
LEKCJJ.\ 5
ANIOlOWIE -
ARMIE CIEMNOŚCI
I ARMIE ŚWIATlOŚCI

Obudził mnie hałas strzelaruny oddziały wrogich sobie amur toczyły walkę
w poblizu mojego domu MOJa zona I rodzma zeszli do schronu w obawie przed
bombowcami, ktore przelatywały nad nami Widziałem jak zolmerze odbrerah
żywnosc ludnoser cywilnej Nienawrdzę wojny!

Co powinien zrobić mądry władca, gdy zaatakuje go rueprzyjactel? Jesh praw
dziwie zalezy mu na ludziach I na Ich zyCIU musi stawie OpOI meprzyjacrelowi
Wie bowiem, co by Się stalo gdyby meprzyjacrel zwycięzył!

W pewnym sensie tak sarno wygląda sytuacja w sferze duchowej Diaboliczne
duchowe siły Szatana starają SIę zmszczyc naszą obronę l zgładzie nas duchowo
Jesteśmy bezpreczrn tak długo, jak długo ufamy Bogu Jego przeważające siły du-
chowe oferują nam pomoc w stawrantu oporu naszemu rueprzyjacrelowr - diabłu
Konflikt duchowy Jest zatem sytuacją, w Jakiej znajdują Się aruołcwie

W CZęSCI I uczyhsmy Się o Bogu l Jego suwerennym władam u we wszech
świecre Teraz zwracamy Się do podrmotów Jego boskiego władania, arnołow I lu-
dZI oraz zajmiemy Się problemem grzechu W najbliższych trzech lekcjach poznamy
me tylko przyczynę grzechu ale także Jego konsekwencje dla wszystkich Bozych
poddanych

Kiedy będziemy w czasie tej lekcji uczyć Się na temat Króla I arnelskich Sil,
którymi dysponuje, modlę Się, byś lepiej Go docenił poznawszy, że On prowadzi
zastęp odkupionych do ostatecznego ZWYCIęstwa'



Plan lekcji
Natura amolow

Cechy moralne aniołów

LIczba an iolów

Organizacja l dztałame 3111010w

Cele lekcji
Po skonczemu lekcji powrrnenes unuec

• Na podstawie Pisrna Swrętego oprsac naturę, przymioty, liczbę, organizację,
dzrałarue I cechy moralne amołow

• Wyjaśruc pochodzenie l naturę Szatana oraz Jego złych atuołów

• Podac biblijne dowody na to ze wszechmoc Bota gwar antuje wierzącemu os
tateczne zwycięstwo nad siłami zła

• Bardziej doceruc pomoc I usługrwanie aruołow
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Czynności lekcyjne
l Przeczytaj Efó.Itl-f S 2P2,1 221 LISt Judy Będzie to podstawa mniejszej lekcji

2 Zapoznaj Się z lekcją zgodnie z procedurą podaną w lekcji I W treści lekcji
znajdziesz wiele odnosrukow do Brbln, ktore są pomocne w zrozumremu lekcji
Przeczytaj Je I odpowiedz na pytania nauczające Porem udziel odpowiedzi na
pytania kontrolne

Słowa kluczowe
bunt
diaboliczny
ingerencja
nadludzki
przedstawicrele
przeciwnik
próba

przeznaczenie
rozumny
sfera
uosabiac
utwierdzony
uwrelbrony

Treść lekcji

NATURA ANIOŁOW

Autor LIStu do Hebrajczyków podaje następującą radę Goscmnosci me zapo
mmajcte przez mą bowiem ntektorzy me WIedząc o tym ant%w gOSCJll (Hbr 13 2)

W tym odnosmku do amołow widzrmy nieco z Ich natury są Oni bowiem me
zwykli Poruewaz są ruezwykh otacza Ich aura tajemruczoset Fakt ten przed
stawiany Jest zarówno w Starym Jak l w Nowym Testamencie

Nie możemy, czytając Pisrno Swręte, me stwierdzrc ze potwierdza ono rstruerue
aniołow Czego mozemy Się z Biblu dowredzrec o aniołach? Jakle Jest Ich pocho-
dzenie? Czym Się charakteryzują? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam lepiej
zrozumieć cel działania antołów lich znaczerue w naszym zyCIU Zbadajmy niektóre
fakty przedstawione W Btblu dotyczące pochodzenia (początkow) I cech aniołów
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Ich pochodzerue

Cel l Dokoncz l wybierz zdanta mowlące o pochodzeniu I cechach aniolow

Kun są aniolowie? Amolowre to okreslona klasa albo grupa Istot srworzo-
n) ch, które są Bożymi posłancarru albo slugarru Inteligencją I siłą przewyższają
człowieka Nlektorzy amolowre słuzą reahzacj I Bozego planu przez swoją swiętosc
I dobrowolne wykonywanie Bozej woh Inni amolowre którzy zbuntowali Się
przeciw Bogu, zostali w rezultacie tego na Wiekiod Niego odłączeni Ich wieczne
odłączenie od Boga Jeszcze bardziej podkresla szczegolną laskę Bozą okazaną
grzesznemu czlowrekowr, ktory otrzymał zbawierne przez Jezusa Chrystusa

Termm antotowte w orygmalnych Językach biblijnych znaczy dosłowme
pos/ancy Czasem slowo posłaniec okres la ludzi (kaplana- MI2,?) albo uzywane
Jest w sposob metaforyczny na okreslenie czynrukow nieosobowych (wiatr -
p" 1044) Poruewaz słowo to moze oznaczac rożne rzeczy, za kazdym razem
musimy zbadac kontekst, aby okreslic włascrwe znaczenie Jednak ogolnie rzecz
biorąc, gdy Biblia rnowi o arnotach, odnosi Się do pewnych duchowych Inadprzy-
rodzonych IStot ktore ukazane są Jako szczegolrn poslancy Boga

Kiedy pojawth SIę antołowte? Psalrrusta powiada ze razem z Ciałami nie-
biesktrm - sloncem, księżycem I gwiazdami - Bog stworzył antołów I zastępy
niebieskie (Ps 148,2-5) Jan pełno eJ przedstawia tworcze dzieło Chrystusa

Wszystko przez me powstało a bez mego me me powstało co powstało (J 1,3)
POnieważ Pismo Swręte wyraznie przypisuje istruerue wszystkie go Bogu, wiemy
ze amolowie są rstotanu stworzonymi Potwierdzają to poniższe fragmenty Biblii

I Dokoncz zdania

a W Kol I, I6 czytamy, że nasz Pan, Jezus Chrystus stworzył
(Łącznie z antołanu )

b W ITm 6, I3-16 czytamy że tylko Bog
wszystko (Łączme z amołarru )

Nie wiemy dokładrue kiedy aniołowie zostali stworzeni ponieważ Biblia tego
nam me ujawnia Wiemy że było to przed wydarzemami oprsanynu w IMaJ 3,
gdyz Wtym momencie Szatan, ktoryJest aniołem pojawia Się na scenie wydarzen
związanych z ludzrru Jak wszystkie rozumne (myślące) istoty stworzone, tak
Iantcłowre mają ruesmrertelnosc, to znaczy, nigdy me przestaną istrueć (Lk 20,36)

2 Z tego, co mOWIBiblia na temat pochodzenia aruołow możemy wyciągnąć wruo-
sek ze są oni
a) ruesrruertelnyrm Istotami, ktore zawsze Istniały
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b) ruesrruertelnyrm Istotami, ktore nigdy nie przestaną istmec
c) srruertelnyrm rstotarm podobnym: do człowieka ktore przewyzszaJą go siłą

I mądrosetą
d) klasą Istot podobnych do bóstwa

Ich cechy

Omawiając poebodzenie anrolow zwrocihsrny uwagę na fakt ze zostali Oni

stworzeni Kiedy badamy Pismo Swięte znajdujemy Jeszcze mne cechy chaiakte-
rystyczne aruolow

Aniołowie są tstotatrm duchowymi W Hbr 1,14 czytamy C:y me są om
wszyscy sluzebnynn duchami posianymi do pelmerna ..lu by glloli tych kIOI_Y
mają dostąpie zbawienia? O człowieku nie mozna powredziec ze Jest duchem
Jego natura Jest podwojna materialna (ciało) l ruematenalna (duch) Pomewaz
antolewre są duchami me posiadają ciał fizycznych Wynika to z Ef 6 12 'Gdyz
bOJtoczymy me z krwią l z etatem lec: ( ):::ezłymi duchami H okręgach ntebteskich
Werset len mówi o złych antolach ktoie wykonują dzieło Szatana

W Pisrrue Swiętym często znajdujemy przykłady objawrama SIę aruolow
w ludzkiej postaci (Sdz 6 11-24 J 20,12) Jednak te niezwykle pojawrema SIę me
oznaczają, ze materialne Ciało stanowi konieczną cechę Ich Istnienia Obierają
one raczej ciała aby kornurukowac Się z Istotami ludzkmu Skor o aniolowre me
posiadają ciała nie doświadczają wzrostu star zerua Sl11lerCI

Aruołowre są Istotami osobowymi Posiadają podstawowe aspekty osobowo S
CI Intelekt UCZUCiaI wolę Pewne przykłady Intelektualnych zdolnoset amołow
uznawanych przez ludzi W Stałym Testamencie znajdujemy w 2' m 1420 W Lk
4 34 czytamy, ze zakres poznania nawet złych amolow jest większy od poznama
człowieka W ObJ 12,12 znajdujemy wskazówkę ze zh amołowre mają zdolność
wyrazama uczuc (wsctekłoscr I zlosci) Jezus mowt o bardzo pozytywnym wyra-
żanru uczuc przez ŚWIętych aniołów (radość) W Łk 15 10 Paweł pisze o zdolnos-
CI diabła do chwytanta ludzi w sidła I zmuszama do wykonywania Jego woli
(2Tm 226) Są to jedynie mektore przykłady Wielu b.bhjnych odnosrukow do
osobowej natury aruołow

AnIOłOWIe me posiadają płci NIe są klasyfikowam według plci chocraz nie
ktorzy noszą męskie Imiona (Gabrieli Mrchal) Biblia powiada, ze aruolowre ani
Się nie Lenią, ani nie wychodzą za mąz (Mt 22 30) Pomewaz amolowre Się nie
rozrnnazają, okres łamy Ich mianem klasy a me ras) Moze zauwazyles ze Pismo
Swięte W Starym Testamentcle mowi o aniołach jako o synach Bo::)ch, natomiast
me wsporruna rugdy o synach anielskich (patrz Jb I 6 2 1,387)
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Jak na to JUZ zwrocihsmy uwagę, amolowre posiadają nadludzką mtehgen
cJę Srwrerdzerue Jezusa nasuwa wniosek ze Ich wiedza jest rozległa "'Ao tym
dniu I godzone nikt me Wie am amolowte \V meble aru Syn tylko sam OjCIeC"
(Mt 24,36) Jednalich wiedza numo ze nadludzka, Jest ograniczona PIOtr pisząc
o przyszłej chwale stwierdza A sq lo ':ec:y \V ksore sanu antołowie wetrzec
pragną (I P I 12)

Dolładne badanie cech aruolow prowadzi do wniosku, ze najbardziej wyeks
ponowaną cechąjest Ich moc PIOtr zauważa ze aruołowie są silruejs: od ludzi (2P
2 II) Psalrrusta pisze ze antołowie są potęznt szlą, wykonujący słowa Jego
[Boga] (Ps 103,20) Paweł pisze o nich Jako o aniołach potęgi (2Tes I 7, BT)

W przypadku złych aniołów nad ktorytm będziemy Się zasranawrac pózniej
7110WU podkreslana jest Ich II/OC władca swrata (J 12 31) mocarz (Lk I I 21),
'moc crernnosc:" (Lk 22,)3 władca swrara CIemnOSCI" (Ef 6 12) 'potęga
rueprzyjacielska" (Łk lO,19) Szatan kusząc Jezusa pokazał mu wszystkie królestwa
SWlata I powiedz lal Dam et colą wlod:ę l chwalę Ich poruewa: została mI

przekazana I daję ją. komu chcę (U 4,6)

Mimo ze mądrosc I moc złych aruołow są nadludzkie, są jednak ograniczone
Pod koniec wtekow wystarczy jeden anioł do zwrązarua Szatana I wrzucenia go do
olchłam (ObJ 20,2 3) Ale zanim nastąpi chwila uwięzienia, Szatan 'Jego aruołowie
StOC7ąwalkę z archaniołem Michałem I Jego aniołami Szatan przegra wojnę
w okręgach mebreskich I zostanie wyrzucony (ObJ 12,7-9) Według Damela 10-
doili zy I zh atuołowie walczą ze sobą w sprawach ludzi l naradow AI1I archamol
Michał (Judy 9) ani Szatan (Jb I 2) me posiadają rueograruczonej mocy

Innym dowodem 118ograniczerue amołow Jest fakt ze me są luzechobecne
Szatan odpowiadając na pytanie Boga dotyczące Jego .l8Jęc rzekł . Wędrowalem
po ztemt t P' zenuerzotemjq wzdłuż I us_e' _ (Jb l 7 l P 5 8) Aniołowie Pana do
noszą "Obeszlismy ziemię (Za I II) To przerrueszczame Sięz miejsca na miejsce
wymaga czasu I niekredy powoduje opozrnerua (Dn 10,5 12 14) Te ograniczenia
tłumaczą, dlaczego duchowe walki w ktore angażuje Się Bozy lud, trwają często
przez dłuzszy czas

I na koruec musimy zrozunuec ze amolow te me są uwietbionyms Iudzmt
W rnebianskun Jeruzalem Biblia odrozrua niezhczone rzesze antolow od du
chow ludzi sprawredltwych ktorży ossqgnęh doskanalasc" (Hbr 12,22-23) To
rozrózrneme Widoczne Jest tez w Hbr 2 16 Bo przectez ujmuje stę On me za
antołanu lecz ujmuje SIę =apotomstw em Abrahama
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WłaSCIWle człowiek Jest na krótko "ntewtele mniejszy od Istot niebieskich"
(Ps 8,5-j), BT), ale w przyszłości człowiek będzie od nich wyzszy (Hbr 2,7) Paweł
powiada "Czy me wtecte ze arnołow sadzie będziemy? (I Kor 6,3) Przy
dokonywaniu sądu CI, ktorzy są nlZSI albo mniej ważni nie osądzają tych, którzy
są od nich wyZSI

3 Określ, w Jakich trzech dziedzmach aniołowie są ograniczeni

4 Połącz cechy aruołow (po prawej) z odpowiednim opisem (po lewej)
a Nie rozmnażają Się I nie wzrastają w liczbę 1 Stworzeni
b Mogą znajdować SIę tylko w jednym miejscu 2 Są IStotami ducho-

w Jednym czasie wyrm
c Są zdolni wykonywać wolę I cele swojego przy 3 OsobOWI

wodcy 4 N re posiadają płci
d Wiedzą o sprawach ludzi 5 Inteligentni
e Nie mają Ciała 6 MOCni
f Zaczęli rstruec w określonym momencie czasu 7 Nie wszechobecni
g Są wyraznie odrozmam w Pisnne Swięrym od 8 NIe są uwielbiony-

IStOt ludzkich mi ludzrru
h Posradają intelekt, uczucia ł wolę

CHARAKTER MORALNY ANIOLOW

Aniołowie zostali stworzeni Jako ŚWięCI

Cel2 Wybierz prawdziwe zdania okreslajqce moralny chat akter aruolow 2, ob (o
w oparciu o Biblię

Na poprzednich stronach mówiliśmy o świętych aniołach I o złych aniołach
W naszym studium w tej CZęŚCI wykazemy, ze wszyscy aniołowie zostali stworzeni
Jako ŚWięCI, ale niektórzy odpadli od SWlętOSCI a Ich upadek miał daleko Idące
konsekwencje dla wszechświata

Bibha mowi bardzo niewiele o pierwotnym stanie aruołow Czytamy Jednak,
że pod koniec swojego aktu stworzenia "spojrzał Bog na wszystko co stworzył
a była /0 bardzo dobre" {l Moj 1,31) Obejmuje to także doskonalosc I swrętosc
aniołów podczas Ich stworzenia A Jednak PISmo Swięte pisze o Ich tragicznym
upadku Zastanówmy Się nad zdolnosetą aniołów do czyruerua dobra I zła, atakze
Ich zdolności rozpoznania I podporządkowania Się normom wlascrwego postę
powanta
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5 Przeczytaj podane fragmenty PISma Swrętego I dokoncz zdarua

a J 8,44 Jednym z grzechów ktory spowodował upadek Szatana było

b 2P 2,4 Bog me oszczędził aruołow, gdy CI

c Judy 6 Niektorzy aniołowie nie trzymali Się
A zamiast tego

d ITm 3,6 Jednym z głównych powodow upadku diabla był grzech

Aniołowie dokonali wyboru

Jak stwierdziliśmy, aruolowre zostali stworzeni Jako doskonali Na początku
Ich UCZUCia,rrułosć były skierowane do Stworcy I pragnęli wykonywać Jego wolę
Chociaż BIblia nie podaje nam szczegołow, wierzyrny, ze na tym etapie antcłowre
mogh zgrzeszyć lub me WIdOCZnie zdawali sobre sprawę ze swojej pOZYCJII relacji
ze Stwórcą MUSieli takze wiedzrec, ze Ich posłuszenstwo albo meposłuszenstwo
zadecyduje o Ich przyszłym losie

Choclaz arnołowre mogli wybrac posłuszenstwo Bogu lub grzech, nie byli
zmuszem wykonywać wolę Bozą I zatrzymać swoją pOZYCJę Ich wybór był cal-
kOWICie dobrowolny NIestety nie znamy szczegolów wydarzen które Wiązały SIę
z uagedrą upadku CZęŚCIaniołów Jednak Paweł w natchrnernu Bozym wskazuje,
że upadek diabła spowodowany był pychą (ITm 3,6)

Niektore fragmenty PISma Swrętego ktore odnoszą Się głowrue do ziemskich
królów zdają SI; także wskazywac na Szatana Na przykład w Ez 28 12-19 mowa
jevt o upadku króla Tyru który był nadmiernie dumny ze swojej prękności Pycha
umemożhwtła mu właściwe postępowanie I wiaścrwe rozsądzenie

Także kroi Babilonu, według Iz 1412 I), został skazany na zatracerne z po
wodu nadmiernej pychy I ambtcji Bez względu Jednak na to czy przykłady te
symbolizują upadek Szatana czy nie wierny na pewno, ze częsc zastępów aniels-
kich aktem woli postanowiła me zachowywac dłuzej swojej godności sług Bozych
I OpUSCIĆswoje mieszkanie (Judy 6, BT)

Wydaje Się, ze to samo nastawie me ktore spowodowało grzech diabła, udzreh
ło Się Większej hczbie aniołów Odnośnik do tego wydarzenia może znajdowac Się
w ObJ 12,4, gdzie czytamy, ze Jedna trzecia aniołów przyłączyła Się do Szatana
w buncie przeciw Bogu Wiemy na pewno, ze Szatan jest mistrzem W duchm-rym
zwodzemu (J 8,44) Szatan I 111mamołowie, ktorzy Się zbuntowali, wybrali raczej
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siebie I swoj
nastąpił sąd

Interes zamiast Boga l Jego sprawy Rezultatem była katastrofa,
Bog bowiem me oszczędni amołow ktorży zgrzeszyli" (2P 2,4)

Zbawienie, zaplanowane dla zaspokojenia duchowych potrzeb człowieka, nie
Jest dostępne dla upadłych amołow ZIi amołowre żyją nadal w królestwie 'Złego"
(Mt 6,13, 13,9, IJ 5,18-19) Ich ciągłe rstrnerue o ktorym będziemy mówić
w następnej CZęSCI, stanowi dla nas stałe ostrzeżenie przed odrzuceniem Boga

albo pogardzernem darem laski Jaki nam oferuje Bóg

Częsc atuołów zgrzeszyła, została osądzona I stała Się "amołarru diabła" (Mt
25,4 I) Inni nie zgrzeszyli pozostali przy OJcu jako swtęct aniolow te (Mk 8 38)
PISmo ŚWięte me wskazuje na żaden inny bunt I sąd nad amolanu Wygląda na to,
że aruołowre są stali w swojej decyzji to znaczy CI,którzy postanowili wykonywać
wolę Ojca, są odtąd na zawsze SWlęCI,a CI ktorży wybrali swoj własny interes, są
odtąd na zawsze zh

Swsęcs aniołowie to CI, którzy postanowih zachowac swoją więz z Bogiem,
trwać przed Ojcem Wmeble (Mt 18, IO) Iwykonywac jego wolę (Mt 6, IO) Uwazam
są za arnołow swiatlosci (Szatan probuje przybrerac Ich postac - 2Kor I 1,14)

6 Okresl, czy poruzsze zdania są wyraznie przedstawione w Biblii, imphkowane
przez kontekst albo język symboliczny, czy też w ogole me mają potwierdzenia
w Bibln

a Diabeł upadl z powodu swojej zarozurrualości
I pychy

b Aniołowie zostali stworzeni Jako doskonali
c jedna trzeera aruołów postanowiła pÓJŚćza Sza-

tanem
d Wszyscy upadli aniołowie będą rmeh szansę

upamiętania

e Wszyscy amołowre dokonali dobrowolnego wy-
boru między posłuszenstwem a grzechem

r Bog ogłosił natychmiastowy sąd nad aruołamr,
którzy zgrzeszyli

g Wszyscy aniołowie są utwierdzeni W swojej de
CYZjl,czy to grzechu, czy to posłuszenstwa Bogu

h Szatan uwazany Jest za anioła swratłosci
I jak SWlęCIaniołowie wykonują wolę Bozą, lak

zII aniołowie wykonują wolę Szatana
j Szatan był zły od momentu stworzenia

Wyrazne stwierdze-
nie

2 Implikacja
3 Nre znajduje pot

wrerdzenia w BIblII
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LICZBA ANIOŁOW

Cel S Wybser: zdanu ktore najlepiej podsumowuje biblijną naukę dotyczącą
hczby arnoiow

Zanim przyjrzymy Siębhzej orgamzacji Iczynnościom swiętych Izłych aniołow,
odnajdzmy w Btblu ilu Jest amcłow Chociaz Biblia nie podaje dokładrne liczby
aniołów, Wiem}. ze Jest Ich bardzo Wielu Pomzsze fragrnentv Bibln swradczą
o Wielkiej rlosci anrolow

I Kiedy Elrzeusz IJego sluga zostali otoczeni przez potęzną armię aramejską
w Dotarue, Bog posłał Jeszcze Większy zastęp aruołow by strzegli Jego sług
(2KrI6,14 17)

2 Według slow psalrmsty , Wo:y Bo:e niezliczone mnostwo tySięcy' (Ps 68, 18)

3 W widzemu proroczym Daniel oglądal Sędziwego (Boga) zasiadającego na
trorue Daniel tak to opisuje Tystqc tysięcy sluzylo mu a dztesięc tysięcy ra=y
dzsestęc tysięcy SlO/Oprzed mm (Dn 7 10)

4 Autor Listu do Hebrajczyków przypomina czytelnikom o WIelkim przywrleju
przychodzenia do Z)'\vego Boga W ktorego obecności stoją 'rnezhczone rzesze
antolow" (Hbr 12,22)

5 I wreszcie Bóg dal JanOWI, umilowanemu UCZniOWI,majestatyczną WIZJę
mebianskiego dworu Jan pisze A gdy spal' zatem usłyszałem głos Wieluaruolow
wokoło tronu () a liczba Ich wynostła krocie tyJlęCy t tystqce tysięcy' (ObJ 5,11)

Na podstawie rych dowodów widzimy ze liczba zastępowanieiskich lub
świętych amolow Jest olbrzymia Dodatkowo wiemy ze rstrueją także legiony
Szatana a Ich liczba Jest rówruez Wielka (ObJ 127-12)

7 Czego Biblia naucza na temat hczby aruołow?

a) O Wiele więcej aruołow upadla mz pozostało lojalnymi Bogu
b) Istnieją ruezhczone rzesze aruołow, dobrych I złych

c) WIelu amołow służy Bogu, niewielu złych słuzy szatanowi
d) Rzesza aniołów CIągle maleje
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ORGANIZACJA I DZIAŁALNOSC ANIOŁOW

Dowody na Ich zorganizowanie

Cel4 Wybierz zdania ktore przedstawrają dowody na zorgamzowaną dziatal
no~c S'U tętych antoław

Mamy wiele biblijnych dowodów na rstrnerne skutecznej orgamzacji wśród
511duchowych, ktore zajmują Się wykonywarnem okres lanych zadan Oto niektóre
z nich

l I Kr122, 19 PIOlOk Micheasz ujawnia Istnienie organizacji wśrod aniołów
Widztalem Pana stedzqcego na .HVOfm u onte a caly zastęp nrebseski stal przy

mm po jego prawicy I po lew rcy Bag zasiada na tronie, a zastępy arnelskie ota-
czają Go

2 Mt 26,53 Jezus wypowiedział takle slowa do Protra ery myslssz ze l7Ie
mag/bym prosie Ojca mego a On wystawiłby mI teraz więcej m: dwanascie
legtonow antołow? Sugeruje to Istnienie organizacji podobnej do rzymskiej armil
Sugeruje to również, ze aniołowie zawsze są w pogotowiu gotowi wykonywać po
lecenia mebranskiego Ojca

3 Łk 2,8 14 Do amelsktego posłanca ktory ukazał Się pasterzom I przyniósł
Im wiesc o narodzeniu Jezusa przyłączyło Się 'mnostwo wojsk amelskrch
Wspólnie anioł I specjalny chór amelski wzruevh hymn chwały Bogu Anioł I chor
anielski musieli wykonać wolę Ojca I powierzone Im zadanie

4 ObJ 19 10-14 Takze wizja Jana tri urnfującej arm II atuołów przy powtornym
przyjściu Pana ujawnia precyzJę porządek organizację, autorytet I cel "I sz/y za
mm WOjska ntebteskte na białych komach przyobleczone w C=)5t) biały bIsIO,

Zwróciłeś na pewno uwagę na to ze cytowane fragmenty dotyczą orgaruzacji
swręrych aniołow W dalszej CZęŚCIlekcji dowiemy Się ze takze zh antcłowre są
zorganizowani Co więcej, zorgamzowaru są po to by stawrac opar Bogu

Zorgamzowana dziatalnosc swtetych ansolew

Pomewaz rozpatrujemy dwie odrębne grupy aniołów świętych I złych, przy)
rzymy Się najpierw działam U swiętych arucłow Kiedy poznamy, jaką wykonują
pracę, lepiej zrozumiemy organizację, która pomaga Im wykonywać zadania

Arnotowie oddają czesc Bogu Wsrod obrazow aruołow przedstawionych
W Pisrme Swrętyrn, znajdujemy grupę arnołów stających W BozeJ obecnoser. od-
dającą Mu czesć (Ps 103,20, 148,2, Iz 6,1-7) Wznoszą oni glos W potężnych
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hymnach chwały ponieważ On jest godzien chwały swojego stworzenia, anioło-
wie uwielbrają Boga za to kim Jest za to co dal I za środki Jakle przedsięwzrął,
aby zapewnie odkupienie (Por ObJ 5 9-12 z 5,13-14)

SWlęCIamolowre radują Się potęznyrru dztełarm rworczymi Boga w przyrodzie
(Jb 38 7) I pięknym cudem Jakiego dokonuje przemieniając grzeszników I wpro-
wadzając 'ch do swojej rodźmy (Lk 15 10) Niebo ukazywane Jest jako wspaniała
świątyrua w której aruolowre występująjako swięte zgromadzenie Tam uwielbrają
I chwalą Boga, trwając W Jego obecnoser (Mt 18, I O)

Antolowte są słuzebnymt duchami Atuołowie me tylko uwielbrają Boga I radują
Się Jego istotą oraz dztelarm, ale takze wypełniają Jego wolę (Ps 103,20) Jako
dUIhy sluzebne anicłowre posyłam Są, by słuzvc tym ktorzy odziedzrczą zbawre-
me (Hbi 1,14) Iwrócmy uwagę na to, Jak wykonywa h tę arnelską posługę w Starym
I Nowym Testamencie

Paweł będąc więzmem w bardzo niebezpiecznej sytuacji doznał pociechy
od anioła (Dz 27,23-24)

2 Filip został pokierowany w swoJeJ słuzłne przez anioła (Oz 8 26)

3 Kornehusz W swoich poszukiwaniach Bogaznalazl pomoc anioła (Dz 10,3-7)
4 PIOtr został W cudowny sposób UHa/mony przez anioła (Dz 127-10)

) Jezus przynąjmruej dwa razy był posilany przez am%w (Mt4, I I Lk 22 43)

6 Elizeusz został uchroniony przed potęgą ann II syryjskiej przez zastęp swię-
tych aruołow (2KrI 6,8-23)

7 Dawid po ucieczce od Abimelecha (I Sm 2 I 10-22 I) uznał ze był Sil zezony
I uwolniony przez amołow (panz Ps 348)

Antolow te wykonują wyrok sqdowv Wykonując Bożą wolę amołowre sprawują
talie sąd karząc Bozych rueprzyjacroł Jeden z takich przykł idow znajdujemy
w 2KrI 19 35 I stolo SIę lej samej nocy ze wyszedł amoł Panskt t pozbawi! ::yClG

w oborte asyryjskim sto ostemdztesiqt pięc tYMęCY Takze w Dz 1223 czytamy
W lej same] chwili pOI azsł go arnot Panskr za lo ze me oddal chwały Bogu

polem stoczony przez robactwo wyzional ducha

Wiele mnych fragmentow Prsrna SWlętego wskazuje na dzrałalnosć arnolow
jako wykonawców Bożej opatrznoset wykonawcow Jego sądu w przeszloser
i w przyszloset oraz jako specjalne siły towarzyszące Panu przy Jego powtórnym
przyjściu
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8 W Jakle z podanych ruzej czynnoset angażują Się SWlęCI aniołowie?
a) Uwielbtają I oddają czesc Bogu oraz wykonują Jego wolę I

b) Slużą odkupionym na zrerru Jako duchy służebne
c) Przekonują ludzi o grzechu I prowadzą Ich do upamiętam a
d) Ochraniają, uwalniają, kierują, zachęcają I posilają lud Bozy
e) Działająjako wykonawcy Bozego sądu karzą' Jego meprzyjacroł

Ansotowre zdoją SIę mtec wpływ na sprawy narodow Dn 10,13 l 20 objawia,
ze nad narodami panują złe księstwa I ze sprZeCIWI3Ją Się Im SWlęCI anrolowie Na
podstawie tych wzrmanek oraz Dn 10,21-11,1 wyciągamy wniosek ze amorom
powierzono sprawy narodow Porównując Daniela z Ef I 21 6 12 I Kol 1,16 2,15
widzimy, ze w okręgach ruebreskrch crągle trwa walka Walka ta Jest imcjowana
przez Siły zła, które starają Się opanowac rnyshi serca ludzi, a w efekcie Ich wieczną
duszę

Czasem wygląda na to, ze konflikt Jest tak zazarty, IZ angazuje Się w mego
archantol Michał, ktory nazwany Jest archaniołem Jest pr::ywadcą swiętych
amołów (Judy 9) MÓWI SIę o mm takze Jako o kSIęCIU narodu Izraelskiego, a Jego
zadanie zdaje Się polegac na zabezpieczeruu I zapewrueruu powodzema narodowi
(Dn 10,13 21, ; I l) Podmesie on swój głos w uwrelbrernu, gdy rozpoczną SIę
ostatnie wydarzenia przyjsera Panskiego (l Tes 4 16)

W Prsmię Swiętyrn wspomniane są tylko dwa rrmona amolow archanioł
MIchali Gabriel, który ukazany Jest Jako specjalny poslamec (Dn 8 16 9,21, Lk
1,1926) Bogu służy takze WIele me wyrrueruonych ZImlema posłancow

BIbIJa podaje te ~pewne wzmianki na temat innych klas am%w

Cheruby(IMoJ 3,24 2KJI19 15, Ez 10 1-22,28,14 16) Cheruby są straż-
rnkarru tronu Bozego Strzegły także wstępu do ogrodu Eden

2 Serafy (lz6 2 6) Serafy zdają Się byc hderarm uwielbtama Boga Ich główną
troskąjest SWlętOSCI czystosc odkupionych aby byli zdolni do właściwego
uwielbrema I słuzby

3 Strozowie (Dn 4, 14) Są wyznaczeni do nadzorowania specjalnych działan
Wierrue wykonują swoje obowiązki I w tym kontekserę WIdZImy Ich przy-
noszących Bozą wiesć ludziom

4 Postacs (ObJ 4,6-9 6,1-7, 15 7) Te aruelskie istoty zdają SIę rózmć od se-
rafow, cherubów I zwykłych amołow UWIelbiają Boga, wykonują Jego sądy
I znajdują SIę wokoło tronu

Wszyscy SWlęCI arnołowre sluzą Bogu Zawsze gotowi są wvkonywac Jego
wolę względem Bożego ludu
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9 Połącz kazdą nazwę lub klasyfikację (po prawej) zJeJ opisem (po lewej)

a Szczególru posłancy, których zadaniemjest nad I MIchał
zorowarue specjalnych zadan 2 Gabnel

b Specjalny anielski posłaniec 3 SWlęCIantołowie
l Aruołowre strzegący Bożego tronu 4 Cheruby
II Znajdują Się przy tronie I wykonują mektore 5 Sera fy

Boże sądy 6 Stróżowie
I Ogólna klasa tych którzy oglądają Boze obhcze, 7 Postaci

uwielbrają Boga' stoją gorowi na Jego rozkazy
Anielskie istoty przejęte szczegolme swrętością
przed Bozym obliczem I własciwyrn uwrelbre
niem

g Ksiązę narodu izraelskiego

Zakres dzralama aniołów

Zanim zakonczymy temat działarua swięrych arnołow, powmmsrny wyrrueruc
kilka wruoskow, ktore nasuwają SIę ze studicwarua Biblu a dotyczą zakresu albo
zasięgu Ich działama

Po pierwsze, ŚWięCI antcłowre wypelruają Boze opatrznoserowe zarządzenia
w sprawach ludzi I Koserola W Hbr 1,7 czytamy Antołow swych czym On WI

chramt a sługi swoje plonuemanu ogma (patrz także Ps 1044) lnnyrru słowy
Bóg używa aruołow jako swoich poslancow nie w zwyczajnych działamach lecz
w chwrh szczególnego przejawu mocy związanego L BOLym prawem (5MoJ 33 2
Od 53, Ga 3, 19 I Hbr 2 2) Ingesencja albo zaangażowanie aruołow w zwyczajny
bieg spraw ludzkich zdaje Się byc czyms rzadkim I WYjątkowym Aniołowie Ole
mgerują na podstawie własnej decyzji, ale tylko na rozkaz Bozy Nigdy nie stają
pomiędzy Bogiem a Jego ludem

Po drugie, moc arnolow, ktora zalezy od Boga I od Niego pochodzi, zdaje Się
byc uzywana zgodnie z prawami swrata duchowego I naturalnego W prze-
crwiensrwre do Boga amołowie nie mogą tworzyc Idzrałac bez czyjegos autorytetu
(Boga), badac motywy ludzkie albo zrrueruac prawa natury Nie mogą bezpośrednio
wpływać na umysł człowieka Jest lo bowiem domena dzrałama Ducha Swrętego
Oznacza to, ze aruołowre działają w pewnych ramach

Po trzecie, Pismo Swręte wskazuje ze ukazanie SIę arnołow zwykle poprzedza
I towarzyszy waznym punktom zwrotnym objawrema Bożego planu Na przykład
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widzimy aktywnosc atuołów w następujących wydarzeniach

- przy stworzeniu (Jb 38,7)

- przy nadaniu Zakonu (Ga 3,19)
- przed I w chwilt narodzerua Chrystusa (Lk I II 26,2 13)
- podczas kuszenia Jezusa na pustym I w Getsemane (Mt 4, II, Lk 22,43)

- podczas zmartwychwstan-a (Mt 28 2)
- podczas wmebowstąpiema (Dz l, I0-11)
- podczas wydarzen związanych z powtomym przyjsetem Chrystusa (patrz WIele

odnosrukow do dzialan aruołow W księdze Objawrema I Mt 25,31)

10 Zakresl literę przed wlascrwym okresleniem działarua swrętych aniołów

a Posredruczą między Bogiem a Jego ludem

b Wykonują zarządzerua Bożej opatrznoset
c Okazali szczególną moc w chwrh nadam a Zakonu
d Byli obecni przy stworzeniu

e Są narzędziami w wywieraruu wpływu na umysł ludzki

r Odpowredzralrn są za bezposredme kuszenie ludzi
g Zaangażowaru są szczegolme w ważne punkty zwrotne w Bozym pianie zbawienia

h Uniewazmają prawa swrata duchowego I naturalnego

Zorgamzowana działalność złych amołów

Cel 5 Wybierz zdanra ktore okrestają duałalnosc I przeznaczerue złych aruotow
l tch pr żywodcy

Bibha objawia, ze Sag ma swoj tron I sługi, tak samo objawia, że w krolestwre
ClemnOSCI diabeł ma swoją organizację Jak ktos słuszrue zauwazył, Szatan "rnał-
puje" kopiuje Boga Szatan posiada tron (ObJ 2,13) W Pism re Swrętym okres lany
jest jako "książę tego swrata" (J 14,30, 16 II) I 'władca który rządzi W powret-
rzu' (Ef2 2) Jest glową organizacji zla Biblra naucza, ze ma on swoich amolow
(Mt 25,41), którzy sprzeciwiają Się Bogu (ObJ 12,7 9)

Dalsze dowody na tstnieme zorgamzowanego zla znajdujemy W hstach Pawła
W Kol 1,16 Paweł pisze o "tronach panowaniach, nadzrernskrch wladzach I zwierz
chnościach' W Ef6 12 wspomina o "nadzremskrch wladzach, zwrerzchnościach,
władcach tego świata CiemnOŚCI I złych duchach w okręgach mebieskich' Są to te
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same "władze I zwierzchnoset " ktore Chrystus zwycięzył na krzyzu (Kol 2,15)
W kazdym z tych fragmentow znajdujemy dowody na zorganizowanie sił zła we-
dług rangi opartej o zasięg władzy Zorganizowane zło znajduje Się w stanie buntu
przeciw Panu Jezusowi Chrysrusowi a rozne elementy sił Szatana sprzeciwrają Się
Bogu IJego ludowi Wiele dowiadujemy Się o złych aniołach przyglądając Się Ich
przywodcy

ich przywodca

lh aniołowie sprzeciwrają Się Bogu I srarają SIę przeszkodzie w wykonywaniu
Jego woli Widzimy to na podstawie ImIOn nadawanych Ich przywodcy

1 Szatan oznacza przectw mka Jest on głownie Bozym przecrwmkiern Jest
takze przecrwmkrern człowieka (Za 3 I Mt 13 39 I P 5 8)

2 Drabet ouucz» potwarcę (tego kto wysuwa fałszywe oskarzerna) Oskar
ża Boga przed czlowrekrem (IMoJ 31-4) I człowieka przed Bogiem (Jb 1,9 16,
ObJ 12 10)

3 Porueważ kusi człowieka do grzechu nazywany Jest kusicielem Jego me
toda polega na podsuwaniu logicznego uzasadruerua grzechu, lak rowruez złud-
n) ch korzyset grzechu (Mt 4,5, ITes 3,5)

Pomewaz Szatan Jest ograniczony I nie posiada wszelkiej mocy, niejest wszech
wiedzący aru wszechobecny, korzysta z roznych sposobow, aby Się sprzeciwrac
Bogu Oczywiścre Ole moze bezposredrno zaatakowac Boga, dlatego atakuje czło
wieka koronę Bożego stworzenia na rozne sposoby

- kłamie (J 8,44, 2KOr II 3)
- kUSI (Mt 4, I)

kradrue (Mt 13 19)
- dręczy (2Kor 127)

przeszkadza (I Tes 2,18)
przesiewa (oddziela) (Lk 22,31)

- persemfikuje Się (przybiera czyjąs postac), aby zwodzie (2Kor 11,14)
- oskarza (ObJ 12, IO)
- nęka chorobą (Lk 13,16)
- bierze w posiadanie (J 13 27)

zabija I pochłania (J 8,44 l P 5 8)

Szatan Jak wrdzirny, sprawuje władzę nad WIeloma mnyrru złymi anrolarnr,
które przyłączyły Się do mego prawdopodobnie w chwili, gdy zbuntował Się przeciw
Bogu Wygląda na to, ze pozwolono mu zachowac władzę, Jaką otrzymał w chwih
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stworzenia Zh aniołowie, ktorzy postanowih pojsc za mm, zamiast zachowac swoją
pozycję władzy I wyznaczone przez Boga rrueszkame (ludy 6) oraz pozostać po-
słuszni swojemu Stworzyctelowt są utwierdzeni w swoun buncie Całkowicre oddali
Się swojemu przywódcy który Ich oszukał a teraz dobrowolnie usługują mu, aby
osiągnął swój megodziwy cel

II Połącz określenie (po prawej) z opisem (po lewej)

a Obiekt ataków d ia bła Jego sposob wywręran ra zem-
sty na Bogu

b Jeden ze wspołpracownrków d rabła w bitwie skiero-
wanej przeciw Bogu

c Przeciwnik, ktos kto występuje przeciwko
d Nazwa nadawana komuś kto naklama mnych do

grzechu
e Porwaica

I Szatan
2 Diabeł
3 Kusicrel
4 Człowiek
5 Zły aruoł

Ich dzrałarne

Zh atuołowie występują przeciw Bogu Jego ludowi I Jego planom Jako wal-
cząca częsc szatanskiego krolestwa ciemnoser (Mt 25,41 Ef6,12 ObJ 127-12)
Istnieją proby rozrożrnerua złych amołow od demonów, me znajdujemy Jednak
dowodów na to, że me Jest to ta sama kategoria Istot

Aruołowre starają Się oddzrehć Bozy lud od Boga (Rz 8 38) Stawrają opór
świętym aniołom (Dn 1012-11 I) dręczą ludzi fizycznymi I umysłowymi cho-
robami (Mt 9,33, 12,22 Mk 5 l 16, L~ 9,37--42) rozpowszechniają fałszywą
naukę (2Tes 2,1-12, ITym 4,1), a takze zamieszkują ludzi a nawet zwierzęta
(Mt4,24 Mk5,8-14 Lk8,2,Dz8,7, 16,16)

Czasami Bóg wykorzystuje złe anioły, wbrew Im samym do wykonania Jego
celu ukararua bezboznych (Ps 78,49, l Krl 22 23) oraz napommerua I dyscypliny
dobrych (Jb I I 2 I Kor 5,5)

Ich los

Zli arnotowre stanowią przykład tego, co stanie Się z ludzrm memoralnyrru
Następujące fragmenty Brblu opisują Ich los

- Demony, które opętały dwóch mężczyzn krzyczały do Jezusa Przyszedles
tu przed czasem dręczyc nas' (Mt 8 29)
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- Jezus mowił o ogniu H tecznym zgotowanym diabłu I Jego arnotom
(Mt 25,41)

- Paweł pisze A wtedy objawi 51ę ow ruegodztwtec ktorego Pan Jezus zabije
tchntemem list swoich l zruw eczy blaskiem przyjseta swego (2Tes 2 8)
Jakub pisze Demony [ [wser-q I drzą (Jk 2,19)

- Jan pisze Zstąpił do lt as drabet pałający wielkim gmelł em bo wie IZ cza
Sil mo niewiele (ObJ 12,12)
I wreszcie Jan pisze I będą dręciem druem I nocą 110 wieki li tekow
(ObJ 20, I O)

12 Przeczytaj podane mzej fragmenty Brblu I dokoncz zdania

a 2P 2,4 Bóg bow rem me oszczędzi! amolow którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy
Ich do umiesen Ich w , aby by" zacho
waru na

b Judy 6, BT I antołów tych ktorży nie zachowali swojej godnoset ale opuscih
własne mieszkania, spętanych wiekurstyrm WIęzami zatrzymał w
na

c Ps 7849 Wykonując sWOJsąd Bog uzył grupy

d Mt 8,16 Mk 9,25-26 Ludzie bywają

e Lk 13,10-16 Z!educhymogą

f ObJ 12,7-12 Ef6 12 Miejscem działarua Szatana i złych amołow Jest zarówno
Jak I

przez złe duchy

Z naszego studium dzialarua 1 losu złych arnołow możemy wyciągnąc ważne
wrnoskr

l Nie mozemy pozwohc sobie na rneznajomosc metod diabła 1 pozwohc mu
na zwodzenie nas (2Kor 2, II) Nie mozemy mu pozwolic na znalezieme do nas
przystępu (Ef 4,17) Powmrusmy natorruast być gotowi dać mu odpór korzystając
z całej zbroi Bozej (Jk 4,7, Ef6 10-18)

2 Nie powinniśmy lekceważyć diabła (Judy 8-9) am me doceniać stopnia. do
jakiego Jest on oddany mszczeniu życia duchowego ludzi WIerzących Z drugiej
strony me powmrusrny zapominać, ze Jezus pokonał Szalana na krzyżu (Hbr 2, 14)
I że wiarą żyjemy na bazie tego zwycięstwa I
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3 Moc Szatana I złych aruołow Jest ograniczona w czasie l w zasięgu przez
Boze przyzwolenie Zh aruołowre l Szatan me są wszechmocni, wszechwiedzący
ani wszechobecni

4 Nie powinniśmy przypisywać kazdej choroby I naturalnych katastrof diabłu
I Jego aniołom chyba ze zostało to wyraznie objawione Ich moc czynienia złajest
rzeczywista, lecz ograniczona

5 Chociaż zII aruołowre występują przeciwko Bogu, Bog zmusza Ich do wy-
konywama swojej woli Mimo ze Bog wykorzystuje Ich zle zamiary do wykonania
SWOIchcelow w oznaczonym czasie wykona nad nimi swoj wyrok l ukarze Ich

6 Moc złych duchow nad czlowrekiem nie Jest niezależna od woli człowieka
Zle duchy nie mogą okazywać swojej mocy bez uprzedniej zgody człowieka
Oznacza to, że wierzący może przecrwstawrć Się Ich mocy przez modlitwę I wiarę
w Boga' W Bożym Slowre znajdujemy taką pewną obietnicę Wy z Bogajestescte
dzrect l wy Ich [złe duchy] przezwyctęzyhscte gdyz Ten klary JeM w was większy
test anneis len ktory Jest na swrec.e" (l J 4,4)

13 Zakresl literę poprzedzającą kazde PRA WDZłWE zdanie

a W Imionach nadawanych Szatanowi wrdzimy Jego zamiary

b Porncwaz Szatan nie moze zaatakowac Boga bezposredruo, atakuje człowieka
aby sprzeciwrac Się Bogu

c Diabeł zastal stworzony Jako przywodca złych aniołów, które zbuntowały Się
przeciw Bogu

d Zh amolowie zostali stworzeni złymi przez Boga

e Zh arnotowre nie są niczym ograniczeru I dlatego mogą występować przeciw
kazdemu o każdej porze

r Bog moze uzywac złych aniołów wbrew Im samym W celu ukarann bezbożnych
I napomnienia dobrych ludzi

g Niektore złe anioły pozostają w Więzachaż do chwili sądu, Inne mogą wykonywać
wolę diabła

h Szatan ijego zh aruołowre są ograniczeni w czasie I zasięgu działanta przez Bo
ze przyzwolenie

I Wierzący Jest w pełni wyposażony do tego, aby stawiać opór diabłu ijego silom
I powmren to robie, zgodnie z Pismem Swięrym
Diabeł nie moze opanowac wierzącego wbrew Jego woh
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Pyta Dla kontrolne

PRA WDA-FAŁSZ Ul11leSĆluerę F przed zdaniami które są rueprawdziwe oraz
literę P przed zdaniami prawdziwymi

Amolowie są stworzonymi duchowymi Istotami

2 Wszyscy amołowre zostali stworzeni Jako SWlęCI

3 Aniołów można nazwac klasą albo rasą

4 Zastępy amclskre wydają Się byc zorganizowane według wykonywanych zadan

5 Amołowie, którzy porzuc liI swoją pozycję l mieszkanie zrobili to z własnego
wyboru

6 AnIOłOWie charakteryzują Się osobowoscrą, nadludzką mteligencją I mocą

7 Większość aruołow Jest wszechwiedząca, wszechobecna I wszechmocna

8 W Brbln znajdujemy przesłanki które swiadczą o tym ze Szatan upadł z po-
wodu swojej pychy

9 W Brblu znajdujemy dowody na to ze Istnieje archanioł, cheruby, serafy
I Wiele amołow, ktore nie noszą konkretnego tytułu

10 Moc Szatana Jest ograniczona w czasie l zasięgu przez przyzwolenie Boże

II Bibha wskazuje na to ze przynajmniej połowa arnołow postanowiła pOJŚć za
Szatanem I dlatego razem z nim upadła

12 Diabeł moze nas kustc do upadku ale nie moze nas do mego zmUSIC

13 Ludzie mogą zostać opętam przez diabła wbrew swojej woh, nawet jesli sta-
wiają mu opór

14 Biblia objawia nam ze istrueją Wielkie rzesze aniołów, które tworzą rnezh
czone zastępy

15 Termm arnot oznacza posłanca I okres la podstawowe zadanie amolow
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Odpowiedzi na pytania nauczające

7 b) Istnieją niezliczone rzesze amnłow, dobrych l złych

a wszystkie rzeczy widzialne l mewrdzralne
b ożywia

8 a), b), d) I e) to czynnoser amołow

2 b) nieśmiertelnymi Istotami, ktore nigdy nie przestaną isrruec

9 a 6 Strozowie
b 2 Gabnel
c 4 Cheruby
d 7 Postaci
e 3 SWlęCI aniołowie
f 5 Serafy
g l Michał

3 Nie są wszechwiedzący, wszechmocni ani wszechobecni

10 Punkty b) c) I g) przedstawiają dzialarna amolów

4 a 4 Nie posiadają płci
b 7 NJe są wszechobecni
c 6 Mocni
d 5 lnrehgentru
e 2 Są IStotami duchowymi
f I Stworzeni
g 8 Nie są uwielbronyrru łudzrru
h 3 Osobowi

11 a 4 Człowiek
b 5 Zły anioł
c ł Szatan
d 3 Kustcrel
e 2 Diabeł

5 a kłamstwo
b zgrzeszyli
c zakreslonego dla ruch okręgu, opuserb własne rmeszkarne
d pychy
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12 a otchłani mrocznych lochach, sąd
b ciemnościach, sąd
c arnołow zaglady
d opętani
c doprowadzić ludzi do kalectwa
f ziemia okręgi ruebreskre

6 d 2 lmphkacja
b I Wyrazne stwrerdzenre
l 2 Implikacja
d 3 Nie znajduje potwierdzenia w Brblu
e 2 Implikacja
f I Wyrazne stwierdzenie
g I Wyrazne stwierdzenie
b 3 Nie znajduje potwierdzenia w Biblii

I Wyraźne stwierdzenie
3 Nie znajduje potwierdzenia w Biblii

13 Zdania c), d) I e) są meprawdzrwe Pozostałe są prawdziwe


