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ANIOŁOWIE

ANGEOLOGIA – NAUKA O ANIOŁACH

ISTNIENIE ANIOŁÓW
Człowiek jest ograniczoną istotą, dlatego trudno jest mu przyjąć to, czego nie jest w stanie doświadczyć
za pomocą dotyku, wzroku czy innych zmysłów. Naturalne predyspozycje sprzeciwiają się fenomenom
nadnaturalnym, a wiara człowieka w swój własny intelekt zmusza go do szukania innych wyjaśnień dla
zjawisk, których nie potrafi zrozumieć czy nie mieszczą się w jego pojęciu świata. Aniołowie
niewątpliwie są tym trudnym do zrozumienia „zjawiskiem” jakże często odrzucanym przez ludzi.
Natomiast w oparciu o objawienie biblijne nie ma żadnych wątpliwości co do ich istnienia:
•

Stary Testament mówi o aniołach ponad 100 razy, podczas gdy Nowy Testament około 165 razy.
(Rzeczą oczywistą jest, że jeśli Biblia mówi o czymś nawet jeden raz, można traktować to za
pewnik, jeśli jednak w Biblii znajdujemy tak dużo informacji o aniołach, możemy być pewni, że one
istnieją, mimo iż trudno jest to pojąć naturalnym umysłem).

•

Aniołów spotykamy na obszarze całej Biblii. Wzmianki o nich nie ograniczają się jedynie do
pewnego okresu historii czy pewnych autorów. Występują oni w 34 księgach Biblii.

•

Jezus w swym nauczaniu mówił o aniołach jako o realnych istotach. Jeśli zaprzeczymy ich
istnieniu, podważymy prawdziwość Jego nauki.

ANIOŁOWIE W STARYM TESTAMENCIE
Stary Testament zawsze przedstawia aniołów jako realne prawdziwe stworzenia. Nigdy nie są
traktowani jako złudzenia, iluzje, twory wyobraźni. W 34 przypadkach w samym Pięcioksięgu
aniołowie pojawiają się jako realne postacie wykonujące konkretne zadania, jest tak także w innych
księgach Starego Testamentu.
•

Abraham spożywa posiłek i rozmawia z aniołami – 1 Moj. 18

•

Anioł osądza Izraela za dokonanie wbrew Bożemu prawu spisu ludności za czasów Dawida
2 Sam. 24:16
16. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli
i rzekł do anioła, który wytracał lud: Dosyć! Teraz powstrzymaj swoją rękę! A anioł Pański
znajdował się właśnie koło klepiska Arawny Jebuzejczyka.(BW)

•

Izajasz mówi o Serafach
Izaj. 6:2
2. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją
twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.(BW)

•

Ezechiel mówi o Cherubach
Ezech. 10:1-3
1. A gdy spojrzałem, oto na sklepieniu, które było nad głowami cherubów było coś jakby kamień
szafirowy: coś z wyglądu podobne do tronu. 2. I rzekł do męża, odzianego w lnianą szatę, tak:
Wejdź między koła pod cherubami i napełnij swoje garście rozżarzonymi węglami spod
cherubów, i rozrzuć po mieście! I wszedł na moich oczach. 3. A cheruby stały z prawej strony
przybytku, gdy wszedł ów mąż, a obłok napełnił wewnętrzny dziedziniec.(BW)

•

Daniel wspomina Gabriela i Michała
Dan. 9:20-27
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. Przybył i rzekł do mnie:
Danielu...
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,(BW)
Dan. 12:1

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

ANGEOLOGIA

ANIOŁOWIE

•

Zachariasz często wspomina aniołów jako wykonawców Bożej woli (Zach. 1), oraz jako
interpretatorów wizji (Zach. 1-6)

•

W psalmach widzimy aniołów jako sługi Boże oddające Jemu cześć i ratujące lud Boży z opresji
Ps. 34:8
8. Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.(BW)
Ps. 91:11
11. Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.(BW)
Ps. 103:20
20. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu
słowa jego!(BW)

ANIOŁOWIE W NOWYM TESTAMENCIE
Poza Jezusem o aniołach mówią także autorzy Nowego Testamentu.
•

W Ewangelich widzimy aniołów przy narodzinach Jezusa, podczas jego życia, zmartwychwstania i
wniebowstąpienia (Mat. 2:19; Mk. 1:13; Łuk. 2:13; Jn. 20:12; Dz. Ap. 1:10-11)

•

Według dziejów Apostolskich aniołowie byli zaangażowani w niesienie pomocy sługom Bożym:
Otwierając drzwi więzienia
Dz.Ap. 5:19
19. Ale anioł Pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł:(BW)
Dz.Ap. 12:5-11
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.(BW)
Kierując Filipem i Korneliuszem w ich służbie
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.(BW)
Dz.Ap. 10:1-7
3. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił
do niego i rzekł mu: Korneliuszu!(BW)
Pocieszając Pawła, gdy ten płynął do Rzymu podczas burzy
Dz.Ap. 27:23-25
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. 25. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu,
że tak będzie, jak mi powiedziano.(BW)

•

W listach apostolskich widzimy wiele wzmianek o aniołach:
•

Paweł
Gal. 3:19
19. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia
potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.(BW)
1 Tym. 5:21
21. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego
trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo,(BW)

•

Autor Listu do Hebrajczyków
Hebr. 1:4
4. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.(BW)

•

Piotr
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.(BW)
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Juda
Judy 1:6
6. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne
mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;(BW)

W Objawieniu Jana znajdujemy ok. 65 wyraźnych informacji na temat aniołów

ANIOŁOWIE W NAUCE CHRYSTUSA
•

Jezus doświadczał działania aniołów – usługiwały Mu na pustyni jego po kuszeniu przez szatana.
Mat. 4:11
11. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.(BW)

•

Jezus nauczał, że stan człowieka po zmartwychwstaniu będzie podobny do anielskiego:
Mat. 22:30
30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak
aniołowie w niebie.(BW)

•

Aniołowie oddzielą sprawiedliwych od niesprawiedliwych u kresu dni.
Mat. 13:39
39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

•

Aniołowie będą towarzyszyć Mu podczas Jego drugiego przyjścia
Mat. 25:31
31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie
na tronie swej chwały.(BW)

Kim są aniołowie?
•

są duchowymi stworzeniami, które czasami występowały w ludzkiej postaci dla szczególnych celów
(1 Mż 19,1; 32,1; Ps 104,4; Łk 1,11 i 26; 2,8-15; Hbr 1,14);

•

jest ich wiele (Obj 5,11) i mają różne stopnie w hierarchii (1 Tes 4,16, Jud 19);

•

mają wielką moc (2 P 2,11; Obj 18,1);

•

zadaniem wierzących nie jest uwielbianie ich (Kol 2,18; Obj 22,8-9).

Co robią?
•

są niebiańskimi posłannikami Boga (Hbr 1,14);

•

służą wierzącym (Ps 91,11; Mt 18,10; Łk 15,10; Hbr 1,14);

•

uwielbiają Pana Jezusa (Hbr 1,4-8) i służą Mu (Mt 4,11; Łk 22,43);

•

niektóre upadły (2 P 2,4; Jud 6) i są posłannikami szatana.
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Aniołowie są istotami stworzonymi (Ps. 148:5) Oznacza to, że nie wyłoniły się z pewnych form życia.
Potwierdzeniem stworzenia może być fakt, że aniołowie nie są zdolni do prokreacji. (Mat. 22:30) W
momencie stworzenia byli od razu aniołami, a nie stali się takimi np.: z ludzi.
Ps. 148:2,5
2. Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!
5. Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!
Mat. 22:30
30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak
aniołowie w niebie.(BW)
•

Aniołowie są stworzeni przez Chrystusa
Jan. 1:1-3 – On stworzył wszystko
1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2. Ono było na początku u
Boga. 3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
Kol. 1:16 - a zatem również aniołów
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.
Ps. 148:5
5. Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!

•

Stworzeni przed stworzeniem ziemi – byli obecni przy stwarzaniu ziemi, dlatego musieli
istnieć wcześniej.
Job. 38:7
7. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży?

Stan aniołów w chwili stworzenia:
•

Stworzeni jako święci w atmosferze absolutnej świętości
Wszyscy aniołowie zostali stworzeni jako święci i atmosfera w jakiej żyli i służyli była całkowicie
święta (Bóg nie mógł powiedzieć o czymś grzesznym, że jest dobre; jak również nie stworzył
grzechu)
1 Moj. 1:31
31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał
poranek - dzień szósty.
Mar. 8:38
38. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i
Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.
•

Aniołowie są stworzeniami, a nie stwórcami; należą jednak do innego porządku
stworzeń niż np. człowiek.
1 Kor. 6:3
3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?
Hebr. 1:14
14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych,
którzy mają dostąpić zbawienia?

•

Jako stworzenia są ograniczeni w mocy, poznaniu i działaniu
1 Piotr. 1:11-12
11. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch
Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające
potem nastać uwielbienie. 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.

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

ANGEOLOGIA

•

STWORZENIE ANIOŁÓW

Tak jak inne stworzenia obdarzone odpowiedzialnością, aniołowie będą podlegali
sądowi
1 Kor. 6:3
3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?
Mat. 25:41
41. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
zgotowany diabłu i jego aniołom.
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1.

Osobowość – aniołowie są osobami co do natury i sposobu istnienia. Przyjmuje się, że każda
osoba posiada rozum, uczucia i wolę. Aniołowie posiadają te cechy i to zarówno dobrzy jak i źli.
Sam fakt tego, że nie posiadają ludzkich ciał nie podważa ich osobowego bytu (Bóg jest jeden w
trzech osobach, a nie posiada ciała).
•

Rozum/inteligencja
2 Kor. 11:3
3. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie
zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
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.
Aniołowie nie są wszechwiedzący, ich poznanie jest ograniczone, są przecież stworzeniami –
nie wiedzą wszystkiego tak jak Bóg (Mat. 24:36). Jednakże ich wiedza jest bardziej rozległa niż
ludzka ponieważ:

•

Aniołowie są we wszechświecie stworzeniami wyższego rzędu niż człowiek, dlatego posiadają
większe poznanie niż człowiek

•

Aniołowie studiują słowo Boże dokładniej niż większość ludzi, stąd czerpią swoją wiedzę
Jak. 2:19
19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.(BW)
Obj. 12:12
12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu,
gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.(BW)

•

Źródłem poznania aniołów jest także wielowiekowa obserwacja ludzkich działań, aniołowie nie
muszą studiować przeszłości – oni ją przeżyli

•

Uczucia/emocje
Łuk. 2:13
13. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
Jak. 2:19
19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.
Obj. 12:12
12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu,
gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

•

Wola
Łuk. 8:28-31
28. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam
z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie,
29. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego
bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te
więzy, a demon pędził go na pustynię.
30. Zapytał go więc Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w
niego.
31. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań.
2 Tym. 2:26
26. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.
Aniołowie, tak jak inne stworzenia, posiadają wolną wolę, jednak są poddane woli Boga.

•

Dobrzy aniołowie wysyłani są przez Boga do pomocy wierzącym
Hebr. 1:14
14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych,
którzy mają dostąpić zbawienia?
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Szatan, pomimo iż jest najpotężniejszy i najprzebieglejszy w realizacji swych zamiarów wobec
świata, jest ograniczony przez wolę Bożą
Job. 2:6
6. Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj.

•

Demony – muszą się podporządkować woli Chrystusa
Łuk. 8:28-31
28. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam
z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie, 29. Gdyż nakazywał
duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim,
a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na
pustynię. 30. Zapytał go więc Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów
weszło w niego. 31. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań.(BW)

2. Aniołowie – istoty duchowe (Duchowe skończone istoty: niematerialne, bezcielesne)
Aniołowie są „duchami służebnymi”
Hebr. 1:14
14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych,
którzy mają dostąpić zbawienia?
Demony są duchami złymi i nieczystymi
Łuk. 8:2
2. I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której
wyszło siedem demonów,
Łuk. 11:24,26
24. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając
ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem.
26. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i
mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.
Szatan jest duchem, który działa w synach buntu
Efez. 2:2
2. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w
powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
Z uwagi na duchowość swej istoty aniołowie są stworzeniami niematerialnymi i bezcielesnymi,
jednak ich duchowa natura nie uniemożliwia im ukazywania się ludziom.
•

Aniołowie ukazywali się w snach i widzeniach
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.
Iz. 6:1-8

•

W szczególnych objawieniach swojej obecności
2 Król. 6:17
17. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy
sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza.
Ukazywali się normalnym ludziom, zachowującym pełną świadomość i trzeźwość umysłu
Mar. 16:5
5. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w
białą szatę i zdumiały się bardzo.
Łuk. 2:13
13. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
1 Mojż. 19:1-8

•

W wizjach niebiańskich aniołowie przyjmują kształty ponadludzkie
Dan. 10:5-7
5. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał
przepasane pasem ze złota z Ufas.
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6. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak
pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego
głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.
7. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego
zjawiska; lecz padł na nich wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się.
Obj. 10:1-3
1. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą
wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;
2. A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś
na lądzie.
3. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem
grzmotów.
Obj. 15:6
6. I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące
płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami.
Obj. 18:1
1. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i
rozjaśniła się ziemia od jego blasku.
•

Niektórzy aniołowie mieli skrzydła
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,(BW)
Ezech. 1:5-8
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.
7. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz.
8. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce; a te cztery żywe istoty miały twarze i
skrzydła.(BW)

3. Aniołowie – istoty nieśmiertelne
Liczba aniołów jest i pozostanie stała. Jezus nauczał, że aniołowie nie umierają
Łuk. 20:36
36. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania
są synami Bożymi.
Jednak upadłe anioły zostaną ukarane i oddzielone od oblicza Bożego (Mat. 25:41; Łuk. 8:31)
4. Aniołowie – istoty nie rozmnażające się
Jezus nauczał także, że aniołowie się nie rozradzają
Mat. 22:30
30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą
jak aniołowie w niebie.
5. Aniołowie - wyższe stworzenia od człowieka
Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że gdy Jezus wcielił się w postać człowieka, wtedy stał się „na
krótko nieco mniejszym od aniołów”
Hebr. 2:7-9
7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś
go,
8. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by
mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;
9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa,
ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował
śmierci za każdego.
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Podsumowując: Chociaż istnieją pewne podobieństwa pomiędzy Bogiem, aniołami i ludźmi, to
jednak aniołowie stanowią odrębną klasę istot.
•

Podobnie jak Bóg nie umierają (w przeciwieństwie do człowieka).

•

Podobnie jak Bóg, są one potężniejsze od ludzi, jednak nie są wszechmocne jak Bóg
2 Piotr. 2:11
11. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku
potępienia.(BW)

•

Podobnie jak Bóg i człowiek posiadają osobowość

•

Podobnie jak Bóg są istotami duchowymi, lecz nie są jak On wszechobecne. (Ludzie natomiast są
istotami zarówno duchowymi jak i materialnymi)
Jak. 2:26
26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.(BW)

•

Aniołowie w przeciwieństwie do człowieka nie są zdolne do prokreacji

•

Człowiek jest stworzeniem niższym od aniołów, a jednak w uwielbionych, zmartwychwstałych
ciałach ludzie będą sądzić aniołów
1 Kor. 6:3
3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?(BW)

Porównanie aniołów, ludzi i zwierząt
Aniołowie

Ludzie

Zwierzęta

Podobieństwo do Boga
nie

tak

Nie

Charakter/Egzystencja

Ciało

Osobowość

Grzech

Niematerialne/duch

Materialne/fizyczne

Materialne/fizyczne

Wywierają wpływ poprzez ludzi

Ulegają wpływowi duchów

Nie zawierają małżeństw, nie
rozmnażają się

Zawierają
małżeństwa/rozmnażają się

Nie zawierają
małżeństw/rozmnażają się

Pełna osobowość

Pełna osobowość

Częściowa osobowość

Nacisk na wolę i posłuszeństwo

Nacisk na wolę i posłuszeństwo

Nacisk na podporządkowanie

Bunt wypływający z pychy:
pragnienie bycia „jak Bóg”

Bunt wypływający z pychy:
pragnienie bycia „jak Bóg”

Bez norm moralnych (1 Moj 3)

Związek z Bogiem
Bezpośredni

Bezpośredni

Pośredni

Niebiański/ziemski

Niebiański/ziemski

Ziemski

Funkcja/Cel
Wywierają wpływ na ziemi pod
przewodnictwem Boga
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Panują na ziemi pod
przewodnictwem Boga

Służą na ziemi pod
przewodnictwem człowieka

