Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
(január 1.)
Szám 6,22–27

Áldjon meg az Úr!
Így szólt az Úr Mózeshez: „Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok
meg Izrael fiait, e szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa
rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget! Hívják le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom őket.”
A Számok könyve tudósítása szerint Áron és fiai, a papok ezzel a
hármas kéréssel mondtak áldást Izrael fiaira. A héber szöveg három
mondatból és a ritmikus szöveg 3, 5, 7 szóból tevődik össze. Feltehetően
a templomi liturgiában a záróáldás lehetett (vö. Lev 9,22; MTörv 10,8;
21,5). A Bibliában nagy szerepet játszanak az áldások, Isten jóindulatának megnyerését és az ember lelkének felkészítését szolgálják, például Izsák megáljda Jákobot: „Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros
földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak
le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai!
Átkozott lesz, aki áthoz, áldott lesz, aki téged áld!” (Ter 27,28–29)
Ez az áldás a katolikus liturgiában nem honosodott meg, csak az
utóbbi időben használják köszöntéseknél magánhasználatban. Számos
szenthez kötődik áldásformula, mint például az írek nemzeti szentjéhez, Szent Patrikhoz. Áldása bibliai gondolatokat elevenít fel. „Az
Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy
téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen
a gonosz cselvetésétől…Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és
minden időben.”
Hasonló szerkezetű, de más tartalmú a régi ír áldás: „Legyen időd
a munkára – ez a siker ára. Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája… Legyen időd az olvasásra –
ez a bölcsesség alapja… Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek – ez
isteni kiváltság.” Nagyon sok emberi tapasztalatot összegeznek ezek az
áldások. Szent Ferenc az „Áldás, békesség!” köszöntésben sok mindent
összegzett, az intim imájában pedig hasonló gondolatok fogalmazódnak meg mint az ároni áldásban: „Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd
vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek
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él. Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot
vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a
sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.” Kevésbé ismert
Alaxa Ambrus áldása, de igen csodálatos mondanivalót hordoz: „Áldás
legyen szent tested vonalain, áldás legyen csípőd hízelkedő hiperboláján, derűs
derekad sejtelmes ritmus-beszédén; áldás legyen vállad vidám paraboláin,
fehér, büszke nyakadon, gyermek-álladon; áldás legyen karod meleg mozdulatain, kezeden, …Áldás legyen szent tested épületén, áldás homlokod bölcs
boltozatán; …áldás legyen lelked jóságos ablakán…” Régi magyar szokás
volt elhelyezni a házi áldást a konyhában vagy az előszobában, házi
áldáskén: „Hol hit, ott szeretet, Hol szeretet, ott béke, Hol béke, ott áldás, Hol
áldás, ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen.”
Úgy vélem, nyelvünk romlik, átkok és káromkodások fertőzik meg
és ezek segítségével a gyűlölet és az alpári érzések szüremkednek be
az emberek közötti kommunikációba, száműzve minden szép érzést,
gondolatot és imát. Ebben az éretlemben egy ismert nyelven kell ismeretlen szavakat tanulnunk, hogy lelkünk környezetét megtisztítsuk a gonosz démonoktól, emberi kapcsolatainkba pedig bevonjuk az
Istent és Isten áldását. Az életünk eseményeit és érzéseinket nagyon
gyakran szavainkkal emeljük a mennyekbe, és szavainkkal döngöljük a
sárba és a mocsokba. A Bibliából vett áldó szavakkal önbeteljesítő jóslatokat mondunk, az áldás szavai nemcsak arra szállnak, akinek szánjuk,
hanem rajtunk is kifejtik hatásukat. Aki képes áldó szavakat mondani
testvérére, maga is áldássá és áldottá válik.
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