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A béke angyala 
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Isten üzeneteinek és figyelmeztetéseinek közlésére 
gyakran használja fel a tiszta szellemeket, az angyalokat. 
Az üdvtörténet töbl» eseményt ismer. A paradicsomi ki-
űzésnél angyalok szerepelnek, Izsákot angyal menti meg 
az áldozattól. Jákob angyallal küszködik egész 'éj tsíaka. 
Tóbiást angyal vezérli útján. Angyal hozza a hírt Szűz 
Máriának. Angyal jelenik meg Szent Józsefnek. Angyal 
vigasztalja az Úr Jézust a Getszemáni kertben. Angyal 
vezeti ki börtönéböl Szent Pétert. Ezek' cSak az ismertebb 
esetek. 

Amikor a fatimai eseményeket olvassuk, a szentírási 
idők élednek föl a lelkünkben. Itt is a nagy eseménye-
ket angyal jelenése előzi meg egy évvel már a Bold. 
Szűz megjelenése előtt. 

1916. év egyik tavaszi rfapján a vihar elől a három 
kis pásztor gyermek egy sziklaüregbe bújt. Amíg a vihar 
tombolt, ők bent elmondották a rózsafüzért. A vihar el-
múltával folytatták játékukat, amit a vihar miatt félbe 
kellett szakítaniok. Játék közben egyszer csak hirtelen 
szélvihar támadt. A gyermekek felf igyeltek s íme egy 
fehér emberi alakot láttak, mely a levegőben lebegett 
s feléjük közeledett. Tizenöt év körüli ifjúnak tűnt fel 
előttük s csodálatos szépség ömlött el rajta. 

Amikor a gyermekedhez ért, megszólította őket: „Ne 
fél jetek! A béke angyala vagyok. Imádkozzatok ve lem. " . 

Erre letérdelt. Homlokával egészen a földig hajolt, 
háromszor megérintette s ezalatt így imádkozott: 

„Istenem,, hiszek Benned és imádlak Téged, 
remélek Benned és szeretlek Téged. Bocsáss 
meg azoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, 
akik nem remélnek Benned és nem szeretnek 
Téged." 

Az ima után felállt s a három gyermeket is imára 
buzdította: „Imádkozzátok ti is ezt. Jézus és Mária Szíve 
meghallgatja majd könyörgésteket." 

' Ezután eltűnt. A gyermekek pedig naponta többször 
is elmondották az imát,; melyre az angyal tanította őket. 

A kertben. 

Nemsokára megint megjelent az angyal. A gyerme-
kek Lúciáék kertjében a kút közelében játszottak egy 
napon, déli időben. Hirtelen ismét előttük termett ez a 
titokzatos lény és így beszélt hozzájuk: 

„Mit cs iná l tok?. . . Imádkozzatok sokat, nagyon sokat! 
Jézus Szíve és Mária Szíve fel akar használni benneteket, 
hogy irgalmát megmutassa. Állandó imádságot és áldo-
zatot ajánljatok fel engesztelésül az Ornak a sok bűnért, 
amellyel megbántják és könyörögjetek a bűnösök meg-
téréséért. Igy majd elnyeritek a békét hazátoknak. Én 
vagyok Portugália őrangyala.. . Mindenekelőtt fogadjátok 
és viseljétek el türelemmel a szenvedéseket, melyeket 
rátok bocsát az Úr." 

A három kis pásztor gyermek ettől kezdve csodála-
tos hősiességgel igyekezett engesztelni a jó Istent. Sokat 

• ismételgették az angyal' imáját és buzgón imádkozták a 
rózsafüzért. 
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Kehely és ostya. 

Két-három hónap múlva újból mégjelent az angyal. 
Kezében kelyhet tartott. Fölötte ostya lebegett s az Os-
tyából vércseppek hullottak a kehelybe. Az angyal 
eleresztette a kelyhet, mely az ostyával tovább lebegett 
a levegőben, ő pedig a gyermekek mellé térdelt és így 
imádkozott: . 

„Legfönségesebb Szentháromság, Atya, Fiú 
és Szentlélek, mélységesen imádlak s felajánlom 
Neked Jézus Krisztus drága testét, vérét, lelkét, 
istenségét, Aki a föld minden Tabernákulumában 
jelen van elégtételül és engesztelésül az Öt ért 
gyalázatért, szentségtörésért és közönyért. Szent-
séges Szívének és a Szeplőtelen Szűz Mária 
Szívének érdemeire kérjük, add, hogy a bűnösök 
megtérjenek." 

Az angyal ezután felállt és az Ostyát Lúciának nyúj-
totta, a kehely tartalmát pedig megosztotta Francisco és 
Jácinta között s ezalatt így szólt: 

„Vegyétek az Űr Jézus Testét és vérét, akit 
a hálátlan emberek olyan borzalmasan meggya-
láztak." 

• Újból leborult a földre. Háromszor elmondotta a fenti 
imádságot (Legfölségesebb Szentháromság . . . ) és eltűnt. 

A gyermekekre igen nagy hatással v o l r e z a jelenés. 
Szinte megbénította őket. Csak néhány nap múlva nyerték 
vissza frisseségüket. 

Az imát pedig az angyal tanítása szerint buzgón 
imádkozták ezentúl mindennap. 

E jelenés valódiságát és komolyságát megerősít i 
Cerejeira bíboros, aki maga közölte elsőnek híveivel. 

Az angyal előkészítette a három kisgyermeket a nagy 
eseményékre, melyek később bekövetkeztek a Boldog-
ságos Szűzanya megjelenésével. ' Mintha a bibliai idők-
ben lennénk. Bűnbánatot, imát és engesztelést sürget az 
angyal. 

Mily fönséges dolog az angyal közelsége. Szinte 
halljuk szárnyainak suhogását, látjuk, amint a földre borul 
és halljuk, amint az imákat mondja. 

Milyen megnyugtató tudat, hogy erős, tiszta mennyei 
szellem, lélek áll mindig mellettünk őrzőangyalunk sze-
mélyében. Soha ne feledjük ezt el.- Hálátlan dolog lenne. 
Isten adta őt mellénk. Szeressük, köszöntsük, tiszteljük 
mindennap e kis imával: 

„Isten angyala, ki őrzőm vagy, tereád bízott 
engem az égi kegyesség; világosíts, őrizz, ve-
zess és kormányozz e nap (ez éjjel). Amen." 

P. Eugenius 


