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Pokračujeme v začatej sérií zamyslení z Biblie o anjeloch. Dnes sa budeme venovať rozdielom
a podobnostiam medzi anjelmi a ľuďmi. Boh stvoril človeka „o niečo málo menším od anjelov“
(He 2,7). Biblia ďalej uvádza, že anjeli sú „služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú
zdediť spásu“ (He 1,14). Boh urobil človeka pánom nad všetkým stvorenstvom, ale to platí len na
zemi. Z nebeského pohľadu sú anjeli postavení nad človekom. Zvláštne na tejto skutočnosti je to, že
človek je síce nižšie postavený ako anjeli, ale anjeli mu/nám slúžia.
Anjeli sú výnimočné bytosti z viacerých hľadísk, veľmi odlišné od znovuzrodených ľudí. Nikdy
nezažili čo je to pád do hriechu (verní anjeli) a teda ani nepoznajú oslobodenie od hriechu z vlastnej
skúsenosti (neverní/vzbúrení anjeli). Neprežili vďačnú lásku, ktorú prežíva človek oslobodený od
hriechu voči Ježišovi Kristovi.
Vykúpenie, spasenie, znovuzrodenie
Anjeli, ktorí nezhrešili/nevzbúrili sa proti Bohu, nepotrebujú, aby boli vykúpení. Na druhej
strane padlí anjeli nemôžu byť vykúpení. Boh predvídal a pripravil spasenie človeka, ktorý zhrešil,
ale nepredvídal spasenie vzbúrených anjelov. Prečo? Prečo sa ich hriešny stav nemôže zmeniť
a prečo ich hriech nemôže byť odpustený? Prečo nie je možná ich záchrana? Plnú odpoveď na
položené otázky v Biblii nenájdeme, lebo udalosti, ktoré spôsobili ich pád a pokračovanie vo
vzbure v nebi až do ich zvrhnutia na zem (Zj 12,9) nie sú zjavené v Biblii takým spôsobom ako je
opísaný pád a spasenie človeka. Na základe Biblie prijímame fakt, že existujú nepadlí, teda verní
anjeli a vzbúrení anjeli, a ich stav/postavenie je nezmeniteľné a nie sú objektom spasenia.
Štvrtá kapitola knihy „Patriarchovia a proroci“, resp. „Na úsvite dejín“ vysvetľuje okolnosti
vzbury anjelov a možnosti „vrátiť sa späť“ z tejto cesty. Nasledujúci citát je z uvedenej kapitoly:
„Satan obviňoval Božiu vládu aj za spor, ktorý v nebi vyvolal sám. Vyhlásil, že všetko zlo je
dôsledkom Božej vlády. Obhajoval sa, že chcel zdokonaliť Božie zákony. Boh mu teda dovolil, aby
vyjavil podstatu svojich tvrdení a ukázal dôsledky navrhovaných zmien v Božom zákone. Jeho
vlastné dielo ho musí odsúdiť. Od začiatku tvrdil, že sa nebúri. Celý vesmír musí vidieť vodcu bez
masky... Satanova vzbura by mala byť celému vesmíru večne platným poučením a trvalým
svedectvom o povahe hriechu a jeho strašných následkoch. Pôsobenie satanovej vlády, jej účinky
na ľudí i anjelov mali zjavne ukázať, aké zhubné sú následky popierania Božej moci.“ (EGW, PP
4 kap.) Z tejto kapitoly vyplýva, že Lucifer a jeho stúpenci mali možnosť oľutovať a vrátiť sa späť
k vernosti Bohu bez potreby zmierujúcej obete. Po boji/vzbure, ktoré opisuje aj Zjavenie 12 kap.
a zvrhnutí na zem táto možnosť už nie je možná.
Zlí anjeli nenazývajú Boha svojím Otcom, napriek skutočnosti, že je ich Stvoriteľom. Ich
„otcom“ je satan, ktorý im síce nedal život, ale prijali jeho plán a dobrovoľne sa podriadili jeho
vláde. V čase konečného vyhlásenia súdu nad nimi uznajú Božiu spravodlivosť (Fil 2,10), ale to
neznamená, že sa jej podriadia.
Hoci sa verní anjeli radujú z obrátenia/záchrany každého hriešnika (L 15,7), a oslavujú Boha za
záchranu hriešnikov, nemôžu osobne svedčiť o tejto skutočnosti, lebo ju nepoznajú z vlastnej
skúsenosti. Môžu iba oznamovať skúsenosti vykúpených. Takto počas celej večnosti v Božom
kráľovstve jedine vykúpení ľudia budú môcť osobne svedčiť o spasení, ktoré prežili vďaka milosti,
ktorá im bola daná Bohom - Vykupiteľom. To znamená, že celá skúsenosť spasenia, ktorú nám
sprostredkováva Duch Svätý tým, že nám „ukazuje, čo je to hriech, spravodlivosť a súd“ (J 16,8) je
opäť len skúsenosťou a svedectvom ľudí spasených Božou milosťou. Svätý Duch prebýva v živote

kresťana počas jeho života, aby naplnil svoje poslanie. Posväcuje nás svojou prítomnosťou a toto
anjeli nemôžu robiť (ako Duch Svätý) a ani to nepotrebujú ako ľudia. V tomto je a bude skúsenosť
spasených zo zeme jedinečnou aj počas večnosti, a preto je veľmi dôležité, aby to veriaci prežívali
a uvedomovali si a boli ochotní sa tejto znovuzrodzujúcej skutočnosti v trpezlivosti podriadiť
a nechali sa posväcovať. V pláne spasenia a následne aj v Božom kráľovstve máme a budeme mať
svoje miesto vďaka jedinečnej skúsenosti spasenia - tomuto druhu Božej lásky a milosti, ktorú iní
neprežili na vlastnej skúsenosti. Jedného dňa však budeme dokonalí ako sú dnes verní anjeli a tiež
bohatší o ťažkú ale vzácnu skúsenosť.
Múdrosť, poznanie
Anjeli prevyšujú ľudí v poznaní. Keď Dávidov veliteľ vojska Joáb chcel vrátiť Dávidovho syna
Absolona z vyhnanstva, požiadal jednu ženu z Tekoe, aby sa porozprávala s kráľom. Žena to
urobila, ale Dávid v tom poznal úmysel Joába. Na svoje ospravedlnenie povedala: „Tvoj služobník
Joáb to urobil preto, aby zmenil terajší stav. Môj pán je múdry ako Boží anjel; vie o všetkom, čo sa
deje na zemi.“ (2Sam 14,20) Podľa tohto výroku anjeli vedia o skutočnostiach, ktoré sú ľuďom
neznáme. Nie sú však vševediaci ako je to u Boha. Napriek tomu, že sú zasvätení do plánu spasenia
a plnia v ňom úlohy, ktorými ich Pán poverí, nevedia napr. čas Kristovho návratu na zem (Mt
24,36; Mr 13,32). Pravdepodobne anjeli vedia o nás veci, ktoré my sami nepoznáme. A pretože sú
to duchovia určení k službe pre nás, využívajú toto poznanie len pre naše dobro. V čase keď len
veľmi málo ľudí dokáže udržať tajomstvo, ktoré je im zverené, máme zaručené, že môžeme počítať
s diskrétnosťou anjelov. A pretože „nepoznajú zlo“, ako ich padlí kolegovia, nie sú schopní zla
a my nemáme dôvod sa ich obávať.
Moc
Ďalšou skutočnosťou, ktorou sa chceme zaoberať je ich moc. Nie sú všemocní, ale ich moc/sila
je oveľa väčšia ako ľudská, dokonca oveľa väčšia ako si dokážeme predstaviť. Apoštol Pavol písal
o „anjeloch moci“ (2Tes 2,7). Peter túto informáciu dopĺňa. Vo svojom liste napísal “a ani anjeli,
hoci sú silou a mocou väčší,...“ (2Pt2,11). Jediný anjel zhubca v čase odchodu Izraelcov z Egypta
stačil na vyhubenie všetkého prvorodeného v Egypte (He 11,28). V čase asýrskeho obliehania jeden
anjel zahubil počas jednej noci 185 000 vojakov (2Kr 19,35). Dávid v knihe Žalmov (Ž 103,20)
písal o anjeloch ako o „silných hrdinoch“. Podľa biblických proroctiev bude záver zemských dejín
veľmi dramatický a anjeli budú v ňom zohrávať dôležitú úlohu. Biblia píše o siedmich posledných
ranách (Zj 15. a 16. kap.) Anjeli sú nositelia rán proti svetu/ľudom, ktorí sa rozhodli bojovať proti
Bohu a jeho ľudu. Podľa dvadsiatej kap. Zjavenia jeden anjel na začiatku Milénia (Tisícročného
kráľovstva) spúta satana, teda najmocnejšieho padlého anjela a zvodcu sveta (Zj 20,1-3).
Neženia sa a nevydávajú
Z Božieho slova vieme, že anjeli sa „neženia ani nevydávajú“ (Mt 22,30). Ježiš tento výrok
použil v rozhovore so sadúcejmi, ktorí neverili vo vzkriesenie, ako argument pre vzkriesenie. Anjeli
na rozdiel od ľudí, nie sú sexuálne bytosti, nemajú potrebu vstupovať do manželstva a napĺňať
svoje sexuálne potreby a nerozmnožujú sa spôsobom ako ľudia. Toto môže byť pre niektorých ľudí
dosť vážna otázka. Ako sa vyrovnať so skutočnosťou, že s rodinou a manželstvom ako ich poznáme
zo zemskej skutočnosti, ktoré boli na tejto zemi zdrojom veľkého požehnania sa v budúcom Božom
kráľovstve už „nepočíta“?

„Podstatou manželstva je láska. Prejavy lásky sú výrazom vnútornej radosti. Písmo hovorí:
„Boh je láska“ a „plnosť radosti je v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť“.
(1 Ján 4,8; Ž 16,11) Na novej zemi nikto nebude mať nedostatok ani lásky, ani radosti, ani
príjemného potešenia. Nikto sa tam nebude cítiť osamotený, opustený či nemilovaný. Smieme
dôverovať, že milujúci Stvoriteľ, ktorý manželstvo ustanovil pre radosť na tomto svete, bude mať
ešte niečo lepšie vo svete budúcom – niečo, čo prevýši manželstvo - tak, ako nový svet prevýši svet
terajší.“ (ZVV 379)
Strava
Biblia nám nehovorí veľa o potrebe stravy anjelov. V Biblii máme príbehy, ktoré svedčia, že
keď boli anjeli v ľudskej podobe na zemi tak prijímali jedlo (Gn 18,1-8; 19,3). V Biblii sa
nedozvedáme, či je to ich stála potreba. Žalmista Azaf písal o anjelskom chlebe, ktorý jedli Izraelci
na ceste do zasľúbenej zeme: „Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti.“
(78,25.) Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je strava proroka Eliáša, keď utekal pred hnevom
a pomstou Jezábeľ. Biblický záznam hovorí, že vďaka pokrmu, ktorý mu podal anjel putoval Eliáš
40 dní a nocí (1Kr 19,5-8). Z toho by sme mohli uvažovať o sile a výživnosti „anjelskej“ stravy. Či
naozaj existuje „anjelská strava“, alebo je to len ilustrácia nie je úplne zrejmé a teda ani to, či
závislosť anjelov od Božskej moci a jeho darov je podobne ako u ľudí aj prostredníctvom stravy.
Chvália Boha
„Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach! Chváľte ho, všetci jeho
anjeli, chváľte ho, všetky jeho zástupy!“ (Ž 148,1.2). To, čo máme spoločné s vernými anjelmi
a rozdielne s tou druhou skupinou anjelov a neveriacich ľudí, je vzťah k Bohu, k jeho vláde,
zákonom, láske - prejavovaný výraz úcty a lásky v podobe chvály. V piatej kapitole knihy Zjavenie
Jána je Ježiš predstavený ako Ten, ktorý vyriešil najdôležitejšiu otázku, ktorá sa týkala záchrany
hriešnikov a obhajoby Božieho charakteru.
„A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol
myriády myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ A všetko tvorstvo na nebi, na
zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: „Sediacemu na tróne
a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.“ Nato štyri bytosti povedali: „Amen.“
Potom starší padli a klaňali sa.“ (Zj 5,11-14)
K. Badinský

