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„Egy megtámadott, szorongatott nemzedék számára talán a legfontosabb feladat a szent angyalokat leesdekelni, velük a
legbensőségesebb módon egyesülni, és ezáltal a mennyei seregeket egy egészen új módon a földdel szövetségre léptetni. Isten
küldte szét az angyalokat. Nemde az a hallatlan feladat jutott nekünk osztályrészül, hogy megkössük az angyalok és a föld
egymással való szövetségét, hogy segítő hatalmuknak kiszolgáltassuk nyomorúságunkat?... Egészen komolyan meg kell
szívlelnünk azt az igazságot, hogy sohasem vagyunk egyedül... Ha az ember nem egy az angyallal, akit Isten adott neki, ereje
szétesik, művei szétporlanak...Teljességgel lehetetlen a földön megállni az angyalnak való önátadás nélkül, az ő oltalma nélkül...
Korunkra hatalmasan rányomja bélyegét az angyalok jövetele és köztünk járása. Az a nemzedék, amely tud az angyalok
hatalmáról, és nekik ajánlja magát, nem pusztulhat el.”
(Reinhold Schneider)
Reinhold Schneider a hitleri időkben Németország lelkiismerete volt. Sok írása van a szellemek megkülönböztetéséről és az
angyalokról. Volt egy próféciája is, amely szerint az emberiség éppen ezekben az években, amikben most élünk, egy döntő
változáson fog átmenni. Úgy tűnik korunkra még inkább vonatkoznak azok a kijelentések, amelyeket Reinhold Schneider a saját
koráról tett. Itt az ideje, hogy megkössük ezt a szövetséget a szent angyalokkal, és hogy minél többen belekapcsolódjanak ebbe a
szövetségbe.
Hogy a szent angyalokkal való szövetségkötés hatékony legyen, ahhoz megfelelő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzünk róluk. Két
fél közötti együttműködés, szövetség, szerződés esetén valamilyen közös cél szükséges, amelyben mindkét fél egyetért, ugyanazt
akarja. Ember és angyal esetén mi ez a közös cél, mik ezek a közös célok?
·
Isten szolgálata, az Ő ügyeinek előbbre vitele, céljainak a megvalósítása.
·
Isten ellenségének, a sátánnak a legyőzése.
Ugyanazt akarjuk mindketten, angyal és ember, de mások az eszközeink, mások a lehetőségeink. Van, amiben ők segítenek
minket, van amiben, mi segíthetünk nekik. Mi többet kapunk tőlük, de mi is adhatunk nekik, így igazi fegyvertársak, szövetségesek
lehetünk. Mielőtt ezt a kétoldalú viszonyt megvizsgálnánk, összegyűjtenénk, hogy a velük való szövetségkötésben ők mit nyújtanak
nekünk, és mi mit nyújthatunk nekik, fontos, hogy átismételjük az angyalok fő jellemzőit, mert sokféle téves elképzelés van
napjainkban róluk.
Milyenek az angyalok? Ha egy teljesen tudatlan, tájékozatlan ember akar ismereteket szerezni ma az angyalokról könyvekből
vagy az internetek, akkor nagyon sok badarsággal találkozik. A legfőbb tévedés, hogy nem tesznek különbséget szent, Istenhez hű
angyalok, és Isten ellen fellázadt, bukott angyalok között. A legtöbb angyal, aki jelentkezik világunkban, és akikről mint angyalokról
szó van, az bukott angyal, Isten ellen fellázadt angyal, aki a világosság angyalának álcázza magát, és aki az embernek csak
kárára van. Ezért fontos röviden a katolikus angyaltan kifejtése, áttekintése. Az angyaltan része a démonológia is, amely a bukott
angyalokkal, démonokkal foglalkozik. De itt csak a szent angyalokra vonatkozó főbb tudnivalókat foglaljuk össze.
Az angyalokat Isten teremtette. Tehát nem valami öröktől fogva létező mellék-istenek, vagy Istennel egyenrangú lények. És
angyalnak teremtette őket. Tehát például nem üdvözült emberekből lettek! Aquinoi Szent Tamás és mások ugyan azt mondják,
hogy az üdvözült emberek a bukott angyalok helyét fogják betölteni a mennyben, de ez nem jelenti azt, hogy angyallá válnak.
Érvként e felfogás mellett fel szokták hozni Jézus szavait is: „olyanok lesznek, mint Isten angyalai.” Ezt tényleg mondja Jézus, de
mondatának első feléről sem szabad megfeledkezni. „Nem nősülnek és nem mennek férjhez,”(Mt 22,30). Tehát csak ebből a
szempontból lesznek olyanok, mint az angyalok és nem lesznek természetük szerint angyalokká! Az ember üdvözült állapotában is
ember marad és – legkésőbb az utolsó ítéleten – visszakapja a testét, de megdicsőült állapotban. Az angyal viszont nem fog testet
kapni az utolsó ítéleten sem.
Isten a semmiből teremtette az angyalokat, mint az egész világmindenséget is. Mondhatjuk azt is, hogy saját magából, mert a
semmiből teremtés egyedül Istennek a sajátja. És jónak teremtette őket, egy részük a saját akaratából vált rosszá.
Isten az angyalokat is saját képére és hasonlatosságára teremtette, mint az embert, azaz értelmük és szabad akaratuk van.
Csakhogy ezeket a képességet sokkal magasabb szinten gyakorolják, mint az ember, akit a megromlott emberi természet lehúz.
Az áteredő bűn és a személyes bűnök következtében az ember értelme elhomályosult, akarata rosszra hajlóvá vált. Pál apostol ez
úgy fogalmazza, hogy „nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem, amit nem akarok, a rosszat.” (Róm 7, 19). De azért is
tökéletesebb az értelmük és erősebb az akaratuk, mert magasabb rendű teremtmények, közelebb vannak Istenhez, és így jobban
hasonlítanak rá. A különböző karokban olyan mérvű ez az Istenhez való hasonlóság, amilyen közel vannak Hozzá.
Próbának lettek alávetve, akárcsak az ember. De mivel tiszta szellemi létezők, ezért náluk az egyszeri döntés visszavonhatatlan.
Azért nem is tudják a bukott angyalok megbánni lázadásukat, és így bocsánatot sem nyerhetnek. Viszont a jó angyalok egykori
döntése Isten mellett szintén örökre szól. Így többé nem követhetnek el Isten akarata ellen semmit, azaz nem képesek többé
bűnre. Az Isten melletti vagy ellene szóló döntés meghozatalára az embernek egy élet adatott. Amíg az ember a földön él, addig
dönthet Isten mellett, vagy Isten ellen. De az ember csak ezen a földön képes változtatni a döntésein. Halála után már továbbra is
azt akarja, úgy akarja, ahogy halála előtt döntött.
Az angyalok tiszta szellemi lények, anyagi testük nincs. Ha kapcsolatba akarnak lépni az emberekkel, akkor a kapcsolattartás
idejére látszat testet is felvehetnek Isten akaratából. Például Gábor arkangyal megjelent Máriának, vagy Rafael arkangyal
Tóbiásnak. Gábor néhány percre, Rafael talán hónapokra. Megjelenhetnek teljesen emberi alakban, ha nem akarják, hogy
fölismerjék angyal voltukat, de megjelenhetnek mennyei fényességben és hatalommal, rendszerint szárnyakkal, ha azt akarják,

hogy fölismerjék őket. (Lehetséges meghalt emberek: szentek, vagy tisztulás állapotában lévő lelkek megjelenése is, de ezek
sohasem jelennek meg szárnnyal. Többnyire fölismeri őket az ember, hogy nem angyalok és nem is lesznek soha angyallá.)
Amikor az ember számára láthatóvá válnak, ezt úgy is magyarázhatjuk, hogy az ember érzékeire, látószerveire hatnak úgy, hogy
az ember „lássa” őket.
Mit jelent az, mik következnek abból, hogy nincs testük? Nincsenek térhez és időhöz kötve, mint az anyagi létezők. Tehát tudnak
egyszerre több helyen is jelen lenni és tevékenykedni. Például, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, az egész sereget egyetlen
angyal kísérte. („Felkelt erre Isten angyala, aki Izrael tábora előtt vonult és mögéjük ment. /Kiv 14,19/) Ez az angyal képes volt az
egész hosszan vonuló tömeget gondozni. („Mintegy 600.000 gyalogos férfi, azonkívül asszony és gyermek. Nagyszámú héber is
ment velük és igen sok juh, marha és mindenféle jószág.”) /Kiv 12, 37-38/) Ez azért lehet fontos számunkra, mert nyugodtan
megkérhetjük angyalunkat, hogy menjen el másokhoz segíteni. Nem kell félnünk, hogy azalatt mi védelem nélkül maradunk.
Az angyal általában egyszerre függeszti tekintetét folytonosan Istenre, és ugyanakkor képes ránk is ügyelni. Látásuk nem
érzékszervhez kötött, ezért nincs térben és időben lehatárolva, mint a mi anyaghoz, szemhez kötött látásunk. Egyszerre tud körben
látni, vagy számunkra elérhetetlen messzeségbe. Ugyanez vonatkozik a hallásukra. Se tapintó, se ízlelő vagy szagló érzékszervük
nincs. Nem fáznak, nincs melegük, nem lehetnek betegek. Nincsenek alávetve a tömegvonzásnak, azaz nincs súlyuk. Nem
esznek, nem isznak, nincs szükségük alvásra vagy pihenésre, nem fáradnak el, mert mindez testi jellemző. Az ő táplálékuk és
lélegzetük: Isten. Mindenféle tartásban szabadon tudnak mozogni minden irányban. Minden közegben tudnak mozogni, levegőben,
légüres térben, vízben, falakon, zárt ajtókon keresztül is. (vö.. Péter kiszabadítását a börtönből: Csel 12,7.) Tűzben nem égnek
meg. (vö. a 3 ifjú történetét a tüzes kemencében Dán 3. fej.). Mozgásukat akarattal, kívánsággal idézik elő, ahogy a mesében van:
„Hipp, hopp, ott vagyok, ahol akarok!” Nincs szükségük ehhez vándorlásra vagy utazásra, azonnal ott vannak, ahol akarnak. (vö.
amikor Habakuk prófétát odaröpíti az angyal az oroszlánverembe vetett Dánielhez. „Az Úr angyala megragadta hajánál fogva és
szélsebességgel elvitte Babilonba a verem fölé” /Dán 14, 36./ Júdeából Babilonba: kb. 3000 km!)
Távolba is tudnak hatni az akaratukkal, vagy modern fizikai kifejezéssel, az erőterükkel. Szavak nélkül is tudnak kommunikálni
egymással. Csak, ha emberrel van dolguk, akkor beszélnek. Mindez mivelünk is így lesz halálunk után, amikor visszakapjuk a
testünket a világ vége után, vagy az újvilágban, mert ez megdicsőült test lesz, mint a föltámadt Úré.
Mindezekről talán azért érdemes elmélkedni, hogy felfogjuk, micsoda ajándékot kaptunk az őrangyalunkkal!
Az angyalok létszáma, csoportosítása
Számuk „ezerszer ezer és tízezerszer tízezer” (Jel 5,11). Ez azt jelenti, hogy megszámlálhatatlanok. Bizonyos ételemben
felfoghatatlanok is, annál inkább, minél közelebb vannak Istenhez. Éppen Istenhez való közelségük szerint csoportosítjuk őket.
9 angyali kar van, mindegyiken belül 3-3 kör, vagy csoport található.
Az első kör Isten trónját veszi körül. Ők az imádás köre. Ide tartoznak a Szeráfok, latin szóval (Serafim), a Kerubok (Kerubim), és a
Trónok (Troni).
A második kör a világmindenséget, a kozmoszt veszi körül. Ez Isten rendjének és mindenhatóságának a köre. Ebbe tartoznak az
Uralmak (Dominationes). Őket kell kérni, ha valamilyen hatalmunk van, hogy soha ne éljünk vissza vele, azt mindig mások javára
használjuk, ahogyan egy anya használja a hatalmát a gyerekeivel szemben. De kérhetjük igazságtalan, zsarnokoskodó
feljebbvalókkal való kapcsolat rendbehozására is, és minden elnyomás ellen. Ide tartoznak továbbá a Hatalmak (Potestates). Ők
erőteljesen és minden hatalmukkal végbeviszik Isten akaratát. Kérhetjük is ezt tőlük, ha szükséges. Végül ide tartoznak a
Fejedelmek (Principatus). A Fejedelmek bölcsen kormányozzák fejedelemségüket, (országokat, plébániákat, kolostorokat), és a
rend képviselői, Isten rendjének a képviselői. Köszöntsük a plébánia angyal-fejedelmét, amikor belépünk egy templomba, vagy az
ország fejedelmét, ha átlépünk egy országhatáron.
A harmadik kör a Földet veszi körül. Ez a Megváltás köre. Ebbe tartozik az Erők, vagy Erősségek kara (Virtutes) Ők közvetítik
számunkra az erényeket, elsősorban a 3 isteni erényt, a hitet, a reményt és a szeretetet. Közülük kerülnek ki az Egyház angyalai
is. A második csoportot ezen a körön belül a Főangyalok (Archangeli) kara alkotja. Tudjuk a Szentírásból, hogy az Arkangyalok
heten vannak. Szt. Rafael mondja Tóbiásnak és apjának Tóbiás Könyve végén, mikor kinyilatkoztatja nekik angyal voltát: „Egy
vagyok a 7 szent angyal közül, akik készen állunk, hogy Isten fölséges színe elé lépjünk” (Tób 12,15). Tehát mindig készen állnak
a küldetésre, szolgálatra. Három Arkangyalnak a nevét is ismerjük a Szentírásból: Mihály, (Michaél) Gábor (Gábriél) és Rafael.
Mindhárom névben -él =„Éli”= IS-TEN, azaz, már a nevük is jelzi, hogy ISTEN angyalai. (Emlékezzünk Jézus kiáltására a
kereszten: „Éli, Éli, lamma sabaktani? Azaz Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?)
A többi négy arkangyal neve is ismeretes a hagyományból. Van néhány templom, ahol szobraik alatt ott van a nevük is: Szalatiél,
néha Szadiél, Galatiél, néha Gráciél, Áriél, Jophiel, (olvasd: Jofiél), néha Jofitiél. (Némely látomásban még több arkangyal is
megjelenik, esetleg a nevüket is közlik, ami más, mint a fentiek.)
A harmadik körből a hozzánk legközelebb esők az Angyalok (Angeli). Ez a legalsó, a Földhöz, vagyis hozzánk legközelebb lévő
angyalok kara a felsőbb karoktól befogadja az isteni megvilágosításokat, és továbbítják az embereknek, amelyekből ki-ki feladatai
szerint kap Az őrangyalok legnagyobb része ezekből a hozzánk legközelebb álló angyalokból kerül ki.
A legtöbbet a szent angyalok segíthetnek nekünk. De van, amiben mi segíthetünk nekik. Nézzük először ezt, mert erre
magunktól nem is gondolunk, csak arra, hogy ők segíthetnek nekünk.
A mi segítségünk elsősorban az, hogy feléjük fordulunk, rájuk figyelünk, mert így hatékonyabban tudnak segíteni a közös célok
megvalósításában.
A másik segítségünk az, hogy segítünk nekik Jézus emberségének a megismerésében és követésében. Jézus emberré lett, nem
pedig angyallá. Az angyal tiszta szellem, a testi létet nem ismeri, nincsenek közvetlen tapasztalatai Jézus emberségéről sem.
Szenvedni sem képes. De nagyon fontos számára Jézus embersége. Ezt rajtunk keresztül ismeri meg. Éppen az engesztelés
fontos az angyal számára, mert ő arra nem képes. Amikor egyesülünk Jézus emberségével és ezáltal Istenségével is, az Ő
szenvedésével ez az angyal számára is nagyon fontos, mert ezáltal mélyebb betekintést nyer Jézus emberségébe.

Ezt a sajátos angyal-ember közti kapcsolatot két hasonlattal szemléltethetjük. Az egyik az orvos-beteg, a másik az anya-gyermek
kapcsolat.
A testi létet, a test általi korlátozottságot, a betegséget, a szenvedést az angyal csak elméletileg érti, ahogyan az orvos is a
betegséget addig, amíg egészen közelről nem találkozott vele: maga nem élte át, vagy gyermeke, vagy valamelyik közeli
hozzátartozója. Mert így már maga is átéli a szenvedést, vagy együtt szenved hozzátartozójával. Így, ha mi az angyallal egyesülve
fölajánljuk testi szenvedéseinket, akkor az angyal rajtunk keresztül jobban megérti a testi szenvedést, és így Jézus szenvedését is.
Nemcsak elméletileg, hanem élményszerűen is kezdi érteni.
Az anya számára gyermeke szenvedése a saját szenvedése is. Együtt szenved gyermekével. Elképzelhetjük, milyen volt a
Szűzanya szenvedése, amikor tanúja volt Szent Fia szenvedésének. Nagyobb szenvedés volt számára, mintha ővele történt volna
mindaz, ami Jézusával. Az őrangyal is így szenved együtt velünk. Így taníthatjuk meg őt az engesztelésre. Ő csak lelkileg tud
szenvedni, de a velünk való szoros kapcsolat révén tapasztalata lesz a testi szenvedésről is, amit Jézus emberségében átélt,
magára vett. Ezáltal, így ő is közelebb jut Istenhez. De szeretne ő is közelebb vinni minket Istenhez. Ezt azáltal tudja, hogy
megtanít minket a saját erényeire. Erről majd az előadás végén lesz szó.
Sokkal több az, amiben a Szent Angyalok segítenek minket. Mikben segíthetnek nekünk? Mikben vannak a Szent Angyalok a mi
segítségünkre?
1. Az embert céljához, legfontosabb feladataihoz közelebb segítik. Mik az ember céljai, feladatai? Isten dicsőítése, imádása, vagyis
Istennek való elismerése. Az anyagvilág csak létével dicsőíti teremtőjét. Szabad akarattal erre a dicsőítésre csak az angyal és az
ember képes. Ám az angyal ezt nem teheti az anyagvilág nevében, mert nincs benne anyag. Erre csak az ember képes. De hogy
milyen az igazi imádás és dicsőítés, erre az angyal tudja megtanítani az embert. Velünk imádkoznak, és kiegészítik, tökéletesítik
azt, ami imáinkban hiányos és tökéletlen.
Az anyagvilág meg fog dicsőülni, át fog változni. Az ember második feladata ennek az átváltozásnak a segítése. Hogy milyen az
átváltozott, megdicsőült test, azt mutatja Jézus színeváltozása, és feltámadás utáni teste. Az egész anyagvilág át fog alakulni,
ahogy azt a Jelenések könyvében olvassuk. A Jelenések Könyvének 21. fejezetében olvashatunk az új égről és az új földről, a
mennyei Jeruzsálem Földre való alászállásáról.
A Katolikus Egyház Katekizmusában olvassuk a következőket: „A kinyilatkoztatás állítja az anyagi világ és az ember mély
sorsközösségét.” (KEK 1046) Ha sorsközösség, akkor felelősségünk és feladatunk is van az anyagi világgal szemben. Tehát
nekünk is hozzá kell járulni ehhez az átváltoztatáshoz. Ez kegyelmi átváltozás, amit csak Isten tud végrehajtani. De ezt az
angyalok és az emberek együttműködésével teszi.
Tehát ez az anyagvilág, földi világ átalakul. Hogyan segíthetjük mi az anyagvilág átalakulását? „A sóvárgással eltelt természet várja
Isten fiainak megnyilvánulását.” (Róm 8, 19). Ha mi az anyagvilág nevében dicsőítjük és imádjuk Istent, ezáltal elősegítjük ezt az
átváltozást. A szentek életében előforduló jelenség a levitáció, vagyis, hogy ima közben felemelkednek a földről. Kegyelmi életük
legyőzi a gravitációt, a föld vonzó erejét.
Áldásokkal, szentelményekkel is elősegítjük ezt az átváltozást. A szentelt víz egyrészt anyag, másrészt a szentelés által szellemi
létező is. Ezért fontos a szentelmények gyakori használata. Általuk kivonjuk az anyagvilágot a sátán fennhatósága alól és a szent
angyalok, Isten fennhatósága alá tesszük.
Ez az átváltozás, átalakulás már úgy látszik, nagyon közel van. Az eddigi emberi történelem azt mutatja, hogy az ember a maga
erejéből ezt nem tudja végbevinni. Sőt inkább csak tönkre teszi maga körül a természetet, nemhogy istenivé alakítaná. Isten
különleges beavatkozása szükséges, hogy ez végbemenjen.
Az ember 3. feladata, hogy abban is együtt működjön Istennel és a Szent Angyalokkal, hogy minden egyesülhessen Krisztusban. A
Mennyei Atya „tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, hogy az idők teljességében Krisztusban egyesítsen mindent, ami a
mennyben és a földön van” (Ef 1, 10). A démon, az ördög egyik neve a diabolosz, amely szó szerint széthányót jelent. Éppen
ellentéte annak, amit Isten akar. Jézus az egységért imádkozott az Utolsó vacsorán: elsősorban övéinek az egységéért, de az
egész emberiség, és az ember és az anyagvilág egységéért is.
És Itt vagyunk a kiengesztelődési találkozó fő témájánál. Nagyon érezzük a széthúzó, a megosztó erőket nemcsak a világban,
hanem az egyházon belül, az engesztelőkön belül is. Ennek a találkozónak egyik fő tétje, hogy engedünk-e magunk között
ezeknek a széthúzó erőknek, vagy ellenállunk, és minden áron megőrizzük az egységet.
A sátán szét akar mindent dobálni. Elsősorban az engesztelőket, utána az Egyházat, a keresztényeket, a nemzeteket, és tönkre
akarja tenni teljesen az ember és az anyagvilág egységét is.
Az angyal összekötő kapocs Isten és az ember, valamint az anyagvilág között.
2. Az angyalok másik fontos feladata, hogy Istenhez vezetnek minket. Ennek érdekében nagyon fontos feladataik, hogy
megtanítanak minket az erényekre (ez lesz ennek az előadásnak a befejezése), védenek az ördögök támadásaival szemben,
segítenek minket döntéseinkben, figyelmeztetnek, vigasztalnak, bátorítanak, gyógyítanak minket.
3. Felviszik imáinkat, jó cselekedeteinket, engesztelésünket Istenhez. Magyarország főangyalának éppen ez a feladata.
4. Lehozzák Istentől számunkra a kegyelmeket
5. Földi dolgokban is segítenek, ha azok nincsenek Isten akarata ellen. Életünket, testi épségünket is védik. De, látjuk, ez nem az
elsődleges feladatuk, a rangsorban ez hátrább szerepel.
Legfontosabb feladatuk az Istenhez vezetés, az erények kifejlesztésében való segítség. Az erények más szóval tökéletességek.
Jézus erre szólít fel minket: „Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,45) Az angyalok át tudják adni nekünk
tökéletességeiket, az erényeket. Meg tudnak tanítani minket ezekre. El tudjuk az erényeket tanulni tőlük.
Melyek az angyali erények? Jó lenne ezekről hosszan is elmélkedni, de erre itt nincs mód. Egy-két megjegyzést szeretnék csak
mindegyikhez hozzáfűzni. Inkább azért, hogy jobban megjegyezzük őket. Az erények felsorolása sem teljes.
Bár az isteni erényekre is ők tanítanak meg minket, de ezek közül a hitre és a reményre már nincs szükségük, úgy, ahogy az

embernek, hiszen ők szüntelenül Isten színe látásában élnek. Mindent nem ismernek mégsem Istenből, ilyen szempontból bennük
lehet a hit és a remény. Pl. „azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, csak az Atya”
A harmadik isteni erény a szeretet amely a szeretethimnusz szerint is örökké megmarad. Tudjuk a szeráfokról, hogy ők szüntelenül
az istenszeretet tüzében égnek. És nyilván tudják ezt a szeretettet valamilyen formában közvetíteni nekünk, ahogyan ezt a szentek
élete is bizonyítja. Egyikük neve pl.a „szeráfi doktor”.
A szentség alapvetően Isten tulajdonsága. Az angyal egyértelműen Isten mellett döntött, eljutott az Ő színe látására, a
Mennyországban van. Ott pedig csak szentek vannak: szent emberek és szent angyalok.
Tisztaság, vagy bűntelenség. Az angyalok tiszta szellemek, vagyis csak szellemek, testük nincs. Nekünk van. Tisztaságon egyrészt
ezt kell értenünk. Másrészt a bűntelenséget. Ez nekünk nem lehetséges, de legalább a halálos bűnök elkerülésében segítenek.
A következő angyali erény Isten dicsőítése, imádása. Ők szüntelenül ezt teszik. Legszebb ilyen Istent dicsőítő énekük a Sanctus, a
Szent vagy, amely a misében is felhangzik. Az angyalok dicsőítő énekébe belekapcsolódunk mi is, amikor velük együtt
imádkozzuk, a Sacntust. Az igazi imára, Isten igazi dicsőítésére igazán az angyalok tudnak megtanítani.
Bölcsesség. Bölcs az, aki mindent Isten szemszögéből néz. Vannak bölcs emberek is, de az ő bölcsességük nem annyira stabil,
megbízható, mint az angyalé, hiszen ő mindent valóban Isten szemszögéből néz.
Hallgatás. Az angyalok sokat hallgatnak, de nem azért, mert süketek. Éppen ellenkezőleg. Ha nem lenne képzavar, azt
mondhatnánk, hogy az angyal csupa fül. Vagyis minden képessége Istenre irányul, hogy meghallja az ő akaratát. Hallgatása
figyelmes hallgatás.
Következő erénye a figyelem. Amiről az angyal felismerte, hogy az Isten akarata, nem késlekedik, hanem szárnysebesen teljesíti
azt.
Ezért következő erénye az engedelmesség. A lelki életnek ez az alapja az alázattal együtt.
Igazságosság. Az angyal nem részlehajló. Mindenkinek megadja azt, ami jár. Istennek az imádás, a dicsőítés, szent nevének
tisztelete.
Szolgálat. A Szentírás egyenesen szolgáló szellemeknek nevezi őket. Mindenben Isten céljait szolgálják. És szolgálják (Isten
kedvéért) az embert is. A bukott angyalok erre nem voltak hajlandók. Méltóságukon alulinak tartották a náluknál alacsonyabb rendű
lények szolgálatát.
Alázat. Bár meg lenne az oka a büszkeségre, hiszen már kiállta a próbát, hűséges maradt Istenhez. De semmi sincs távolabb tőle
mint a gőg. Ez a bukott angyalok fő jellemzője.
Türelem. Velünk, emberekkel való kapcsolatukban meglenne az okuk a türelmetlenségre is láva a mi ügyetlenségeinket,
habozásainkat, tétovaságunkat. A velünk való együttműködésben minden bizonnyal még növekednek is a türelemben. Minden okot
megadunk rá neki.
Bátorság. A mennyei seregek vezérének, Szent Mihálynak ez a csatakiáltása: Ki olyan mint az Isten? A harchoz bátorság kell.
Bátorrá akarnak minket is formálni.
A harchoz, a győzelemhez fegyelem is kell. Önfegyelem, és csapatfegyelem. Csoportokban, légiókban fegyelmezetten, egymásnak
és mindenek előtt Istennek alárendelve harcolnak.
Hűség. Emberekben csalódhatunk, ők cserbenhagyhatnak, elárulhatnak minket, de az angyalok ezt soha nem teszik.
Megbízhatunk bennük úgy, ahogyan Istenben.
Ha megkötjük a szövetséget őrzőangyalunkkal és az összes szent angyallal, számítsunk rá, hogy nagyobb lendülettel fognak
elindítani minket az Istenhez vezető úton. Jobban számíthatunk a segítségükre, mint addig, amíg csak a saját erejükből
próbálkoztak.
Szövetségkötés az őrangyallal és az összes szent angyallal
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segítőmmé, tanítómmá, pásztorommá
rendelt! / Te ezt a feladatot születésemtől fogva betöltöd mellettem / – óvtál és védelmeztél, / és újra, meg újra szóltál is
lelkiismeretem hangján keresztül / – megköszönöm neked mindezeket a szolgálatokat. / Bár én sokszor tudomást sem vettem
rólad, / te mégsem hagytál magamra, / hanem mindig segítségemre voltál. / Rádöbbenve az irántad való és a Mennyei Atya iránti
hálátlanságomra, / Aki ily nagy és szent segítőt adott mellém, / a jövőben jobban akarok Rád figyelni, / és együtt akarok
munkálkodni Veled! / Meg akarom mostantól szívlelni minden intésedet, / és követni akarom minden sugallatodat, / amellyel
oktatsz, és tanácsot adsz. /
Te jól tudod, hogy az utolsó időkben élünk. / Te ismered a sátán terveit, hogy tönkre akarja tenni Isten művét ezen a Földön. / Te
tudod, hogy meg akarja osztani, / el akarja pusztítani az egyházat és az emberiséget, / és hogy oly sokakat kárhozatba akar
dönteni. / Tapasztaljuk magunkban és körülöttünk a megosztottságot, és az ellentéteket, / tudjuk, hogy az Antikrisztus át akarja
venni az uralmat a Fölön. / Látjuk a gonoszság erőinek az elszabadulását. / Mi magunktól tehetetlenül állunk ezek előtt. /
Segítsetek rajtunk nyomorúságunkban! /
Mi, a magunk erejéből képtelenek vagyunk megállítani a sátánt és angyalait, / de ti, Szent Angyalok, Istentől rendelt ellenfeleik
vagytok. / Szent Őrzőangyalaink, kérünk titeket, / hogy léptessetek minket szövetségre az összes Szent Angyallal, azok minden
karával: / az Angyalokkal, Arkangyalokkal, a szent Erők karának angyalaival, / a szent Fejedelmekkel, Hatalmakkal és
Uralmakkal, / és az Isten közvetlen közelében lévő Trónokkal, Kerubokkal és Szeráfokkal. / Léptessetek velük szövetségre, és
teremtsetek köztünk személyes és állandó kapcsolatot! / Mind a kilenc kar szent angyalai, / hazánk, családunk, közösségeink védő
szent angyalai, / és akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk, / Szent Gábor, Szent Rafael és a mennyei seregek vezére, Szent
Mihály, / figyelni akarunk rátok! / Rá akarunk hagyatkozni a ti vezetésetekre! / Veletek együtt akarunk küzdeni./

Tanítsatok meg erényeitekre, hogy helyt tudjuk állni az utolsó idők harcaiban! / Tanítsatok meg a szeretetre, a szentségre, a
tisztaságra! / Tanítsatok meg Isten helyes imádására, a bölcsességre, és a hallgatásra! / Tanítsatok meg az Istenre, a rátok, és az
egymásra való figyelésre! / Tanítsatok meg az engedelmességre, hogy Isten minden parancsát kivétel nélkül teljesítsük! /
Tanítsatok meg az igazságosságra és a szolgálatra! / Tanítsatok meg az alázatra, a türelemre, a bátorságra, a fegyelemre, és a
hűségre! / Tartsatok meg abban a szeretetegységben minket, amiért Jézus az Utolsó Vacsorán imádkozott! / De segítsetek, hogy,
amikor szakadásokat, ellentéteket tapasztalunk, / akkor is tudjunk mindig Jézushoz hűségesek maradni, / ne veszítsük el hitünket,
reményünket, / hogy mindvégig megmaradjunk az Isten és az egymás iránti szeretetben! /
Szeretnénk veletek együtt munkálkodni az anyagvilág átalakításán, / megszentelésén, / Istenhez való hazavitelén! / Segítsetek,
hogy együtt tudjunk működni veletek és az összes szentekkel a Mennyei Atya tervében, / aki „Krisztusban mint Főben újra akar
egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.” /
Mi ugyan keveset tudunk nyújtani ebben a szövetségben, / de azt szeretnénk megtenni, ami rajtunk múlik! / Ezután jobban rátok
akarunk figyelni és veletek jobban együtt munkálkodni! / Vállaljuk az engesztelő hivatást, / felajánlunk minden betegséget,
szenvedést, gyengeséget és megpróbáltatást, / és mindenekelőtt saját akaratunkat ajánljuk Istennek. / Egyesíteni akarjuk minden
cselekedetünket és szándékunkat, / mindent, amit teszünk, vagy elviselünk, / Jézus cselekedeteivel és szenvedéseivel, / hogy a
velünk való kapcsolat révén / ti is részesülhessetek Jézus szent emberségének a megismerésében. / Segítsetek, hogy mi magunk
is átalakuljunk, átváltozzunk, / ahogyan átváltozik a kenyér és a bor a szentmisében Jézus testévé és vérévé. / Hintsétek meg
Jézus Szent Vérével és Királynőtök szent könnyeivel az egész Földet, / hogy megtisztuljon a bűntől, / az Isten elleni lázadás
szellemétől, / és védve legyen a gonosz erők támadásaitól! / Szolgatársaitok akarunk lenni! / Védelmezzetek minket! / Vigyétek
győzelemre a mi gyarló közreműködésünkkel Isten ügyét! /
Mostantól a Szentháromság, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek segítsége által / a szent angyalokkal való szövetségem
tudatában akarok élni és meghalni. Amen./
(Összeállította: Bocsa József Sch.P.)

