Bevezetes

ambOr iegenddk oiuigdban notticnk. fei. Mint
gyermekek, hittiink az ajandekot hozo Mikulasban ee
kis lezusban. Ahogy nagyobbak leitiink, hajnali kiidkent foszlottak szet ezek a kedves hiedelmek, de hiiiink
nem szenvedett csorbdt, mert lassan egyre jobban megerteitiik, hogy ezeknek mi a belso erielme.
Gyermekkorunkban meg hitiiink az angyalokban is, kiilonoskeppen az orangyalunkban, es eetenken! ialdn elmondtuk az dlomba ringato uersikett
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Ha lefekszem, agyamnal
tizennegy j6 angyal all:
(ketto jobb oldalra,
Lkett o .baLoldalra,
fketto fejem felett,
Lketto labam mellett,
ketto, hogy befedjen,
e ketto, hogy ebresszen,
~ ketto , hogy vezesse
lelkemet a paradicsomkertbe.
(Keresztury Dezso [orditdsa)
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Ahogy nagyobbak lettiink, sokan mar nem hittiik a tizennegy angyalkat, de az orangyalt meg igen, mdsok 6t is
lassan agyermekmesek viIagaba soroltdk. EzzelJokozatosan
eliiuit a gondolatainkb61 egy szep oikig, az angyalokban
val6 hit ahditerbe szorult, esetleg egeezen el is illant. Ehhez
a kepzomuveszet is hozzajarult sokszor edeskes angvaldbrazolasaval, amikor eronelkiilibajos kisgyermekkent - putt6kent- mutatja beOket. Hat ezekre igazdn nem hagyatkozhatunk! Egy ilyen "gyermek" vezessen benniinkei, aki maga is egy eros kez segitsegere szorul? Tulaidonkeppen csak
Szent Mihaly maradt meg az erojelkepenek, amint elavult
pdncelzaidban uindzsdjdua! legyozi a sarkanyt. A sarkanyok viszont megint csak a legenddk: vilagaba tartoznak.
Ilyen m6don jutottak el sokan szinte eszreoetlenid ada,
hogy tobbe nem hisznek az angyalokban.
Pedig az angyalok leieznek, elkepzelhetetleniil erosek es
szepek. Olyanok vagyunk mellettiik, mint a kisgyerek, akit
kezenJogva kell vezetni. Erdemes hat ismetelien tanulmdnuoznunk Oket, es megfelelo kapcsolatba kenilniink: veWk. EzertJogunk most r6luk beszelni.

I
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Angyalok va16ban Ieteznek

ngyaloknak nevezziik azokat a lenyeket, akiknek helye a letrendben Isten es mi kozottiink
van, nalunk hatalmasabbak, de Istenhez kepest
eltorpulnek, Aki a teremtett vilag rendjenek csodalatos,
lepcsozetes felepiteset latja, az sziiksegkeppen jut arra a
kovetkeztetesre, hogy Isten es a koztiink leva roppant
tavolsagot at kell, hogy hidaljak olyan lenyek, akik testhez kotottseg nelkiili tiszta szellemek. Ez a kovetkeztetes
azonban meg nem eleg ahhoz, hogy az angyalok letet
teljes bizonyossaggal allithassuk.
Mindjart rnegvaltozik a helyzet, ha a Szentirashoz fordulunk. Az elsa konyvtol az utols6ig angyalokra talalunk
benne. Mar a Paradicsom kertjenek kapujaban ott talaljuk
az angyalt tiizes karddal a kezeben. Abraham torteneteben az angyalok hol vigasztalnak, hol figyelmeztetnek. Meg is ismerkediink harem nagy nevvel: Gabriellel,
Michaellel es Rafaellel,
Ha alaposan utananeziink, megallapithatjuk, hogy az
angyalok kepe az Oszovetseg folyaman csak fokozatosan
rajzol6dik ki. Eleinte egy felsobb vilag elesen nem megkiilonboztetheto szernelyisegeivel talalkozunk, angyalok
csoportjaival, vagy Isten szolgalataban allo meghatarozhatatlan hatalmakkal. A kep csak akkor lesz vilagos, amikor az "Vr angyalarol" sz61 az Iras, aki Abraham szolga-
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lojaval, Hagarral beszel (Ter 16,10.), vagy aki megjelenik
Abrahamnak Izsak folaldozasakor (Ter 22,10-18). Bar
ujabb szentiras-magyarazok azt is mondjak, hogy itt nem
a fenti ertelemben vett angyalokr6l van sz6, hanem magarol az Istenrol.
Abban az idoben, amikor Izrael nepe erosen hajlott a
balvanyimadasra, tartani lehetett att6l, hogy a sok es hatarozott szemelykent fellepo angyal eszmeje konnyen az
angyalok helytelen tiszteletere es vegiil balvanyimadasra
vezethetne. Kesobb azonban csokkent az angyalok helytelen tiszteletenek veszelye, mert a babiloni fogsagban kitisztult es megszilardult a zsid6 nep egyistenhite. A balvanyimadast vegervenyesen elvetettek. Talan ezzel magyarazhato, hogy az Oszovetseg kesobbi konyveiben, £0kent Daniel es Tobias konyveben az angyalok sokkal eroteljesebben az eloterbe lepnek,
Ez a felismeres egyeseket arra a feltevesre vezetett,
hogy idegen vallasok hatottak a zsid6k angyaltananak kibontakozasara. Ilyen volt elsosorban a parszizrnus vallasa fejlett szellerntanaval. "Elvileg lehetsegesnek kell tartanunk, hogy a Kinyilatkoztatas ertelmezesenel terrneszetes mozzanatok is ervenyesiiltek, es hogy a mi ese tiinkben a parszizrnus erosen fejlett szellemtana hatassal
lehetett annal< a zsid6 angyaltannak tovabbi fej16desere,
amelynek lenyeges elemei mar az Oszovetsegi kinyilatkoztatas regebbi konyveiben is megtalalhatok." (Haag:
Bibellexikon, 1951. Einsiedeln; 391.0.)
Az idezett felteves azonban nem bizonyitott. A jelek inkabb arra utalnak, hogy forditott a helyzet: a zsid6 angyaltan felfogasa hatott a parszizmusra,
Az Oszovetsegi Szentiras befejezo resze mindazonaltal
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olyan j6l megrajzolt kepet nyujt az angyalokr6l, hogy ehhez az Ujszovetsegnek alig kell lenyegeset hozzatennie.
Lukacs evangeliumanak mar a legelejen Gabriel arkangyallal talalkozunk, aki megjelenik Zakariasnak, hogy hiriil adja neki az Ur elofutaranak sziileteset. Utana csakhamar Marianak viszi a hirt a Megvalto megtestesiileser6I.
Nem sokkal kesobb megjelennek a mennyei seregek
Betlehem hataraban, es eneklik: "Dics6seg a magassagban Istennek!" A Megvaltot angyalok veszik koriil, Megkisertese utan "szolgaltak neki", az Olajfak hegyen "angyal jelent meg neki az egbol es meger6sitette"; sirjanal
az asszonyoknak angyal hirdeti, hogy [ezus feltamadt.
Mennybemenetele utan egy masik angyal azt mondta az
apostoloknak: "Ez a [ezus ... ugy jon el ismet, amint szemetek lattara az egbe emelkedett". De a legnagyszeriibben a [elenesek konyve mutatja be az angyalokat, annyira, hogy ezt a konyvetakar az " an gy alok konyvenek" is
nevezhetnenk.
A Szentiras az Isten szava, s ha olyan gyakran sz6l az
angyalokr61, akkor nem ketelkedhetiink abban, hogy val6ban leteznek. Az Egyhaz ezt a tanitast tobbszor is iinnepelyesen meger6sitette, legut6bb az else vatikani zsinaton (1870) a kovetkezo mondat formajaban: "Isten az
idok kezdeten mindenhat6 erejevel a nernletbol teremtette a vilag mindket rendjet, a szellemit es az anyagit, vagyis az angyalvilagot es az erzekeinkkel felfoghat6 vilagot." Ezek utan senki sem tekintheti az angyalokat csupan mesek es hitregek alakjainak, val6ban leteznek, es
erdemes veliik behat6bban foglalkozni.
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Az angyalok Isten teremtmenyei

z angyalok szarmazasa hasonl6 a mienkhez: letezesiiket nem maguknak koszonhetik, hanem
ahogy benniinket is, oket is Isten teremtette. A
Szentiras elsa mondata: "Kezdetben teremtette Isten az
eget es a folder" nem emliti kifejezetten az angyalokat.
Ezt a helyet regebben megis ugy ertelmeztek, hogy az eg
nemcsak a lathato egboltot jelenti, hanem mindent, ami
az egben van, tehat az angyalokat is.
Pal szava a kolosszeiekhez mar vilagosabb, A zsid6 korok nezetevel szall szembe, nehogy az a nezet a kereszteny kozossegbe is behatoljon, hogy az angyalok [ezus
folott allnak. Ezzel szemben nyomatekosan hirdeti: "Benne (Krisztusban) teremtett mindent a mennyben es a foldon: a lathatokat es a lathatatlanokat, a tr6nusokat, uralmakat, fejedelemsegeket es hatalmassagokat, Mindent
altala es erte teremtett." (Kol 1,16). Mint majd latni fogjuk, a tr6nusokon, uralmakon, fejedelemsegeken es a hatalmassagokon angyalcsoportok ertendok, espedig igen
magas ranguak, Meg ezekrol is azt allitja Pal, hogy teremtmenyek, tehat a semmibol hivta oket letre Isten. A
katekizmusban azt olvassuk, hogy Isten kizarolag mindenhat6 akarataval hivott letre mindent, tehat az angyalokat is.
Nem azert teremtette oket, mert sziiksege volt rajuk,
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vagy mintha ernelnek valamivel nagysagat, Sokkal inkabb az ervenyes az angyalokra is, amit a vatikanizsinat
az egesz teremtett vilagrol mond, hogy Isten a teremtessel i.nem onmagat akarta boldogabba vagy tokeletesebbe
tenni, hanem sajat tokeletesseget tette nyilvanvalova a tererntmenyeknek juttatott javakkal." Azt akarta, hogy
benniik lathatova valjon valami az 6 isteni Ienyebol:
nagysagabol, hatalmabol, szepsegebol, szeretetebol, tisztasagabol es szellernisegebol.
Isten josagaban a hatalmas terrneszetes erokon kiviil
terrneszetfolotti kegyelmekkel is felruhazta az angyalokat. Nagyon valoszirui, hogy e kegyelmeket kezdettol
fogva megadta nekik, es nem hagyta oket pusztan terrneszetes allapotukban, bar ezt is megtehette volna. Bizonyara az angyalokkal is hasonlokeppen bant, mint veliink, emberekkel. Az ember mar a teremteskor megkapta
a terrneszetfeletti kegyelmi eletet, noha Isten elore latta,
hogy azt majd szemelyes btinnel el fogja vesziteni. Joggal
feltetelezhetjiik, hogy Isten nem volt kevesbe bokezu az
angyalokhoz, mint az elso emberparhoz. Sot arra is gondolhatunk, hogy Isten az angyaloknak epp ugy gazdagabban juttatott a termeszetfeletti javakb6l, ahogyan a
termeszetes ajandekok tekinteteben is elonyben reszesitette oketo
Ez a kegyelmi elet.viszont nem volt vegleges es elveszithetetlen. Csak akkor valhatott azza, amikor az egyes
angyalok kialltak a probat. Ezaltal meg novekedhetett is.
A mely istenismeret helyebe, amellyel mar kezdettol fogva fol voltak ruhazva, most az orok Isten elveszithetetlen
szinelatasa jutott nekik osztalyreszul.
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Kik is az angyalok?

z Isten lelek, mondta [ezus az asszonynak Jakob
kutjanal (Jan 4,24). "Tiszta" lelek, mas sz6val
esak lelek, tehat ninesen teste. Elso hallasra nekiink ez hianyossagnak tunhet, mert nalunk a szellemihez, lelkiinkhoz "meg" a test is jarul. Ez a test viszont
onmagaban meglehetosen tokeletlen: szuk, veges, esendo, szigoru torvenyek foglya es homalyban botorkal. Istenben semmi sines ebbol a nehezkessegbol, homalybol
es vegessegbol. Ertelme es szabad akarata minden tekintetben hatartalan es vegtelen. Ez szamunkra elkepzelhetetlen folseget jelent, ami merhetetleniil tobb, mintha teste is volna. Ebb61 a folsegebol adott Isten az angyaloknak. Szellemi lenyeknek, tiszta szellemeknek teremtette
6ket,akiknek nines ugyan testiik, de fenyes ertelmiik es
eros szabad akaratuk van.
Ez nekiink magatol ertetodonek tfinik, mert mindig is
.igy hallottuk. A keresztenyseg elso szazadaiban viszont
gyakran hangoztattak olyan nezetet, hogy az angyaloknak teste is van. Persze tudtak, hogy olyan testiik nem
lehet, mint az embereknek, de megis valami testfelenek
kell lennie. Ezert "eteri" testrol beszeltek. Ennek a teves
nezetnek - amit kiilonben az Egyhaz sohasem vallott ertheto oka van. A Szentiras gyakran emliti az angyalok
megjeleneset. Gondoljunk Rafael f6agyalra, aki az ifju
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Tobiast kiserte, vagy Gabriel foangyalra, aki Marianak az
iizenetet hozta. Mindketto testi alakban jelent meg. Azzal, hogy testet tulajdonitottak az angyaloknak, fokepp
azt akartak hangsulyozni, hogy az angyalok nem vegtelenek, mint az Isten, hanem valamikeppen hatarosak, ha
nem is annyira terhez kotottek, mint az emberek.
Kozben figyelmen kiviil hagytak, hogy az angyalok
mas m6don toltik be a teret, mint az emberek. Ami labunk, keziink es fejiink a ter kiilonbozo pontjain helyezkedik el. Egy angyal eseteben viszont sz6 sem lehet ilyenrol, mert nem all reszekbol. Egeszkent van jelen az egesz
terben es egeszkent annak reszeiben, eppugy, mint lelkiink a testiinkben. Bar keptelenek vagyunk ezt elkepzelni, a bolcseleti megfontolas egyertelmtien erre a megallapitasra vezet. Az Egyhaz kijelentesei is olyan vilagosak,
hogy ma mar nem akad katolikus hittud6s, aki az angyaloknak valami "eteri testet" tulajdonitana. Egyontetnen
valljak, hogy az angyalok tiszta szellemek. A "tiszta" sz6
jelen esetben nem val ami "bun nelkiiliseget" jelent, hanem azt, hogy az angyalok nincsenek testhez kotve, mig
a mi lelkiinket, amely ugyan szellemi, testhez kototte a
Teremto, Ha halalunk utan a lelek elvalik a testtol, az nem
norrnalis allapot, a feltamadas utan ujra egyesiil a ketto.
Az angyalok mindazonaltal nem olyan tokeletes szellemek, mint az Isten. 6 valtozhatatlan, mig az angyal a
tobbi teremtmenyhez hasonl6an valtozo. Vannak tulajdonsagai, amelyek nem tartoznak a lenyegehez, es kulonfele fokban fordulhatnak elo.
Ha az 6- es Ujszovetseg folyaman testi alakban jelentek
meg az angyalok, ez meg nem jelenti azt, hogy ez a lathat6 forma a terrneszetiikhoz tartozik. Jezus megkereszte-
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lesekor galamb kepeben jelent meg a Szentlelek, punkosdkor pedig tiizes nyelvek alakjaban. De sem a galamb,
sem a tiizes nyelvek nem tartoznak a Szentlelek lenyehez.
Az erzekelheto jelek csak arra szolgaltak, hogy kinyilatkoztassa magat az embereknek, hiszen az emberi megismeres az erzekeken keresztiil tortenik, Ugyanez vonatkozik az angyalok lathato megjeleneseire is.
Mikor az angyalok Isten megbizasabol sz6lnak az emberekhez, emberi m6don kell beszelniiik. Ezert jelennek
meg ugy, mintha testiik v oln a. Otto Hophan errol Igy ir:
"A testi alak, am elyet egy angyal m agara olt, valojaban
nem tartozik hozza, Nem elo szervezet az, m int a mi testiink, meg csak olyan sem, mint a feltamadas utani m egdicsoiilt test. Itt a materializalodas olyan modjaval van
dolgunk, amely levegonek es fenynek stirftesebol ad6dik.
Ezeket a lathato alakokat talan a film kepeihez hasonlithatjuk, a vasznon megjeleno szereplokhoz, »Beszeln ek«,
de nem a szajukkal, a szellem erejevel hanghullamokat
tamasztanak, es ezek adjak ki az emberi hangot; »jarnak«,
de nem a labukon, hanem a megjeleno kepet mozgatjak.
A testet ugy oltik fel, mint valami ruhat maguk kore,
hogy a lathatatlan lathatova valjek." (Die Engel 26. old.)
Mihelyt teljesitettek kuldetesiiket, szertefoszlik ez a
"latszattest". Samson sziileinek lathato alakban jelent
meg egy angyal. Az iizenet atadasa utan ego aldozatot
mutattak be neki. Errol a Szentiras megjegyzi: "Amikor
a lang az eg fele csapott az oltarrol, az Ur angyala folemelkedett a langban" (Bir 13,20). Rafael arkangyal, az ifju T6bias kiseroje, hosszu utjuk vegen Igy sz6lt: "Azt hittetek,
enni lattok, pedig az csak a latszat volt" (T6b 12,19) .
Olykor az embereknek csak almukban jelentek meg az
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angyalok. Szent J6zsefnek tobbszor is. Mikozben azon
toprengett, hogy elbocsassa-e Mariat, " ...megjelent neki
almaban az Dr angyala es igy sz6lt hozza: ...ne felj magadhoz venni felesegul Mariat.;." (Mt 1,20). Az Egyiptomba menekiiles elott es a vegen pedig " ...megjelent J6zsefnek almaban az Dr angyala, s ezt mondta neki: Kelj
fol, fogd a gyermeket..." (Mt 2,13. 19). Itt az angyal nem
olt magara testet, hanem alomkepkent all a lelek elott. A .
misztika ezeket az alomban elofordulo jeleneseket a kepzeleti Iatomasokhoz sorolja.
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Az angyalok szemelyek

!JvfJ

.vel az angyaloknak nines testiik, konnyen azt
gondolhatna valaki, hogy nem is szemelyek.
Igaz, a "szemely" kifejezes sokszor az "ember" sz6 helyett fordul elo, pl . megallapitjak, hogy egy
jarrnti hany szemelyt tud szallitani, Ekkor fokent a testre
gondolnak, arra, hogy hany emberi test fer el a jarmuben. A szemely fogalma viszon t elsosorban a szellemre
vonatkozik. Az Isten szellem, megis szemelyekrol be szeliink nala, harem isteni szernelyt kiilonboztetiink m eg a
Szentharomsagban, lgy szemelyek az angyalok is, azaz
onallo ertelemmel megajandekozott lenyek, tehat nem
csupan isteni tulajdonsagok vagy tevekenysegek m egszernelyesitesei. Isten tulajdonsagai nem teremtmenyek,
Isten minden tulajdonsaga maga az Isten.*
Az angyalok viszont kiilonboznek Istentol, az 6 alarendeltjei, aki arra teremtette oket, hogy szolgaljanak N ek i.
[ezus azt mondja r61uk, ho gy " ...az egben sziintelenul latjak mennyei Atyam arcat." (Mt 18,10). Az egi di csosegbe
jutott ernberekrol pedig: " ...ugy elnek, mint Isten angyalai a mennyben." (Mt 22,30). E szavakb61 vilagos, hogy
sziiksegkeppen szernelyek az angyalok.
* Benne nines kiilonbseg Isteni len yeg es isteni tul ajdonsa gok ko zott
(afordit6 megjegyzese).
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Ahogyan az 6- es Ujszovetseg az angyali jelenesekrol
beszamol, az mindig ugy tortenik, hogy nem tekinthetjiik
csupan holmi koltoi diszi'r6elemnek. PI. Lukacs elbeszeli,
hogy Gabriel angyal mikent jelent meg eloszor Zakariasnak Keresztelo Szent Janos sziiletesenek hirevel, majd
nemsokara Marianak a megtestesiilest hiriil adni. Az
evangelista pontosan megjeloli, hogy hol es mikor tortent
mindez. Bevezeteskeppen meg kifejezetten hangsulyozza is, hogy tenyeket kozol, ugy, ahogyan hiteles tanuktol
hallotta (Lk 1,2). A szent es isteni sugallatt61 vezetett szerz6 ezt nem irhatta volna, ha csak meseket akarna kozolni,
nem pedig igaz tortenetet,
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Hogyan szerzik ismereteiket
az angyalok?

z angyalok szemelyek, ezert kezenfekvo az a kovetkeztetes, hogy ugyanugy gondolkodnak es
ereznek, mint mi, emberek. Van ertelmiik es
hasznaljak azt. De gondolkodasuk m as, mint a mienk. A
mi gondolkodasunkat az jellemzi, amit a regi bolcselok
Igy fejeztek ki: "Csak az erzekeken at vezet az tit er telmiinkhoz", vagyis gondolkodasunk teljesen az erzeki
megtapasztalastol fiigg. Erzekelheto dolgokat eszleliink.
Innen indulunk ki, es csak lassu tapogatodzassal, elvonatkoztatason es megfontolason at jutunk a szellemi valosaghoz. Ha valamit egeszen meg akarunk erteni, azt
elobb minden oldalrol szemiigyre kell venniink, hogy a
sok reszletbenyomasbol kialakuljon az osszkep, Az angyalok viszont egyetlen pillantassal teljes kepet kapnak
a dolgokr61. Nem kiviilrol, hanem beliilrol, a lenyeget
ismerik meg, ezert athato es helyes az ismeretiik. Igy
megismeresiik es tudasuk mar a terrneszet rendjeben is
messze folenk emeli oketo
Ezenkfviil.Iegalabbis a j6 angyaloknak, meg messzehat6 terrneszetfolotti ismeretiik is van. [ezus azt mondja:
"sziinteleniillaljak Mennyei Atyam arcat" (Mt 18,10), vagyis Istenben szernlelnek minden dolgot. Isten sok olyat
kozol veliik, amit pusztan terrneszetes kepessegukkel
nem tudnanak megismerni. Mely bepillantast nyernek
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gondolataiba, terveibe. Ezt a melyrehato, grandi6zus tudasukat talan Igy lehetne legjobban kifejezni: egeszen
fenyben dllnak.

Ez nem jelenti megsem azt, hogy mindent tudnak. Az
utols6 Itelet napjarol Krisztus vilagosan megmondja:
"Azt a napot es orat azonban nem tudja senki, meg az eg
angyalai sem." (Mt 24,36). Masreszt latjuk ezekbol a szavakb61, hogy az angyalok tudasa igen nagy lehet, hiszen
maskepp nem lenne ertelme annak, hogy ezt a nemtudast
[ezus kiilon kiemelje.
Az emberekhez hasonl6an az angyalok is kozlik egymassal gondolataikat. Ha emberekkel akarnak hallhatoan beszelni, akkor - mint lattuk - emberi alakban jelennek meg es emberi hangon sz6lnak. Egymas kozt azonban nem igy ertetik meg magukat. Nines sziiksegiik jelekre, hangokra, szavakra, hanem sajat "nyelviik van",
amelyrol a teol6gusok sokat gondolkoztak.
Meg mindig emberi hasonlatoknal maradva azt mondhatnank, ha egy angyal a masiknak valamit mondani
akar, akkor rasugaroz sajat fenyevel, es ezzel felhivja annak figyelmet, Aztan kinyilvanitja neki magat, vagyis
kozvetlen bepillantast enged sajat gondolataiba, ugy,
hogy a masik szinte olvasni tudja mindazt, amit kozolni
akar. Ilyen m6don jatszodik le kozottuk sziinet nelkiili,
eleven es igen gyors gondolatesere. Az emberi gondolatesere ehhez viszonyitva gyenge es szintelen. A tulvilagon
viszont olyan ez, mint amikor orias napok iranyitjak egymasra sugaraikat, amelyek ujjongva egyesiilnek, es fenyiik meg ragyog6bb lesz.
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Az angyalok akarata es ereje

z angyaloknak is van szabad akarata, mint nekiink, Sem kiils6, sem bels6 kenyszer nem h at
rajuk. Szabadon valaszthatnak, hogy cselekedjenek-e vagy sem, ezt tegyek-e, vagy azt. Akarasuk or iasi
er6, nemcsak felig hataroznak el valamit, hanem egesz
Ienyiikkel, ezert donteseik visszavonhatatlanok,
A Szentiras szamos peldaja szernlelteti, hogy mire kepesek az angyalok. Egyetlen egy angyal eleg volt ahhoz,
hogy elpusztitsa egesz [eruzsalemet es megsemmisitsen
egy teljes hadsereget. A kiralyok masodik konyveben ez
all: "Azon az ejszakan tortent, hogy az Dr angyala kivonult, es az asszirok taboraban lesujtott szaznyolcvanotezer emberre." (2Kir 19,35) Amikor Nabukadnezar kiraly
tiizes kemencebe vettette Daniel harem tarsat, mivel nem
voltak hajlandok imadni a nagy balvanyszobrot, "Az Or
angyala pedig Ieszallt a kemencebe Azarjahoz es tarsalhoz, es kiverte a tiizet a langolo kemencebol. Olyanna tette a kemence belsejet, mintha harmatos szello fujdogalt
volna benne. Oket a ttiz egyaltalan nem erte, nem sertette
es nem haborgatta" (Dan 3,49-50). Valamivel kesobb Danielt az oroszlanok vermebe dobtak, de sertetleniil keriilt
ki a verernbol, es ezt mondta a csodalkozo kiralynak: " Istenem elkiildte angyalat, es bezarta az oroszlanok sz ajat ,
Nem engedte, hogy artsanak nekem..." (Dan 6,23).
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Az Apostolok cselekedetei elmondja, hogy a fopap bortonbe zaratta az apostolokat. "De az Ur angyala ejszaka
kinyitotta a borton ajtajat, kivezette 6ket..." (ApCsel
5, 19). Ugyanez megismetlodott, amikor Heredes szigoruan 6riztette a bortonben levo Petert, "Egyszerre csak
megjelent az Ur angyala, a helyiseget pedig feny arasztotta el. (Az angyal) oldalba lokte Petert, s folebresztette...
Erre a Iancok lehullottak a kezerol., Atmentek az els6 6rsegen, majd a masodikon is, aztan atjutottak a varos fele
nyflo vaskapuhoz es ez magatol kinyilt eI6ttiik." (ApCsel
12,7-10). Peter nem tudta volna magat kiszabaditani, az
angyalnak viszont ez jatszi konnyedseggel sikeriilt. Erre
emlekezve irta kesobb az apostolfejedelem, hogy az angyalok messze felettiink allnak er6ben es hatalomban
(2 Peter 2,11). Meg vilagosabban Ir az angyalok erejerol
Szt. Janos a [elenesek konyveben, Itt olvassuk, hogy az
utolso Itelet kozeledtevel az angyalok er6teljesen hatnak
a vilag es az emberek sorsanak alakulasara, Erre kesobb
meg visszaterunk, Nemcsak ertelmiik es akaratuk van az
angyaloknak, hanem igen gazdag es rnely erzelemvilaguk. A szerafokrol mar a neviik is mondja, hogy igen
nagy a szeretetiik, langolnak, egnek a szeretett61. Ezt
minden mas angyalrol is ellehet mondani, ha szeretetiik
hofoka nem is eri el a legmagasabb angyaloket. Nem tudunk szomoru angyalt elkepzelni. Olykor ugyan Iathato
a siremlekeken szomoru angyal is, de ez csupan emberi
erzelmek kivetitese. Sokkal helyesebb, ha ujjongo oromben kepzeljiik el 6ket, hiszen Istent szinrol szinre latjak,
Ezert nevezziik boldog szellemeknek (a nemetben: Die
seligen Geister) is az angyalokat. Sajatos feladatuk Isten
imadasa. A Szentiras zsoltarai tobb helyen folszolitjak
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oket, hogy imadjak az Isten: "Aldjatok az Urat, angyalai,
mind, ti hatalmasok, kik teljesititek paranesait..." (Zsolt
103,20); "Dicserjetek, angyalai mind, dicserjetek egi seregek!" (Zsolt 148,2)
Eredetileg az angyalok is hittek es remeltek. De mi6ta
eljutottak a vegso tokeletessegre, a hit helyet a szinrcl
szinre latas, a rernenyet pedig Isten or ok bfrasanak orome
foglalja el.
Az angyalok orome mellett ugyan nines helye a szomorusagnak, szeretetiik mellett viszont megfer annak ellenkezoje, a gyulolet, Istenrol tudjuk, hogy esak a j6t szereti,
a rosszat ellenben gyuloli. Ugyanez all az angyalokra is.
Igaz, a probara tetel elotti allapotukban meg akarhattak
a rosszat.
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Az angyalok probata tetele

sten szabad akaratot adott az angyaloknak es elvarta t6liik, hogy szabad elhatarozasbol legyenek szolgalatara. Ezzel egyreszt ramutatott arra, hogy milyen komolyan veszi akaratuk szabadsagat, masreszt pedig arra is, hogy nines szuksege az olyanok szolgalatar a,
akik nem teljes odaadassal allnak melleje. Ezert tette
probara oket. Nehez e probarol valamit mondanunk
vagy esak nemileg is megbizhat6 dolgot allitanunk, mivel nem kaptunk r6la teljes bizonyossagot jelent6 isteni
kinyilatkoztatast, A probara tetelt az tette lehetove, hogy
eleinte az angyalok meg nem eltek Isten szinelatasanak
teljes fenyeben. Meg nem lattak kozvetlen kozelrol az
Istent. Nekik hasonlokeppen nyilatkoztatta ki magat a
tererntes altal, mint kesobb nekiink is. Muveibol ismerhettek meg Ot. Eles elmejiik miatt igen magas szintfi
lehetett ez az Istenismeret, de azert hornaly is maradt
benne. Talan titkot kozolt veliik ezutan az Isten, s ok ezt
nem ertettek meg, megis uruknak kellett volna elismerniiik az Istent, es h6dolniuk szent akarata el6tt. Lehet,
hogy a Szentharomsag masodik szemelyenek tervezett
megtestesiilese volt ez a titok. Az Istenembernek es Anyjanak hatalmat kellett volna elfogadniuk maguk felett.
Barhogy is torrent, teny, hogy az angyalok egy resze
Lucifernek, a legf6bb angyalnak vezerletevel megbocsat-
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hatatlan gogjeben fellazadt Isten ellen. Isten emiatt elvetette oket magatol, Kozottiik es az Istenhez huseges angyalok kozt elkeseredett kiizdelem tort ki. E kiizdelem a
lazadok veresegevel vegzodott, a mennybol a pokolba taszitottak oketo Az6ta, szemben a j6kkal, bukott angyal
·vagy ordog a neviik.
De meg mindig angyaloknak mondjuk oket, mert nem
lett all at beloliik, ahogyan a rmiveszet olyan sokszor abrazolja oketo Emberre sem lettek, hanem maradtak angya10k, hatalmas szellemek, rendkiviili ertelemmel es akarattal. Elveszitettek azonban azt, ami eddig a tobbi angyalhoz hasonl6an az ovek volt, a megszentelo kegyelmet, a reszesedest az Isteni termeszetbol, a terrneszetfolotti eletbol, Ettol kezdve szamukra mar megszunt
az isteni feny es a kegyelem.
A j6 angyalok ezzel szemben igen boseges jutalmat
kaptak htisegukert. Isten annyira megercsitette oket a ke gyelrni allapotban, hogy tobbe el sem veszithetik. A homaly maradvanyait is eltavolitotta beloliik, es egeszen isteni vilagossagaba helyezte oketo Most mar mindorokke
olyannak lathatjak ot, amilyen. A boldogit6 szlnelatas
ajandekat adta nekik (visio beatifica).
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Az Isten koriili angyalok

z ember megttelheto azokr61, akiket kivalaszt
maganak, hogy veliik tarsalogjon ,es allandoan
koriilotte legyenek. Egy kiralyrol udvartartasa
alapjan alkothatunk velemenyt: a szolgai altal biztositott
pompa alapjan, tanacsadoinak szellemi tehetsege es
hadseregenek iitokepessege alapjan.
A J6isten udvartartasat az angyalok kepezik. Mindegyik6jiiknek akkora a hatalma, hogy egyediil is legyozhetne egy egesz hadsereget, elmejiik meg tud oldani m in- •
den rejtelyt, es ragyogasa feliilmulja a napot es a csillagokat.
Nemcsak ket-harom ilyen dicso egi fejedelem van tr6nallokent Isten mellett. A profeta lathatta oket, s ezt irja
r6luk: "Lattam az Drat a tronjan iilve, es az egesz
mennyei sereg ott alit a jobbjan es a baljan" (lKir 22,19)
es " Ezerszer ezren szolgaltak neki, es tizezerszer tizezren
alltak el6tte" (Dan 7,10).
Daniel koraban meg nem beszeltek milli6kr61, mint
napjainkban. Az akkor elkepzelheto legnagyobb szamokkal akarta erzekeltetni, hogy merhetetleniil sok az
angyal. Biztos, hogy nincsenek kevesebben, mint az emberek. Pedig a vilag kezdete 6ta hany milliard ember elt,
s meg hany milliard sziiletik ezutan? Ha csak abbol indulunk ki, hogy minden embernek van 6rangyala, s az em-
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berek szama mintegy otmilliard, akkor is milyen hatalmas az angyalok tabora,
Belathatatlanul nagy marad az angyalok sokasaga akkor is, ha jelentos a soraikb61 kiszakadt bukott angyalok
szama,
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Az angyalok karai es rendjei

zt a hatalmas sereget ne kepzeljiik kusza, rendetlen, osszeverodott tornegnek, hanem eppen tagolodasuk szepsege foghat meg benniinket.
Nem szazadokbol es ezredekbol all, hanem rendeknek
(ordines) vagy karoknak hivjuk egyes csoportjait. Altalaban kilenc angyali kart szoktunk megkiilonboztetni, ezek
mindegyikenek megvan a sajat elnevezese. A Mindenszentek iinne P. enek liturgiaja igy sorolja fel oket:~a10k, arkan apk/tronok, uralmak fe'edelemse ek es ha.talmassa ok erosse ek kerubok es szerafok.
Ugyanezeket a neveket talaljuk a romai misekonyv kiilonbozo prefacioiban is. Az angyalokat es arkangyalokat
a rangsor legalso fokan, a kerubokat es szerafokat a legfelson.jA tobbi negy valtozo sorrendben szerepel, A trono kat hol alulrol a harmadik helyre (pI. Chrysostomus),
hol feliilrol a harmadik helyre (pl. Dionysius) allitjak.
Szent Pal ebben a sorrendben Ir roluk (Koll,16): tronok,
uralmak, fejedelemsegek es hatalmassagok. Tehat az angyaloknal is van rangfokozat, kozelseguk az Istenhez
nem egyenlo, a magasabb ranguak iranyitjak az alacsonyabb ranguakat. Hadseregre emlekeztet ez a rend: a
hadvezer koriil vannak a tabornokok, a hadvezeri elgondolasokat ok tovabbitjak az alajuk tartozo tiszteknek.
0" gy kepzeljiik el, hogy a legmagasabb angyali kar vagy

f£

I

31

talan a ket legfelsobb kar az Isten koronatanacsa. Kozvetleniil veliik tudatja gondolatait, legjobban ok ismerhetik
terveit, hozzajuk intezi utasitasait. Azutan toliik kapjak a
tobbiek, mindegyik azt, ami rajuk tartozik. Az als6bb ranguak nagy orommel fogadjak, magukeva teszik ezeket a
kozleseket, es keszsegesen vegzik az ezekkel kapcsolatos
feladataikat.
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Az angyalok neve

z angyali karok fe Is o r o la s a al apjan u g y
tunhet, hogy az altalunk legkivalobbnak ismert
Gabriel, Mihael es Rafael angyalok meglehetosen hatul helyezkednek el a rangletran, ahol az utolso
elotti az arkangyalok kara. De ez a latszat megteveszto.
Az angyal nev tisztseget jelol es kiildetest jelent. Isten
kiildi az angyalokat az emberekhez. Nemelyikuket egeszen kiilonleges megbizatassal, ami magas rangot biztosit nekik az udvtortenetben. Reges-regota az "arkangyal" megtisztelo cimmel illetik meg oketo
Gabriel az elsa a harem kivalo arkangyal kozul. Neve
azt jelenti, hogy "Isten ereje" vagy "Isten erosnek mutatkozott". 6t bizta meg Isten a Iegfobb egi iizenetnek, a
megvaltas hirenek a kozvetitesevel. Az iizenet sulya jelzi
a hirnok rangjat es jelentoseget. A "megtestesiiles angyaJanak" is nevezik, mert a vitte a hirt Danielnek a megtestesiiles kozeledterol (Dan 9,21kk), Zakarias papnak pedig
Keresztelo Szent Janos, [ezus elofutara kozeli sziileteserol, s vegul a nagy hirt Marianak.
Mihael (Mihaly) "az egyik magas fejedelem" (Dan
10,13), a mennyei seregek vezere. Donto szerepe volt az
angyalok harcaban az ordog ellen. A [elenesek konyve
ezt irja rola: "Mihael es angyalai megtamadtak a sarkanyt" (JeI12,7), azaz az ordogot, E mondat azt is maga-
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ban foglalja, hogy Mihael hataskore nem terjedt ki valamennyi angyalra, hanem esak az 6 angyalaira. Az ordog
tabora lehet akarrnilyen nagy, megsern akkora, hogy az
osszes angyalt kellett volna mozgositani ellene. Eleg volt
az angyalok egy esoportja, elen a legyozhetetlen vezerrel,
A mennyben Mihael iranyitotta a szellemek nagy harcat
a satan ellen, ezt a foldon folytatodo hareot is 0 vezeti az
idok vegezeteig, ezert 0 a kiizd6 Egyhaz egi partfogoja,
Nem emberi medon es nem foldi fegyverekkel vivjak
ezt a csatat, itt szellemi hare folyik, a Mihael nev - ki
olyan, mint az Isten? - is erre utal. Lucifer es angyalai
lazadasakor Mihalyt a felhaborodas tiize allitotta veliik
szembe, gogjuk miatt, hogy Istennek akartak utasitasokat
adni. Ellenkezest nem turo hatarozottsaggal Lucifer tudomasara hozta, hogy senki sem olyan, mint az Ist en, tehat senki se tegye magat egyenlove ovele, es ne vesse meg
paranesait.
Rafael nem kapott kiildetest arra, hogy hareoljon, vagy
hogy nagy hirt vigyen az embereknek. Egy ifjunak lett
huseges utitarsa, a gyogylto eroket ismertette meg vele,
hogy megkiizdhessen az ordoggel es a testi betegsegekkel. Innen az angyal neve "Isten az udvosseg, a gyogyulas".
Az apokrif irodalomban meg tovabbi angyalok megnevezesere is rabukkanunk, de a katolikus egyhaz megelegszik az iment ismertetett harem nagy nevvel,
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Az angyalok kapcsolata Istennel

ZaiaS profetanak egyszer megadatott, hogy melyen
bepillanthasson az egbe, Elmenyerdl ezt irja: "Lattam az Urat. Magas es fonseges kiralyi szeken tilt,
es uszalya betoltotte a templomot. Szerafok lebegtek £0lotte, mindegyiknek hat-hat szarnya volt. Kettovel befodtek arcukat, kettovel befodtek labukat, s kettovel lebegtek. Es harsany hangon kialtottak egymasnak: Szent,
szent, szent a Seregek Ura, dicsosege betolti az egesz
foldet" (Iz 6,1-3). E szentirasi hellyel rokon a halaado
enek szovege:

j

" Teged minden szep angyalok,
kerubok es szerafkarok;
egek es minden hatalmak
sziinieleniil magasztalnak:
Szent vagy, szent vagy,
er6sseges szent Isten vagy."
Az idezett sorokbol lathato, hogy az angyalok egeszen
Isten folsegenek hatasa alatt allnak. Isten annyira feliilmulja oket, hogy Istensegenek teljes ragyogasa meg ezeknek a fenyben tundoklo lenyeknek is tul eros. Ez viszont
nem rettenti vissza oket, sot arra keszteti, hogy ujjongassal forduljanak a harornszor szent isteni FOlseg iel«. Azt
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hirdetik, hogy Isten minden teremtmenynel vegteleniil
magasztosabb, szereti a j6t es utalja a rosszat. A "szent,
szent, szent" sziintelen eneklese nem banto nyugtalansagot takar, hanem az angyalok nagy boldogsagat, hogy
szernlelhetik es rnagasztalhatjak az Isten folseget. Istennek pedig dicsoseget jelent, hogy ezek a nagy sze11emek
ennyire Iangolnak Erte~ es minden gondolatuk Orea iranyul. Merhetetleniil intelligensebbek az angyalok, mint
mi, emberek, mindent azonnal felfognak, iteleteik talaloak. Ezert szol&,al dicsosegere Istennek, ha maradektalanul elismerik Ot uruknak.
Az angyalok eseteben a szaraz ismeret egyuttal langolo
szeretettel is parosul. A szerafok, azaz a "langol6k" neve
is kifejezi, hogy az Isten iranti szeretet tiize erneszti oketo
A tobbi angyalr6l is elmondhat6 ez, bar langolasuk nem
ilyen nagyfoku. A szeretet tiizenek meg ke11lennie, mert
"Isten maga a szeretet" (lJn 4,8). Tehat a hozza legkozelebb a116 lenyek is csak tiszta szeretet lehetnek. Ez a szeretet pedig nem onmaganak el, hanem annak, akit szeret.
Az angyalok gondolatai ezert allandoan Istenre iranyulnak es benne megnyugosznak, megtalalva minden boldogsagukat, Szeretetiik is ezert lobog hevesen es sziintelentil. Az angyalok dicserik, aldjak, magasztalj ak es
imadjak az Istent, de szivesen cselekednek is erte, am in t
lehet. Szolgalatara mindig keszen allva teszik, amit kivan. Egyetlen intesere orommel teljesitik akaratat.
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Az angyalok szolgalo szellemek

foangyalok misejenek konyor geseben igy
imadkozunk: "Isteniink, te csodalatos rendben
kiosztod az angyalok es az emberek szolgalatat." Ez az ima azt a meggyozodest rejti, hogy az angya10k ugyanugy megkaptak feladatukat Istentol, mint mi,
emberek. Az emberekhez igy szolt: " Vonjatok uralmatok
ala a folder" (Ter 1, 28), s egymas javara is sokfele tennivalot tett kotelessegiinkke.
Az angyalok termeszetiiknek megfeleloen magasabb
szintu, nagyobb feladatokat kaptak. Isten az "eggel es a
folddel" egyiitt teremtette oket, egyiitt az egesz Vilagmindenseggel, Nemcsak a kozepkori teologusoknak, hanem sok ujkori hittudosnak is az a velernenye, hogy az
angyalok meghatarozott feladatot kaptak a: vilagegyetern
iranyttasaban, meg ha nem is kell felteteleznunk, hogy
minden angyalra egy bizonyos csillag van kiosztva. Reszleteikben errol semmi bizonyosat nem tudhatunk.
Mas a helyzet a rank, emberekre iranyulo szolgalatuk
vonatkozasaban. A Zsidokhoz irt levelben talaljuk ezt a
sokat mondo kerdest: "Nemde ok (az angyalok) mind
szolgalo lelkek? Azok (az emberek) szolgalatara vannak
rendelve, akik majd oroklik az iidvosseget" (Zsid 1,14).
A szentiro igenlo valaszt var e kerdesre. Tehat rendelkezesiinkre allnak az angyalok, segitenek es szolgalnak ne-
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kiink az orok udvosseg munkalasanal. Magasan felettiink allnak, s megis tamogatnak minket. Nagy meltosagukat nem hangoztatjak, hanem csak azt, hogy hozzank
tartoznak es szivesen segitenek. Patmosz szigeten egy angyal Szent [anosnak sok mindent megmutatott, hogy irjon r6la. Ezt irja: " ...Miutan hallottam es lattam, arcra borultam az angyal el6tt, aki ezeket megmutatta nekem,
hogy imadjam, De 6 tiltakozott ellene: Vigyazz, ne tedd!
Csak neked es testvereidnek vagyok szolgatarsa, a profetake es azoke, akik megszivlelik ennek a konyvnek szavait. Az Istent imaddl" (jel 22, 8-9). Az idezetbol a hivo
ember lathatja, hogy az angyalok mekkora szeretettel es
alazattal hidaljak at a koztiik es koztiink levo tavolsagot,
Ha Isten megnyitna a szemiinket, akkor latnank, mennyi
szolgalo angyal vesz koriil minket, es mint nagy testverek, gondoskodnak r6lunk, kis testvereikrol. A Szentiras
nagyon szinesen mondja el mindazt, amit az orzesilnkre
mellenk rendelt angyalok tesznek ertiink.
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A segit6 angyalok

z Oszovetseg L6t tortenetevel mutatja be igen
vilagosan az angyalok segito es mente szolgalatat. Isten elhatarozta, hogy Szodoma varosanak,
L6t lakohelyenek pusztulnia kell. Megbizasabol ket angyal ment oda, kozolte L6ttal Isten tervet es felsz6litotta
azonnali menekiilesre. L6t habozott, mire a ket angyal
megragadta ot, feleseget, ket leanyat es kivezette a varosb61. Ott rovid piheno utan azt az utasitast kaptak,
hogy siessenek, hatra ne nezzenek, hanem megallas nelkiil menekiiljenek. Az angyalok Igy mentettek meg L6tot
es ket leanyat . A feleseg nem hallgatott az angyalokra es
nyomorultul elpusztult (Ter 19,1kk).
Jakob almot kapott, amikor menekiilnie kellett testvere,
Ezsau elol, Letrarol almodott, amely a foldre allitva az
eget erte, "Isten angyalai le- es feljartak rajta" (Ter 28,13).
Mozgasuk azt jelezte, hogy a foldrol Isten ele viszik az
emberek ohajat es imajat, s viszonzasul az egbcl Iehozzak
az embereknek Isten ajandekat,
Az Oszovetseg embere mindenekelott azt latta az angyalokban, hogy utat egyengetnek, akadalyokat haritanak el, es biztositjak minden vallalkozas sikeret, meB a
nagyon nehez es veszelyes vallalkozaset is. Amikor Ab raham hazanak legidosebb szolgajat hosszu utra, Mezopotamiaba kiildte, hogy Izsaknak menyasszonyt szerez-
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zen, indulaskor ezzel vigasztalta: "Isten majd el6tted kiildi angyalat" (Ter 24,7). M6zesnek az Igeret foldjere kellett vezetnie a nepet, Ohozza maga az Isten beszelt: "EIkiildom elotted angyalomat es eluzom eloled a kanaaniakat, az amoritakat, a hetitakat, a perizitakat, a hivvitakat
es a jebuzitakat" (Kiv 33,2). Voltakeppen megismetelte,
amit mar elobb is mondott: "Nezd, elotted kiildom angyalomat, hogy 6rizzen utaidon es elvezessen arra a helyre, amelyet kijeloltem" (Kiv 23,20). Hogy valojaban mire
is terjed ki az ,,6rizzen utaidon", azt hatasosan vetiti
elenk a fiatal Tobias tortenete. Rafael f6angyal volt a kisero]e . Err61 kesobb sz6lunk.
Az Oszovetseg tobbi konyvet vegigolvasva hasonl6 tudositasokat talalunk az embert vedo angyalokr6L Az "Isten angyalanak" vagy a "Szovetseg angyalanak" sajatos
szerepeben is azt lathatjuk, hogy Isten megbizasabol mit
tesznek az angyalok az emberert.
A-Makkabeusokr61 azt olvassuk, hogy egyszer "siras
es jajgatas kozepette az Urhoz folyamodtak az egesz neppel egyetemben, hogy Izrael megmentesere kiildje el j6
angyalat" (2¥ak 11,6). A Makkabeusok nem csal6dtak.
Mert "mar javaban tombolt a kiizdelem, amikor az ellenseg el6tt megjelent az egbol ot pompas lovas arany zablaju lovon, es a zsid6k elere allt. Ketten kozrevettek a
Makkabeust, vedtek fegyveriikkel, oltalmaztak a sebek
ellen. Az ellensegre nyilakat es villamokat sz6rtak, ugyhogy azok megvakultak, elteltek remiilettel es csatat
vesztettek. Huszezerotszaz katonat es hatszaz lovast
megoltek." (2Mak 10,29-30).
A profetak irasai is sokszor emlitik a segit6 angyalokat.
Vedtek a harem ifjut a tiizes kemenceben (Dan 3,49kk) .
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Ezekiel angyala szent jellel jeloli meg az igazakat, hogy
oket ne sujtsa az egesz [eruzsalemet fenyeget6 Itelet. Angyal fejti meg a profetanak a latomasokat, amelyekben
resze volt (Zak 1,8kk, 3,3kk, 4,lkk,' 5,5kk).
Angyalok segitettek az Oszovetseg emberet minden
bajban. Hozzajuk fordulhatott kereseivel es kerdeseivel,
Ugyanez a helyzet az Ujszovetsegben. Mar emlitettiik
Gabrielt, aki j6 hirt hozott Zakariasnak es Marianak, Essek sz6 a J6zsef korul szorgoskod6 angyalrol is. J6 tanacsot ad neki, amikor azon topreng, hogy felesegiil vegyee Mariat, felsz6litja, hogy Egyiptomba menekiiljon a
Gyermekkel, amikor Her6des a kisdedek megoleteset
tervezi, kesobb arra utasitja, hogy terjen vissza hazajaba,
de azt is tanacsolja neki, hogy ne Betlehemben telepedjek
le, hanem Nazaretben. [ezus szolgalatara angyalok jonnek, amikor otthagyja 6t a satan (Mt 4,11), angyal er6siti
meg elhagyatottsagaban az Olajfak hegyen (Lk 22, 43).
Mindeniitt ott az angyal: a feltamadasnal, a mennybemenetelnel, a fogva tartott apostoloknal (Ap'Csel S, 19), Peter
mellett a bortonben, angyal inditja FUlop szerpapot az
eti6piai fokincstaroshoz (ApCsel 8, 26), angyal jelenik
meg Korneliusz szazadosnak es segiti, hogy megkeresztelkedhessek (ApCsel10, 3), es angyal batoritja Palt a hajotoreskor: "Ne felj!" (ApCsel 27,23).
Tehat szamos pelda igazolja, hogy az angyalok val6ban
segitenek az embereknek. De eddig csak azt lattuk, hogy
egyik-masik esetben segitettek. Ha viszont orangyalrol
beszeliink, akkor arra az allando segit6 jelenletre gondolunk, amivel egy-egy angyal orkodik Isten utasitasara a
rea bizott ember felett.
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Az 6rangyal

~

em

dogma, hogy minden embernek megvan a
maga orangyala, De akad-e olyan katekizmus a
vilagon, amelyik nem emliti, hogy Isten szeretetbol rangyalt rendelt mindegyikiink melle? Az orangyal elnevezes a zsoltar szep gondolatara vezetheto
vissza: Isten "elkiildi angyalait hozzad, hogy orizzenek
minden utadon. A keziikon hordoznak majd teged, nehogy kobe botoljek a labad" (Zsolt 91, 11-12).
Itt meg az angyalok sokasaga all vedelmiinkre keszen,
de a Szentirasnak egy masik helye mar olyan velernenyrol tud6sit az apostolok korabol, hogy kiilon angyal orkodik egy-egy ember felett, tehat lehet valakinek "sajat"
angyala is.
Peter egy angyal segttsegevel torrent szabadulasa utan
magara maradt az utcan, es a Marknak nevezett Janos
anyjanak hazahoz sietett, ahol tudomasa szerint sok kereszteny szokott egyiitt lenni. Zorgetett a kapun. A szolgalo megismerte Peter hangjat, de izgalmaban elfelejtette
kinyitni a kaput. Beszaladt a terembe es ujsagolta, hogy
Peter all a kapu elott. A jelenlevok ezt lehetetlennek tartottak es azt valaszoltak neki: "Az angyala lesz az" (ApCseI12,15).
De nemcsak Peternek, az Egyhaz fejenek van angyala,
hanem a hiveknek is. Ezt maga [ezus mondja. A figyel-
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meztetest, hogy meg ne botrankoztassuk a kicsinyeket,
azaz ne vigyiik bfinbe oket, igy indokolja: "Mondom nektek: angyalaik az egben sziinteleniil latjak mennyei
Atyam arcat" (Mt 18,10). [ezus itt az orangyalokrol sz616
tanitast nem mint valami ujat emliti, hanem foltetelezi,
hogy hallgat6i ismerik es elfogadjak, Ebbol vonja le a kovetkeztetest, hogy meg kell beesiilni a kicsinyeket. A "kiesinyek" koze sorolja nemesak a kiskoru gyermekeket,
hanem mindazokat, akik hisznek Benne. A tanitvanyai
ele hivott gyermekkel esak azt akarta hangsulyozni, hogy
gyermeki lelkiilettel kell elfogadni a meghivast a hitre.
Masker (Mt l1,25k) "kicsinyeknek" nevezi [ezus azokat,
akik gyermeki alazattal vetik ala ertelmiiket az isteni kinyilatkoztatasnak, Ennek alapjan egyhazatyak es hittud6sok arra a megallapitasra jutottak, hogy legalabbis
minden hivonek van orangyala.
Aquin6i Szent Tamas reszletesen fejtegeti az orangyalokrol sz616 tanitast, Azt mondja: "Isten azt akarja, hogy
az emberek a foldi eleten at jussanak el az orok boldogsagra. Az emberek gyengek es allhatatlanok, az angyalok
viszont a boldogsag allapotaban elnek megvaltozhatatlanul. Folottebb celszerti, hogy az eros tamogassa a gyenget, a szilardan allo az allhatatlant. Ezert ugy illik, hogy
angyalok segttsek az embereket torekvesiikben a vegso
eel eleresere, Megpedig minden embert kiilon angyal.
Esszeru feltetelezes, hogy amint Isten vilagot kormanyzo
tevekenysege egyenkent minden emberre kiterjed, ugy
minden egyes ember vedelmere kiilon angyal all, mint az
isteni vilagkorrnanyzas szolgaja. Ez kivetel nelkiil minden emberre vonatkozik, mert mindannyian veszedelmes uton jarunk az orok haza fele vandorolva, Veszedel-
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mes utra pedig vezet6t szoktak adni a vandor melle. Isten
is igy tesz az emberekkel. Amig itt a foldon el az ember,
ha megoly gonosz es hitetlen is, a kegyelmi tamogatast
nem vesziti el teljesen. Ezert van mindenkinek sajat 6rangyala, aki nem hagyja el a bolcsotol a sirig."
Eletiink egesz folyaman az angyalok segttsegere szorulunk. Foltetelezhetjuk hat, hogy kiildetesiiknel fogva
mindaddig kitartanak mellettiink, amig az ordog is kiserthet, es egyeb ellenseges hatalmak veszelyeztetnek,
vagyis egesz eletiinkon at, amig csak a masvilagba nem
erkeziink.
A dusgazdagrol es a szegeny Lazarrol sz6l6 peldabeszedben ez all: "Tortent, hogy a koldus meghalt, es az
angyalok Abraham kebelebe vittek" (Lk 16, 22). Ez a
szentirasi hely arra enged kovetkeztetni, hogy az angya10k az orok boldogsagba is elkiserik azoknak az igazaknak a lelket, akiket mar nem terhel torleszteni valo biintetes, Azok lelket pedig, akiknek meg torleszteniiik kell,
a tisztitotuzbe viszik, ahol latogatjak es vigasztaljak
mindaddig, amig szabadulasuk utan ezekkel is a mennyorszagba nem terhetnek.
Az Egyhaznak ezt a nezetet tiikrozi a haldoklokert
mondott ima: "Fogadja testedbol tavozo lelkedet az angyalok fenyes serege. Alljon felre utadb6l a pokoli satan
minden hatalmaval, remiiljon meg es menekiiljon... amikor megerkezel az angyalok kisereteben... Fogadja 6t
Szent Mihaly, az egi seregek vezere. [ojjenek elebe Isten
szent angyalai es vezessek 6t a mennyei [eruzsalembe."
A halal evfordulojan bemutatott mise felajanlo eneke:
"Drunk [ezus Krisztus, mennyei dicsoseg kiralya, vedd
meg minden meghalt hivo lelket a pokol biintetesetol.;
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ne zuhanjanak bele az orok sotetsegbe, Szent Mihaly, az
egi seregek vezere vezesse el oket a Vilagossag Orszagaba ."
A halal napjan pedig ezt keri az Egyhaz: IIIstenem, ne
engedd, hogy szolgad lelke a gonosz lelek hatalmaba keriiljon. Ne feledkezzel meg vegleg r6la, hanem add, hogy
szent angyalaid oltalmukba fogadjak es elvezessek a boldogsag honaba."
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Angyalok a kozossegek elen

hittud6sokt61 nem all tavol az a velemeny, hogy
az egyes embereken kiviil a varosokat es az allamokat, az egyhazi kozossegeket es az egyetemes
Egyhazat, valamint mindezeknek eloljaroit is angyal orzi. Van szentirasi alapja is ennek a velekedesnek,
Daniel profeta elbeszeli, hogy ragyog6 alakban megjelent neki Gabriel foangyal es megsz6litotta: "Daniel, te
kedvelt ferfiul Allj fel, mert hozzad szol a kiildetesem, Ne
felj, Daniel! Mert az elsa naptol fogva, amikor elhataroztad, hogy az igazsag ismeretere torekedve vezekelsz Istened szine elott, konyorgesed meghallgatasra talalt. Eppen a konyorgesed miatt kellett hozzad jonnorn. A perzsak orszaganak (angyal) fejedelme huszonegy napon at
ellenallt nekem. De Mihael, az egyik Iegfobb fejedelem
segitsegemre jott.; Visszaterek, hogy megkiizdjek a perzsak fejedelmevel, Amikor elmegyek, jon [avan fejedelme. Es nem lesz veliik szemben senki mas segttsegernre,
csak Mihael, a ti fejedelmetek." (Dan lO,llkk) .
Mivel Mihael es Gabriel egyarant angyal, azert a SzentIras magyarazoi a "perzsak es gorogok fejedelmet" szinten angyalnak tartjak, Mas exegeidk"a "perzsak es gorogok
jejedelmeit" bukott angyaloknaktartjak, mivel ezek pogany ne-
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* A svajci kiad6 megjegyzese
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pek voltak, tehdt hamis isteneket, azaz ordogoket imddiak . Mihael foangyalt Daniel kifejezetten Izrael nepe "fejedelmenek", azaz orangyalanak mondja (Dan 10,21; 12,1). A Jelenesek konyve ugyanot az Egyhaz vedojekent szerepelteti az ordoggel szemben Gel 12,7kk). Ertheto, hogy az
Egyhaz ot kifejezetten patronusanak tekinti. Unnepet
szeptember 29-en iili.
Ha maguknak a nagyobb kozossegeknek valoban sajat
orangyaluk van, akkor nem jarhatunk messze az igazsagtal azzal a foltetelezessel, hogy a kozossegek eloljaroit is
kiilon angyal segiti, kezdve a papatol az utolso plebanosig, az allamfctol a legkisebb kozseg vezetojeig. Gyakran
igy ertettek a Jelenesek konyvenek azt a helyet, ahol az
egyes "egyhaz,!-k angyalairol" van szo Gel 2,lkk). Itt bizonyara a kozossegek eloljaroira, piispokeire vagy papjaira gondolt a szent ira. (Tudnillik ezeknek az eloljaroknak a szemelyi orangyalai is kello segttseget nyujthatnak
azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a piispokoknek es papoknak mint a kozosseg eloljaroinak kell vegezniuk. Isten elore tudja, hogy kit milyen kozosseg elere hiv, s mar
kezdettol ennek megfelelo angyalt allit melleje.)
Az angyali karok elnevezesenek jelentosege is megnovekszik, ha a nagyobb kozossegek elen valoban angyalok
vannak. A "thronos" szo elsodlegesen nem a mi ertelmezesiink szerinti trent jelenti, hanem a karosszeket vagy az
egyszeru szeket, Kifejezheti ugyan a rajta irlonek jaro
tiszteletet, de nem kell feltetleniil kiralyi trent jelentenie.
A" thronos" tehat annak a tisztsegere utalhat, aki egy kozosseg elen tronol, elnokol, Ilyen ertelemben a tronok karanak, a feliilrol szamitott harmadik karnak az angyalai
tekintelyes kozossegek elen lehetnek. Ugyanigy jelolheto

47

meg az "uralmak" hataskore, valamint a ,,fejedelemsegeke", A "hatalmassagokra" az angyalok taboraban ugy tekinthetiink, mint olyanokra, akik "hatalmat kaptak". Az
"eg hatalmassagai" eszerint azok az angyalok, akik "hatalmuk birtokaban" kiemelten kepviselhetik Isten uralkod6i hatalmat,
Megnyugtat6 gondolat, hogy egy-egy plebania meghatarozott angyal vedelme alatt all, s hogy az egyhazmegyeket magasabb kar angyalai vedik, az egyetemes Egyhaz iigye pedig a legmagasabb angyali karra tartozik. Bar
a templomok es a kapolnak nem szorulnak ennyire vedelemre, hiszen fokepp az imadas helyei, megis van ertelme, hogy ezeket szinten orizzek a sajat angyalaik. Hanyszor es milyen sokaig iiresek ezek a szent helyek? Ejszaka
a pihenes miatt, nappal a munka es a Ianyhasag miatt
nem tart6zkodnak benniik Istent imado emberek. Hive
szem azt lathatja, hogy megsem iiresek, mert angyalok
lebegnek az oltar koriil. De talan itt is mutatkozik kiilonbseg az Oltariszentseget orzo templomok es a kis kapolnak
kozt, ahol ritkan van szentmise es nem orzik az Oltariszentseget, Az elhagyatott kapolna gondja als6bb angyali
karra tartozhat, az Oltariszentseg orei pedig a legmagasabb karb611ehetnek, akik egesz lenye szeretet es imadas.
Enhek tudataban imadkozzuk a szentmisen: "Add, hogy
veliik egyiitt h6dolattal mondjuk: Szent vagy, szent vagy,
szent vagy, Seregek Ura Istene."
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Ilyennek latnak benniinket az
angyalok

9vf:

.nel alaposabban foglalkozunk az angyalok
mibenletevel, valamint az angyali es az emberi termeszet kozti nagy kulonbseggel, annal
elenkebben foglalkoztat minket a kerdes: Mit latnak benniink az angyalok, hogy annyi josaggal gondoskodnak
rolunk?
Mindeneke16tt az Isten kepmasat latjak benniink. 6 sajat kepmasara, onmagahoz hasonlova teremtett minket
(Ter 1,26). Ezt a hasonlosagunkat csodaljak meg ujra meg
ujra szamunkra felfoghatatlan modon, Valoban az Isten
szeretett gyermekeit latjak benniink, orszaganak leend6
orokoseit, akiket megmvott, hogy mindorokke nala legyiink.
Azt is tudja az angyal, hogy a bun eltorzitotta hasonlosagunkat Istenhez, de Iezus szenvedesevel es halalaval ismet helyreallitotta azt. Ez a teny onmagaban is vilagosan jelzi az angyalnak, hogy milyen nagy ertek Isten '
szemeben az embed lelek, amely nem veszendo eziistert
vagy aranyert szabadult ki az ertektelen eletmodbol, "hanem Krisztusnak, a hibatlan es egeszen tiszta baranynak
a vere aran" (lPet 1,18-19).
Az Isteni Ige, az Atya egysziilott Fia leszallt hozzanl< a
mennyb6l, nem azert, "hogy neki szolgaljanak, hanem
hogy 6 szolgaljon es odaadja eletet, valtsagul sokakert"
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(Mt 20,28). Ezert az angyalok is minden bizonnyal szivesen szolgalnak nekiink.
[ezus titokzatos testenek vagyunk a tagjai. Az angyalok
veliink egyiitt Krisztusnak, Fejiiknek es Kiralyuknak
szolgalnak, Husegesek hozzank es soha el nem hagynak
benniinket, mert Krisztus is mindig veliink marad.
Allandoan azt halljuk, hogy az angyalok jzedenekminket, szolgalnak es segftenek nekiink. De vegzetesen tevediink, ha ebbol arra kovetkeztetiink, hogy minden rendben van, es nem tortenhet semmi bajunk. Tapasztalatbol
tudjuk, hogy angyalunk kozeleben is megbotlunk. Nem
az a kiildetese, hogy helyettiink kiizdjon. Nekiink magunknak kell helytallnunk, <'5 csak segH es tanacsot ad .
Hfien tiikrozi ezt a fiatal Tobias tortenete, Kiseroje
Szent Rafael, a nagy angyalok egyike. De mikor Tobias
fele vetodik a nagy hal, hogy bekapja, es Tobias felelmeben felkialt, az angyal megsem ugrik oda, hogy megolje
a halat, hanem csupan bfztatja Tobiast: "Fogd meg!" Adja
a j6 tanacsot, de a cselekves az emberre marad. Hamarosan az angyal ujabb tanacsa hangzik: "yagd fel a halat es
vedd ki a beletl" Azt is kozli, hogy mi legyen a hal szivevel, majaval es epejevel. De a tennival6t ismet Tobiasnak
hagyja. 6 az, aki a szfvet es a majat elegeti, es ezzel eltizi
a Sarat gyotro veszelyes gonosz szellemet. Hazateresekor
is <'5 keni meg epevel atyja yak szemet es adja vissza a
latasat, A fiatal Tobias j61tudja, mit koszonhet titokzatos
kiserojenek. Roviden el is mondja atyjanak: "J6 egeszsegben visszahozott, meggy6gyHott" (T6b 12,3). S nagylelkuen neki akarja adni visszaszerzett va&yonanak a felet. De az angyal nem fogad el adornanyt. Onzetleniil segitett. Vegul szolgalatanak legfobb es vegs<'5 celjakent ar-
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ra utal, aki at kiildte: "Rafael vagyok, egy a het angyal
koziil, aki mindig keszen all arra, hogy az Or folseges szlne ele lepjen... Magasztaljatok Istent orokke, Nem magamt61 jottem, hanem Isten akaratab61. Ezert at dicsoitsetek minden aldott nap." (T6b 12,15-18).
E tortenetbol az is latszik, mikeppen imadkozik ertiink
es veliink az orangyal. Illik rea, amit Szent [ozsefrol
mond az Egyhaz imaja: "Hogy kozbenjarasara elnyerjiik,
amit magunkt61 elerni nem tudunk."
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A vegso idok angyalai

z emberiseg torteneteben nem mindig szerepelnek az angyalok olyan bekesen, mint Rafael foangyal, aki segitett Tobiasnak, es ugyanugy kesz
segiteni minden embernek.
Mivel az angyalok Isten kovetei, elsosorban az 0 erdeket kepviselik. Ez akkor felttino, amikor Isten tiirelmenek
vege, es biintetd igazsagossagae a sz6. Fokepp a vegso
idokben ad6dik ilyen helyzet. Akkor Isten elott felelniiik
kell azoknak az ellenseges hatalmaknak, amelyek az emberiseg tortenete folyaman szembeszalltak szent Akara-taval . A legjobb kepet errol a felelossegre vonasrol a Jele nesek konyveben talaljuk, Maga az Isten adta tudtul ezt
angyala altal az 0 szolgajanak [anosnak (Jel. 1, 2).
Oriasiva nonek itt az angyalok. PI. ezt Irja az apostol:
"Lattam, hogy egy hatalmas angyal szall le az egbol, Fel- .
ho ovezte, es szivarvany Ivelt a feje folott, area ragyogott,
mint a nap, laba meg izzott, mint a tUzoszlop... [obb labaval a tengerben allt, a ballal a foldon. Hangosan kialtozott, ahogy az oroszlan ordit" (Jell0,1-3).
Most hatalmat kapnak az angyalok, hogy az ernberisegen vegrehajtsak Isten biinteto Iteletet, Szabadjukra en gedik az osszes elemeket, es Isten haragjanak cseszeit kiontik az emberisegre. De a vegso idok viharaban sem feledkeznek meg azokr6l az emberekrol, akik Istennek
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szolgaltak rendiiIetlen huseggel. Janos latta, IIhogy napkeletrol egy masik angyal szallt fel, az elo Isten pecsetje
volt nala, Hatarozott hangon sz6lt a negy angyalnak,
akiknek hatalmuk volt ra, hogy artsanak a foldnek es a
tengernek: »Ne artsatok se a foldnek, se a tengemek, se a
faknak, mig meg nem jeloljiik homlokukon Isteniink
szolgait.v" Gel 7,2-3).
Isten szolgai sokat szenvedtek a szazadok folyaman istentelen ernbertarsaik rniatt, kiilonosen uldozes idejen,
Fel-felfohaszkodtak, hogy mentse meg es vedelmezze
oketo S rnintha Isten nem hallotta volna kialtasukat, EIfogtak, megkinoztak es megoltek oketo Valojaban ezeket
az imakat az angyalok Isten ele vittek, ott biztonsagban
vannak a jutalmazas orajaig, A biinteto Iteletet ugyancsak
az angyalok hajtjak vegre, Egyikiik megadja a jelt a kezdeshez.
Janos elott megnyilik az eg, Iatja az illataldozat oltarat
az Isten tr6nja elott, es ezt Irja: IIJott egy angyal, megallt
az oltar e16tt, arany fiistold volt nala. Sok tomjent kapott,
hogy az osszes szentek imadsagaval tegye az aranyoltarra, amely az Isten tr6nusa e16tt all. Az angyal kezebol a
tomjen fiistje a szentek imadsagaval felszallt az Isten ele.
Most az angyal fogta a fiistolot, megtoltotte az oltar parazsaval, es lesz6rta a foldre. Erre mennydorges, eg zenges, villamlas es foldrenges tamadt" Gel 8,3-5). Ezt kovetden a het angyal egymas utan megfujja a harsonat es
ezzel jelzi, hogy most zuhannak az emberekre a nagy csapasok,
Egy masik kep pedig azt a het angyalt allitja elenk, aki
csapasokkal teli het cseszet ont az emberekre. Egy eros
angyal malomko nagysagu kovet dob a tengerbe ezekkel
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a szavakkal: ,,Ilyen lendiilettel vetik majd el Babilont, es
tobbe nyomat sem talalni" (JeI18,21).
Amikor feher felhon lathatova valik az Emberfia a fejen
arany koronaval, a kezeben eles sarl6val, akkor egy angyal harsany hangon igy szol hozza: "Ereszd neki sarl6dat es arass, mert eljott az aratas ideje, es a vetes mar erett
a foldon." (JeI14, 14-15) A konkolyr61 sz616 peldabeszedet juttatja esziinkbe ez a kep, Ejnek idejen az ellenseg
konkolyt sz6rt a buza koze. A szolgak ki akartak gyomlalni, mihelyt a konkolyt eszrevettek. De a gazda azt
mondta nekik, hogy varjanak az aratasig.
[ezus ezt a magyarazatot ftizte a peldabeszedhez: "Az
ellenseg, aki yeti (a konkolyt), a satan. Az aratas a vilag
vege, az arat6k az angyalok. A vilag vegen az Emberfia
elkiildi angyalait, hogy szedjek ossze orszagaban minden
botrany okozojat es a torvenyszegoket. Ezeket tiizes kemencebe vetik, ott siras es fogcsikorgatas lesz." (Mt
13,39kk)
Az istentelen varos pusztulasanal is fontosabb a satan
legyozese, mert a hatterbol o szervezi a vilagon vegbemen6 sok gonoszsagot. De 6t sem maga a vilag Biraja veri
lancra, ezt is az angyalokra bizza.
Janos latta, "hogy egy angyal szallt ala a mennybol, a
melyseg kulcsa volt nala, es nagy lancot tartott a kezeben,
Megragadta a sarkanyt, az osktgyot, vagyis az ordogot, a
satant es ezer eyre lancra verte. Letaszitotta a melysegbe,
bezarta es lepecsetelte, hogy ne vezesse felre tobbe a nepeket, mig Ie nem jar az ezer esztendo. Akkor rovid idore
szabadon engedik" (JeI20,1-3). Ha ez a rovid ido is letelt,
akkor kovetkezik a vegleges befejezes, A satan megegyszer megkiserli, hogy Isten htiseges kovetoi ellen mozg6-

54

sitsa az egesz vilagot, Ttiz hullik az egbol es elhamvasztja
a satan taborat. A satant pedig kenkoves tiizes t6ba vetik.
Ime iitott a vilagitelet oraja, Az Emberfia "elkiildi angyalait hangos harsonasz6val, s osszegyujti a valasztottakat a szelrozsa minden iranyabol, az eg egyik szeletol
a masikig" (Mt 24,31). Most "eljon az Emberfia Atyja dicsosegeben, angyalai kisereteben, es megfizet mindenkinek a tettei szerint" (Mt 16, 27). Az Emberfiae a sz6, az
angyalok h6dolattal halljak Iteletet,
Meg egy egeszen sajatos szerep harul az angyalokra.
Ebben az oraban [ezus val6ra valtja, amit egykor e szavakkal Igert: "Aki tanusagot tesz mellettem az emberek
elott, azt majd az Emberfia is a magaenak vallja az Isten
angyalai elott. Aki azonban megtagad az emberek el6tt,
azt en is megtagadom Isten angyalai el6tt" (Lk 12,8-9). Az
angyalok mintegy utols6 tanui [ezusnak.
Akit [ezus megvall, magaenak mond az angyalok el6tt,
azt az angyalok maguk koze fogadjak, valamikeppen tarsuknak tekintik, es ujjongva kiserik a mennyorszagba,
igazi otthonukba. Mostantol ez az ember az angyalok
kozt el, Megmarad ugyan a kiilonbseg az angyal es az
ember termeszete kozt, nem valik angyalla az ember, de
a kegyelem olyan magasra emeli es naggya teszi, hogy
egeszen kozejiik illik. Angyal es ember j61 megerti egymast. Az ember orok boldogsagahoz az is hozzajarul,
hogy az angyalok meghitt kozossegeben elhet,
Aki mindezt j61 megfontolja, nem maradhat azon a velemenyen, hogy neki az angyalok vilaga nem mond semmit. Ellenkez6leg, arra torekszik, hogy mar itt a foldon
melto legyen az angyalok baratsagara. S minel kozelebb
jut hozzajuk, annal inkabb eszlelheto gondolkodasan es
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erzelmein is az a foldontuli ragyogas, arnely az angyalokat jellernzi. Szent Istvan igy allt a fotanacs elott. "A f6tanacs tagjai mind 6t figyeltek, es olyannak talaltak arcat,
rnintha angyale volna" (ApCsel 6, 15). Ezt a ragyogast
hiaba keressiik azoknal, akik szamara rnese rnaradt az angyalokr61 vallott hit.
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Az angyalok tisztelete

lyanok az angyalok, mint az egbolt csillagai, bekes ragyogassal tekintenek reank. De tobbet jelentenek nekiink a tavoli elettelen csillagoknal.
Az angyalok hihetetleniil kozel vannak hozzank, es letiik
szorosan egybefon6dik a mienkkel. Nem is lehetiink kozombosek, hidegek veliik szemben. Szoros kapcsolatot
kell tartanunk veliik, hogy j61 megismerhessiik egymas
gondolatait.
Ezenkiviil az angyalok az eg lak6i is, az egiek tiszteletet
pedig nagyon a lelkiinkre koti az Egyhaz. A szent angyalokra is vonatkoztathat6 a tridenti zsinatnak az a tanitasa,
amely elsodlegesen a szentek tiszteleterol sz6l, hiszen Isten tronjanal ok is az eg lak6i: IIA szentek Krisztussal
uralkodnak es imadkoznak az emberekert. Udvos es
hasznos, ha a segltseguket kerjiik, es imaikhoz,
hatalmukhoz, segiteni akarasukhoz folyamodunk, amikor Isten jotetemenyeiert esedeziink az a egyszulott Fia,
[ezus Krisztus altal, aki egyetlen Megvaltonk es Udvozitonk. De istenteleniil gondolkodnak azok, akik tagadjak,
hogy mennyei boldogsagukban segttsegul hivhat6k a
szentek, vagy azt allitjak, hogy azok nem imadkoznak az
emberekert, vagy azt mondjak, hogy balvanyimadas az,
ha az egyes szenteket kerjiik, konyorogjenek ertiink,
vagy azt, hogy ez ellenkezik Isten szavaval es Jezus Krisz-
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tusnak kozvetitoi meltosagaval, hiszen 0 az egyetlen kozvetito Isten es az emberek kozt, avagy azt allitjak, hogy
balgasag akar ajakimaval, akar lelekben azokhoz fohaszkodni, akik uralkodnak a mennyben."
A zsinat tanitasa alapjan vilagos, hogy nem reszesitjiik
az angyalokat Istennek jaro tiszteletben, vagyis nem
imadjuk oketo Az Isten tisztelete lenyegesen tobb, mint az
angyalok tisztelete: Istent onmagaert tiszteljiik, az angyalokban viszont azt, amive Isten altal Iettek, A zsinat jogosan veti el azt a tobbszor hallhat6 nezetet is, hogy az angyalok nem veszik tudomasul, amikor hozzajuk fordulunk. Ok szinrol szinre latjak az Istent es benne mindazt,
amit kozolni akar veliik. Az oket erinto foldi iigyeket is.
Isten akarja, hogy segitsenek rajtunk az angyalok, tehat
biztosan tudatja is veliik mindazt, ami ezzel 6sszefiigg.
Maga Iezus sem tekinti az ot megtlleto tisztelet megsertesenek, ha tiszteljiik az angyalokat. Kiilonben nem hangoztatta volna: "Vigyazzatok, ne vessetek meg egyet se e
kicsinyek k6ziil... angyalaik az egben sziinteleniil latjak
mennyei Atyam arcat" (Mt 18,10). Maguk az angyalok
leereszkedesiik ellenere is elvarjak t6liink, hogy tiszteljiik oketo [ozsuenek "az Dr seregenek vezerekent" mutatkozott be az angyal, es mindjart kozolte vele: "Vedd le labadrol a sarut, mert a hely, ahol allasz, szent" (J6zs 5,1415).
Pal irasanak egyik helye azt a latszatot keltheti, hogy
az apostol ellenzi az angyalok tiszteletet, "Senki ne
mondjon benneteket rneltatlannak a jutalomra, foleg az
nem, aki alazatoskodasban s az angyalok tiszteleteben
tetszeleg maganak... s elutasitja a Fot, j611ehet 0 tartja
ossze az egesz testet (az Egyhazat)" (KoI2,18-19). A szo-
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vegosszefiiggesbol azonban kideriil, hogy itt az apostol
olyan zsido-pogany iranyzat ellen kiizd, amely felisteneket tisztelt az angyalokban, teremt6i hatalmat tulajdonitott nekik, es babonas szokasokkal igyekezett j6indulatukat biztositani. Az apostol ezekkel allitja szembe Krisztust, "mert benne teremtett mindent... a tr6nokat, uralmakat, fejedelemsegeket es hatalmakat" (Kol1,16), tehat az
angyalokat is.
Az angyalokat nem tekintjiik sem isteneknek, sem felisteneknek, hanem az Isten teremtmenyeinek es szolga16inak. Nem hagyjuk el Krisztust, hogy az angyaloknak
szolgaljunk, hanem eppen az angyalok segitsegevel akarunk eljutni Krisztushoz. Nem celunk, hogy kiilonfele
mesterkedesek altal az angyalok utjan jussunk magasabbrendu ismerethez, mert a kereszteny hitet tartjuk
legnagyobb bolcsessegunknek. Hitiinkhoz igazodunk az
angyalok tiszteleteben.
Hogy milyen nagyra becsiilte Pal az angyalokat, az kideriil a Tim6teusnak irt levelebol: "Az Istenre, Krisztus
[ezusra es a valasztott angyalokra kerlek, .." (1Tim 5,21).
A lehet61egmagasabbakra hivatkozva keri. S az angyalok
is ide tartoznak.
Ha egyszer bizonyos, hogy tisztelniink kell az angyalokat, koztiik leginkabb az 6rangyalokat, akkor ez megszabja tovabbi magatartasunkat is veliik szemben. "A segit6 angyalok" cirrui fejezetben mar emlitettiik, hogy Isten Izrael nepet angyal vezetesere bizta, es igy figyelmeztette 6ket: "Tiszteld 6t, hallgass szavara es ne lazadozz
ellene. Engedetlensegedet nem bocsatana meg, mivel az
En Nevem van benne" (Kiv 23,21). Tehat Isten azt kivanja
toliink, hogy kello tisztelettellegyiink az angyalok irant,
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ismertetOjegy is. Sokat Irtak roluk ezen a cimen: A szellemek megkiilonboztetesenek szabalyai.
Az angyalok tiszteleteben az Egyhaz j6 peldaval jar
elottiink. Unnepeket rendelt tiszteletiikre. Legismertebb
az orangyalok iinnepe oktober 2-an. Nemely egyhazmegyeben mar szeptember elso vasarnapjan iinneplik, mivel az egesz h6napot az orangyaloknak szentelik (ahogy
majust a Sztizanyanak es marciust Szent J6zsefnek).
Szent Mihael fOangyal iinnepe is erre a h6napra esik.
Ujabban Gabriel es Rafael foangyal imnepet szinten szeptember 29-ere tettek, Az angyalok iinnepei kozt Szent Mihaele a legregibb, eredete messze a multba nyulik. Az angyalok iinnepenek szentmisejeben es zsolozsmajaban a
Szentirasnak az angyalokrol sz616 legszebb helyeivel talalkozunk,
A Malakias erseknek tulajdonitott jovendoles alapjan
XII. Pius mint "pastor angelicus" (angyali pasztor) szerepelt. 1958. okt6ber 3-an - nehany nappal a halala elott
- meg egeszen az angyalok iinnepenek hatasa alatt az
angyalokrol beszelt az amerikai zarandokoknak: "Tegnap iinnepelte az Egyhaz a szent angyalokat. Nem ezt
mondta [ezus a gyermekekrol, akik tiszta es szereto szivehez mindig olyan kozel alltak: "Angyalaik az egben
sziinteleniil Iatjak mennyei Atyam arcat"? S ha felnonek
a gyermekek, ifjukorukban vagy kesobb angyalaik talan
elhagyjak oket? Nem, biztos, hogy nem! Nines az a sziirke
es kicsi ember, akinek ne lenne orangyala. Oly dicsok, oly
tisztak, oly csodalatosak az angyalok, s megis a mieink!
Utatokat egyengetik es orkodnek folottetek, hogy hfitlenne ne valjatok Krisztushoz, az 0 Urukhoz. Nemesak vedenek az uton ratok leselkedo veszelyektol, hanem mel-
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lettetek vannak biztato szavukkal, hogy mindig magasabbra torekedjetek Krisztus altal az Istennel val6 egyesiilesre. Kedves zarandokok, nem bocsathattunk el benneteket atyai intelem nelkiil: legyen fogekony lelketek a
felettetek lev6 lathatatlan vilag fele, "mert a lathato muland6, a lathatatlan azonban orok" (2Kor 4,18) . Ujb61 er6siteni akartuk az angyalokhoz ftiz6d6 testveri kozelsegteket es baratsagtokat, Ok allhatatos buzgalommal szolgaljak megvaltastokat es megszentelodesteket. Adja Isten, hogy egy orokkevalosagon at hianytalan oromben
veliik lehessetek. Mar most lassatok hozza, hogy megismerjetek 6ket."
A papa szavaival kis fiizetiink ertelmet es celjat annyira
osszefoglaltuk, hogy ezzelle is zarhattuk volna. De meg
ad6sak vagyunk a felelettel egy kerdesre: Mikeppen mutatkozzek meg a hetkoznapi elettinkben az angyalokr61
vallott hit? A kerdest nem hosszu elmeleti fejtegetessel
tisztazzuk, hanem szentek segttsegevel, akiknek eletet athatotta az angyalok tisztelete.
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Angyalok a szentek eleteben
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oltak szentek, akik megkaptak azt a nem mindennapi kegyelmet, hogy meghitt kapcsolatuk
lehetett az angyalokkal. Legjobban rajtuk latszik, milyen boldogit6 es gyiimolcsozo szarnunkra az
angyalok tisztelete.
Kb. Kr. u . lSD-bol szarrnazik a "Hermasz pasztora".
Annak idejen olyan nagyra becsiiltek ezt az Irast, hogy
egyesek a Szentiras k6nyvei koze akartak sorolni. Hermasz angyalt61 tudta meg, hogy mi az Egyhaz es mik a
kereszteny elet alaptetelei, Az angyal a bunbanat angyalakent jelent meg, es ismertette az igazi bfinbanat nagy
erteket,
A regi vertanuaktak egyik gy6ngye az elokelo Perpetua
rabszolganoje, Felicitasz es harem hitujonc vertanusaga.
Benne boldog Saturus sajat maga irja le azt a Iatomast,
amelyben resze volt: "Szenvedtiink es megvaltunk a testunktol, negy angyal kelet fele ragadott anelkiil, hogy keziik erintett volna minkeL. Amint elhagytuk a vilagot,
nagy fenyt Iattunk legeloszor. A mellettem Ievo Perpetua
megsz6lalt: »Ez az, amit Igert az Ur nekiink, igerete most
beteljesedett.« Innen tovabbvittek az angyalok, kozben
tagas ter tarult fel elottiink, ligethez hasonl6... Itt is negy
angyalt Iattunk, az elobbieknel is fenyesebbeket. Amikor
eszrevettek minket, tiszteletiiket fejeztek ki es odasz6ltak
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a tobbi angyalnak: Megerkeztek, megerkeztekl Erre az
angyalok, akik hoztak, meglepodtek es csodalkozva letettek. Gyalog haladtunk at a teren es megtalaltuk a tobbit
(vertanut) ... Az angyalok pedig igy biztattak minket:
Menjetek be es koszontsetek az Drat! Beleptiink es hallottuk, hogy sok hang sziinteleniil egyiitt zengi: »Szen t,
szent, szent«. Ezen a helyen idos ferfiu iilt hofeher hajjal
es fiatalos arccal. A labat azonban nem Iattuk, .. Almelkodva Ieptiink be es alltunk meg a tron elott. A negy angyal magasra emelt minket, es mi megcsokoltuk at." E
latomas szinesen mutatja be azt, hogy az angyalok mikeppen vezetik a vertanukat az orok boldogsagra, s kiserik Isten tr6nja ele.
Szent Atanaz konyve, a "Szent Antal elete" mas oldalr61 vilagitja meg az angyalok szerepet, Antalnak hosszu
idon at kemenyen kellett kiizdenie a gonosz szellemekkel, aztan megvigasztalta at az angyalok jelenlete. Tapasztalatb61 jol ismerte a ketto kozti kiilonbseget. " Beszede a szerzetesekhez" eloszor az ordogot ismerteti, majd
igy folytatodik: IIMegjelenesiik (az angyaloke) annyira
csendes es szelid, hogy azonnal orom, dedi es batorsag
tolti el a lelket. Mert veliik az Ur, ami oromiink. A baterito era az Atyaistentol van. A lelek gondolatai zavartalanok es bekesek. Az igy megvilagositott lelek latja a jeleneseket. Annyira vagyakozik az egiek es a jovendo
utan, hogy mindenkeppen csatlakozni szeretne hozzajuk
es veliik egyiitt tavozni innen. S ha akad, aki emberi gyengesegeben fel a jok megttelesetol, akkor a jelenesek (az
angyalok) szeretetiikkel haladektalanul megszabaditjak
a felelemtol". Az itt elmondottakat elsa fejezetnek is tekinthetjiik a szellemek megkiilonboztetesehez,
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A meghitt kapcsolat az angyalokkal kozkincse lett annak a sok ferfiunak es n6nek, akik remetekent vagy mint
kolostorok Iakoi benepesitettek Egyiptom es Kisazsia
pusztait,
Ninivei Izsak, aki elobb e varas puspoke volt, majd szir
szerzetes lett, a hetedik szazad vege fele a multat idezo
irasaban a regi szerzetesek erenyes eleterol ezt kozli veliink: "Mit is mondjunk arrol a sok remeterol, zarandokrol es igazi btinbanorol, akik angyali seregek tartozkodasi helyeve valtoztattak a pusztasagot? Mert angyali modon eltek, ezert csatlakoztak hozzajuk az angyalok, s
mint az egyetlen Or igazi szolgai, mennyei seregiikkel allandoan azoknak gyiilekezeteben akartak lenni, akik eletiik egesz folyarnan a maganyt szerettek... Kozben angya10k oktattak 6ket a 1elki eletre, kulonfele kerdesekre va1aszoltak nekik. Ha eltevedtek a pusztaban, utbaigazitottak, kisertesekbol es mas veszelybol, amelybe belesodrodtak, kimentettek oket, pl . kigyok, melysegbe zuhanas
vagy koomlas veszelyebol, Ha az ordogok nyiltan es er6 szakosan tamadtak rajuk, akkor neha lathatoan jelentek
meg nekik, s kifejezetten megmondtak, hogy megsegitesiikre kaptak kiildetest, beszelgetesiikkel pedig batoritottak 6ket. Kigyogyttottak 6ket betegsegeikbol, vagy baleset okozta seriileseikbol. A hianyos taplalkozas miatt kimeriilt testiiket szoval vagy keziik erintesevel meger6sftettek, a legyengiilt szervezetbe titokzatos uton uj er6t
juttattak. Volt, hogy taplalekot hoztak nekik, keszletet kenyerbol, olajbogyobol es gyumolcsbol, Egyeseknek hala1uk idejet is elore jeleztek,
A regmult esemenyeinek reszleteit nehezen tudjuk kielegitc medon ellen6rizni, de meghitt kapcso1at az an-
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gyalokkal nemcsak akkor fordult e16. A kozepkor vegen
es az ujkorban is csodalatos peldakat talalhatunk erre. Itt
kulon ki kell emelni az 1440-ben elhunyt R6mai Szent
Franciskat, Napjan az Egyhaz ezt szokta imadkozni (m arcius 9.): "Isten, te megadtad Franciska szolgalodnak azt
a kegyelmet, hogy az angyalokkal bizalmasan tarsalgott..." Ha az Egyhaz ezt ilyen m6don hangsulyozza, akkor rendkiviil bizalmas lehetett a kapcsolat. Sajat sagos,
. hogy Szent Franciska mellett eletenek harem kulonbozo
.szakaszaban mas-mas 6rangyalt talalunk. Az else az angyalok karabol volt, a masodik az arkangyalokebol, a
harmadik pedig a hatalmassagokebol. Az els6nek a jelenletet bizonyos kiilso jelekbol allapithatta meg, mig a rnasik kett6 Iathato alakban mutatkozott. Mind a harem j6
baratkent es tanacsadokent azon faradozott, hogy Franciska lelke egyre tisztabb es tokeletesebb legyen, es arr a
neveltek, hogy nagyon lelkiismeretesen teljesitse kotelesseget Istennel szemben es allapotbeli kotelesseget, mint
feleseg es anya. Ha hibazott, megbiintettek. Az else an gyal tobbszor meg is verte, a jelenlev6k hallhattak a suhintasokat, de nem lattak senkit. A masodik egy-egy botlas utan addig nem jelent meg ujra lathatoan, amig Franciska meg nem banta htitlenseget, es bocsanatot nem kert.
A harmadik angyalban meg tisztabban latta Isten titkait,
mint az elozo kett6ben. Imaja kozben csillog6 fenyoszlop
emelkedett az angyal fejetol az eg fele, jelezven, hogy 15ten ele viszi az imat. Azt is eszlelte, hogy aranyfonalbol
sz6ttest keszit az angyal, es rnegertette belole, mire elke sziil a sz6ttes, addigra befejez6dik az elete. Mindezt
oszinten elmondta lelkiatyjanak, aki Franciska h al al a
utan hiteles tanukent nyilatkozhatott a tortentekrol, es
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ezzel kepet rajzolt arr6l, hogy mikeppen vezettek az angyalok lelkigyermeket foldi eleten keresztiil.
Szent Franciska 18. szazadbeli parjanak tekinthetjiik a
jezus sebeirol elnevezett Maria Franciskat, akit 1867-ben
avattak szentte. Szent Rafael volt nagy partfogoja, akit
allandoan ugyan nem lathatott, de sfirfin megjelent neki,
s meg testi eletenek is nagy szeretettel gondjat viselte,
mint tette valamikor a fiatal Tobiassal.
_,
.D .
A 16. szazad egyik legnagyobb misztikusa, ~ v i l ~
.Terez, egyik latomasa leirasaban gyonyoru peldat szolgaltat arra, hogy egy angyali jelenes milyen ihletet adhat
az Isten iranti szeretet langra lobbantasahoz: Bal oldalamon egy angyalt lattam testi alakban. Ilyen forrnaban
csodalatosan ritkan latom oket. Bar sokszor jelennek meg
nekem angyalok, de rendszerint anelkiil, hogy latnam
oket. Most azonban azt akarta az Ur, hogy lassam az angyalt testi alakban. Nem volt nagy, hanem kicsiny es nagyon szep. Area ugy langolt, hogy a legmagasztosabb angyalok egylkenek gondoltam, akik teljesen langban allni
latszanak, Bizonyara ok azok, akiket kerubimnak neveznek. Neviiket ugyan nem mondjak meg, de azt nagyon
jol latom, hogy az egben kimondhatatlan kulonbseg van
kozottiik.
A nekem megjelent angyalnak hajit6dardat lattam a ke.zeben, s uSy tunt, hogy a hegye tiizes. U gy ereztem, mintha a dardaval nehanyszor atiitotte volna a szivemet. Es
amikor kihuzta, ugy ereztem, mintha szivemnek legbensejet huzta volna ki. Vegul elhagyott, s en egeszen langra
lobbantam Isten tiizes szerelmet61. Ennek a sebesiilesnek
a fajdalma olyan nagy volt, hogy panaszos s6haj hagyta
el ajkamat. Azonban a gyonyor is, amelyet ez a rendkiviili
r"O _ _ ._.
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fajdalom okozott, olyan tularado volt, hogy lehetetlen lett
volna azt kivannom, hogy szabaduljak tole, vagy hogy
barmi csekel
dologgal megelegedtem volna, mint 15tenne ; ez nem testi, hanem lelki fajdalom, bar a test is
reszt vett benne, nem is kis mertekben. Ez a szeretetegyesiiles, amely most a lelek es Isten kozott vegbemegy, oly edes, hogy azert esdeklek az Ur josagahoz, izleltesse meg azzal is, aki talan hazugsagnak gondolja ezt.
Ez ido alatt mintha magamon kiviil Iettem volna. Nem
. akartam sem beszelni, sem Iatni, csak belesiillyedni a magam fajdalmaba, amely nagyobb dicsoseg volt szamornra, mint ami barmely teremtmenyben lelheto."
A 19. szazad masodik feleben elt egy leany, aki kora
ifjusagatol szinten tapasztalta es gyakran latta is, hogy
orangyala kiseri, Neve Klara Moes, domonkos never, a
limpertzbergi (Luxemburg) es a klauseni (Mosel) kolostor alapitonoje. Nagyon pontos feljegyzesei az orangyallal val6 kapcsolatarol megjelentek az eletrajzaban, amelynek kiad6ja J.P. Berthel (Mutter Klara Moes O. P . Luxen.burg, 1908).
Boldog Faber Peter jezsuita Loyolai Szent Ignac elso
tarsai koze tartozik. Eleten lemerheto, milyen bizalmas
kapcsolat alakithato ki az angyalokkal akkor is, ha n em
nyilik meg az eg, hogy azok fenyes alakban, htiseges baratkent jelenjenek meg. Rank maradt lelki naplojaban
rendszeresen feljegyezte, hogy milyen belso inditasokat
erzett, 5 hogy milyen volt az imaelete. A konyv olyan
nagyszeru, hogy Szalezi Szent Ferenc hires mfiveben, a
Filoteaban Faber Peterre, mint az angyalok tiszteletenek
kovetendo peldajara hivatkozik. Faber pl. ezt Irja: "Amikor megerkeztem Spanyolorszagba, szokatlan jambor er-
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zelmek es bels6 meglatasok arra inditottak, hogy hivjam
segitsegul Spanyolorszag f6angyalait, angyalait es szentjeit.. . Elhataroztam, hogy minden orszagban es fejedelemsegben azoknak az angyaloknak, f6angyaloknak es _
6rangyaloknak oltalmaba ajanlom magamat, akiket ott
kiilonoskepp tisztelnek. Ezt az ahitatgyakorlatot vegzem, valahanyszor egy helysegert vagy varosert nagyon
akarok imadkozni. Aztan azokat a szenteket es angyalokat kerem, akiknek sziviigyiik az oUam lelkek sorsa.
Akar az el6ke, akar az elhunytake."
. Egy masik helyen ezt irja a sajat lelkehez sz6lva: "Amikor megerkeztem egy helysegbe, vagy rneglattam egy videket, vagy hallottam valamelyikrol, akkor (lelkem) inditast kaptal imadkozasra es annak az isteni kegyelemnek a kiesdesere, hogy legyen kegyes hozzank a foangyal, akire ez a videk tartozik, es az ott lak6 emberek orangyalai" .
"Az emberi j6indulat biztositasara szuksegesnek lattam, hogy ne csak tegyek valamit, hanem forduljak ahi- .
tattal az osszes 6rangyalhoz is, mert nekik ezernyi modjuk van az embereket iranyomban j6indulatra hangolni
es az ellense hatalmat kiserteseit me torni."
Szent Mihaly iinnepen az volt az 6haja, hogy mellette
legyenek az angyalok a zsolozsma imadkozasanal: "Ahitatot ebresztett bennem az a gondolat, hogy a zsolozsma
szavai milyen j6 alkalmul szolgalhatnak arra, hogy az angyalokat es a szenteket Isten dicsoitesere, az en megsegitesernre es 6hajom teljesitesere inditsak. Dgy ereztem, nagyon hasznos, ha buzg6n kerjiik oket, hogy segitsenek az
elmelkedesben es Isten dicsereteben, mivel ok szinrol
szinre latjak az Istent. J6 nekiink embereknek, ha azt ki-
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vanjuk, hogy potoljak fogyatekossagunkat minden tekintetben, es botlasainkert kerjenek bocsanatot mennyei
nyelvukon,"
Itt olyan ferfiu szavat halljuk, aki nem kerdezi ketkedve, hogy leteznek-e angyalok, s nem is fel att6l, hogy gyereknek tartjak, ha az angyalokhoz fordul. Nata az angya10k ismerete nem maradt puszta elmelet, Ertett ahhoz,
hogy az elmeletet mely gondolatok elo forrasava valtoztassa, amely egesz eletet alakitja. MegjelOli az utat, amelyen koznapi eletiinkben is 'beszed es kozelsegbe juthatunk az angyalokhoz. Megsejteti veliink, mennyi elet liiktet az angyalokr6l vallott hitiinkben. Sok emberben ez a
hit holt, termeketlen toke marad.

Nekiink aligha jelennek meg ldthatoan. az angyalok, megie
mellettii.nk vannak. Ha Faber Peterkent mi is az igaz hit
szemevel Idiruink, akkor mindeniitt taldlkozruink velii.k.
Rajtunk mulik, hogy rtijuk ismerii.nk-e, s koszontjii.k-e 6ket,
avagy neman esidegeniil megyii.nk el mellettii.k. Ez boldogstigunkat jelentheti, vagy boldogtalanstigunkat.
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