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Các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e, Gáp-ri-en và Ra-pha-en 

Ga 1,47-51 
1:47 Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một 

người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối". 
1:48 Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê 

gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". 
1:49 Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!" 
1:50 Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn 

được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". 
1:51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của 

Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người". 

 

CÁC THIÊN THẦN CỦA CHÚA 

Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần 

của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51) 

 

Suy niệm: Con người thời nay thích coi thiên thần như sản phẩm của trí tưởng tượng. Theo 

giáo lý, thiên thần là thụ tạo thiêng liêng được tạo dựng để chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, 

được sai đi để phục vụ giúp cho con người đạt được ơn cứu độ. Và vì hầu cận Thiên Chúa 

trong triều đình Thiên quốc, các ngài phản ánh phần nào vinh quang của Thiên Chúa. Trong 

Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giê-su khẳng định sự hiện hữu thực sự của các thiên thần gắn liền 

với chức vụ phụng thờ Thiên Chúa: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên 

Con Người”. Và nhất là ba vị tổng lãnh thiên thần được tôn kính với danh xưng gắn liền với sứ 

mạng đặc biệt của các ngài: - Mi-ca-en “Ai bằng Thiên Chúa” (Đn 10,13-21), là Đấng bảo trợ 

đặc biệt cho Hội Thánh. - Gáp-ri-en: Anh hùng của Thiên Chúa (Đn 8,16), vị sứ giả được Thiên 

Chúa sai đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. - Ra-pha-en: Thiên Chúa chữa lành (Tb 

3,17), vị lương y đã giữ gìn và cứu chữa cho hai cha con Tô-bi-a. 

Mời Bạn: Hướng về các thiên thần, noi gương các ngài: tin yêu, trông cậy, phụng thờ Thiên 

Chúa để nhờ đó bạn biết: - quy hướng mọi sự Chúa; - thuộc về Chúa trong mọi sự; - gắn bó với 

Chúa trong mọi nơi mọi lúc. 

Sống Lời Chúa: Mỗi chúng ta có một thiên thần gìn giữ gọi là thiên thần bản mệnh, ta hãy nghe 

theo sự hướng dẫn của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy các Tổng lãnh thiên thần, chúng con nguyện vâng nghe lời các Đấng. Xin các 

Đấng giúp chúng con biết làm lành lánh dữ. 

  


