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 Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca
Tradíció magazinja, 1998. óta létezik. 
 Elsősorban  olyan  útkeresőknek  szól,
akik  értik  és  részesei  a  Nagy
Misztériumnak;  de  arra  törekszünk,
hogy  írásai  érthetőek  legyenek  azok
számára is, akik még csak most indulnak
el az úton. A magazin teljes mértékben
támogatja  a  Berkano  Tradíció
célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca
vallást  minden  érdeklődő  számára;
-  hiteles és  pontos tájékoztatást  adni  a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkereső-
nek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyet-
értő és együttműködni kívánó egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca  Tradíció  és  a  szerző  megjelö-
lésével kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed  van?  Szeretnél  cikkíró
lenni? Nem szeretnél írni, de van ötleted
miről írjunk? Van téma
amiről szívesen olvasnál?
Van  olyan  versed,  okkult  tartalmú
irodalmi  alkotásod  amit  szeretnél
megjelentetni? Vannak rajzaid,
képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  'igen'  a  válasz
keress bátran a

 sophielamort.arnyak@gmail.com 
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Mabon cikkleadási határidő: szept 13.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
  Kedves Olvasó!

Köszöntök  minden  régi  és  új  Olvasót  az  Árnyak  magazin
hasábjain.  Elérkezett  Augusztus  Est,  az  első  aratás  ünnepe.
Izgalmas  időszak  ez  a  természetben,  érezhető  ahogy  a  ősz
minden  nappal  egyre  közelebb  lopakodik,  de  még  a  nyár,  a
nappal uralkodik. Az időszakot az őszi nap-éj egyenlőség zárja
majd. A címlapon egy corn dolly-t láthattok, melyet  “Double
Mortiford Corn Dolly”-ként is hívnak. A különböző dizájnokat
gyakran Anglia  egyes területeiről  nevezték  el.  Ezeket  a  corn
dolly-kat  hagyományosan  Lammaskor  készítettek  a  Brit-
szigetek  területén.  Róluk  bővebben  a  4.  oldalon  kezdődő
cikkben beszélünk.

Az évszakok váltakozása és az időjárás változása nem gátolja
a  Berkano  Tradíció  tagjait  abban,  hogy  rituálékat,
workshopokat,  wiccafékat  és  wicnic-eket  tartsanak.  Ezek  az
események  a  Tradíció  Facebook  csoportjában  kerülnek
kiírásra.  és  remek  alkalmat  nyújtanak  a  velünk  való
találkozásra,  beszélgetésre,  illetve  az  érdeklődők  ízelítőt
kaphatnak  egy  tradwicca  rituálén  a  Wicca  valódi  mágikus
gyakorlatából. Mindenkit szeretettel várunk.

Végre  ismét  tanfolyamot  indítunk,  a  koronavírus  járvány
okozta nehézségek elmúltak. Remélhetőleg sokan örülnek ennek
a hírnek. A második oldalon írunk erről bővebben – érdeklődni
ezügyben is a Facebook csoportban lehet. 

A hónap legjelentősebb eseménye, hogy a Berkano Wicca
Tradíció augusztus 30-án ünnepli 15. születésnapját. Ennek
tiszteletére  a  megjelenik  egy  Árnyak  különszám  augusztus
végén. 15 év hosszú idő, interjúkkal és történelmi áttekintéssel
készülünk ennek az évforulónak a méltó megünneplésére.

 Továbbra is köszönjük a támogatást,  immár közel  100-an
követik az Árnyak Facebook oldalát. Bízom benne, hogy lassan,
de biztosan egyre több emberhez el  tudjuk juttatni  a hiteles
ezotériát és a tradicionális Wiccát.

Kellemes olvasást kívánok!

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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KÖZLEMÉNY
Új Berkano Wicca Képzés indul

 
A Berkano Wicca Tradíció ismét tanulócsoportot indít. 

Foglalkoztat a tradicionális Wicca? 
Szeretnél hiteles információkhoz jutni, jobban eligazodni a rendelkezésre álló források között? 

Tetszik amit a nyílt rituálékon láttál, átéltél? 

Akkor jelentkezz a Berkano Wicca Tradíció Facebook csoportjában!

A tradicionális Wicca nem kerül pénzbe
Mivel a képzés ingyenes,  nem feltétlenül jár  mindenkinek. Elképzelhető,  hogy az érdeklődők nem

találják meg azonnal tanítójukat, társaikat. De hiszünk abban, hogy a kitartás és az igazi elkötelezettség
segít megtalálni mindenkinek a saját útját.

A képzés menete
A  képzés  tanulócsoport

keretein  belül  folyik.  A
tanulócsoport  meghatározott
tematika  szerint  halad,  hetente  új
leckét  dolgozva  fel.  Minden  héten
egy  estét  azzal  töltünk,  hogy  a
csoport  összegyűlik  és
megbeszéljük  az  adott,  heti
témakört. A képzés ideje nagyjából
egy év.

Az  év  közben,  amikor
módunk adódik rá, eseményeket is
szervezünk,  ezek  egy  része  a
Berkano  különböző  rendezvényei
(nyilvános  előadások,  ünnepek,
táborok),  más  részük  komoly
tanulás.  A  tanulás  fontos  része,  hogy  a  csoport  tagjai  között  barátság,  szorosabb  testvériségi  kapcsolat
alakuljon ki.

Az intenziv képzés végeztével kiderül,  hogy ki az, aki továbbra is a Wicca útját szeretné járni,  és
komolyabb, mélyebb misztériumokat is meg akar élni; és ki az, akit mi is alkalmasnak látunk arra, hogy ezen
az úton haladhat tovább velünk. A Wiccának nem célja a tömegek vonzása - csak azok legyenek részesei, akik
vállalják az elkötelezettséget és az Istenpár papságába kívánnak tartozni. Beavatást nem tudunk igérni,  a
lehetősége adott.
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Elvárásaink
- Csak 18. életévüket betöltött jelentkezőket áll módunkban oktatni.

- Legyél képes csoportban dolgozni, közösségben tevékenykedni. Ennek része az érett, felnőtt kapcsolatterem-
tésre való készség, a nyitott, toleráns gondolodásmód.

- A Wiccáról vagy bármely más mágikus kultúráról szerzett tudás nem előfeltétel.

- A csoportnak rendszeresen, hetente találkoznia kell. Aki nem tudja bevállalni a rendszeres, heti kb. 1 órás
elfoglaltságot és a hozzá tartozó rendszeres felkészülést, az sajnos nem alkalmas.

- A tanulás mellett a csoport tagjainak komoly elkötelezettséget kell felmutatnia a Berkano Tradició iránt, ami
megnyilvánulhat a következő módokon:

• segitség a rendezvények megszervezésében (helykeresés, stb.);
• nyilvános rituálék tartása (természetesen akkor, amikor már felkészültetek rá);
• előadások tartása (megintcsak akkor, ha már felkészültetek rá);
• táborokban való aktiv részvétel;
• segítségnyújtás a többi érdeklődőnek és tanulnivágyónak.

Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk, részletekről a Berkano Facebook oldalán vagy üzenetben lehet
érdeklődni. A jelentkezőket felvételi beszélgetésre hívjuk, ott dől el, hogy kit vállalunk el tanításra.
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Corn dolly és Csuhébaba
 Aratási bálványok Magyarországon, Észak-Amerikában és a Brit

Szigeteken
Írta: Sophie LaMort

Képek: Google

* Itt a cikk elején szeretném elmondani, hogy megőriztem a külföldi elnevezéseket a könnyebb
megkülönböztetés érdekében. A csuhébaba hasonló, de nem azonos pl. az angolszász corn dolly-val, más

magyar kifejezést pedig nem találtam ami ezt megfelelően vissza tudta volna adni. *

Lammas aratásünnep, pontosabban az aratás kezdetét jelenti. Fontosnak érzem kiemelni, hogy ezek
az ünnepek szorosan kapcsolódtak a természethez – amikor az időjárás és minden egyéb körülmény ideális
volt az aratás megkezdésére akkor volt az ünnep. Nem a naptárhoz igazították az eseményt, amit napjainkban
talán nehéz lehet elképzelni, hiszen ahhoz vagyunk szokva, hogy amikorra egy ünnep (születésnap, évforduló
stb.) 'ki van írva' akkor van megtartva. A természetet azonban nem lehet sem sürgetni sem késleltetni.

A gabona illetve az aratás köré már a bronzkortól különleges spirituális világ rendeződött.  Elődeink
először  természetszellemeket  tiszteltek,  nem istenségeket  és  a  gabona  az  egyik  legelső  volt  ezek  között.
 A gabona az egyik olyan növény amely életben tartotta elődeinket, és napjainkban is fontos táplálék. Szemes
jellege a bőséget szimbolizálta -  ha gazdag volt a termés az emberek túlélték a telet. A gabona halhatatlan:
elvetik,  learatják,  majd  következő  évben  a  maradványait  elvetik  és  újjászületik.  Mi  ez,  ha  nem  mágia?
Ebben a cikkben nem a gabonáról, hanem az abból készült babákról lesz szó. Szerte a világban készítettek
különböző idolokat az emberek, ebbe szeretnék egy rövid betekintést nyújtani.

Magyarország

A magyar csuhébaba viszonylag újkeletű, hiszen a kukorica
Amerikában  őshonos,  csak  a  16.  században  terjedt  el  Európában.  A
csuhébaba készítés egy októberi népszokás.  Szüret után, amikor már
betakarították  a  kukoricát  megkezdődött  a  kukoricafosztás  (régiesen
tengerihántás), ez után készültek a csuhébabák. Hagyományosan csak
kukoricacsuhéból,  de  találhatunk  kombinált  babákat  is,  melyek
kukoricacső alappal készülnek. Tagadhatatlan, hogy eleinte a termőföld
termékenységét  szimbolizálta,  de  a  későbbiekben  inkább  játéknak
készült,  akárcsak a csutkababa.  Mai is  létezik ez a népszokás,  sokan
ápolják a csuhébabakészítés hagyományát. 

Bár  több  helyen  olvashatjuk,  hogy  csuhébabát  készíteni
Lammas ünnepére mennyire hagyományőrző dolog, abban a korban
amikor elkezdték ünnepelni ezt  az eseményt a Brit  Szigeteken még
nem volt kukorica. 
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Észak-Amerika

A csuhébaba készítés eredetileg amerikai bennszülött hagyomány, mely több ezer évre nyúlhat vissza,
egészen a kukorica hasznosításának kezdetéig. Az irokéz indiánoknál létezik egy legenda a Három Nővér
(Three Sisters) születéséről:

Azt mondják, a föld akkor jött létre amikor az Égasszony, aki egy felsőbb világban élt egy lyukon
keresztül lekukucskált és a végtelen óceánba zuhant. Az állatok, zuhanását látva a tenger mélyéről földet
vittek és egy hatalmas teknős hátán szétterítették, hogy biztonságos helyre essen. Ez a Teknős Sziget a mai
Észak-Amerika. Égasszony még a zuhanás előtt teherbe esett. Amikor földet ért egy lánygyermeknek adott
életet. Amikor ez a lány fiatal nőve érett szintén megfogant a Nyugati Széltől. Belehalt a szülésbe, de ikerfiai
születtek. Égasszony eltemette lányát az Új Földbe, sírjából pedig három szent növény hajtott ki: a kukorica,
a bab és a tök. Ezek a növények látták el táplálékkal fiait, és később az egész emberiséget.

És valóban: erre a három növényre épült az őslakosok növénytermesztése a mai Egyesült Államok
területén. Ezeket együtt is termesztették: a tök a talajnak árnyékolást, a kukorica a babnak támasztékot, a
bab mindkettőnek értékes tápanyagot szolgáltatott. Ezeket az élet fenntartóiként tisztelik.

A csuhébaba a legendák szerint is inkább gyermekjátéknak, mint
spirituális tárgynak készült, bár elképzelhető, hogy védelmi szerepet is
tulajdonítottak  neki.  A  csuhébabák  jellegzetessége,  hogy  ember
alakúak, ám arcuk nincs.

 Erre több magyarázatot is találunk, az egyik történet szerint a
Kukoricaszellem (a  fenti  legendában  szereplő  Három Nővér  egyike)
annyira izgatott volt, hogy az egyik életben tartója lehet az törzsnek,
hogy  megkérdezte  a  Nagy  Szellemet  tehetne-e  valami  mást  is  az
emberekért. A Nagy Szellem elmondta neki, hogy a csuhéjából babát
tudnának készíteni  –  a Kukoricaszellem el  is  készítette  és  gyönyörű
arcot adott neki. 
Attól  a  naptól  ez  a  baba faluról  falura  járt  és  mindenhol  játszott  a
gyerekekkel. Amerre járt elmondták neki mennyire szép; hamarosan
elkezdett öntelté válni. A Nagy Szellem magához rendelte, de mielőtt
megjelent volna a Nagy Szellem házában, a baba még megnézte magát
egy víztükörben.  A Nagy Szellem figyelmeztette,  hogyha továbbra is mindenki másnál  jobbnak gondolja
magát hatalmas büntetést fog kapni, de nem árulja el, mi az.
Ezek után a baba ismét ment faluról falura, tovább játszott a gyerekekkel. Ismét mindenfelé megcsodálták
szépségét, és nem telt bele sok, hogy újra önteltté váljon. Ekkor a Nagy Szellem újra magához rendelte, és
így szőlt: “Egyszer már figyelmeztettelek. Most hatalmas bűntetéssel sújtalak” - de nem mondta el, mi az.
Amikor a baba elhagyta a házát, ismét egy víztükörhöz ment: ekkor vette észre, hogy eltünt az arca, a Nagy
Szellem elvette.
Azóta  az  irokéz  bennszülöttek  nem  raknak  arcot  a  babájukra.  Ez  emlékezteti  az  embereket,  hogy  ne
gondolják magukat jobbnak másoknál, vagy súlyos következményekkel kell szembenézniük.
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A Brit-szigetek

A Brit szigetek területén úgynevezett corn dolly-kat készítettek. Ez a kifejezés magyarázatra szorul: a
corn szót ma a legtöbb szótár kukoricának fordítja, Angliában azonban gabonát jelent. A dolly sem babát,
inkább bálványt takar. A hagyomány a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza, és egyáltalán nem egységes.
Minden  területi  egységnek  meg  voltak  a  saját  corn  dolly  formái,  saját  nevekkel,  illetve  a  saját,  eköré
szerveződő  szokásuk.  A  corn  dolly-k  ritkán  voltak  emberalakúak,  sokkal  inkább  egyéb  formában  és
alakzatban készültek. Voltak helyek, ahol a corn dolly a gabonaszellemnek nyújtott lakhelyet és vagy az első
vagy az utolsó learatott gabonából készült. Feladata nem volt más, mint a föld termékenységét megőrizni.
Hagyományosan  ezeket  az  aratás  végeztével  körbevitték,  és  a  fesztiválon  kitüntetett  szerepük  volt.  A
gabonaszellem az aratáskor ebbe a bálványba költözött, hiszen otthonát elvesztette. A corn dolly-t tavasszal
eltemették, ezzel visszajuttatva a termékenységet és a gabonaszellemet a földbe. Érdekesség, hogy sírokba is
szokták temetni őket. A Brighid's Cross is egyfajta corn dolly, de az ilyen aratási keresztek egy külön cikk
témái lehetnének.
Emberalakú corn dolly-nak tekinthetőek a nagyobb szalmabábuk, mint pl. a Kern Baby.

Hagyományos corn dolly-k

Néhány példa az eltérő szokásokra:

Walesben például hatalmas megtiszteltetés volt a corn dolly-t az aratási fesztiválra vinni. A férfinak
aki megkapta ezt a feladatot az volt a dolga, hogy biztonságban eljuttassa a dolly-t a lakomára. Az úton meg
kellett  védenie  egy  csoport  nőtől,  akik  vízzel  próbálták  lelocsolni  és  mindent  elkövettek,  hogy
megakadályozzák. Ha sikerrel járt kiemelt helyen ülhetett az asztalnál, illetve sörrel megvendégelték.

Sok más hellyel ellentétben a Hebridákon az aratás során maradt utolsó köteg gabonát nemkívánatos
tehernek tekintették,  úgy vélték a benne lakozó szellem szerencsétlenséget hoz. Gyakran nem is vágták le.
Ha  mégis,  akkor  a  Cailleach-t vagy  Gobhar  Bhacah-t (Sánta  Kecske)  készítettek  belőle. A  gazda  akinél
maradt,  gyakran  átdobta a  szomszédja  mezőjére.  Ezt  sértésnek  számított,  és  komoly  verekedést
eredményezett  ha rajta kapták. A  corn dolly ezután mezőről mezőre kerül.  Akinél utoljára maradt annak
kellett a gondját viselni egész télen. 
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Northumberland területén az aratást  hatalmas “halotti”  máglyával  (Balefire) ünnepelték. Az itteni
ceremónia nem a betakarítás hanem az egész aratás végén történt. Az utolsó adag betakarított gabonából
embert formáztak,  fehér  ruhába öltöztették melyet  szalaggal  díszítettek.  Ekkor ezt  az  úgynevezett  Kern
Baby-t vagy Harvest Queen-t a tűzre dobták, miközben a falubéli gyerekek körbetáncolták azt. Minden évben
új  kern  baby-t  készítettek  erre  a  célra.  Mára  Whalton  az  egyetlen  falu  amelyik  őrzi  a  Baál-tűz  ősi
hagyományát. 

1902-ben ebben a faluban egy brit fényképésznek, Sir Benjamin Stone-nak sikerült lefotóznia az abban
az évben készült kern baby-t. Ezen fénykép alapján 2016-ban Faye Claridge elkészített egy 5 méter magas
Kern Baby-t, mely még ebben az évben hazatért Whaltonba. Természetesen itt,  mint kiállított tárgy volt
megtekinthető, nem égették el.

A corn dolly, csuhébaba és általánosságban az aratás körüli hagyományok megőrzése nagyon fontos,
ha nem szeretnénk elfelejteni honnan jöttünk. Nagyon sokat elárul egy-egy csoport természetközeliségéről,
spirituális történelméről az, ahogyan ezt az eseményt kezeli. Sajnálatos, hogy világszerte a hagyományőrzők
komoly erőfeszítések ellenére is vannak szokások melyek eltűntek, olyanok melyeket már csak pár ember
ismer. Pedig – én úgy látom – ezek azok a dolgok melyek az őseinkhez kapcsolnak minket és amiket nekünk
is érdemes megőrizni majd továbbadni az utánunk érkezőknek.

* * *

Akit bővebben érdekelnek ezek a hagyományok többek között James Frazer: Az Aranyág című könyvében, az
“A Gabonaanya és a Gabonyaleány Észak-Európában” fejezetben olvashat róla.
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Démonidézés és paktumok: Tévhitek, tippek és
trükkök

I. rész
Írta: Satan M. Gay

Képek: Satan M. Gay, Mobius Final Fantasy

Azt hiszed, démon jár a lakásodban? Esetleg meg is száll téged? Gondolkodsz, hogy eladod a lelkedet,
de  nem tudod,  mi  lenne  reális  ár  egy  ilyen  telített  piacon?  Ilyen,  és  hasonló  témákkal  fogok  cikkemben
foglalkozni.
Démon:  A  cikk  szempontjából  azon  entitásokat  fogom  így  nevezni,  amelyek  valamely  középkori
varázskönyvben a pokolból valóként vannak megjelölve.

Prológus

A  mágus  remegő  kézzel  gyújtotta  meg  a  gyertyát.  Tudta,  hogy  ez  az  utolsó  esélye.  A  sötét
templomszobában mozdulatlan volt a levegő, a láng mégis őrülten csapkodott mindenfele. Villant a burin, és a
vér kövér cseppekben hullt az idős tudós hüvelykjéből a gondosan előkészített tintásüvegbe. “A fene hitte,
hogy ennyire fog fájni...” - gondolta magában. Még egyszer átolvasta a paktumot, melyet egy vörösen izzó imp
juttatott  el  hozzá.  Meggyűlt  a  baja  a  visszafelé  írt  Latin  szöveggel,  de  minden  részletet  pontosan  akart
ismerni. 

“Mi, a mindenható Lucifer, Sátán, Beelzebub, Leviathan, Elimi, Astaroth és mások által támogatva, a
mai napon elfogadtuk a szövetségre lépési egyezményt Urbain Grandierrel, ki a mi oldalunkon áll. És mi nők
szerelmét,  szüzek virágát,  apácák szemérmét,  világi  dicsőséget,  élvezetet  és  gazdagságot  ígérünk neki.  Ő
minden  három  naponként  üzekedni  fog;  a  részegesség  kedves  lesz  neki.  Évente  egyszer  vérével  jelölt
ajándékot  mutat  be;  lábával  tiporja  az  Egyház  szentségeit,  és  nekünk mondja imáit.  Ezen egyezményből
kifolyólag húsz évig él boldogan a Földön az emberek közt, majd megtér hozzánk, hogy Istent átkozza. Kelt a
Pokolban, az ördögök tanácsa által.” 

A papíron hat főördög személyes pecsétje mellett a Pokol írnoka, Baalberith aláírása is éktelenkedett. 
Ezután a saját maga által írt szöveget böngészte át alaposan. Tudta, egyetlen apró hiba is végzetes lehet.

“Uram és Mesterem,  Lucifer,  elfogadlak  téged Istenemül  és  hercegemül,  és  ígérem,  szolgállak  és
engedelmeskedem, amíg csak élek. És megtagadom a másik Istent, ahogy Jézus Krisztust is, az összes szentet,
az  apostoli  és  Római  egyházat,  minden  szentséget,  és  minden  imát  és  könyörgést,  melyet  a  hithűek  az
érdekemben mondhatnának. Ígérem, oly sok gonoszat teszek, amennyit tudok, és másokat is a gonoszra fogok
csábítani. Elutasítom a krizmát, a keresztséget, Jézus Krisztus és minden szentje összes erényét. És ha nem
szolgálnálak és imádnálak, és ha nem tisztelegnék előtted minden nap háromszor, neked adom életem. Kelt
ezen évben és napon.”
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Mély lélegzetet vett. Tudta, amint vére a papírhoz ér, nincs visszaút, örökre elkárhozik lelke - de az
nem lehet rosszabb, mint az Egyház szigora, mellyel örökkön ágaskodó pásztorbotját meg akarta kötni. Fel
nem merült benne, mikor papnak ment, hogy a cölibátus ekkora kínokat okoz. Lehúnyta szemét, s apácák
lágyan ringó keblei jelentek meg előtte. Szeme kipattant, megacélozta lelkét, és az immáron szilárdan tartott,
kihegyezett fekete lúdtollat a vérbe mártotta.

“Aláírás: Urbain Grandier, a pokolból ideiglenesen kiemelve”

Paktumok

Urbain Grandiert 1634-ben égették meg boszorkányság vádjával. A szerződés volt a végső bizonyíték.
A történelem során számtalan más történet is felreppent mágusokról, boszorkányokról, akik a hatalomért
cserébe eladták lelküket a Sátánnak - Adanai Theophilus, Sæmundur Sigfússon, de gondolhatunk a Goethe
által  híressé  tett  Faustusra is.  Felmerül  hát  a  kérdés,  hogy  van-e  valami  valódi  okkult  alapja  ezeknek a
történeteknek.  Ennek  eldöntéséhez  egy  kis  gondolkodásra  van  csak  szükség.  Ismerjük  a  kereszténység
hozzáállását a bűn fogalmához. Aki bűnös, a pokolra kerül, aki ártatlan, a mennybe, és a bűn a szívben dől el -
aki meg akar tenni valamit, az olyan, mintha már meg is tette volna (Máté 5:28). Innen nézve aki hajlandó
lenne szerződést  kötni,  az  már Sátán birodalma felé vette  az irányt,  miért  adna hát  bármit  ő  egy olyan
lélekért, ami már az övé? Ha pedig azt vesszük, hogy Jézus kegyelméből mindenki megmenekül, aki hozzá
fordul, Sátánnak nem éri meg üzletet kötni, hiszen úgyis az utolsó pillanatban megússza az áldozat. Könnyű
tehát belátni, hogy nincs olyan entitás, amely lepaktálna bárkivel a lelkéért cserébe.

10 



Árnyak - 2020 Lammas

Honnan  jön  mégis  ez  a  gondolat?  Egyszerű.  A  kereskedelem  az  egyéni  szabadság  kifejezésének
eszköze. A spirituális rabszolgaságot dicsőítő kereszténységnek nincs nagyobb anathema, mint egy lelkileg
szabad ember, aki azt mondja: - Nem szolgálok és nem térdelek, de hajlandó vagyok üzletet kötni.

Apró kitérő: a modern nyugati szellemiséget rákként fertőzi a kereszténység még olyan területeken is,
ahol nem gondolná az ember. A “jó” és “gonosz” gyermeteg elképzelését, mely tiszta keresztény reklámfogás
volt,  még  egyes,  magukat  pogánynak  valló  emberek  is  valósnak  hiszik,  és  teljes  filozófiát  építenek  rá.
Ugyaninnen ered az a széles körben elterjedt chrematoaédia, amely szerint a pénz valami gusztustalan dolog
és a mágiától távol kell állnia. Szó nincs róla. Az európainál jóval egészségesebb spiritualitású Indiában a
gazdag  emberekről  úgy tartják,  az  istenek  jóindulata  tette  nekik  ezt  lehetővé,  és  az  emberek az  istenek
jóindulatát  igyekeznek  elnyerni,  hogy  pénzhez  jussanak.  Ugyanez  a  gyökere  a  spirituális  szolgaság
dicsőítésének, amely egy komoly mágus számára a legundorítóbb dolog.

A fentiekből kiderült hát, hogy a démonok nem lehetnek “gonoszak”, hiszen ez az óvodások számára
hihető kategória, és olyan dolgot jelöl, amitől az, aki megpróbálja elhitetni, retteg. Egy óvodás esetében még
elhihető, hogy a dadus valóban csak védeni akarja a gyermeket, ugyanez a felnőtt létről, és egy felnőtteket
uralni  kívánó  rendszer  vezetőiről  már  nehezen.  Az  is  kiderül,  hogy  démonok  léteznek,  és  készek  az
emberekkel üzletet kötni. Ha a lelkünk nem számít kemény valutának a szellemvilágban, mit tudunk ajánlani?
Egyszerű.  Segítséget,  befolyást,  energiát,  hitet.  Mindazokat  a  dolgokat,  amitől  egy  entitás  erősebb,
hatalmasabb lesz. Ezeket felajánlva tudunk paktumot kötni a kívánt lényekkel. 

Folyt. köv. 
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A bűn-evés hátborzongató története
Írta: Domagoj Valjak  (The Vintage News)

Fordította: Daphne
Képek: Google

Az 1600-as évek első felétől, egészen a korai huszadik századig, a bűn-evés a különböző népmesékből
és babonákból eredően elterjedt foglalkozás volt Nagy Britannia vidéki területein.  Az elhunyt családtagjai
fizettek a falu bűn-evőinek, hogy megszabadítsák szerettüket annak élete során elkövetett bűneitől. A bűn-
evők egy kísérteties rituálét végeztek, mely elvileg segített a holtaknak átlépni a Mennyország kapuit.

Sok ember élt abban a hitben, hogy egy szelet kenyér, ha a holttestre helyezték, elnyelte az illető
bűneit. Így míg a család tagjai halotti tort ültek, a bűn-evő megette a bűnnel átitatott kenyeret. Miközben
evett, a bűn-evő egy sajátos imát szavalt: ”Könnyebbség és pihenés legyen osztályrészed, derék ember. Ne
zavard köreinket halálod után. A békédért saját lelkem üdvét kockáztatom. Ámen.” Az efféle halotti rituálék
furcsának, vagy akár ijesztőnek is hathatnak, ugyanakkor az antropológiai és néprajzi kutatások szerint, ezek
eredete a Kereszténység kezdetében rejlik.

Jézus  Krisztus,  aki,  a
Biblia  szerint  mártírhalálával
megváltotta  az  emberiséget,
inspirálta  a  bűn-evés
kialakulását, ugyanis a bűn evők
saját  lelküket  ajánlják  az
elhunytak  lelkeinek
megtisztításáért. Annak ellenére,
hogy  a  bűn-evők  nem  csak  a
lelkek  Mennyországba  jutását
biztosították,  hanem  a  bűnös
lelkek  Földre  való  visszatérését
is megelőzték,  a falusi  közösség
általában  kirekesztette  őket,
magányosan éltek.

Ennek  az  oka  abban
rejlett,  hogy  az  emberek  féltek
azoktól,  akik  hajlandóak  voltak
saját  üdvüket  kockára tenni,  és  magukra vállalni  más bűneit,  bármilyen nemes cselekedet  legyen is.  Azt
gondolták,  hogy  fekete  mágia,  boszorkányság,  vagy  más  természetfeletti  erők,  esetleg  maga  az  Ördög
munkálkodott a bűn-evés hátterében. Így hát nagy balszerencsét okozott az is, ha valaki egy pillanatra a bűn-
evő szemébe nézett.
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A  bűn-evők  élete  nem csak  hogy  magányos  volt,  de  egyenesen  veszélyes.  Akkoriban  kizárólag  a
Katolikus Egyháznak volt joga bűnbocsánatot adni, és egyedül a papság tagjai oldozhatták fel az embereket a
bűneik alól, a bűn-evés tiltott dolog volt, halálbüntetést vont maga után. Mitöbb, nem csak a bűn-evőkre, de
munkaadóikra is  eretnekekként,  Istenkáromlókként,  és  a  Sátán  imádóiként  tekintettek,  ezért  a  bűn-evők
munkáját a titok leple fedte. 

Az utolsó ismert bűn-evő egy Richard Munslow nevű férfi volt, aki 1906-ban hunyt el, Ratlinghope-
ban, Angliában. Ellenben a bűn-evők nagy részével, akik szegény sorból származtak, koldusok és részegesek
voltak,  Munslow viszonylag  tehetősebb  családból  származott,  és  egy  tiszteletreméltó  földműves  volt.  A
helyiek elbeszélése szerint kedvességből, és a falusiak iránti szeretete miatt kezdett a hivatásba, folytatván a
különleges tradíciót, mely majdnem a feledésbe merült a 19. század közepén.
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Ragnar  ök: A viking világvége nyomában
Írta: Rebelheart
Képek: Marvel

A Marvel filmstúdióknak köszönhetően egy újabb világvége gyűrűzött be életünkbe. A Thor: Ragnarök
nem is kaphatott volna méltóbb befejezést ennél a témánál, bár „Marvelék” eléggé lecsupaszították az eredeti
történetet, hogy egy óriási rózsaszín hollywoodi buborékba öltöztessék mindezt, így megfosztva a történetet
egyik leglényegesebb mondanivalójától, de erről később.

Mi is  az  a  Ragnarök? A szó norrön formája „Ragnarökkr”  ami annyit  tesz  az istenek alkonya.  A
Ragnarök  bizonyos  történések  ok-okozati  láncösszefüggése  és  egyben  a  világvége.  Ahogyan  a  filmben  is
láthatjuk,  Thort  álmok  gyötrik  a  világvégéről,  ám  az  eredeti  történet  nem  ezt  jelöli  meg  a  világvége
előhírnökeként. A Völuspá (A jósnő szava) részletezi a Ragnarök eljövetelének három (plusz egy) jelét: 

 Baldur isten halála (Ezzel kapcsolatban lsd. A lithai cikkem – kereszthivatkozás?) ez már megtörtént,
tehát a további két jel: 

 A  nornák  három  évnyi  telet  küldenek  a  világokra,  nyár  vagy  tavasz  nélkül,  ami  közben
mindennapossá válik az erőszak, a vérre menő harc a túlélésért 

 Skoll és Hati a két farkas akik a Napot és a Holdat kergették az égen, végre utol érik zsákmányukat,
azt lenyelve még a csillagokat is eltűntetvén az égboltról. 

  Mindegyik világban egy bizonyos kakas kukorékolása jelzi a Ragnarök kezdetét 

Ezek a jelek a Marvel univerzumban kizárólag Thor álmai által képviseltetnek, s ugyan igaz, hogy Thor nem a
legélesebb kés a fiókban (hirtelen haragú, az erő embere), a világért sem indított volna „Asgard mentőakciót”,
mint  a  filmben,  hiszen  teljesen  karakteridegen  tőle.  A  skandináv  világvégének  megértéséhez  el  kell
magyaráznunk a kezdetét. A skandináv mitológiának nincs egy szinguláris kezdőpontja, az örökkévalóságtól
mozog az Idő és Tér felé. Sem idő, sem térszerkezete nincs, csak két ellentétes polaritása: egy fagyott észak és
egy tüzes dél. Ebből alakul ki az életfa, és mind a kilenc világ amiket összeköt. 
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Az isteneik ugyan hatalmasak, mégis korlátoltak: egy magasabb transzcendencia alávetettjei: saját
sorsukat nem kerülhetik el. Itt lényegesen különböznek más kultúrás isteneitől, akik halhatatlanok és/ vagy
megsebezhetetlenek.  Elég  ha  csak a  Görög pantheonra gondolunk.  Thor,  Odin és  a  többi  ász  isten azért
ennyire  sikeresek  csatáikban,  mert  tudják,  hogy  haláluk  időpontja  a  Ragnarök  lesz,  ezzel  kötve  okot  és
okozatot  egymáshoz.  Nem  halhatnak  meg  kalandozásaik,  csatáik  során,  hiszen  a  Ragnarökben  betöltött
szerepük kulcsfontosságú. 

A filmben Odin, mindennek atyja önkéntes száműzetésben tengeti az időt valahol Norvégia partjainál,
majd ahogy Loki és Thor megérkezik hozzá, csillagporrá válik, hogy együtt lehessen Friggel és fiaira hagyja az
utolsó, mindent eldöntő csatát. Odin a „valóságban” soha nem tett volna ilyet, sőt a Völuspá arról számol be,
hogy amint  tudomására jut  a  vég  kezdete,  összehívja  az  isteneket  tanácskozni  az  Yggdrasil  lábánál  lévő
mezőn, ahol végül úgy döntenek, harcolnak. Odin megfújja kürtjét, s a csarnokában lévő harcosok és valkűrök
540 ajtón keresztül 800-asával tódulnak kifelé, hogy a végső csatában Odin mellett harcoljanak. A sereget
természetesen Odin vezeti, nyolclábú lován a Sleipniron, kezében A Gungnir nevű varázs lándzsa, mely sosem
téveszt  célt.  Odin  halála  az  eredeti  történetben  jóval  véresebb.  Az  induló  apokalipszisnek  köszönhetően
elszabadult Fenrir farkas öli meg.

 
Hela szerepe a filmben lényegesen el van túlozva. Ugyan ő is kulcsszereplő, az eredeti történetben ő

nem több egy vezényelt katonánál, nem pedig egy gonosz transzcendentális lény, aki a szálakat mozgatja.
Ereje vajha köti őt Asgardhoz, hiszen a halál istennőjeként Hel-hez van kötve és nem is nagyon lázad ez ellen
az idők során.  Mikor az Yggdrasil  megrázkódik a támadások következtében,  nem csak Fenrir,  de Loki is
kiszabadul, aki hajón viszi az óriások seregét Asgard ellen. Hela pedig azon holtak seregét vezeti akik nem
nyerték  el  dicső  helyüket  egyik  isten  csarnokában sem.  Szavát  állva,  amit  Baldur  halálakor  tett  ígéretet
azonban  betartja:  A  Ragnarök  kezdetekor  megjelenik  Baldur  és  Hod  hogy  egy  utolsót  csatázhassanak
fivéreikkel. 

A  Muspelheimi  tűzóriások  megérkeztével  azonnal  elpusztul  a  Bifröst,  a  híd  ami  a  kilenc  világot
összekötötte. Heimdall megfújja a „világvége”- kürtjét és az istenek csatába vonulnak, annak ellenére, hogy
pontosan ismerik annak kimenetelét. Minden fontos szereplő méltó halálra és ellenfélre lel, így például Thor
pusztítja el a Midgard-kígyót a Mjöllnirrel (Ami köszönjük az érdeklődést jól van, Hela nem csinált belőle
Mjöllnir puzzle-t.) Közben a kígyó annyi mérget fecskendez Thorra, hogy az kilenc lépést hátrál és belehal a
méregbe. Odin halálát fia, Vidar bosszulja meg. Tyr a pokol kapuit védő Garm nevű farkaskutyával harcol s
végeznek egymással. Freyr halála Surtur lángoló kardja által történik. Heimdall és Loki szintén kölcsönösen
kioltják egymás életét. A „maradék” ami a csata után maradt, a tengerbe süllyed. Az Yggdrasil fán élő nő és
férfi, Kőris és Repkény (Élet és Életéhség) lesznek azok akik az új világot benépesítik. Ám nem csak ők a
túlélői ennek a véres harcnak: Vidar, Baldur, Vali és Thor fiai Modi és Magni már az új világ istenei lesznek. 

Végtelenül sajnálom, hogy a filmben nem maradt büdzsé a Midgardkígyó megjelenítésére, igaz Surtur
kivitelezése, illetve Hela félholt serege vitte el a CGI költségvetés nagy részét ami a történetet illeti. A Fenrir
farkas  azonban  nem  Hela  „kiskutyája”,  ezért  nincs  is  úgy  közük  egymáshoz,  mint  a  filmben.  Nagyon
hollywoodi a befejezés is, a mentőakcióval, csak éppen a skandináv istenek alap létezési elvének mond ellent:
Ők tudják magukról, hogy az lesz a végük és egy eszméletlen erős sorshittel rendelkeznek, amit a film letépett
a karakterekről, mint felesleges ruhát. Ezen kívül kifejezetten kellemes és szellemes a Thor: Ragnarök, amit a
Marveltől már megszokhattunk. 
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Érdemes  megnézni  mindenképpen,  de  nem  árt  észben  tartani,  hogy  a  főszereplők  viselkedése
karakteridegen és olyan narratívát kapott, ami a helyét inkább a Marvel -univerzumban erősíti.

Állandó vitatéma a szaktekintélyek között,  hogy Kőris és Repkény vajon a kereszténység hatására
alakultak-e át az új világ első embereivé, vagy a Ragnarök után nem következik semmi, visszaáll a tér és
időszerkezet nélkül létező „végtelen űr”, a sötétség. Akárhogyan is nézzük, mindkét alternatív befejezésben
ott a ráció. 

Az ezredforduló óta rengeteg „ elmaradt világvégén” vagyunk túl. Ezt a hullámot lovagolta meg 2014-
ben a Jorvik Viking Center, amely álhírek szivárogtatásával az év februárjára jövendölte a viking világvégét.
Természetesen  a  hoax  hamar  kiderült,  a  skanzen  szerű  létesítmény  ezzel  a  nem kis  marketing  fogással
kívánta népszerűsíteni a Rögnarök témájú rendezvényüket.

A Ragnarök egyik legfontosabb kérdése tehát sajnos elveszik a film adaptációban. Van-e a döntéseinknek
jelentősége,  ha  előre  tudjuk,  hogy  sorsunk  egy  bizonyos  momentumban  csúcsosodik  ki?  A  skandináv
tradíciónak nem az egyik alappillére, hogy istenei nem halhatatlanok viszont részei egy előre determinált
kimenetnek? És végül, de nem utolsó sorban a társadalmi megítélése az igazi „viking” halálnak, csatában az
istenek oldalán halni meg, ahogy az akkoriban a hősök kiváltsága volt? 
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„Diplomás online Wicca kurzus féláron!”
Írta: Saddie LaMort

Képek: Google

A címhez hasonló hirdetések találnak meg nap, mint nap - egyhétvégés, kéthetes, három hónapos, a
végén pedig természetesen papírt kap az ember, hogy elvégezte a tanfolyamot. Mennyit  érnek az ilyenek
valójában?

Ha tradicionális szemszögből vizsgáljuk, természetesen fel sem merül, hogy ilyet akár a legalapvetőbb
szinten  érdemes  lenne  megcsinálni,  hiszen  a  Tradicionális  Wicca  avatás  alapú  misztériumvallás,
módszereinket kizárólag varázskörön belül  tanítjuk avatottaknak,  és nem kérünk pénzt érte.  Ugyanakkor
botorság lenne figyelmen kívül hagyni, hogy a legtöbbek számára az a Wicca, amit Wicca feliratú papírba
csomagolnak,  ezért  érdemes  elgondolkodni  azon,  van-e  értelme  neowiccaként  pénzt  áldozni  egy  ilyen
tanfolyamra.  

A  neowicca  egy  teljesen  kötetlen  neopogány  irányzat,  melynek  határait  nagyjából  valamiféle
választott  istenpár  tisztelete,  az  Intelemből  deformálódott  “Tégy  amit  akarsz,  de  ne  árts”  szabály,  a
háromszoros törvényből ferdített “A jót és a rosszat is háromszor kapod vissza” babona és természetesen a
receptszerűen leírt “varázslatok” jelölik ki. Aki ezen az úton jár, vajon annak érdemes egy ilyenre befizetnie?

A  kurzusok  általában magukban foglalnak valamiféle  magyarázatot  az  istenekről,  esetleg  egy  kis
történelmi áttekintést, talán megemlítik az ünnepeket - azt persze soha nem, miért is annyira fontosak a
Wicca ünnepek, pedig aki egy kicsit is  kíváncsi,  annak fúrnia kéne az oldalát,  miért van az,  hogy míg a
kereszténységről, buddhizmusról, de akár szikhizmusról, vagy zoroasztrianizmusról szóló könyvekben talán
lábjegyzetként felbukkannak a fontosabb ünnepek, addig a Wicca könyvek egyik fő szekciója -, majd fejest is
ugranak a rituálékba és varázslatokba, néhol még amulettet is készítenek.
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Mi ezzel a baj? Nagyon egyszerű. A mágia ugyanolyan ebből a szempontból, mint a legtöbb másik
művészet.  Lehet  az  elméletről  videókat  nézni,  podcastokat  hallgatni,  honlapokat  és  könyveket  olvasni
bármeddig, de ez semmit nem ér, ha az ember nem tesz semmit a gyakorlatban. A gyakorlati mágia pedig
vagy nem működik - ez igaz szinte minden recept-szerű varázslatocskára -, vagy pedig veszélyes. Tehát az
ilyen tanfolyamok vagy egy nem működő dologért kérnek pénzt, vagy ezoterikus orosz rulettet játszanak a
tanítványokkal.

Mit javaslunk akkor ehelyett? Az olvasás nem rossz kezdés. Rengeteg kezdőknek szóló könyv van, és
ne korlátozzuk magunkat a Wicca feliratúakra - a káoszmágia, a Thelema, a grimoire tradíció,   a nyugati
hermetizmus mind érdekes és hatékony gyakorlatokkal tud szolgálni.  Első feladatunk, hogy megtanuljunk
látni, érzékelni, illetve védekezni - ezekről végtelen mennyiségű információ és kezdőknek szóló gyakorlat áll
rendelkezésre az Interneten.

Ha már eleget olvastunk, kezdjük el gyakorolni - és ez a legfontosabb rész. Napi gyakorlás nélkül
sehova  sem  fogunk  jutni.  Gyakoroljuk  az  érzékelést,  a  látást,  az  alapvető  energetikai  gyakorlatokat
mindaddig, míg egyetlen gondolattal képesek vagyunk komplex védelmi rendszerek tökéletes vizualizálására.
Ha ez megy, utána el lehet kezdeni az összes többi gyakorlatot - körhúzás, elemek idézése, amit akarunk.
Ezáltal a biztonságunk és a hatékonyságunk is biztosítva van, és egy fillérünkbe sem került. Tény, hogy ehhez
nem jár csinos, bekeretezhető diploma, de akinek az kell, meg is érdemli. 
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Witchcraft napjainkban
I. rész 

Írta: Stewart Farrar
Fordította: Taus

Miért találkoznak a witchek mezítelenül? Mi történik egy coven gyűlésen? A Wicca egy gyorsan
növekvő kultusz, de mégis miben hisznek a hívei, kik azok az istenek, akiket imádnak és miféle erőket
használnak ahhoz, hogy hatással legyenek a huszadik századi életre?

A witchcraft szó gyakran idézi fel bennünk a mesekönyvekből is ismert csúf öregasszony figuráját,
fején csúcsos kalappal, vagy a gonosz, megtévesztett emberekét a tizenhatodik századból, akik szentségtörő
rituálékat végeztek. Ma már sok ember szemében a witchcraft se nem fiktív, se nem ártalmas, és nem is
veszett el a múltba. Ez egy élő és máig is aktív modern vallás.

1951-ig a witchcraft az angol világban csupán titok és szóbeszéd témája volt. A magányos witchek és a
covenek, ahol éltek, ott titokban tartották üzelmeiket. A szomszédok, akik tudtak róla, vagy csak gyanakodtak,
a witchcraft számukra félelmetes és ellenséges volt, vagy ha elég bátrak, kétségbeesettek vagy nem túlzottan
vallásosak voltak ahhoz, hogy egy witchhez forduljanak segítségért, szintén tartaniuk kellett a szájukat.

Az 1970-es évektől egészen más lett a helyzet, legalábbis Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában.
Míg sok witch megőrizte a titkát, addig egyre többen tették az ellenkezőjét.  Egy coven létezése egy adott
faluban vagy külvárosban gyakran ismeret kérdése volt, különösen a helyi újság interjúk számára.

A  fordulópont  az  volt,  hogy  1951-ben  visszavonták  a  Boszorkánytörvényt,  ami  megváltoztatta  az
emberek hozzáállását az Egyesült Államokban és még sok helyen. Addig bárki, aki witchcraftot gyakorolt,
vagy  witchnek  vallotta  magát,  az  törvényt  szegett,  legalábbis  technikailag.  A  törvény  megváltoztatását
követően számos könyv jelent meg, és ez elindította el azt a witchcraft mozgalmat, amelyet támogatói úgy
hívnak Wicca, mint élő mesterséget, nem pedig halott babonát.

Az óangol wiccian annyit jelentett, hogy gyakorolja a witchcraftot, vagy azt hogy elbűvöl. A „wicca”
szó „férfi  boszorkányt”  jelentett,  addig  a  „wicce” pedig  „női  boszorkányt”.  A  szótárak szerint  az  eredeti
jelentése homályos, de a Mesterségbeliek azt állítják, hogy a szó bölcset jelent (wise).

Egy gyógyító rituálén a Főpapnőt a Főpap támogatja, tradicionálisan szimbolikus életet adnak egy
viaszképmásnak.

A  modern  Wicca  covenek  hite  közös,  de  különböző  rituális  formában  kifejezve.  Minden  coven
egymagában törvény. Vannak covenek, amelyek laza működésűek, és vannak olyanok, amelyek elismernek
egy adott vezetőt, de rengeteg Wicca ellentmond a hierarchiának és a nemzetközi szervezeteknek. Az egység a
coven,  amit  egy  Főpapnő  és  egy  Főpap  vezet,  és  a  legtöbb  coven  inkább  korlátozza  a  kapcsolatát  más
covenekkel és witchekkel, akiket ismernek.
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Ezen a változatosságon belül, az amerikai és brit witchcraftnak három fő gondolatiskolája, irányzata
van: a Gardneriánus, az Alexandriánus és a Tradícionális.

A  Gardneriánus  covenek  Gerald  Gardner  (az  angol  okkultista,  aki  1964-ben meghalt)  tanításaira
alapozzák rítusaikat.

„Az Intelem nyolc szavát a szívedbe vedd,
Ha azzal nem ártasz, mit akarsz, azt tedd!”

A kiadott  könyveitől  eltekintve –  Witchcraft  Today;  The  Meaning of  Witchcraft  –  a  covenjei  egy
rituálé-  és  tangyűjteményből,  az  Árnyak  Könyvéből  dolgoznak,  amit  minden  új  Witchnek  kézzel  kell
lemásolnia. Az Árnyak Könyvét jelenlegi formájában csaknem teljesen Gardner állította össze, vagy valaki
más,  akit  megbízott.  Aleister  Crowleyt,  a briliáns mágust,  a Fenevadat többször is  javasolták.  Az Árnyak
Könyve sok olyan tradicionális anyagot foglal magában, amiket Gardner a covenjétől szerzett, és valószínűleg
egy csomó, különböző antikvitást is. De tartalmazza még például Rudyard Kippling egyik versének az átírt
verzióját, valamint egy részletet Crowley Gnosztikus Miséjéből.

Az Alexandriánus covenek az angol witchtől,  Alex Sanderstől és a feleségétől illetve főpapnőjétől,
Maxinetől erednek. A gardneriánusok és a tradicionálisak sokat kritizálták rikító nyilvánosságáért, és mert
úgy nevezi magát, hogy a „Witchek Királya”. Azt mondja, hogy a titulussal 16 covenje illette meg anélkül,
hogy megkérdezték volna. Úgy látszik, hogy az Alexandriánus irányzat a brit és az amerikai Wicca gyorsan
növekvő szakasza. Tagjai a Gardneriánus Árnyak Könyvét használják, csak sokkal több okkult irányzatból
merítenek ihletet, mint a gardneriánusok.

Az Egyesült Államokban megkísérelték ezt  a két irányzatot egyesíteni az „Algard” mozgalomba, a
coveneknek egy szigorúan hierarchikus csoportjába, amit a Nagy Főpapnő, a new yorki Mary Nesnick vezet. A
legtöbb gardneriánus és alexandriánus coven inkább kimaradt ebből.

A Tradicionális irányzatok (az Egyesült Államokban néha walesi tradicionálisaknak hívják őket) kelta
rituálékat  végeznek,  olyan  forrásokra  támaszkodnak,  mint  például  a  Mabinogion,  ez  egy  kelta
legendagyűjtemény, amit a tízedik századtól a tizennegyedik századig íródott.

Vannak  witchek,  akik  egyik  kategóriába  sem  tartoznak,  természetes  witchek,  magányosak  vagy
családi  witchek,  ahol  öröklődik  a  tudás.  Ők  állnak  a  legközelebb  a  falusi  tudós  emberek  és  asszonyok
tardíciójához, és gyakran jártasak a növények tudományában.

Miben  hisznek  a  witchek?  A  hitük  különböznek  egymástól,  például  covenenként,  ennek  ellenére
inkább  erre  fektetik  a  hangsúlyt,  és  nem a  fundamentalizmuson.  A  legtöbb  witch  egy  másik  tradícióból
származó coven vendégének érezheti magát, még akkor is, ha a rituáléjuk idegen. Tehát, mi a közös bennük?
A Wicca egy vallás, és minden követője egy Istenben és egy Istennőben hisz. A férfi isten az erdők és a hegyek
Agancsos Istene – egy ősi figura, akit az egyház az üldözések időszakában az Ördöggel azonosítottak (elég
tévesen). Az Agancsos Isten nem a Sátán, és soha nem is volt az.

20 



Árnyak - 2020 Lammas

Az Istennő a Földanya, a termékenység, a szerelem és az együttérzés szelleme – és a szigorúságé,
amilyennek minden anyának  lennie  kell.  Ahogy  az  Isten  a  Nap,  úgy  az  Istennő a  Hold,  az  éjszaka  és  a
misztériumok úrnője, valamint a tudatalatti és a pszichikai tehetségeké is.

Bár annak ellenére, hogy az Isten és az Istennő, valamint a Főpap és a Főpapnő egyelőek, mégis a
feminim elemeken van a hangsúly. A Wicca két okból nyújt nagy fontosságot az Istennőre és a Papnőre. A Nő
és az Istennő reprezentálja a természet életteremtő princípiumát, ami a Wicca hitvallás szíve. De szintén ők
képviselik a psziché minden olyan adományát, amit a witchek hite visszafejlődni engedett az elmúlt két -
háromezer  évben:  az  intuíciót,  a  telepátia,  a  clairvoyancet,  mindent,  amit  az  ember  természetfelettinek
mondhat.

A witchek ezeket az ajándékokat természetesnek és esszenciálisnak tartják. A modern witchek úgy
tartják, hogy az idő akkor jön el, amikor az emberiség készen áll ezeknek a tulajdonságoknak a megújítására
és tökéletesítésére, arra, hogy létrehozzanak egy új és kiegyensúlyozott kapcsolatot a tudat és a tudatalatti, a
férfi és a nő, valamint az Isten és az Istennő között.

Könyvelők, tanárok, háziasszonyok – a witchek többféle hivatásból származnak.

A polaritás fogalma a Wicca hitnek egy fontos része. Az összes síkon – az Istentől és az Istennőtől
lefelé haladva – mindenre úgy lehet tekinteni, mint egyfajta hálóra (pozitív-negatív, férfi-nő, aktív-passzív,
megtermékenyítő-megformáló, stb). Ezek nélkül nincs se aktivitás, se fejlődés, sem élet.

Ezért is dolgoznak a witchek férfi-nő párosban, és az ideális coven egy ilyen páros kiegyensúlyozott,
szorosan összetartó csoportja. Nem feltétlenül „szexuálisak” nyilvánvaló értelemben, de ennek ellenére azok
lehetnek.  Minden  egyes  partner  egy  afféle  pólus  elem;  két  pólus,  természetükben  teljesen  eltérnek,  de
egymást  kiegészítik  és  ráhangolódnak  egymásra,  fejlesztik  a  jelenlegi  pszichikai  képességeiket,  és
megtanulják alkalmazni azt.

A férfi nem egyszerűen pozitív és a nő sem egyszerűen negatív. Általában a férfi a pozitív mind a
fizikai,  mind a mentális  síkon,  a  nő az asztrális  és  spirituális síkon,  és ez így fordítva is.  Tehát,  ha egy
mágikus operáció több síkot is bevon, akkor az akkumulátor munkája nagyon komplex és igen erős lehet. És
ha egy coven tagjai együtt dolgoznak, akkor több is lehet. Pontosan ez alkotja a csoportos elmét, amit minden
coven megpróbál felépíteni.

Fontos, hogy nem szabad összekeverni a pozitívot és negatívat, az aktívat és passzívat a jóval és a rosszal. A
polaritásnak ez a két oldala egyenlő arányban szükséges. A különbség a fehér mágia, a jó és a fekete mágia, a
rossz között az az, hogy ez nem polaritás, hanem cél kérdése. A brit és amerikai covenek túlnyomó többsége
ma már a fehér  mágiát gyakorolja.  Ezért  is  törekednek arra,  hogy a saját  maguk és más emberek javát
szolgálják – és csak akkor váltják valóra saját kívánságaikat, ha azzal nem ártanak senkinek.

Folyt. Köv.

21 



Árnyak - 2020 Lammas

Stewart Farrar 1916 június 28-án született Essexben. Fiatal korában keresztény tudósnak készült, de
húsz éves korában feladta vallását és agnosztikus lett. 1937-ben a londoni University College-ben szerzett
újságírói  diplomát.  Írt  a  Reuters  londoni  kirendeltségének,  és  több  televíziós  cégnek  is  dolgozott,  mint
szövegíró. 1969-ben a Reveille című hetilapnál helyezkedett el, így vett részt a Legend of the Witches című
film sajtóvetítésén, ahol megismerkedett Alex és Maxine Sanderssel, a film szakértőivel és sztárjaival. Alex
elhívta  egy avatásra,  és  szorgalmazta,  hogy írjon könyvet  a Wiccáról.  Maxine megerősítette,  hogy az író
kérdései alapján fogalmazódott meg az alexandriánus tradíció neve. Stewart tanulni kezdett, és 1970 február
21-én beavatást nyert Sandersék covenébe. Itt találkozott későbbi feleségével, Janet Owennel, akivel együtt
lettek ugyanezen év október 17-én második fokra emelve. 1971-ben, második fokúként alapították meg saját
covenjüket,  Írországba költöztek,  és  könyveket  kezdtek írni  vallásukról  és  coven-gyakorlatukról.  1988-tól
1993-ig ismét Angliában éltek, majd visszaköltöztek Írországba, ahol Gavin Bone csatlakozott hozzájuk poli-
hűséges kapcsolatban, s így, hárman írtak két további könyvet. Stewart Farrar 2000 február 2-án hunyt el,
rövid betegeskedés után. Magyar nyelven sajnos magazinunk megjelenéséig nem jelent meg könyve.

Bibliográfia
Az alábbi könyvek a What Witches Do kivételével szépirodalmi művek
1958: The Snake on 99
1960: Zero in the Gate
1963: Death in the Wrong Bed
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1971: What Witches Do: A Modern Coven Revealed (non-fiction)
1974: The Twelve Maidens
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1977: The Dance of Blood
1977: The Sword of Orley
1980: Omega
1986: Forcible Entry
1988: Blacklash

Janet Farrarral együtt
Az alábbiak ismeretterjesztő, illetve szakmai könyvek
1981: Eight Sabbats for Witches
1984: The Witches' Way
1987: The Witches' Goddess: The Feminine Principle of Divinity
1989: The Witches' God: Lord of the Dance
1990: Spells and How they Work
1996: A Witches' Bible: The Complete Witches' Handbook (re-issue of The Witches' Way and Eight Sabbats for
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Janet Farrarral és Gavin Bone-nal együtt
1995: The Pagan Path
1999: The Healing Craft: Healing Practices for Witches and Pagans
2001: The Complete Dictionary of European Gods and Goddesses
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Az Ani Papirusz

A nappali kilépés fejezetei
[I. fejezet]

V. és VI. Jelenetek
Írta: Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge

Fordította: Merityinepu 
Képek: Wikimedia

Itt kezdődnek a nappali kilépés (1) fejezetei, és a dicsőítés és magasztalás dalai, melyek a „kilépésért” és a
Khert-Neterbe  (2)  való  belépésért  recitáltatnak;  és  a  varázslatok,  melyek  a  gyönyörű  mentetben  (3)Ȧ
recitáltatnak.
Mind a temetés napján mondatnak el, belépve a kijövetel után.
Az Ozirisz-Ani, Ozirisz az írnok Ani mondá:
Hódolat néked, ó mentet Bikája (4), Thoth, az örökkévalóság királya velem van.Ȧ
Én vagyok a nagy isten a mennyei bárka oldalán, harcoltam érted, én vagyok egyike azon isteneknek, azon
mennyei  törzsfőknek,  akik  bizonyították  igaz-beszédét  Ozirisznek  ellenségei  előtt,  a  szavak
megmérettetésének napján.
Rokonod vagyok, Ozirisz.
Egyike vagyok azon isteneknek, akik Nut istennő gyermekei voltak, akik darabokra vágták Ozirisz ellenségeit,
és akik megbéklyózták a Seb u démonok légióját a te nevedben.ȧ
Rokonod vagyok, Hórusz (5), harcoltam a nevedben, eljöttem hozzád a kedvedért.
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Thoth  (6)  vagyok,  aki  bizonyította  Ozirisz  igaz  szavait  ellenségei  előtt  azon  a  napon,  mikor  a  szavak
megmérettetnek (7) a Fejdelem (8) nagy Házában, aki nuban lakozik.Ȧ
e i (9) vagyok, e i fia.Ṭ ṭ Ṭ ṭ

Az anyám elképzeld engem e uban (10), és megszült engem e uban.Ṭ ṭ Ṭ ṭ
A  gyászolókkal  vagyok,  és  azon  nőkkel,  akik  kitépik  hajukat  és  Oziriszt  siratják  Taui-Rekhtiben  (11),
bizonyítva Ozirisz igaz szavait ellenségei előtt.
Ré  parancsolta  Thoth-nak,  hogy  bizonyítsa  Ozirisz  igaz  szavait  ellenségei  előtt;  ami  parancsolva  lett
Oziriszért, légyen értem is Thoth által.
Hórusszal vagyok Teshtesh (12) öltöztetésének napján.
Megnyitom a rejtett vízforrásokat Ur -ȧb (13) szertartásos megmosásához.ṭ
Kireteszelem a Shetait Szentély (14) ajtaját Ra-stauban (15).
Hórusszal vagyok, mint Ozirisz bal vállának védelmezője, lakos Sekhemben (16).
Belépek és előre jövök a Láng-istenek közt a Seb u ördögök pusztulásának napján Sekhemben (17).ȧ
Hórusszal vagyok Ozirisz fesztiváljainak napjain, a felajánlásoknál és áldozatoknál, azaz azon a fesztiválon,
amely a hónap hatodik napján ünnepeltetik, és a enȧt (18) fesztiválon Ȧnuban.Ṭ
Az Uāb pap (19) vagyok e uban, Rera, Per-Ȧsȧr (20) lakosa.Ṭ ṭ
Felemelem őt oda, amely az ország magas helyén van.
Felnézek a rejtett dolgokra (21) Ra-stauban.
Recitálom a Lélek-isten(22) liturgiájának szavait e ubanṬ ṭ
A Sem pap (23) vagyok, és teljesítem annak kötelességeit.
Én  vagyok  az  Ur-Kherp- em (24)  pap  azon  a  napon,  mikor  Seker  enu  Bárkáját  (25)  mennyei  szánjáraḤ Ḥ
helyezik fel.
Kezembe vettem az ásó szerszámot arra a napra, mikor felássák a földet (26) ensuban (27).Ḥ
Üdvözlégy, ó te, aki a tökéletes lelkeket belépteted Ozirisz Házába; léptesd be a jól tanított lelkét az írnok
Ozirisz-Aninak, kinek szava igaz, és veled lehessen Ozirisz Házában.
Hallhasson,  miképpen te  is  hallasz;  láthasson,  miképpen te is  látsz;  felállhasson,  miképpen te is  felállsz;
leülhessen, miképpen te is leülhetsz.
Üdvözlégy, ó te, aki süteményt és sört adsz a tökéletes lelkeknek Ozirisz Házában, adj süteményt és sört
kétszer minden nap (28) Ozirisz-Aninak, kinek szava igaz az istenek előtt, Abüdosz urai előtt, és kinek szava
igaz veled.
Üdvözlégy, ó te, ki megnyitod az utat, ki az utak őreként viselkedsz a Másvilágon a tökéletes lelkek számára
Ozirisz Házában, nyisd meg előtte az utat és légy őre az utakon, az írnok Ozirisz-Aninak, aki az isteneknek tett
felajánlásokat rögzítette, akinek szava igaz véled.
Lépjen be bátorsággal Ozirisz Házába, és lépjen elő békével.
Ne ítéltessenek ellenkezőleg, és ne küldessék vissza.
Lépjen be Ozirisz pártfogása alatt és lépjen elő elégedettséggel igaz szavainak elfogadásakor.
Parancsai teljesüljenek Ozirisz Házában, szavai utazzanak veled, legyen dicső, mint te magad.
Ne legyen könnyűnek találtatva a Mérlegben, a Mérleg rendelkezzen ügye felett (29).

***
(1) Azon fejezetek, melyek ráveszik egy ember lelkét, hogy kilépjen a testéből és megjelenjen nappal. Ezek
azok a fejezetek, melyeket hivatalosan a Holtak Könyvének neveznek.

(2) A Másvilág azon területe, mely fölött Ozirisz, a holtak istene uralkodott.
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(3) A „gyönyörű, rejtett ország”; balszerencsés volt nem megtisztelő jelzőket használni a holtak birodalmára.

(4) A Bika nem más,  mint Ozirisz, a Nádföldek Ura, mint ahogy a bika is  a csordájának/földjének ura a
Földön.

(5) Ani Ozirisszel való azonosítása oly tökéletesen feltételezett, hogy Hórusz, mint Ozirisz fia, kész apjául
fogadni Anit és mindent megtenni érte, amit valódi apjáért tett.

(6) Thoth Ozirisz szószólója, aki megvédte Oziriszt Széth vádjai ellen, és bizonyította, hogy Ozirisz igazat
beszél, míg Széth hazudik.

(7) Ozirisz híres próbatétele Héliopoliszban, minden isten színe előtt. Az istenek Oziriszt a „Mennyek Urává”
akarták emelni, ezért Széth, hogy ezt megakadályozza, vádak és hazugságok sorozatát kezdte el terjeszteni
fivéréről. Thoth azonban bizonyította Ozirisz igazát és Széth-et az Ítélet Csarnokába vitték, lebéklyózták és a
hátára állították Oziriszt, győzelmének jeléül.

(8) Avagy „A Nagy Öreg Háza” = Ré, a Napisten.

(9) Egy ősi istenség, akinek tisztelete összeolvadt Oziriszével.

(10) Busiris városa a Deltában.

(11) Ismeretlen város, nem tudni, hol helyezkedett el pontosan.

(12) Azon figura neve, amely Oziriszt reprezentálta az istenek nagy évi fesztiváljain. Az öltöztetés rítusa során
koronát helyeztek a fejére és jogarokat a kezeibe.

(13) „Az isten, kinek szíve megpihen” = Ozirisz halott testének egy titulusa.

(14) Seker, a halálisten legszentebb szentélye.

(15) Azon folyosók bejáratának neve,  amelyek Seker birodalmába vezetnek (vagy a mai modern Szakkara
területére).

(16) Letopolis városa a Deltában, melyről úgy tartották, hogy a legszentebb ereklyét, Ozirisz bal vállát őrzi.

(17)  Itt  zajlott  a  híres,  nagy  csata  Ozirisz  és  Hórusz  hívei,  valamint  Széth  követői  közt.  Széth  seregét
lemészárolták, a hadifoglyokat a hódítás istene előtt áldozták fel.

(18) A hónap hetedik napján ünnepelték.

(19)  Avagy  Wab  pap,  aki  az  italáldozatokért  és  a  szertartásos  megtisztulásokért  volt  felelős,  valamint
adminisztratív jellegű feladatai is voltak.
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(20) Ozirisz Házát is jelentheti, de utalhat Busirisra is.

(21) A misztériumokra, amelyeket Seker szentélyében adtak elő Szakkarában. Éjfél és hajnalhasadás között
mutatták be őket, és úgy hitték, hogy ezzel a Napisten feltámad és felemelkedik a világra. Vele kelnek fel a
holtak is életre, akik hű szolgái voltak az istennek a földön.

(22) A  e ui Ozirisz egyik formája a kos volt; mind a kos, mind a lélek szavakra a „ba” szót használják, ígyṭ ṭ
fordítható akár Kos-istennek is.

(23) Sok fontos ceremóniát végzett el, amelyek kapcsolódtak az adott halott Szájmegnyitás szertartásához. Ő
volt  a  vezető  pap,  aki  természetfeletti  képességekkel  bírt.  Ő  olvasta  a  liturgiákat  és  ő  vezényelte  le  a
szertartásokat.

(24) „A kalapács nagymestere”, „A vezető kovács”.  Pta , a mesterségek istenének főpapját illették ezzel aḥ
titulussal Memphisben.

(25) Seker egyik bárkája, amely a szentélyét is hordozta. Éjszaka egy helyben pihent a nagy szentélyben,
hajnalban azonban szánra helyezték, amely a szentély körül vitte körbe a bárkát, reprezentálva ezzel a Nap
járását a Föld körül.

(26) A korai emberáldozatok idején az istenség lába elé öntött vért egyengették el a földbe ezzel az eszközzel.

(27) Egy város Felső-Egyiptom területén, amit görögül Herakleopolis Magnának neveztek.

(28) Reggel és este.

(29) Fogadjuk el a tényt, miszerint ha a lelke túlsúlyban van az Igazság Tollához képest, az az ártatlanságát
bizonyítja.
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Az Ani papirusz VI. jelenete, melynek felső sorában további gyászolókat, papokat és
gyásztáncot járó templomi táncosokat láthatunk, valamint a felajánlásokat, amelyeket a halott

múmiája előtt helyeznek el.
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Gondolatok az áldásról
Írta: Sophie

Képek: Google

Nagyon sok helyen lehet olvasni, hallani a 'Blessed Be/légy áldott' kifejezéseket, illetve ezek rövidített
“Áldás!” formáját. A legtöbbször ünnepekkor jön ez elő, hiszen mindenki szeretne áldott ünnepet kívánni a
másiknak. 

Az áldás szó gyökere az 'áld', 'kiáld' – ugyanaz ami az átoknak: 'átokol', 'kiátozik'. Mindkét esetben
egy hangosan, jól érthetően kimondott szövegről beszélünk. A kimondott szónak sokkal nagyobb az ereje,
mint a gondolatnak: amit kimondunk az már nem csak a mi fejünkben létezik és nem vonhatjuk vissza.
Az áldás lényegét a következő módon foglalhatjuk össze:  valamiféle pozitív  isteni  közbeavatkozásért  való
folyamodás. 

Ha  végignézzük  a  történelmet  láthatjuk,  hogy  áldás  már  a  suméroknál,  asszíroknál  is  létezett.
Maradtak fenn leletek Egyiptomból is.  Megfigyelhetjük továbbá, hogy míg a zsidó papok Istent áldották a
keresztény papok már konkrétan azt a tárgyat vagy embert akire az áldást kérték.
Középperzsa nyelven több áldásszöveg is fennmaradt.

Az Afrinagan szolgálat,  más néven a  Virág ceremónia a központi publikus Zoroasztriánus rituálé.
Általánosságban az egész gyülekezetre kértek áldást általa, és a közösség elhunyt tajairól is megemlékezik.
Ennek leírásában külön ki van emelve, hogy bármilyen tiszta helyen el lehet végezni illetve papokon kívül
laikus férfiak is végrehajthatják.

A képen látható megegyezés II. Ramszesz (Egyiptom) és III Hattusili (Hettita Birodalom) uralkodók
között köttetett. A szerződésbe átkokat és áldásokat is belefoglaltak, hogy biztosítsák annak betartását.
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A zsidóságnál jellemző volt az étel, ital, természeti jelenség megáldása, ám itt ennek főleg az volt a
szerepe, hogy Isten jelenlétét felismerjék mindenben.  Emellett bőven találhatunk olyan imákat melyek Isten
természetét ádásos formában mutatták be.

Például:  
“Magasztaljuk  és  szenteljük  meg  a  nagy  Nevét  (közösség:  Ámen)  e  világon,  melyet  kedvére  teremtett,
érvényesítse uralmát életetek során, egész Izrael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok
erre: Ámen! (közösség: Ámen! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön örökké! Legyen áldott..!)
Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön örökké!
Legyen áldott és dicsért, dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve annak, aki
Szent, áldott Ő! (közösség: Áldott Ő!)
Áldottabb Ő minden áldásnál, költeménynél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti
mondjátok erre: ámen! (közösség: Ámen!)
Jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s mondjátok erre: Ámen! (közösség:Ámen!)
Aki  békét  teremt  magasságaiban,  az  hozzon békességet  ránk  és  egész  Izraelre!  Mondjátok  végül:  Ámen!
(közösség: Ámen!) “

Érdekesség: A katolikus vallásban a délutáni imát is Áldásnak nevezik.
A keresztény szemléletet a Keresztyén Bibliai Lexikon vonatkozó cikke tökéletesen összefoglalja, így onnan 
idézek:
“Áldás:  Kimondott  szóval  üdvhozó  erőt  közvetíteni,  valakit  üdvhozó  erő  hordozójának  nyilvánítani,  azaz
magasztalni,  valakit  üdvhozó  erő  hordozójává  tenni.  H.  bárok  piél  igetörzsben,  g.  eulogeó.  Főnévként:
börákáh, maga az üdvhozó erő, g. eulogía. 
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1. Isten a teremtő, ő a forrása minden erőnek, az üdvhozó, boldogulást, virágzást elősegítő erőknek
különösképpen. Megáldja az élőlényeket a teremtés után, ezért szaporodnak és betöltik a földet (1Móz 1,22);
az embert, ezért szaporodik és uralkodik a többi teremtményen (1,28). Az élővilágon tehát áldás van, de az
ember áldása a nagyobb. A bűneset miatt melléjárul az átok is, anélkül, hogy az áldás érvénye megszűnnék.
Az  áldást  és  átkot  hordozó  emberiségből  kiválasztotta  Isten  Ábrahámot  és  leszármazottait.  Elhívásakor
megáldja: nemcsak szaporodást, nagyságot nyer vele, hanem maga is az áldás közvetítője lesz. Ez az áldás a
megváltás felé mutat (12,2k). Megáldja Isten a hetedik napot, ezzel különíti el a többitől és üdvhozó erők
hordozójává teszi (1Móz 2,3; 2Móz 20,11). 
Isten  áldása  lehet  az  eredeti  áldás  megismétlése,  pl.  az  emberiség  újraindulásakor  (1Móz  9,1),  lehet
kiemelkedő  anyagi  boldogulás  (39,5).  Az  engedelmesség  alapján  népe  megkapja  a  létföltételeket  (2Móz
23,25): a boldogulás alapja az áldás, ennek föltétele az engedelmesség (5Móz 7,13; 14,29; 15,4.10.18; 16,15;
23,21; Jób 1,10; Zsolt 56,11; 132,15; Péld 3,33; Jer 31,23; Hag 2,19). Amikor Isten az ember földjét, állatát, házát
stb. áldja meg, akkor őt magát áldja. Jób Könyve foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az áldás nem gépiesen
követi a kegyességet. Általában azonban igaz, hogy az Úr megáldja az igazat (Zsolt 5,13 vö. Jób 42,12k). Isten -
az Őt jelképező láda - jelenléte az áldás oka (1Sám 6,11kk). Ugyancsak ő az, aki az átkot áldásra tudja fordítani
(5Móz 23,5k; Neh 13,2). Ezért az imádság tárgya, hogy Isten áldja meg a népét (Zsolt 3,9). 
Az idézett helyekből kiderül: az emberi munka csak az áldás kíséretében hoz eredményt. Az áldás segítségével
akkor is gyarapodik az ember, ha javainak egy részéről lemond mások javára. Isten kiválasztottai által mások
is részesülnek az áldásból, az anyagi természetűekből is (1Móz 12,3; 30,27; 39,5). 

2.  Emberek  is  áldhatnak  embereket.  Ez  az  áldás  akkor  hatásos,  ha  Isten  felhatalmazása  alapján
történik. Hitben teszik, vagyis abban a bizalomban, hogy Isten teszi hatályossá áldásukat (Zsid 11,20k). a) Az
Ábrahámnak és leszármazottainak adott áldást Isten maga újítja meg az ígéret szerinti fiún, Izsákon, mellőzve
a többi fiát (1Móz 26,24). Az Izmaelre nézve tett ígéret tartalma is hasonlít az áldásra (1Móz 21,9-21), de ez
nem azonos az Izsák vonalán továbbmenő áldással; bizonyára nem véletlen, hogy elkerüli a beszámoló az
áldás szót. Izsák Ézsau helyett Jákóbot áldja meg (1Móz 27), nyilván Isten akaratából. (Vö. Mal 1,2k; Jákóbot
szerettem,  Ézsaut gyűlöltem - ahol  a  helyes  fordítás  nem gyűlöltem,  hanem: kevésbé szerettem,  hátrább
helyeztem szeretetemben). Ezért nem fordítható vissza az egyszer kimondott áldás és nem pótolható hasonló
értékűvel (1Móz 27,33kk). Jákób valamennyi fiát megáldja, külön még két unokáját is (1Móz 48k), mindegyik
egy-egy  törzs  ősatyja  lesz.  Innen  kezdve  nem  értesülünk  az  áldás  továbbadásáról,  csak  a  néppé  válás
megtörténte után áldja meg Mózes Izráel fiait (5Móz 33). Ennek az áldásnak a sajátos esete az, amikor Józsué
megáldja az Izráel fiai között örökséget kapó kenizzi Kálébot (Józs 14,13).  b)  Isten felhatalmazása alapján
történik a kultuszi áldás, amit a papok, esetleg a király végezhet. 
Melkisédek,  a  magasságos  Isten  papja  megáldja  Ábrahámot  (1Móz  14,18-20).  Ebben  a  történetben  arról
kapunk jelzést, hogy Isten üdvterve és az ő szolgálata már Ábrahám előtt is folyt, Istennek lehet papja a lévita
papságon kívül  is,  hisz  Ábrahámban jelen volt  a  tőle  származó Lévi  is  (Zsid  7,1-10).  Ugyancsak ebbe az
irányba mutat  Bálám esete,  akit  Isten arra kényszerít,  hogy  átok helyett  áldást  mondjon Izráelre  (4Móz
23,20). Átok vagy áldás nem rendelhető meg az ő akaratától függetlenül. Mivel Bálámot az Úr kényszerítette
áldásra, ez az áldás hatályos is lett. 
A dolgok szabályozott rendje mégis az, hogy a pap áldja meg a népet (5Móz 10,8; 21,5; 1Krón 23,13). Ez rögtön
Áron fölszentelése után megtörténik, a nép felé fölemelt kézzel (3Móz 9,22). Szövegét is meghatározza, de
ami a legfontosabb: az áldás hatásosságát ígéri (4Móz 6,22-27). A pap egyeseket is megáldhat (1Sám 2,20).
Sámuel az áldozatot áldotta meg (1Sám 9,13). A szövetség ládájának Jeruzsálembe vitele alkalmából Dávid
(2Sám 6,18), a templom felszentelésekor Salamon király áldja meg a népet (1Kir 8,14.55). 
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Egy  szertartás  keretében  a  Garizim-hegyéről  kellett  áldást  mondani  a  népre  hat  törzsnek
(vezetőiknek?, a köztük lakó lévitáknak?), míg a másik hat törzs az Ébálról mondott átkot (5Móz 27,12k;
11,29). c) A felhatalmazás nélküli áldás tulajdonképpen jókívánság, üdvözlési forma, akár találkozáskor (Ruth
2,4; 1Sám 13,10; 25,14; 2Sám 6,20; 2Kir 4,29; 10,15), akár elváláskor (1Móz 47,7.10; 2Sám 19,40). 

3. Amikor emberek áldják Istent, akkor őt üdvhozó erő forrásának jelentik ki, azaz megtapasztalják és
iránta való hálájukat fejezik ki. A dicsőítést,  magasztalást kifejező szavakkal áll párhuzamban (Zsolt 16,7;
63,5;  135,19-21;  145,2.21).  Zakariás  áldja,  azaz  magasztalja  Istent  (Lk 1,64),  ugyanúgy Simeon (2,28).  Az
»áldjátok« felhívás azonos a »dicsérjétek« felhívással (Zsolt 96,2; 100,4; 134,1k). A zsidóságban aztán felveszi
a hálaadás jelentést is, hiszen a hála és magasztalás összefüggenek (valakit valamiért áldani = hálát adni).
Ezért »áldás« az étkezés előtt mondott ima (Mk 6,41; 8,7). Ilyen imát mond Jézus annak a vacsorának a
keretében, amelyen az úrvacsorát szerzi (Mk 14,22 par). Az áldás pohara (1Kor 10,16): az a pohár, amiért
hálát kell adnunk. 

4. Az Ábrahám leszármazottain keresztül az emberiségnek ígért áldás Jézusban jött el (ApCsel 3,25k),
mégpedig hangsúlyozottan a pogányoknak is (Gal 3,8k). Jézusban a keresztyén gyülekezet Isten világának
minden  lelki  áldásában részesül  (Ef  1,3).  Ennek  a  mennyei  erőnek  hordozója  a  bevonuló  Messiás,  ezért
nevezik áldottnak (Mk 11,9 par). Világra jövetelében döntő szerepet kap Mária, ezért áldott (Lk 1,42). 
5.  Jézus  mennyei  hatalmánál  fogva  megáldja  a  gyerekeket  (Mk  10,16),  amikor  pedig  elmegy  a  földről,
tanítványait áldásával a mennyei erők további közvetítőjévé teszi. Az Ábrahám családjában öröklődő áldást
tanítványainak adta tovább (Lk 24,50). Simeon megáldja Jézus szüleit (Lk 2,34). 
Jézus tanítványainak az üdvhozó erőt kell képviselnie a földön; az ellenséget szeretniük kell, nemcsak nem
átkozni, hanem egyenesen áldani kell őket (Lk 6,27k; Róm 12,14; 1Kor 4,12; 1Pt 3,9). “

Hogy mit gondol erről a Wicca?
Kit lehet megáldani? Bárkit és bármit, bárhol és bármikor.

De mégis ki áldhat? Áldást olyan emberek adhatnak, akik közvetlenül kommnikálnak az istenekkel:
tehát a papok és papnők. Az áldás egy szent dolog, és a szentségen kívüli ember nem kérhet ilyet. És ez egy
fontos dolog ami sajnos a legtöbb könyvből kimarad. Aki nem pap vagy papnő természetesen küldhet pozitív
gondolatokat, kívánhat kedves dolgokat, ezzel nincs is semmi gond, de ne nevezzük ezt áldásnak. 

A 'Blessed Be!/Légy áldott!' formula általában a neowicca forrásokban tűnik fel. A legtöbb neowicca
irányzatban nincs a tradicionális Wiccához hasonló avatás és misztérium-átadás, így az áldás ott teljesen más
funkcióval bír. Egy olyan irányzatban amelyik hisz az önavatásban mindenki magát “emeli” papi vagy papnői
szintre, így ebből a szempontból érthető náluk miért része ez a mindennapoknak.

Az 'Áldás!' szó ebben a formában nem értelmezhető. Az áldás egy főnév amely a következő dolgokat
jelentheti: hálaadás, dicsőítés, magasztalás, jókívánság, jótétemény, adomány, siker. Ebben sehol nincs benne
a szándék, hogy ezt a másiknak átadjuk.

A tradicionális Wiccában a 'Blessed Be!' egy misztériumhoz kapcsolódik. Amikor valaki átesik az első
fokozatú avatásán és pappá/papnővé válik megismeri ezen misztériumot. Amíg ez meg nem történik nem
feltétlenül célszerű ezt a formulát alkalmazni. Mindenki aki foglalkozik mágiával tudja, hogy olyan dolgokat
nem mondunk ki melyek jelentésével, mélyebb tartalmával nem vagyunk tisztában.
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