
 
Tajomní Boží služobníci 

 
 František Dancák 

 
 Doktor S. W. Mitchell, slávny neurológ vo Philadelphii, si jedného večera ľahol po 
osobitne rušnom dni. Náhle ho zobudilo búchanie na dvere. Išiel otvoriť a na prahu uvidel 
malé, úboho oblečené dievčatko s rozrušenou tvárou. „Pán doktor, moja mama je veľmi 
chorá, môžete k nej prísť?“ Noc bola studená, snežilo. Lekár sa napriek veľkej únave obliekol 
a šiel za dieťaťom. 
 Časopis Reader‘s Digest, ktorý uverejnil túto príhodu, píše, že doktor našiel matku vo 
veľmi ťažkom stave. Keď ju potom čo najlepšie ošetril, lebo mala zápal pľúc, blahoželal 
chorej, že má takú inteligentnú a húževnatú dcérku. Žena vytreštila oči: „Ale, pán doktor, veď 
moja dcérka minulý mesiac zomrela!“ a dodala: „Jej topánky a kabát sú ešte tamto v šatníku.“ 
Doktor Mitchell nedôverčivo otvoril skriňu. Tam našiel kabát, ktorý malo dievčatko na sebe, 
keď ho sprevádzalo k matkinmu lôžku. Kabát bol suchý a nemohol byť oblečený. 
 Billy Graham, ktorý spomína tento príbeh, sa pýta: „Bol lekár pozvaný v tejto 
beznádejnej situácii anjelom, ktorý mal podobu malého dievčatka? Bol to čin Božích anjelov, 
aby pomohli chorej žene?“1 Kapitán Rickenbaker, ktorého lietadlo bolo zostrelené počas 
druhej svetovej vojny nad Pacifikom a zachránil sa, povedal: „Nemám iné vysvetlenie: to bol 
nadprirodzený Boží zásah.“2 
 Mnohí z nás by mohli povedať mnohé podobné príbehy zo svojho života, keď boli 
podivuhodne ochránení pred nešťastím, či varovaní pred nejakým nebezpečím. Ide tu teda 
o halucinácie, šťastie alebo náhodu? Ide naozaj o anjelov poslaných Bohom, aby splnili určité 
úlohy? 
 Existujú teda anjeli? Aké je ich poslanie? Naozaj nám pomáhajú? 
 Viera v anjelov je všeobecným úkazom. V ich existenciu verili všetky národy a všetky 
kultúry. „Starí Egypťania zhotovovali prepychové hrobky pre svojich mŕtvych a urobili ich 
nedotknuteľnými, aby tam umožnili prebývať anjelom v priebehu stáročí. Podľa učiteľov 
islamu každého človeka sprevádzajú najmenej dvaja anjeli. Jeden zaznamenáva dobré skutky, 
druhý zlé. V skutočnosti dávno pred Mohamedom a bez vzťahu so svätými písmami viaceré 
náboženstvá učili o jestvovaní anjelov.“3 Nás však zaujíma, čo o tom učí svätá Cirkev. 
 Učenie Cirkvi je jasné: Anjeli existujú! Katechizmus Katolíckej cirkvi to definuje 
takto: „Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, 
je pravda viery. Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície.“4 
„Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú 
spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní...“5 
 A predsa, aj keď ich existencia je nepopierateľná, zdá sa, že v priebehu posledného 
storočia sa veľmi málo napísalo o tejto otázke. Akoby sa na nich zabudlo. Na knižných 
pultoch sú celé rady diel o okultizme, diablovi a démonoch. Film Exorcista, ktorý hovorí 
o vyháňaní diabla a zaklínaní zlých duchov, patrí k tým, ktoré priniesli najväčší zisk. Prečo 
diabol zaujíma ľudí, dokonca aj kresťanov, viac ako anjeli? Prečo sa zanedbáva biblické 
učenie o anjeloch? Anselm Grün píše, že anjeli boli v teológii za posledných tridsať rokov 
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naozaj zanedbávaní.6 Žeby zjavný vzrast satanskej činnosti na našej planéte by mohol byť 
skutočne znamením blížiaceho sa návratu Ježiša Krista? 
 „Romano Guardini vo svojom diele Anjeli v Danteho Božskej komédii výrazne 
poukazuje na to, že v chápaní a predstave anjelov sa novodobé ľudstvo ďaleko odchýlilo od 
správnej cesty. Podoba anjela prešla od čias stredoveku istým „sentimentálnym“ 
degradovaním. Kto chce chápať, akí vlastne anjeli sú a aké je ich postavenie v kresťanskej 
existencii, ten musí zabudnúť temer všetko, čo umenie posledných piatich až desiatich storočí 
vyprodukovalo – o výrobkoch takzvanej zbožnosti už ani nehovoriac...“7 
 Sväté písmo nám hovorí, že anjeli zaberajú viac miesta ako satan a jeho démoni. Že 
anjeli zasahujú do udalostí národov i jednotlivcov. Bl. Peter Faber sa preto modlieval 
k anjelom strážnym toho, mesta, do ktorého prichádzal.8 Boh ich používa na vykonávanie 
svojich súdov nad ľudstvom (porov. Gn 19, 1-23). Aj keď však Sväté písmo nedáva všetky 
informácie, ktoré by sme radi mali, jeho učenie stačí pre naše povzbudenie a posilnenie. 
 Vo svojom zjavení nám Boh povedal veľa vecí o anjeloch. Preto teológovia sú už 
stáročia jednomyseľní v potvrdzovaní systematického výkladu biblického učenia o anjeloch. 
Píšu o tom kapitoly v knihách systematickej teológie (angelológia).9 Touto témou sa 
zaoberajú a starostlivo rozlišujú dobrých anjelov od démonov a satana 
 Sväté písmo sa zmieňuje o anjeloch v spojení s dejinami človeka a jeho spásy. Zjavené 
učenie o anjeloch slúži k objasneniu pravdy, že „anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne 
oslavujúce Boha a slúžiace jeho spasiteľným plánom, ktoré má s inými stvoreniami: «Anjeli 
spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré».“10 A preto „treba jasne povedať, že teológia 
bude vždy neúplná a nezrozumiteľná, pokiaľ nezačne vrhať svetlo na svet anjelov“11 
 Z učenia prijatého svätou Cirkvou stvorenie anjelov predchádzalo stvoreniu 
materiálneho sveta a človeka. Takéto poradie uvádza Sväté písmo, ktoré opis stvorenia začína 
konštatovaním: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). Že „nebo“ tu nemôže 
znamenať oblohu, je zrejmé z toho, že táto bola stvorená až v druhom období stvorenia. 
Z toho vyplýva, že pod pojmom „nebo“ treba chápať anjelský svet, lebo Sväté písmo hovorí 
o anjeloch ako o obyvateľoch neba. 
 Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície. 
 Sväté písmo o tom hovorí priamo: „V ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, 
viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.“ (Kol 1, 16). 
 Sv. Gregor Veľký to vysvetlil takto: Jestvovanie anjelov a archanjelov dosvedčuje 
takmer každá stránka Svätého písma“12 
 Štvrtý lateránsky koncil (1215) vyhlásil, že Boh „na počiatku času stvoril z ničoho 
zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné, totiž anjelské a pozemské.“13 Prvý vatikánsky 
koncil (1870) takto: „Tento jedine pravý Boh stvoril zo svojej dobroty a všemohúcou silou... 
na začiatku času rovnakým spôsobom obidva poriadky stvorenia, duchovný a hmotný, t. j. 
anjelský a pozemský...“14 
 Anjeli teda existovali skôr, než bolo stvorené všetko, čo vidíme, a existujú aj dnes. 
Vidieť to zo slov, ktoré Boh povedal Jóbovi: „Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože 
mi povedz, akže pravdu máš! Vieš ty, kto jej vtedy určil rozmery, kto to obvinul ju sťaby 
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povrázkom? Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uholný, keď si ranné 
hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali?“ (Jób 38, 4-7). 
 Keď sa v Starom zákone objaví anjel, vždy ide o niečo sväté, vznešené, ale zároveň 
strašné a budiace hrôzu. Nový zákon už zmierňuje hrôzu a nezvyknutosť človeka na anjelské 
bytosti. Ale i tu im ponecháva čosi, čoho sa človek obáva. Keď sa pri kadidlovom oltári 
zjavuje Zachariášovi archanjel, keď vojde k Márii, keď v žiare Božej nádhery zastane pred 
betlehemskými pastiermi, alebo keď vo veľkonočné ráno v otvorenom hrobe s planúcou 
tvárou prehovorí k ženám, zakaždým je jeho prvým upozornením „Neboj sa!“15  
 Aj keď je pravda, že nám Sväté písmo nehovorí všetko, čo by sme radi vedeli, pôvod 
a funkcia duchovného sveta je zahalená tajomstvom. Ich podstata je pre nás tajomná 
a nepochopiteľná, lebo sú čisto duchovnými bytosťami. Napriek tomu nám hovorí, čo o nich 
potrebujeme vedieť. Anjeli existujú a ich existencia je pravdou viery – a to je dôvod, aby sme 
sa touto témou zaoberali.  
 S menom anjel sa stretávame v Starom zákone viac ako stokrát, v Novom zákone viac 
ako stošesťdesiatkrát.16 
 Anjeli sú prítomní už od stvorenia (Jób 38, 7) a v priebehu dejín spásy zďaleka 
i zblízka zvestujú a slúžia Božiemu plánu pri jeho uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj (Gn 
3, 24); chránia Lóta, keď ho s jeho rodinou vyvádzajú zo Sodomy (Gn 19, 1-23); zachraňujú 
Agar a jej dieťa (Gn 21, 17); zadŕžajú Abrahámovi ruku (Gn 22, 11); svojou službou 
sprostredkúvajú Zákon (Sk 7, 53); vedú Boží ľud (Ex 23, 20-23); zvestujú narodenia (Sdc 13) 
a povolania (Sdc 6, 11-24; Iz 6, 6); pomáhajú prorokom (1 Kr 19, 5). 
 Boh používa anjelov na utváranie osudov ľudí a národov. Prostredníctvom anjelských 
návštev dosť často zmenil beh sociálnych a politických udalostí našej spoločnosti, aby určil 
osud ľudstva. Nezabúdajme, že anjeli sledujú veľmi zblízka všetko, čo sa deje na zemi. 
Ich poznanie udalostí na našej planéte prevyšuje poznanie ľudí. Preto treba spoznávať ich 
neustálu činnosť a ich sústavnú prítomnosť, hoci je neviditeľná. Verme, že sú tu medzi nami. 
Možno sa nepodieľajú na našom smiechu a na našich slzách, ale vieme, že sa radujú s nami zo 
všetkých víťazstiev našich evanjelizačných úsilí. Či Ježiš nepovedal: „Takú radosť majú Boží 
anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie“ (Lk 15, 10). 
 „ Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. «Nik 
nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho 
vedie životom.»17 Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom 
spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.“18 
 Viera v osobného anjela strážcu je rozšírená v mnohých náboženstvách. Už raná 
Cirkev v súlade so židovskou tradíciou hlása, že Boh prideľuje každému človekovi anjela, 
ktorý ho sprevádza na všetkých cestách, od kolísky až po hrob – do raja.19 Nad touto vierou sa 
donedávna  usmievala aj akademická teológia. Podľa nej išlo o detskú predstavu, ktorá nemá 
s kresťanským zjavením nič spoločného. „V biblickom zjavení anjel nie je dojímavou 
obrázkovou postavou, ktorá chráni dieťa pred pádom z mosta alebo pred uhryznutím hada. 
Jediným obsahom jeho života je Boh. Jeho bytie spolupôsobí na vytváraní božského života 
láskou, pohľadom na Boha, chválou Boha a službou Bohu. Žije ako bytosť plne oddaná Bohu 
a plná Boha.“20  
 Podľa všeobecného učenia teológov má nielen každý pokrstený, ale každý človek, aj 
neveriaci, od narodenia cez celý svoj pozemský život svojho anjela strážcu. Cirkev na tomto 
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učení trvá dodnes.21 Biblicky je to zdôvodnené slovami Ježiša Krista: „Ich anjeli v nebi 
ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10). Podľa sv. 
Hieronyma treba v tom vidieť veľkú dôstojnosť duší, keďže každá má k svojej ochrane 
určeného anjela.22 
 Mnohé miesta vo Svätom písme nás uisťujú, že sme predmetom ich osobnej 
pozornosti. Anselm Grün vo svojej knižočke Každý má svého anděla23 na základe biblických 
príbehov vyhľadal štyridsať príbehov, ktoré v úchvatných obrazoch opisujú, ako anjel 
vstupuje do bezvýchodiskovej situácie určitého človeka, ako ho stráži a ochraňuje a ako mu 
otvára oči na jeho životnej ceste. Z týchto príbehov vyplýva, že anjeli nenechávajú človeka 
samotného v žiadnej životnej situácii, že ho sprevádzajú na všetkých životných cestách a že 
mu poskytujú ochranu a bezpečie, ak je so svojím strachom sám. 
 Z toho vyplýva, že si máme anjela strážcu ctiť, milovať, prosiť ho o pomoc a jeho 
vnuknutia nasledovať. Cirkev im túto úctu vzdáva od najstarších čias. Výslovne o tejto úcte 
hovorí Druhý nicejský koncil (787)24 a Tridentský koncil (1563).25 
 Kult dobrých anjelov je v katolíckej cirkvi od dávnych čias a opiera sa o ich spojenie 
s Bohom. Zasväcuje im dni, sviatky, kostoly a v úcte má ich obrazy.  
 „O úcte k anjelom máme správy už v prvých kresťanských čias. Origenes sa bráni 
Celzovej námietke, že by anjeli boli to isté, čo grécki bohovia: «Kresťania sa anjelom 
neklaňajú ako židia, ale smú im preukazovať úctu, ak rozumieme tomu slovu dobre».“26 
 Treba pripomenúť, že absolútnu úctu vo vlastnom zmysle vzdávame len Bohu. Preto 
„u čenie o anjeloch nepatrí v zmysle hierarchie právd k pravdám, ktoré sú ústredným učením 
viery, ale má zmysel k objasneniu Božej vôle...“27 Prejav našej úcty k anjelom, podobne ako 
k svätým, vedie ku kultu samého Boha. V anjeloch sa preto „môže naša viera v Božiu lásku 
skonkretizovať a zhutniť. Anjelov možno okúsiť. Spojujú náš svet s Božím svetom. 
Prostredníctvom anjelov zasahuje Boh do našej každodennej skutočnosti. Veď Boh je pre nás 
celkom iný, nepochopiteľný, nevystihnuteľný, je absolútnym tajomstvom, ktoré nikdy 
nedosiahneme. V anjeloch nám ľudským spôsobom ukazuje svoju blízkosť...“ 28 Odkazujú nás 
na Boha. Otvárajú nám zrak pre Božie tajomstvá.29 Udržujú spojenie medzi nebom a zemou, 
medzi Bohom a človekom. Vystupujú a zostupujú po Jakubovom rebríku, aby v našich 
srdciach zakotvilo Božie posolstvo. A toto je úžasná zvesť; zvesť, ktorá vzdialeného 
a nepochopiteľného Boha vnáša do našej každodennej skutočnosti. 

 
  Resume: 

The article is a short thought of the existence of angels and their task in human life. 
The belief in their existence is alive all nations and cultures. The Church teaches about them 
clearly: they exist, they are present since the creation and in the couse of the history of 
salvation they serve Divine plan in its coming truth. Also human life is surrounded by their 
protection and intercession form childhood until death. 
 
(Theologos. Teologická revue GkBF PU v Prešove. Prešov : Petra, 2002, roč. 4, č. 1, s. 27-33. ISSN 1335-5570). 
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