
LEKCE 5

ANDĚLÉ:
VOJSKA TEMNOT
A VOJSKA SVĚTLA

Byl jsem probuzen dělostřeleckou palbou. Jednotky nepřátelských
armád se střetly poblíž mého domu. Zatímco nad hlavou létaly bomby,
má manželka a rodina se rychle uchýlili do krytu. Viděl jsem vojáky,
jak násilím brali jídlo nevinným civilistům. Nenávidím válku!

Co by měl dobrý a moudrý vládce udělat, když na něj zaútočí
nepřítel? Pokud mu opravdu záleží na jeho lidech a jejich životech,
jež jsou pro ně tak drahé, pak musí odrazit nepřítele. Ví přece, co by
se stalo, kdyby nepřítel zabral jeho území.

V určitém smyslu je tomu tak i v duchovní oblasti. Satanovy ďábel-
ské duchovní síly se snaží prolomit naší defenzívu a zabít nás duchov-
nč. Pokud důvěřujeme Bohu, jsme v bezpečí. Jeho duchovní armáda,
která je silnější než nepřítelova, nám nabízí pomoc v boji proti našemu
nepříteli, ďáblu. Duchovní konflikt je tedy pozadím, na němž se
budeme zabývat anděly.

V 1. části jsme se učili o Bohu a jeho svrchované vládě nad celým
vesmírem. Nyní se zaměříme na ty, kdo jsou poddanými jeho svrcho-
vané vlády - anděly a lidi, a na problém hříchu. V následujících třech
lekcích uvidíme nejenom, co bylo příčinou hříchu, ale také jeho
dalekosáhlé následky pro všechny Boží poddané.

V této lekci se tedy budeme společně zabývat našim Králem a
andělskou armádou, která je mu plně k dispozici. Mou modlitbou je,
aby sis jej během tohoto studia začal víc vážit a abys uviděl, že Bůh
vede zástupy vykoupených lidí kupředu ke konečnému vítězství.
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osnova lekce
Přirozenost andělů

Morální vlastnosti andělů

Počet andělů

Organizace a činnost andělů

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• popsat na základě Bible přirozenost, atributy, počet, organizaci,
činnost a morální vlastnosti andělů.

• vysvětlit původ a přirozenost satana a jeho zlých andělů.

• dokázat na základě Písma, že Boží všemohoucnost zaručuje vě-
řícím konečné vítězství nad silami zla.

• více si cenit pomoci a služby andělů.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Ef 6,10-18; 2Pt 2,1-22 a List

Judův.

2. Prostuduj si celou lekci způsobem uvedeným v lekci 1. Mnoho
z uvedených biblických odkazů je nezbytných k pochopení této
lekce. Proto si je všechny pozorně přečti a rovněž zodpověz všech-
ny studijní otázky. Na závěr si jako obyčejně vypracuj osobní test.

rozvinutí lekce

PŘIROZENOST ANDĚLŮ
Autor listu Židům dává tuto radu: "S láskou přijímejte ty, kdo

přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly"
(Žd 13,2).

V tomto odkazu na anděly můžeme zahlédnout něco z jejich přiro-
zcnosti. Jsou to pozoruhodné bytosti, obklopené tajemstvím. Tuto
skutečnost nacházíme znovu a znovu jak ve Starém, tak i Novém
zákoně.

Při čtení Písma si nelze nepovšimnout, že existence andělů je zde
jednoznačně dosvědčena. Co se můžeme z Bible dovědět o andělech?
Jaký je jejich původ? Jaké mají vlastnosti? Odpovědi na tyto otázky
nám pomohou lépe pochopit, jaký je smysl existence andělů a jaký
mají význam pro náš život. Podívejme se tedy na některá fakta ohledně
původu a vlastností andělů, jak nám je ukazuje Bible.

Jejich původ
Úkol 1. Doplň a vyber tvrzeni týkající se původu a vlastností andělů.

Čím jsou andělé? Andělé jsou konečným řádem či skupinou stvoře-
ných bytostí, jejichž úkolem je být Božími posly a služebníky. Převyšují
člověka co se týče inteligence a moci. Jedna skupina andělů slouží
Božím záměrům pozitivním způsobem skrze svou svatost a dobro-
volné činění Boží vůle, ti druzí, kteří se vzbouřili proti Bohu, jsou od
něj následkem této vzpoury navždy odděleni. Toto věčné oddělení
ještě víc zvýrazňuje onu zvláštní milost, které se dostalo hříšnému
člověku, když mu bylo skrze Krista poskytnuto spasení.
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ANDĚLÉ: VOJSKA TEMNOT A VOJSKA SVĚTLA

Pojem andělé znamená v původních jazycích Bible poslové. Slovo
posel se někdy týká lidí (kněz v Mal 2,7) nebo je obrazně použito pro
neosobní síly (vichry v Ž 14,4). Jelikož se tedy toto slovo používá
různým způsobem, musíme vždy vzít v úvahu kontext, abychom mohli
rozhodnout o správném významu. Obecně však můžeme prohlásit, že
když Bible hovoří o andělech (poslech), má většinou na mysli duchov-
ní, n dpřirozené bytosti, zvláštní posly Boha.

Jaký je původ andělů? Žalmista říká, že andělé a všechny nebeské
zástupy, spolu s nebeskými tělesy - Sluncem, Měsícem a hvězdami,
byli stvořeni Bohem (Ž 148,2-5). Jan uvádí ještě úplnější prohlášení
o Kristově stvořitelském díle: "Všechno povstalo skrze ně (Slovo) a
bez něho nepovstalo nic" (J 1,3). Protože Písmo jednoznačně připisu-
je původ všeho, co existuje, Bohu, víme, že i andělé jsou stvořenými
bytostmi. Níže uvedená biblická místa nás o tom ještě ujistí.

1. Doplň následující tvrzení.

a Ko 1,16 prohlašuje, že náš Pán Ježíš Kristus stvořil .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Včetně andělů.)

b V lTm 6,13-16 čteme, že jedině Bůh dává všemu .

.. (Včetně andělů.)

Nevírne přesně, kdy byli andělé stvořeni; Bible totiž o tom nehovoří.
Víme, že se to událo před událostmi vylíčenými v Gn 3, protože to je
doba, kdy se na scéně objevuje satan, andělská bytost, a to v souvislosti
s člověkem. Stejně jako ostatní rozumné stvořené bytosti jsou andělé
nesmrtelní; tj. nikdy nepřestanou existovat (L 20,36).

2. Na základě svědectví Bible můžeme o původu andělů prohlásit,
že se jedná o

a) nesmrtelné bytosti, které vždy existovaly.

b) nesmrtelné stvořené bytosti, které nikdy nepřestanou existovat.

c) smrtelné bytosti jako člověk, převyšující jej však moudrostí a mocí.

d) bytosti podobné Bohu.
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Jejich vlastnosti
Když jme se zabývali původem andělů, všimli jme si jedné z jejich

vlastností: byli stvořeni. Když budeme zkoumat Písmo, všimneme si
mnoha dalších vlastností.

Andělé jsou duchovní bytosti. ža 1,14 prohlašuje: "Což není každý
anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spase-
ní?" O lidech nelze říci, že jsou duchové, protože mají dvojí přiroze-
nost: hmotnou (tělo) a nehmotnou (duch). Jelikož andělé jsou ducho-
vé, nemůžeme se domnívat, že mají fyzická těla. Vyplývá to ostatně i
z Ef 6,12: "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům (řec, proti
krvi a tělu), ale proti ... nadzemským duchům zla." Tento verš hovoří
o padlých andělech, kteří uskutečňují satanovo dílo.

Ano, Písmo uvádí, že se andělé často zjevovali v lidské podo-
bě (Sd 6,11-24, J 20,12), avšak tato nezvyklá zjevení ještě neznamenají,
že musí mít nutně hmotné tělo. Spíše je třeba říct, že andělé při
různých příležitostech přijímají fyzická těla jako prostředek komu-
nikace s lidskými bytostmi. Protože nevlastní fyzická těla jako nutnou
součást svého bytí, neznají andělé věci, jako je růst, stárnutí a smrt.

Andělé jsou osobní bytosti. Vykazují základní prvky osoby: intelekt,
emoce (pocity) a vůli. Jisté nahlédnutí do intelektuálních schopností
andělů, jak na ně pohlíží Starý zákon, nám umožňuje 2S 14,20. L 4,34
odhaluje, že dokonce i u padlých andělů převyšuje rozsah jejich
poznání poznání lidské. Zj 12,12 poukazuje na schopnost padlých
andělů vyjadřovat pocity (zlost, hněv). Ježíš hovoří v L 15,10 o velice
pozitivním vyjádření pocitů, s jakým se setkáváme u svatých andělů
(radost). Pavel se zmiňuje o ďáblově schopnosti polapit lidi do svých
nástrah, takže pak konají jeho vůli (2Tm 2,26). Toto je pouze několik
příkladů s mnoha, které Písmo uvádí v souvislosti s osobní přirozeností
andělů.

Andělé nema]i pohlaví. Neřadí se podle pohlaví, ačkoli některým
z nich byla dána mužská jména (Gabriel, Míkael - Michael). Bible
říká, že andělé se nežení a nevdávají (Mt 22,30). Vzhledem k tomu, že
se andělé nerozmnožují, je správné, že o nich hovoříme jako o společ-
nosti, a ne rodu (pokolení). Možná sis všiml, že se ve Starém zákoně
setkáváme s označením synové Boží, když se jedná o anděly, nikde
však nenalezneme zmínku o synech andělských (viz Jb 1,6; 2,1; 38,7).
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Jak jsme se již zmínili, andělé vlastní nadlidskou inteligenci.
Z následujícího Ježíšova výroku vyplývá, že jejich moudrost je oprav-
du rozsáhlá: ,,0 onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi"
(Mt 24,36). I když tedy jejich poznání převyšuje lidské, přece je
omezené. Petr, když hovořilo slávě Boží, která se má zjevit, prohlásil:
ll ••• spasení, které i andělé touží spatřit" (lPt 1,12).

Bližší pohled na vlastnosti andělů nás přivádí k závěru, že víc než
cokoli jiného je zdůrazňována jejich moc. Petr si všímá skutečnosti, že
andělé jsou větší silou a mocí než lidé (2Pt 2,11). Žalmista hovoří o
andělech jako "silných bohatýrech, kteří plní, co (Hospodin) řekne,
vždy poslušni jeho slova" (Ž 103,20). Pavel je nazývá "jeho (Pánovými)
mocnými anděly" (2Te 1,7).

V případě padlých andělů (kterými se budeme zabývat později) je
to opět moc, která je zdůrazňována: "vládce tohoto světa" (J 12,31),
"silný muž" (L 11,21), "vláda tmy" (L 22,53), "mocnosti tohoto věku
tmy" (Ef 6,12), "veškerá síla nepřítele" (L 10,] 9). Když satan pokoušel
Ježíše, ukázal mu všechna království světa a řekl: "Tobě dám všechnu
moc i slávu těchto království, poněvadž mně je dána, a komu chci,
tomu ji dám" (L 4,6).

I když moudrostí a mocí převyšují padlí andělé lidi, přesto jsou tyto
jejich vlastnosti omezené. Bude zapotřebí pouze jediného anděla, aby
byl satan svázán a uvržen do bezedné jámy (Zj 20,2-3). Než však dojde
k tomuto uvěznění, bude satan spolu s jeho anděly bojovat proti
archandělu Michaelovi ajeho andělům. Strhne se bitva na nebi, satan
tuto bitvu prohraje a bude svržen na zem (Zj ]2,7-9). Podle Da 10
spolu dobří a zlí andělé bojují v záležitostech týkajících se lidí a
národů. Ani archanděl Michael (Ju 9) ani satan (Jb 1,2) nemají
neomezenou moc.

To, že andělé mají svá omezení, můžeme vidět i ze skutečnosti, že
nejsou všudypřítomní. Když se Bůh satana tázal, odkud přichází,
odpověděl mu: "Procházel jsem zemi křížem krážem" (Jb 1,7, srov.
lPt :5,8). Hospodinovi andělé prohlásili: "Procházeli jsme zemí"
(Za 1,11). Tento pohyb z místa na místo vyžaduje určitý čas, někdy i
zdržení (Da 10,5.12-14). Tato omezení jsou příčinou, proč se často
duchovní boj, ve kterém se věřící nacházejí, časově protahuje.
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Závěrem si ještč musíme uvědomit, že andělé nejsou oslavenými
lidmi. Bible ve výjevu z nebeského Jeruzaléma rozlišuje mezi .nesčer-
n~m zástupem andělů" a "duchy spravedlivých, kteří již dosáhli cíle"
(Zd 12,22-23). Tento rozdíl je také patrný v Zd 2,16: "Neujímá se
přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových."

Ve skutečnosti Bůh jen "nakrátko postavil člověka níž než anděly",
ale v budoucnu bude člověk stát výše (Zd 2,7). Pavel říká: "Nevíte, že
budeme soudit anděly?" (IK 6,3). Kdo jsou nižšího postavení, nemo-
hou soudit ty, kdo stojí výše.

3. Uveď tři způsoby, kterými jsou omezeny vlastnosti andělů.

4. Přiřaď jednotlivé vlastnosti andělů (pravý sloupec) k jejich popisu
(levý sloupec).

· .. a Nerozmnožují se

· .. b V daném okamžiku mohou
být pouze na jednom místě

· .. c Jsou schopni uskutečnit zá-
měry a vůli svého vůdce

· .. d Mají poznání ohledně zále-
žitostí týkajících se lidí

· .. e Nemají fyzické tělo

· .. f Začali existovat od určitého
okamžiku

· .. g V Písmu jsou zřetelně od-
lišeni od lidských bytostí

· .. h Mají intelekt, pocity a vůli

1) Byli stvořeni

2) Jsou to duchové

3) Mají osobní charakter

4) Nemají pohlaví

5) Jsou inteligentní

6) Jsou mocní

7) Nejsou všudypřítomní

8) Nejsou to oslavení lidé
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MORÁLNÍ VLASTNOSTI ANDĚLŮ
Andělé byli stvořeni svatí
Úkol 2. Na základě Písma vyber pravdivá tvrzeni týkající se morálních

vlastností andělů.

Na předchozích stránkách jsme se zabývali jak svatými, tak padlými
anděly. V této části zjistíme, že všichni andělé byli stvořeni svatí, avšak
někteří z této svatosti vypadli. Jejich pád má dalekosáhlé následky pro
celý vesmír.

Bible zjevuje velice málo o stavu, v němž se andělé původně nachá-
zeli. Nicméně však čteme, že když Bůh ukončil své dílo stvoření, "viděl,
že všechno, co učinil, je velmi dobré" (Gn 1,31). Předpokládá to
samozřejmě i dokonalou svatost andělů, když byli stvořeni. Přece však
Písmo hovoří o jejich tragickém pádu. Uvažujme nyní o schopnosti
andělů k dobrému a ke zlému a o jejich schopnosti poznat a přizpů-
sobit se standardu správného chování.

5. Přečti si uvedená místa a pak dokonči jednotlivé výroky.

a J 8,44. Jedním z hříchů, které způsobily ďáblův pád, bylo,

b 2Pt 2,4. Bůh neušetřil andčly, kteří .

c Ju 6. Někteří andělé si nezachovali své .

Namísto toho .

dl 1Trn 3,6. Hlavní příčinou ďáblova pádu byl hřích .

Andělé si zvolili
Jak jsme viděli, všichni andělé byli stvořeni dokonalí. Zpočátku se

jejich láska upínala k jejich Stvořiteli a měli tendenci činit Boží
vůli. I když nám Bible neposkytuje žádné detaily, jme přesvědčeni, že
v tomto stavu měli andělé schopnost bud' zhřešit, anebo nezhřešit. Je
zjevné, že si byli vědomi svého postavení a vztahu ke svému Stvořiteli.
Jistě také věděli, že jejich poslušnost či neposlušnost rozhodne o jejich
příštím osudu.
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Zatímco tedy měli andělé možnost volby - zhřešit, anebo nezhřešit
- nic je nenutilo, aby poslouchali Boha a zachovali si své postavení.
Jejich volba spočívala na naprosté dobrovolnosti. Bohužel neznáme
podrobnosti událostí, jež obklopovaly tragédii, kdy část andělů padla.
Nicméně Pavel skrze božskou inspiraci naznačuje, že to byla domýš-
livost a veliká pýcha, která přivodila ďáblův pád (1Tm 3,6)

Některé pasáže Písma, které hovoří o pozemských králích, se
symbolicky vztahují na satana. Například v Ez 28,12-19 je řečeno, že
tyrský král padl kvůli tomu, že se pyšnil svou krásou. Tato pýcha mu
znemožnila, aby správně jednal a vykonával spravedlivý soud.

Babylonský král byl rovněž odsouzen ke zkáze. Podle Iz 14,12-15
tomu tak bylo pro jeho velikášství a pýchu. Ať se už tyto příklady
symbolicky týkají ďábla nebo ne, víme, že část andělských zástupů si
nezachovala své vznešené postavení a opustila místo, které jim bylo
určeno (J u 6).

Zdá se, že tentýž postoj, který způsobil, že ďábel zhřešil, se přenesl
i na veliké množství jiných andělů. Zj 12,4 má dost možná na mysli tuto
událost, když se zmiňuje o jedné třetině andělů, kteří následovali
satana v jeho vzpouře proti Bohu. Nehledě však na to, víme dobře, že
ďábel je duchovním mistrem v oboru svodu a lži (J 8,44). Pro satana
a ostatní anděly, kteří se vzbouřili, to byla volba pro ně a pro jejich
vlastní zájmy, namísto pro Boha ajeho zájmy. Tento čin měl katastro-
fální následky. Kromě jiného následoval soud: "Bůh neušetřil. ..
anděly, kteří zhřešili" (2Pt 2,4).

Spasení, jenž bylo předem naplánováno, aby uspokojilo duchovní
potřebu člověka, se padlých andělů netýká. Andělé, kteří přišli o svou
svatost, pokračují ve své existenci v království "toho zlého" (Mt 6,13;
13,19,11 5,]8-19). Tato jejich nynější existence (budeme se jí zabývat
v další části) je pro nás neustálým varováním, abychom neodmítli
Boha a jeho nabízenou milost.

Něktcří andělé tedy zhřešili, byli odsouzeni a stali se "ďáblovými
anděly" (ML 25,41). Ostatní, kteří nezhřešili, zůstali s Otcem jako jeho
"svatí andčlč" (Mk 8,38). Písmo se pak již nezmiňuje o žádné další
andělské vzpouře a následovném soudu. Zdá se tedy, že andělé byli
utvrzeni ve svém rozhodnutí: Ti, kdo si zvolili Otcovu vůli, jsou nyní
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jednou provždy svatí; ti, kdo se rozhodli pro své vlastní zájmy, zůsta-
nou už navždy zlí.

Svatí andělé jsou ti, kteří se rozhodli zachovat si svůj vztah k Bohu,
být neustále v blízkosti nebeského Otce (Mt 18,10), konat jeho vůli
(Mt 6,10). Nazýváme je také anděly světla. (Satan se snaží hrát jejich
roli, vydávat se za ně - 2K 11,14.)

ti. Rozhodni, zda následující tvrzení jsou jednoznačně dosvědčena
Písmem, nebo vyplývají z kontextu či symbolického vyjádření, anebo
nernají žádnou podporu ze strany Písma .

.. •a Ďábel padl pro svou domýš-
livost a pýchu.

· .. b Andělé byli stvořeni doko-
nalí.

... c Jedna třetina andělů se roz-
hodla následovat satana.

· .. d Všichni padlí andělé dosta-
nou příležitost k pokání.

· .. e Každý anděl se svobodně
rozhodl buď zhřešit, anebo
nezhřešit.

· .. f Bůh vyřkl nad anděly, kteří
zhřešili, okamžitý soud.

· .. g Po svém rozhodnutí zhřešit
nebo ne byli všichni andělé
ve svém rozhodnutí utvrze-
nJ.

· .. h satana nazýváme andělem
světla.

·.. i Stejně, jako svatí andělé
konají vůli Boží, padlí andě-
lé konají vůli satanovu.

·..j Od okamžiku, kdy byl stvo-
řen, byl satan zlý.

1) Jednoznačně dosvědčeno

2) Vyplývá z kontextu či symbo-
lického vyjádření

3) Žádná podpora ze strany
Písma
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POČET ANDĚLŮ
Úkol 3. Vyber tvrzeni, které nejlépe shrnuje biblické učení o počtu

andělů.
Dříve, než se podíváme blíže na organizaci a činnost jak svatých,

tak padlých andělů, zjistěme, co Bible říká o jejich počtu. I když nám
Písmo neudává přesný počet existujících andělů, víme, že je jich
mnoho - obrovský zástup. Můžeme se o tom přesvědčit na těchto
místech:

1. 2Kr 6,14-17. Když prorok Elíša ajeho sluha byli obklíčeni v městě
Dótanu velikým aramejským vojskem, Bůh poslal ještě větší zástup
andělů, aby je chránili.

2. Z 68,18. Podle žalmisty "Božích vozů jsou deseti tisíce, tisíce
tisíců."

3. Dt 33,2. Když Mojžíš žehnal Izraele, mluvilo Pánu, který "přišel
s desetitisíci svatými."

4. Da 7,10. Daniel viděl v prorockém vidění Věkovitého, jak usedl
na soudní stolec. Ve svém líčení pokračuje slovy: "Tisíce tisíců sloužily
jemu a desetitisíce deseti tisíců stály před ním."

5. Zd 12,22. Pisatel Zidům svým čtenářům připomíná velikou výsa-
du, že smějí přicházet před živého Boha, v jehož přítomnosti je i
"nesčetný zástup andělů".

6. Zj 5,11. Když Bůh dovolil svému milovanému učedníku Janovi
zahlédnout majestátnost svého nebeského dvora, Jan vypráví: "A viděl
jsem, jak kolem trůnu ... stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a
na statisíce."

Vidíme tedy, že počet nebeských zástupů je opravdu nepřeberný.
Víme rovněž, že existují i satanské legie padlých andělů, a že jejich
počet rovněž není zanedbatelný (Zj 12,7-12).

7. Čemu učí Bible ohledně počtu andělů?

a) Padlých andělů je mnohem více, než těch, kteří zůstali věrní Bohu.

b) Existuje nesčíslné množství andělů, dobrých izlých.

c) Mnoho andělů slouží Bohu; pár zlých slouží satanu.

d) Počet andělských zástupů se neustále zmenšuje.
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ORGANIZACE A ČiNNOST ANDĚLŮ

Důkazy organizace'
Úkol 4. Vyber tvrzení, která jsou dokladem organizované činnosti sva-

tých andělů.

Písmo na mnoha místech dokládá, že duchovní vojsko je účinně
zorganizováno k dosažení konkrétních úkolů, jež mu byly svěřeny.

Zde jsou alespoň některá z těchto míst:

1. lKr 22,19. Prorok Míkajáš nám poskytuje částečný pohled na
tuto organizovanost: "Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Vše-
chen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva." Bůh sedí na trůně
a je obklopen nebeskými zástupy (anděly).

2. Mt 26,53. Ježíš řekl Petrovi: "Myslíš, že bych nemohl poprosit
svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?" To
poukazuje na poněkud podobnou organizaci, jaká byla v římské armá-
dě. Vidíme zde také, že andělé jsou vždy připraveni a jenom očekávají

. na rozkazy nebeského Otce.

3. L 2,8-14. K andělskému poslu, který se ukázal pastýřům a oznámil
jim Ježíšovo narození, se hned připojilo "množství nebeských zástu-
pů". Tento posel a andělský sbor pak společně zapěli slavnostní
chvalozpěv na slávu Bohu. Anděl - posel i celý sbor samozřejmě činili
Otcovu vůli, a to tak, že každý prováděl svůj vlastní úkol.

4. Zj 19,10-14. V Janově vidění andělského vojska, které triumfuje
při Kristově příchodu, je také vidět preciznost, řád, organizaci, auto-
ritu a účel: "Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do
bělostného čistého kmentu."

Nahlédli jme tedy alespoň částečně do organizace svatých andělů.
Později v této lekci uvidíme, že i síly zla jsou zorganizovány. Jsou
zorganizovány v opozici proti Bohu.

Organizovaná činnost svatých andě lů
Protože se zabýváme dvěma odlišnými skupinami andělů - svatými

a padlými - podíváme se nejdříve na činnost svatých andělů. Když
uvidíme jejich dílo, pochopíme rovněž lépe, jakým způsobem jsou
organizováni, aby je mohli vykonávat.
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Andělé uctívají Boha. Anděly můžeme v Písmu vidět, jak stojí v Boží
blízkosti a uctívají jej (Z 103,20; 148,2, lz 6,1-7). Pozvedají své hlasy
v mohutných chvalozpěvech, neboť on je hoden, aby byl svým stvoře-
ním chválen. Uctívají Boha pro to, kým je a co učinil, a za prostředky,
kterými se postaralo spasení (srov. Zj 5,9-12 a 5, 13-14).

Svatí andělé se radují z Božího stvořitelského díla (Jb 38,7) i
podivuhodného zázraku, kdy proměňuje hříšníka a činí ho členem své
rodiny (L 15,10). Nebe je nám ukázáno jako slavná svatyně s anděly
jako nebeským shromážděním. Zde uctívají a oslavují Boha, v jehož
blízkosti zůstávají (Mt 18,10).

Andělé jsou duchové určení k službě (K - služební duchové). Andělé
nejenom uctívají Boha a radují se z jeho bytosti a díla, ale také plní
jeho vůli (Z 103,20). Jako přisluhující (K - služební) duchové jsou
andělé vyslaní k službě těm, kdo mají dojít spasení (Zd 1,4). Všimni
si, jak tato služba vypadala v Starém a Novém zákoně:

1. Pavla, který byl vězněn, a to ve velice nebezpečných okolnostech,
anděl povzbudil (Sk 27,23-24).

2. Filip byl veden ve službě andělem (Sk 8,26).

3. Kornéliovi při jeho hledání pevnějšího spočinutí v Bohu pomohl
anděl (Sk 10,3-7).

4. Petr byl zázračně vysvobozen andělem (Sk 12,7-10).

5. Ježíše při nejméně dvou příležitostech, které máme zaznamenané,
andělé posilovali. (Mt 4,11, L 22,43).

6. Elíša byl ochráněn před silným aramejským vojskem zástupem
svatých andělů (2Kr 6,8-23).

7. David po svém útěku před Akíšem (1S 21,10 - 22,11) uznal, že to
byli andělé, kdo jej ochránili a vysvobodili (viz Z 34,7).

Andělé vykonáva]i soud. Při plnění Boží vůle byli vždy andělé
rovněž vykonavateli jeho soudu - potrestání Božích nepřátel. Příklad
toho můžeme nalézt v 2Kr 19,35: "Stalo se pak té noci, že vyšel
Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát tisíc." Také
ve Sk 12,23 čteme: "A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil
čest, patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy."
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Mnoho jiných míst v Písmu ukazuje andčly jako vykonavatele Boží
prozřetelnosti, soudu - jak v minulosti, tak i budoucího - ajako zvláštní
vojsko, které bude doprovázet Pána při jeho návratu.

8. Do kterých z následujících činností jsou zapojeni svatí andělé?

a) Uctívají a oslavují Boha a plní jeho vůli.

b) Slouží vykoupeným lidem na zemi jako přisluhující duchové.

c) Usvědčují lidi ze hříchu a vedou je k pokání.

d) Chrání, vysvobozují, vedou, dodávají odvahy a síly Božímu lidu.

e) jednají jako vykonavatelé soudu, trestají Boží nepřátele.

Zdá se, že andělé mají vliv na záležitosti národů. Da 10,13.20 nám
prozrazuje, že nad jednotlivými národy existují zlá knížata, a proti nim
stojí svatí andělé. Na základě tohoto odkazu a Da 10,21 - 11,1 můžeme
dojít k závěru, že andělům, jak se zdá, byly svěřeny záležitosti národů.
Když si tato místa z Daniele srovnáme s Ef 1,26; 6,12 a Ko 1,16; 2,15,
vidíme, že je neustále vedena duchovní bitva v nebeských oblastech.
Jednotlivé bitvy jsou zosnovány zlými silami, které se snaží zlákat a
polapit mysl a náklonnost lidí - v podstatě jejich věčné duše.

Příležitostně je tento konflikt tak silný, že se do něj zapojí sám
archanděl. Michael, který je v Ju 9 nazýván archandělem, je velitelem
svatých andělů. Mluví se o nčm také jako o knížeti izraelského národa.
Zdá se, že k jeho úkolu patří chránit tento národ a starat sc o jeho
blaho (Da 10,] 3.2]; 12,1) . .J eho hlas zazní jako povel a události Pánova
příchodu se začnou odvíjet (1 Te 4,16).

Pouze o dvou andělech se Bible zmiňuje jménem. Jsou to Michael
(SZ - Míkael), archanděl, a Gabriel, který je ukázán jako zvláštní posel
(Da 8,16; 9,21, L 1,19.26). Rovněž mnozí jiní nejmenovaní andělští
poslově slouží Pánu touto svou schopností.

Bible nám poskytuje pouze omezené informace týkající se ostatních
řádů svatých andělů:

1. Cherubové (Gn 3,24, 2Kr 19,15, Ez 10,1-22; 28, ]4-16). Cheru-
bové jsou strážci Božího trůnu. Střeží také vchod do zahrady
Edenu.
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2. Serafové (lz 6,2.6). Zdá se, že serafové vedou uctívání Boha.
Jejich hlavní úsilí směřuje k svatosti a očištění vykoupených, tak
aby jejich uctívání a služba byly přijatelné.

3. Strážci (Da 4,14.20). Jejich úkolem je zřejmě pozorovat různá
dění. Svou povinnost vykonávají svědomitě a v souvislosti s ní
přinášejí také poselství Božímu lidu.

4. Živé bytosti (Zj 4,6-9; 6,1-7; 15,7). Tyto andělské bytosti se zdají
být odlišné od serafů, cherubů a ostatních andělů. Jejich úkolem
je zřejmě uctívat Boha, dohlížet na vykonávání jeho soudu a
aktivně působit kolem Božího trůnu.

Tento celek, toto andělské těleso slouží efektivně Bohu a je vždy
připraveno uskutečňovat jeho záměry s Božím lidem.

9. Přiřaď jednotlivá jména nebo klasifikaci (pravý sloupec) k jejich
popisu (levý sloupec).

... a Zvláštní poslové,jejichž úko-
lem je pozorovat určitá dění

· .. b Zvláštní andělský posel

· .. c Andělé, kteří střeží Boží trůn

· .. d Ti, kdo působí kolem Boží-
ho trůnu a dohlížejí na
některé soudy

· .. e Celé společenství těch, kdo
přebývají v Boží blízkosti,
uctívají jej a jsou připraveni
plnit jeho vůli

· .. f Andělské bytosti, které se
starají hlavně o svatost v Bo-
ží blízkosti a pro něj při-
jatelné uctívání.

· .. g Kníže izraelského národa

1) Michael

2) Gabriel

3) Svatí andělé

4) Cherubové

5) Serafové

6) Strážci

7) Živé bytosti
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Rozsah působnosti svatých andělů
Než ještě opustíme tento předmět, měli bychom se zmínit o někte-

rých faktech, která čerpáme z Písma ohledně rozsahu působnosti
svatých andělů.

Za prvé, svatí andělé jsou služebníky zvláštního Božího zaopatřo-
vání týkajícího se jednotlivců z jeho lidu a církve. Zd 1,7 prohlašuje:
"Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň" (viz
rovněž Ž 104,4). Jinými slovy, Bůh nepoužívá anděly jako své
posly v obyčejných záležitostech, ale když se jedná o zvláštní zjevení
jeho moci ve vztahu k zákonu (Dt 33,2, Sk 7,53, Ga 3,19 a Zd 2,2).
Zásah andělů do normálního běhu.lidských záležitostí se zdá být
pouze: příležitostný a spíše výjimečný. Andělé také nezasahují dle
svého vlastního uvážení, ale pouze z Božího příkazu. Nestavějí se mezi
Boha a jeho lid.

Za druhé, moc andělů, jež je na Bohu závislá a v něm má svůj zdroj,
je využívána v souladu se zákony duchovního a hmotného světa. Na
rozdíl od Boha nemají andělé stvořitelskou moc, nemohou jednat
nezávisle najiné (Boží) autoritě, nemohou zkoumat srdce nebo měnit
přírodní zákony. Nemohou ovlivňovat lidskou mysl přímo - to patří k
působení Ducha svatého. Rozsah působnosti andělů je zcela zjevně
omezen.

Za třetí, Písmo naznačuje, že andělská zjevení zpravidla předchá-
zejí novým důležitým zvratům v odvíjení Božího plánu. Svědky anděl-
ské aktivity jme například během těchto událostí:

- Při stvoření (Jb 38,7)

- Když byl dán zákon (Ga 3,19)

- Krátce před narozením Krista (L 1,11.26; 2,13)

- Během Ježíšova pokušení na poušti a v Getsemane (Mt 4,11, L 22,43)

- Při vzkříšení (Mt 28,2)

- Při nanebevstoupení (Sk 1,10-11)

- Během událostí poslední doby, před druhým Kristovým příchodem
(viz mnohé odkazy na činnost andčlů v knize Zjevení a Mt 25,31)
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10. Zakroužkuj písmeno před každým dokončením, které je popisem
činnosti svatých andělů. Andělé

a zasahují mezi Boha a jeho lid.

b jsou zvláštními posly Boží prozřetelnosti.

c byli zjevením zvláštní moci při udělování zákona.

rl byli přítomni při stvoření.

e jsou nástroji při ovlivňování lidské mysli.

f mají zodpovědnost pokoušet člověka.

g se účastní zvláště důležitých bodů zvratu v Božím plánu spasení.

h ruší nebo mění některé duchovní a přírodní zákony.

Organizovaná činnost padlých andělů
Úkol 5. Zvol tvrzeni, která pravdivě vypovídají o působeni a konečném

údělu padlých andělů a jejich vůdce.

Jako nám Bible zjevuje, že Bůh má svůj trůn i ty, ko mu přisluhují,
stejně tak nám ukazuje, že v království temnot má také ďábel svou
vlastní organizovanost. Někdo to kdysi výstižně a z notnou dávkou
ironie vystihl, když prohlásil, že satan se "opičí po Bohu". Satan má
svůj trůn (Zj 2,13). Písmo o něm hovoří jako o "vládci tohoto
světa" (J 14,30; 16,11) a "vládci nadzemských mocí" (Ef 2,2). Bible
říká, že má své anděly (Mt 25,41), kteří stojí v opozici proti Bohu
(Zj 12,7-9).

Další doklady o této organizaci zla nacházíme v Pavlových listech.
V Ko 1,16 píše o "nebeských trůnech, panstvích, vládách a moc-
nostech". Ef 6,12 hovoří o tom, že vedeme svůj boj proti "mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům
zla." Jedná se zde o tytéž "mocnosti a síly", které Kristus skrze kříž
odzbrojil (Ko 2,15). Ve všech těchto odkazech vidíme doklady orga-
nizovanosti podle hodností, jež odpovídají jednotlivým úrovním auto-
rity. Tato zlá organizace stojí ve vzpouře proti našemu Pánu Ježíši
Kristu a jednotlivé složky této organizace stojí v opozici proti Bohu a
jeho lidu. O padlých andělech se mnohé můžeme dozvědět tak, že si
blíže všimneme jejich vůdce.
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Jejich vůdce
Padlí andělé se stavějí proti Bohu se snahou zmařit jeho vůli.

Vyplývá to i z jmen, která byla dána jejich vůdci:

1. Je nazýván satanem, což znamená neptitel, protivník. Především
je to Boží nepřítel. Je však také protivníkem člověka (Za 3,1; Mt 13,39;
1Pt 5,8).

2. Je nazýván ďáblem, což znamená pomlouvač (ten, kdo někoho
falešně obviňuje). Obviňuje Boha před člověkem (Gn 3,1-4) a člověka
před Bohem (Jb 1,9.16; Zj 12,10).

3. Protože svádí (pokouší), je nazýván pokušitelem. Jeho metoda
spočívá v tom, že poskytuje člověku ty nejlogičtější výmluvy pro hřích
a také domnělé výhody, které z něj plynou (Mt 4,3, lTe 3,5).

Protože je omezen - není všemohoucí ani vševědoucí ani všudy-
přítomný, používá ďábel různých prostředků, aby odporoval Bohu. Je
samozřejmé, že nemůže zaútočit na Boha přímo - proto útočí na
člověka, korunu Božího stvoření, a to těmito způsoby:

- Lže (J 8,44; 2K 11,3)

- Pokouší (Mt 4,1)

- Krade (Ml 13,19)

- Sužuje (2K 12,7)

- Zabraňuje (ITe 2,18)

- Tříbí (odděluje) (L 22,31)

- Vydává se za někoho jiného, aby mohl svádět (2K 11,14)

- Je žalobcem (Zj 12,10)

- Sužuje nemocí (L 13,16)

- Vstupuje do člověka (J 13,27)

- Zabíjí a pohlcuje (J 8,44; lPt 5,8)

Jak jsme již viděli, satan vládne mnoha jiným zlým andělům, kteří
se k němu přidali nejspíš v době, kdy se vzbouřil proti Bohu. Zdá se,
že mu byla ponechána autorita, kterou obdržel při stvoření. Andělé,
kteří se rozhodli jej následovat, namísto aby si zachovali své vznešené
postavení a Bohem určené místo (Ju 6) a zůstali mu věrní, byli v této
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své vzpouře utvrzeni. Plně se oddali tomu, kdo je svedl, a dobrovolně
se mu propůjčili k službám, aby mu pomohli uskutečnit jeho zlé
záměry.

11. Přiřaď jednotlivé pojmy nebo jména (pravý sloupec) k jejich
popisu (levý sloupec).

· .. a Předmět ďáblových útoků;
jeho způsob, jak se mstít
Bohu

· .. b Jeden z ďáblových společní-
ků v boji proti Bohu

... c Znamená nepřítel, protivník

... d Jméno udělované tomu, kdo
někoho jiného svádí k hří-
chu

· .. e Jméno používané v sou-
vislosti s někým, kdo po-
mlouvájiné

1) Satan

2) Ďábel

3) Pokušitel

4) Člověk

5) Padlý anděl

Jejich činnost
Padlí andělé bojují proti Bohu, jeho lidu a jeho záměrům jako

militantní součást satanova království tmy (Mt 15,41; Ef 6,12;
Zj 12,7-12). Byly určité snahy rozlišovat mezi padlými andělskými
duchy a démony; v Bibli však pro takovéto rozlišování podklad nena-
cházíme.

Tito andělé se snaží oddělit Boží lid od jeho Boha (Ř 8,38). Bojují
proti svatým andělům (Da 10,12 - 11,1), sužují lidi tělesnými a duševní-
mi chorobami (Mt 9,33; 12,22; Mk 5,1-16; L 9,37-42), rozšiřují falešné
učení (2Te 2,1-12; lTm 4,1), způsobují posedlost u lidí, dokonce
i u zvířat (Mt 4,24; Mk 5,8-14; L 8,2; Sk 8,7; 16,16).

Bůh příležitostně používá i padlých andělů, navzdory jim samým,
aby uskutečnil své záměry a potrestal bezbožné (Ž 78,49; 1Kr 22,33),
a vychovával, napravoval a ukázňoval své spravedlivé (Jb 1 a 2; 1K 5,5).
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Jejich konečný úděl
Padlí andělé jsou dobrou ilustrací, co se stane s těmi, kdo jsou

morálně zkažení. Následující biblická místa nám líčí jejich konečný
úděl:

- Démoni, kteří byli příčinou posedlosti oněch dvou mužů, křičeli
na Ježíše: "Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" (Mt 8,29) ..

- Ježíš hovořilo "věčném ohni, připraveném ďáblu a jeho andělům"
(Mt 25,41).

- Pavel říká: "A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ,zabije
dechem svých úsť a zničí svým slavným příchodem" (2Te 2,8).

- Jakub píše: "I démoni ... věří, ale hrozí se ... " (Jk 2,19)

- Jan prohlašuje: "Sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak
málo času mu zbývá" (Zj 12,12).

- Jan nakonec konstatuje: "A budou trýzněni dnem i nocí na věky
věků" (Zj 20,10).

12. Přečti si uvedená místa a doplň následující výroky.

II 2Pt 2,4. Bůh neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dal je , aby byli

b Ju 6. Anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale
opustili určené místo, drží ve věčných poutech v .

pro .

c Ž 78,49. Aby vykonal soud, použil k tomu Bůh řadu .

cl Mt 8,16, Mk 9,25-26. Nečistí duchové byli u těchto lidí příčinou

e L 13,10-16. Nečistí duchové mohou u lidí způsobit .

ľ Zj 12,7-12, Ef 6,12. Místem působení ďábla a padlých andělů je

jak '.' , tak .
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Naše studium činnosti a konečného údělu padlých andělů nás
přivádí k některým důležitým závěrům:

1. Nesmíme se nechat svést ďáblovými metodami a nesmíme mu
dovolit, aby nás obelstil (2K 2,11). Nesmíme mu v našich životech
dopřát místa (Ef 4,27). Spíše bychom měli být připraveni se mu
vzepřít, oblečeni do plné zbroje Boží (Jk 4,7, Ef 6,10-18).

2. Neměli bychom mluvit lehkovážně o ďáblu (Ju 8,9) ani bychom
neměli podceňovat úsilí, s kterým se snaží zničit duchovní život věří-
cího. Na druhé straně bychom také nikdy neměli zapomínat, že Ježíš
ďábla na kříži porazil (Žd 2,14), a že žijeme vírou, která se zakládá na
tomto vítězství!

3. Moc satana a jeho padlých andělů je omezena jak v čase, tak co
se týče jejího rozsahu, svolením Boží vůle. Tito andělé nejsou ani
všemohoucí ani vševědoucí ani všudypřítomní.

4. Nesmíme připisovat nemoci a přírodní katastrofy ďáblu a jeho
andělům, pokud to není konkrétně zjeveno. Jejich moc působit zlo je
reálná, avšak omezená.

5. Ačkoli tito andělé bojují proti Bohu, Bůh je donucuje, aby sloužili
jeho záměrům. Zatímco tedy Bůh používá jejich zlých úmyslů k dosa-
žení svých cílů, v ustanovený čas je odsoudí a potrestá.

6. Moc zlých duchů nad člověkem není nezávislá na lidské vůli.
Nečistí duchové nemohou uplatňovat svou moc bez přinejmenším
počátečního svolení ze strany lidské vůle. To znamená, že věřící se
může vzepřít jejich moci skrze modlitbu a víru v Boha! V Slově Božím
máme toto spolehlivé zaslíbení: "Vy z Bohajste, synáčkové, a zvítězili
jste nad nimi (nečistými duchy); neboť větší jest ten, který je ve vás,
nežli ten, který jest ve světě" (U 4,4 K).
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13. Zakroužkuj písmena předcházející PRA VOlV Á tvrzení.

a Satanovy záměry můžeme poznat z jmen, která mu byla dána.

b Protože nernůže zaútočit přímo na Boha, útočí ďábel na člověka,
aby se pomstil Bohu.

c ř)ábel byl stvořen k tomu, aby byl vůdcem andělů, kteří se vzbouřili
proti Bohu.

d Padlí andělé byli Bohem už stvořeni zlí.

e Padlí andělé jsou neomezení, a mohou proto působit proti komu-
koli v kterékoli době.

f Bůh dokáže používat padlé anděly, navzdory jim samým, k tomu,
aby potrestal bezbožné, a vychovával a napravoval spravedlivé.

g Někteří z padlých andělů jsou drženi v poutech pro den soudu,
zatímco jiní mají svobodu plnit ďáblovu vůli.

h Satan a jeho andělé jsou omezeni jak v čase, tak co se týče rozsahu
jejich působnosti, svolením Boží vůle.

Věřící je plně vyzbrojen, aby se vzepřel ďáblu ajeho silám; a Písmo
mu přikazuje,' aby to udělal.

j ř>ábel nemůže způsobit posedlost u věřících proti jejich vůli.
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před tvrzení pravdivá a N

před nepravdivá.

o • o 1 Andělé jsou stvořené duchovní bytosti.

o o • 2 Všichni andělé byli stvořeni svatí.

o •• 3 O andělech můžeme hovořit jako o společnosti nebo rodu
(pokolení).

• • o 4 Andělské zástupy vykazují organizovanost, která, jak se zdá, je
závislá na úkolech, které jim byly svěřeny.

· .. 5 Andčlé, kteří si nezachovali své vznešené postavení a opustili
určené místo, učinili tak z vlastního rozhodnutí.

• o • 6 Andělé vlastní personalitu a nadlidskou inteligenci a moc.

o o 07 Většina andělů je vševědoucích, všudypřítomných a všemohou-
cích.

o. o 8 Bible naznačuje, že satanův pád byl výsledkem jeho domýšlivosti
a pýchy.

• o • 9 V Bibli je doložena existence archanděla, cherubů, serafů a
mnoha jiných andělů, kteří nemají zvláštní název.

o •• 10 Satanova moc je omezena v čase i co se týče rozsahu svolením
Bo7.Ívůle.

· .. 11 Z Bible vyplývá, že nejméně polovina andělů se rozhodla
následovat satana, a proto také padli spolu s ním.

· .. 12 Ďábel nás může pokoušet, abychom padli, nemůže nás však
přinutit, abychom padli.

· .. 13 Lidé se mohou stát proti své vůli posedlými, dokonce i když se
danému démonu vzepřeli .

.. . 14 Bible zjevuje, že existuje tak veliké množství andělů, že tvoří
nesčíslný zástup.

o o .15 Pojem andělé znamená "poslové" aje popisem jednoho z jejich
velikých úkolů.
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odpovědi na studijní otázky
7. b) Existuje nesčíslné množství andělů, dobrých i zlých.

1. a všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný.

b život

8. a), b), d) a e) jsou činnostmi svatých andělů.

2. b) nesmrtelné stvořené bytosti, které nikdy nepřestanou existovat.

9. a 6) Strážci

b 2) Gabriel

c 4) Cherubové

d 7) Živé bytosti

e 3) Svatí andělé

f 5) Serafové

g 1) Michael

3. Nejsou všemohoucí, vševědoucí ani všudypřítomní.

10. b), c), d) a g) jsou činnosti svatých andělů

4. a 4) Nemají pohlaví

b 7) Nejsou všudypřítomní

c 6) Jsou mocní

d 5) Jsou inteligentní

e 2) Jsou to duchové

f 1) Byli stvořeni

g 8) Nejsou to oslaveni lidé

h 3) Mají osobní charakter

ll. a 4) Člověk

b 5) Padlý anděl

c 1) Satan

d 3) Pokušitel

e 2) Ďábel
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5. a že nestál v pravdě.

b zhřešili.

c vznešené postavení; opustili určené místo.

d domýšlivosti a pýchy.

12. a temné propasti podsvětí; střežit; postaveni před soud.

b temnotě; den soudu.

c poslů zkázy.

d posedlosti.

e zmrzačení

f země, nebeská oblast.

6. a 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

b 1) Jednoznačně dosvědčeno

c 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

d 3) Žádná podpora ze strany Písma

e 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

f 1) Jednoznačně dosvědčeno

g 1) Jednoznačně dosvědčeno

h 3) Žádná podpora ze strany Písma

i 1) Jednoznačně dosvědčeno

j 3) Žádná podpora ze strany Písma

13. c), d) a e) jsou nepravdivá.
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