Dr. Egresits Ferenc

A HÁROM AJTÓ
Egyházunkban Karácsony nyolcadán, január elsején ünnepeljük Mária Istenanyaságának Főünnepét. Ilyen módon kerül Mária, Isten anyja a 2016-os évünk kezdetére, első
napjára.
Képekben érzékeltetve két naptár fekszik előttünk: egy régi, már elhasznált 2015-ös,
és egy új, a 2016-os évi. Visszapillantva még látjuk a régi naptárunkat. Egy pillanatra még
láthatjuk mindazt, ami volt: mindazért, ami jó volt, Istennek hála, s ami kevésbé volt jó, azt is
helyezzük Isten kezébe, bízzuk Isten irgalmára. Egy egészen új naptár is előttünk áll. Talán
néhány időpontot már be is vezettünk. Azt azonban még egyikünk sem tudja, hogy pontosan
mi vár ránk, mivel fogunk találkozni. Még nem tudjuk, hogy mi bátortalanít el minket, mikor
fogunk nevetni, esetleg sírni. Máriával, Urunk Édesanyjával közbenjárónk van az Atyánál.
Kérjük Isten áldását mindarra, ami előttünk és minden ember előtt áll, mindarra, ami a
szívünket érinteni fogja.
Az Újév kapuja. Éjfélkor az éjszaka közepén kezdődik az új nap. Nem mindig várjuk
úgy az új nap érkezését, mint ezen az éjszakán: tűzijátékkal, pezsgővel, harangszóval, imával,
köszöntésekkel és fogadalmakkal, ami sokkal többet jelent, mint amennyit képes kifejezni.
Éjfélkor egy Újesztendő kezdetét éltük meg. Kirobbanó öröm egyrészről, másrészről pedig
aggodalom és félelem. Mit hoz vajon számunkra ez az újesztendő?
Az esztendő első hónapjának neve is (Januarius) pont ezt a kettős értelmezést fejezi ki.
Janus Itália legrégibb istensége volt, kitől minden dolog kezdetét származtatták. Janus őrzi a
világot, nála vannak a menny és föld kulcsai, ő távolítja el az ellenséges szellemeket, s ő
vezeti az évek és napok lefolyását. Minden munka jó kezdete és szerencsés befejezése az ő
kezében van. Ezért az év első hónapját róla nevezték el, s az új év napján tartották
ünnepét. Janust két arccal ábrázolják, egyik előre, másik hátrafelé tekint. Az egyik a múltba
tekint vissza, a másik előre látja a jövőt; ezért az egyik arc gyakran ifjat, a másik aggastyánt
ábrázol. A Janus-fej, vagy Janus-arc kifejezések mindmáig fennmaradtak, és kettősséget
fejeznek ki.
A Béke szolgálata. Január elsején, a béke világnapján emberek milliói – kétértelműség, meghasonlottság vagy kétszínűség helyett – egészen mást kívánnak egymásnak,
embertársaiknak és a világnak. Nem Janus-fejjel rendelkező politikusokat, egyházi
vezetőket, tárgyaló feleket vagy ismerősöket, hanem valami egészen mást. Békét! A béke
ebben az értelemben nem csupán egy szó, hanem a szó és cselekedet egysége, sőt bizonyos
értelemben Isten, a mi mennyei Atyánk szava és tette Jézus Krisztusban!
Legyen ez az első kívánság Újévre, hogy a békére vonatkozó szavakat minden részről
végre igaz tettek kövessék, olyanok, amelyek valóban békéhez vezetnek. Nem újabb háborúkhoz, elnyomásokhoz, kisemmizésekhez, migrációkhoz, igazságtalanságokhoz…, hanem
Szent Ferenc lelkiségének békéjéhez:
„Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik: Ó,
Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak,
nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az fölébred az örök életre,”
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A név, mint ajtó. Az Új év kapuján már átléptünk, bár még a küszöbén állunk. Egy
pillantás hátra és egy pillantás előre. A hála és a kiengesztelődés pillantása mindarra, ami
elmúlt, a bizalom és a remény tekintete minden új felé, ami érkezik. Honnan vesszük ezt a
bizalmat és reményt, ha a fény és az árnyék ugyanolyan formában kíséri életünk útját?
Az Újév elejének örömteljes meghirdetése - a kétértelműség, meghasonlottság vagy
kétszínűség mellett - egy másik ajtót is megnyit előttünk. Bizalmunknak és reményünknek
ugyanis még neve is van: JÉZUS. „Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet
adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.” /Lk 2,21/.
Egy név, mint egy egészen új ajtó, mint egy ablak egy egészen új, egészen más világra. Az
Üdvösség, a Megváltás, a Szabadulás neve: Jézus – Isten megment!
A karácsonyi gondolat ismét felhangzik: Isten emberré lett, életünk megváltását,
üdvösségét akarja. Ebben az Istenben, akinek emberi arca van, lehet minden bizalmunk és
reményünk, mert „semmilyen más névben nincs üdvösség” /ApCsel 4,12/. Ezért van az, hogy
minden esetben az Ő nevében kérünk és imádkozunk. Jézus Krisztus saját maga bátorít
minket erre /Jn14,13/. Nevében és megbízásából lépünk át az ajtón a jövőbe, hiszen az Ő
követei, tanúi vagyunk, az üdvösség követei, megbízottjai, hogy Isten megszabadít, megment
és saját békéjét, Jézust adja nekünk.
Az Újesztendő második kívánsága pedig nem más, mint az, hogy emlékezzünk mindig
bizalmunk és reményünk alapjára, Akire a mai nap emlékeztet minket. Engedd Urunk, hogy
Újév minden napján lépéseinket a Te nevedben tegyük meg.
Mária a mennyország ajtaja. A szükséges lépések mindig az első lépéssel kezdődnek
meg. Érdemes az Újév első napján megemlékeznünk erről a népi bölcsességről. Nem elvont
bölcsesség ez. Sok neve van. Az egyikről újév napján kiemelten és különösen is megemlékezünk. Ez pedig az asszony neve, Aki Jézus Édesanyja, Akiről a mai főünnepen különlegesen is megemlékezünk.
Az Újesztendőbe vezető ajtó – számunkra – Mária. Igenje révén, amelyet az angyal
köszöntésére adott, lett az Isten emberré. Általa lett Isten látható, kapott emberi testet, arcot,
egy kisgyermek arcát. Minden bizalmát és reményét az Úr erejébe és megváltó hatalmába
állította. Ő sem tudta, hogy pontosan mi vár rá. Csak azt tudta, hogy Ki az, akire életét, sorsát,
jövőjét bízza: „Legyen nekem a Te Igéd szerint.”
A lorettoi litánia könyörgései között szerepel Mária csodálatos megnevezése:
mennyország ajtaja. Értelme és tartalma pedig a következő: Mária a mennyország ajtaja lett,
amikor Jézusban az ég a földre érkezett és emberré lett. Mária továbbra is ajtó mindazok
számára, akik hívő és reményteljes bizalommal követik tanácsát: „amit ő – Jézus – mond,
tegyétek meg!” /Jn2,5/. Máriáról hallottuk a mai evangéliumban: „Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.” /Lk2,19/.
Újév kezdetén ez lehet a harmadik kívánságunk – miként Mária – mi is hordozzuk
szívünkben annak örömét, hogy mire lettünk meghívva és mire kaptunk felhatalmazást.
Gondoljuk végig az év elején, hogy hol ér el minket Isten mindent megváltoztató köszöntése,
amelyre Igent mondhatunk. Mária hálaénekében így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és
szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme,
mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és
Szent az ő neve.” /Lk1.46/. Az Újesztendő kapuja, az irgalmasság évének ajtaja mindegyikünk előtt tárva, nyitva áll. Lépjünk át rajta! Ott találjuk: a Békét, Jézust a megváltót, és
Máriát!
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Ferenc pápa imája az irgalmasság évére
Urunk Jézus Krisztus, Te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk,
mint az égi Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja,
mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.
A te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából;
a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól,
hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék;
sírva fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.
Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a szamaritánus
asszonynak mondtál: Ha ismernéd Isten ajándékát!
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát
elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg:
tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen,
az ő Uráé, aki feltámadt a dicsőségben.
Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt,
akik tudatlanságban és tévedésben vannak: tedd, hogy bárki hozzájuk járul,
úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által,
hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen,
és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt,
hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot,
a vakoknak pedig adja vissza látásukat.
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.
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