
így formálisan is az egyház tagjává legyen. A Szentlélek azonban füg-
getlenül az egyháztól is működik. Azt, hogy hogyan, mi nem tudjuk.
Beszélhetünk ennek a lehetőségéről, de nem tudunk konkrét eseteket
identifikálni. De az egyház létezik az egész emberiségért. Ahogyan
Krisztus küldetése az volt, hogy a zsidóknak vigye a Jó Hírt, az egy-
ház küldetése, hogy az egész emberiségnek vigye a Jó Hírt. Ezért is na-
gyon fontos a mi egységünk. Az egyháznak nemcsak szóval, hanem
az egész létével kellene valamiképpen a Jó Hírt prédikálnia. És itt
gyakran abból adódik a probléma, hogy nem mindegy, milyen szim-
bólumokat használunk, hogyan öltözködünk, hogy viselkedünk, mi-
lyenek az épületeink. Az egyház külső arcában van valami, ami
vonzó. Vonzó az emberiségnek, összefügg az emberi természettel.

Ki vagyok én, hogy jövendöljek? Nem vagyok próféta. Az Ószö-
vetségi Szentírásban olvassuk többszörösen, hogy YAHWEH, Izrael
Istene, nem kedvelte azokat, akik saját magukat nevezték ki ilyen
szent hivatalra. Mindig rossz véget értek! Ezért inkább hallgassunk
— és figyeljünk az igaz prófétára, akit Isten küldött.

Abban az időben, mikor Jézus Krisztus a mennyek országát hir-
dette, beszélt az egyház jövőjéről. Rábízta az Isten igéjét, amiből egy
darabka sem veszhet el az emberi történelem viharaiban. Felru-
házta Lelke erejével, hogy a pokol kapui se győzhetik le. Azt is
mondotta, hogy az egyház soha nem lesz tökéletes; olyan lesz, mint
a föld, ahol a búza és a konkoly együtt nő. De megígérte, hogy mint
jó gazda, vigyázni fog rá az aratás napjáig. Közben a mi dolgunk az,
hogy gondozzuk a vetést. Ez az egyház jövője, Isten tervében.

Hogyan látja az egy-
ház jövőjét?
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Hálásan köszönöm a Vigilia számait. Különösen az utolsó két számot (8–9.), ezekben a II. Vatikáni zsinat éle-
téről és utóéletéről sok értékeset olvastam jeles írók tollából. Őszintén bevallom, hogy hosszú életem során rész-
vételem a II. Vatikáni zsinat egyik utóhatásaként létrejött nemzetközi Közös Bizottságban, egyik legnagyobb
teológiai élményem volt, hiszen igen neves, világhírű teológusokkal ismerkedhettem meg a 11 éves bizottsá-
gi tagságom idején, és tőlük nagyon sokat tanultam. Nyitottságuk, hallatlan tudásuk engem is tanulásra bá-
torított. Az évenként más és más helyen tartott gyűlésünk olyan római katolikus környezettel ismertetett meg,
ami addig számomra elképzelhetetlen volt. Földünk különböző pontjain tartott üléseink maradandó nyomo-
kat hagytak gondolkodásomban, és noha tudtam, hogy II. János Pál meglátásai a jövő még mindig rögös út-
járól igazak, nem vesztettem el reménységemet közös feladatainkról, a jobb kapcsolatokról, a testvéri közös-
ségről. Az 50. évforduló alkalmából akartam egy hosszabb cikket írni a II. Vatikáni zsinat mondanivalójáról
és utóéletéről, de erre már megromlott egészségi állapotom miatt képtelen vagyok. Mostani soraimmal azt akar-
tam érzékeltetni, hogy nem maradt nyomtalan teológus életemben mindaz, amit tőletek tanultam. Megko-
ronázta tapasztalataimat Közös Bizottságunk Közös Nyilatkozata 1999-ben, ami kitörölhetetlen bizonyíté-
ka, hogy ha részlegesen is, de tudunk együtt tanúságot tenni összetartozásunkról. Ma már az ökumené egyik
obsitosának tartom magam, aki többet emlékezik, mint tájékozódik az Egységmozgalmak munkájában.
Közös Urunk áldjon meg nagyszerű szolgálatotokban, a Vigilia nívós publikációiban is (1Kor 15,58).
Szeretettel testvéretek az Úrban: Dr. Hafenscher Károly
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