Anioły
Kto to jest anioł? Anioł jest to funkcja,
którą mogą spełniać duchy czyste. Są
to osoby nieśmiertelne i doskonalsze
od wszystkich ziemskich istot. Mają
wolę, świadomość i osobny byt
osobowy. Nie wszystkie duchy są
czyste i nie zawsze są aniołami.
Grzegorz Wielki papież twierdził, że
funkcję anielskie mogą spełniać też
ludzie i wtedy są "prawdziwie aniołami"
Natura Aniołów Aniołowie, jak
wszystkie duchy czyste, zostali stworzeni na początku świata.
Ponieważ nie mają ciał materialnych, nie potrzebowali czasu aby rosnąć lub aby się
uczyć, mieli od razu całą wiedzę. Ich wybór czy być dobrym czy złym duchem był
ostateczny, gdyż żadnej kolejnej wiedzy nie zdobędą, oraz ponieważ czas dla nich nie
ma znaczenia. Aniołowie mogą przybierać materialne ciała. Nie mają płci - więc błędem
jest mówienie, że mężczyznami opiekuje się anioł-mężczyzna, a kobietami anioł-kobieta
Charakter aniołów Siostra Magdalena od Krzyża twierdziła, że anioły mają swoje
charaktery. Jedne są bardziej aktywne inne mniej. Ojciec Pio nieraz krzyczał na swojego
anioła za zostawianie go bez opieki, twierdził jednak, że ma on z pewnością poczucie
humoru. Ojciec Pio wiele razy wysyłał swojego anioła stróża z zadaniami.
Język aniołów - "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów..." może sugerować, że
aniołowie posługują się określonym językiem. Faktycznie przemawiają nieraz do ludzi.
Obecnie uważa się, że jest to rodzaj iluminacji, język oparty na pełni wiedzy i znajomości
Boga, służy również do śpiewania anielskiego "Hosanna"
Funkcje aniołów W historii Aniołowie zamykają bramy raju, podtrzymują rękę
Abrahama, ratują Hagar i jej dziecko, przynoszą nowiny, Archanioł Gabriel zwiastuje
Maryi poczęcie Jezusa. Aniołowie opiekują się ludźmi, wiodą go do raju po śmierci,
wielbią Boga, współdziałają we wszystkim co dla nas dobre.
Upadłe anioły Bóg stworzył tylko dobre ale wolne duchy. Niektóre świadomie,
dobrowolnie i ostatecznie odrzuciły Boga i jego dzieła. Poprzez ten wolny wybór, a nie
poprzez brak miłosierdzia, szatan nie może być zbawiony. Diabły zostały też
ograniczone w swych możliwościach - np. nie mogą tworzyć idealnych złudzeń Boga nie mogą idealnie naśladować objawień w celu chociażby zwiedzenia człowieka.
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Hierarchia aniołów Istnieje 9 "chórów" anielskich - czyli jakby stopni. Każdy z wyższych
stopni jest jednocześnie stopniem niższym (wszyscy Serafini są jednocześnie
Cherubinami, Archaniołami itp.). Różne źródła podają hierarchię przemieszaną w obrębie
stopni 4-7. Poniższa podawana jest za św. Pawłem z listu do Efezjan 1.21
1. Serafini - "płomienni" - przedstawiani z sześcioma skrzydełami, 2 okrywającymi
twarz, 2 nogi, 2 jak do latania. Tylko raz w historii serafin dotyka warg Izajasza
płomieniem z ołtarza oczyszczając go z grzechów. Bezpośrednio chronią tron
Boga nieustannie wielbiąc Go.
2. Cherubini - mają dwa skrzydła, czasem twarz ludzką i ciało zwierzęce. Nie

wymieniani w Starym Testamencie lecz w Apokalipsie. Strzegą Chwały Boga i
miejsc świętych. Symbolizują siłę i wszechobecność Boga
3. Trony - aniołowie konteplujący Boga
4. Panowania - Powiernicy cnót świata
5. Moce - jw.
6. Władze - jw.
7. Zwierzchności - sprawują opiekę, rządzą aniołami, działaniami na świecie.

Opiekują się Państwami.
8. Archaniołowie - jakby przewodnicy zwykłych aniołów. Są posłańcami Boga do

ludzi. Opiekują się stowarzyszeniami, miastami, krajami. Znani są Michał, Gabriel,
Rafał i Uriel.
9. Aniołowie (zwyczajni) - wypełniają szczegółowe zadania, opiekują się każdym

człowiekiem.

Imiona Archaniołów Znane z pewnością są imiona:
Michał - książe archaniołów, wojownik, główny przeciwnik szatana
Rafał - uzdrowiciel
Gabriel - herold
Uriel - dawca światła
Inni archaniołowie Znane są jeszcze inne imiona archaniołów, lecz nie są one pewne.
Apokryf Enocha wymienia Raguela, Sariela, Jarahmeela. Inne źródła podają Chamuela,
Jofiela, Zadkiela. Koran przytacza jeszcze Azraela - anioła śmierci i Israfela - który
zadmie w trąbę zmartwychwstania.
Symbolika skrzydeł anielskich Oczywiście Aniołowie nie mają skrzydeł aby latać. Jest
to rodzaj symboliki wznoszenia się do Boga. Serafini posiadają sześć skrzydeł - z których
dwoma zasłaniają usta - co symbolizuje że nawet oni nie dość wspaniale wielbią Boga 2

a dwoma otulają nogi - jak ptak biorący wszystkich pod swoje skrzydła.
Seraf czy serafin? Problem leksykalny Chociaż nazwa anioła z najwyższego chóru
pochodzi z hebrajskiego, gdzie serafim oznacza "płomienni" (w liczbie mnogiej), w
Polsce przyjęło się używać "serafin" jako liczby pojedynczej, chociaż w staropolskim
używano seraf-sarafy. Obcenie poprawna forma to Serafin, Cherubin, Serafini,
Cherubini. Formy "Serafinowie", "Cherubinowie" - są natomiast niepoprawne.
Kim jest Anioł Stróż To Anioł bezpośrednio opiekujący się człowiekiem, pomagający
spełniać wszystko co dobre dla nas. Ma zadanie pomgać nam spełniać wolę bożą i
strzec przed diabłem. Anioł nie pomoże w sprawie niesłusznej, albo na czyjąś szkodę.
(link: Twój Anioł Stróż)
Czy umierające dzieci stają się aniołkami? Czy stają się one duchami czystymi?
Ładna przenośnia - ale tylko przenośnia. Człowiek całkowicie różni się od ducha
czystego, gdyż duch nie ma i mieć nie może ciała. Wszyscy ludzie mają i będą mieli ciała
również po zmartwychwstaniu. Wcześnie zmarłe dzieci osiągają pełną dojrzałość i w
takiej formie zmartwychwstaną - z pełną potencją dojrzałej w sposób perfekcyjny osoby,
nie zniszczonej przez błędy związane ze światowym dorastaniem.
Czy człowiek może być aniołem W pewnym sensie tak (czyli również po śmierci).
Papież Grzegorz Wielki mawiał "Każdy z was - o ile otrzymał do tego natchnienia z nieba
- prawdziwie jest aniołem, jeśli zdoła odwieść bliźniego od zła, jeżeli stara się zachęcić
go do dobrego"
Anioły i New Age Oczywiście nowa telewizyjna filozofia dobiera się również do naszych
wyobrażeń o aniołach. Często popełniane błędy to trywializacja. Anioł jest dzisiaj
legendarnym duszkiem, albo kimś, kto ma takie same złe podszepty jak człowiek. Trzeba
pamiętać, że Anioł nie ulega ponownej pokusie wyboru złej drogi, nie interesuje go nic
innego jak Bóg i dobro Jego dzieła. Jest to realna istota faktycznie działająca i mająca
świadomość. W New Age'u istnieją też nurty synkretyzmu, który łączy postacie aniołów i
demonów w jedną naturę i w dwa przejawy tej samej siły. Najpopularniejsze są
mieszaniny różnych religii, szamanizmów, kultów. Kojarzy się ze sobą pojęcia kultów
woodoo, zaratustrianizmu, różokrzyża, nawet satanizmu. Archaniołów stawia
się w jednym rzędzie z nordyckimi bóstwami, demonami kurhanów, wampirami,
driadami, satyrami, posągami ze ścian piramid. Trzecią formą jest
wyprowadzanie pojęć religijnych z psychologii. Humanizacja doktryny hostorii
odbywa się poprzez domorosłych naukowców, odnajdujących punkty styczne z
chrześcijaństwem w starych mitach, albo też w potrzebach ludzkiego mózgu opieki, zaufania, słuchania słów od sił wyższych. Ta ezoteryczna pseudonauka
korzysta z owego tygla pojęć, stwarzając pozory rzetelności badawczej poprzez
natłok określeń, manipulacje słowami, wypaczanie pojęć i inne zazwyczaj używne środki.
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Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój
Rano wieczór,we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy
Strzeż duszy ciała mego
I zaprowadź do żywota wiecznego
Amen

Angel of God,
my Guardian dear,
to whom His love
commits me here,
ever this day (or night)
be at my side,
to light and guard,
to rule and guide.
Amen.

Wykorzystane materiały
** ANGELUS.PL
** Katechizm Kościoła Katolickiego
** Catholic Online - Angels
** Catholic Encyclopedia - Angels
** Pascal P. Parente "The Angels"
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