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Mire kérhetjük az angyalokat?

Azt hiszem, azért lettem dühös barátom angyalküldő 

levelére, mert úgy éreztem, hogy valami a feje tetején áll 

benne. Amikor áttanulmányoztam a Bibliát és az Egy

ház tanítását, rádöbbentem, mi a levél nagy tévedése. 

Az angyalok NEM a mi szolgáink, mi nem küldhetjük 

őket sehová. KÉRHETJÜK Istentől a kegyelmet, hogy ál

dozati adományunkat az angyalok elvigyék a mennyei 

oltárra, s azt is kérhetjük, hogy ennek a végtelen áldo

zatnak érdeméből részesedjenek azok, akiknek szüksé

gük van rá.

Az Egyház mindig ismerte a másokért felajánlott 

szentmisét, szentáldozást. Azt is tudnunk kell, hogy 

ha az angyalokat kérjük „kegyelmi postásul”, ez nem 

úgy működik, mint az automata. Imádságunk külön

ben sem arról szól, hogy „legyen meg az ÉN akaratom”. 

Istentől csak kérhetünk, és nem osztogathatunk Neki 

tanácsokat.

Az automatába bedobom az érmét, és – ha nem rom

lott el – kijön a kávé vagy az üdítő. Mechanikusan tör

ténik minden. Isten viszont személy, és szolgái, az an

gyalok is személyek, ráadásul mi csak kérhetjük őket, és 

nem parancsolhatunk nekik.
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Ha növekszik szívünkben az Isten iránti szeretet, 

mélyül Vele való kapcsolatunk, találékony szeretettel 

áld meg minket; megmutatja, hogyan segíthetünk má

soknak, s mellénk adja angyalát, hogy továbbadhassuk 

irgalmas szeretetét.

Nagyon fontos, hogy az angyalok tisztelete soha nem 

imádás, hiszen imádni csak Istent szabad! Nem imád

kozhatunk közvetlen meghallgatásért sem a Szűz

anyához, sem a szentekhez, sem az angyalokhoz, csak 

közbenjárásukat kérhetjük. Ha megfigyeljük az Egyház hi

vatalos imáit, könnyű felismernünk ezt a különbséget.

Közvetlenül kérjük a kegyelmet Istentől:

Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy 

akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeres

sük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, 

és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkod

junk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi 

Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és ural

kodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön

örökké. Amen. (XXI. évközi vasárnap)

Szűz Mária közbenjárását akarjuk elérni:

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Bol

dogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, ami

kor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad min

den bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy 
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