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Megválaszolandó kérdések:

Van-e az 
angyaloknak

ontológiai 

státusza?

Az ἄγγελος jelentése 
megfelel-e a ַמְלָא�

szónak? 

A téma locus
classicusai alapján 

beszélhetünk-e 
ténylegesen ırzı 

angyalokról?



A New Age vallásosság, mint a modern 
angelológia egyik zavaró tényezıje: 
Angyalklubok Ufók, mint 

angyalok
Ezoterikus 
jelek

Szellemek, 
démonok,
kísértetek

spirituális 
angyalidézés  

váratlan
megjelenés

spiritualitás spiritualitás

médium nincs médium médium nem 
jellemzı

médium 
lehetséges

angelus
interpress a 
kozmikus 
térbıl

cselekedet  a 
kozmikus
térbıl

híközlés ártó vagy 
gyógyító
cselekedetek

ırzıangyal-
szerep

ırzı-védı 
szerep

oltalom vagy 
rontás

oltalom vagy 
rontás



Szupranaturális lények az izraelita/zsidó 
iratokban



Az angyalok legfontosabb jellemzıi:

- teremtett lények

- hírnökök és magyarázók (angelus interpress)

- ontológiai státuszuk kérdéses

- a fogság előtti irodalomban alapvetően nincs önálló személyiségük és nincs szabad akaratuk

- a fogság utáni irodalomban önálló személyiségek, esetenként úgy tűnik, mintha szabad

akaratuk is lenne

- a fogság előtti irodalomban névtelenek, a fogság utáni irodalomban már esetenként nevük is

van

- halhatatlanok

- szárny nélküliek

- emberi alakjuk van, az emberrel összetéveszthetőek



A Sátán fıbb jellemzıi:

� a) teremtett lény,

� b) nem gonosznak lett teremtve,

� c) Isten elleni lázadásával vált gonosszá,

� d) lázadásában bűntársai is voltak,

� e) a végítéletkor a halál nem fogja elkerülni, tehát nem halhatatlan.



A szeráfok jellemzıi:

- teremtett lények,

- angyalokhoz hasonló tulajdonságaik vannak,

- szárnyakkal rendelkeznek,

- mitologikus alakok, kevert lények (több állat külső jegyeit viselik magukon)

- kapcsolatuk van a tűzzel,

- Jahwe környezetében vannak,

- legfontosabb feladatuk Jahwe dicsérete,

- esetlegesen őrző-védő szerepük is lehet.



A kerubok jellemzıi: 

- teremtett lények,

- emberekhez hasonló keveréklények, akiknek valamelyik része állati testrész,

- arcuk és kezük van,

- szárnyaik vannak,

- arcuk állati arc,

- lábuk állati láb,

- fő feladatuk Jahwe trónja melletti őrködés,

- őrző feladatok (pl. Édenkert) ellátása,

- néha Jahwe szállítóeszközei,

- nemcsak lények, de természetfölötti erővel bíró tárgyak is lehetnek.



Démonok, erık, fejedelemségek, 
hatalmasságok: 

- főelsősorban testi vagy lelki betegségeket okoznak,

- Jézként az evangéliumokban fordulnak elő,

- us egyik gyógyító cselekvése a tőlük való szabadítás,

- eredetük nem ismert,

- teremtett, személytelen erők,

- testetlen lények, akik testet keresnek magukban,

- sokszor az ördög rokonerői, esetleg paralel alakjai.



Ártó és segítı erık megoszlása



Az oltalom zsoltára

י ֶאְבַטח־ּֽבו <ַה֗ י ֱא֜ י ּוְמצּוָדִת֑ ַמְחִס֣

7ְָמְר֗, 4ְָכל־2ְָרֶכֽי,׃ � ִל֜ ְל@ָכיו יְַצֶ=ה־ָ;֑ י ַמ֭ ֣Cִ

י וְ֜  ה= 4ִֽי7=ָעִתֽ Gְרֵא֗



A szöveghely ırzıangyalra vonatkozó 
interpretációi:

Artur Weiser

A babiloni mítoszokból 
került az Ószövetségbe, a 
Zsolt 91, 11-12 is ezt jelzi. 

A Sátán ezt a 
szöveghelyet idézi 
Jézusnak, amikor 

megkísérti

Jézus válasza az 
interpretációra is 

irányadó!

Karasszon István 

A  Lַמְלָא angyalként való 
értelmezése csak az egyik 
fordítási opció. 



A téma fontossága – helytelen 
értelmezések

Ami nem biblikus, 
a Teremtı 
Istentıl eltávolít. 

Ami nem biblikus, 
a más nézeten 
lévı embertárstól 
is eltávolít. 

Ami nem biblikus, a 
Megváltó Krisztustól 
is távolít.



Konklúziók

- Az angyaloknak ontológiai státusza nincs.

- A téma a teológiai félreértések miatt rendkívül fontos, mert félreértések

sokszor a vallási szinkretizmus elősegítői, ugyanakkor a keresztyén

misszió konkrét akadályai is.

- Az őrző angyalok locus classicusai nem kinyilatkoztatások, nem

teológiai érvek, hanem költői ábrázolások!

- A ַמְלָא angyalként való értelmezése csak az egyik fordítási opció,

jelentése nem teljesen felel meg az ἄγγελος szónak.



FELADATOK:

� a ַמְלָא� értelmezésének átgondolása,

� objektív és mindenki által értelmezhetı rendszer 

létrehozása,

� az ellentmondások feloldása!



Köszönöm a megtisztelı
figyelmet! 


