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

Ga 1,47-51 

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông 

rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông 

Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước 

khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông 

Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua 

Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su 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.” 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.” 

NHỮNG NGƯỜI BẠN VÔ HÌNH 

Chúa 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: Chúng ta cũng không nghi ngờ gì về sự có mặt của các thiên thần trong 

những loài Thiên Chúa dựng nên. Người Do thái thường dùng những biểu tượng 

tôn giáo, những hình ảnh thần thoại của các dân tộc lân cận để mô tả các thiên thần, 

phân chia đẳng cấp và đặt tên (như các tổng lãnh thiên thần chúng ta mừng kính 

hôm nay) và phân loại các thiên thần dựa theo các tác vụ các ngài thực hiện (như 

Xê-ra-phim, Kê-ru-bim…). Nhờ Lời Chúa mạc khải, chúng ta biết được các ngài 

luôn kề cận Thiên Chúa và phụng thờ Ngài, là sứ giả chuyển đạt các mệnh lệnh 

của Thiên Chúa đến chúng ta, các ngài là điểm hội tụ kết nối đất với trời. Hình ảnh 

các thiên thần “lên lên xuống xuống” trên chiếc thang nối trời với đất nói lên sứ 

mạng đó. 

Mời Bạn: Nhờ các thiên thần, chúng ta biết được sứ mạng loài thụ tạo có hồn 

thiêng bất tử như chúng ta phải đạt được và có thể đạt được. Và chúng ta cũng biết 

được rằng để chu toàn sứ mạng đó chúng ta có các ngài đồng hành và hỗ trợ chúng 

ta. Vậy trong cuộc sống ở trần thế này, bạn đừng quên sự hiện diện của những 

người bạn vô hình này. 

Sống Lời Chúa: Trong thánh lễ khi hát kinh “Vinh Danh” và “Thánh! Thánh! 

Thánh!” bạn nhớ rằng mình đang được hân hạnh cùng với các thiên thần ca tụng 

Thiên Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, các ngài luôn kề cận Thiên Chúa và 

phụng sự Người. Xin đồng hành với chúng con trên đường tiến về quê trời.  


