahol a 
közös szeánszokon a főmédium többek között idegen nyelveken szól (xenogloszia), 
amelyet transz-kívüli állapotban egyébként nem használ.44 Ezért is kell annyira óva-
tosan és megfontoltan vizsgálni, elhatárolni és megkülönböztetni az igazi isteni és 
egészséges entuziazmust a többi, idegen hatásra keletkezett entuziazmustól, bár 
„keresztyén köntösbe“ is lenne öltöztetve.45 

 
3. Démonikus hatások 
Az emberi rajongásért harcoló akarattal, valamint a lelki megbetegedési formákkal 
nagyon összefügg az ún. démonikus hatás, amely fogalom alatt azt kell érteni, hogy 
különböző „keresztyén” rajongás, elragadtatás, extázis vagy mámor mögött ott hú-
zódik és hat egy idegen (démoni) erő, amely ezeket a megnyilvánulásokat elősegíti, 
kíséri és saját romboló-pusztító céljaira használja fel.46 A Szentírás és a pszichiátri-
ai-lélektani gyakorlat különböző nevek alatt említi: levegőbeli hatalmasságok, feje-
delemségek, sötétségnek világbírói, gonoszság lelkei a magasságban, a világ elemei, 
tüzes nyilak, negatív sugárzás, kozmikus erők, meteoropáthia, protuberanciák és 
napfolttevékenység hatásai, kollektív telepátia, sugalmazások, megszállottságok…,47 
egyszóval „az ördög minden ravaszsága” (Ef 6,11), amely ott van minden ilyen je-
lenség mögött. 

A különböző kánonon kívüli iratokban még ezen kívül nagyon sok nevet és 
megjelölést találhatunk erre a gonosz, sátáni, démonikus vagy pusztító erőre: a vi-

                                                 

38 Vondráček, V., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 258. 
39 Vondráček, V., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 258. 
40 Vö. Kvacsala, J., A XVII. századbeli chiliasmus történetéhez, in: Protestáns Szemle 1890, 428-450.  
41 Swedenborg, E., Menny és pokol: látottak és hallottak szerint, Kállai, Debrecen 1993. 
42 Vö. Delteil, J., Jeanne d'Arc (ford. Lackfi János). Scolar, Budapest 2006. 
43 Vondráček, V., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 146. 
44 Vondráček, V. (Holub, F.), Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 287. 
45 Vö. pl. Comenius tévelygéseit is: Peres I., Comenius chiliazmusa, in: Apokalyptische Orientation, 
Komárno 2009, 138-156.  

46 Vö. Bennett, D.-R., A Szentlélek és te, 36 kk. 
47 Gyökössy E., Az efézusi levél magyarázata, Budapest 1973 (kézirat), 78-79, kérdő 68 kk. 
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lág, a végzet lelkei, csábítás lelkei, beliálok, pusztítás angyalai stb., amelyeket egy 
kollektív kifejezéssel is szoktak jelölni: a „gonoszság lelkeinek egyesületei“, ezeknek 
az élén a nagy Félrevezető, Összedobáló (diavbolo") és Rontó áll: a Sátán,48 más 
néven Belzebúb, amelynek az emberi képzelet megszemélyesített (gonosz isteni-
emberi) formát tulajdonít. Pál apostol teológiájában külön helyet kap még az ún. „e 
világ elemei“ kifejezés, amely a gnoszticizmusi irányzat terminológiájából szárma-
zik, de amely ellen ő élesen harcol.49  

Mivelhogy ezeknek az Isten-ellenes erőknek és hatásoknak különösen sok kö-
zük van a testhez,50 így mindenfajta testi betegség, lelki megkötözöttség, megszál-
lottság, sőt sokszor még a halál okai is a bűn és ezek az erők működésére voltak 
visszavezetve,51 minek következtében minden beteg kultikusan tisztátalannak szá-
mított. Bizonyára ez az állítás nem alaptalan – bár sokszor túlzott is -, mert az 
evangéliumok számtalan példát mutatnak fel ennek megerősítésére, hogy olykor-
olykor a betegek először bűnbocsánatot nyernek, és csak azután gyógyulnak meg.52 
És noha Jézus Krisztus úgy lép fel, mint igazi karizmatikus,53 mint a démonok le-
győzője (Mk 1,32 k; Jn 12,46;3,3), a Sátán birodalmának lerombolója és Isten királyi 
uralmának létrehozója (Mt 12,28 k), mégis a megszállottakat és a démoni világgal 
kapcsolatban lévő embereket nem kell megérintenie54 még a meggyógyításuk céljá-
ból sem, ahogy Pál is figyelmezteti Timóteust, hogy mások bűnében és tisztátalan-
ságában ne legyen részes (ne foglalkozzon vele, ne boncolgassa!), és a kézrátételt 
(gyógyítás – démonűzés végett?) ne siesse el senkinél (1Tim 5,22)! Egyébként ko-
moly következmények járnak vele, mint ahogy pl. Corrie ten Boom egyik könyvé-
ben55 említi: rázás, földre-dobás hatása a gyógyítóra stb.56  

Jézusnál megfigyelhetjük, hogy ő a megszállottakat vagy ún. ördöngősöket óva-
tosan kezelte,57 lehetőleg nem érintette meg, hanem csak messziről szólt rájuk, vagy 
beszélt a bennük levő lelkekkel, őrizkedvén így az ő hatásuktól. Tudvalevő, hogy az 
érintés különös természeti és szellemi erőknek és képességeknek a közlésével van 
összekötve, és az érintésnél úgy a tárgy és a személy, mint a két személy között 
ezek folyamatba lépnek. Így tehát érthető Pál és Jézus óvatossága, akik szerint – 
mondjuk úgy: – ez a felhalmozódott villamosságszerű erőanyag már a puszta érin-
tésre úgy az érintettet, mint az erő birtokosát megilleti.58 (Jézus észrevette mindig, 
hogy „kiment belőle az erő“, és észrevették pl. a betegek is, mert meggyógyultak – 

                                                 

48 Schlier, H., Der Brief an die Epheser, Düsseldorf 31962, 290 kk; Fries, H., Handbuch theologischer 
Grundbegriffe IV., München 1970, 22 kk. 

49 Vö. Conzelmann, H. – Lindemann, A., Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen 19762, 229 k; 
Pokorný, P., Der Epheserbrief und die Gnosis, Berlin 1965, 120kk. 

50 „Vigyázzatok…“ 18. 
51 Conzelmann, H. – Lindemann, A., Arbeitsbuch zum Neuen Testament, 46 kk. 
52 Vö. Lk 5,17–26; Mk 1,21–28; 5,1–20; Mt 9,32–34 stb. 
53 Hengel, M., Nachfolge und Charisma, Verlag Alfred Töpelmann, Berlin 1968, 70-74. 
54 Vö. pl. Böcher, O., Christus Exorcista, BWANT V/16, Stuttgart 1962. 
55 Corrie ten Boom, Jézus nevének ereje, 32. 
56 Vö. még Bernd Kollmann könyvét: Neutestamentliche Wundergeschichten, Kohlhammer, Stuttgart-
Berlin-Köln 2002, 68-78. 

57 Grundmann, W., Das Evangelium nach Markus, HNT 2, Berlin 1984, 159-164. 
58 Raffay, S., Az érintés az Újszövetségben, in: Theologiai Szaklap 1904, 263 k. 
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Mk 5,29-30!). Hasonlóképpen érvényes nemcsak a gyógyítási erők és a Szentlélek 
közlése, hanem a gonosz erők, démoni hatások közlése is.59 

Hogy az így előidézett entuziazmus mennyire lehetséges, bizonyítja az Újszö-
vetségnek az a felismerése, hogy a gonosz lelkek, démonok – az emberben vagy az 
emberből – beszélnek (érthető, de idegen nyelveken is – Mk 1,23k; 3,11k; 5,7; 
1Kor 12,3; 14), prófétálnak-jósolnak (ApCsel 16,16), gyötrik az embert: néha meg-
némítják vagy hirtelen kiáltoztatják, fogait csikorgattatják vele, vízbe-tűzbe ugráltat-
ják, rázzák (Lk 9,37 kk és par.), másokat bántanak (ApCsel 19,16), sőt még a disz-
nókat is eszeveszett rohangálásba, őrültségbe viszik (Lk 8,33). Aki az ilyen dolgok-
kal vagy emberekkel kapcsolatba lép vagy kapcsolatot tart, hamar hatásuk alá kerül-
het, és maga is olyanná válik. 

A mai század ezt a területet nagyon is lebecsüli, és szinte már nem hisz a léte-
zésében. De a másik ellentétes tévedésbe is eshet, hogy hisz, de egészségtelenül ér-
deklődik iránta – és az ördög mind a két tévedésnek egyformán örül, ahogy találó-
an mondta C. S. Lewis.60 És igaza van, mert valóban helyesen kell ismernünk az el-
lenséget. De helyesen kell tudnunk védekezni is ellene. A Szentírás és Isten ereje 
azonban megőrzik és megtartják azokat, akik igénybe veszik és használják. Ez teljes 
mértékben vonatkozik az effajta hamis, téves és messzemenően ártalmas entuziaz-
musra is, amely sokszor csak az emberi erőlködésből és valami lelki hatás megszer-
zéséből ered, de átcsaphat mágiába, mantikába, megszállottságba és megkötözött-
ségbe is.61 És mivel a gonosz lelkek, gonosz hatások és tisztátalan szándékok is tud-
nak kápráztató dolgokat mutatni, csodákat művelni, gyógyítani (A Jézus-név fel-
használásával is – Mt 7,22!), prófétálni, „ördögöket űzni“, jeleket előidézni (2Tess 
2,9), nagyon kell vigyázni velük szemben, hogy legalább a választottakat ne tévesszék 
meg (Mt 24,24). Ne felejtsük el, hogy az ördög akár a világosság angyalának is álcázza 
magát, és Krisztus vagy a Szentlélek „fedőnevét” is felhasználja az emberek megté-
vesztésére. Mennyivel inkább teszik ezt azok, akik alulról „inspirálva” cselekednek. 

 
4. A Szentlélek munkája 
Ami a Szentlélek munkáját illeti, itt is legjobb a Szentírás bizonyságtételére támasz-
kodni. Ott pedig elég határozott képet kapunk arról, hogy hogyan hat, cselekszik a 
Szentlélek.  

Legelőször azt kell megjegyeznünk – Küng szavaival –, hogy a Szentlélek nem 
az ember képessége, hanem teljességében Isten ereje és ajándéka, amit nem lehet az 
ember lelkével összekeverni, hanem élesen el kell attól választani. Az Isten Lelke 
szent természeténél fogva, és mindig az marad – még az emberrel kapcsolatos 
megnyilvánulásaiban is. „Nem szívódik fel, sem nem keveredik az ember individuá-
lis lelkében és lelkével (1Kor 2,10; Róm 8,16). De az Isten Lelke erőt vehet az em-
ber lelkén úgy, hogy az többé nem önmaga erejéből, hanem Isten erejéből él (Róma 
8,9-15)”, ami nem az automatikus megistenítést jelenti, hanem az új teremtést (Gal 
2,20), ami több minden csodánál és az extázis élményénél.62  

                                                 

59 Vö. Modersohn Ernő könyvét is: Teljesedjetek meg Lélekkel, Párkány 1938! 
60 Corrie ten Boom, Jézus nevének ereje, 4. 
61 Tournier P., Bibel und Medizin, Bern 1970, 150 kk. 
62 Klempa, W., Az extázis és a Szentlélek, 152. 
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Nem véletlenül tartjuk a Szentlelket a Szentháromság harmadik személyének, aki 
függetlenül az emberi lélektől cselekszik, mint valami önálló személy: először meg-
győz a bűnösségünkről, de egyúttal a Jézus Krisztus győzelméről és uralmáról is, 
bizonyságot ad a bűnök bocsánatáról, Krisztussal való közösséget hoz létre, lelki 
ajándékokkal ruházza fel az egyházat, amelyet épít, és gyümölcsét érleli, könyörög a 
hívőkért, és biztosítja őket az örök élet felől. 

A Szentlélek név mellett gyakran halljuk – főleg Jézus szájából – a Paraklétosz = 
Pártfogó-vigasztaló megjelölést is, ami szintén az ő „alapvető munkájára“ utal. „A 
szó igei alakja azt jelenti: valakit szövetségül hívni. De még inkább: valakit mint vé-
dőügyvédet hívni. Ha ezt a szót így értjük a Szentlélekre, akkor a Szentlélek olyan 
személy, aki képessé teszi az embert arra, hogy minden akadállyal szembenézzen, 
mert megerősíti, bátorrá teszi, tanácsot ad – azaz: mellette áll döntéseiben, küzdel-
meiben, harcaiban, mégpedig úgy, hogy döntései helyesek, harcai győzelmesek le-
gyenek –, ugyanakkor védőügyvédje Isten előtt is“.63  

Más értelmezés szerint a Szentlélek munkáját tanítói, bizonyságtevő és értelme-
ző szolgálatra is osztják.64 

Az egyházban nagyon sokszor az a tévedés ütötte fel a fejét, hogy a Szentlélek 
munkáját leginkább az élményekben kell keresni, és a különböző csoda-jelenetek sze-
rint valódiságát ill. mélységét megítélni. Az ilyen tapasztalatból kiinduló hit- és élet-
kritérium nagyon leegyszerűsíti és egyoldalúvá teszi a Szentlélek munkáját, hogy a 
hitélmény játszik a legnagyobb szerepet, miközben az Ige, valamint a sákramentu-
mok objektív valósága elveszíti központi jelentőségét. Ez nem azt jelenti, hogy az 
extázis-élményt ki kell zárni a keresztyén ember hitéből. Nem. Csak nem szabad, 
hogy a hívő reménysége és bizalma a tapasztalatokon és élményeken múljék, az 
csakis az Úr Jézus Krisztusban legyen, a hit ajándékozójában és bevégzőjében.65 
Egyébként ,,a ló másik oldalára eshet” a hívő: az élmények és lelki tapasztalatok haj-
szolása különböző mesterséges praktikákhoz vezetik őt, amikor a Krisztus és munká-
ja elveszíti számára a „népszerűségét“, háttérbe kerül, és csak a nagy tapasztalatok, 
lelki áldások izgalmas megnyilvánulásait keresi. Ettől pedig már csak egy lépésre van 
a lelki gőg, amely oly sokszor pusztított már az egyházban. Ezért: ha a lelki élmény 
izgalmat jelent a hívő számára, és helyet kap a hitéletében is, az csak úgy jó, ha  igei 
alapon történik, mint az „Ige extázisa“, amely  Isten Igéjéből fakad és abban gyöke-
rezik.66 Hiszen a Szentléleknek is a „testté lett Igét“ kell megdicsőítenie (Jn 16,14; 
15,26), nem pedig az ajándékokat, magasztos élményeket vagy az egyes hívőket. A 
Szentlélek is azt a vonalat folytatja, amely szerint Krisztusnak kell lenni mindennek 
mindenekben (Kol 1,18-19), tehát pünkösdkor is. ĺgy a pünkösd is kr isztocentr i-
kusan orientált,67 nem pedig ajándék-, élmény-, csoda-, vagy lelkimutatvány-
centrikusan! Találóan mondja Fries,68 hogy Jézus a Szentlélek számára nem objek-
tum, hanem szubjektum! Sőt, a páli felfogásban oJ kuvrio" to; pneu'mav ejstin (2Kor 

                                                 

63 Végh T., Hiszek Szentlélekben, 20. 
64 Jardine, S., Áradat a kiszáradt földön, Belfast 1974, 38. 
65 Klempa, W., Az extázis és a Szentlélek, 153. 
66 Klempa, W., Az extázis és a Szentlélek,153. 
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68 Fries, H., Handbuch theologischer Grundbegriffe II, 280. 
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3,17).69 Ezért csak a krisztocentrikus körön belül van helye az extatikus élménynek, 
rajongásnak vagy entuziazmusnak is! Mert a Szentléleknek ilyen hatása is van; szá-
molnunk kell vele és tisztában lenni leggyakoribb megnyilvánulási formáival is, 
amelyeket „ajándékoknak“ vagy „karizmáknak“ nevezünk. Úgy is mondható, hogy 
a karizma lényegében véve az a mód, ahogyan Isten Lelke egyes emberekben – he-
vesebben vagy higgadtabban – a gyülekezet javára működik, 70de mindig úgy, hogy 
a Szeretet „felügyelete“ alatt munkálkodjon, mert csak így van biztosítva számára a 
helyes eredmény is. 

A Szentlelket és ajándékait lehet kérni, keresni, törekedni azokra (1Kor 14,1), 
és néha a kézrátétel és megkeresztelés által is meg lehet nyerni, de csak azok részé-
ről voltak mindig eredményesek és áldásosak, akik az ÚR kiküldöttei – megbízottai 
voltak, és maguk is ezeket birtokolták, „forgatták“.71 Az entuziazmus szempontjá-
ból leghevesebben hatottak a gyógyítás, prófétálás és nyelvekenszólás ajándékai.72 Ezek-
nek a megkülönböztetési kritériumai attól függtek, mennyire voltak az egyház és 
gyülekezet épülésére valók,73 és mennyire proklamálták Úrnak Krisztust.74 Ezt 
mondja Pál mérvadónak a Korinthusi gyülekezet számára is (1Kor 12-14).75 

A Szentlélek ajándékaitól meg kell különböztetnünk az ún. „Lélek gyümölcsét“ 
(Gal 5,22), amelyről a Szentírás mindig csak egyes számban beszél. Nagyon talá-
ló Werner de Boor megfogalmazása, aki a szőlőfürt kilenc szeméről, Gyökössy 
Endre76 pedig egy narancs kilenc gerezdjéről – harmonikus gyümölcséről beszél, 
amelyek mind Lélekből és Szeretetből nőnek ki, és érnek vagy romlanak egyszer-
re:77 szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmeg-
tartóztatás. A Szentlélek munkája éppen abban nyilvánul meg a legjobban, hogy 
„egy kis Lélek-sugártól mindjárt pirosabb lesz a szőlő“, azaz érik a lelki gyümölcs, 
amelynek ízét mindenkinek kellene éreznie és élveznie. 

A Szentírásból kiindulva pedig több képet kaphatunk magáról a Szentlélekről, 
amelyek főleg a munkáját-hatását festik (szél, tűz, galamb…). Ezek azonban csak 
jelképek, amelyek mindig a „mintha“ szóval vannak összekapcsolva. Maga Lukács 
is, aki ezeket a jeleneteket leírta, csak dadogva mondja el keresgélve a megfelelő 
szavakat, hasonlatokat, csak körülhebegi. De valóságban nem fújt ott szél, nem ug-
ráltak ott lángok (Máténál sem röpködtek a galambok). De mivel nem tudták más-
képp ábrázolni, ezekkel a képekkel körülírták, „mintha…“. Ugyanúgy képeknek 
kell vennünk más hasonlatokat is, mint pl. olaj (a világításhoz), pecsét (elpecsételés, 
megjelölés), zálog (az örök életre), az élő víz (folyamai a belsőben), a felruházás, a 
harmat stb.,78 amelyek a Szentlélek munkáját és hatását akarják illusztrálni. 

                                                 

69 Hermann, I., Kyrios und Pneuma, SANT 2, Kösel-Verlag, München 1961, 46. 
70 Vogt, K., Stuttgarti Bibliai kislexikon, Stuttgart-Konstanz 1974, 171. 
71 Raffay, S., Az érintés az Újszövetségben, 265. 
72 Vö. Bolyki J., Nyelveken szólás vagy prófécia?, in: Református Egyház 1960, 287-289. 
73 Käsemann, E., Der gottesdienstliche Schrei nach der Freiheit, in: Paulinische Perspektiven,  Mohr 
Siebeck, Tübingen 21972, 211-236. 

74 Klempa, W., Az extázis és a Szentlélek, 151 k. 
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76 Gyökössy E., Az efézusi levél magyarázata, Budapest 1973 (kézirat). 
77 Boor, W. de, Jak je tomu s Duchem svatým?, Praha 1978, 31 kk. 
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Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges elnyerni a Szentlelket vagy betelni vele 
– ami egyébként nagyon nagy hangsúlyt kap a karizmatikus mozgalmak tanításá-
ban79 –, csak egy feleletet adhatunk a Lk 11,9-13 szerint: kérni kell! S aki kér, meg-
kapja. Jó eligazításul szolgálhatnak itt Gyökössy Endre józan gondolatai: A Szentlé-
lek „demokratikus“ lélek. Nincs nemhez, korhoz, fajhoz meg mozdulatokhoz, 
egyes sztár-emberekhez vagy helyhez-csoporthoz sem kötve. Az első tanítványok 
ültek (ApCsel 2,1), nem térdeltek. Nem volt előírás, hogyan kell a kezüket tartani-
uk, vagy milyen ima-formulákat kell ismételniük, hogy megnyittassék az ég és le-
szálljon rájuk a Lélek. Mindenki a maga módján imádkozott, de komolyan, nagyon 
komolyan és hittel, hogy amit kérnek, megkapják. Az egyetlen feltétel csak az volt 
és az marad, hogy: legyen a Szentlélek számára hely! Tele üvegbe nem lehet betöl-
teni már semmit. Szentlelket sem. S így van ez az emberi szívvel is. Előbb helyet 
kell csinálni benne, azaz kiüríteni, sok mindent eltávolítani, megtisztítani, egyébként 
nem használ semmilyen testhelyzet, ima-formula vagy a sztár-hívők kézrátétele.80 

Nagyon kifejezően mondja ezt Pál apostol az Ef 5,18-ben: „Ne részegedjetek 
meg bortól, … hanem teljetek meg Lélekkel…“. De ennek az Igének komoly elő- 
és utómozzanatai is vannak, amelyek azért fontosak, mert éppen azokból tudjuk 
meg a Lélekkel való betelítődés „feltételeit“: Járjatok szeretetben, paráznaság, tisz-
tátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, se szemérmetlen-
ség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, inkább a hálaadás; ne legyen részetek a 
sötétség terméketlen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, jól vi-
gyázván tehát, hogy hogyan éltek – és csak most jön a Lélekkel való beteljesedés, 
egybekötve a zsoltárok, dicséretek és lelki énekek egymás közti mondásával, hála-
adással és Krisztus nevének tisztelésével, szeretésével. Itt tehát Pál apostol nem 
praktikákat sorol fel, hanem egy élet-st í lust , amelyhez a Szentlélekkel való betel-
jesedés fűződik.81 Ezért mondják Isten emberei nagyon találóan, hogy „akkor telje-
sedünk meg Lélekkel, ha megteljesedünk a Bibliával, ha a Biblia szabja meg a maga-
tartásunkat, ha beszédünket és gondolkozásunkat a Biblia hatja át”.82 Ezért más 
útkeresés a Lélekkel való beteljesedéshez nagy kérdőjeleket von maga után a való-
diságra nézve. 

A Szentlélekkel való beteljesedésnél gyakran szóba kerülhet az ún. Szentlélek-ke-
resztség, ami szintén kedvenc témája a pünkösdi mozgalmaknak.83 Sokszor még 
„második áldásnak“ (second blessing) is nevezik.84 A fogalom alatt az értendő, hogy a 
megtérés után szükséges még a hit további „fokát“ is elérni, amikor a hirtelen, he-
ves, különböző jelenségekkel (leginkább nyelveken szólással) együtt járó Szentlélek-
kitöltetésben, Szentlélek-keresztségben részesül a hívő. A nehézség azonban abból 
adódik, hogy a Szentírásból nem lehet ezt a Szentlélek-keresztséget bizonyítani, leg-
alábbis nem úgy, ahogy sokan teszik. Keresztelő János beszél ugyan a messiási 
Lélekkel való megkeresztelésről (Mt 5,11; Jn 1,33), de ez a pünkösdi beteljesedésre 

                                                 

79 Boross G., Karizmatikus mozgalmak, in: Theologiai Szemle 1978, 152-158. 
80 Gyökössy E., Az efézusi levél magyarázata, Budapest 1973 (kézirat). 
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utal, mert utána már sehol sincs említve, mint ismétlődő esemény.85 Ezért nem be-
szélhetünk már a Szentlélek-keresztségről mint az egyedi esetről, hanem mint a hí-
vő ember életében állandóan történő és újra-ismétlődő folyamatról ,86 amely nem 
az eget ostromló, heves összejöveteleken történő imádságra utalna, hanem sokkal 
inkább az életrendezésre és Krisztus lelkületében való maradásra, ami szerint min-
den keresztyén pneumatikussá lesz.87 Minden más próbálkozás, amely inkább a 
praktikákon múlik, de nem a tiszta életstíluson, inkább a Lélek megszomorításához 
vezet (Ef 4,17-32 (30)!), sőt a kioltásához88 is (1Thessz 5,19 – mind a két igerész a 
nagy élettér-rendezést tartja szem előtt)! 

Értsük jól: nem a lelkesedés, örvendezgetés, rajongás és különböző entuziaszti-
kus megnyilvánulások (mint pl. a prófétálás, amelyet meg kell ugyan vizsgálni, de 
nem kell megvetni) oltják vagy gáncsolják a Lelket, hanem éppen a rendezetlen, 
rendetlen életstílus és emiatti egészségtelen, Lélek-oltó hit.89 

Idetartozik még a Szentlélek elleni bűn,90 ami azonban más, mint a Lélek-oltás 
vagy -megszomorítás, de mégis közel áll hozzá. Maga a Szentírás nem a Szentlélek 
elleni bűnről beszél, hanem a „Szentlélek káromlásáról“, amely nem a Lélek-oltás 
vagy -megszomorítás következményeként jelentkezik, hanem mint az Istennel 
szembeni legnagyobb el lenségeskedés.91 Ennek három irányát érzékeljük az ős-
egyházban: Jézus és Szentlélek munkája ördöginek tulajdonítása (Mk 3,28-29; Ap-
Csel 5,1-11) és a megtérés utáni szándékos visszaesés és Krisztus gyalázása (Zsid 
6,4-6; 10,29). Itt mindenütt az Istennel szembeni ellenséges magatartásról van szó, 
a Szentlélek előli bezárkózódásról és a szándékos, tudatos szembefordulásról. 
Az ilyen magatartás a Szentlélek megsértése, nem bocsáttatik meg soha, mert „halá-
los bűn“ ez (1Ján 5,16), amelyből nincs megtérés és visszatérés – az Istenhez, az 
egyházba, a közösségbe.92 

A Szentlélek entuziazmusára nemcsak az első efézusi János-tanítványok (Ap-
Csel 19,1-7), a korinthusiak (1Kor 12-14) vagy az ősegyház első apostolai között 
(ApCsel 2) találunk utalást, hanem másutt is, pl. 2Tim 1,6-ban is (de érdekes, hogy 
itt is az efézusi helyzetről van szó), ahol Pál apostol a kézrátétel általi isteni kegyel-
mi karizma „felgerjesztéséről“ beszél. Ezt a kifejezést úgy is fordítják, mint: újra 
feltüzelni, tüzessé tenni, megint feléleszteni, felfrissíteni, felszítani, más szóval még: 
felülről újra tüzes életbe hozni, tüzes állapotba helyezni, újonnan (fentről vagy fel-
felé, Isten felé irányuló) élő tűzzel áthatni, ami minden esetre a Szentlélek hatására 
utal (vö. az első pünkösd jeleneteit). Mondhatjuk úgy is: itt a Szentlélek ill. erőinek 
felszabadításáról van szó (ralease), amelyek valami oknál (bűn, engedetlenség, féle-
lem, csüggedés) fogva elakadtak, nem törhetnek ki az emberből, és nem hathatnak 
akármilyen formában, pedig ott volnának a hívőben, de elnyomva vagy elfojtva, 
korlátok közé szorítva. Ezeket az „elhanyagolt és szunnyadó szellemi ajándékokat“ 

                                                 

85 Ez az ítéletről és megtérésről szóló messiási Lélek-’keresztség’. 
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mindenkinek fel kellene magában ismernie, újra felkeltenie és működésbe hoznia.93 
Hogyan? Semmi esetre sem pneumaturgiával (Lélek-kényszerítéssel), hanem sokkal 
inkább a konkrét bűnbánat, az igehirdetés és igehallgatás-olvasás, az imádság, a 
szívből fakadó éneklés, a hálaadás, a mélyebb, komolyabb engedelmesség, a Krisz-
tusért való szenvedés-vállalás, és leginkább: az újbóli önmagunk odaszánása által, 
mert éppen ennek az odaszánásnak a mértéke szerint gyullad fel bennünk a Szent-
lélek tüze, és lesz hatékonnyá a munkája.94 Annak a megnyilvánulását pedig – akár 
csendes, akár heves, korinthusi módra entuziasztikus is, de Krisztust dicsőítő és egy-
házépítő – csak elfogadni lehet, mert íme, ilyen is van a Szentlélek „tarsolyában“.95 
 
Befejezés 
Az elmondottakból láthattuk, hogy a Szentlélekkel kapcsolatosan mennyire lehet 
gazdag áldásokhoz jutni, és mennyire lehet tévútra csúszni. Ugyanis az Úr Jézus 
szava szerint nem mindenki – aki azt mondja: Uram, Uram! – megy be a mennyek 
országába (Mt 7,21), és nem mindenki, aki büszkén hivatkozik a Szentlélekre, van 
tényleg azzal tele. A Szentlélek csodálatos Lélek. De ahogy kívánnunk kell őt, 
ugyanúgy védenünk is. Ezért is kötelessége a mindenkori egyháznak: vizsgálni a lel-
keket,96 hogy csak a tiszta és hamisítatlan lelki hatások jussanak érvényre.  
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Abstract 
 

The Positive and Negative Aspects of Pentecostal 
Enthusiasm 

 
The author’s starting point is his general experience of sermons written for Pente-
cost, as they are usually concluded with the message of our need of the Holy Spirit. 
The Holy Spirit makes us, just like the disciples at the very first Pentecost, enthusi-
astic and takes us into a richer world where we may experience wonderful things. 
However, we may not be aware of the positive, or even negative, aspects of our 
referring to the Spirit or of our enthusiasm. The study first clarifies the concept of 
enthusiasm; then presents three categories in which reference to the Spirit is made 
and enthusiasm occurs, that is, dimensions of the divine, the human and the de-
monic. 
 The author’s purpose is to call our attention to the fact that by referring to the 
Holy Spirit we may gain rich blessings or may slide astray. For as the Lord Jesus 
said, not everyone who says, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven (Mat-
thew 7:21), and not everyone who pridefully refers to the Holy Spirit, is actually 
filled with the Spirit. The Holy Spirit is a wonderful Spirit. But as much as we 
should desire the Spirit, we should also protect the Spirit. Therefore it is the task of 
the church to examine the spirits, so that only the pure and the true spiritual influ-
ences are to prevail. 

 


