
Podstawowe 
Zasady Biblijne Aniołowie 

Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług,  
posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?  

(Hbr 1,14) 

Od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę (Księgę Objawienia), Pisma pełne są dzieła aniołów. 
W szczególności pierwsza i ostatnia księga Biblii pokazują nam aniołów, którzy zajmują się jed-
nostkami i narodami; są jednak ukazywani w całym Piśmie, ponieważ w taki właśnie sposób Bóg 
postanowił działać ze Swoim stworzeniem i wypełniać Swój zamiar. Ten świat jest pod kierow-
nictwem aniołów, którzy teraz otrzymują swój autorytet i moc od Chrystusa; i tak też pozostanie 
aż do założenia Królestwa, gdy rządzić będzie Chrystus wraz ze świętymi. 
 
 Dzieło aniołów można podzielić na trzy działy: 

 Reprezentowanie Boga (Wj 3,1-6) 

 Kierowanie narodami (Dn 4,32) 

 Usługiwanie świętym (Hbr 1,14) 

 Są to ich obowiązki od czasu ogrodu Eden. 

 Zarówno hebrajskie słowo malak, jak też greckie słowo aggelos, oba tłumaczone jako ‘anioł’, 
oznaczają ‘posłaniec’ i odnoszą się do funkcji, a nie natury aniołów. Kontekst i samo wydarzenie 
określą, czy Pismo opisuje posłańca, który jest istotą boską czy też istotą ludzką. Na przykład, 
w Księdze Malachiasza 2,7; 3,1 i w Liście Jakuba 2,25 słowa te są wyraźnie użyte wobec istot 
ludzkich, a Księga Sędziów 13,20 i Dzieje Apostolskie 12,7 wyraźnie używają ich wobec istot 
boskich. Stąd w pierwszym przypadku użyte jest tłumaczenie ‘posłaniec’, a w drugim ‘anioł’. 
 
Aniołowie potężni siłą 

Te boskie istoty, które przychodzą z obecności Bożej, są zaangażowane w sprawy tej ziemi, od 
kiedy ją stworzyły według instrukcji Boga. Aniołowie są nieśmiertelni, nie są podatni na wpływ 
zła, i wykonują polecenia Boga i Chrystusa mocą Ducha Świętego, która została im dana. Mają 
zdolność pojawiania się i znikania według swej woli, i mogą objawiać się jako istoty ludzkie lub 
istoty duchowe, jako płonący krzew albo ręka pisząca na ścianie, albo słup obłoku lub ognia. 
Pismo pokazuje nam, że mają imiona, gdyż wspomniani są aniołowie o imionach Gabriel i Mi-
chał, i że mają różną rangę, gdyż niektórzy nazywani są archaniołami. 

 (Dn 10,13-21; 12,1; 1 Tes 4,16; Jud 1,9; Wj 3,2; Sdz 13) 
 
Reprezentujący Boga 

W Starym Testamencie jest noszący imię anioł, który reprezentuje Boga. Przy niektórych oka-
zjach określany jest jako Pan (Jahwe), przy innych okazjach jako Bóg. Słowo ‘Bóg’ często jest 
używane w odniesieniu do aniołów; mające formę liczby mnogiej Hebrajskie słowo elohim zna-
czy ‘potężni’. To właśnie aniołowie (‘Bóg’; elohim) powiedzieli: Uczyńmy człowieka na nasz obraz 
(Rdz 1,26). To właśnie anioł mówił do Mojżesza w płonącym krzewie i powiedział: Jestem Bo-
giem ojca twego…; a w tym samym fragmencie czytamy: Gdy zaś Pan [Jahwe] ujrzał, że [Mojżesz] 
podchodził…, co uczy nas, że to Bóg był reprezentowany przez tego anioła. Teraz Jezus stał się 
tym, który reprezentuje swojego Ojca, a aniołowie działają na jego polecenie i jego mocą. 

 (Wj 3,1-6; 23,20-23; Hbr 1,1-5; 1 P 3,22; Ap 1,1). 



Kierujący sprawami narodów 

Z Pisma wyraźnie wynika, że aniołowie mieli bezpośredni wpływ na wydarzenia dotyczące na-
rodu Izraela, a tym samym wpływali na życie i wydarzenia w wielu innych narodach. Dokonywa-
ło się to zarówno bezpośrednim, jak również pośrednim działaniem, jak zabicie armii śpiącej 
w namiotach wokół Jerozolimy albo zmiana typu pogody, żeby spowodować susze, głód czy po-
wodzie. Władcy bądź rządy są usuwani albo instalowani, albo wywierany jest wpływ na nich, 
żeby reagowali w określony sposób, tak aby w ostatecznym rozrachunku została wypełniona 
wola Boża.  

 Tak było od początku czasu, a księga Apokalipsy podkreśla, że będzie tak nadal, aż zostanie 
założone Królestwo Boże. Przykład rozproszenia Izraela, a potem ponownego zgromadzenia 
i późniejszego ustanowienia kraju wyraźnie świadczy o pracy aniołów w obecnych czasach. Bi-
blijne proroctwo zależy od anielskiego zaangażowania. 

 (Iz 37,36; Hi 37,12-13; Ps 148,7-8; Dn 4,22-32; 10,13-21; Ap 7,1-3; 8,2-6; 16,1) 
 
Usługujący świętym 

Opieka nad wierzącym i kształtowanie charakteru osoby wierzącej przez doświadczenia i wyda-
rzenia w jej życiu to ważna część dzieła aniołów. To im została powierzona odpowiedzialność, 
pod kierunkiem Chrystusa i jego niebiańskiego Ojca, za przygotowanie świętych do Królestwa. 
Psalmista doszedł do zrozumienia, że wszystkie jego myśli, słowa i czyny są obserwowane przez 
aniołów i przekazywane Bogu, a wydarzenia w jego życiu dzieją się pod ich wpływem. To samo 
dotyczyło ludzi takich, jak Jakub, Daniel i Paweł. 

 Aniołowie działają w imieniu nieba wraz z tymi, którzy są powołani, by być świętymi. Ich 
zadaniem jest usługiwać nam, rozbijać obóz wokół nas i strzec nas na wszystkich drogach naszych. 
Nie usuwają naszej wolnej woli, ale dążą do tego, by wpływać na nas zgodnie z Bożymi drogami. 
Są zaangażowani w nasze modlitwy, pozostając niewidzialnymi, tak aby nasza wiara mogła się 
rozwijać, jak wymaga nasz niebiański Ojciec. Będą nas strofować i wystawiać na próbę, zależnie 
od potrzeby. W tym obecnym życiu wierzący jest przyprowadzany do obecności niezliczonej 
rzeszy aniołów. 

 (Rdz 28,12; 45,7; 48,15-16; Ps 34,7-8; 91,11; Dn 6,23; Dz 10,1-8; 27,23; Hbr 1,14; 12,22) 
 
Podsumowanie dzieła aniołów 

Ten świat znajduje się pod kierownictwem aniołów, a oni nadzorują dzieło przyciągania wszyst-
kich narodów do Jerozolimy. W Nowym Testamencie ich działalność jest często opisywana jako 
dzieło Ducha – jak w przypadku Filipa (Dzieje Apostolskie 8,26-29) i udzieleniu Ducha Święte-
go apostołom (Psalm 104,4; Dzieje Apostolskie 2,2-4). Angażują się w życie wierzących, 
sprawując opiekę nad nimi. Będą zaangażowani w sąd ze wskrzeszeniem umarłych i zgroma-
dzeniem żyjących świętych przy Chrystusie. Radują się w Bożym celu i spełnianiu Jego woli, 
i radośnie wychwalają Jego wielkie i święte Imię. Są posłuszni Stwórcy, a przywilejem wiernych 
będzie być takim, jak oni w wieku Królestwa. 

 (Ps 103,20; Mt 16,27; 24,31; 25,31; 1 Tes 4,16; Hbr 2,5) 

 
 

BW: Biblia Warszawska; pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV 

 

 

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięczni-
ka Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych 
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek 

z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian: 

www.prawdybiblijne.com 

 

http://www.prawdybiblijne.com/

