Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok
szeptember 29.

A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki
olyan, mint az Isten?’; a másiké Gábor (Gábriél): ’Isten embere’, ’az Isten erősnek bizonyult’; a harmadiké Rafael (Rafaél): ’Isten
orvossága’.

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a
teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk
lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök
boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.
***
Szent Mihály
Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó
angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a
mennyből (Jel 12,7–9). Mihály az ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten
újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük.
Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34,5–7), nehogy a
zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve
Mózes testét (Júd 1,4–10). Ő az az angyal is, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az
óvásról (Dán 10,21–11,1; Dán 12,1–4).
492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano hegyén kegytemplomot építettek a
tiszteletére.
Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzóleuma felett jelent meg a bűnbánati
körmenet közben 590-ben, jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ennek emlékét őrzi az Angyalvár
tetején látható szobra.
Szintén híres búcsújáróhely a normandiai Mont-Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal
708-ban Avranches püspökének álmában háromszor megjelent, és kérte, hogy építsen
tiszteletére egy óceáni sziklaszigeten kápolnát.
Szeptember 29. a római Szent Mihály-bazilika fölszentelésének emléknapja. Ez a nap vált
Nyugaton Szent Mihály ünnepévé.
Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején
hadba szállók), és az egyház is segítségül hívja a főangyalt a gonosz elleni küzdelemben.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.
(XIII. Leó pápa imája)

A főangyalt fiatal férfiként ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadém vagy sisak, ruházata
tunika, páncél, köpeny, kezében kardot, mérleget tart, lábával eltapossa a gonoszt.

Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért, hogy kiragadja őket a sátán
hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi mérlegre az ember
jócselekedeteit és gonoszságait. Eszerint ítél majd az Úr üdvösségre vagy örök kárhozatra. A
magyar néphagyomány szerint a halottakat a „Szent Mihály lován” (fából készült halottszállító
saroglya) viszik a sírhoz.
Mihály vezeti tehát a halottak lelkét a mennyekbe, az égi dicsőségbe. „Ő tiszti az – olvasható az
Érdy-kódexben –, hogy mikoron ez világi emberek kimúlnak, mindennek megméri jó és gonosz
téteményét az isteni igazságnak mértékében. Az jókat viszi Istennek eleiben, félbe valókat
purgatóriumba, a gonoszokat az erek tűzre, kinek kezdeti akkoron vagyon, de vége soha
nincsen… Minden lelköt ő vészen ki testéből halálának idején…”
Szent István magának és királyi házának örök üdvösségére Mihálynak szentelte a veszprémi
székesegyházat (1009). A főangyal a patrónusa a váci és az erdélyi, valamint társpatrónusa az
egri egyházmegyének is.

Gyulafehérvár székesegyházának titulusa legrégibb Mihály-dedikációink közé tartozik. A
választást a keleti egyház közelsége, esetleg jelenléte, másfelől pedig Erdély akkori
gyepűjellege, fenyegetett határhelyzete is magyarázza.
A vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna hazánk egyetlen halászkápolnája. A domb, melyen
áll, valamikor a Balaton szigete volt. A kápolnát, mely a 17. században már állt, a hagyomány
szerint negyven, a jeges Balatonból megmenekült halász építette újjá 1729-ben. Ugyancsak a 18.
században remeték élhettek a kápolna körül.
***
Szent Gábor
A Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Szerepüket
hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz: Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében.
Jelképezik a Szentlélek hét ajándékát vagy a hét szentséget is.
Gábor vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. Dánielnek megjelent a fogság idején, s
megmutatta neki az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael
szabadulását és a Messiás eljövendő országát; megmagyarázta látomásai értelmét (Dán 8,16–26;
Dán 9,21–27).
Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését
és a megváltás elérkeztét (Lk 1,11–20). Magáról ekkor mondta: „Én Gábor vagyok, s az Úr
színe előtt állok.”
Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Szavait idézzük minden
Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45).
Ünnepe a II. vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján volt. A
három főangyal ünnepét a zsinat helyezte egy napra.

***
Szent Rafael
Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen”. A Bibliában
csak Tóbiás könyvében szerepel, az ifjú Tóbiás kísérőjeként (Tób 12,15).
Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. Az utasok, a zarándokok és a
földi zarándokútját járó egyház védelmezője.
A II. vatikáni zsinat előtt október 24-én emlékeztek meg róla.
Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek
szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a
földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
***
Szent Mihály napja a gazdasági év nevezetes őszi fordulója. Ekkor hajtották be a Szent
Györgykor kieresztett jószágot a legelőkről. A pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének
időpontja volt a nap, mulatságokat, bálokat rendeztek. Országszerte emlékezetesek voltak a
Szent Mihály-napi vásárok is.
Szent Mihálykor kezdődött a kisfarsang, a lakodalmazás őszi, Katalin-napjával záruló időszaka.
Az Ormánságban a nap táján mutatkozó derűs, napsütéses időszakot „Szent Mihály nyarának”
nevezték.
Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Magyar Kurír
(bh)

Mihály arkangyal
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael arkangyal) egyike a
7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (a 6.
századtól tartják). Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan
ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Nevének jelentése
Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. A zsidó és az erre
épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten
oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava,
csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis:
Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
A név jelentését olykor megpróbálják "Aki olyan, mint az Isten" értelemben magyarázni, ez azonban félreértés.
Nyelvileg azért, mert a héber <ימmí> szócskának, mely a név első tagját alkotja, csak kérdő értelme lehet: ki?,
kicsoda?; aki-t nem jelenthet (az utóbbit héberül az <רשאaser> szócska fejezi ki.) Tartalmilag pedig azért, mert
a bibliai gondolkodástól teljességgel idegen is lenne a mennyei seregek vezérét "olyan, mint az Isten"-nek
nevezni, hiszen az Istenhez való hűség lényege ebben a felfogásban épp a tőle való különbözés, neki való
alávetettség elfogadása.

Melléknevei
Melléknevei: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Nyugat ura, a Merkúr angyalainak ura,
a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a római
katolikus egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének főparancsnoka, az Erény hercege, Isteni
védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Tűz angyala, az Olajfa angyala,
a Mandulafa angyala.
Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György.
Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkúr lelkének tartják.

Tettei
Bibliai történetekhez kapcsolódóan:





Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
Felemelte a mennybe Énok prófétát.
A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, hogy
kitombolja magát a földön.
Nem általános keresztény felfogás szerint Isten büntetését is végrehajtja az embereken: részt vett
például az egyiptomi elsőszülöttek lemészárolásában is, vezette az egyiptomiakat büntető angyalokat.

A Biblia név szerint ötször említi. Az Ószövetségben Dániel próféta könyve háromszor, az Újszövetségben
egyszer Júdás Tádé apostol levele és egyszer a Jelenések könyve (SZIT fordítás):







Dán 10,13 - A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály,
az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával...
Dán 10,21b - És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály, a ti fejedelmetek...
Dán 12,1 - Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan
szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben
megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.
Júdás 1,9 - jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste
miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: "Büntessen meg az Úr!"
Jel 12,7 - Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány
és angyalai védekeztek...

Nem-bibliai legendák szerint:







452-ben Attila hunok fejedelme Ravennánál tárgyalt I. Leó pápával, és ekkor .. feje fölött a levegőben
egy férfiút láta lebegni, kezében kivont karddal, ki fogait csikorgatva fejét lecsapni fenyegetőzik… Forrás:
Márk Krónikája- Képes krónika
495-ben megjelent a Monte Gargano-hegyen, ahol eltérítette a repülő nyílat, amellyel egy dühös gazda
meg akarta ölni eltévedt bikáját.
590 körül, a pestisjárvány idejében megjelent Nagy Gergely pápának az Angyalvár felett, és visszadugta
véres kardját a hüvelyébe, ezzel jelezve a járvány végét.
708-ban megjelent a Mont Saint Michel domb tetején Aubert de Avranches püspöknek, és felszólította
őt, hogy azon a helyen építsen templomot.
1077 körül Szent László és Salamon viadala közben Salamon …két angyalt láta László feje fölött tüzes
karddal repkedve és ellenségeit fenyegetve…Forrás: Márk Krónikája- Képes krónika

Szimbolika
A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben általában szárnnyal van ábrázolva, egyházi ruhában
(alba, dalmatika vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal és kopjával), lábánál a
legyőzött sárkánnyal (a Sátán megtestesítőjével).
Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint a jó és a rossz eldöntésére hivatott személyt, a lelkek
mérlegelőjét. A gnosztikusoknál Szent Mihály az „Aeonok Feje”.
Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is.
A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a
lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lovaelnevezés. Innen a magyar
néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere,sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent
Mihály útja.
Mihály arkangyal nevével vissza is éltek. Például Corneliu Zelea Codreanu román soviniszta vezető a két
világháború között megszervezte az erősen vallásos nacionalista Mihály Arkangyal Légiót („Legiunea
Arhangelului Mihai”). Tagjait legionáriusoknak hívták. A szervezet neve 1930-tól Vasgárda lett.

Szent Mihály-ima
XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október
13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki
önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz,
hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését
minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a
sátán elleni harcban.
''Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.''
Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom
pusztítani Egyházadat! Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób
könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal
sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát
próbára tegye.[2]

forrás: wikipedia

Szent Mihály szent Gábor és szent Rafael főangyalok
Ünnepe: szeptember 29
Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is
megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten
orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni
embertársainknak

Forrás: Rieth József: Szentjeink
(Pázmány Péter elektronikus könyvtár)
SZENT MIHÁLY
Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az ő életük
más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a
legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják atyáink - és próbára lett
téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak
pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés
az örök kárhozat lett.
A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a bukott
angyalok le lettek taszítva a mennyből (
Jel 12, 7-9).
Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34, 5-7),
nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a
Sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1, 4-10).
Ő az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán 10,
21- 11, 1; Dán 12, 1-4).
495-ben Dél-Itáliában, Apuliában megjelent, ettől kezdve ott, Garganó hegyén
kegytemplom várja a búcsújárókat.
Nagy Szent Gergely pápának is megjelent Hadrián császár mauzóleuma felett, jelezve
a nagy pestis járvány végét. Ma az Angyalvár tetején látható ércszobra figyelmeztet
minket Mihály jelenésére.
Franciaországban is híres búcsújáróhely alakult ki a Mont-Saint-Michel sziklatömegén.
Már 966-ban bencés apátságot alapítottak itt Szent Mihály tiszteletére.
Lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra
(például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején), az Egyház is segítségül hívja a
rossz elleni küzdelemben (Ef 6, 11-17).
Példája:
Segíts a rossz elleni küzdelemben!

GÁBOR főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób
12,15; Lk 1,19). Láng-követek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket
hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz, Isten világosságát terjesztik a történelem
szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 7 szentséget.
Gábor szerepe: a hívatottaknak Isten terveit hírül vitte.
Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta az üdvtörténet fejlődését, a nagy
birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását, és a Messiás eljövendő
országát. Megmagyarázta Gábor főangyal Dánielnek a különböző látomások értelmét.
(Dán 8, 16-26; Dán 9, 21-27)
Zakariásnak megjelenve a főangyal a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő
Szent János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1, 11-20). Magáról elmondja
ekkor, hogy az Úr színe előtt áll.
Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Magáról ekkor semmit
sem mondott, Lukács evanelista nevezi Gábornak. Szavait idézzük minden
"Üdvözlégyben". (Lk 1, 26-45)
Ünnepe a II. Vatikáni Zsinatig március 24-én volt. és a Zsinat tette egy napra a három
ismert nevű angyal ünnepét.
Gondolat:
Isten küldöttek útján tartja velünk a kapcsolatot.
RÁFÁEL.
Angyal. Egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A
Bibliában csak Tób könyvében szerepel.
Az ifjú Tóbiás kisérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná
tesz démont.
A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a
Kumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az úton
levők védelmezőjét látja benne.
Régebben ünnepét október 24-én ünnepeltük.
Gondolat:
"Tőled reméljük és kérjük üdvünket,
testi lelki egészségünket."

