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ORGANIZACJA ANIOŁÓW 

Aniołowie są istotami bardzo zorganizowanymi. Jest ich tak dużo, że muszą być zorganizowane. 

Liczba aniołów – tak dużo, że nie można ich policzyć 
Hebr. 12:22 
22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do 
niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia 
Obj. 5:11 
11. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich 
wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; 
 

• Organizacja aniołów 

Pismo Święte wyraźnie mówi o zgromadzeniu i gronie aniołów, o ich szyku bojowym, o królu armii 
demonów. Aniołowie noszą tytuły określające ich zakres władzy – wskazuje to na pewną istniejącą 
wśród nich hierarchię. Niewątpliwie Bóg zorganizował świat dobrych aniołów, szatan – złych. 

• Zgromadzenie aniołów 
Ps. 89:6,8 
6. Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych. 
8. Bóg groźny jest w gronie świętych, Potężny i straszny nad wszystkich wokół niego. 

• Szyk bojowy/Zorganizowane do bitwy 
Obj. 12:7 
7. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył 
smok i aniołowie jego, 

• Król demonów 
Obj. 9:11 
11. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po 
grecku zaś imię jego brzmi Apollyon [Niszczyciel]. 

• Hierarchia wśród: 

• Dobrych aniołów 
Efez. 3:10 
10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez 
Kościół różnorodną mądrość Bożą, 

• Złych aniołów 
Efez. 6:12 
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach 
niebieskich. 

Wyłania się z tego pewna praktyczna myśl: zarówno świat aniołów jak i demonów jest 
zorganizowany. Tymczasem niektórzy chrześcijanie uważają, że nie ma potrzeby organizowania 
swego życie czy służby. Takie myślenie odbija się na praktycznym podejściu do dobra i zła. Każdy 
musi planować i organizować swe życie, by nie stracić z oczu doskonałego planu Bożego na swe 
życie.  

 

• Hierarchia aniołów 

• Archanioł (Michał) 

Spośród aniołów tylko Michał nazwany jest archaniołem, czyli aniołem wysokiej rangi. Mimo iż 
istnieją inni wysoko postawieni aniołowie, to archanioł jest tylko jeden. Kiedy Paweł mówi o 
tym, że przy pochwyceniu Kościoła będzie słyszalny głos archanioła, nie widzi potrzeby 
wymieniana jego imienia, by określić o którego chodzi. Stanowi to potwierdzenie tezy, że jest 
tylko jeden archanioł.  
Judy 1:9 
9. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie 
ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. 
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1 Tes. 4:16 
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 

W Starym Testamencie Michał jest ukazany jako anioł czuwający nad Izraelem, ma w 
szczególny sposób pomagać Izraelowi zwłaszcza w czasie Wielkiego Ucisku. 
Dan. 10:21  
21. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by 
mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. 
Dan. 12:1  
1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego 
ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do 
owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do 
księgi żywota. 

Poprowadzi on zastępy wojsk anielskich w boju przeciwko szatanowi i jego zastępom. 
Obj. 12:7 
7. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył 
smok i aniołowie jego,(BW) 
 

• Książęta anielscy 

Określenie „książęta” odnosi się do grupy najważniejszych aniołów. W tej grupie książąt 
prawdopodobnie Michał zajmuje najwyższą pozycję, ponieważ jest jako jedyny nazywany 
archaniołem. 
Dan. 10:13 
13. Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, 
lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja 
zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, 
 

• Są też zwierzchnicy anielscy, z których możemy wyszczególnić: 

Władze i zwierzchności – wskazuje na istnienie hierarchii związanej z zarządem 
wszechświata 
Judy 1:9 
9. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie 
ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. 
Efez. 1:21 
21. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim 
imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; 
Efez. 3:10 
10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez 
Kościół różnorodną mądrość Bożą, 
Efez. 6:12 
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach 
niebieskich. 
Kol. 1:16 
16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne 
i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; 
wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 
Kol. 2:10,15 
10. I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, 
15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim 
triumf nad nimi. 

Moce i panowania – określa ponadludzki autorytet aniołów i demonów w odniesieniu do 
spraw świata 
Efez. 1:21; Efez. 3:10; Efez. 6:12 
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach 
niebieskich. 
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Kol. 1:16; Kol. 2:10,15 
1 Piotr. 3:22 
22. Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i 
zwierzchności, i moce. 

Moce – podkreśla fakt, że aniołowie i demony posiadają moc większą niż ludzie 
2 Piotr. 2:11 
11. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku 
potępienia. 
Efez. 1:21; 1 Piotr. 3:22 

Władcy świata ciemności – demony są władcami świata ciemności 
Efez. 6:12 
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach 
niebieskich. 

Trony i panowania – określa dostojeństwo i autorytet władców anielskich pełniących 
funkcje w rządzie Bożym 
2 Piotr. 2:10 
10. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a 
zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom 
niebieskim. 
Judy 1:8 
8. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają 
zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. 
Efez. 1:21, Kol. 1:16 

 

• Cheruby – strażnicy świętości Boga 

Cheruby stanowią inny porządek aniołów, najprawdopodobniej wysokiej rangi, gdyż szatan był 
cherubem 
Ezech. 28:14,16 
14. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, 
przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. 16. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś 
swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który 
bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. 

Ich służba sprowadza się do stania na straży Bożej świętości. Strzegli drogi do drzewa życia w 
ogrodzie Eden. 

1 Moj. 3:24 
24. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty 
miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. 

 Ezech. 1:4-6 
4. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny 
ogień i blask dokoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego 
kruszcu. 
5. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu były podobne do 
człowieka, 
6. Lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. 
Ezech. 10:15-20 
15. Cheruby podniosły się - a były to te same żywe istoty, które widziałem nad rzeką Kebar. 
16. A gdy cheruby się posuwały, posuwały się koła obok nich, a gdy cheruby podnosiły 
skrzydła, aby się wzbić od ziemi, wtedy koła nie odsuwały się od ich boku. 17. Gdy tamte 
stanęły, stanęły i te; a gdy tamte się podnosiły, podnosiły się z nimi i te, gdyż był w nich duch 
żywych istot. 18. Potem odsunęła się chwała Pana od progu przybytku i stanęła nad 
cherubami. 19. A gdy cheruby podniosły swoje skrzydła i na moich oczach wzbiły się w górę 
od ziemi, podniosły się wraz z nimi i koła. I stanęły u wejścia do wschodniej bramy 
przybytku Pana, a chwała Boga izraelskiego była na górze nad nimi. 20. Były to te same 
żywe istoty, które widziałem u stóp Boga izraelskiego nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to 
cheruby.  
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• Serafy 

Aniołowie ci występowali jako słudzy przy tronie Bożym i jako pośrednicy oczyszczenia. Ich 
obowiązkiem było także oddawanie chwały Bogu. Wydają się być podobnymi do człowieka, 
posiadają sześć skrzydeł. 
Izaj. 6:2,6 
2. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał 
swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. 
6. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który 
szczypcami wziął z ołtarza, 
1. Obecne przy tronie Boga 
2. Pośrednicy oczyszczenia 
3. Wychwalają Boga 
4. 6 skrzydeł 
 

• Aniołowie do szczególnych zadań 

• Michał (j.w.) 

• Gabriel – „bohater Boży” – przynosi ważne przesłanie od Boga do pewnych osób 

Daniel: 
Dan. 8:16 
16. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to 
widzenie. 
Dan. 9:21 
21. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej 
przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. 

Zachariasz: 
Łuk. 1:19 
19. A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i 
zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. 

Maria: 
Łuk. 1:26 
26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego 
Nazaret, 

 

• Aniołowie ze szczególnymi obowiązkami – Określenie niektórych aniołów 
koresponduje z ich specyficznymi funkcjami: 

Anioł posiadający władzę nad ogniem: 
Obj. 14:18 
18. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał 
donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście 
winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. 

Anioł wód: 
Obj. 16:5 
5. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, 
święty, żeś taki wyrok wydał; 

Anioł otchłani: 
Obj. 9:11 
11. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku 
Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon [Niszczyciel]. 

Anioł, który spęta szatana: 
Obj. 20:1-2 
1. I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w 
swojej ręce. 
2. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 
tysiąc lat. 
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• Aniołowie powiązani z przyszłymi sądami 

Dwie spośród trzech serii sądów z Księgi Objawienia ogłaszane są przez aniołów: 

Trąby: Obj. 8:1-13; Obj. 9:1-21 

Czasze: Obj. 16:1-21 

 

• Anioł Jahwe 

Anioł Jahwe to Chrystus objawiający się przed wcieleniem. (zob. Chrystologia) 
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SŁUŻBA ANIOŁÓW  

 

Wszyscy stojący po stronie Boga aniołowie są zasadniczo sługami. 

• Służba aniołów w odniesieniu do Boga (przede wszystkim jest to oddawanie czci i chwały) 

• Wychwalają Go 
Ps. 148:1-2 
1. Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach! 
2. Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego! 
Izaj. 6:3 
3. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka 
ziemia chwały jego. 

• Oddają Mu cześć 
Hebr. 1:6 
6. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży. 
Obj. 5:8-13 
8. A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a 
każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. 9. I 
zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ 
zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i 
narodu, 10. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na 
ziemi. 11. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, 
a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; 12. I mówili głosem donośnym: Godzien 
jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo. 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i 
pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i 
Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. 

• Radują się z Bożych dzieł 
Job. 38:6-7 
6. Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny? 
7. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie 
Boży? 

• Służą Mu 
Ps. 103:20 
20. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano 
głosu słowa jego! 
Obj. 22:9 
9. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, 
którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! 

• Stawiają się przed Bożym obliczem 
Job. 1:6 
6. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a 
wśród nich przybył też i szatan. 
Job. 2:1 
1. I zdażyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród 
nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. 

• Są wykonawcami Bożego sądu 
Obj. 7:1 
1. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, 
powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na 
żadne drzewo. 
Obj. 8:2 
2. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. 
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• Służba aniołów w odniesieniu do życia Chrystusa 

• Przy narodzinach 

Zapowiedź – Gabriel zapowiada narodzenie się Jezusa 
Mat. 1:20 
20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu 
Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z 
Ducha Świętego. 
Łuk. 1:26-28 
26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego 
Nazaret, 
27. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a 
pannie było na imię Maria. 
28. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, 
błogosławionaś ty między niewiastami. 

Zwiastowanie – anioł, któremu towarzyszył cały chór, zwiastuje pasterzom narodziny Jezusa 
Łuk. 2:8-15 
8. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem 
swoim. 9. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła 
ich bojaźń wielka, 10. I rzekł do nich anioł; Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, 11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy. 12. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie 
niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. 13. I zaraz z aniołem zjawiło się 
mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: 14. Chwała na wysokościach 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. 15. A gdy aniołowie odeszli od 
nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy 
to, co się stało i co nam objawił Pan. 
 

• W życiu Jezusa 

Ostrzeganie – Anioł ostrzega Marię i Józefa przed gniewem Heroda i każe im uciekać do 
Egiptu 
Mat. 2:13-15 
13. A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię 
oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod 
będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. 
14. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. 
15. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, 
mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. 

Prowadzenie – anioł kieruje rodziną Jezusa w ich powrocie do Izraela po śmierci Heroda 
Mat. 2:19-21 
19. A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: 
20. Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy 
nastawali na życie dziecięcia. 
21. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. 

Usługiwanie  - aniołowie usługują Jezusowi podczas kuszenia na pustyni 
Mat. 4:11 
11. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. 

 Oraz podczas boju modlitewnego w Getsemane  
Łuk. 22:43 
43. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. 

Ochrona – Jezus stwierdza, że na jedno słowo legiony aniołów są gotowe przyjść mu z 
pomocą 
Mat. 26:53 
53. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 
dwanaście legionów aniołów? 
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• Przy zmartwychwstaniu Jezusa 

Odwalenie kamienia – anioł odwala kamień z grobu Jezusa 
Mat. 28:1-2 
1. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga 
Maria, aby obejrzeć grób. 
2. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i 
przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. 

Zwiastowanie – aniołowie oznajmiają niewiastom, że Jezus powstał z martwych 
Mat. 28:5-6 
5. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie 
Jezusa ukrzyżowanego. 6. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, 
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 
Łuk. 24:5-7 
5. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie 
żyjącego wśród umarłych? 6. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił 
wam, będąc jeszcze w Galilei, 7. Że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi 
i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. 
 

• Przy wniebowstąpieniu – aniołowie byli obecni podczas wniebowstąpienia 
Dz.Ap. 1:10-11 
10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych 
szatach stanęli przy nich 
11. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was 
został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. 
 

• Przy powtórnym przyjściu Jezusa 

Pochwycenie – głos archanioła będzie sygnałem do przeniesienia Kościoła do nieba 
1 Tes. 4:16 
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 

Drugie przyjście – aniołowie będą towarzyszyć Jezusowi przy Jego powtórnym przyjściu na 
ziemię 
Mat. 25:31 
31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy 
zasiądzie na tronie swej chwały. 
2 Tes. 1:7 
7. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze 
zwiastunami mocy swojej, 

Sąd – aniołowie oddzielą ziarno od plew podczas drugiego przyjścia Jezusa 
Mat. 13:39-40 
39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to 
aniołowie 40. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 

 
 

• Służba aniołów w odniesieniu do narodów świata 

• Względem Izraela: Michał, strażnik Izraela 
Dan. 12:1 
1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego 
ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do 
owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do 
księgi żywota. 
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• Względem innych narodów 

Doglądają rządzących – czuwają nad władcami narodów,  
Dan. 4:1-25 

Próbują mieć wpływ na nich – próbują oddziaływać na ich przywódców 
Dan. 10:21 
21. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by 
mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. 
Dan. 11:1 
1. W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. 

 
 

• Służba aniołów w odniesieniu do niesprawiedliwych 

Aniołowie ogłaszają nadchodzące sądy 
1 Moj. 19:13 
13. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, 
abyśmy je zniszczyli. 
Obj. 14:6-7 
6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją 
zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który 
mówił donośnym głosem: 7. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu 
jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. 
Obj. 19:17-18 
17. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc 
wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, 18. By 
jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała 
wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. 

Aniołowie wykonują wyroki Boga 
Dz.Ap. 12:23 
23. W tej samej chwili poraził go anioł Pański za to, że nie oddał chwały Bogu; potem stoczony 
przez robactwo, wyzionął ducha. 
Obj. 16:1 
1. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem 
czasz gniewu Bożego na ziemię. 

Aniołowie oddzielają sprawiedliwych od niesprawiedliwych 
Mat. 13:39-40 
39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 
40. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 

 
 

• Służba aniołów w odniesieniu do Kościoła 

Pomagają wierzącym – jest to ich służba podstawowa 
Hebr. 1:14 
14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, 
którzy mają dostąpić zbawienia? 

Są zaangażowane w przekazywanie i objawianie znaczenia prawdy 
Dan. 7:15-27; Dan. 8:13-26; Dan. 9:20-27; Obj. 1:1 
1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać 
wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, 
Obj. 22:6,8 
6. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła 
swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. 
8. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, 
który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. 
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Przynoszą odpowiedź na modlitwy 
Dz.Ap. 12:5-10 
5. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. 6. Owej 
nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma 
żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. 7. Wtem zjawił się anioł Pański i 
światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I 
opadły łańcuchy z jego rąk. 8. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił 
tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. 9. Wyszedł więc i podążał za nim, 
lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością; sądził raczej, że ma 
widzenie. 10. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, 
która się im sama otworzyła; i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. 

Pomagają w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa 
Dz.Ap. 8:26 
26. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z 
Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 
Dz.Ap. 10:3 
3. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił 
do niego i rzekł mu: Korneliuszu! 

Są obserwatorami życia chrześcijan  
1 Kor. 4:9 
9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć 
skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. 
1 Kor. 11:10 
10. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. 
Efez. 3:10 
10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół 
różnorodną mądrość Bożą, 
1 Piotr. 1:12 
12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam 
zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam 
radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. 

Zachęcają i pocieszają w czasie niebezpieczeństwa 
Dz.Ap. 27:23-24 
23. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć 
oddaję, 24. I rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg 
wszystkich, którzy płyną z tobą. 

Opiekują się sprawiedliwymi w chwili ich śmierci 
Łuk. 16:22 
22. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i 
został pochowany. 

 

Nie ulega wątpliwości, że Bóg nie musiałby posługiwać się aniołami; On może wykonać wszystko 
samodzielnie. Jednak wybrał pośrednictwo aniołów, którzy sami nie doświadczając zbawiennej łaski, 
mogą obserwować ludzi i to jak przejawia się ona w ich życiu. Jest to jedyny sposób, by mogli zobaczyć 
skutki zbawiennej łaski. Jesteśmy swojego rodzaju teatrem, którego publiczność stanowią ziemskie i 
nadziemskie istoty. 
1 Kor. 4:9 
9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć 
skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi.(BW) 

Przyobleczmy się zatem w odpowiedni strój i dajmy dobre świadectwo publiczności, jak i samemu 
Panu, przed którym wszystko jest jawne. 
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Biblijne nauczanie dotyczące aniołów 
 

Pochodzenie 
Aniołowie zostali stworzeni jako święte istoty (Marka 8:38) przez Boga (Kol. 1:16) przed 

stworzeniem świata (Job 38:7) Słowem Boga (Ps 148:2,5) 

Charakter 

Aniołowie zostali stworzeni ze zdolnością do społeczności i z osobowością wyrażoną intelektem 
(I Piotr 1:12), emocjami (Job 38:7) i wolą (Iz. 14:12-15), lecz nigdzie  nie jest powiedziane, że są 
stworzeni na obraz Boga, tak jak człowiek. Mają swoje miejsce (Dan 9:21-23), są nieśmiertelni 
(Łk 20:36), posiadają ograniczoną wiedzę (Mat 24:36). Zazwyczaj są niewidzialni (Kol. 1:16) 

lecz pojawiali się w postaci ludzkiej (I Moj. 18:1-8), czasami jako niezwykli ludzie (Dan 10:5-6), 
czasami posiadając ponadnaturalny blask (Mat 28:3) a także jako niezwykłe istoty żywe (Obj. 
4:6-8). Zazwyczaj ich pojawienie się powoduje, że ludzie, którym się objawiają, odnoszą się do 

nich z bojaźnią i szacunkiem (Łk 1:29). 

Duchowy stan 
Choć wszyscy aniołowie zostali stworzeni jako dobrzy, są wśród nich dwie moralne klasyfikacje: 
święci i wybrani (Mar 8:38; I Tym 5:21) oraz źli i nieczyści (Łk 8:2; 11:24-26). Są zjednoczeni  

albo z Bogiem (Jan 1:51) albo z Szatanem (Mat 25:41) 

Podobieństwa 
do ludzi 

Stworzeni przez Boga, mają swoje miejsce, są odpowiedzialni przed Bogiem (Jan 16:11), mają 
ograniczoną wiedzę (Mat 24:36) 

Różnice 
pomiędzy 
aniołami a 
ludźmi 

Zajmują  różne miejsca w stworzeniu (Heb 2:5-7), są niewidzialni, nie rozmnażają się          (Mat 
22:28-30), mają większą inteligencję, siłę i szybkość (2Piot. 2:11), nie są poddani śmierci 

fizycznej. 

Klasyfikacje Władcy, mocy i zwierzchności (Ef. 6:12), panowania (Ef 1:21) trony (Kol 1:16) 

Upadłe Wybrane 

Cel 
Wspieranie programu szatana dotyczącego 

sprzeciwiania się Bogu (Obj. 12:7), 
promowanie buntu (I Moj. 3), bałwochwalstwa 
(III Moj 17:7), fałszywych religii (I Jn 4:1-4), 

wywieranie opresji na ludziach . 

Służba Bogu w uwielbianiu (Obj. 4:6-11), 
służba (Heb 1:7), bycie posłańcami Bożymi (Ps. 
103:20), działanie w rządach Bożych     (Dan 
10:13,21), ochranianie Bożego ludu          (Ps 

34:7), wykonywanie Bożego sądu            (I Moj 
19:1) 

Związek z 
wierzącymi 

Prowadzenie wojny (Ef 6:10-18), oskarżanie     
(Obj. 12:10), zasiewanie zwątpienia                 (I 
Moj 3:1-3), kuszenie do grzechu (Ef. 2:1-3), 

prześladowanie (Obj 12:13), powstrzymywanie 
przed służbą (I Tes 2:18), przeszkadzanie 

kościołowi (2 Kor 2:10-11) 

Objawianie prawdy (Gal. 3:19), prowadzenie       
(Mt 1:20-21), zaspokajanie fizycznych potrzeb    

(I Król 19:6), ochranianie (Dan 2:24-28), 
uwalnie (Dz. 5:17-20), zachęcanie                 (Dz 
5:19-20), branie udziału w odpowiadaniu na 

modlitwy (Dan 9:20-24), towarzyszenie 
zmarłym (Łk 16:22) 

Związek z 
Chrystusem 
na ziemi 

Szatan kusił Jezusa (Mar 1:13), doprowadził 
ludzi do zdrady Jezusa i do zabicia Go           

(Łk 22:3-4); Chrystus wyganiał demony i 
ostatecznie pokonał je na krzyżu (Kol 2:15). 

Ogłosili narodziny Jezusa (Łk 1:26-38), 
prowadzili Józefa w bezpieczne miejsce        

(Mat 2:14), usługiwali Chrystusowi (Mat 4:11; 
Łk 22:43), ogłosili jego zmartwychwstanie 

(Mat 28:2-4), wniebowstąpienie i powrót. (Dz 
1:11) 

Miejsce 
przebywania 

Niebieskie (duchowe) okręgi (Ef 6:12),  
otchłań (Obj 9:1-11), ludzie (Mar 9:14-29), 

więzy ciemności (Judy 6) 

W Bożej obecności (Iz 6:1-6), okręgi 
niebiańskie (Ef. 3:10) 

Przeznaczenie 

Pokonani przez Chrystusa (Kol 2:15), wrzuceni 
do otchłani podczas Milenium (Obj 20:1-2), 

wrzuceni do jeziora ognistego -ostateczna kara 
(Obj 20:10) 

Przebywanie w Bożej obecności i obecności 
Chrystusa w Jego królestwie (Obj. 21-22) 

Szczególni 
aniołowie Szatan Michał, Gabriel 

 
 


