
483. A lélek-menyasszony angyalok boldog társa a Mennyei Atya szemléletében 

 

 

Imádkozzuk a 287. számú éneket:  

 

 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz, 

 Kérjed a Te szent Fiadat érettünk! 

 Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

 Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 

  

 Mindenszentek Királynője, tiszta Szűz!  

 Kérjed a Te szent Fiadat érettünk! 

 Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

 Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 

 

 A lélek-menyasszony megtanulta Úr Jézustól, hogy az angyalok szüntelenül Isten színe 

előtt állnak a Mennyei Atyát szemlélve. Az örökkévalóságon át ez az ő örömük, ez az ő életük 

kibontakozása. Tehát Úr Jézus kinyilatkoztatása számunkra is mindig biztos eligazítás. 

Különösen azok számára, akik az életüket átadták már Isten szolgálatára, Isten szeretésére. 

 Kinyilatkoztatott hittétel: Isten a látható és a láthatatlan világ Teremtője. A 

láthatatlan világ a szellemi világ, amelyet mi az angyalok világának mondunk. Az 

Ószövetség és az Újszövetség bőven beszél az angyalokról. A kinyilatkoztatás magától értetődő 

dolognak mondja, hogy az angyalok léteznek, és létüket mi emberek is megtapasztaljuk. Isten 

teremtményei, a látható világ és a láthatatlan világ összekapcsolódnak.  

 A kinyilatkoztatást olvasva nem találjuk meg az angyalok neveinek a felsorolását. 

Csupán néhány angyalt ismerünk név szerint. Nem találjuk meg az angyaloknak a számát 

sem. Jézus utal arra: Ha kérné, akkor a Mennyei Atya ezernyi angyal-sereget küldene (Mt 26, 

53), hogy megszabadítsa Őt Pilátus kezéből. A kinyilatkoztatás nem szól az angyalok 

rangsoráról. De amit a keresztény hagyomány vall, azt az üdvözült emberi lélek láthatja a 

mennyei hazában.  

 

 Az úgynevezett Areopagita Dénes a test nélküli tiszta szellemi lényeket kilenc karba 

sorolja. Ezek a szeráfok, a kerubok és a trónusok. Ez az angyalseregek első rendje.  

 A második rendbe az uralmak, az erősségek és a hatalmasságok tartoznak.  

 Míg a harmadik rendbe a fejedelemségek, a főangyalok és az angyalok.  

 Szent Pál ugyanis beszél arról, hogy vannak trónálló angyalok. Trónusoknak szokták 

mondani. Olyan szellemi lények, akiken az Istenség nyugszik. Vannak uralkodó szellemek, és 

vannak mennyei erők. De mindezeknek helye Krisztus.  

 Az angyalok rangsorának a csúcsán a szeráfok vannak, akik közvetlenül Isten trónja 

mellett állnak. A hagyomány szerint pedig az angyalok éppenséggel a miséző pappal 

érintkeznek, mert az Úr áldozata bemutatásánál szüntelenül jelen vannak. Ők voltak azok, akik 

Jézust a pusztai böjtölés után szolgálták (vö. Mt 4, 11). Jézus testének áldozata volt a 40 napos 

testi megtartóztatás is. Ők azok, akik Jézusnak a vérverejtékezése alkalmával a Getszemáni 

kertben erőt adtak Neki az áldozat bemutatásához (vö. Lk 22, 43). Ezért ábrázolja őket a 

keresztény művészet úgy, amint kehelybe fogják fel Krisztus oldalából kiömlő vért, amikor a 

katona átdöfte Jézus oldalát (Jn 19, 34), és szívét a kereszten.  



 Ahogyan Zakariást, az Ószövetség papját, a kis Keresztelő János jövendő édesapját 

áldozat bemutatáskor szólította meg az Úr (vö. Lk 1, 8-19), mert az áldozat szolgálója, az 

angyalok az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is; úgy az Újszövetség papja is szintén az 

angyalok jelenlétében lesz részese az egyetlen krisztusi megváltói áldozatnak a nagypénteki 

kereszthalál és a feltámadás dicsőségének. Húsvétvasárnap is az angyalok szolgáltak, hogy a 

feltámadt Úr előtt elhengergessék a sírbejáratát rejtő követ. Az angyalok vitték hírül az 

asszonyoknak, azután az apostoloknak Jézus feltámadását (vö. Mk 16, 4. 7. 10).  

 

I. Kik ezek az angyalok, akik Isten mennyei országának polgárai, de az emberek 

üdvösségének munkálói is? 

 

 Az Egyházi Tanítóhivatal állásfoglalása szerint az angyalok teremtmények. Szent Pál 

így szól az angyalokról a Kolosszei levélben: Benne, tudniillik Krisztusban teremtetett minden a 

mennyben és a földön, a láthatók, az emberek, és a láthatatlanok, vagyis az angyalok, akik közül 

Pál felsorolja a trónusokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Most jön a 

lényeges tanítás: Minden Általa és Érte lett megteremtve. Ő előbb van mindennél, és Benne áll 

fönn minden. Tehát Krisztus az angyaloknak is a feje! (vö. Kol 1, 16-18). 

 A Biblia nem természetfeletti erők megszemélyesítői módjára ábrázolja az angyalokat, 

sem pedig mint Istentől független és Vele egyenrangú hatalmasságokat, akiket beniurkoszoknak, 

félisteneknek mondtak a pogány vallások. Az angyalok Isten teremtményei, és nem rendelkeznek 

önálló hatáskörrel, hanem tevékenységük egészen Istentől függ. A jó angyalok Isten eszközei 

az emberek üdvözítésének nagy művében. Erről a Zsidókhoz írt levél szerzője is tanítást ad, aki 

részletesen foglalkozik az angyalok szolgálatával.  

 Amikor a Mennyei Atya bevezeti a világba az Ő Egyszülöttjét, akkor csak Neki mondja: 

„Az én Fiam vagy, én ma szültelek”, vagy-pedig csak a Fiáról mondja: „Én Atyja leszek, Ő meg a 

Fiam”. Sőt amikor Elsőszülött Fiát bevezeti a világba, azt mondja: „Imádja Őt Isten minden 

angyala!” (Zsid 1, 5-6).  

 A lélek-menyasszony látja már az angyalok stílusát, akikről a Zsidókhoz írt levélben ezt 

olvashatjuk: Szolgáló lelkek ők valamennyien. Küldetésüket azok szolgálatára kapták, akik 

örökölni fogják az üdvösséget (Zsid 1, 14). Az angyalok tehát Isten akaratának a 

szolgálatában tevékenykedő szellemi lények.  
 A Jelenések könyve is a mennyei liturgiáról, tehát az Istennek kijáró tisztelet megadásáról 

és az isteni udvartartásról szólva a jó angyalokról beszél, akik Istent szentnek vallják. 

Másodsorban az angyalok bizonyos jövendölések közvetítői (vö. Jel 1, 2. 10, 1. 17, 1). 

Harmadszor az angyalok Isten parancsainak a végrehajtói (Jel 7, 1. 8, 2. 14, 15).  

 Az angyalok próbatétele nincs kifejezettem megemlítve a Bibliában, de éppen az 

üdvösség szolgálata vonatkozásában kikövetkeztethető. Vannak olyan angyalok, akik hajlandók 

Isten üdvözítő akaratát szolgálni. Biztos tanítás, hittétel az, hogy azok az angyalok, akik az 

Istentől adott próbát – ami valószínűleg az volt, hogy a megtestesült Istenembert imádják és 

szolgálják – nyomban az Ő boldogító színe-látására engedte. Az angyalok a végítéletig részt 

vesznek a világ üdvösség útján való vezetésében.  
 Azok az angyalok, akik azt mondták: nem szolgálnak a megtestesült Istenembernek, 

elbuktak. Isten ellen lázadnak. De bármennyire is meg akarják akadályozni Isten akaratát, nem 

képesek erre, mert Isten az Ő akaratát diadalra juttatja minden ellene való lázadás ellenére is.  

 Az angyalok imádják Istent, s amikor hódolattal leborulnak Előtte, és Őt háromszorosan 

szentnek vallják (vö. Iz 6, 3) – ahogyan ezt Izajás próféta látta a jeruzsálemi templomban a 

látomása alkalmával –, úgy ezzel a magatartásukkal kifejezik a teremtmény irányulását a teremtő 



Isten felé. A jó angyalok azok, akik a Zsoltáros szava szerint imádságainkat Isten elé viszik. 

Mint ahogyan a tömjén-füst fölszáll az ég felé, úgy az angyalok is kísérik a szentek imáit. Erről 

szól Szent János a Jelenések könyvében is: A szentek imádsága, mint a tömjén-füst felszállott az 

ég Istenéhez (Jel 8, 4).  

 

II. Mi az összefüggés Isten tervében az angyalok és az emberek között? 

 

 A leglényegesebb tanítás az, hogy az angyalok is, meg az emberek is belekapcsolódnak 

abba az eseménybe, hogy Jézus Krisztusban Isten az általa teremtett világba jött. Ezért Jézus az 

angyaloknak is Ura. Az angyalok létezésüknél fogva a világhoz tartoznak, amelyet Isten 

teremtett. Tehát az angyaloknak is van kezdetük, de nincs végük, mint ahogy az ember is a 

létezést kapja, de Isten az Ő képmására teremtve örökkévalónak akarja az embert is (vö. Ter 

1, 27). Éppen ezért az üdvösség történetében világosan kikövetkeztethető, hogy az angyalok 

magától értetődő, természetes egységben vannak az emberekkel a teremtettségüknél fogva. 

Az angyalok az emberekkel együtt ugyanannak az egyetlen természetfeletti üdvrendnek a 

szereplői, amelynek legelső terve és végső célja az angyalok számára is Jézus Krisztusban van. 

Az Atya, Aki öröktől fogva örökké kimondja az Ő igéjét, Aki emberré lett, vagyis testté lett, 

ennek a megtestesült isteni szónak, igének a személyi környezetét alkotják. Ezért nyilatkoztatja ki 

Jézus: Az angyalok szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát (Mt 18, 10). Ahogyan a szó, az 

embernél az arcon, a szájon keresztül jelenik meg; úgy a Mennyei Atya örök kimondott igéje is a 

Mennyei Atya arcán tűnik fel számunkra is, az angyalok számára is. Ezért fogalmazza meg a 

Biblia is az ember szüntelen  

vágyakozását: Arcodat vágyom szemlélni szüntelen! (Vö. 1 Krón 16, 11). 

 Az angyalok azonban különböznek az emberektől. Így kell megértenünk az angyalok 

számára adott kegyelmet, mint Jézus Krisztus kegyelmét, hogy Jézus Krisztus is fő az angyalok 

számára. Vagyis Aki élteti a testet, Aki átjárja a világ és az üdvtörténet eredeti egységét, Jézus 

Krisztusban kapcsolódnak ebbe az angyalok is. A krisztusi titokzatos valóságban a megtestesült 

Istenemberben az angyalok és az emberek egymással kölcsönös fölé és alárendeltségi viszonyban 

vannak.  

 

 Az angyalok szerepét az üdvtörténet során bekövetkező események mutatják:  

Krisztus megtestesülését Gábor főangyal adja hírül (vö. Lk 1, 31).  

Szent Mihály az, aki az Egyházat védelmezi (vö. Jel 12, 7), amikor is a napba öltözött 

asszony, akinek lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona – védelmezi, amikor az fiúgyermeket 

szül. Azt a királyfit, Aki majd vasvesszővel, vasjogarral kormányozza az összes nemzeteket (vö. 

Jel 12, 1-2, 5). De emiatt a gonosz lélek megtámadja Isten népét, az Egyházat. Mihály főangyal 

és angyalai legyőzik a sátánt, letaszítják, aki istenellenes hatalom, és el akarja csábítani az egész 

világot (vö. Jel 12, 9). És amit … főangyal Tóbiásnak társa a zarándokútján, amellyel a földi 

boldogságot és az örök boldogságot is megszerzi; úgy az Egyház számára is az angyalok a 

zarándokúton – különösen Rafael főangyal – segítség. Mondhatjuk: az Egyháznak is van 

védőangyala, nemcsak az egyes embereknek, hanem a városoknak, országoknak, 

nemzeteknek is.  
 Mindazt, amit a kinyilatkoztatás tanít nekünk erről a láthatatlan szellemi világról, a 

mennyei dicsőségben az üdvözült lelkek látják, megélik. A tanítás belehullámzik az üdvözültek 

lelkébe. Még ott Istennek az üzenetét a maga teljességében kibontakozva szemlélhetik. Az 

angyalok tehát társukká fogadják azokat az embereket, akik készek Istennek szolgálni, mint 

ahogyan ők is Istennek szolgálnak.  



 Amikor Úr Jézus a megszentelő imádságra tanított, akkor az angyalokna erre a készséges 

engedelmességére utalva mondja: „Kérjük a Mennyei Atyától, hogy mi emberek is megtehessük 

az Ő akaratát, mint ahogyan az angyalok megteszik a mennyben!”  

 – Amikor tehát a földön vállaljuk Isten akaratát, akkor az angyalok társai leszünk.  

 – Amikor küzdenünk kell magunkban a rossz ellen, hogy a jót, a jó Istent juttassuk 

diadalra magunkban, akkor az angyaloknak vagyunk a társai.  

 – Amikor a Názáreti Boldogságos Szűz Máriával együtt ki tudjuk mondani Istennek – Aki 

az Ő angyala által tőlünk is kérdezi a mi szabad akarati döntésünket: – Én is az Ő szolgáló 

leánya, szolgája vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1, 38) –; akkor az angyalok társai 

vagyunk. A mennyországban a szent angyalok ráismernek azokra a lelkekre, akik ezt az 

életstílust választották, akik hozzájuk hasonlóan készek megtenni Isten akaratát.  

 – Amikor karácsony éjszakáján, Jézus születése éjszakáján az angyalok sokasága dicséri 

Istent, mi pedig velük együtt dicsőítést mondunk az üdvözítő Istennek, akkor az angyalok 

kórusához társulhatunk.  

 – Amikor az angyal eszünkbe juttatja az életveszélyt, a „lélekveszélyt”, a halálos bűn 

veszélyét, hogy menekülj el innen, kerüld a bűnre vezető alkalmat, akkor az angyal 

figyelmeztetésére, azt követve mi is megmenekülünk.  

 

 Ha Egyiptom idegen országába kell is mennünk, mint ahogyan Szűzanya Szent Józseffel 

és a kis Jézussal évekig nem tartózkodhatott a Szentföldön, az Isten által kiválasztott földön, de 

akkor is Istennel és Istennek éltek, úgy nekünk is az angyalok segítenek, hogy földi 

számkivetés idején ezt az Istennek adott életet megvalósíthassuk.  
 Amint az Úr angyala mondta meg Józsefnek, hogy ne Betlehembe térjen vissza, hanem 

Názáretbe menjen, úgy nekünk is az Úr angyala ad elirányítást, hogy hogyan lehetünk mi is 

názáretiek, a názáreti Jézus szerintiek! Hogyan lehetünk egyre jobban hasonlók Jézushoz.  

 A Jézussal böjtölő lélek megtapasztalhatja, hogy amint Jézusnak az angyalok szolgáltak a 

negyven napos böjtje elmúltával (vö. Mk 1, 13), úgy a Jézus böjtjét vállaló lélek-menyasszony 

is megtapasztalja az angyalok megerősítő szolgálatát. A Jézusnak szolgáló angyalok ott 

vannak Jézus választott menyasszonya mellett is. Aki ugyanis Jézussal ellene mond a test 

rendetlen vágyainak, ellen mond a rendetlen bírvágynak, és a meg nem engedett módon való 

uralkodás vágyának, hogy Isten nélkül tegye mindezt, az Jézushoz lesz hasonló.  

 Bár az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy Jézus nyilvános működése folyamán az 

angyalok hogyan kísérték az Urat, de a hívő lélek biztosan tudja, az angyalok ott is kísérték 

lépeit, és óvták, hogy kőbe ne üsse lábát (Zsolt 90, 12). Jézus utal is arra, hogy nem veszhet el 

próféta Jeruzsálemen kívül. Még nem jött el az én órám. Pedig el akarták fogni (Jn 7, 30), meg le 

akarták taszítani Názáret hegye magasáról (vö. Lk 4, 5), úgy a kiküldött őrök, hogy a főtanács 

elé vigyék, nem voltak képesek kezet emelni rá, mert még nem jött el az az óra, amikor Jézus 

mindent a Mennyei Atya kezébe ad. Az angyalok serege megóvta Jézust, hogy a küldetését be 

tudja teljesíteni. 
 A szent angyalok voltak azok, akik a getszemáni éjszakában, a Nagypéntek sötétségében 

(vö. Lk 22, 43) és húsvét ragyogó Világosságában szolgáltak (vö. Jn 20, 12). Mert ez a húsvéti 

dicsőség már a végső nap kisugárzása.  

 Amikor Jézus, mint a világmindenség Királya eljön, hogy angyalai és szentjei kíséretében 

megítélje a világot, vajon szent volt-e az emberek élete? Vajon megtették-e Isten akaratát, 

mint ahogyan a menyben az angyalok megteszik?  

 



 Isten személyes spirituális dimenzió, vagyis egy olyan Valóság, Aki három Személyben 

létezik, szellemi módon létezik. Szeretetközösség gyanánt öröktől fogva örökké létezik. Ebbe az 

Ő személyes spirituális dimenziójába Isten beleengedi a teremtett szellemi világot, és a teremtett 

anyagi világból az embert, akinek nemcsak anyagi testet, hanem szellemi lelket is ajándékozott. 

Ezért az az anyag, aki az ember, személyes valóság. Anyagi mivolta mellett spirituális valóság is. 

Isten képére, hasonlatosságára alkotott valóság. Olyan lény, aki a végtelen isteni dimenzióban 

létezik. Benne él Istenben (vö. ApCsel 17, 28). Isten gyönyörűségét találja az Ő 

teremtményeiben, mint ahogyan az édesapa, édesanya is tetszését találja gyermekeiben. Minél 

készségesebb a gyermek a szülői akarat megvalósítására, mert a szülő csak olyat akar a 

gyermekének, ami jó az ő számára; annál kedvesebb lesz a gyermek a szülői szívnek; úgy minél 

készségesebb Isten gyermeke is a teremtő Úr akaratát vállalni, az őt gyermekké fogadó 

Mennyei Atya készséges gyermekének lenni, annál kedvesebb lesz az Ő isteni Ura szemében. 

Nemcsak teremtményének, nemcsak gyermekének választja, hanem választott menyasszonyának 

is tekinti. Egymás felé fordulnak.  

 Az emberek között szokásos, hogyha valakire az egyik megharagszik, akkor az hátat 

fordít a másiknak. Isten pedig nem fordul el tőlünk, teremtményeitől, hanem felénk fordul, arcát 

mutatja. Az ember tekintetéből a választott lélek kiolvashatja a szívéből fakadó szeretet-

sugárzást. Ajkának a szaváról az Egyszülött Fiúban meghallhatja az isteni Atya számára is 

érvényes üzenetét: Te vagy az én szeretett gyermekem! Sőt, a nagy kiváltságot is: „Te vagy az én 

Szentlélekben választott jegyesem, akiben kedvem telik!” (vö. Mt 3, 17).  

 Akik igazán szeretik egymást, azok szívesen elidőznek egymás tekintetének 

élvezetében. Talán így fogalmazzák meg, még ha nem is szavakkal: „Úgy örülök neked!” Olyan 

jó, hogy tekintetre méltattál! Olyan jó, hogy megengeded, gyarló mivoltom ellenére is, hogy ott 

lehetek isteni színed előtt!  

 Amikor Mózes kérte, hogy hadd láthassa az Úr arcát. Az Úr még nem mutatta meg teljes 

mivoltát, csak annyit mondott: A hátamat láthatod. A mennyei hazában pedig Isten az, Aki 

maga felé fordítja az Ő választottját, akinek betölti azt a szíve vágyát, hogy az angyalokkal 

együtt szemlélhesse az isteni végtelen Fölséget!  
 Ami az angyaloknak boldogsága, hogy a mennyországban szüntelenül látják Isten arcát, 

vagyis Isten mivoltát; úgy a választott lélek számára is ez a teljes kiteljesedés útja: Isten arcát 

szemlélni szüntelen! Isten szentháromságos mivoltával egyre jobban betöltődni örökre, minden 

pillanatban jobban betöltődni!  

 Ha itt a földön is azt mondjuk Szent Bernát szavaival: A szeretetnek az a mértéke, 

hogy nincs mértéke, a mennyei hazában az üdvözült lélek még inkább látja Isten eme 

mérhetetlen szeretetét, és mindig gazdagabb lesz isteni Ura szeretetének a befogadásával. Egyre 

jobban betöltődik Istennel.  

 

Befejezésül Csanádi Albert pálos költő versét, imádságát mondanám, amelyet a XVI. század 

elején, tehát még a mohácsi vész előtt írt, az 1500-as évek elején. Címe: Himnusz az 

angyalokról. Ebben a művében felsorolja a mennyei karokat, hogy a mennyei országban, in 

supernal regione – milyen lényeges vonásai vannak az angyaloknak, amelyek alapján azután már 

rangsorba sorolódnak. 

 



 

Csanádi Albert: Himnusz az angyalokról 

 

 

 

 
Mennyeknek országában 

égieknek serege 

örvend Isten látásának, 

s kegyelmének részese, 

s tart örökké dicsőségük: 

az Isten dicsérete. 

  

A Szeráfok csodálatos 

lángolással lobognak, 

édességes szeretetből 

ők soha ki nem fogynak, 

s nincsen vége Királyukat 

dicsőítő daluknak. 

  

Fény árad a Kerubokra, 

az igazság sugara, 

nem rebbenő szemük előtt 

igaz napnak az Ura, 

üdülésük élő forrás 

édesvizű pohara. 

  

Nagyfenségű Trónállóknak 

csendes fent a székhelye, 

hatalmukban derű, béke, 

ítélkezés mérlege, 

az igaz bíró hajthatatlan 

érvényű ítélete. 

 

Seregeket dicsőséggel 

Uraságok vezetnek, 

általuk válik ismertté 

adománya Istennek, 

jogarától kinek minden 

teremtmények reszketnek. 

  

A felséges Fejedelmek 

tartományt és országot 

vezetnek, és védelmüket 

élvezik a királyok, 

megtartás és változtatás 

Istentől szállt reájok. 

  

Kikre támad vad ellenség 

ravaszul, alattomban, 

őket a Hatalmasságok 

védik nagy hatalommal, 

és a Sátánt űzik, nyomják, 

kinek csak ártalom van. 

 

Erősségek által Isten 

jeleket ád, csodákat, 

láthatóvá a Teremtő 

ereje csak így válhat, 

intésére eget-földet, 

tengereket mozgatnak. 

 

A hatalmas Arkangyalok 

nekünk csodát hirdetnek, 

nagy hasznunkra titkait is 

feltárják az Istennek, 

munkálkodnak: hozzászálljon 

gondolata embernek. 

  

Arkangyalok között Gábort 

különleges szeretet 

övezi és dicsőíti 

hallatlan nagy kegyelet: 

őáltala tárulnak fel 

számunkra is az egek. 

  

Égieknek országából 

a Szűzhöz megy követnek, 

s hírül adja: tiszta méhe 

a dávidi nemzetnek 

sarjadékát szüli majd meg 

Istennek és embernek. 

  

Ezért aztán Gábor angyalt 

kitüntető hálával 

öleli át Urunk Jézus 

a kegyes Szűzanyával, 

tiszteli és szereti őt 

az ég minden karával. 

 

  

 
Alsóbbrendű angyaloknak 

az a tisztük, munkájuk: 

ápoljanak minden embert, 

vigyázzanak reájuk, 

vezessék az égbe őket, 

ott van a palotájuk. 

Ámen. 

 

 

 

 
FORDÍTOTTA: CSONKA FERENC 

 


