Mit tanít a Biblia az angyalokról?
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Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú
által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 3Ő Isten dicsőségének a
kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől
megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 4Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet
örökölt náluk. 5Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" majd:
"Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz." 6Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: "Imádja
őt az Isten minden angyala!" 7És az angyalokról ugyan ezt mondja: "Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz
lángjává", 8de a Fiúról így szól: "A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.
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Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával
társaid fölé." 10"Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég. 11Azok
elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, 12és összegöngyölíted őket, mint egy
palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz; és esztendeid nem fogynak el." 13Az angyalok
közül kinek mondta valaha: "Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem." 14Vajon ezek
nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?
Kedves Testvérek!
Vannak a Bibliában olyan részek, amelyek nagyon izgatják az ember fantáziáját és a Biblia mégis keveset
mond róla. Ilyen téma például a számunkra, földi érzékszerveink számára láthatatlan világ. Milyen jó lenne
tudni, mi van ott a másik oldalon. Mit csinál Isten és a többi lény, akiket most nem látunk, de bizonyos hitünk
van abban, vagy egészen konkrétan tudjuk, hogy léteznek.
A mai ige az angyalokról beszél, én pedig egy biblikus tanítást szeretnék adni róluk, azaz az angyalokról.
Miért szükséges ez? Mert úgy gondolom, hogy az angyalokkal kapcsolatban talán még több tévhit létezik, mint
a Istennel kapcsolatban. Ezeket a tévhiteket befolyásolja egyrészt a képzőművészet vagy az irodalom, másrészt
pedig a vallási pótlékok tömege, pl. az ezoterikus gondolkodásmód.
Az ezotéria képzetei túlbecsülik az angyalok szerepét. Néha már Isten helyébe lépnek, akiktől félni kell, vagy
esetleg tőlük kerülünk függésbe. Személyes őrangyalokról tanít, akik mindig mellettünk vannak, vagy esetleg
elhunyt családtagjaink szellemei jelennek meg angyalképekben. Kedves Testvérek, ezeket nagyon sokan hiszik,
de a Biblia TELJESEN mást tanít az angyalokról! A képzőművészetekben főleg a barokk nyomán pufók kis
szárnyas gyermekeket képzelhetünk magunk elé, akik hemzsegnek egy olajfestményen. Egyébként ennek
eredete is bibliai, mivel a kérub (azaz angyal) héber szavának két betűjét, ha felcseréljük, akkor azt a szót
kapjuk, hogy „gyermekecske”. A Biblia teljesen máskép ír az angyalokról, nem (elnézést a kifejezésért)
zabálnivaló husis kis néhány éves gyermekként írja le őket, hanem tiszteletet parancsoló mennyei szolgaként,
aki legtöbbször félelmet vált ki megjelenésével, s nem egyfajta „jaj de cuki” érzést.
Aki az ezotériából és a festmények alapján kíván megtudni valamit is az angyalokról, az olyan, mintha a
magyar népmesék motívumvilága alapján szeretne megtudni bármit is Szentháromságról. A népmesékben is
előjön sokszor a hármas szám, de azért elég messze van ez a hármas attól a hármastól, amit Szentháromságnak
hívunk.
Mivel a nyugati kultúrában és gondolkodásban az angyalvilág forrása egyértelműen a Biblia, ezért arra hívlak
Titeket is, hogy tanuljunk a Bibliából, ha már Isten valamit elmondott arról a másik világról és annak
teremtményeiről, akkor legyenek pontos információink.
A Biblia szerint léteznek angyalok. Egészen a Biblia kezdeteitől fogva, az Ósz lapjain keresztül, Jézus életének
kezdetén, majd annak végén, később az apostolok életében is olvasunk angyalokról, akik megjelentek,
beszéltek, cselekedtek. Az angyal szó jelentése: KÜLDÖTT. (aggelos – görög szó). Főleg a kezdeti időkben
történt meg többször, hogy érkezésüknek célja, hogy Isten kijelentsen valamit a választottainak. Ugyanakkor
fontos már itt leszögezni, hogy Isten kijelentése Krisztusban lezárult. Ha van ma angyali megjelenés, az nem
azért van, mert Isten valamit még hozzá kíván tenni az Igéhez.

Az angyalok számáról Jézus születésénél (mennyei sokaság) a passiótörténetben olvasunk, ahol Jézus azt
mondja, kérhetne légiókat is a maga megmentésére, valamint olvasunk egy másik helyen Gábriel főangyalról .
Ebből kiindulva a középkorban (skolasztikában) nagy divat volt pl. az angyalok hierarchiájának megalkotása,
fő- és kevésbé főangyalokra. Ezeket az írásokat veszi alapul ma pl. sok ezoterikus gondolat is. De nekünk
fontos tudnunk, ha sokan is vannak – mert csak ennyit mond róluk a Biblia – nem kell olyat hozzátennünk az
Íráshoz, ami nincs benne. Nem kell kiszínezni, hogy érdekesebb legyen. Az viszont tény, hogy sokan vannak.
Az angyalok a héber elgondolás szerint mind férfiak, de a keresztyén leírások szerint nemtelenek. Néha
olvasunk olyat, hogy elrepülnek, ami miatt a festőművészet gyakran ábrázolja őket szárnnyal. De a repülés alatt
inkább azt kellene meglátnunk, hogy képesek a helyváltoztatásra, és egyáltalán nem biztos, hogy ember-madár
keverékek lennének az angyalok. A Biblia az angyalok megjelenéséről kétféleképpen beszél. Vagy emberi
formában jelennek meg és természetes módon érintkeznek az emberrel, beszélnek, cselekszenek, s ilyenkor
tetteik, szavaik alapján éli át az ember, hogy mennyi lényekkel találkozott. Vagy pedig nem vetkőzik le
mennyei dicsőségüket, hanem úgy ahogy vannak láthatóvá teszik magukat az ember számára (pl. karácsony
története, vagy Elizeus szolgájának története, aki megláthatta, hány angyal áll a város körül (ld. 2 Kir 6,17)
Az ember soha nem imádja az angyalokat a Bibliában. Mindig csak az angyalt küldő Isten előtt borulnak le. Ezt
meg kellene tanulni ma is. Nem az angyal az, akinek hatalma van, hanem aki őt elküldi. Ha az ember mégis
imádni szeretné, akkor az angyal figyelmezteti, hogy ezt nem szabad. (ld. Jel 19) A Biblia szerint az angyalok
teremtmények. Amikor Isten teremteni kezd, az első napon megteremti a mennyet és a földet, azaz a láthatatlan
és a látható világot. Azaz az angyalokat is Isten hívta életre, Ő adja meg létezésük célját is. Ez a cél pedig nem
más, mint az, hogy szolgálják az Urat. És! Ez a mai ige üzenete, hogy szolgálják az ember üdvösségét!
Ez az üzenet pedig bátorító a mi számunkra. A zsidókhoz írt levél szerzője arról ír, hogy Krisztus és az
angyalok között óriási különbség van. A kolossé levél első része írja le ezt a különbséget a legtalálóbban:
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Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár
uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 17Ő előbb volt
mindennél, és minden őbenne áll fenn. Az angyalok nem öröktől valók. Krisztus öröktől való. Az angyalok is
reá nézve teremtettek, őbenne kapták meg életük, létezésük értelmét és célját. Ez a cél pedig az üdvösséget
nyert emberekért való szolgálat. Milyen érdekes, hogy így teljesedik be az írás: az angyalok azért vannak, hogy
bennünket szolgáljanak, de nem az ezotéria hirdette módon, hanem a Biblia hirdette módon. Az ezotéria azt
mondja az angyalok értünk vannak, ami gondviselésünk eszközei ők, azért vannak, hogy nekünk jó legyen. A
Biblia azt mondja, hogy az angyalok azért szolgálnak, hogy minél több ember eljusson az üdvösségre. A
Krisztusban elnyerhető üdvösség tehát a közös pont, aki bennünket az angyalokkal közösségbe hoz.
A Biblia szerint az angyalok felette állnak az embernek, de sohasem érkeznek úgy, hogy öncélúan félelmet
keltsenek, rémisztgessenek. Az ő érkezésüknek célja mindig is az, hogy Isten üzenetét elhozzák az ember
számára. Ez az üzenet pedig – legyen az bátorítás, küldetés adás, vagy bűnbánatra hívás – mindig Isten
szabadítását, azaz Isten üdvösségét tartalmazza. Az angyalok eszközök lehetnek Isten kezében, hogy valakit
elvezessenek a Krisztusban való hitben az üdvösségre. Ezért fogalmaz így a mai ige, hogy: azokért küldettek
szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget.
Hogy vannak-e ma angyali megjelenések? Miért ne lehetnének? De ahogy már mondtam, ők nem kijelentést
hoznak, hanem odasegíthetnek bennünket a kijelentéshez, az Igéhez.
Egyszer egy asszony mesélte nekem, hogy megtérését megelőző időszakban több olyan dolog is történt vele,
mintha különleges védelemben és figyelmeztetésekben lett volna része. Úgy élte meg, hogy angyalok állnak őrt
mellette, ahogy a 34. zsoltár is fogalmaz. S aztán, ahogy a csodák megtörténtek az életében, megértette, hogy
Isten cselekedett, s elhitte, hogy Isten személyesen is gondot visel róla, s aztán így jutott el oda, hogy nem csak
testileg, de lelkileg is gondját viseli. Krisztus üdvösséget szerzett neki.
Egyszer egy missziós területen fel szeretettek volna gyújtani egy templomot, mert nagyon zavarta a
keresztyénség megjelenése a helybeli erőviszonyokat, az igazságtalanság addig jól kialakult formáit. Minden
este készülődtek, hogy átadják a kis épületet a lángoknak, de nem mertek közel menni, mert két nagy darab
fehér ruhás ember őrizte a területet. Mint kiderült, nem volt ott senki már késő éjszaka, de Isten küldöttei
vigyáztak a kis templomra, ahol Isten igéje szólt.

Ugyanígy egyszer meg szeretettek volna ölni egy misszionáriust hasonló okok miatt. De nem merték
megtámadni, mert mindig láttak mellette egy nagy embert, aki kísérgette.
Igen az ige itt is komolyan veendő: Zsolt 91, 11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád
minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. De nem általánosságban
nézve, hanem speciálisan az üdvösségre nézve. 8Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
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Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.
Az Úr angyala, az Úr küldötte a te életedet is szeretné a Krisztusban való üdvösségre elvezetni. Nem biztos,
hogy angyali jelenés által, de Istennek még erre is van hatalma természetesen, akár így is. Mert Isten
legfontosabb célja, az, hogy mindenki ott legyen vele egy közösségben, minden teremtménye. Angyalai is, és
az emberek is. Ott a mennyei közösségben Isten közelségében. Az angyalok azért szolgálnak, hogy te le ne
maradj erről a nagy lehetőségről, hogy Isten üdvözíteni kíván téged is. Gondold ezt meg és fogadd el.

