
A keresztény Messiás-fogalmat a világhírű evangélikus teológus, Jűrgen Moltmann elemzi az
előzőhöz csatlakozó tanulmányban. A kereszténység a próféták hagyományához hűséges akkor,
amikor belső és transzcendens értelmet ad a messiási reményeknek anélkül, hogy kizárhá a meg
váltásnak külső. a látható történelemben is működő és nyilvánvalóvá lett jelentőségét. Kereszte
lő Jánosnak Jézushoz intézett kérdése ma is fölvetődik: "Te vagy-e az. akinek el kell jönnie, vagy
mást várjunk?" Jézus válaszul tetteire utal: .Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és
láttok: Vakok látnak. sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltá
madnak. II szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését" (Mt 11,2-6.; Lk 4.18.). 
A szenvedő Messiás lIZ. aki szolidaritást vállalt bűnnel és halállal sújtott emberi történelmünk
kel, s megváltott a bűntől és a haláltól, Krisztusban nyílik meg eszkatologikus reménységünk az
abszolút jövőben. Istenben mondja Moltmann. H.Frankemölle a zsidó és a keresztény messia
nizmust összehasonlítva megállapítja. hogy Messiás-várásunknak új lendületet adhat Izrael mes
siási reménysége, annak ellenére is, hogy nem fogadják el Krisztusban a világ megváltóját (Kai
ros 1978. 2. sz.).

A párbeszéd legelejénjárunk , de folytatása - minden nehézség ellenére - elkerülhetetlen. Nem
csak közös gyökereink kötnek össze bennünket, hanem jelenünk is. Ugyanannak az Istennek va
gyunk az üdvösségre meghívott, választott gyermekei - el kell fogadnunk egymás társaságát a
történelemnek az üdvösség felé vezető útján. Közösen hisszük azt, hogy "Isten maga írja a törté
nelem drámájúnak forgatókönyvét s együtt várjuk, hogy eljöjjön egyszer az a nap, amikor Istent
mindenki elfogadja. amikor minden nép összegyűlik az Úr hegyéhez" - írja Petuchowsk i. A zsi
dóságnak és a kereszténységnek párhuzamos jelenléte a történelemben hasznos lehet mindkettő

jük. sőt az egész emberiség üdvössége szempontjából - állapítja meg Jean-Claude Eslin az Étu
des-ben írt tanulmányában (I982.jan.). Ahogyan a francia püspöki nyilatkozat megfogalmazza:
Izraelnek és az egyháznak egyidejű fennmaradása azt jelzi, hogy Isten szándékai még nem telje
sültek maradéktalanul.

AKÁC ISTVÁN VERSEI

Pontosan tudta
Pontosan tudta. mit kellett volna tenni:
melyik pillanathan mit mondani, s miért.

De aztán olyan keserűen legyintett.
mint aki körül kártyát oszt a semmi . . .
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Kongatás, téli éjjelen
Tél hercege,fagy, mit akarsz te tőlem.'

mért vágnád ki a két szemem ?
- Szelíd madárként ülj szivemre,
mint a megvivott szetelem.

Tudom, tudom. még a fák is
meggörnyednek szined el/itt,
Engem már örök páncél ~~d, 
a dárdád nem elég erős.

Legyünk holtomig barátok:
nézzünk együtt csillagba. kőbe,

s szórjuk közös titkainkat
ebbe a briliáns-időbe . . .

Az éjszakát cl latrok hangja
vad hahotával veri fel. -
húgod lesik. a kristály-asszonyt,
- őrizd. és figyelj!




