KRISZTUS ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI

I. JÉZUS EGÉSZ ÉLETE MISZTÉRIUM
II. JÉZUS GYERMEKSÉGÉNEK ÉS REJTETT ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI
III. JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK MISZTÉRIUMAI

A CREDO Jézus életéből csak a 1./ megtestesülés és a 2./húsvét misztériumát említi. A 30 évi
felkészülésről alig említ egy-egy motívumot. De a 3 éves nyilvános fellépésének misztériumairól sem
tesz említést. Vajon miért? Miért nem tartották az evangélisták fontosnak Jézus rejtett és nyilvános
életének háttér-motívumairól említést tenni?
Valószínüleg azért, mert Jézus megtestesülését és húsvétját érintő eseményei MEGVILÁGÍTJÁK
KRISZTUS EGÉSZ FÖLDI ÉLETÉT.

I.
A gör. müsztérion / müein=bezárulni, magába zárni igéből /, lat. mysterium: titok szóból szárm.
Ószövetségben: csak a kései könyvekben jelenik meg „titkos kultusz” néven ( Bölcs, Tób, Jud, Sir,
Dán, 2 Mak ). Dániel könyvében a titkok az üdvösség misztériumai.
Újszövetségben: a misztérium legtöbbször Isten üdvözítő művét jelenti Jézus Krisztusban.
Minden hitigazság egyúttal hittitok is.
Az evangéliumok szerzői hittek benne: ezért meg akarták osztani hitüket másokkal, velünk.
A születés pólyájától a szenvedés ecetjéig, ill. a feltámadás után a sírban talált lepelig Jézus életében
minden az Ő misztériumának jele.
Jézus misztériumának lényege: „…benne lakik testileg az istenség teljessége” / Kol 2,9 /. Embersége,
mint szentség jelenik meg: annak az üdvösségnek, amelyet hordoz, a jele és eszköze.
a/ Jézus misztériumának közös vonásai
1. Jézus egész élete az Atya kinyilatkoztatása : „Aki lát engem, látja az Atyát” / Jn 14,9 /
2. Jézus egész élete a megváltás misztériuma - a keresztáldozat révén
3. Krisztus egész élete az egybefoglalás misztériuma - a bukott ember t visszahelyezze eredeti
hivatásába
b/ Közösségünk Jézus misztériumaival
 Krisztus az életét értünk élte: megtestesülésétől - „értünk emberekért és a mi
üdvösségünkért”, bűneinkért elszenvedett haláláig és megigazulásunkért / Róm 4,25 /
történt feltámadásáig.
„…hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk” / Zsid 7,25 /.
 Ő a „tökéletes ember” / GS 38. /
 Amit Jézus élt, lehetővé teszi, hogy mi is benne éljünk és hogy ő éljen bennünk

„Igen, ő, az Isten Fia, valamiképpen minden emberrel egyesült, amikor testté lett” / GS 22. /.

II.
a/ Előlészületek
Az első, vagyis az Ószövetség / Zsid 9,15 / rítusait és áldozatait, előképeit és szimbólumait
Krisztusra irányítja – Próféták hirdetik
Keresztelő Szt. János – előfutár, utolsó próféta, bevezeti az evangéliumot
Advent liturgiája – jelenvalóvá teszi a Messiás iránti vágyakozást
„Neki növekednie kell, nekem kissebbednem / Jn 3,30 /.
b/ Karácsony misztériuma
Származás: alázatos egyszerűségben, szegény családból
Ebben a szegénységben nyilatkozik meg az Ég dicsősége
Isten Országába való bejutás feltétele: „gyermekké kell lenni”;”felülről kell születni” / Jn 3,7 /.
Csodálatos csere: Isten emberré lett, hogy az ember „istenivé” válhasson
c/ Jézus gyermekségének misztériumai
1.Jézus körülmetélése – a mózesi törvények betartása, a Szövetség népébe való
bekapcsolódás
Ez előképe lesz a „Krisztusban való körülmetélésnek”, ami a keresztség / Kol 2, 11-13 /.
2.Epifánia – mint Izrael Messiásának, a világ Üdvözítőjének szóló hódolat nem csak a keleti
„bölcsek” részéről, hanem minden nemzet részéről, akik befogadják az üdvösség örömhírét.
„…a pogány nemzetek összessége belép a patriarchák családjába és eljut az izraelitica
dignitasra” – részlet a Missale Romanum húsvéti vigiliájából.
3.Jézus bemutatása a templomba - mint elsőszülött, az Úr tulajdona
Simeon és Anna az egész Izraelt képviseli: „ellentmondás jele”, „Izrael dicsősége”, „a
nemzetek világossága” lesz Jézus.
4.Menekülés Egyiptomba: a betlehemi gyermekmészárlás és a Szent Család menekülése
kinyilvánítják a sötétség és a világosság ellentétét és harcát. Az Egyiptomból való visszatérés
emlékeztet az Ószövetség népének kivonulására – Jézus, mint végleges szabadító!
d/Jézus rejtett életének misztériumai
Jézus életére az egyszerű, hétköznapi, feltűnés nélküli élet volt jellemző. Kétkezi munkával
teli élet, Isten Törvényének alávette zsidó vallásosság, közösségben leélt élet – engedelmesség
szüleinek. A Szentírás csak ennyit jegyez fel erről az életről: „gyarapodott bölcsességben, korban s
Isten és emberek előtti kedvességben” / Lk 2,51-52 /.
Krisztus engedelmessége rejtett hétköznapi életében már annak helyreállítása volt, amit
Ádám engedetlensége lerombolt – vö. Róm 5,19. „ A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium
iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét…” / Részlet VI.Pál pápa názáreti

beszédéből 1964-ből /. Itt a pápa Jézus rejtett életének 3 fontos jellemzőjét ragadja ki: a csend, a
családi élet és a munka fontosságára hívja fel a hívek fegyelmét.
Jézus megtalálása a templomban: az egyetlen esemény , mely Jézus rejtett életét illetően
megtöri az evangéliumok csöndjét. „ nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell fáradoznom?” – írja
Szent Lukács. Vagyis Jézus istengyermekségéből eredő igazi hivatásába enged bepilantani ez a kis
epizód.

