
Co kaŜdy chrześcijanin 

powinien wiedzieć 

o aniołach?





czyli poznaj swojego 

Ochroniarza 

(Bodyguarda) 



Wj 23:20-23

20 Oto Ja posyłam przed tobą anioła. On cię będzie strzegł w drodze i 

doprowadzi cię do miejsca, które przygotowałem.
21 Szanuj go, słuchaj jego głosu i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie 

przebaczy on waszych przestępstw, poniewaŜ jest w nim moje imię. 
22 Jeśli natomiast będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz 

wszystko, co powiem, wtedy będę wrogiem twoich wrogów i 

nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół. 
23 Tak, pójdzie przed tobą mój anioł i zaprowadzi cię do Amorytów i 

Chetytów, do Peryzytów i Kananejczyków, do Chiwwitów i Jebuzytów 

i wytępię ich. 



Ps 91

1 Kto przebywa w pieczy NajwyŜszego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój BoŜe, któremu ufam». 
3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. 
4 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. 
5 W nocy nie ulękniesz się strachu  ani za dnia - lecącej strzały, 
6 ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. 
7 Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. 
8 Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 
9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką,  jako obrońcę wziąłeś sobie NajwyŜszego. 
10 Niedola nie przystąpi do ciebie,  a cios nie spotka twojego namiotu, 
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12 Na rękach będą cię nosili,  abyś nie uraził swej stopy o kamień. 
13 Będziesz stąpał po węŜach i Ŝmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. 
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 
16 Nasycę go długim Ŝyciem i ukaŜę mu moje zbawienie.



Mt. 18:1-5,10

1W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie: 

Kogo w Królestwie Niebios moŜna uznać za większego od innych? 
2Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich 
3i powiedział: Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak 

dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. 
4A zatem kto się uniŜy, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios 

jest prawdziwie wielki. 
5Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię — Mnie przyjmuje.
10UwaŜajcie, abyście nie gardzili Ŝadnym z tych małych, gdyŜ mówię wam, 

Ŝe ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam 

przebywa.



Hbr. 1:7,14

7 Do aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni 

wichrami, sługi swe płomieniami ognia. 
14 CzyŜ nie są oni wszyscy duchami 

przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc 

tym, którzy mają posiąść zbawienie?



Istnienie Aniołów

1. Istoty stworzone (Ps.148:2,5) 

2. Stwórcą - Chrystus (Jn.1:1-3; Kol.1:16). 

3. Czas stworzenia 1M 1:1,2



Natura Aniołów

1. Istoty osobowe (jak Bóg):

- rozum Mt.8:29; 2Kor.11:3; 1Pt.1:12  

- uczucia Łk.2:13; Jk.2:19; Obj.12:17

- wola Łk.8:28-31; 2Tm.2:26; Jd.6 

2. Istoty duchowe Hbr.1:14; Ps.103:4. 

Stworzenia niematerialne i bezcielesne. 

3. Istoty nieśmiertelne i nie rozradzające się

Łk.20:36; Mt.22:30. 

4. Istoty wyŜsze niŜ ludzie Hbr.2:7-9, 

ale sądzone przez nich 1Kor.6:3



Natura Aniołów

5. Istoty święte Mk.8:38; 1M.1:31.

6. Istoty mające moc (ale nie wszechmocne - 2Ts.1:7)

Ps.102:20:

- silniejsze od ludzi 2Pt.2:11 

+ 1 zabił 185,000 ludzi Iz.37:36; 

+ 2-ch wytępiło Sodomę i Gomorę 1M.19:12-13; 

2Król.19:35

+ mógł wytępić całe Jeruzalem 1Krn.21:16 

- mocniejszy od szatana Obj.20:1-2



Organizacja Aniołów

1. Liczba - nie da się policzyć Hbr.12:22; Obj.5:11. 

2. Zorganizowani Ps.89:6-8; Obj.12:7

3. Hierarchia Ef.3:10 

4. Aniołowie do szczególnych zadań 



SłuŜba Aniołów

1. W stosunku do Boga:

2. W stosunku do Chrystusa 

3. W stosunku do narodów 

4. W stosunku do niesprawiedliwych 

5. W stosunku do wierzących - słuŜą zbawionym Hbr.1:14

- komunikują znaczenie prawd Dn. 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; 

Obj.1:1; 22:6,8 

- ochraniają od niebezpieczeństw (bodyguard) 1M.19:10,16 

1Krl. 19:5-6; Ps.90:11; Dn.3:28; 622; Dz.5:1819; 12:11.

- wspomagają (pocieszają) BoŜe sługi Mt.28:5-7; Dz.8:26; 27:23-24.

- są obecni podczas śmierci wierzących Łk.16:22



Zastosowanie: 

Co JA mam zrobić?

Dziękuj Bogu 

za osobistego Ochraniarza



Gdy idziesz przez 

dolinę cienia i śmierci 



Rozpowszechnianie

dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


