Świat Aniołów
na podstawie książki Aleksandra Bańki „Sekretne życie aniołów”. Autor – dr hab. filozofii

Anioły kojarzymy zwykle z postaciami z obrazów i malowideł ściennych
w kościołach, rzeźb i mnóstwem „wytworów anielskich”, jakie powstały,
gdy nastała moda na anioły, a Anioły stały się obiektami kolekcjonerów.
Niektórzy pamiętają z dzieciństwa obrazek z dziećmi na kładce i
towarzyszącym im Aniele Stróżu , bardziej wtajemniczeni wiedzą co nieco
o serafinach, cherubinach, Archaniołach Gabrielu i Michale. Znają pojęcie
angelologii i jej ojca św. Tomasza z Akwinu . Katolicy modlą się do Anioła
Stróża, by „zawsze przy nich stał”.
Ale co naprawdę wiemy o ich obecności w naszym świecie, ich mocy,
misji, czy nawiązujemy z nimi kontakt ?
Anioły należą do świata duchowego, nie materialnego, niedostępnego
naszym zmysłom, stąd mogą wydawać się nam nierealni. Zapominamy, że
żyjemy na granicy 2 światów i że ten drugi, pozamaterialny, istnieje
naprawdę . Warto zapoznać się ze światem aniołów, by móc z nimi
współpracować dla własnego i innych dobra, a tym samym dla dobra
świata.
Anioły są blisko nas, choć w przestrzeni duchowej, w przestrzeni Bożej
obecności, której Bóg jest centrum, „W Nim żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy” (Dz.17,28 ). Są Bożymi posłańcami/ z gr. angelos - posłaniec /.
Jako istoty niezależne od materii mają głębszy wgląd w rzeczywistość.
Widzą inaczej, wiedzą więcej, choć i przed nimi zakryte są pewne
tajemnice Boże / w tym nasze najskrytsze myśli /.
Znamienną cechą wszystkich aniołów jest potężny intelekt. Człowiek jest
intelektem osadzonym w ciele, Anioł natomiast, jak mówi św. Tomasz z
Akwinu, jest inteligencją czystą, poznającą rzeczywistość pozazmysłowo.
Jako byt duchowy i bezcielesny może być jednocześnie przy tronie Boga i
przy nas w każdej chwili naszego życia. Adoruje Boga i jednocześnie nas
nie opuszcza.
Aniołowie komunikują się także między sobą. Jest to wewnętrzny
przekaz natychmiastowy, bez zniekształceń i zakłóceń. W wieczności i my
będziemy się porozumiewać w podobny sposób. Anioły, za zgodą Boga,
mogą się nam także objawiać pod różnymi postaciami. Anioł może

zagęścić cząstki materii w struktury, które imitują żywe organizmy.
Później dopiero orientujemy się, że to była interwencja anielska.
Anioły są gotowe do współpracy i pomocy nam, nawet podczas naszego
snu. Nie mogą nas wyręczać z naszych zadań, ale chcą wspierać i
wzmacniać światło naszej wiedzy. Czekają na nasze prośby o wsparcie,
także w naszych prozaicznych czynnościach.
Skąd czerpią wiedzę o nas, naszych myślach, potrzebach i pragnieniach?
„Czytają” ją pośrednio z naszych reakcji, słów, widząc je całościowo. Bóg
może też udzielać im pełniejszej wiedzy o nas i my sami wchodząc z nimi
w dialog, niekoniecznie werbalny, ale intencjonalny. Wystarczy nasza
wiara i pragnienie, by nas wysłuchały. Anioł zrozumie i dyskretnie
podpowie. Może nie od razu i nie natychmiast w czytelny sposób, ale
poprzez natchnienia i intuicję. Wsłuchując się, w ciszy i milczeniu,
rozeznamy ten Głos.
Cały wszechświat przenika mnogość aniołów, w dodatku różniących się
między sobą. Ich liczba dla nas ludzi jest niewyobrażalna. Każdy
odzwierciedla jakiś przymiot Boga, których jest przecież nieskończenie
wiele. To „żywe płomienie rozświetlające cały duchowy wszechświat Jego
chwałą”. Wyobraźmy sobie piękno i dynamikę nieba. Czyż nie budzi się
w nas tęsknota za wiecznością, za Bogiem , Stwórcą tak cudownego
świata Miłości, Piękna i Dobra?
Podobnie jak w świecie materii, tak i w duchowym anielskim istnieje
pewna hierarchia. Źródła jej poznania to tradycja chrześcijańska, słowo
Boże, dzieła św. Tomasza z Akwinu, Grzegorza Wielkiego czy mistyka
Pseudo Dionizego Areopagity.
I tak: są 3 hierarchie po 3 chóry każda. Najbliżej Boga są serafini,
cherubini i trony (pierwsza hierarchia). To chóry najsilniejsze po Bogu i
NMP, ustanowionej Królową Aniołów.
Druga hierarchia to: Anioły Panowania, Moce i Potęgi.
W trzeciej hierarchii są Księstwa albo Zwierzchności, Archanioły i nasi
Aniołowie Stróże.
Anioły mają różne funkcje i zadania.
I tak np. chór Mocy ogranicza złe moce, zgodnie z nakazem Boga ; „Aż
dotąd, nie dalej! Tu zapora dla Twoich nadętych fal”(Hi 38,11).

Chór zwany chórem Księstw albo Zwierzchności czuwa nad
społecznościami ludzkimi. Można więc zapraszać tych Aniołów do
różnych grup społecznych, przedsięwzięć itp.
Archaniołowie posyłani są do spraw wielkiej wagi, do ważnych misji,
jak np. Archanioł Gabriel zwiastujący Maryi.
Archanioł Michał, którego imię „Któż jak Bóg” to wielka postać.
Uważany za opiekuna Kościoła i zwycięzcę złego ducha. To On
wprowadza i wyprowadza dusze z czyśćca, On obwieści Sąd Ostateczny.
Archanioł Rafał jest aniołem uzdrowienia oraz patronem podróżników.
Można go zapraszać do podróży, jak też prosić o pomoc w sprawie
zdrowia.
W ostatnim chórze trzeciej hierarchii są nasi Aniołowie Stróżowie
oraz aniołowie posyłani do spraw mniejszej wagi.
Anioły generalnie dbają o porządek we wszechświecie i o nas, na
maleńkiej planecie .Potężne zastępy świata anielskiego czuwają ,abyśmy
przetrwali. Jakże czułym jest Bóg wobec nas!. Świadomość tego budzi
tęsknotę za Nim i miłość do naszego Ojca.
Nasz Anioł Stróż jest przy nas. czujny na nasze potrzeby, otwarty na nasze
prośby. Możemy z nim rozmawiać, z wiarą, że usłyszy i odpowie. W jaki
sposób? Poprzez poruszenie wewnętrzne, natchnienie serca, jakieś
okoliczności , zdarzenia, które często właśnie on aranżuje. Tam, po drugiej
stronie dowiemy się, z jak wielu opresji i trudnych sytuacji zostaliśmy
wybawieni dzięki pomocy Anioła Stróża. A wszystko to dzieje się za
sprawą Boga. Anioł, jako posłaniec Boży, utożsamia Jego wolę.
Wg. tradycji Kościoła, tym, który jako pierwszy powita nas po śmierci,
będzie nasz Anioł Stróż. I zobaczymy wówczas, oczami duchowymi
naszego intelektu tego, który cały czas nam towarzyszy. Myśląc i mówiąc
o Bożej Opatrzności możemy więc utożsamiać Ją z Jego misją.
Duchowa przestrzeń życia aniołów jest tą, w której i my mamy się
poruszać. Stworzona przez Boga z miłości do nas i dla nas. Pamiętajmy,
że świat duchowy przenika się z naszą doczesnością.
Jak budować relację z naszym Aniołem Stróżem? Przede wszystkim
pamiętać o jego obecności i realnym istnieniu, wierzyć w jego
pragnienie pomocy oraz że wsparcie aniołów porządkuje nasz świat. W
księgach ST i NT, w biografiach świętych jest wiele świadectw interwencji
aniołów. Wykorzystujmy więc ich potencjał. Można np. pytać Anioła

Stróża o akceptację jego udziału w naszych wydarzeniach i decyzjach
zwłaszcza wówczas, gdy mamy wątpliwości. On przez wewnętrzne
natchnienia i poruszenia sumienia wskaże nam właściwą drogę. Jest
przyjacielem i przewodnikiem w drodze do wieczności. Wysłany jest przez
Boga dla naszego dobra i ochrony przed światem demonów.
Na poziomie świata anielskiego rozgrywa się walka o naszą duszę.
Demon widzi nasze słabości i próbuje w nie uderzać pokusą. Anioł Stróż
może podpowiedzieć, jakie są nasze słabości i jeżeli podejmiemy pracę
nad nimi, wytracimy atak złego ducha.
Warto też wspomnieć o roli Maryi wśród aniołów. Nazywana Królową
Aniołów zajmuje szczególne miejsce w ich świecie. Anioły w swojej
naturze są bardziej doskonali, a jednak zwracają się do Maryi w jakiś
służebny sposób, opiekuńczy a jednocześnie synowski. Maryi towarzyszy
orszak aniołów, także tych, którzy stracili nieodwołalnie swoich
podopiecznych.
Kończąc ten krótki obraz anielskiego świata pragnę dodać, iż
rzeczywistość anielską i w ogóle nieba trudno opisać ludzkim językiem.
„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało..”(Kor.2,9). Nasze opisy
świata anielskiego są niepełne i niedoskonałe, bo do opisania świata
duchowego posługujemy się pojęciami z tego świata.
Wiedząc jednak o potężnej mocy Aniołów we wszystkich dziedzinach i ich
pragnieniu pomagania nam, korzystajmy z tej pomocy, zapraszając
aniołów do współdziałania z nami.
Życzę dużo miłości „do” i „od” Aniołów.
Roma Warmus

