2022. január 1. – szombat – Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Szűz Mária, Isten anyja („parancsolt”) főünnepe van.
Vagyis tulajdonképpen az Anya Napja, s nem érzem,
hogy egy anyák napját miért kellene „parancsolni”?
Máriának Theotokosz, azaz Istenszülőként való tisztelete már a 4. században megjelenik és valójában csak a
kitűzött napját helyezték át többször is, de ünneplése
ilyen régóta bizonyítottan létezik.
Az olvasmány az ároni áldás leírása, mert ahogy Mózes
vallja: ha az Úr neve lesz Izrael fiaira hívva, akkor Ő megáldja őket. Ilyen Istenre vágyik Mózes: aki oltalmaz,
jóságos, arcát ragyogtatja, üdvösséget ad (szóteria =
szabadulás).
Aztán a 66. Zsoltár már nem tud ilyen bizalommal
tekinteni az Úrra, mert igazságosnak tartja, ezért aztán
(kénytelen) könyörületért folyamodni. Pedig nem ilyennek ismerjük meg az Urat a történésekből:

Raffaello Santi: Sixtusi Madonna (1512-13)

Lukács aki úgy tudjuk, utánajárt az eseményeknek – leírja, hogy a Szabadító egyszerű
szegény csecsemőként látott napvilágot. Mária pedig sok újat tud meg gyermekéről a pásztoroktól. Vagyis talán ugyanolyan ösztönös anyai szeretettel ölelte magához és táplálta,
gondozta a kisdedet, mint bármelyik anya. Az a tudat, hogy rendkívüli a gyermek, lassan
alakult ki benne ( „szívébe véste szavaikat… elgondolkodott rajtuk”), s ehhez ő még hozzátette szeretetét, gondoskodását, nevelését , tanítását!
Pál kacifántos magyarázata szerint a Szentleckében, mivelhogy egy asszony gyermekeként
maga Isten fia érkezett, ezért minden megszületett gyermek Isten („fogadott”) fia és nem
szolgái vagyunk már az Úrnak, hanem őt Abba-nak, Atyámnak szólíthatjuk. E szerint a
Mózes által vágyott Isten jelenik meg köztünk.
Ezen gondolatmenet következménye az is, hogy Mária kiemelkedik, jelképévé válik az anyaságnak: gyermeket vállalni, kihordani majd megszülni rendkívüli és kiemelkedő hivatás:
Istenfi/Istenleány érkezik így a Földre. Örökölt tulajdonságaival megérkezik, és ha jól neveljük, ápoljuk, tanítgatjuk ebből a bimbóból istenképű ember/asszony lehet majd felnőttként.
Mária ebben rendkívüli példakép, hiszen a gyámoltalan csecsemő Jézusból nem csak úgy
magától lett az evangéliumokból megismert Mester.
Isteni tudatának kibontásában az édesanya Mária – és az apa József – szerepe elvitathatatlan. A Bruderhof Közösségben feladatunkat így fogalmazták meg: a szülő legfőbb hivatása
a gyermeket elvezetni Isten megismerésére és szeretetére!
Mária, példakép-anyánk, könyörögj érettünk, hogy képesek legyünk az ilyen, igazi szülői hivatásunkra !
György Zoltán, Ajkarendek

A Szent Család
Ismeretlen 18. századi művész festménye (Cordoba, Convento de Capuchinos templom)

