
Чому ми можемо навчитися  

У АНГЕЛІВ?

Герберт вандер Лугт



Що говорить Біблія 
про ангелів?

Чи можуть вони допомогти нам зрозу
міти себе і світ? Чи можна вважати їх 
“вчителями”, здатними навчити, як чи

нити в присутності Творця і в служінні Йому? Про 
що можна дізнатися від їхньої присутності, їхніх 
виборів, їхнього поклоніння, їхнього служіння і їх
ньої боротьби з ворожими силами?

В наш час стало помітне відродження віри в не
видимий світ. На наступних сторінках колишній 
старший науковий редактор служіння «Хліб Наш 
Насущний» Герберт вандер Лугт оповідає нам про 
створіння, які, за біблійним вченням, можуть на
вчити багатьом речам про Бога, про нас і нашого 
ворога.

Мартін де Гаан
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Дивлячись  
на невидимий світ

Двадцять рокiв тому фантастичні рома ни 
Френка Перетті “Темрява віку цього” і “Про
низуючи темряву” були одними з головних 

бестселерів Асоціації євангельських християнських ви
давців. Книги змальовують постійну війну між ангелами 
і демонами, які борються один з одним за вплив на меш
канців землі.

Сьогодні інтерес до духовного світу ще більший. 
Широкою популярністю користуються книги про спілку
вання з ангелами  і духами померлих. Втім ця тенденція 
не є новою. Люди завжди захоплювалися оповіданнями  
про невидимі надприродні створіння, які беруть участь 
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в небесній війні добра і зла. В усіх головних світових ре
лігіях (індуїзмі, буддизмі, іудаїзмі, ісламі, зороастризмі 
і християнстві) вірять в існування ангелів, поділених за 
ієрархіями і функціями. Античні письменники сформу
вали складні доктрини про ангелів. Відомо про дискусії 

вчених в період схоластики сто
совно кількості танцюючих анге
лів на голівці шпильки.

Сучасний інтерес до неви
димого духовного світу підігрі
тий також представниками руху 
НьюЕйдж. Дехто твердить про 
наявність особистих “провідни
ків” або “каналів”, які допома
гають входити у змінений стан 
свідомості або спілкуватися з ду 
хами померлих. Деякі відомі осо
бистості – антрополог Карлос 
Кастанеда, знаменитий фахівець 
зі смерті й помирання Елізабет 
КюблерРосс, актриса Ширлі Мак 
лейн – переконливо розповіда
ють про духовних істот, з якими 

підтримують зв’язок і які їм допомагають.
Акцент руху НьюЕйдж на “невидимих друзях” є час

тиною світогляду, поширеного в нашому суспільстві. 
Книги про ченнелінг, кришталі, візуалізацію, реінкарна
цію і астрологію наповнюють ринок і вважаються авто
ритетними. Іноді ці ідеї просочуються навіть в шкільні 

Люди завжди 
захоплювалися 
оповіданнями 
про невидимі 
надприродні 

створіння, які 
беруть участь 
в небесній війні 

добра і зла.

4 ЧОМУ МИ МОЖЕМО НАВЧИТИС Я У АНГЕ ЛІВ?

  Ангел (букв . “посланець”) − дух, створений Богом  
для поклоніння і служіння Йому .



заклади. Деякі вчителі застосовували методику медіума 
Вільяма В. Хьюітта, щоб навчити дітей запрошувати ду
хів бути їхніми помічниками. Він говорить, що можна 
побудувати в своєму розумі “духовну майстерню” для 
“комунікації з померлим”.

Незважаючи на відносно незначну кількість дітей, які 
взяли участь у цій жахливій програмі, сам факт її прове
дення має насторожити батьків щодо потенційної не
безпеки. Попри відсутність достатніх підстав для твер
дження про “змову НьюЕйдж”, необхідно визнати, що 
сьогодні тисячі людей говорять про встановлення зв’язку 
зі справжніми духовними істотами за допомогою гіпнозу 
і психотропних препаратів. “Досвід”, про який вони роз
повідають, дуже переконливий. 
І вони справили значний вплив 
на велику кількість людей.

Проте ці події не повинні ди
вувати тих, хто визнає авторитет 
Біблії. Святе Письмо від першої 
і до останньої сторінки говорить 
про діяльність невидимих духів, 
які тривалий час взаємодіють із 
людством.

Однак Біблія чітко стверджує, 
що вивчення теми ангелів потре
бує великої мудрості та обереж
ності. Невидимий світ може як 
шкодити, так і допомагати. Отже, 
його треба сприймати не просто 
як інтригуючу дивовижу, але і як 
невидиме суспільство, яке може 
навчити нас багатьом речам.
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Деякі люди 
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Чому ми можемо  
навчитися?

Біблія містить не одну низку уявних “ангель
ських з’явлень”. Це дає оціночний погляд на 
світ, який перебуває за межами наукового до

слідження. Вивчаючи, що сказано про ангелів, ми дізна
ємося, що: 

1) Видимим і невидимим світом керує Бог.
2) Нам допомагають невидимі друзі.
3) Нам протистоять невидимі вороги.
4) Вибір визначає долю.
5) Близькість до Бога викликає поклоніння.
6) Поклоніння Богу надихає на служіння.
7) Служіння Богу приносить радість.

Два
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ВИДИМИМ І НЕВИДИМИМ СВІТОМ 
КЕРУЄ БОГ
Біблія неодноразово стверджує, що люди − не єдині 
у світі розумні і моральні створіння. Слово «ангел» в тій 
чи іншій формі зустрічається приблизно 300 разів. Біблія 
часто говорить про сатану і демонів, і посилається на 
них, як на справжніх, хоч і не тілесних, земних створінь, 
подібних до нас (ЕФ. 6:12). Вона згадує імена двох ангелів – 
Михаїл   (ДАН. 12:1; ЮД. 9; ОБ. 12:7) і Гавриїл   (ДАН. 8:16; ЛК. 1:19). 
Святе Письмо дає образні описи небесних істот, назва
них “серафимами”   (ІС. 6:23), “херувимами”   (ЄЗ. 10:120) 
і “живими істотами” (ЄЗ. 1:522; ОБ. 4:611).

Біблія сповнена посилань на духовних істот, які ма
ють розум і моральні якості. Це підтверджує, що ми не 
одні.

Деякі науковці погоджуються, що ми не одні, твер
дячи про створення земного життя чужинцями. Втім 
більшість вірить, що ми утворені внаслідок нез’ясова
ної череди неймовірних явищ упродовж мільярдів ро
ків, і категорично заперечує існування духовного світу. 

8 ЧОМУ МИ МОЖЕМО НАВЧИТИС Я У АНГЕ ЛІВ?

  Михаїл – єдиний ангел, якому наданий найвищий ранг 
архангела; він з’являється як ангел-охоронець Ізраїля .

Гавриїл – єдиний названий по імені в Писанні святий 
ангел, крім архангела Михаїла; він приносив декільком важ-
ливим особистостям послання від Бога .

  Серафими – ранг ангелів, які перебувають біля Божого 
престолу . 

Херувими – високий ранг ангелів, які виконують функцію 
охоронців Божої святості .



Однак Біблія говорить, що Бог створив обидва світи, 
видимий і невидимий, та й усе, що їх наповнює (БУТ. 1:1; 

ІС. 40:26; КОЛ. 1:16; ОБ. 4:11).
Отже, згідно з Біблією, ми не одні! Ми не сироти у во

рожому світі. Ми створені живим Богом Біблії. Він є Дух 
(ІВ. 4:24) і завжди присутній з нами (ПС. 139). Разом із Ним 
в духовному світі наявна незліченна кількість живих 
створінь, здатних добре або згубно впливати на нас.

ЗА ДОРУЧЕННЯМ БОГА АНГЕЛИ  
МОЖУТЬ СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ
Біблія говорить, що є ангели, які нам допомагають. Ці 
ангели є нашими невидимими друзями. Автор Послання 
до євреїв, говорячи про ангелів, ставить риторичне за
питання: “Чи не всі вони духи служебні, що їх посила
ють на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?” 
(ЄВР. 1:14). Відповідь: “Так”. Вони зазвичай невидимі, бо 
вони духи. Вони не мають фізичних тіл. Таким чином, 
ангели можуть швидко переміщатися з духовного світу 
в наш матеріальний світ, щоб нам допомогти.

В Біблії ангели іноді з’являються в людському об
разі, як Аврааму (БУТ. 18) та учням Ісуса в гробниці, після 
того як Він воскрес (МР. 16:5; ІВ. 20:12). Автор Послання до 
євреїв заохочує нас бути гостинними до відвідувачів, 
бо “деякі… навіть не відаючи, гостинно були прийняли 
Анголів” (ЄВР. 13:2).

Чи продовжують ангели приходити нам на допомогу 
в людському образі? Ґрунтуючись на власному досвіді, 
більшість із нас не зможе надати переконливу відповідь. 
Втім деякі з нас чули історії християн, які бачили ангела 
в людському образі.
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Покійний доктор Раймонд Едман, в минулому пре
зидент і ректор Уїтонського коледжу, переконував, що 
йому з’явився ангел, коли він був молодим місіонером. 
Він був на передньому подвір’ї, сумний і пригнічений, 
як раптом літня жінка, яка проходила повз, зупинилася, 
підбадьорила його і пішла геть. Схвильований почутим, 
він пішов у дім до дружини. Місіс Едман запитала: “Чому 
ти не запросив ту жінку на обід?” Він побіг за нею, але 
вона зникла. Він подивився вдалечінь в обох напрямках, 
проте її ніде не було. Він запитав у сусідів, чи бачили 
вони жінку, однак ті відповіли, що ні. До кінця життя 
доктор Едман вірив, що ця жінка була ангелом у люд
ському образі, посланим Богом допомогти в скрутний 
момент.

Це не єдиний випадок. Нещодавно я чув розповідь 
місіонерки, як у небезпечній ситуації раптом з’явився 
чоловік, направив її і зник. Вона вважає, що він міг бути 
ангелом.

Що нам робити з цими розповідями? Зрозуміло 
одне – не можна цими історіями доводити скептикам 
існування ангелів. Ці християни могли помилитися, 
сприйнявши відвідувачів за ангелів. Втім також можна 
допустити ймовірність їхньої правоти. Доктор Едман 
був дуже поважним та освіченим християнином, як і мі
сіонерка, яка оповіла про свою зустріч. Подібним чином 
ангели з’являлися в минулому. Можливо, вони це ро
блять і сьогодні.

Не можна ані підтвердити, ані спростувати розповіді 
про з’явлення нашим сучасникам ангелів у людському 
образі. Якщо ж вони правдиві, треба усвідомлювати, що 
подібні з’явлення завжди були винятком, а не правилом. 
Ці з’явлення залишають багато питань без відповіді.  
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Ангел годував Іллю (1ЦАР. 19:57),  
охороняв Даниїла від голод
них левів (ДАН. 6:23) та визволив 
Петра з в’язниці (ДІЇ 12:710). Втім 
невідомо, як вони виглядали. 
Відомо тільки те, що коли Ангел 
Господній з’явився, то у в’язниці 
засяяло світло, і що він зник, коли 
апостол опинився за її межами.

Цілком можливо, що ангели, 
допомагаючи нам, зазвичай за
лишаються повністю невиди
мими. Їх не можна побачити, 
коли вони несуть в небеса душу 
вмираючого віруючого, як у ви
падку з Лазарем (ЛК. 16:22), або 
коли вони захищають Божих ді
тей від зла (ПС. 91:11), спостері
гають за нашим поклонінням 
(1КОР. 11:110) або виконанням нашого спасіння (1ТИМ. 5:21).

Через опис ангелів, які захищають нас від зла (ПС. 91:11), 
у поєднанні з попередженням нашого Господа “щоб ви 
не погордували ані одним із малих цих; кажубо Я вам, 
що їхні Анголи повсякчасно бачать у небі обличчя Мого 
Отця” (МТ. 18:10), дехто почав навчати, що в кожного хри
стиянина є ангелохоронець. Однак стверджувати це – 
значить виходити за межі сказаного Ісусом . Його твер
дження, безумовно, запевняє в існуванні ангелів, які 
працюють заради нас, однак це не обов’язково говорить 
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Не можна ані 
підтвердити, 
ані спростува

ти розповіді 
про з’явлення 
нашим сучас

никам ангелів 
у людському 

образі.

  Ісус Христос – друга Особа Триєдиного Бога, Яка, будучи  
Творцем ангелів, заслуговує та отримує їхнє поклоніння .



про призначення для кожної людини окремого ангела. 
Це можливо, втім необов’язково. Однак не треба непо
коїтись. Бог може і буде піклуватися про кожного з нас 
окремо. У Нього безсумнівно є достатньо ангелів, які 
можуть захистити нас або допомогти нам, якщо Він на
каже їм це зробити. Міріади цих небесних істот є на
шими друзями, що готові бути нашими помічниками 
і захисниками.

Можна з впевненістю сказати, що зазвичай вони 
допомагають і захищають, не роблячись видимими. 
Розгляньмо історію про Єлисея і його слугу, записану 
в 2 Царів 6. Слуга був наляканий, побачивши навколо 
міста Дотан, де вони перебували, величезне вороже 
військо. Він не знав, що між воїнами і мешканцями мі
ста Бог поставив військо ангелів. Однак після молитви 
Єлисея: “Господи, розкрий йому очі, і нехай він поба
чить” (2 ЦАР. 6:17), слуга побачив ангельське військо.

Наші ангельські друзі − невидимі, однак, згідно з Біб
лією, вони усі навколо нас. Бог використовує їх як Своїх 
слуг, щоб захищати і допомагати тим, “хто має спасіння 
вспадкувати” (ЄВР. 1:14).

НАМ ПРОТИСТОЯТЬ НЕВИДИМІ  
ВОРОГИ
Досліджуючи сказане в Біблії про ангелів, ми також 
дізнаємось, що у нас є вороги в духовному світі. Велика 
кількість злих духів ненавидить Бога. Ця ненависть 
спонукає демонів робити все можливе, аби розладнати 
Його люблячі наміри стосовно людства. Біблія називає 
диявола нашим супротивником (1ПЕТР. 5:8) і ворогом 
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(МТ. 13:39) та зображує його послідовників організованим 
і могутнім військом (ЕФ. 6:12).

Давайте розглянемо, що ці демони  роблять, і як ми 
можемо протистояти цим нападкам.

Що вони роблять: 
1. Вони чинять опір Богу і Його народу. На чолі з сата

ною (це власне ім’я означає “противник”) демони роблять 
усе можливе, щоб завадити Богу здійснити Свої плани 
і наміри. Диявол є нашим “супротивником” (1ПЕТР. 5:8), 
“ворогом” (МТ. 13:39) і вождем величезного війська злих 
істот, з якими ми “маємо боротьбу” (ЕФ. 6:12).

2. Вони зводять наклеп на Бога і Його народ. Демони 
на чолі з дияволом (“обмовником”) роблять усе можливе, 
щоб піддати сумніву Божий характер (БУТ. 3:15) і харак
тер Його народу (ЙОВ 1:911; ОБ. 12:10).

3. Вони обманюють неспасенних і намагаються об-
манути християн. Сатана “зводить усесвіт” (ОБ. 12:9), за
сліплює очі невіруючим (2 КОР. 4:4), використовує “духів 
неправди” (2 ХР. 18:2122) і посилає “духів підступних”, які 
просувають “науки демонів” (1 ТИМ. 4:1).

4. Вони вселяють людям злі думки. Сатана намо
вив Давида зробити перепис народу, причиною якого, 
безсумнівно, була гордість (1 ХР. 21:1). Він стояв за доко
ром Петра через сповіщення Христом про наближення 
Свого страждання і розп’яття (МТ. 16:2223). Сатана спов
нив Юдин розум думками, які призвели його до зради 
Христа (ЛК. 22:3; ІВ. 13:2). Він наповнив неправдою серця 
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  Демони, злі ангели – ангели, які згрішили; тепер,  
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Ананії та Сапфіри (ДІЇ 5:3). Демони значним чином впли
нули на процеси мислення псевдо вчителів, описаних 
в 2 Петр. 2:12,10,1314,18.

5. Вони беруть під контроль особистість деяких 
людей.  Демони зробили двох чоловіків з Гадаринської 
землі настільки несамовитими, що люди оминали той 
край (МТ. 8:28). Вони викликали настільки сильні кон
вульсії в хлопчика, що той часто шкодив собі, падаючи 
(МТ. 17:1421). Їхній злий умисел в захопленні контролю ві
дображений у термінах, які їх описують – “нечисті духи” 
(МТ. 10:1) і “злі духи” (ЛК. 7:21).

6. Вони справляють вплив на національних лідерів. 
Диявол, який є “князем світу цього” (ІВ. 12:31; 14:30; 16:11) 
і “богом цього віку” (2 КОР. 4:4), використав “духа неправди”, 
аби умертвити царя Ахава (1 ЦАР. 22:2023,3738), призначив 
духу контролювати перського царя (ДАН. 10:1021) і за допо
могою демонів поведе людські війська на війну з Богом 
та буде знищений на війні в Армагеддоні (ОБ. 16:1316).

7. Вони можуть впливати на людське здоров’я. 
Деяких людей демони зробили німими (МТ. 9:3233; 12:22), 
сліпими (МТ. 12:22), спотвореними (ЛК. 13:1117), конвуль
сивними (МТ. 17:1519) і божевільними (ЛК. 8:2729). Сатана 
завдав Йову тілесних страждань (ЙОВ 2:68) і бив в обличчя 
апостола Павла, щоб той не величався (2 КОР. 12:7).

8. Вони намагаються перекручувати доктрину про 
благодать. Апостол Павло застерігає від “духів підступ
них” і “науки демонів”, що одружуватися забороняє і на
казує стримуватися від їжі (1ТИМ. 4:15). В 2 Корин  тян 11:3 
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Павло висловив стурбованість, що диявол своїм лукав
ством може відвести думки віруючих від “простоти… що 
в Христі”. Мова йшла про вчення тих, хто вважав обрі
зання та обмеження в їжі важливими для спасіння. Саме 
у цьому контексті він сказав, що сатана “прикидається 
анголом світла” (В. 14). Диявол і його послідовники нена
видять вчення про спасіння по благодаті через віру.

9. Вони намагаються спотворити біблійний погляд 
на Ісуса Христа. Саме це лежить в основі попередження 
апостола Івана: “Випробовуйте духів, чи від Бога вони… 
кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був 
у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той 
не від Бога” (1 ІВ. 4:13).

За часів апостола Івана люди, які твердили, що гово
рять за натхненням, можливо, навіть приписуючи свої 
слова духовній істоті, поширювали неправду про Ісуса 
Христа. Вони, ймовірно, заперечували справжність Його 
тілесного втілення. Можливо, вони говорили, що тіло 
Христа лише здавалося справжнім, що Його відчутна ті
лесність насправді була уявною. Вони це робили, бо ба
жали дотримуватись грецького філософського погляду, 
що матерія по суті є злом, а дух – добром. Однак, запе
речуючи істинну тілесність Ісуса, справжність Його фі
зичного тіла, вони також заперечують основні доктрини 
про втілення, спокутування і тілесне воскресіння.

Сповідування людиною, що “Ісус Христос прийшов 
у тілі”, було визнанням, що чоловік з Назарету був саме 
втіленим Христом, що Він через народження від Діви 
прийшов у людському тілі. Фраза “прийшов у тілі” ска
зана в минулому доконаному часі, що означає “прийшов  
у тілі, внаслідок чого Він навіть зараз у воскреслому тілі 
є справжньою Людиною”.

15Чому ми можемо навчитися? 



Злі духи завжди намагаються спотворити біблійне 
зображення Ісуса Христа. Вони вважають, що найкра
щий спосіб це зробити – говорити про Нього добре, од
нак не в повній мірі. Наприклад, мусульмани назива
ють Його великим пророком. Представники НьюЕйдж 

посилаються на Нього, як на 
Просвітителя в духовній царині. 
Євреї говорять про Нього, як про 
великого вчителя.

Свідки Ієгови називають Ісу  са 
Божим сином, а мормони вва    жа  
ють Його Спасителем та Об’яв 
ником. Однак ви не почуєте  
від них визнання, що Ісус є Бого
людиною, втіленим Богом, Який 
прийшов відкрити Бога і дару
вати грішному людству спасіння. 
Отже, слухаючи релігійних вчи
телів, важливо “випробовувати 
духів”. Якщо вони не вважають 

Ісуса Христа Боголюдиною, вони отримують настанови 
від злих духів, а не від Бога.

Як ми можемо їм протистояти
Знання про те, які цілі переслідує ворог і до чого він 

прагне, покладає на нас відповідальність. Воно є ко
рисним, якщо ми використовуємо його для побудови 
гарного захисту і стратегії контрнаступу. Апостол Яків 
надав наступний план: “Тож підкоріться Богові та спро
тивляйтесь дияволові, – то й утече він від вас” (ЯК. 4:7). 
Передумовою перемоги є бажання виконувати Божу 
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волю, смиренне підкорення 
Йому і протистояння дияволу 
з Божою поміччю.

Згідно зі словами апостола 
Пав  ла в Посланні до ефесян 6:11
18, ми також повинні зодяг
тися у військове спорядження, 
в “повну Божу зброю”. Давайте 
розглянемо кожен елемент цього 
озброєння і його значення для 
нас у війні проти “хитрощів ди
явольських”. 

• Пояс правди. Оскільки 
сатана і його демони у своїй 
силі покладаються на об
ман, нашим переднім краєм 
оборони є постійна правдивість. Ми ніколи не 
повинні перекручувати або спотворювати істину, 
яку б вигоду ми не отримали з цього.

• Броня праведності. Будьякий гріх у нашому 
житті робить нас вразливими до демонічної атаки. 
Хоч нам і надана праведність Христа (2 КОР. 5:21), 
ми все одно повинні постійно зодягатися в захист 
святого життя.

• Взуття Євангелії миру. Міцно тримаючись на 
істині, що ми в мирі з Богом, можемо рішуче про
тистояти нападам сатани.

• Щит віри. Щоб згасити “огненні стріли” сатанин
ських спокус, потрібно довіряти і вірити сказано
му в Божому Слові про кожну сферу нашого життя.
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• Шолом спасіння. Це впевненість у майбутньому 
святкуванні великої перемоги. Воно також названо  
“надією спасіння” (1 СОЛ. 5:8). Шолом захищає нас від  
сатанинського двосічного меча зневіри і сумніву.

• Меч духовний. Оскільки основою нашої віри 
є Слово Боже, нам потрібно вчитися вправно ним 
володіти. Святе Письмо є найкращою наступаль
ною зброєю проти диявола (МТ. 4:111).

Описавши різні елементи озброєння, апостол Павло 
вказав на необхідність постійної молитви. Молитва ви
ражає нашу залежність від Бога. Ми можемо воювати 
з сатаною і його демонами тільки з “[силою] Господа та 
могутністю сили Його” (ЕФ. 6:10). В силі Христа і з озбро
єнням Духа ми будемо переможцями.

ВИБІР ВИЗНАЧАЄ ДОЛЮ
З біблійного дослідження про ангелів ми дізнаємося, 
що вибір визначає долю. Біблія показує, що колись 
диявол і його послідовники були добрими ангелами. 
Однак коли Бог дав їм можливість вибрати – або бути 
повністю відданими Йому, або возвеличувати себе – 
вони вирішили Його покинути.

Багато богословів, визнаючи, що 14 розділ Книги про
рока Ісаї стосується вавилонського царя, все ж вважають, 
що текст пов’язаний також із сатаною і його падінням. 
Він − Люцифер , який попри свою безгрішність збунту
вався проти Бога і спробував зайняти Боже місце у всесвіті.

  Люцифер, диявол, сатана – лідер злих ангелів,  
який збунтувався проти Бога .
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“Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная 
зоре, ти розбився об землю, погромнику людів! Ти ж 
сказав був у серці своєму: «Зійду я на небо, повище 
зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі 
збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори 
хмар, уподібнюсь Всевишньому!» Та скинений ти до 
шеолу, до найглибшого гробу!” (ІС. 14:1215).

Іншим уривком, який говорить про поганий вибір ан
гела, відомого нині як сатана, є текст із Книги пророка 
Єзекіїля 28:1217. У цьому посланні, адресованому царю 
Тиру, пророк використав мову, яка виходить за межі 
земного монарха і вказує на сатану, джерело всякого 
людського гріха. “Ти був бездоганний у своїх дорогах від 
дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі не
справедливість… Стало високим твоє серце через красу 
твою” (В. 15, 17). Причиною падіння цього піднесеного ан
гела мала бути гордість

Об’явлення 12:4 символічно 
змальовує сатану великим змієм, 
який своїм хвостом скидає з неба 
третину зір. Це може означати, 
що разом із ним збунтувалася 
третина ангелів, і тепер диявол 
керує величезним військом злих 
духів.

Люцифер і його послідов
ники зробили один поганий ви
бір, і він визначив їхню долю. 
Наскільки нам відомо, їм ніколи 
не була надана можливість по
каятись. Вони, ймовірно, ніколи  
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і не бажали розкаятись. Тепер вони − злі ангели, громада 
невидимих духів, для яких було створене пекло (МТ. 25:41).

Той факт, що один поганий вибір зробив цих ангелів 
злими і призначеними для пекла створіннями − справді 
протвережує. Однак до нас ставлення менш суворе. Ми 
часто можемо виправляти поганий вибір або низку пога
них виборів. Ми можемо розкаятись в гріху. Треба пам’я
тати, що люди, які усе своє життя противились Богу, іноді 
навертаються до Христа перед самою смертю. Згадайте 
злочинців, розп’ятих з Ісусом Христом! (ЛК. 23:3943).

Так, це правда, що Бог милостиво прощає людей, які 
після своїх поганих виборів навертаються до Нього через 
каяття і віру. Однак не треба самозаспокоюватися. Якщо 
людина знає істину, втім байдуже відкидає її з думкою, 
що завжди зможе змінити свій погляд, вона може призна
чати себе на загибель. Поганий вибір, який людина робить 
одного разу, відкидаючи істину, може виявитись невідво
ротнім. Бог не зміниться. Його благодать не зміниться. 
Однак людина може ніколи не забажати змінитися.

Бог, схоже, запровадив принцип: чим ближче людина 
до Бога і Його істини, тим жахливішими будуть наслідки 
поганого вибору. Ангели були створені безгрішними. 
Вони жили в небесах безпосередньо у Божій присут
ності. Люцифер, який, імовірно, був лідером серед ан
гелів, вирішив возвеличити себе і збунтуватися проти 
Бога. Разом з ним збунтувалася велика кількість ангелів. 
Божий суд був швидким і суворим: Він скинув їх з не
бес. Ця подія описана в Ісаї 14:1215 і Єзекіїля 28:1119. 
Оскільки ці небесні створіння жили разом із Богом, Він 
дам їм можливість зробити лише один вибір.

Бог милостиво дає людям більше ніж одну мож
ливість. Він дивиться на нас як на тих, хто успадкував 
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грішну природу. На відміну від ангелів, які до свого 
гріха жили в небесах, ми живемо на недосконалій пла
неті. На відміну від ангелів, які до свого падіння бачили 
всю Божу славу, ми бачимо її “ніби у дзеркалі, у загадці” 
(1 КОР. 13:12), у природі і совісті (ПС. 8, 19; РИМ. 1:1820; 2:1415) 
та (через наші людські вади) навіть у Його Слові. Бог тер
плячий до нас. Він “пам’ятає, що ми – порох” (ПС. 103:14).

Проте Господь показав, що не треба зловживати Його 
терпінням. Біблія говорить про “твердіння” і “осліп
лення”, яке трапляється, коли люди свідомо відкидають 
Бога і зухвало відмовляються чинити Йому послух. Це 
відображено у відомій історії про 
фараона і десять кар (ВИХ. 5–12). 
Цей єгипетський правитель був 
пихатим, зарозумілим та войов
ничим, коли Мойсей сказав йому 
про Боже повеління, аби той доз
волив ізраїльтянам полишити 
свою працю і справити свято 
Єгові (ВИХ. 5). У відповідь фараон 
зробив рабство ізраїльтян ще 
більш нестерпним, ніж воно було 
раніше.

В біблійному оповіданні про 
боротьбу між фараоном і Мой
сеєм Бог сказав, що Він “вчи
нить запеклим” фараонове 
серце (ВИХ. 4:21; 7:3). Зрештою Він 
“вчинив запеклим” серце царя 
(ВИХ. 9:12). Ми також стикаємося 
з простим твердженням, що 
серце фараона “стало запеклим” 
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або “було запеклим”, не приписуючи явище ні Богу, ні 
фараону. Крім того, нам чітко сказано, що фараон вчи
нив запеклим своє серце (8:15; 9:34). Цей правитель всупе
реч вимозі, яка супроводжувалася підтверджувальними 
ознаками, сказав Богу “ні”. Зробивши це, він вчинив 
своє серце твердим, “запустивши” природній процес, 
завдяки якому його серце стало надзвичайно запеклим 

і спонукало Бога послати фара
ону каральне затвердіння.

Чим більш безпосередньою 
є зустріч із Богом, тим більшим 
є зобов’язання слухатися, і тим 
більшою є ймовірність, що про
цес затвердіння не дозволить 
людині покаятися.

Господь Ісус також висловив 
цей принцип. Він неодноразово 
попереджав релігійних лідерів, 
що їхня уперта відмова повірити 
Йому, попри вчинені Ним чудеса 
і почуту від Нього істину, при
веде їх до вічної загибелі. Вони 
дійшли до того, що твердили, на
чебто Він виганяє демонів із лю
дей силою сатани. Наш Господь, 
Який зазначив, що робив це си
лою Святого Духа (МТ. 12:2728), 

попередив їх про небезпеку вчинення “богозневаги на 
Духа” (В. 31) − гріха, якого не можна простити.

Трохи пізніше, незадовго до свого розп’яття, Ісус 
звернувся до тієї самої групи релігійних лідерів. Він 
сказав: “Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки  
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маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула… Аж доки ви 
маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви 
стали” (ІВ. 12:3536). Апостол Іван оповідає, що після цього 
Ісус відійшов і сховався від цих лідерів. Зробивши це, 
Він відтворив застереження, подібне до того, яке висло
вив пророк Ісая (ІС. 6:910; 29:12) і процитував апостол Іван: 
“Засліпив їхні очі, і скам’янив їхнє серце” (ІВ. 12:40).

Якщо люди свідомо і неодноразово відкидають 
Бога, їм загрожує небезпека затвердіння їхніх сердець. 
Апостол Павло розповів про “бога цього віку”, який за
сліплює розум “невіруючих”, аби вони не прийняли 
Христа своїм Спасителем (2 КОР. 4:4). Тих, хто продовжує 
відкидати істину, буде все більше і більше тягти до об
ману. Вони поступово ставатимуть все більше і більше 
нечутливими до Божого Слова.

На прикладі ангелів ми дізнаємось, що чим ближче 
людина до Бога, коли Його відкидає, тим більша небез
пека швидкого затвердіння. Вибір визначає долю. Один 
вибір визначив долю ангелів. Нашу долю також може 
визначити лише один вибір.

БЛИЗЬКІСТЬ ДО БОГА ВИКЛИКАЄ 
ПОКЛОНІННЯ
На прикладі ангелів ми дізнаємося, що для тих, хто лю
бить Бога, близькість до Нього викликає поклоніння. 
В Євреїв 1:14 добрі ангели , які не приєдналися до бунту 
Люцифера, названі “духами служебними, що їх посилають  
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на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати”. 
В грецькому вислові духи служебні вжитий термін, 
який стосується обрядової діяльності священиків 
і громадської служби “у виключно релігійних та обрядо
вих питаннях широкого та більш вузького значення”.

Святі ангели поклоняються природно і щиро, бо вони 
сповнені благоговіння, шанування і любові, коли бачать 
Божу славу, любов і силу. Навколо Божого престолу спо
кою не мають вони день і ніч, промовляючи: “Свят, свят, 
свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що 
має прийти!” (ОБ. 4:611).

Спостерігаючи за народженням Христа і знаючи, що 
заради спасіння людства Бог дивовижним чином став 
членом людської родини, ангели вигукували: “Слава 
Богу на висоті” (ЛК. 2:14). Побачивши прославленого Сина 
Божого та усвідомивши, що Він помер заради спасіння 

грішників, вони промовили: 
“Дос тойний Агнець, що заколе
ний, прийняти силу, і багатство, 
і мудрість, і міць, і честь, і славу, 
і благословення!” (ОБ. 5:12). Коли 
ангели бачили, як Бог творив 
світ, вони “радісний окрик здій
мали” (ЙОВ 38:7). Святі ангели, які 
близькі до Бога, не можуть не по
клонятися Йому.

Через це можна встановити 
принцип: чим ближче ми, які об
рали віру в Бога, живемо з Ним, 
тим щиріше і з більшим захо
пленням будемо Йому поклоня
тися.
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Згадайте, що сталося з бла
гочестивими біблійними геро
ями, коли до них наближався 
Бог і вони ясно відчували Його 
присутність: Яків (БУТ. 28:1617), 
Мойсей (ВИХ. 34:8), Ісая (ІС. 6:5), 
Єзекіїль (ЄЗ. 1:28), Даниїл (ДАН. 10:8

9), апостол Павло (2 КОР. 12:14), апо
стол Іван (ОБ. 1:17). Якщо ми по
кірно живемо і щиро молимося, 
то відчуємо Божу присутність 
у нашому житті.

Тоді поклоніння виникатиме 
природним чином. Ми поклоня
тимемося особисто і чекатимемо 
на поклоніння Йому з іншими. 
Ми поділятимемо відчуття Давида, який написав: “Я ра
дів, як казали мені: «Ходімо до дому Господнього!»” 
(ПС. 122:1).

ПОКЛОНІННЯ БОГУ НАДИХАЄ  
НА СЛУЖІННЯ
На прикладі ангелів ми також дізнаємось, що поклоніння 
веде до охочого служіння, яке прославляє Бога. Як зазна
чалося вище, твердження в Посланні до євреїв 1:14, що ан
гели є “духами служебними, що їх посилають на службу”, 
краще перекласти “духи поклоніння, що їх посилають 
служити”. В Біблії ангели є радісною групою, завжди 
прагнучою і готовою виконувати Божі накази. Вони ра
діли, коли Бог основував землю (ЙОВ 38:7). Поєднання  
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поклоніння і готовності служити висловлене псалмоспів
цем: “Благословіть Господа, Його Анголи, велетні сильні, 
що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу слів Його! 
Благословіть Господа, усі сили небесні Його, слуги Його, 
що чините волю Його!” (ПС. 103:2021).

Ангели є громадою поклоніння. Вони служать Богу 
з готовністю, завзяттям і зі свідомою залежністю від 
Нього. Вони ніколи не виявляють неохоту до виконання 
Його наказів. Складовою їхнього служіння, яке випливає 
з поклоніння, є вдячність. Вони розуміють, що Бог міг 
обійтися і без їхньої допомоги. Вони знають, що Він може 
лише Своїм словом зробити все, що забажає. Ангели зна
ють: вони створені завдяки Його любові, і Він використо
вує їх для виконання Своєї волі. Це не лише робить їх зав
зятими в служінні, але і викликає в них смирення.

Михаїл, єдине небесне ство
ріння, яке назване “Арханголом”, 
виявив смиренну повагу до ди
явола, коли сперечався із ним 
щодо тіла Мойсея. Можливо, са 
тана хотів аби ізраїльтяни знай
шли місце його поховання, споді
ваючись, що воно стане предме
том поклоніння. Яким би не було 
питання суперечки, Михаїл не на
важився винести сатані суду зне
важливого, а сказав: “Хай Господь 
докорить тобі!” (ЮД. 9). Через свою 
богосвідомість він був смирен
ним у служінні.

Ангели показують нам, що 
близькість до Бога викликає по
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клоніння, і що воно надихає на охоче, палке і смиренне 
служіння.

СЛУЖІННЯ БОГУ ПРИНОСИТЬ РАДІСТЬ
Ангели також навчають, що належне служіння прино
сить радість. Постійність їхнього старанного служіння 
Богу посилює їхню радість. Біблія говорить, що “радість 
буває в Божих Анголів за одного грішника, який кається” 
(ЛК. 15:10). Їхня радість відображена в славослів’ї в усій 
книзі Об’явлення. В Євреїв 12:22 
сказано, що віруючі в Ісуса Христа 
перебуватимуть серед “десятків 
тисяч Анголів”. Їхнє вдячне, сми
ренне й охоче служіння прино
сить їм велику радість.

Біблія також надає багато оз
нак, що через служіння Господу 
нас сповнює радість. В Святому 
Письмі слова радісний і радість 
вжиті більше 100 разів, часто 
змальовуючи Божий народ і його 
почуття під час поклоніння і слу
жіння Господу. Додайте до цього 
багато прикладів подібного вжи
вання слів втіха і радіння, і ми отримаємо чудову кар
тину: ті, хто служить Богу зі вдячністю і хвалою, будуть 
щасливими людьми.
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Вищість Ісуса Христа

Майже 50 років тому французький бого
слов Жан Герінг провістив:

“Невдовзі прийде той час, коли тільки новозавітна 
доктрина про ангелів формуватиме захист від 
певних гностичних або «релігійних» рухів, які нав
мисно чи ненавмисно можуть навернути багатьох 
віруючих до культу ангелів, сил та «елементів»”.

Три
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Нам потрібно зважати на це застереження. Зде 
більшого християни достатньо поінформовані, щоб 
відкидати окультизм , спіритизм, астральне зцілення, 
східний містицизм та інші вірування, які ясно засуджені 
в Писанні. Однак поширеність цих вірувань і звичаїв 
у нашому суспільстві справила вплив на християнську 
громаду. Багато віруючих починає зосереджувати увагу 
на вченні про “духовний світ”. Вони роблять акцент 
на тому, як змусити добрих ангелів на них працювати. 
Вони розробили вчення, щоб виганяти демонів і завда
вати поразки дияволу.

Проблема цього вчення по
лягає в тому, що воно не ґрун
тується на Писанні. Досвід стає 
важливішим за Біблію. Однак ще 
більшою проблемою будьякого 
вчення, пов’язаного з духовним 
світом, є недостатній акцент на 
Особі і праці Ісуса Христа.

Апостол Павло попередив ві
руючих в Колосах про лжевчите
лів, які під виглядом смирення 
казали, що ми маємо вдоволь
нятися поклонінням ангелам, 
а не думкою про наше право вхо
дити у присутність Єдиного Бога. 
Апостол сказав, що такий вчи
тель “вдається до того, чого не 
бачив” (КОЛ. 2:18). Однак у своєму 
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акценті на досвіді він “не тримається Голови” (В. 19). 
Відсутність життєво важливого зв’язку з Ісусом Христом 
усуває людину від Джерела духовного життя і росту. Ісус 
Христос має бути вищим. Йому треба поклонятися як 
Богу. Ангели мають вважатися 
створіннями, духовними істо
тами, яких Бог створив для по
клоніння і служіння Собі.

Текст із Євреїв 1:414 чудово 
змальовує вищість Христа над 
ангелами. Він є Сином, Якому 
всі ангели повинні поклоня
тися (В. 56). Він названий “Богом” 
і Його престол “навіквіку”, тоді 
як ангели є створіннями і Його 
слугами (В. 79). Господь Ісус існу
вав відвічно, ніколи не зміниться 
і царює на небесах, тоді як ангели 
є “духами служебними”, посла
ними Ним на служіння тим, “хто має спасіння вспадку
вати” (В. 1014).

Ісус Христос є вищим. Він є Головою Церкви (КОЛ. 2:18

19). Йому поклоняються ангели (ОБ. 5:1112). Одного дня 
всі люди, добрі ангели і демони визнають верховенство 
Христа (ФИЛ. 2:10). Нехай Він буде вищим у нашому житті 
сьогодні!
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Роздуми

Чи потрібно вірити в існування ангелів? 
Біблія часто згадує ангелів (БІЛЬШЕ 250 РАЗІВ) від 
Буття до Об’явлення. Не тільки Ісус посилався 

на ангелів у Своєму вченні. Новий Завіт також оповідає 
про присутність ангелів при народженні, воскресінні та 
вознесінні Ісуса. Ангели служили Йому в пустелі після 
спокушання сатаною і в Гефсиманському саду до самого 
арешту і розп’яття. Отже, віра в Біблію зобов’язує вірити 
в духовний світ.

Можна вірити в існування ангелів, однак ніколи не 
зрозуміти, як застосувати до свого життя сказане про них 
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в Божому Слові. Ми сподіваємось, 
що цей буклет показав наявність 
практичних істин, які можна ви
явити, пізнаючи про них більше.

Ви шукаєте відповіді на пи
тання про дійсність духовного 
світу? Замість того, щоб читати усі 
книги на цю тему, подумайте над 
тим, що Біблія говорить про Ісуса 
Христа. Він існував у духовному 
світі як вічний Бог. Однак 2000 ро
ків тому Він прийшов у матеріаль
ний світ як Людина, щоб понести 
покарання за наш гріх – померти. 

Він прожив досконале життя і став замісною жертвою, 
коли Його розп’яли на хресті. Потім Він воскрес, аби да
рувати вічне життя усім, хто повірить в Нього. Апостол 
Іван написав: “А всім, що Його прийняли, їм владу дало 
дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його” 
(ІВ. 1:12). Повірте в Христа. Ангели служать Йому, це маєте 
робити і ви. 

34 ЧОМУ МИ МОЖЕМО НАВЧИТИС Я У АНГЕ ЛІВ?

Повірте в Хри
ста. Ангели 

служать Йому, 
це маєте  

робити і ви.



Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/

