
НЕЗНАННЯ БІЛЬШЕ НЕ Є ВИПРАВДАННЯМ 
ВІД МІСЦЕВОГО ДО УНІВЕРСАЛЬНОГО! 

СН4:8-12 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Поясніть секуляризм, плюралізм і постмодернізм! 
 
 

 
ДУХ!  V8a 
Петро наповнився Святим Духом.  Дієслово «плестез» - наповнений, - це той, який 

використовується для опису зішестя Святого Духа на П'ятидесятницю в Ч2, 4.  Однак те саме 

дієслово також використовується в Ch4:31 таким чином, що передбачає подальше 

«наповнення» для сміливості у проголошенні.  У будь-якому випадку, обітниця Ісуса про 

«слова та мудрість», що ніхто з ваших супротивників не зможе протистояти або суперечити, 

була виконана – Луки Ч21, 12 -15! 
 
Ім'я Ісуса має важливе значення в Ч2:38, Ч3:6, Ч3:16 і продовжується в Ч4:7, Ч4:10, Ч4:12, 

Ч4:17, Ч4:18 і Ч4:30! 
 
МОВА!  V8b-10 
Петро вже втретє використовує формулу «ти вбив Його, Бог Його воскресив» (Дії Ч. 2, 23-24, 

Гл. 3, 15). 
 
А тепер поспостерігайте, як Петро переходить з місцевого в універсальне.  Вірш 10: «Нехай 

усім вам, — каже Петро, — буде відомо, — що ім'ям Ісуса Христа з Назарету, якого ви 

розіп'яли, якого Бог воскресив із мертвих, ним цей чоловік стоїть перед вами добре».  Отже, 

Петро починає з образливого факту, що Ісус родом з конкретного, місцевого села, від якого 

ніхто не очікував нічого доброго — Назарету (Чи може щось хороше вийти з Назарету?  Івана 

Ч. 1, 46).  Що ще гірше, цей Ісус був меншим, ніж місцевий ніхто.  Він був такою загрозою, 

яку ви розіп'яли як злочинця.  У нього є загальне ім'я, Ісус, (скорочено Джош!); Він з міста, 

яке настільки незначне, що навіть не згадується в Старому Завіті, Назарет;  Його стратили, як 

звичайного вбивцю.  Ось хто зцілив цю людину.  Це самий Ісус. 
 
 



Тому що Він живий.  І ось виходить нечуване твердження: «кого Бог воскресив із мертвих».  

Тепер це вже не так локально!  Тому що Бог не місцевий!  Бог універсальний!   Бог знає все і 

є всюди і керує світом.  Якщо Бог взяв до відома цю людину і воскресив Її з мертвих, то є 

щось дуже немісцеве, непровінціальне, щось дуже глобальне в тому, ким Він є і що Він 

робить. 
 
КАМІНЬ!  V11-12 
Псалми 118:22-23 - «Камінь, який відкинули будівельники, став    

                          наріжним каменем.  Це Господня дія;  Це дивовижно в наших 

    очах".  Останній псалом, який Ісус співав на тайній вечері  –  

    Матвія Ч26:30 – «І коли вони заспівали гімн, то    

                          вийшли на Оливну гору». 
 
Ісая Ч28:16 - Тому так говорить Господь БОГ: "Ось я той, хто    

                         заклав як основу в Сіоні, камінь, випробуваний камінь,   

   дорогоцінний наріжний камінь, надійного фундаменту: Хто повірить, 

              той не поспішатиме".   
 
Метт Ч21:42  - Ісус сказав їм: «Хіба ви ніколи не читали в Писаннях:    

                         Камінь, який відкинули будівельники, став наріжним каменем;  це  

   було Господнім вчинком, і це дивовижно в наших очах?"    

   (Марка Ч. 12, 10-11; Луки Ч20:17)  
 
1 Петро Ч2:7 - Отже, честь для вас, хто вірить, але для тих, хто не    

                         вірить: «Камінь, який відкинули будівельники, став    

                         наріжним каменем» 
 
Джон Пайпер бачить це так - «Тоді Петро у v11 використовує слова Псалма 18:22, щоб 

сказати те саме на зображенні слів: «Цей Ісус - камінь, який був відкинутий вами, 

будівельниками, який став наріжним каменем».  Якщо порівнювати Царство Боже з будівлею, 

то будівельники є релігійними лідерами.  Вони оглянули камінь, який називався Ісус з 

Назарету, щоб побачити, чи може Він бути цеглинкою в стіні істини.  Вони сказали "Ні", 

відкинули Його і викинули як непридатного для використання.  Але Бог, головний архітектор, 

підійшов і побачив камінь, що лежав у могилі, взяв Його в руки і зробив Його не тільки 

цеглою в стіні, але й головою кута - головним каменем у будівлі!  Люди відкинули Ісуса як 

просто місцеву загрозу, яка не має жодного значення, крім пагорба вбивства Голгофи.  Але 

Бог зробив Ісуса універсальною головою над усім Своїм домом.   Як сказано в Діях Ч2:36: 

«Бог створив його і Господом, і Христом». 
 
Будівельники мають бути мудрими, досвідченими та експертами, але вони відкинули саме 

цей камінь, відчуваючи, що він марний для їхніх цілей!  Однак саме цей камінь Бог обрав цей 

камінь, спочатку Ізраїль від усіх народів, але також (і завжди) ІСУС! 
 
Автори Старого Завіту використовували цей текст, щоб проілюструвати, як світові лідери 

відкинули обраний Богом Ізраїль, а автори Нового Завіту, Матвій, Марк, Лука та Петро, 

використовують саме цей текст, щоб проілюструвати, що могутні фігури, тобто єврейські 

лідери, відкинули Ісуса! 
 
За словами Пайпер, "Пітер звертається до наслідків цього загального панування Ісуса у вірші 

12: "Немає спасіння ні в кому іншому, бо немає іншого імені під небом, даного серед людей, 

яким ми повинні бути врятовані".  Оскільки Бог воскресив Ісуса з Назарету з мертвих і 

оскільки Бог зробив його головою над усім своїм домом - над усім царством і всім 



викупленим, тому Ісус тепер є єдиним шляхом до неба, і визнання його імені є єдиною 

надією на порятунок від гріха та суду. 

Нам потрібно відчути силу цього універсального твердження в наш плюралістичний вік. 

«Немає спасіння ні в кому іншому!»  Невже ти не маєш на увазі нікого, Пітере?  Або ви 

просто говорите в обмеженому єврейському контексті — тільки серед юдеїв немає іншого 

шляху до неба, крім їхнього справжнього Месії?  Ні, каже він, причина, по якій немає 

спасіння ні в кого іншого, полягає в тому, що "немає іншого імені під небом (не просто 

ніякого іншого імені в Ізраїлі, але і ніякого іншого імені під небом, включаючи небо над 

кожною країною світу), даного серед людей (не тільки серед юдеїв, але і серед людей), за 

допомогою якого ми повинні бути врятовані". 

Петро зосереджується на ІМЕНІ Ісуса.  Але чому Петро зосереджується на Своєму імені?  

"Під небом немає іншого ІМЕНІ, за допомогою якого ми повинні бути врятовані".  Він 

говорить щось більше, ніж те, що немає іншого джерела економії енергії, за допомогою якого 

ви можете врятуватися під якимось ІНШИМ ім'ям.  Суть слова: «Іншого ІМЕНІ НЕМАЄ» 

полягає в тому, що ми спасенні, прикликавши ім'я Господа Ісуса.  Його ім'я є нашим входом у 

спілкування з Богом.   Шлях спасіння вірою – це шлях, який прославляє ім'я Ісуса. Петро 

говорить у Дії Ч. 10, 43: «Кожен, хто вірує в Нього, отримує прощення гріхів через Своє 

ім'я».  Ім'я Ісуса є центром віри і покаяння.  Для того, щоб повірити в Ісуса для прощення 

гріхів, ви повинні вірити в Його ім'я.  Тобто ви, мабуть, чули про Нього і знали, хто Він як 

конкретна людина, яка виконала особливу спасительну роботу і воскресла з мертвих ». 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Чи бачите ви, як Петро показує, як Ісус переходить від «місцевої, звичайної, незначної 

людини до Вселенського Спасителя»? 
 
Як v12 замовчує «фальшиві релігії»? 
 
Чому євреї чи решта світу не можуть сказати, що вони були невігласами (Ч. 3, 17 + Ч. 4, 

10)? 
 


