Czy Archanioł Michał to Jezus?

Rozważmy najpierw, jakie jest znaczenie słowa „anioł”:
‚Hebrajski wyraz malʼách oraz jego grecki odpowiednik ággelos dosłownie znaczą
„posłaniec”. W całej Biblii pojawiają się one niemal 400 razy. Gdy odnoszą się do stworzeń
duchowych, są tłumaczone na ‛aniołowie’, a gdy wyraźnie chodzi o ludzi — na
„posłańcy” .’
Jezus zanim przyszedł na ziemię proroczo został nazwany „aniołem”, to znaczy
„posłańcem”:
Malachiasza 3
” Oto Ja wyślę anioła mego [Jana Chrzciciela], aby przygotował drogę przede
Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i
Anioł Przymierza [Jezus Chrystus], którego pragniecie.”
‚Jako przepowiedziany „posłaniec przymierza” Jezus Chrystus przybył do świątyni i ją
oczyścił (Mt 21:12, 13; Mk 11:15-17; Łk 19:45, 46). Najwyraźniej był posłańcem
przymierza Abrahamowego, gdyż właśnie na podstawie tego przymierza Żydzi pierwsi
otrzymali sposobność wejścia w skład grona dziedziców Królestwa. Na przymierze to

powołał się Piotr, gdy wzywał Żydów do okazania skruchy. I co godne uwagi, do tego
samego przymierza nawiązał też Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, kiedy wspomniał, że
Jehowa wzbudził ‛w domu Dawida róg wybawienia’, czyli Mesjasza (por. Mt 10:5-7; 15:24;
21:31; Łk 1:69-75; Dz 3:12, 19-26).’
Jezus jest szczególnym posłańcem. Słowo archanioł znaczy naczelny [najważniejszy]
anioł. Z uwagi na rolę, jaką Jezus ma z woli Boga słusznie można go nazwać
NACZELNYM POSŁAŃCEM. Czyli Archaniołem [Michałem].
„aniołów swoich czyni duchami swoich sług -ogniem trawiącym”.
1.

Czy Jezus nie był nazwany sługą Bożym?
Izajasza 42:1
„Oto mój sługa ,którego mocno trzymam !
Mój wybrany ,którego moja dusza obdarzyła uznaniem !
Włożyłem w niego mego ducha .
On przyniesie narodom sprawiedliwość”.
Jezus jako największy sługa Boży został przez Boga wywyższony na prawice Boga.
Hebrajczyków 10:12
„Ale ten człowiek złożył na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy
Boga”.
I co więcej?
I Koryntian 15:27
„Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod stopy jego .
Ale gdy mówi ,iż wszystko zostało podporządkowane ,jest oczywiste ,że z
wyjątkiem tego ,który mu wszystko podporządkował”.
Zatem Bóg podporządkował swemu Synowi również aniołów.Jezus stał się przywódcą tych
aniołów w niebie.Imię Syna Bożego zatem w niebie brzmi Michał.
A pozycja jaką zajmuje to archanioł ,czyli przywódca aniołów.
2.

Hbr 2:5 Bw
„Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy.”

O kim mówi Paweł?
Czytajmy więc:
„Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą zamieszkaną ziemię ,o której
mówimy.”
Komu więc ,jak nie aniołom?
Oczywiście ludziom chrześcijanom namaszczonym duchem ,którzy zasiadają na tronach w
niebie razem z Jezusem.
Objawienie 20:4
„I ujrzałem trony i byli ci,którzy zasiedli i dano im władzę sądzenia……Ozyli i
królowali z Chrystusem przez tysiąc lat.”
O nich własnie mówi tekst z Hebrajczyków.
3.
Hbr 2:7-9 Bw
„Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem
ukoronowałeś go,(8) wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu
wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie
widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;(9) widzimy raczej tego, który na
krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i
dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za
każdego.”
Czytając cały tekst listu do Hebrajczyków dowiadujemy się nie tylko o wyższości Jezusa
nad aniołami po jego wstąpieniu do nieba.Dowiadujemy się także ,że Jezus będąc tu na
ziemi stał się we wszystkim podobny do swych duchowych braci. Zaś kontekst wersetu 5
brzmi:
Hebrajczyków 2:5,6
„Gdyż nie aniołom podporzadkował przyszłą zamieszkaną ziemię o której
mówimy.Lecz pewien świadek dał gdzieś dowód mówiąc:
„Czymże jest człowiek ,że o nim pamietasz ,lub syn człowieczy ,że się o niego
troszczysz?
Uczyniłeś go niewiele niższym od aniołów ukoronowałes go chwałą i
szacunkiem oraz ustanowiłeś nad dziełami twoich rąk”.
Wyrażnie jest tutaj mowa o ludziach i o Jezusie ,który też był człowiekiem.
Bóg nie aniołom poddał przyszłą zamieszkaną ziemię ,tylko ludziom.To nie aniołowie mają
królować z Jezusem w niebie ,tylko ludzie wybrani przez Boga do tej zaszczytnej roli.

O nich czytamy w Objawieniu 14:1-5 oraz w Daniela 7:27
Królestwo dano ludowi świętych Najwyższego ,a tymi świetymi są ludzie.
Paweł nazywa ich braćmi świętymi uczestnikami powołania niebiańskiego.
Hebrajczyków 3:1
http://bibliaonline.pl/biblia,textus,receptus,nt,pierwszy,list,sw,pawla,do,tesaloniczan,rozdzial,4,wers,1,0
,13,6,a.html
http://www.literatura.hg.pl/greek/1th.htm
1Tes 4:16 WH „οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου
καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον”
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200004940
(„któż jest jak Bóg?”).
Jedyny poza Gabrielem święty anioł wymieniony w Biblii z imienia i jedyny
nazwany „archaniołem” (Judy 9). Po raz pierwszy wspomniano o nim w 10
rozdz. Daniela, gdzie został przedstawiony jako „jeden z najprzedniejszych
książąt”. Przyszedł na pomoc niższemu rangą aniołowi, któremu przeciwstawiał
się „książę królestwa perskiego”. Dalej występuje też pod innymi określeniami:
„Wasz [Izraelitów] książę” oraz „wielki książę, który stoi dla dobra synów twego
[Daniela] ludu” (Dn 10:13, 20, 21; 12:1). Można stąd wysnuć wniosek, że to on
był aniołem, który prowadził Izraelitów przez pustkowie (Wj 23:20, 21, 23;
32:34; 33:2). Przemawia za tym również okoliczność, iż „archanioł Michał miał
zatarg z Diabłem i toczył spór co do ciała Mojżesza” (Judy 9).
Z Pisma Świętego wynika, że imię Michał nosił Syn Boży, zanim opuścił
niebiosa, by zostać Jezusem Chrystusem, a także gdy tam powrócił. Jedynie jego
nazwano „archaniołem”, czyli naczelnym, głównym aniołem. Tytuł ten
występuje w Biblii wyłącznie w liczbie pojedynczej. Najwyraźniej więc istnieje
tylko jeden wyznaczony przez Boga zwierzchnik czy naczelnik zastępów
anielskich. O tym, iż zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus jest archaniołem,
świadczy werset z 1 Tesaloniczan 4:16, gdzie powiedziano, że zstąpi on z nieba
„z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim”. Nie ulega wątpliwości, iż
jego głos nie zostałby określony słowem umniejszającym ogromną władzę
sprawowaną obecnie przez Chrystusa jako Króla królów i Pana panów (Mt
28:18; Obj 17:14). Gdyby termin „archanioł” nie odnosił się do niego, lecz do
jakiegoś innego anioła, wówczas wzmianka o „głosie archanielskim” nie byłaby
na miejscu, gdyż nawiązywałaby do głosu osoby ustępującej rangą Synowi
Bożemu.
Istnieją jeszcze inne przesłanki potwierdzające, że Michał to w rzeczywistości
Syn Boży. Po pierwszej wzmiance o Michale (Dn 10:13) Daniel zanotował
proroctwo o „czasie końca” (Dn 11:40), zapowiadające m.in.: „A w owym czasie
powstanie Michał, wielki książę, który stoi dla dobra synów twego [Daniela]
ludu” (Dn 12:1). Miał wtedy nastać „czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzono,

odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż do owego czasu” (Dn 12:1). W
proroctwie Daniela czasownik ‛powstać’ często odnosi się do objęcia przez
kogoś tronu lub do innych skutecznych posunięć króla (Dn 11:2-4, 7, 16b, 20,
21). Płynie stąd wniosek, że Michał to Jezus Chrystus, którego Jehowa ustanowił
Królem i któremu wyznaczył zadanie zgładzenia wszystkich narodów w HarMagedonie (Obj 11:15; 16:14-16).
W Księdze Objawienia (12:7, 10, 12) wymieniono Michała w związku z
narodzinami Królestwa Bożego i okresem strasznej niedoli na ziemi: „I wybuchła
wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę
smok i jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: ‚Teraz
nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa,
ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych (…) Dlatego weselcie się
niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie! Biada ziemi i morzu’”. Później
ukazano, jak Jezus Chrystus prowadzi niebiańskie zastępy na wojnę przeciwko
narodom ziemi (Obj 19:11-16). Miało to oznaczać dla narodów udrękę, którą
niewątpliwie można skojarzyć z ‛czasem udręki’ przepowiedzianym na okres,
gdy „powstanie Michał” (Dn 12:1). Skoro Syn Boży ma wyruszyć na wojnę z
narodami, rozsądny jest wniosek, że właśnie on wraz ze swymi aniołami stoczył
wcześniej bitwę z symbolicznym smokiem, Szatanem Diabłem, i jego aniołami.
Zanim Jezus stał się człowiekiem, był nazywany „Słowem” (Jn 1:1). Nosił też
imię Michał. Po zmartwychwstaniu zachował imię Jezus (Dz 9:5), co uwypukla
fakt, iż jest tym samym Synem Bożym, który przebywał na ziemi. A
przywrócenie mu niebiańskiego imienia Michał i tytułu (lub imienia) „Słowo
Boga” (Obj 19:13) nawiązuje do jego przedludzkiego bytu. Samo imię Michał,
które oznacza „któż jest jak Bóg?”, wskazuje na to, że nikt nie może się równać z
Jehową Bogiem i że archanioł Michał jest Jego wielkim Rzecznikiem i Obrońcą
Jego czci.
—
Tutaj odbyła się ciekawa dyskusja na ten temat
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1012
„Błędny i nie biblijny pogląd że Jezus jest Michałem. Sam Jezus temu zaprzeczył
gdy powiedział:Dan. 10:13
„Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia
jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi
na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa
perskiego,
(BW)”
Nie błędny …..
Kontekst brzmi:
Daniela 10:5

„podniosłem oczy i ujrzałem a oto pewien mąż odziany w lnianą szatę mający
biodra przepasane złotem z Ufaz………”
Dalszy opis tego anioła:
„ciało przypomina chryzolit oczy jego zaś ogniste pochodnie ramiona i miejsce
jego stóp jak polerowana miedż dżwięk jego słow przypomina odgłos tłumu”
Tenże anioł mówi:
„…a oto przybył mi z pomocą Michał jeden z najprzedniejszych książąt”………
Wygląd anioła niektórzy kojarzą z opisem Jezusa w wizji z Objawienia Jana
1:13-16
Jezus:
„odziany w szatę przepasaną złotym pasemjego włosy na głowie były białe jak
wełna oczy jak ognisty płomień stopy podobne do czystej miedzi głos jak odgłos
wielu wódmiał w ręku siedem gwiazd z ust wychodził długi miecz obosieczny
oblicze było jak słońce gdy świeci w swej mocy”
Zatem opisy te są tylko podobne nie takie same………….
Co więcej ini aniołowie opisani jako „wielka rzesza w niebie” Obj 19:1 mają
podobny głos……
Co więcej ten sam anioł pojawia się w Daniela 12:6, i wyjawia proroctwo o
Jezusie w Daniela 12:1

Dlaczego w biblii nie ma bezpośredniej informacji o tym, że Jezus jest Archaniołem
Michałem? Czy to jest dowód przeciwko tej tezie?
W Biblii o wielu kwestiach nie napisano bezpośrednio, a jednak z jej kontekstu wynika, że
pewne konkluzje – choć oparte na wnioskowaniu pośrednim – są oczywiste. Na przykład,
gdzie w Biblii bezpośrednio jest napisane, że nie wolno brać narkotyków, stosować in vitro,
usuwać ciąży czy palić papierosów? Wniosek, że Jezus to Archanioł Michał jest negowany
przez tych, którzy są zwolennikami niebiblijnego dogmatu o Trójcy Świętej, a więc motywy
są czysto ideologiczne, a nie oparte na zdrowej analizie teologicznej -a tak przy okazji,
gdzie w Słowie Bożym użyto pojęcia: Trójca Święta?

