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ne említeni, hogy Erdélyben már az 
1568-ban -  János Zsigmond király ál
tal kiadott -  tordai ediktum óta „bevett 
vallásnak’’ számít az unitárizmus.

Tóth Zoltán, református vallástanár

Egy utcai terjesztésű lapnak valóban 
szüksége van reklámra. Nem hiszem, 
hogy magyarázkodni kellene amiatt, 
hogy miért éppen azok a médiumok hir
detnek lapunkban, akik. Engem jó érzés
sel tölt el, hogy olyan értékőrzők, mint a 
Duna Televízió és a PAX Tv, támogatják 
evangélikus magazinunkat. A jelek sze
rint nem a Big Brothert szponzorálók ke
resik meg az egyházi sajtót. Úgy tűnik, a 
Heti Válasz és a gospeltalálkozó szerve
zői értékesnek tartják a lapot és olvasó
táborát. Megtisztelik megkeresésükkel, 
és én erre büszke vagyok...

Péterné Benedek Ágnes, Maglód

Hogy áll most a reformáció...? Úgy, 
amint a szárdiszi gyülekezet: élő 
halott... Félúton megállt, amit Isten 
megítél... Csak azoknak szól az ígéret, 
akiknek Jézus vére eltörölte bűneit, a- 
kik a Szentlélek által újjászülettek...

Hardi Elek, Nagyvázsony

A Misszió olyan magazin, amit szívesen 
adok oda a gyülekezet peremén lévőknek 
is, mert élmény olvasni, érdekes cikkeket 
tartalmaz, szép kiadásban! Az elmúlt 
számban azonban számomra érthetetlen 
módon egy Hack Péterrel készített interjú 
is megjelent. Úgy gondolom, nem volt 
szerencsés a Hit gyülekezetének vezetőjé
vel interjút készíteni egy ilyen magazin
ban. Ha teológiai összevetést akarunk 
készíteni, vagy elemezni szeretnénk a ka
rizmatikusnak mondott Hit gyülekezetét, 
akkor ezt a Lelkipásztorban kellene 
megtenni, nem egy misszióra szánt új
ságban...

Lázár Zsolt, Szarvas (Fraternet)

Mint mindig, most is kivettem a Misszi
ót a levelesládából, és együltő helyem
ben végigolvastam...

Különös figyelmet szenteltem Pintér 
Károly Hack Péterrel készített interjújá
nak. Kérdés, hogy kell-e két oldalt szán
ni e közösség „propagálásának"...

Gémes István, Stuttgart

Gratulálni szeretnék szép kiállítású, 
színvonalas lapjukhoz. Sajnos csupán 
ezen a héten találkoztam vele egy új
ságárusstandon. Csepregi Zoltán: Mi
től „történelmi” az egyház? című cikké
ben azt olvashatjuk az unitárius 
egyházról, hogy „az 1848-as áprilisi 
törvények nyilvánították (más protes
tánsokkal és az ortodoxokkal együtt) 
úgynevezett hazánkban bevett vallás
nak”. A tényközlés természetesen he
lyes, de -  missziói, tehát 
laikusoknak is szánt 
lapról lévén szó -  még 
meg lehet

Szerkesztői visszhang
Számítottam rá, 
hogy a Hack Pé
terrel készített in
terjút többen nem 
hagyják majd szó 
nélkül. De távol 
állt tőlünk valami
féle bulvárlapos 
szenzáció- vagy 
botránykeltés. A 

cikk nem valamiféle „hivatalos elis
merés” vagy „diplomáciai kapcsolat- 
felvétel” szándékával íródott. Csupán 
annyi történt, hogy a szerkesztőbizott
ság felhatalmazásával interjú készült a 
Hit gyülekezete egyik diakónusával. 
(Nem a vezetőjével.)

Hogy erre miért volt szükség? Úgy 
láttuk, ha reális körképet akarunk ad
ni a reformáció mai, hazai értékelésé
ről, akkor struccpolitika „nem létező
nek” tekinteni a jelenleg negyedik 
legnagyobb vallási közösséget... Nem 
hiszem, hogy ha valaki figyelmesen 
olvassa végig az interjút, a Hit gyüle
kezetének „propagálását” érhetné 
tetten benne...

Kevésbé számítottam viszont arra, 
hogy a hátsó borító szellemes fotójá
val is gondja lesz egy-két Olvasónk
nak.

Úgy tűnik, van, aki a reformáció 
drága örökségének ápolását összeté
veszti egy Luther-szobor szinte „val
lásos tiszteletével”. Nem tudom, 
hogy az „angyalposta” már kézbesí- 
tette-e Márton barát mennyei címé
re a legutóbbi magazint... De a hu
morérzékéről is jól ismert refor
mátor minden bizonnyal jó kedvvel 
és örömmel konstatálja majd, hogy 
21. századi tanítványai nem bálvány
ként néznek föl rá, hanem olyan 
mesterként tisztelik, akitől többek 
között a lutheri hilaritást (derűt) is 
örököltük...

Ennek a kincsnek az ajándékát is 
remélve, kívánok minden Olvasónk
nak Jézus Krisztusban örömteli ün
nepeket és derűs hétköznapokat:

Gáncs Péter
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Angelológia dióhéjban Hová tűntek az angyalok?
Benczúr László

nyugdíjas lelkész

Az angyalok jelenlétét nem lehet figyelmen kívül 
hagyni az ó- és újszövetségi történetekben. Szol
gálatuk nélkül ezek a szakaszok érthetetlenek 

lennének. Már a teremtéstörténet elején találko
zunk egy őrzőangyallal (kerubbal), aki lángpallossal védi 
az Édent az embertől -  de az ember érdekében. Ő egé
szen más jelenség, mint a szentképeken látható bájos őr
zőangyalkák. A szövetségláda tetején két bronzból öntött 
szárnyas angyal őrzi a parancsolatokat.

Az „angelosz” görög szó küldöttet, követet jelent. 
Némi túlzással azt mondhatjuk: az angyalok Isten 
„postásai”. Hírül adják és értelmezik is az üdvtör

ténet nagy eseményeit karácsonykor, húsvétkor, 
mennybemenetelkor. Az angyalok Isten gondviselő mun
kájának eszközei is. Oltalmazzák, kísérik és jó irányba tere
lik az embert. Felébresztik Józsefet álmából, hogy Máriával 
és Jézussal Egyiptomba meneküljön Heródes elől. Egy 
angyal szabadítja ki Péter apostolt a főpapok börtönéből.

Szolgálatuk titkát nem lehet kultúr- vagy vallás- 
történeti módszerek által megérteni. Értelmezni 
csupán azoknak a történeteknek az alapján lehet, 

amelyekben szerepelnek.

A képzőművészek meglehetősen nehéz helyzet
ben vannak, amikor angyalt próbálnak ábrázol
ni. Mivel az angyal nem optikai jelenség, kényte

lenek a fantáziájukra támaszkodni. Általában fehér 
ruhás alakot ábrázolnak, nagy szárnyakkal. A szárnyak 
csupán azt jelképezik, hogy „szolgálatra kész lelkek”.

Karácsonykor angyalok hirdetik az örömhírt: Is
ten emberré, az Ige testté lett. Ebből megtudjuk, 
hogy az Istennek gondja van az emberrel, aki el

idegenedett, és Isten létét is megkérdőjelezte. Az 
angyalszárny tehát kifejezi, hogy Isten nemcsak szeret 
minket, hanem ezt tudomásunkra is hozza.

Az angyal szó a bibliai szövegekben mindig egyfajta 
viszonyt fejez ki: az angyal mindig az Úr angyala. Lé
te és egész lénye csak Isten felől értelmezhető.

Az angyalok Isten láthatatlan teremtményei a mi ja
vunkra. Individualizmusra hajló személyiségünk 
előtt feltárul Jézus Krisztus személyének és megvál

tói művének kozmikus jelentősége: az én Megváltóm 
az angyalok királya, és az angyalok királya az én Megváltóm.

Gyakran használunk olyan szavakat a vallásos életben, 
amelyekről nem tudjuk, hogy mit jelentenek, mi a tartalmuk. 
Itt van például két összefüggő fogalom: angyal és menny. Mi az 
angyal? A lexikon meghatározása szerint képzeletbeli lény. Mi 
a menny? Voltaire azt mondta: Átengedjük a mennyet a vere
beknek és az angyaloknak..." Életformánkban sokkal inkább a 
démonok és a pokol felé fordul a figyelem, mint az angyalok és 
a menny felé. A mai európai ember viszolyog a mennyország 
gondolatától, monotonnak, unalmasnak találja.

Hová tűntek az angyalok? -  ezt a kérdést a Magyar Köz
társaság ma érvényes címerével kapcsolatban vetem fel. 
A két világháború között a címerpajzsot két angyal hor
dozta. A rendszerváltozás idején visszatért a címer, de el
tűnt a két angyal, mivel csupán dekorációnak gondolhat
ták. Szerepük azonban ennél több és más. Azt juttatja 
eszünkbe, hogy a hatalom nem a néptől, hanem onnan, 
„felülről” adatik. A személyek és testületek nem birtokosai 
a hatalomnak, hanem csupán sáfárai.

Figyelembe kell venni, hogy az Úrnak nemcsak angyala, 
hanem angyalai is vannak, akik -  a Biblia megfogalmazása 
szerint -  „tábort járnak körülöttünk”. Isten a Seregek Ura, aki 
velünk van. Jézust a megkísértés után angyalok szolgálták. El- 
fogatásakor azt mondja Jézus, hogy angyalok ezreit hívhatná 
segítségül. A világ megváltása azonban nem az angyalok kezé
be van letéve, akárhányan is vannak, hanem egyedül Jé
zuséba. Az angyalok azért járnak tábort körülöttünk, hogy az 
emberiség élete ne zuhanjon a mélybe, és egyben szabadságot 
biztosítsanak az evangélium hirdetése számára. A Kolossé- 
beliekhez itt levél szerint a „trónusok, uralmak, fejedelemségek, 
hatalmasságok általa és reá nézue teremttettek” (1,16).

Az államhatalmak sem idegenek és közömbösek Jézus 
Krisztus számára. Az állam nem emberi találmány, még ha 
annak is látszik. Jézus Krisztusnak adatott minden hata
lom mennyen és földön, minden egyéb hatalom neki van 
alárendelve. Más az egyház és más az állam feladata, de 
mindkettőnek ugyanaz az Ura. Ez nem jelenti azt, hogy az 
egyház ki van szolgáltatva az államnak és a politikának. El
lenkezőleg: az egyház puszta létével is figyelmezteti az ál
lamot, hogy hatalmával nem bánhat öncélúan, hanem az 
emberiség jó rendjét kell szolgálnia.

Érdemes tehát elgondolkodnunk az angyalok eltűnéséről...



4 F ó k u s z b a n : a z  a n g y a l o k

Felül semmi?!
Angyalok -  még nem is olyan régen 
meglehetősen kárhoztatottak voltak: 
nem csak „az NDK valóban létező 
szocializmusában” fokozták le őket 
„év végi szárnyas alakokká”.

Az evangélikus teológiában is 
okozott -  sőt okoz -  problémát az an
gyalok léte. Egyes liberális teológusok 
egyenesen „metafizikai denevérek
nek" tituálták őket. Talán még hittan
órán is hallhattuk, hogy az angyalok 
csupán az isteni segítség és védelem 
szimbólumai. Az angyalok azok az 
emberek, akik nehéz helyzetekben 
segítségként és oltalmazóként buk
kannak fel.

A Teológiai fogalmi szótár erről 
így írt: „Az angyali teremtmények 
gondolata ma zavarba hozza az em

bert, az angyalokról szóló elképzelé
sek a vallásos életben is alárendelt 
szerepet töltenek be. A felnőt
tek számára a gyermeki 
hit világába, a karácso 
nyi jászolnál lejátszó
dó jelenetekhez, 
sőt majdhogynem 
a mesékhez tar
toznak. De mi
helyt az ember 
kinő a gyermeki 
hitből, feladja azt 
a hitét is, hogy 
valóban léteznek 
angyalok.”

Nagy volt az egyet
értés abban is, hogy az 
angyalok az antik világkép
hez tartoztak, így még a barokk 
és a reneszánsz művészetben is volt 
helyük. Itt -  több vonatkozásban is -  az

antik-pogány elképzelések szerint, ga- 
lambszámyú, emberhez hasonló lé

nyekként ábrázolták őket. Haris 
Bietenhard svájci teológus 

szerint éppen az angya- 
^  lókról elterjedt elkép

zelés járult hozzá 
ahhoz, hogy sokan 
feladták az angya
lok létezésébe ve
tett hitet. Aki az 
angyalokat mégis 
-  a Bibliához iga
zodva, ahol több 

mint háromszáz- 
‘ szór (!) van szó Isten

nek ezen követeiről -  
valóságos létezőnek 

akarná tekinteni, azt eny
hén szólva megmosolyognák.

A természettudományos világkép 
látszólag visszafordíthatatlan győzelme

> »
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után 
úgy tűnt, 
nincs többé
hely a mennyei seregek és egy „más 
valóságból" származó lényekkel kap
csolatos tapasztalatok számára. A 
heidelbergi újszövetséges professzor, 
Klaus Berger óv ettől a „felül semmi 
teológiától”, amely azt gondolja, 
hogy elutasíthat minden természetfe
lettit. Úgy véli, hogy az angyalok taga
dásával alapvető vallásos tapasztala
tokat kockáztatunk: „az angyalok kis 
érmékbe foglalt megtapasztalásai 
Istennek...”

Angyalszeminárium
Manapság viszont minden teológiai vita 
ellenére az angyalok olyan népszerűek, 
mint még soha. A zenében és a film
ben, a karácsonyi vásárokon és a reklá
mokban jelentős szerepet játszanak. Ezt 
az „angyalkultuszt” természetesen hatá
rozottan meg kell különböztetnünk a 
bibliai angyalképtől. A mai angyalképre 
jó példa, hogy a „Megabyteust”, a víru
sok veszélyeztette számítógépes me
revlemezt „védőangyalaként” árusít
ják. Vagy például egy biztosítást azzal 
reklámoznak, hogy az jótáll azokért a 
károkért is, amelyek akkor keletkeztek, 
amikor a védőangyal egy pillanatra fi
gyelmetlen volt.

A New Age és az ezoterika korában 
a polcok valósággal roskadoznak az 
„angyalirodalom” tetemes súlya alatt. 
„Az angyalok fontos hidat képeznek 
ember és Isten között” -  olvassuk. „Erő
től duzzadó életet és kreativitást, a tel
jesség helyreállítását, megkönnyebbü
lést, örömet, együttérzést és humort 
ajándékoznak” -  áll a megfelelő „an
gyalos” internetes oldalon. A kérdés 
csak az, miként léphet kapcsolatba az 
ember ezekkel az „örömkövetekkel”.

A válasz egészen egyszerű: egy „an
gyalszeminárium” keretein belül.

Ott ugyanis -  ígérik a szervezők -  
mindenki megtanulhatja, hogyan 

vegye fel a kapcsolatot a maga 
„személyes kísérőangyalával”, 
és miként tegye őt a hétköz
napok részévé.

A részvétel egy kétnapos 
„angyalszem inárium on” 
mintegy 200 euróba kerül.

Pogány vonások
Klaus Berger szerint az olyan 

emberek angyalhite, akik Isten
nel, Jézus Krisztussal és az egy

házzal végképp nem tudnak mit 
kezdeni, egyértelműen „pogány vo
násokra” utalnak, és a bibliai angyal
képhez vajmi kevés közük van. Gyak
ran nem veszik észre, hogy a bibliai 
angyalok nem édes kis védőangyal
kák, hanem az angyalokkal való talál
kozás során „ijesztő tapasztalatokról”, 
harcról, kinyilatkoztatásról vagy íté
letről van szó, mint például Jákob 
esetében (1 Móz 32).

Klaus Krámer, a „Deutsche Welle” cí
mű újság szerkesztője egy angyalokról 
szóló rádióműsor elhangzása után kez
dett el anyagot gyűjteni a témával kap
csolatban. Olyan embereket keresett 
meg, akik azt állították magukról, hogy 
angyallal találkoztak. Meggyőződése 
szerint a „menny és föld között valóban 
több dolog létezik, mint amennyit az ér
telem felfoghat”. Ehhez az angyalok is 
hozzátartoznak, akiknek legelső felada
tuk nem az, hogy védőangyalként az 
emberek „rendelkezésére álljanak”, ha
nem -  Krámer szerint -  „az angyalok 
azért vannak, hogy dicsérjék az Istent”.

Bergerhez hasonlóan Krámer sem 
akarja elhallgatni, hogy az Ószövet
ségben vannak büntető és pusztító 
angyalok is. Nem találunk egyetlen 
olyan bibliai utalást sem, ami arról 
szólna, hogy minden egyes ember 
mellett éjjel-nappal egy angyal áll -  
szögezi le a bibliakutató szerkesztő. 
Ebben az esetben véleménye meg
egyezik a teológus Kari Barthéval. O 
azt ajánlotta, hogy olyannak kell el
fogadni az angyalokat, amiként a 
Biblia lapjain találkozik velük. Klaus 
Berger még egy lépéssel tovább 
megy. „Az angyalok valós létének 
kapcsán maga Isten valóságáról van 
szó. A Biblia világosan kimondja, 
hogy különböző hatalmak vannak, 
és az Úr Jézus Krisztus minden látha
tatlan lénynek is Ura.”

(A z IdeaSpektrum 2001/49 . SZÁMA alapján 
NÉMETBŐL FORDÍTOTTA: GAZDAG ZSUZSANNA)

Mit mond 
a pszichológus 
az angyalokról?
Válaszol Szalay Mária pszichológus, 
az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem tanára

Az emberiség közmeggyőződése, 
hogy léteznek óvó és ártó szellemi 
lények, szellemi erők, összefoglaló 
néven angyalok. Ezek vizsgálata 
azonban nem a pszichológia tár
gya. A pszichológia jelenségtudo
mány, mely az ember pszichés tör
ténéseivel foglalkozik a prenatális 
(születés előtti) időszaktól a halálig. 
Ebben az értelemben tehát csak az 
embernek a szellemvilághoz, az an
gyalokhoz fűződő viszonyulása le
het a pszichológia tárgya.

Attól függően, hogy az adott sze
mélyiség milyen társadalmi, kulturá
lis és vallásos hatások között bonta
kozott ki, ez a viszonyulás nagyon 
sokféle lehet. A vallásos („bibliás”) 
ember számára az angyal Isten kül
dötte, követe, hírnöke, akinek va
lamilyen megbízatása van. A nem 
hívő, „nem bibliás” ember az an
gyalokat a mitológia világába so
rolhatja be, aki az ő számára mese
alak lehet, vagy a fantázia, a 
képzelet szülötte. Létezik azonban 
olyan pszichológiai elképzelés is, 
mely szerint az angyalok az ember 
biztonságigényének, védelem utáni 
vágyának projekciói (kivetítései).

A valláslélektan sem az angya
lokhoz fűződő kapcsolatokat tartja 
fő kutatási témájának, hanem az is
tenkép, istenkapcsolat alakulásá
nak vizsgálatát. Ebben viszont elő
kerülhetnek az angyalok mint 
úgynevezett „átmeneti tárgyak”.

Gyermekek az angyalokról
Részletek Dávid Heller: A m e n n y o r s z á g
KLASSZ HELY LENNE, HA NEM KÉNE ELŐBB
s z ív r o h a m o t  k a p n i című könyvéből

„Angyalok, én bízom bennetek. De 
legyetek óvatosak! Mindig húzzá
tok be a nyakatokat, ha elhúz mel
lettetek egy 747-es! ”

„Érdemes kipróbálni az angyalsá- 
got. Még ha tornatanár is az em
ber, vagy biztosítási ügynök, vagy 
ilyesmi, meg kell próbálni.”
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Reuss András_______________________________
teológiai professzor

Tegye a kezét a szívére, kedves Olvasó: 
ha azt hallja valakitől, hogy neki nem 
kell a zsebébe gázspray, ablakába vas
rács vagy otthonába betörésbiztos ajtó, 
s mindez azért, mert angyalok vigyáznak 
rá -  nem nézne-e meglepődve az így 
szólóra? Vajon nem azt kérdezné-e 
magától, hogy beszélhetünk-e, vagy 
élesebben fogalmazva, beszélhetünk-e 
még mindig, a mi felvilágosult, értel
mesen gondolkodó és racionálisan be
rendezett világunkban angyalokról? 
Összeegyeztethető-e modem gondol
kodásunkkal, hogy angyalokról szól
junk? Nem mentek-e ki az angyalok a 
divatból?

Ki mondta, 
hogy szárnyuk van?
A Bibliában megkeresve az angyalok
ról szóló kijelentéseket, meglepetések 
sora ér bennünket.

Az első meglepetés maga a szó. A 
magyar angyal a görög angelosz-ra ve
zethető vissza, amelynek eredeti jelen
tése hírnök, követ. Ugyanez a héber 
megfelelőé is. A szóban nincsen sem
mi olyan értelem, amely különleges lé
nyekre utalna. Ennek megfelelően a 
küldöttek vagy angyalok lehetnek em
berek, akiket emberek küldenek ki egy 
feladatra (Józs 7,22), és lehetnek per
sze Isten küldötte emberek is.

A második meglepetés, hogy a Bib
liában csak elvétve találunk utalást az 
angyalok külsejére. Egyszer férfit lá
tunk, kezében kivont karddal (Józs 
5,13), máskor ifjút villámló tekintettel, 
hófehér vagy fénylő ruhában, akitől 
megrettentek Jézus sírjának őrzői (Mt 
28,3: Lk 24,4; Jn 20,12). Ezzel azon
ban szinte vége is a külső leírásának. A 
képzőművészetben és a Biblia-illuszt
rációban viszont az angyalok ábrázolá
sának olyan sajátos módja alakult ki, 
amelynek sem nyomát, sem alapját 
nem találjuk a Szentírásban. Egyszer 
hatalmas fehér szárnnyal lebegő fiatal
emberként ábrázolják, akiről nem 
mindig lehet egyértelműen megállapí
tani, hogy férfi-e vagy nő, egyszer 
hosszú, lobogó a haja, s erőt, tisztasá
got sugárzó az arca, máskor kis pufók 
gyermekek láthatók még ki nem nőtt 
számyacskákkal, amint elvegyülnek az 
emberek közé, esetleg állukat kezükkel 
megtámasztva a felhőkön ülnek.

Elmondhatjuk tehát, a Szentírásnak 
éppen az a jellemzője, hogy nem ad 
tanítást az angyalokról. (Itt érdemes 
megemlíteni, hogy az angyal szó sok

szor olvasható Máté és Lukács evangé
liumában, de Márknál egyszer sem 
szerepel, János evangéliumában pedig 
csak kétszer.) Ennek alapján nehéz 
lenne az angyalokról szóló tanítást, az 
angelológiát összeállítani.

Az Istent imádd!
A bibliai könyvek keletkezésének ide
jén a korabeli vallások számos olyan 
lényről véltek tudni -  bennük hittek, 
tőlük féltek -, akik az isteneknél kiseb
bek, de az embereknél nagyobbak. 
Ezeket isteni tiszteletben is részesítet
ték. Jogos hát föltenni a kérdést, va
jon nem a sokistenhit (politeizmus), a 
pogányság szivárgott-e be vagy lopó- 
zott vissza a zsidóság és a keresztény
ség egyistenhitébe (monoteizmus), 
amikor egyre többet beszéltek az 
egyetlen, igazi és mindenható Isten 
mellett az angyalokról is?

A Szentírás nem a pogány sokisten- 
hitnek megfelelően, hanem egészen 
másképpen szól az angyalokról. Jól 
mutatja ezt a Bírák könyvében Má- 
nóahnak, Sámson apjának az angyal
lal való találkozása. Az angyal nem 
engedi meg neki, hogy hálájának je
léül ételéből megkínálja, sem hogy 
égőáldozatot mutasson be neki, 
mert az az Urat illeti meg (Bír 13,16). 
Vagy ezer évvel később pedig János 
borul az angyal lába elé, hogy imád
ja, de az rendreutasítja: az Istent 
imádd... (Jel 19,10).

A Biblia tehát úgy beszél az angya
lokról, hogy egészen határozottan 
megőrzi az egyistenhitet: az angyalo
kon keresztül is az élő, igaz Isten szól 
és cselekszik.

Más a megbízó, 
és más a kézbesítő
Találóan foglalja össze a Zsidókhoz írt 
levél: az angyalok szolgáló lelkek 
mind, „akik azokért küldettek szolgálat
ra, akik örökölni fogják az üdvösséget” 
(1,14). Egészen pontosan: Istennek 
szolgáló lelkek (görögül: leitourgika 
pneumatá), tehát Isten követei, akik 
nem a maguk akaratából, nem a ma-

» >
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guk feje és elképzelése szerint, hanem 
az isteni megbízatás szerint szólnak és 
cselekednek. Éppen ezért egyáltalán 
nem érdekes a külső megjelenésük, 
lényük, személyük vagy más hasonlók, 
mert egyedül az fontos, hogy mit szól 
és tesz Isten általuk. Küldetésük teljesí
tése pillanatában nem érdekesek többé. 
Eltűnnek, és a Biblia nem foglalkozik 
tovább velük. Teljes képtelenség, sőt 
Istennel szembeni bizalmatlanság és 
hálátlanság lenne, ha követének 
mondanánk köszönetét, vagy követé
nek közbenjárását kérnénk. Olyan 
lenne ez, mintha a becsöngető kézbe
sítő postásnak köszönnénk meg a 
nyugdíjat, és nála kérvényeznénk a 
nyugdíjemelést is.

A Kis kátéban olvasható reggeli és esti 
imádságában Luther megtartotta az 
ősi formulát: „Szent angyalod legyen 
velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne 
vehessen rajtam". Nem középkori csö- 
kevény vagy figyelmetlenség ez nála, 
hanem a bibliai hagyománynak a foly
tatása: nem az angyalokhoz vagy őr
angyalához fordul, hanem Istent kéri, 
hogy parancsolja meg követének, áll
jon őrt mellette. A kérés a kapemaumi 
századoséhoz hasonló, aki nem tartot
ta magát méltónak arra, hogy Jézus az 
ő házába jöjjön, ezért csak Jézus pa
rancsát kérte.

Ha tehát keresztény hívőkként an
gyalokat emlegetünk, mindenekelőtt Is
ten jelenvaló hatalmára gondolunk. Az

angyalokról szólva azt valljuk meg, 
hogy -  bár a részletek rejtve maradnak 
előttünk -  a szükségszerűségek és kény- 
szerűségek világában Istennek ezer és 
egy módja van fordítani a dolgok feltar
tóztathatatlannak tűnő menetén, még 
akkor is, ha az emberek erre már -  vagy 
még -  nem látnak semmi lehetőséget.

Gondolnunk kell arra is, hogy a 
testvéri szeretet gyakorlásával adott 
esetben tudtunkon kívül Isten követe
it, angyalokat vendégelünk meg (Zsid 
13,2). S arra is, hogy Isten Igéjéhez 
ragaszkodva, Jézus Krisztust követve, 
szeretetben járva még az is megtörtén
het, hogy mi is Isten követeivé válunk. 
Egy biztos: mindehhez nem az szüksé
ges, hogy szárnyaink nőjenek.

—  a dogmatika nézőpontja
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„Szamár-
Az Ószövetség egy helyütt igen furcsa 
történetet mesél el egy prófétáról, 
akitől egy Izrael ellen harcban álló ki
rály átkot rendel meg az izraelita se
reg ellen, akit azonban Isten arra vesz 
rá, hogy az átok helyett áldást mond
jon (Bálám története Mózes 4. köny
vének 22-24. részében olvasható). 
Bálám kora reggel fölkel, s szamarán 
Bálák királyhoz indul, aki hívatta. De 
miközben „szamarán ügetett, odaállt 
az Úr angyala az útra ... kivont kard
dal a kezében, hogy feltartóztassa”. 
Az állat észreveszi a szemben álló 
lényt, és letér az útról. Bálám semmit 
sem lát, és megveri a szamarat. Ez 
még kétszer megismétlődik. Miután 
Bálám harmadszor is haragosan el
verte az állatot, az megnyitja a száját, 
és megkérdezi: „Mit vétettem ellened, 
hogy már harmadszor versz meg en
gem?” Bálám úgy felel a szamarának, 
mintha a világ legtermészetesebb dől 
ga lenne, hogy az megszólítja 
őt. Csak e párbeszéd végén 
nyílnak meg a szemei, úgy
hogy „meglátta az Úr angya
lát, amint ott áll az úton kivont 
karddal a kezében”. Most vég
re az állat gazdája is megteszi 
azt, amit az állat már régen 
megtett: meghajol a Hatal
mas előtt.

Az állat, mondja ez a törté
net, éberebb, jobb képesség
gel bír Isten közénk jövő kö
vetének észrevételéhez, mint 
az ember. Érzi, hogy valaki 
odalépett, és kitér előle. Az 
ember tompa, vak, és mit sem 
sejt; jóllehet Isten embere, 
előbb meg kell nyitni a szeme
it, hogy észrevegye azt, aki ta
lálkozni akar vele. S még azt is 
halljuk, hogy ha a szamár 
nem tért volna ki, az angyal 
kardja lesújtott volna az em
berre. Bálám az állatnak kö
szönheti, hogy ép bőrrel meg
úszta ezt a találkozást.

Ha nem mindent jobban 
tudó, felvilágosult emberek
ként közelítünk ehhez a törté
nethez, hanem azzal a kész
séggel, hogy odafigyeljünk rá, 
akkor itt föltárulhat számunk
ra valami, aminek a meghallá- 
sa jót tenne világunknak. Az 
állatok, amelyeket olyannyira

STOP”
az általunk mechanizált világ peremé
re szorítottunk, mint teremtmények 
mégiscsak oly mértékben részesei em
ber voltunknak, hogy azt nem vonhat
juk meg tőlük büntetlenül. Mindig ma
rad olyan terület, ahol az állatok ébe
rebbek, és jobb képességekkel rendel
keznek, mint az emberek. Akadnak 
olyan esetek, amikor jó és helyes do
log, ha az ember figyel az állatra, és 
tanul tőle.

Történetünk szerint ide tartozik az 
állatoknak az a képessége, hogy meg 
tudják sejteni valakinek a jelenlétét. 
Az állatok, amelyek szintén teremt
mények, megőrizték Istenhez kötődé
süket, még ha az rejtve és zárva ma
rad is előlünk; a Biblia többször is utal 
erre. Még ma is megtörténhet, hogy 
egy mit sem sejtő, vakon tapogatózó 
ember figyelmét egy állat hívja föl va
lakire, aki máshonnan érkezett.

(Részlet a könyvből)
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Horváth-Hegyi O livér_______________________
lelkészjelölt

Krisztus születése láthatóan határt 
szabott az angyalok szolgálatának. Jé 
zus az Újszövetség egyetlen követe. 
De ha Krisztus ettől kezdve az üdvtör
ténet középpontja, akkor az angyalok 
teljes világa mellette áll, hogy neki 
szolgáljon. Egyrészt rájuk bízta a földi 
gondokat, másrészt vele együtt száll
nak le az égből, hogy követei és műkö
désének tanúi legyenek. Az angyalok
nak ez a megnyilvánulása Jézus 
életének két mozzanatára különösen is 
jellemző: a kezdetre és a befejezésre, a 
gyermekkorra és a megdicsőülésre, a 
születésre és a mennybemenetelre. E 
két ponton az evangéliumok nagy 
gyakorisággal emlegetik az angyalo
kat. Jézus születésének ígéretét, így az 
angyali üdvözletét két evangélium
ban találhatjuk meg.

Kitől szerezték éttesüléseiket? Két
ségtelenül azoktól, akik körében Jézus 
élt. Lukács evangélista két ízben is kije
lenti, hogy „Mária pedig mindezeket a 
dolgokat megőrizte, és forgatta a szívé
ben” (Lk 2,19 és 51), amit az angyal hírül 
vitt neki, mintha ezzel is rá akarna mu
tatni az egyik leghitelesebb forrásra. Mi
vel a két evangélista egymástól függetle
nül folytatta az adatok gyűjtését Jézus 
környezetében, az ebből eredő különb
ségek könnyen magyarázhatóak.

A gyermekségtörténetek név szerint 
csak Gábrielt, rajta kívül pedig az 
Ószövetségből ismert angyalokat, az 
„Úr angyalait" mutatják be. Gábriel 
Lukács evangéliumában a mennyei 
seregek sokaságának kíséretét kapja, 
akik doxológiát zengnek: „Dicsőség a 
magasságban Istennek...” Gábriel, 
mint a mennyei udvartartás tagja, 
nem egyedüli szem- és fültanúja Jé 
zus testet öltésének, hiszen a tömegé
vel érkező angyalok megjelenésükkel 
a földi valóságnak mintegy részévé

válnak, benépesítve ezzel a teret és a 
helyet, ahová a Megváltó érkezett. 
Ebből érthetjük meg, hogy nekik, 
mint szellemi lényeknek, lakóhelyük a 
mennyek országa: Isten közelségé
ben, állandó jelenlétében élnek. Ter
mészetes hát, ha Isten emberré lesz, 
ők ott is jelen vannak. Feladatuk egy
ben legfőbb jellemzőjük: Krisztus földi 
jelenlétének állandó szemlélői. így al
kotják a menny társadalmát, egyesül
ve az Isten örökké tartó imádatában 
és szolgálatában.

Arról, hogy az angyalok Jézus 
mindennapi életében is közreműköd
tek volna, nem olvasunk a Szentírás
ban. A születés és feltámadás mozza
natán kívül Jézus életének 
vannak olyan speciális 
helyzetei, különleges for
dulópontjai, ahol viszont 
jelen vannak. Áttekintésük 
közben az angyalok szolgá
latainak újabb aspektusai 
kerülnek elénk.

Idetartozik Jézus pusztai 
megkísértése és a Gecse- 
máné-kerti imája, bár több 
esetben is jelen lehettek, 
mint ahányszor megemlít- 
tettek. Mindkétszer sajátos 
szolgálatra elkülönített lé
nyekről olvasunk. Miköz
ben a Sátán kísértette Jé
zust a pusztában -  ahol 
nemcsak az éhséggel, de 
vadállatokkal is szembe 
kellett, hogy nézzen -, an
gyalok szolgáltak neki. Szol
gálatukhoz tartozott, hogy 
parancsait teljesítsék.

Jézus imatusájában, az 
utolsó éjszakán egészen 
különleges módon jelenik 
meg előttünk az angyal, 
akinek feladata az erősí
tés. Az Atyához intézett 
imádság angyali erősítést 
kap.

Az evangéliumokban 
ritkán tapasztaljuk, hogy az angyalok 
megjelenési helyükön látható nyomot 
hagynának. Nem jellemző, de néhány 
alkalommal mégis felfedezhetjük.

Amikor az Úr angyala időnként le
szállt a Bethesda tavánál, fölkavarta a 
vizet, mely ezután gyógyulást adott.

Az angyalok fizikai hatalma Jézus el

fogásának történetében jelenik meg. 
Máté evangéliumában -  miután Jézus 
inti tanítványait, hogy ne ellenkezze
nek -  arról szól, hogy akár 12 angyal
sereget is kérhetne segítségül Atyjától.

Jól látható, hogy a Jézust körülve
vő angyalok -  tevékenységüket illető
en -  nem töltenek be más szerepet, 
mint az Ószövetségben.

Az Újszövetség tanúsága szerint 
megállapíthatjuk, hogy Jézus tudott 
az angyalokról. Tudta, kik ők, és mire 
teremtette őket Isten. Számára az an
gyalok jelenléte természetes, hétköz
napi esemény volt. Körülvették őt, 
minden mozdulatát követték, ahol 
szükség volt rájuk. De Jézus ebből

semmit sem hagyományozott ránk, 
mert Ő nem egyszerűen az angyalha
gyomány egyik mérföldköve vagy to- 
vábbadója, hanem  Isten Fia, aki 
megtapasztalta az angyalok valóságos 
közelségét. Ezzel együtt a Biblia tanú
sága szerint minden bizonnyal hihet
jük, hogy angyalok ma is léteznek.



A közszolgálati televízió Hír
adójában találkozhatunk 
Süveges Gergő műsorveze
tővel, aki több mint másfél 
éve juttatja el hozzánk 
a nap legfontosabb híreit. 
Amikor bemutatkozik, el
mondja, hogy magyar, 
valamint magyar mint idegen 
nyelv és teológia szakon vég
zett az egyetemen. így kétsze
resen is szakemberként kérhet
tem mikrofon elé.

-  Ön szerint mitől jó egy hír?
-  Mindenekelőtt külön kell választa

ni a tartalmat és a formát. Formailag 
akkor hírszerű egy hír, ha figyelemfel
keltő, lényegre törő és tényközlő. Tar
talmilag pedig talán akkor jó, ha való
ban fontos dolgot mond el. A hírek 
fontossági sorrendjében azok állnak 
elöl, amelyek sokakat érintenek, ezeket 
követik azok, amelyek sokakat érdekel
nek. Ha felcseréljük a sorrendet, és 
azokat vesszük előre, amelyek pusztán 
érdekesek, akkor a bulvárhíradók 
„színvonalára” jutunk.

-  Láthatóan ma arra van igény az 
emberekben, ami borzalmat kelt bennük.

-  Nem áll mögöttem sok évtizedes 
élettapasztalat, de az az érzésem, 
hogy nem csak a mai ember sajátja 
ez. A középkorban vásári látványos
ság volt egy-egy kivégzés, és ma is lát
ványosság egy-egy tragédia, borza
lom, rettenet. Van bennünk egyfajta 
„kukkolási ösztön”: szeretünk olyan 
dolgokat meglesni, amelyhez valójá
ban semmi közünk. Ennek bizonyára 
lélektani okai is vannak. Addig nem 
kell a saját problémámmal foglalkoz
nom, amíg a mások szenvedésén tu
dok szömyülködni. És csak szörnyül- 
ködni. Mert tenni nagyon keveset 
tudok vagy akarok érte. Sajnálkozni a 
legkényelmesebb dolog. Rendkívül 
tudom sajnálni az etiópiai éhező gye
rekeket, de a szomszédom előtt nem 
nyitom ki az ajtót, ha három megpa
kolt táskával akar bejönni a kapun. 
Divat panaszkodni is. Ha valaki azt 
mondja, hogy minden rendben van 
az életében, azt gondolják róla, hogy 
nem őszinte. Valamit kell mondani, 
ami rossz, hogy egy kicsit sajnáljanak, 
mert attól lesz „hiteles” a beszélgetés. 
Ez a beállítottság sajnos a hírekben is 
tetten érhető. Olyan híreket kell pre
zentálnunk, amelyek a nézőket és a

hallgatókat érdeklik. Sajnos sokkal iz
galmasabbnak találjuk a rossz hírt, a 
szerencsétlenségeket. Nem örülök 
neki, de tény, hogy ez így van.

-  Az evangélium „örömhírt" jelent. 
Talán ezért nem fogékonyak erre az 
emberek?

-  Nem mondanám, hogy nem fo
gékonyak az emberek az evangélium
ra. Sőt én nagyfokú éhséget tapaszta
lok. Az már más kérdés, hogy hol és 
miben keresik a választ az életük kér
déseire. Az tény, hogy elsősorban 
nem a történelmi egyházaknál teszik. 
Inkább szektákba, kisegyházakba, kü
lönféle filozófiák tanításába menekül
nek, vagy a misztikus irányzatokban 
kutatják a megoldást. Az emberek ki

vannak éhezve a jó hírre, és ki van
nak éhezve arra, hogy szeressék őket. 
Nekünk, a történelmi egyházak tagja
inak magunkba kell néznünk. Miért 
nem vagyunk képesek még jobb, még 
hitelesebb, még aktuálisabb választ 
adni a kérdésekre? Mi az, ami hiány
zik belőlünk, amit rosszul csinálunk, 
amibe belefásultunk, amiben már 
nem vagyunk képesek újat mondani? 
Nem hiszem, hogy az emberekben 
van a hiba.

-  Az evangéliumokban az angyalok 
első szava az, hogy nyugalomra intenek. 
A hírolvasónak is nyugalmat kell sugá
roznia, nem kelthet pánikot az emberek
ben. Sikerül így megjelennie a képer
nyőn?

»>
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Karácsonykor inkább
egym ást nézzük!
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-  Ezt a nézőktől kellene megkérdez

nie. Törekszem rá. Persze minden em
ber más személyiség, így mást és más
képpen sugároznak a képernyőn meg
jelenő műsorvezetők, hírolvasók is. A 
higgadt hangvétel biztosan segít a né
zőnek, hogy feldolgozza a hallott infor
mációt. Ebben alapvető különbség 
van a közszolgálati és kereskedelmi te
levíziók között. A közszolgálatinak az a 
feladata, hogy valóban szolgálja a né
zőket, és nem az, hogy válogatás nél
kül kiszolgálja az igényeket.

-  A hírolvasók és a bemondók szinte 
családtagnak számítanak. Hallgatnak 
rájuk az emberek. Érzi ennek felelőssé
gét, amikor kamera elé áll?

-  A néző csak a szépet látja. Amint 
az etiópiai éhezőket, minket is köny- 
nyebb szeretni, mint azt, akivel egy fe
dél alatt lakom. A hírolvasó szinte tö
kéletesnek látszik a képernyőn. Nem 
néz ki rosszul, szépen beszél, kedve
sen mosolyog, udvariasan köszön. Ez 
sokakban kelti azt a benyomást, hogy 
az illető valóban szép, okos, udvarias, 
kedves, egyszerűen tökéletes. Erre 
épül a sztárkultusz is. Számomra 
kulcsszó a hitelesség. Vagyis el kell 
mondanom a híreket, és egyetlen pil
lanatra sem eshetem ki a szerepem
ből, egyetlen pillanatra sem látszód- 
hat rajtam, hogy mi a véleményem 
például egy politikai ütésváltásról. 
Visszatérve a nézői szimpátiára: a hír
adózás a munkám, nem pedig az éle
tem. Ugyanolyan vagyok, mint min

denki más, a képernyőn csak az érem 
egyik oldala látszik, ezt ismerik sokan. 
Kérdezzék csak meg a feleségemet, ő 
ismeri a másik oldalt is...

-Milyen lélekkel készül a karácsonyra?
-  Azt hiszem, most fokozottan meg- 

érezzük a karácsony, a születés öröm
hírét, mert az első gyermekünk érkezé
sére készülünk. Ez öröm, boldogság, és 
nagy ajándéka Istennek. Talán jobban 
át tudjuk ezekben a hetekben érezni 
azt az örömöt és várakozást, amely a 
szent családban lehetett. Mária féltő 
aggodalmát, gondoskodó szeretetét. 
József félelmét, az utazás gondját. 
Ezekben a hetekben mi is költözkö
dünk. A nagy kérdés persze az, hogy az 
új élet, amely már itt van közöttünk, 
hogyan újít meg bennünket. Hiszen a 
karácsonyra készülve évről évre ezt a 
kérdést tesszük fel: vajon bennem meg 
tud-e születni Jézus Krisztus újra? En- 
gedem-e, hogy a betlehemi gyermek 
születése új életet fakasszon bennem 
is? Képes vagyok-e újra az ő útját járni, 
őt követni, újra dönteni mellette? Va- 
gyok-e elég jó betlehemi istálló és já
szol, ahová be tud költözni Jézus?

-  Milyen híreket vár karácsonykor a 
világból?

-  Bizonyára lesznek jók, és rosszak 
is. Magam ellen beszélek, de azt ja
vaslom a kedves nézőknek, hogy az 
ünnepek alatt ne nézzenek tévét. In
kább egymással találkozzanak kará
csonykor. Fogják meg egymás kezét. 
A tévét pedig fordítsák a fal felé. Leg

alább próbáljanak meg beszélgetni 
egymással. Az adventi és a karácsonyi 
időszak, a várakozás ajándékba kapott 
idő. Ki kell használni. Álljunk meg a ro
hanásban, legalább az ünnepnapokra. 
Ébredjünk rá, hogy milyen hiányokat 
fed el -  adott esetben -  életünkben a 
televízió. Mi az, amit kizárunk az éle
tünkből azzal, hogy bekapcsoljuk, és 
váltogatjuk a csatornákat? Mi az, amit 
nem akarunk meghallani belülről, sa
ját belső hangunkból? Figyeljünk 
most inkább az örömhírre.

-  Televíziós személyiségként hol van 
otthonában a „távolbalátó ” készülék?

-  Természetesen a konkurens hír
műsorokat a munkahelyemen figye
lemmel kísérem, de az otthonunkban 
nincs tévénk, így nemcsak karácsony
kor, hanem most sem nézzük.

M enyes Gyula

Gyermekek az angyalokról
Részletek Dávid Hf.li,er: A m e n n y o r s z á g
M ÁSSZ HELY LENNE, HA NEM KÉNE ELŐBB 
SZÍVROHAMOT KAPNI CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

„Anyukám azt mondta, hogy az al
mát túlbecsülik. Igazából napi egy 
angyal tartja távol az orvost meg a 
betegségeket. ”

„Az angyalok szeretnek festeni. 
Igazából egy angyal csinálta a 
Mona Lisa festményt, csak a másik 
fickó aratta le a babérokat."



Benezzo Gozzoli: Madonna, 1460 körül, Detroit, Institute of 
Árts. Gozzoli Madonnája mögött plasztikus hátteret terem 
tenek a monokróm vörös szeráfok és a kék kerubok. Testük 
nincs, csak három pár szárnyuk. Ezsaiás látomása szerint 
Istent veszik körül, s hódolatuk jeléül egyik pár szárnyuk
kal az arcukat, másikkal a lábukat takarják el, egy pár szár
nyukkal pedig lebegnek (Ézs 6,1-2).

Domenico 
Ghirlandaio: 

A királyok imá- 
dása, 1488, 

Firenze, 
Ospedale degli 

Innocenti. 
Ghirlandaio 
festményén 
a betlehemi 
istálló felett 

lebegő négy 
alak a firenzei 

reneszánsz

Az angyalok  képzőm űvésze ti áb rázo lása  renc 
lega lább is a rcuk . Á lta láb an  fon tos vonásuk  a 
v a ta rto zásu k  kép lékeny , le h e tn e k  férfiak és i 
c secsem ő k o rtó l az é re tt  fe lnő ttkorig  terjedhet 
te n  és e m b e r  között, d e  m eg je len ésü k  és szeri 
liai je le n e t vagy  szim bolikus k ép  kompozíciói;

Fra Angelico: Angyali üdvözlet, részlet, 
1433-34, Cortona, Museo Diocesano.
A  firenzei San Marco-kolostorban élt, 
„angyali barátnak” nevezett domini
kánus szerzetes mesés szépségű an
gyalokat festett. Gábriel az angyalok 
eredeti feladatát tölti be: Istentől hoz 
hírt egy emberi lény számára, ahogy 
ezt beszédes gesztusai is elárulják. Bár 
tökéletes emberi formával bír, mégis 
összetéveszthetetlenül angyali: arany
hajú, hatalmas szárnyú csodalény.

Guariento dArpo: Angyal, 1354, Padoua, M 
Dionüsziosz Aeropagita „Az égi hierarchiákról’ 

angyalokat három rendben csoportosítja. A mái 
ez. A trónuson ülő, kezében jogart és országai: 

alak. Fehér diakónusi öltözéke a legkorábbi (mé; 
lók római divat szerinti hosszú fehér tunikáját és



ideális angyal
típusát testesí
ti meg.
Kerek arcú, 
hullámos 
barna hajú, 
fiatal lények, 
nem karakte- 
rizáltak, 
a kamaszok 
nemtelen 
szépsége jel
lemzi őket, öl
tözetük nőies.

kívül változatos. E m beri fo rm áju k  van , d e  
szépség, d e  ez n e m  m in d ig  igaz. N em i h o - 
iők is, gyakran  „ n em te len e k ”. É le tko ruk  a  
A lapvetően hírvivők, akik k ö zv e títen ek  Is- 

;pük ruga lm asan  a lak ítha tó , így szám os b ib- 
iban helyet kapnak .

Rogier van dér Weyden: Utolsó ítélet, részlet, 1446-52 között, 
Beaune, Musée de l'Hotel Dieu. Az utolsóítélet-kompozíciók 
tengelyében, az ítélkező Krisztus alatt kap helyet Mihály ark
angyal. A mennyei seregek vezetése mellett Mihály feladata, 
hogy a frissen feltámadt lelkeket mérlegre tegye.

A Z OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
A n d o r k a  J ú lia

useo Ciuico. Pszeudo- 
című munkájában az 
odik rend képviselője 
iát tanó szárnyas nő- 
; szárnyatlan!) angya- 
köpenyét váltotta fel.

Francesco Botticini: A három arkan
gyal Tóbiással, 1470 körül, Firenze, 
Uffizi képtár. Az egyik arkangyal, 
Rafael az ábrázolás alapjául szolgá
ló történet főszereplője, aki isme
retlen vándorként a kis Tóbiás mel
lé szegődik, hogy segítse útján. A 
gyógyító arkangyalnak attribútuma 
lehet a kezében tartott szelence, 
amelyben a tanácsára kifogott hal 
epéje van. Ennek segítségével kap
ja majd vissza Tóbiás öreg édesap
ja a szeme világát. Rafael ás Tóbiás 
kettőse lesz a minden ember felett 
őrködő őrangyal elképzelés kiindu
lópontja. Ezen a táblán Rafael mel
lett a két másik népszerű arkangyal 
is helyet kap, Mihály lovagi páncél
zatban, karddal, Gábriel az angyali 
üdvözletben játszott szerepére uta
ló liliommal.



Rosso Fiorentino: Zenélő angyal,
1520 körül, Firenze, Uffizi képtár.
Az angyalok gyermekként való ábrá
zolása a 12. században alakult ki Itá
liában.
Erosz, az antik szerelemisten figurája 
szolgáltatta az előképet a puttókhoz, 
e meztelen, apró szárnyakkal felsze
relt, telt kisgyerekekhez. A motívum 
rendkívül népszerű lett a képzőmű
vészetben, a 15. század végén az 
északi művészet is átvette.

F ó k u s z b a n : a z  a n g y a l o k

Ezek a muzsikáló angyalok azt mond
ják, hogy nem elégséges besorolnunk 
a zenét a művészetek közé, sőt ezzel 
a besorolással éppen valami lényege
set fedhetünk el. A zene egyedülálló 
kapcsolatban van Isten dicséretével, 
és Isten dicséretét sohasem sorolhat
juk be egyszerűen a művészet fogal
mába, ahogyan azt értelmezzük, már 
csak azért sem, mivel Isten dicsérete 
az egész teremtést átfogó folyamat. 
Az ember éneklő hangja közelebb áll 
a többi teremtmény hangjához, mint 
az ember beszélő hangja, s a hang
szerek hangja abban a még nagyobb 
kórusban helyezi el az ember muzsi
kálását, amely magában foglalja az 
élettelen teremtést is.

Ha így nézzük, az angyalok muzsi
kálása mély és valódi értelmet kap, 
olyan értelmet, amely különös vilá
gossággal jelenik meg Grünewald 
muzsikáló angyalokat ábrázoló fest
ményén. Claus Westermann

Matthias Grünewald: Az angyalok 
koncertje, 1515 körül, Musée 

d ’Unterlinden, Colmar. A Jézus 
születésénél zenélő angyalok ve

gyes csoportja mutatja, milyen 
sokféle elképzelés fért meg egy

más mellett az angyalok külső 
megjelenését illetően.

14
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Angyalok. Égiek és földiek. A múltban 
és a jelenben. A Bibliában és a min
dennapokban. Most a földi angyalokról 
szeremék írni. Nincsen szárnyuk, mégis 
időben ott vannak. Nem szállnak, de a 
megfelelő helyen lan
dolnak, és segítenek.
Hús-vér emberek, aki
ket Isten küld, szívük
ben megszólítva, hogy 
segítsenek nekünk.
Nem misztikus csoda
lények, de csodálatos 
egyéniségek, akik ki
emelnek a mélységből.

Isten gondviselő 
szeretetéről tanúsko
dik, hogy bölcsen rendezi az időt, a he
lyet. Terelget valamennyiünket. Küldi 
földi angyalait.

Kétesélyes... Vagy várod, hogy földi 
angyal érkezzen és segítsen, vagy Isten 
tesz téged mások földi angyalává.

Azt mondod, nincsenek földi angya
lok? Biztos?

Leromlott autóval álltái az úton, jött 
egy másik autó, és a vezetője segített. 
Földi angyal volt.

A kórházban hívő betegtárs került 
melléd, és vigasztalt. Isten küldte.

Egy idegen az utca forgatagában 
nem sajnálta az időt, és elkísért a célig, 
mert eltévedtél.

Találkoztál egy hivatalnokkal, aki 
nem törvényeskedett, hanem alkal
mazta a szeretet parancsát, és segített. 
Szárny nélküli felebarát volt, angyali 
kedvességgel.

Gyakran bemegyek az egyik belvá
rosi templomba, ha egész nap ügye

ket intézek, és megfáradok. Jó érzés, 
hogy nyitva van, és letehetem Isten 
kezébe azt a problémás napot is. A 
forgalmas utca zaja ellenére bent 
csend van. Hová tart a világ? A temp

lomba nem olyan 
régen biztonsági 
őrszolgálatot kér
tek. Most két testőr 
vigyáz a rendre. 
Eddig nem  álltak 
ott. Most vigyáznak 
az Istenhez forduló, 
csukott szemmel 
imádkozókra, mert 
visszatérő tolvajok 
ellopnák a táskáju

kat. Hiába a földi kamera a sarokban. 
Hiába a „mennyei kamera”: Isten 
mindent lát... A mai napig nem tu
dom eldönteni, hogy örüljek vagy 
szomorkodjak. Őrszolgálatot teljesítő 
földi angyalok vigyáznak ránk? De 
jó!? Már az Isten házában is?

Eszembe jut Kosinsky Ágnes Szö
gek című verse:

Szögeid szívesen kihúznám, uram!
De félek, ha egy is meglazul,
Százan és ezren esnének Neked
És feszítenének meg újra, vadul.

Hová tart a világ? Az ember gyártja 
a szögeket, és mélyen Krisztus testébe 
fórja. Isten pedig hűségesen küldi földi 
angyalait Jézus szavával: Szeresd az 
Urat, a te Istenedet! Szeresd felebaráto
dat! Szeress!!! És ne csak így, kará
csony táján...

Börönte Márta

„Angyalok” ma is 
élnek közöttünk, még 
akkor is, ha szerepük 
alaposan megváltozott 
az évezredek folyamán. 
Munkájukkal naponta 
találkozunk, mégsem 
gondolunk arra: 
a modem kor hírnökei
vel van dolgunk.

A HÍRSZERKESZTŐ

Autózás közben gyakran hallgatom a 
különféle rádióadókat. Különösen a 
hírek érdekelnek, amelyek a hanghul
lámok segítségével pillanatok alatt el
jutnak hozzám. Angyalok hiányában 
ezeket az információkat a hírszerkesz
tők juttatják el az emberekhez. A szá
mos „hírgyáros” közül László-Bencsik 
Judittal, a Rádió Bridge hírszerkesztő- * 
jével beszélgettem.

-  Miért választotta ezt a munkát?
-  Többek között azért, mert annak * 

ellenére, hogy a hírszerkesztésnek szi
gorú szabályai is vannak, meglehető
sen kreatív feladat. Egy főként zenei 
alapú kereskedelmi rádió hírszolgála
tánál pedig úgy kell megoldani a szak
szerű és pártatlan tájékoztatást, hogy 
közben ne legyünk túl „nehézkesek”.

-  Ön szerint a mai újságírók tekint
hetők-e „modem angyaloknak"?

-  Angyalnak? Ezt nem gondolnám. 
Pedig néha nem ártana.

-  Mekkora a hírigénye a mai embe
reknek?

-  Ez egy csapda. Én úgy gondolom, 
hogy értelmileg és érzelmileg is feldol
gozhatatlan mennyiségben kapjuk a 
hírt, az információt, ugyanakkor mes
terséges szűrőkkel nem lehet megfosz
tani az embereket a tájékozottságtól. 
Olyan ez, mint a telefonkészülék. Ne
kem például a mai napig nincs 
mobilom, így próbálok némi szabad
ságot, zavartalanabb magánszférát 
„lopni” magamnak. De ha lenne tele
fonom, nem merném kikapcsolni, 
mert hátha valami fontos dologról 
maradok le.

-  Egy-egy hír esetében gondolkodik- 
e azon, hogy ez milyen érzést vált ki a 
hallgatóból? Milyen hatással lesz rá?

-  Lehet, hogy furcsán hangzik egy 
hírszerkesztőtől, de engem valójában 
sokszor elborzasztanak a hírek, ebből 
kiindulva arra gondolok, hogy mást is 
megviselhet lelkileg ez a sok rettene-

» >

„Vagy várod , hogy  föl
di angyal érkezzen és 
seg ítsen , vagy  Isten  
tesz tég ed  m ások  föl
di angyalává .”
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» >  tét tartalmazó információ- 
dömping. A magam módján 
igyekszem ezt valamelyest ol
dani. Például, ha sok a tragi
kus hír, a hírblokk végére be
szerkesztek valami könnye
debbet. Ez nem túl sok, elis
merem. De a híreket nem én 
szerzem (sajnos), csak közve
títem. Előfordul, hogy en
gem is megviselnek. Két éve 
augusztus 20-án egész nap 
dolgoztam. Akkor volt az az 
iszonyatos törökországi föld
rengés. írtam és írtam 12 
órán keresztül: halálos áldo
zatok, emberek sokasága a 
romok alatt... Az em ber 
ugyebár nem sír hírolvasás 
közben, ezért elnyomtam 
valahova a lelkemben az 
egészet. Aztán este a férjem 
megkérdezte, hogy mi volt 
velem aznap. Ekkor úgy el 
kezdtem zokogni, hogy alig 
tudtam abbahagyni.

-  Ma a különféle médiumok 
előtérbe helyezik a társadalmat 
megrázó eseményeket (gyilkos
ság, közúti balesetek). On sze
rint valóban erre van igény? A 
jó hír iránt már közömbössé 
váltak az emberek?

-  Ez a jelenség engem is ag
gaszt, és itt visszautalnék az 
előbbiekre: a dózis olyan nagy, 
hogy érzelmileg nem fogható 
fel, nem képes empátiát, segí
teni, tenni akarást kiváltani, 
pedig valójában ez lenne az 
igazi feladata. Tájékozottnak 
lenni önmagában semmit nem 
jelent. A világról azért fontos 
tudnunk, hogy -  bárkik és bár
hol vagyunk is -  igényünk le
gyen a jobbá tételére.

SÁRGA ANGYAL

Szintén autóvezetés közben 
szoktam találkozni a Magyar 
Autóklub Országos Segély- 
szolgálatának autóival, közis
mertebb nevükön a „sárga 
angyalok”-kai. Szerencsére 
eddig nem volt „közeli kap
csolatom” velük. A 188-as 
segélyhívót tárcsáztam, hogy megtudjam, honnan ered 
ez a furcsa elnevezés.

-  Ennek történelme van, de itt a klubon belül is mindenki 
máshogy emlékezik vissza a kezdetekre. Régebben volt egy 
olyan reklámfilmünk, amelyben az egyik szerelő angyalszár
nyakkal segített a bajba került autóson. Ő volt az első sárga an
gyalunk. Valószínűleg ekkor ragadt rá szerelőinkre ez a név.

-  Miért nem használják mos
tanában ezt az elnevezést?

-  Használjuk, azonban job
ban szeretjük a segélyszolgála
ti szerelő nevet alkalmazni kol
légáinkra. Sajnos hazánkban 
nagyon sokan javítják az út 
mentén lerobbant járműve
ket. A közhiedelemben még 
mindig az van, hogy majd a 
sárga angyal segít, ha baj van, 
és ezzel sokan visszaélnek. Le
het, hogy az ő szervizes kocsi
juk is sárga, de szerelőik nem 
„angyalok”...

A POSTÁS

A nagymamám mindig m e
séli, hogy mennyire aranyos 
postása van. Hónap végén 
mindig megkérdezi a társas
ház idősebb lakóitól, hogy 
mennyi pénzük m aradt még, 
és ha a nyugdíjasok igénylik, 
ham arabb kézbesíti a követ
kező nyugdíj összegét.
A lépcsőházban szólítottam 
meg őt.

-  Mennyire tekintik az embe
rek Önt „angyalnak”?

-  Mivel elsősorban társashá
zakban kézbesítem a leveleket, 
nagyon kevés személyes kap
csolatom van a lakókkal. Csak 
a nyugdíj kifizetésekor találko
zom az idősebb emberekkel. 
Ekkor gyakran beszélgetünk a 
problémáikról, néha még segí
tek is a kisebb gondok megol
dásában.

Például egyszer előfordult, 
hogy egy idős néninek elállító
dott a televíziója. Mivel nem 
sok ismerőse lakott a közelben, 
engem kért meg, hogy állítsam 
be a csatornákat. Nem hiszem, 
hogy bármelyik kollégám is 
modern angyalként élne, 
azonban örülök, ha tudok segí
teni az embereken. Nyugdíj
osztáskor sokan mondják azt, 
hogy maga egy angyal, de ez 
nem nekünk szól, csupán a fel
adatunknak.

-  Sokan használják a postai 
szolgáltatásokat?

-  A  kézbesített levelek száma alapján igen, azonban 
újabban elsősorban a számlalevelek vannak többségben. 
A technika fejlődésével már sokan a számítógépek segít
ségével bonyolítják le levelezésük nagy részét. Ha ez így 
folytatódik, lassan már az e-mail-szolgáltatók lesznek a kor 
legújabb angyalai.

Győré P. Balázs

M o d e r n
„angyalok"



Mennem kell,
bármilyen nehéz

imádkoztunk. A legnagyobb reményte
lenség közepette is vigaszt jelentett szá
mára, amikor elmondtam, hogy Jézus 
helyet készített neki maga mellett. 
Ugyancsak mostanában történt, hogy 
egy hónapon belül vesztettünk el két ki
csi gyereket, akiket nagyon szerettem. 
Hozzám nőttek az évek alatt. Egyikük 
édesanyja, bár nem volt hívő, megkért, 
hogy imádkozzam a gyermekéért.

Aki az örömhírt viszi, persze maga 
is csak ember. Aki néha bizony elfá
rad, s nem látja, hogy hogyan tovább. 
Lelki kapaszkodó nélkül nem menne. 
Ezért mindennap olvassa az Igét, 
részt vesz a fasori gyülekezet alkalma
in, és barátaival, szüleivel, megbeszé
li, ha úgy érzi, túl s o k  a  teher.

Ha Isten ideállított, biztosan erőt is 
fog adni ahhoz, hogy uéghezvigyem, 
amivel megbíztak. És nem vagyok 
egyedül. Itt, a Bethesdában elhivatott 
orvosok és nővérek dolgoznak. Önkén
tes segítők is részt vesznek a munká
ban, jönnek, és játszanak a gyerekek
kel, felolvasnak, vagy éppen csak 
szeretgetik őket. Nekem pedig napról 
napra megadatik, hogy egyszerre éljem 
át a távozóktól való elköszönés fájdal
mát és az örök élet reménységét.

J ásdi Bea

Hétfő, reggel kilenc óra. A 
Bethesda gyermekkórház bel
gyógyászatára új betegek ér
keznek. Édesanyák várakoznak 
gondterhes arccal, ölelve, rin
gatva kicsinyüket. A játszószo
bába élesen besüt a november
ben szokatlan, erős napfény. 
Magai Margit körbejárja a szo
bákat, megnézi a gyerekeket.

Úgy, ahogy nyolc esztendeje min
dennap. Margit néni (így szólítják a gye
rekek) kicsi, nagyon vékony teremtés, 
tekintetéből azonban különös erő su
gárzik. Itt nagyon nagy szükség van rá.

Mindig is gyerekekkel szerettem vol
na foglalkozni, a gimnázium után pszi
chológusnak készültem.

Kétszeri sikeres felvételivel sem si
került azonban bejutnia az egyetem
re. Lelkészcsaládból származott, s ez 
akkoriban elég ok volt a kirekesztésre.

Kaposvárott éltünk a szüleimmel, lel
kész édesapám csodálatosan tudott a 
gyerekekkel bánni. Ha nem is pszicholó
gusként, de Isten segítségével mégiscsak 
a vágyott útra kerültem: könyvtáros let
tem a megyei gyermekkönyvtárban.

Néhány évvel később aztán végre 
fölvették a tanárképző főiskolára, 
1990-ben pedig elvégezte a reformá
tus teológia hitoktató szakát is.

Nagy öröm volt, amikor a rendszer- 
változás után végre szabadon beszélhet
tem a hitről, Jézusról, s vihettem az 
örömhírt a gyerekek közé. Kaposvárott 
viszonylag kevés a re
formátus gyerek, így 
több évfolyamból jött 
össze egy-egy tanuló- 
csoport. Sokan közü
lük akkor hallottak 
először a Bibliáról.
Egy hatéves kisfiú a 
gyermekkönyvtárban 
megszólított, hogy ő 
látott Jézusról egy fil
met, szeretne róla 
többet tudni. Elkez
dett hittanórára járni, 
aztán a szüleit is elvit
te istentiszteletre, akik 
később megkeresztelkedtek. Az édesapja 
ma presbiter.

Magai Margitnak azonban valami 
mást is tartogatott az élet. 1994-ben 
egy református konferencián Szarka 
Miklós lelkész bejelentette, hogy az 
egyház visszakapta a Bethesda gyer
mekkórházat, s oda keresnek egy pe

dagógust, akinek nehéz körülmények 
közt élő, súlyos beteg és fogyatékos 
gyerekekkel kell foglalkoznia. Nagyon 
kevés fizetésért.

Nem lehetett véletlen, hogy közvetle
nül ezután a vasárnapi istentisztelet 
igehirdetése a bethesdai betegről szólt, 

aki harmincnyolc esz
tendeje beteg, és nincs 
embere, hogy beleme
rítse a gyógyulást adó 
tó vizébe. Pontosan 
éreztem, hogy ez hí
vás. Mennem kell, 
bármilyen nehéz is, és 
akármennyi lesz a fi
zetésem.

1995. január else
jétől dolgozik Magai 
Margit a Bethesdá- 
ban. Mesél, és játszik 
a gyerekekkel, bátorít 
és vigasztal, örömhírt 

visz a kis betegek ágyához. Ami néha 
nagyon nehéz. Hiszen sajnos gyere
kek is szenvednek gyógyíthatatlan be
tegségben.

Nemrégiben volt egy tizennégy éves 
daganatos kislány az osztályon. Ő már 
mindent tudott, értett. Két éve kezelték 
nálunk, sokat voltunk együtt, közösen

Uram, nincs emberem, 
hogy mikor a víz felza
varodik, bevigyen en 
gem  a tóba; és mire 
oda  érek, m ás lép be 
elő ttem . M onda néki 
Jézus: Kelj fel, vedd fel a 
te nyoszolyádat, és járj!

(Jn 5 ,1 -2)
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Örömhír -  nem csak betlehemi pásztoroknak
(ZÁRT BETŰK: K, A, Y, T, H, I, K, Ó.)

Vízszintes: 10. Nem kötözés! 11. Népies megszólítás. 
12. Találat a labdarúgópályán. 14. Nem valódi! 15. 
Fölöslegessé vált haszontalan holmi. 16. Női név be
cézve. 17. Hevesi községből való. 19. A jelen naptári 
megnevezése. 23. Sír. 25. Római 999. 26. Becéző tol
dalék. 27. Örök harag játékos eleje! 29. Atlétikai Club 
rövidítése. 31. Függőleges sík felületen található tárgy. 
34. Környezetkímélő elnevezés. 35. Elsüti a puskát! 
36. Énekhang. 37. Asztali modellvasúttípus. 38. Sze
mélyes névmás. 39. Francia író. (1908-ban született.) 
40. 3,14! 43. Olimpiai bajnok párbajtőrvívónőnk mo
nogramja. (1970-ben született.) 44. A lóverseny bizal
mas megszólítása. 46. A tarokk- és a francia kártya pi
ros négyzettel jelölt színe.

Függőleges: 2. Vékony lemez. 3. Vágásra használt esz
köz vékonyra köszörült széle. 4. A DAL betűi keverve! 
5. Jelenleg is működik. 6. Jelen ember vetette papírra 
ezt a szöveget. 7. Kisebb tárgyak hordozására szolgál. 8. 
Kiejtett mássalhangzó. 9. Az írásmű tárgya (Általában 
az utcán hever!). 11. ... sapiens. 13. A sertés lakhelye. 
14. Picinyek eledelének becézett neve. 18. A füzet ol
dalai! 21. Első Magyar Gazdasági Gépgyár (betűszó!). 
22 Nem üres! 24. Közel-keleti országbeli. 28. IMO. 30. 
A vívómérkőzés egy menete. 31. Hallgatózik. 32 Jelen 
helyen! 35 Nem fent! 41. A latin út keverve! 42. Juttat. 
45. Betűt vet.
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Családi csendeshét a szarvasi középhalmi misszióban, Sárkány doktornő a kép jobb szélén

-  Doktornő, különleges nevet visel! 
Igazi Angyallal találkozhatunk az Ön 
személyében... Hogyan kapta ezt a rit
ka, egyedi nevet?

-  Szeretem a nevemet, mert szüleim 
adták. Sokszor volt azonban tréfa tár
gya. Egy mátraházi iszákosmentő al
kalmon megkérdezték tőlem: hogy le
het valakinek ilyen neve?! Akkor a 
következőt válaszoltam: Jákobból is 
Izrael lett, én is Jézus segítségével le
hettem Sárkányból Angyal. A család
ban egyébként nem volt senki másnak 
ez a neve, édesapám jó humora és a 
„nőmén est ómen" alapján enyhítette 
ezzel a Sárkány nevet.

-  Nem csupán nevében, de hivatá
sában is „angyal", hiszen orvos. A  Kö
zéphalmi Misszióban pedig a szenve
délybetegek, alkoholisták gyógyításán, 
testi-lelki megsegítésén dolgozik. Mi 
indította el ezt a missziót?

-  Jézus megbocsátó és segítő szere- 
tete hívta életre. Személy szerint, mint 
orvos, már a pályám kezdetén láttam 
az alkohol okozta nyomorúságot és 
annak következményeit. Első élménye
met hadd idézzem fel: 1952 novembe
rében éjszakai ügyeletben voltam. Egy 
eszméletlen állapotban lévő, levitézlett 
minisztériumi titkárnak ki kellett mosnom 
a gyomrát. Mikor magához tért, a követ
kezőt mondta: „Doktor kisasszony, en
gem kirúgtak a minisztériumból, az 
utolsó pénzemen vettem egy üveg ru
mot, és ön még azt is kimosta belő
lem." Éreztem, hogy az elsősegélyen 
kívül még valamit kellett volna tennem. 
Igyekeztem felvilágosítással, gyógy
szerrel segíteni a betegeken, de még 
valami hiányzott. Húsz évig tanyakör
zetben voltam orvos, sokszor csak a

vasárnapi egyházi félórát tudtam hall
gatni. 1977. április 17-én a református 
Borbély Béla prédikált, és elmondta, 
hogy alkoholista betegeken Krisztus 
szabadításával lehet segíteni. Csak 
imádkozni tudtam értük és azért, hogy 
én is beállhassak ebbe a szolgálatba. 
1985 májusában Nobik Erzsébet lel
késznő elhívott Fótra, egy iszákos
mentő alkalomra. Ott teljesen vilá 
gossá vált előttem, hogy az 
alkoholizmus elsősorban lel
ki betegség, és a lelket kell 
gyógyítani. Ezt Krisztus 
szabadításával érhetjük 
el: mi, orvosok a gyógy
szerünkkel együtt csak 
eszközök vagyunk. Ak
kor álltam be ebbe a 
szolgálatba. A lelkész
nőnkkel, munkatársakkal, 
pedagógusokkal, gyógyult 
alkoholista testvérekkel 
presbiterekkel összefogva, 
évről évre vittük betegeinket 
Főt, Tápiószele, Piliscsaba, a re
formátus Mátraháza, Bükkszent- 
kereszt, Berekfürdő, a metodista Kapos- 
szekcső adott szállást missziónknak. 
Mikor a dömösi szanatórium megala
kult, évről évre szolgáltam mint orvos, 
míg nem lett állandó orvosuk. Nagyon 
megörültünk, amikor 1992-ben a szar
vasi egyházközség visszakapta a Kö
zéphalmi Evangélikus Iskolát. Két ta
nyasi iskola, közöttük futballpálya, a 
szélén egy erdősáv, a várostól csupán 7 
km-re -  a tanyavilágban ideális hely a 
misszió részére! 1992-ben alapítványt 
létesítettünk, melynek célja az alkohol- 
és szenvedélybetegek felkutatása, gyó
gyítása, a betegség megelőzése, a fia

talság hitbeli egészséges nevelése. Év
ről évre bentlakásos, gyógyító konfe
renciát szervezünk a misszióban, nyá
ron pedig a gyermekeknek hittan
tábort, a családosoknak és az idősek
nek -  anyagi helyzetüktől függően -  1 - 
2 hetes együttléteket szervezünk.

-  Van-e felekezetbeli különbségtétel 
a betegek között?

-  1985-ben a gyülekezeti te
remben tartottunk kéthe

tenként az alkalmakat, 
tekintet nélkül a bete

gek vallására. Egyik 
betegünk kérte, hogy 
énekeljünk már ka
tolikus éneket is. 
Melyik az, Józsi? -  
kérdeztem, mire 
megszólal „másna
pos hangon": Ve

zess, Jézusunk, Véled 
indulunk. Addig nem 

tudtam, hogy katolikus 
testvéreink is ismerik ezt 

az éneket, de ettől kezdve 
minden alkalomkor elénekeltük. 

Ez lett a misszió himnusza.
-  Olyan nagy szükség van világunk

ban „földi angyalokra"! Mit tanácsol 
azoknak, akik olvasva ezt a cikket, sze
retnének maguk is követté, angyallá 
válni?

-  Hogyan lehetünk Isten küldöttei? 
Az 560-as ének harmadik versével fele
lek: „Szeresd a társad, segítsd meg őt. 
Ne hagyd a porban a csüggedőt. Ezen 
az úton együtt kell járni, és az út végén 
Jézus fog várni." Kérem, imádkozza
nak, hogy Isten továbbra is megtartsa 
a missziónkat.

Kőháti Dorottya

19
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Gondolom, fel tudod idézni, milyen me
leg van augusztusban. Elképzelhetetlen 
számunkra, hogy a rövidnadrágon és rö
vid ujjú pólón kívül mást viseljünk. De 
akár hiszed, akár nem, múlt augusztus
ban én gyapjúpulóverbe bújtam, és haris
nyát húztam a hosszúnadrág alá. Oro
szországban, a Komi Köztársaságban 
ugyanis akkor már hideg volt. Akkor tör
tént az az emlékezetes utazás, amiről 
most mesélni szeretnék: hogyan jár Jézus 
ma is faluról falura, és hogy milyen cso
dák történnek ezáltal a te életedben 
ugyanúgy, mint az enyémben.

Két misszionárius lány -Tiita  és én -, 
valamint Timur diakónus lelkész útra 
keltünk: Bibliát, hittankönyvet, énekes
könyvet és színes bibliai képeket cso
magoltunk útitáskánkba. Reméltük, 
hogy szükségünk lesz rá, fogunk gyer
mekekkel találkozni, tudunk majd ve
lük Jézus Krisztusról beszélgetni.

A falu, ahová kalandos utazás érkez
tünk, először szürkének látszott -  
mégis tele volt élettel. Rögtön a meg
érkezésünket követő napon összegyűj
töttük a gyermekeket bibliakörre. Ilyen 
vagy ehhez hasonló alkalom még soha 
nem volt ebben a faluban! Meséltünk 
Jézus Krisztusról, megnézegettük a ké
peket, és énekeket tanultunk. Szívvel- 
lélekkel voltunk együtt, így el is határoz
tuk, hogy amíg itt vagyunk, minden
nap tartunk bibliakört. Amikor ezt az 
óvó néni meghallotta, örömmel hozta 
el az óvodásait hozzánk...

A leglelkesítőbbek a közös éneklések 
voltak, és ahhoz sem volt nehéz kedvet 
csinálni, hogy az egyik este a felnőttek
nek adjunk egy rövid, vidám koncer
tet... Nagyszerű kis templomi kórus 
született. „Atyám, két kezedben..." -  
énekeltük, s közben éreztük, hogy „az 
égbolt megnyílik, angyalkórus éne
kel...", és válaszol a mi hangunkra.

Egyszer csak az egyik kislánynak fu
ra ötlete támadt:

-  Menjünk ki énekelni az utcára!
-  Micsoda? Ebben a hidegben? De 

miért is ne?!
Felkerekedtünk, felöltöztünk, és ki

álltunk az ajtó elé, megköszörültük a 
torkunkat, és rázendítettünk újra! Este 
otthon Tiitával azon gondolkoztunk, 
hogy valójában ki is az igazi misszioná

rius? Nekünk eszünkbe sem jutott vol
na, hogy a falu minden tagjával így 
megosszuk azt, ami nekünk adatott 
ebben a kis gyermekközösségben. 
Másnap innen is, onnan is hallottuk, 
hogy tegnap megálltak az emberek, és 
hallgatták vidám, lelkes énekünket... 
Eddig legfeljebb részeges férfiak hő- 
börgése verte fel az este csendjét. 
Most pedig csengő gyermekhangok

énekeltek Jézusról, és az örömhír fel
tartóztathatatlanul tört be minden 
portára.

Utolsó éjszaka üvegcsörömpölésre 
ébredtünk. Egy részeg férfi kiabált és 
káromkodott az udvaron, és egy kővel 
bedobta az ablakunkat. Neki nem tet
szett mindaz, ami ottlétünk alatt a fa

luban történt. Igen, ilyen is megesik. A 
legfontosabb mégis az, hogy tudjuk, 
Jézus velünk van. Azt akarja, hogy fa
luról falura utazva Róla szóljunk, ezért 
előttünk jár, velünk van, és utánunk is 
Ő munkálkodik mindenhol. Ezért nem 
kell félnünk, csak bíznunk Őbenne!

A Mennyei Atya áldása kísérjen té
ged minden utadon!

Fordította: Bence Orsolya

Eveliina Kovelo, a levél írója előadást tart a piliscsabai missziói konferencián
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Úton a menny felé
Per-Olof Malk___________________________

a finn rádiómisszió alapítója

Hiszem, hogy vannak angyalok, bár 
még sohasem láttam őket. Hiszem, 
mert Isten Igéje beszél róluk, és az Ő 
szavában jobban bízom, mint a saját 
szememben.

A Bibliában a legismertebb angyal
történetek Jézus születésével kapcso
latban olvashatóak. Isten elküldte 
egyik angyalát Názáret városába, Mári
ához, aki üzenetet kapott az Úrtól, 
hogy ő fog életet adni Jézusnak, a vi
lág Megváltójának. Amikor Jézus meg
született Betlehemben, ugyancsak an
gyal közölte a szegény pásztorokkal, 
hogy a Megtartó megszületett.

Az angyalokról szóló történetek foly
tatódnak, és hiszem, hogy ezek igazak, 
mert Isten sohasem hazudik. Az angya
lok Isten követei, akik üzenetet hoznak 
az embereknek Tőle. Másik feladatuk, 
hogy segítsék az embereket, kicsiny cse
csemőktől egészen az idős emberekig. 
A Bibliában sok történet szól arról, ho
gyan szolgálták az angyalok az embere
ket különböző nehéz helyzetekben.

De a Szentírásban egy meglepő 
dolgot is találunk. Isten Igéjében olyan 
emberekről is szó van, akik angyalok le
hetnek. Egy példa a Zsidókhoz írt levél
ből, ahol ezt olvassuk: „...tanúsítsatok 
vendégszeretetet az idegenek iránt, 
mert így tudtotokon kívül angyalokat 
vendégeltek meg" (13,2).

Elgondolkoztató, leleplező állítás. 
Rádöbbent, hogy találkozhatunk an
gyalokkal anélkül, hogy tudnánk róla. 
Habár sohasem láttam mennyei an
gyalokat, sokszor találkoztam emberi 
köntösbe bújt angyalokkal. Megosz
tották velem az Istenről szóló üzene
tet, és szolgáltak, segítettek engem, 
ahogy az angyalok teszik. Sokat tanul
tam azoktól az angyaloktól, akikkel ta

lálkoztam életem folyamán. Felemel
tek, amikor nagyon mélyen voltam, vi
lágosságot gyújtottak, amikor sötétség 
borult rám. Isten azért küldte őket, 
hogy segítsenek nekem, és olyan jól 
teljesítették a feladatukat, hogy sokkal 
jobban éreztem magam a velük való 
találkozás után. De amikor láttam eze
ket az embereket, beszéltem velük, 
hallgattam őket, akkor nem tudtam, 
kik ők. Csak később értettem meg, 
hogy Isten angyalai voltak.

Ezért is választottam 1973-ban a 
„Messengers" nevet a finnországi rádió
misszió számára, ami magyarul követe
ket, küldötteket jelent. Figyeljük meg, 
hogy e missziói szolgálat neve tudato
san szerepel többes számban! Nem a 
misszió mint szervezet hozza az embe
reknek az üzenetet, az evangéliumot, ha
nem azok, akik beszélnek az örömüze
netről a gyerekeiknek, rokonaiknak, 
munkatársaiknak és a távoli országokban 
élő „minden teremtménynek". Ők a kül
döttek, az angyalok. Ők végzik az angya
lok feladatát, még ha nem is a mennyből 
érkeztek hozzánk. Ők „csak" úton van
nak oda. Fordította: Gáncs Péterné

Az Evangélikus Rádió- 
missziói Központ 
december 13-án ünne
pelte ötödik születés
napját. Hogy m i történt 
1997-ben Cinkotán, azt 
két fotónk szavak nélkül 
is beszédesen elmondja.
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Az Evangélikus Rádiómisszió 
rendszeresen sugárzott műsorai

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE:
„Ő a fény, mi színei”

RÁDIÓ 17 -9 6 ,8  Mhz: hétfő, 18.30 
CIVIL RÁDIÓ -  98 Mhz: páros szerda, 22.00 

„ Ünnepre hangoló"
RÁDIÓ 17 -  96,8 Mhz: vasárnap, 8.05

ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG: 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mi erős várunk!’’ 

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ 
páros szombat, 15.30, ismétlés vasárnap 9.30

Üdvözlet a sütőből

Sós tésztából ajándékfigurát alkotni 
igazán nem nehéz. Csak éppen azt kell 
tudni, hogyan varázsoljunk egy ilyen 
pufók angyalkát a tepsibe. A figurák a 
természetes anyagokkal becsomagolt 
ajándékon és a karácsonyfán egyaránt 
mutatósak (lásd a képet).

A recept: végy egy csésze lisztet, egy 
csésze sót és egy fél csésze vizet. Á 
hozzávalókat keverjük össze alaposan, 
és gyúrjuk jól formázható tésztává. Ez 
a mennyiség körülbelül 30 figura elké
szítéséhez elegendő.

A siker feltétele, hogy a tészta állaga 
megfelelő legyen. Ha gyúrás közben 
repedezik (tehát túl száraz), öntsünk

hozzá egy kis vizet. A sós tészta akkor 
ideális, ha nem tapad túlságosan a ke
zünkhöz. Ellenkező esetben adjunk 
hozzá kevés lisztet és sót, azonos arány
ban. Ezután nyújtsuk ki a tésztát kb. fél 
centiméter vastagságúra. Sok fáradság 
megkímélhető, ha a nyújtást mindjárt a 
tepsibe helyezett sütőpapíron végez
zük. A kinyújtott tésztát tetszés szerinti 
formákkal szaggassuk ki, a nyesedék 
tésztát tegyük félre. A megfelelő helyre 
nyomjunk be spárgát vagy drótot, ami
re a figurát fel lehet akasztani.

A tésztát 50 fokos sütőbe tegyük. 
Nem sütjük, csak szárítjuk. Ha nem an
gyalka, hanem más forma (szív, csillag,

fenyőfa, hold stb.) készül, akkor mint
egy fél-háromnegyed óra szárításra 
van szükség. Ekkorra a figuráknak szi
lárdaknak kell lenniük, ha mégsem, ak
kor hagyjuk őket még egy kicsit a me
leg sütőben száradni. A kiszáradt, 
kemény és kihűlt figurákat kenjük be 
színtelen lakkal. Végül fessük ki őket 
alkoholos filctollal. Tetszés szerint szí
nesre is festhetjük a figurákat.

Ha az egyéb figurák már jól sikerül
nek, nekifoghatunk a pufók angyalka 
elkészítésének. A tészta ugyanaz. A 
munkafelületre tegyünk sütőpapírt, és 
először formázzuk meg a testet és a fe
jet két tésztagolyóból. Ezt helyezzük 
tepsibe, majd végezzük el a finom mun
kát: alakítsuk ki a kart, a lábat, a ruha 
részleteit. Ekkor csináljuk meg az an
gyalhajat is, fokhagymaprés segítségé
vel. A kontúrokat késsel vagy fapálciká
val alakíthatjuk ki. Tehetünk az angyal 
kezébe csillagos pálcát is (lásd a fotón).

Ezután mehet a sütőbe. Mivel angyal
kánk a többi figuránál vastagabb, kb. 
egy-másfél óra alatt szárad ki 50 fokon. 
Ha ekkor még mindig nem elég száraz, 
süssük egy kicsit tovább. Éjszakára hagy
hatjuk a tepsiben is. Végül kenjük be 
színtelen lakkal, amibe apró aranycsilla
gokat is tegyünk, majd száradás után 
fessünk rá szemet, szájat és orrot.

Az angyalkát a fára tehetjük, de le
het a becsomagolt ajándék „kísérője" 
is. Szépségük harapásra csábít, ám 
nem nassolásra készült.
(forrás: Gertrud Teusen- C ornelia Netolitzky: 
A dvent és karácsony. Hangulatteremtő díszí

tések AZ ÉV LEGSZEBB IDŐSZAKÁHOZ.)
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A pilisi IZSÓPKA 
gyermekénekkar 

„Szelek szárnyán" 
című első CD-je 

és kazettája, 
valamint

LÉLEKTŐL LÉLEKIG 
című válogatott 
rádiós áhítatok 

megvásárolhatók 
az evangélikus 
könyvesboltok

ban, illetve 
megrendelhetők a 
következő címen: 

Evangélikus 
Rádiómissziói 

Központ 
1656 Bp„ Pf. 22. 
Tel.: 400-3057. 

E-mail:
evmis@axelero.hu

FIZESSEN ELŐ A HETI VÁLASZRA!
A polgári összefogás hetilapfa
„Több mint hatezer polgári kör alakult az elmúlt hetekben, s e körök arra várnak, hogy kell-e, 
s ha igen, mikor cselekedni. Meg is határoztuk első feladatunkat. A polgári nyilvánosság megte
remtését, amely a hivatalos -  az ellenfelet támogató -  média mellett a nemzet másik nyilvá
nosságát jelenti majd. Ezért kérek minden tagot és támogatót, hogy fizessen elő a Magyar Nem
zetre, a Demokratára és a Heti Válaszra. Aki tehetősebb, keressen még egy embert, olyant, aki
nek körülményei nem teszik lehetővé az előfizetést, s rendeljen meg számára egy példányt."

Orbán Viktor: levél a magyar polgárokhoz (2002. június 8.)

A polgári összefogás hívei a rendszerváltozás óta most 
lépnek fel a legtudatosabban: mindent megtesznek 
azért, hogy megtörjék a velünk szemben ellenséges 
médiumok tájékoztatási monopóliumát. A polgári érté
kekhez hű laptársainkkal együtt mi is pontosan érez
zük, hogy új korszak köszöntött be. A Heti Válasz a jö 
vőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
magyar hetilapok piacának egyetlen környezetbarát 
szabadelvű konzervatív hírmagazinjaként megbízható, 
korrekt elemzéseket közöljön a közélet eseményeiről -  
de annak érdekében is, hogy a Heti Válasz minden 
egyes cikke világosan kifejezze azt a szellemi pozí
ciót, amelynek képviseletére jó  egy éve vállalkoz
tunk. A legszorosabb kapcsolatot akkor tudják ve
lünk kiépíteni, ha a mellékelt előfizetési szel
vényt kitöltve előfizetnek a Heti Válaszra. Ha így 
döntenek, hitünk szerint egy méltóságteljes szel
lemi erődemonstráció részeseivé válhatnak: vilá
gosan kifejezhetik, hogy a polgári Magyarország 
értékei mellett állnak.

mailto:evmis@axelero.hu


„Mostantól fogva meglát
játok a megnyílt eget 
és Isten angyalait, amint 
fölszállnak és leszállnak 
az Ember Fiára.”

(Jn 1,52)

URAM!
Tégy engem  karácsonyi 
em berré . M ária alázatát, 
József engedelm ességét, 
a pásztorok hűségét ad d  
a szívem be. És így elké
szített szívem be jöjj el Te 
m agad. Ahol Te vagy, ott 
van  angyaljárás. Virrasz- 

, tó töp rengésem  sötét é j
szakájába fényt hoznak. 
N yom orúságom  te h e te t
len sóhaját fölviszik a h a 
talom  U rához, és helyé
be, cserébe  tőle e rő t és 
ö röm öt hoznak.
N em  m iattam  jönnek  
hozzám . H anem  m iattad  
teszik bo ldoggá életem et,

Ordass Lajos ÚTRAVALÓ c. könyvéből Grünewald: Jézus születése

míSSZfŐ -  Evangélikus Magazin, a Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapjának kéthavonta megjelenő folyóirata • Az Evangé
likus Élet előfizetői részére a magazin ingyenes, ára (utcai terjesztésben) 120 Ft. Jelen lapszámunk megjelenését a Pax Tv, a Béres Rt., 
a Sanansaattajat (Finnország), a Norea Rádió Norway (Norvégia) és a Duna Tv támogatta.


