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Isten küldöttei 

 

Az angyal szó a görög angelos-ból származik, amely „hírnököt” jelent. Az angyalokat nevezhetjük „isteni 

hírvivőknek” vagy „Isten küldötteinek”. Mivel isteni eredetűek, különleges kapcsot jelentenek Isten és az 

ember között. ezeket 

Isten azért teremtette a csodálatos lényeket, hogy vezessenek, óvjanak és megihlessenek bennünket. 

Céljuk, hogy minket szolgáljanak, és arra bátorítsanak, hogy tudatunkat kitágítsuk 

Az angyalok más rezgésszinten léteznek, mint az emberek, ezért nehezebben tudjuk érzékelni őket. Viszont 

ha saját rezgésszintünk emelkedik, mi is képessé válunk rá, hogy észleljük az éteri birodalmat. Ebben nagy 

segítségünkre lehet egy olyan szent hely, egy angyali oltár, ahol kapcsolatba léphetünk az angyalokkal. 

Az arkangyalokat gyakran nevezik "megvilágító angyaloknak", hiszen az a feladatuk, hogy "megvilágítsák", 

vigyázzák és irányítsák az angyalok csoportjait, valamint az emberiség minden részletét. Ők a 

legismertebbek az angyalok között. A három legnépszerűbb arkangyal, akik közül kettőt a Biblia is említ, 

Mihály, Gábriel és Rafael. Mindegyik arkangyalnak egyedi feladata van, létüknek fő célja különböző. 

Gábriel arkangyal 

Gábriel volt az az arkangyal, aki a Bibliában hírt vitt Szűz Máriának Isten fiának közelgő születéséről. 

Felfedte Mária előtt életének célját, és nekünk is segít megtalálni valódi hivatásunkat. 

A "Gábriel" szó jelentése: "Isten ereje", "Isten az én erőm", "Isteni erő" 

Útmutatás: Gábriel arkangyal segít megtalálni a hivatásunkat. 

- Ha szeretnénk megérteni, hogy mi az életünk valódi célja. 

- Ha nem látjuk az élet értelmét. 

- Ha változások állnak előttünk és útmutatásra van szükségünk. 

- Ha munkahelyet szeretnénk váltani. 

- Ha családot szeretnénk alapítani. 

- Ha új kapcsolatba kezdünk. 

Megtisztulás: Gábriel arkangyalt arra is megkérhetjük, hogy kezdje el a megtisztulási folyamatot bennünk. 

Ezt akkor kell megtennünk, amikor változásokat szeretnénk életünkben. 

- Ha testünk tele van mérgekkel, és megtisztulásra vágyunk. 

- Ha negatív gondolataink vannak. 

- Ha fizikai vagy pszichés támadásnak vagyunk vagy voltunk kitéve. 

- Ha munkánkat, otthonunkat vagy környezetünket negatívnak érezzük. 

 

Kéthelyi Mária, Budapest 

http://www.femcafe.hu/cikkek/ezo/segitok-az-otthonunkban-angyali-oltar-keszitese

