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"Manapság az angyalok létére és cselekvésére irányuló teológiai
reflexió háttérbe szorulásának lehetünk a tanúi'" - jegyzi meg Pus
kás Attila dogmatikus A teremtés teológiája című könyve angyalok
ról szóló fejezetének mindjárt a legelején. S valóban, az egyházban
angyalokról beszélni - ha ugyan nem is számít tabutémának 
aligha modern, bennük hinni talán még kevésbé. Az angelológia
"dogmatika-tömbjével" keveset tud kezdeni az ember az internet,
a robot-, csip- és géntechnika korában. Korunk emberének az an
gyalokról szóló beszéd "lejárt lemeznek" látszik, a róluk való ref
lexió pedig túlhaladottnak és anakronisztikusnak tűnik.

A"posztszekuláris társadalom" (Jürgen Haberrnas) "spiritualitá
sa" nem a vallás tartalmára irányítja figyelmét, sőt mi több, a morál
és a dogma vetületeit valóságosan kerüli, inkább élmény-orientált,
szubjektumra fokuszáló; inkább a vallásos jelenség Lavout-esztéti
kumára, valamint terapeutikus mellékhatására koncentrál. Vagyis
nem a vallás tartalmát, hanem a vallás-formaszerűt keresi, a vallás
külső "mázát", amelyeket médiaeffektusokkal elegánsan fűsze

rezve "kómájából újraéleszt". Mindez számára csak olyan mérték
ben értékes és hasznavehető, amennyiben ezek az individuumban
kellemes asszociációkat keltenek (biztonságérzetet, vigaszt, meg
értettséget stb.), és a tulajdonképpeni üzenet számára "körítésként"
jól megfontoltan úgy alkalmazható, hogy annak médiális profit
maximálása garantált legyen," Ezzel a jelenséggel nap mint nap ta
lálkozunk a tv-képernyőn követhető reklámok világában vagy a
hollywoodi (pszeudoivallasos tematikájú filmipar termékeiben.
Ebbe a kategóriába tartoznak például azok a reklámokban felhő

kön ficánkoló, top-modellek által alakított angyalok, akik a modern
kor fitnessz-guru-emberének a "mennyeien könnyű" sajtkrémet va
lóságos "angelorum esca"-nak (jel. "angyalok étke")" prezentálja.
Az angyalok profithozó dekoratív kellékekké váltak, reflektorfény
ben prezentált mesésen szép küllemük a vallásos tartalom hiánya
miatt "kong az ürességtől" .

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az angyalok mindhá
rom nagy monoteista vallás, vagyis a zsidó, a keresztény és az iszlám
hitvilágához hozzátartoznak. A gyakorló keresztény a szentmise szö
vegében több helyütt is találkozhat az angyalok fogalmával. A bűn

bánati imában közösen imádkozzuk: Kérem ezért a Boldogságos, min-
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denkor Szeplőtelen Szűz Máriát, azösszes angyalokat ésszenteket (...),hogy
imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. A Glória is a karácsonyi
történetbó1 ismert pásztoroknak megjelent angyalok énekével kez
dődik. Minden prefáció végén hallunk az angyalokról: Ezért mi is,
mikéntazangyalok ésfőangyalok, a trónod körül álló hatalmas szellemek, és
minden sereg a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük... , és fel
csendül az Izajás próféta meghívásából (Iz 6,1-4) jól ismert szeráfok
éneke, a háromszor-szent. Az I. eucharisztikus imában, a római ká
nonban is így imádkozik a pap: Könyörögve kérünk, mindenható Iste
nünk, szentangyalod vigyeáldozatunkat mennyei oltárodra isteni Fölséged
szineelé, hogymi,akikerró1 az oltárról Fiad szentséges testében ésvérében
részesülünk, minden mennyei áldással éskegyelemmel elteljünk. A IV. eu
charisztikus ima saját prefációjában is említés történik az angyalok
ról: Az angyalok számtalan serege ezért állszinedelőtt, éjjel-nappal szolgál
neked, ésarcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged.

A liturgikus szövegek ezekhez hasonló utalása a lex orandi lex
credendi elve alapján igazolja, "bizonyítja" - még akkor is, ha ez
formálisan nem bír defide erővel-, "hogy az angyalok nem csupán
költői elemként szerepelnek az egyház hitében"," hanem azok az
olykor egyoldalúan antropocentrikusan felfogott világunk dimen
zióit tágítva - amely világban nemegyszer arra hajlunk, hogy az
embert különállóan és elszigetelve szemléljük" - mint empíriafö
lötti valóságok reálisan léteznek. Mi ugyanis "nemcsak emberi és
emberalatti lények világában élünk, hanem olyanok is élnek mel
lettünk, akik felettünk állnak ugyan, de feladatuk a mi üdvössé
günk szolgálata, és ugyanannak a természetfölötti országnak a pol
gárai, amelynek az emberek is tagjai (2Kor 1,15-20)".6 A földi
zarándokútját járó egyház azáltal, hogy részt vesz a mennyei litur
giában, és a fölséges Király "udvartartásához" tartozó angyalokkal
karöltve trónusa előtt dicshimnuszokat énekel, egyrészt a "mennyei
Jeruzsálemmel" valós és erőteljes egységét valósítja meg, másrészt
pedig a megdicsőült és vándorló egyház között fennálló közösséget
hathatósan erősíti, amely révén az egyház liturgiája nemcsak hogy
aktuálisan kozmikus dimenziót nyer, hanem ezen túlmenőenaz "itt
és most"-ban bemutatott áldozat eszkatológikus jellege is kidom
borodik.

Az angyalok, akiket Isten kegyelmileg felemelt és boldogító
színe-látásában részesített, arra ösztönöznek bennünket, embere
ket, hogy - bár ők boldogságuk lényegét tekintve már nem emel
kedhetnek magasabb fokra, s csupán járulékosan növekedhetnek
abban, azáltal, hogy az isteni élet teljességének"újabb és újabb rész
leteit élhetik meg, Isten szentségéről és fölségéről C..) új meg új bol
dogító tapasztalatokat szerezhetnek",? valamint számukra "folya
matosan Istennek új művei, főleg Krisztus egyházában, ismertté
válnak és azok üdvösségén örülnek, akik az ő segítő szolgálatuk
által üdvözültek'" - Isten kontempláló ismeretében minél maga
sabbra emelkedjünk," s akárcsak ők, Isten közelébe "szárnyaljunk".
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versekben használt

Az angyalok arra buzdítanak minket, hogy az ő - főleg a mennyei
liturgiában megmutatkozó - Isten előtti hódolatukat megszívlelve
lelkünket mi is Istenhez emeljük. Fontos megjegyeznünk, hogy mi
emberek vagyunk azok, akik az angyalok énekéhez társulunk, akik
- amint azt a Missale Romanum Praefatio de Quadragesima (IV)
"ante sanctus"-ának Cum quibus [= angyalok] et nostras voces ut
admittijubeas, deprecamur" mondata kifejezi - Istentől az angyalok
énekkarába bebocsájtást kérünk. Tesszük ezt azért, hogy az Úr
imádsága, a Miatyánk első kérésének értelmében Isten neve szen
teltessék meg... amint a mennyben [az angyalok révén], úgy a földön
is,1l hisz éppen a szent liturgia ünneplése az a "hely", ahol ez a
"megszentelés" a legkiválóbb módon megvalósulhat.F Ezt fejezi ki
a keleti egyház Aranyszájú Szent János liturgiájában az a látszólag
jelentéktelen "noha" szócska is, amely a Sanctus énekét bevezető,
pap által csendben mondott imában olvasható: Hálát adunk neked
ezenszent szolgálatért is, melyetkezünkbó1 elfogadni méltóztattál, noha
neked azarkangyalok ezrei, azangyalok miriádjai, ahatszárnyú, sokszemű,
fennlebegő szárnyas kerubok és szeráfok szolgálnak. A szóban forgó ki
fejezés üzenete világos: "Isten, neked nincs szükséged szelgála
tunkra, mivel te elegendő szolgákkal és koncelebrálókkal rendel
kezel, úgy hogy mi tulajdonképpen csak hozzájuk csatlakozunk",13

S ezáltal a vándorló egyház a mennyei egyházhoz kapcsolódik."
Márpedig, ha mi vagyunk azok, akik az angyalokhoz társulunk,
akkor ebből világosan kitűnik az is, hogy az emberek Istent "meg
szentelő" éneke nem olyan, mint az angyalok dicsérő éneke.IS Az
angyalok éneke nemesebb, makulátlanabb, tisztább, s éppen ebben
rejlik a mennyei és a földi liturgia közötti különbség. A két liturgia
egyesülése ezért bizonyos "minőségi ugrást" is jelent számunkra.
Az ember a szent liturgia révén Istenre irányultságában társakat
keres, s ezeket az angyalokban találja meg, akik minden, főleg ter
mészetükben gyökerezőkülönbségük ellenére, akárcsak az ember,
az isteni életben való részesedésre, valamint a vele való közvetlen.
személyes életközösségre teremtettek, azzal a különbséggel, hogy
azok az angyalok, akik a próbát megállták, vagyis Isten titkát in
statu viae hitben, szabad döntésük révén elfogadták, nyomban el
jutottak Isten boldogító színe-látására. Így az angyalok barátaink,
szövetségeseink, akik azáltal, hogy Isten tündöklő dicsőségét szá
munkra felragyogtatják, létünk lehetőségénekfokozását tárják fel
előttünk, méghozzá nem csupán morális, hanem metafizikai érte
lemben." Ez a metafizikai fokozás azt jelenti, hogy az ember az an
gyalok létbeli boldogságukból kicsengő hívogató hangját követve
elérhet ahhoz a határhoz, ahol az angyalok is állnak, ahhoz a ha
tárhoz, amelyet nem saját maga, sem pedig valamelyik angyal hú
zott meg, hanem ami minden teremtett valóság számára adatott és
teremtett minőségévelszükségszerüen velejár, ami nem csorbítja
boldogságát, hanem az identitását megőrizvegarantálja azt. Az an
gyalok nem arra csalogatnak bennünket, hogy angyalokká váljunk,
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hanem hogy olyanok legyünk, mint ők: vagyis olyan lények, akik
már elérték teremtett valójuk határát, ami ránk vonatkoztatva azt
jelenti, hogy legbensöbb lehetőségünkkelélve egész lényünknek is
teni kibontakozása révén valóban a teremtő és üdvözítő Isten által
elgondolt emberré váljunk, elérjük teljes önazonosságunkat.

A liturgiában ég és föld találkozik,'? mennyei és földi egybeol
vad, a földi liturgia nemcsak a mennyei előképe, hanem annak
megjelenítőjeis, anticipáció és participáció egy időben, (Éppen ezért
fontos és felelősségteljes feladat a konkrét liturgiát úgy ünnepelni,
hogy a maradandó és lényeges a mulandó földi formában világosan
előtérbe kerüljenek.) A szent liturgiában mi Sion hegyéhez járu
[[unk],18 az élőIsten városához, a mennyeiJeruzsálemhez, az angyalok ez
reihez, az égben számon tartottelsőszülöttek ünnepisokadalmához ésgyü
lekezetéhez, mindnyájunk bfrájához, az Istenhez, a tökéletes igazak
lelkéhez, az új szövetség közvetftőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló véréhez
(Zsid 12,22-24).19 Az Isten előtti közös liturgikus ünneplés mellett,
a mennyei létezők aktív részt vállalnak a földi hívők életében is,
hisz ők azok, akik mindig készen állnak arra, hogyaz Úr fölséges szine
elé lépve (Tób 12,15) - amint azt az első római kánon Suplices te
rogamus része is kifejezi - a földi egyház áldozatát és imáit Isten
hez vigyék. Az angyal kezébó1 a tömjén füstje a szentekimádságával fel
szálltaz Istenelé- olvashatjuk a Jelenések könyve 8. fejezetében ta
lálható, a lassan felszálló tömjénfüst révén mennyei nyugalmat
árasztó, valamint ég és föld között meghitt harmóniát sugalló jele
netben/O amelyben az emlegetett "szentek imádsága" az egész egy
ház imádságát jelenti." A földi egyház tehát sohasem keseredhet el,
hiszen vele együtt imádkoznak a boldog mennyei szellemek is; so
hasem tekintheti magát elhagyatottnak, hanem sokkal inkább a
mennyei karok segítő és közbenjáró erejében bízva biztonságban
kell éreznie magát.

A szent liturgián arra is hivatottak vagyunk, hogy megérezzük
az Istent dicsőítő angyalok bátorító jelenlétét, mely Isten közelébe
hívogat és Isten-képűségünk megvalósításában segít, hogy amikor
az idők végén emberi valónk a teljességre jutott életszentség tiszta
ságától tündöklik, egész megváltott és beteljesedett lényünk a
"carmen angelicum"-mal egybecsenghessen, s ekképp újra áthat
hassa a kozmoszt az az ősi ének, amely az teremtés eredetekor már
betöltötte a világmindenséget, és amely minden emberi kakofónia
ellenére az angyalok szolgálatának köszönhetőensohasem szűnt

meg zengeni.22 Ez pedig akkor fog bekövetkezni, amikor ember és
angyal csókot vált.
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