
„legyen világosság!”



Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az 

égboltozat. Zsoltárok 19,2



„Mert Ő benne teremtetett minden, 

a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és 



láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár 

fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő 

általa és Ő reá nézve teremtettek” (Kolossé 1, 

16)

„Viszont mikor 

behozza az ő elsőszülöttét a világba, így 

szól: És imádják őt az Istennek minden 

angyalai.” ( Zsidók 1, 6)

„Van-é száma az ő 

sereginek?” Jób 25, 3 „Hanem 

járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei 

Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez” (Zsidók 12, 22)

„Szeráfok állanak vala 

felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel 

lábait fedé be, és kettővel lebegett” (Ézsaiás 6, 2)

„A Kérubok 

pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és 

arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arcai” 

(2Mózes 37, 9)

„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért 

áll” (Dániel 12, 1)



„Én 

Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és 

ez örvendetes dolgokat jelentsem néked” (Lukács 1, 19)

„az Úr angyala”

„hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az 

Istent dicsérik” (Lukács 2, 13)

„angyalok vágyakoznak 

betekinteni” (1Péter 1, 12)

„Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb 

öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön” (Lukács 15, 7)

„mi elvesztjük e helyet, 

mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, 

hogy elveszítsük ezt” (1Mózes 19, 13)

„és azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott 

az Assiriabeli táborban száznyolczvanötezeret, és mikor jó reggel felkeltek, 

ímé mindenütt holttestek hevertek” (2Királyok 

19, 35)

„És meglátják az embernek Fiát eljőni az 

ég felhőiben nagy hatalommal és 

dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait 

nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik 

az ő választottait a négy szelek felől, az 

ég egyik végétől a másik végéig” (Máté 

24, 30-31)



Zsoltárok 91, 11: 

„Mert az ő angyalainak parancsolt 

felőled, hogy őrizzenek téged 

minden utadban”

Máté 18, 10

„kicsinyei” „Meglássátok, hogy eme kicsinyek 

közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a 

mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.”

„az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és 

kiszabadítja őket” (Zsoltárok 34, 8)

„És én 

János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és 

láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket 

megmutatta vala. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert 

szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, 

a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd” (Jelenések 22, 8-9).



Engedélyezett fordítás a Banner of Truth 2007. júliusi-augusztusi 

számából.






