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Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

II. évf. 1. szám 2013. január 6.

Milyen értelemben misztérium Krisztus egész élete?
Krisztus egész élete kinyilatkoztatás. Mindaz, amit Jézus életében 

látni lehet, az ő láthatatlan misztériumához, elsősorban istenfiú-
ságának misztériumához vezet: „Aki engem lát, látja az Atyát” (Jn 
14,9). Továbbá noha az üdvözítés művének teljessége a kereszten 
és a föltámadással valósult meg, Krisztus egész élete az üdvösség 
misztériuma, mert mindannak, amit Jézus tett, mondott vagy el-
szenvedett, a célja az elbukott ember megszabadítása és helyreállí-
tása istengyermeki hivatásában.

Melyek a Jézus misztériumaira való előkészület szakaszai?
Az első szakasz a reményé, ez a leghosszabb, sok-sok évszázadig tar-

tott, s mi az ádventi idő liturgikus ünneplése során éljük át. Már ezt a 
homályos reményt is Isten oltotta a pogányok szívébe. A második az 
Ószövetség időszaka egészen Keresztelő Jánosig, melyben Isten előké-
szítette Fia eljövetelét. János az utolsó és a legnagyobb próféta.

Mit tanít az evangélium Jézus születésének és gyermekkorának misz-
tériumairól?

Karácsonykor a mennyei dicsőség egy újszülött gyengesé-
gében nyilvánul meg; Jézus körülmetélése az Ő zsidó néphez 
való tartozásának jele, és keresztségünk előképe; találkozása a 
Háromkirályokkal (Epifánia) Izrael Messiás-királyának kinyilvá-
nulása az összes nemzetek számára; a templomban történt bemu-
tatáskor Simeonban és Annában egész Izrael várakozása találkozik 
Üdvözítőjével; a menekülés Egyiptomba és a betlehemi gyermek-
gyilkosság jelzi, hogy Krisztus egész élete üldöztetés lesz; az Egyip-
tomból való hazatérés a kivonulásra emlékeztet és Jézust új Mózes-
ként mutatja be: Ő az igazi és végső szabadító.

Mit tanít nekünk Jézus rejtett élete Názáretben?
Jézus rejtett élete Názáretben a mindennapok észrevétlenségében 

telt. Ez módot ad arra, hogy közösségben legyünk vele az imádság-
gal, egyszerűséggel, munkával, családi szeretettel áthatott minden-
napok életszentségében. Mária és nevelőatyja, József iránti engedel-
messége az Atya iránti engedelmességének képe. Ők ketten pedig a 
hitben elfogadják Jézus misztériumát, bár nem mindig értik.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

Titokzatos a víz. Egészen tiszta és egyszerű, - Szent Ferenc „szű-
zi”-nek nevezte. Teljesen igénytelen, mintha semmit sem jelentene 
önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért volna, hogy másnak 
szolgáljon, tisztítson és üdítsen. De láttál-e már egyszer csendes és 
igen mély vizet, és belemerültél-e érző lélekkel annak szemléletébe? 
Megérezted-e ekkor, hogy milyen titokzatos a mélység? Hogy úgy 
tűnt fel, mintha ott alant tele volna csodákkal, csábító és borzal-
mas csodákkal? Vagy megfigyelted-e már, amikor a víz mint folyam 
zúgva rohan és egyre csak zúdul és zúg? Vagy amikor a forgatag 
kering, örvénylik és magával húz? Ez olyan erővel nehezedik az em-
ber kedélyére, hogy úgy kell magát kiszakítania annak hatalmából.

Titokzatos a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, készen arra, hogy 
tisztára mossa mindazt, ami bepiszkolódott, és felüdítse a szom-
jazót. És ugyanakkor kifürkészhetetlen, nyugtalan, telve talánnyal 
és erőszakkal, s pusztulásba akar rántani. Találó képe azoknak a 
titokzatos ősokoknak, amelyekből az élet fakad és a halál integet 
felénk; képe magának az életnek, amely olyan világosnak tűnik fel 
és ugyanakkor mégis olyan rejtvényszerű.

A szenteltvíz

Így azután értjük, miért teszi meg az Egyház a vizet az isteni 
élet, a kegyelem jelképének és hordozójának.

A keresztségből egykor új emberként jöttünk elő, „újjászületvén 
vízből és Szentlélekből”, miután a régi ember a vízben elpusztult, 
meghalt.

És keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb 
és balvállunkat „szentelt vízzel”, az őselemmel, azzal a rejtvénysze-
rű, tiszta, egyszerű és félelmetes elemmel, amely a természetfeletti 
értelemnek, a kegyelemnek jelképe és eszköze.

Az Egyház, amikor megszentelte, megtisztította a vizet. Megtisz-
tította azoktól a sötét hatalmaktól, melyek benne szunnyadnak. Ez 
nem egyszerűen üres szó! Akinek érzékeny a lelke, már megérezte 
ezt, megérezte a természeti erő varázshatalmát, amely kitörhet a 
vízből. És pusztán csak természeti ez az erő? Nem egyszersmind 
valami sötét, természeten kívüli valóság is? A természetben, annak 
minden gazdagságában és szépségében ott van a rossz is, a démoni 
is. A lelket eltompító városi élet az oka annak, hogy az embereknek 
sokszor már nincs is érzékük ez iránt.

De az Egyháznak megvan az érzéke, és ezért „megtisztítja” a vi-
zet minden istenellenességtől, és „megszenteli” azt, kérve Istent, 
hogy tegye kegyelmi erejének eszközévé.

Ha már most a keresztény belép az Isten házába, meghinti a 
homlokát, mellét, és vállait, vagyis egész mivoltát a tiszta és tisztító 
vízzel, azért, hogy megtisztuljon a lelke. Nem szép dolog-e ez? A 
kereszt jelében hogy egymásra találnak itt a tisztaságra vágyódó 
ember meg a megváltott természet és kegyelem!

Vagy ott van az este. „Az éjjel senkinek sem barátja” - tartja a 
közmondás. Van valami igazság benne. Mi a világosság számára 
vagyunk teremtve. Mielőtt az ember átadná magát az alvásnak, a 
sötétség hatalmának, amelyben kialszik a napvilág és az ember ön-
tudata, a kereszt jelével és szenteltvízzel jelöli meg magát, a meg-
váltott, a bűntől megtisztult természet jelképével: Isten óvja meg 
minden sötéttől! Hasonlóképpen cselekszik reggel is, amidőn újra 
felkel az álomból, az öntudatlanság sötétségéből és újra kezdi éle-
tét. Ez a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a 
szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világos-
ságára. Ez is igen szép szokás. Itt is a kereszt jelében találkozik a 
megváltott lélek és a megváltott természet.

forrás: Romano Guardini, Örökmécs


