
ВИПРОБОВУЮЧИ ДУХ ГОСПОДНІЙ, 
ХТО УНІКАЛЬНО ПРАЦЮЄ В БОЖІЙ ЦЕРКВІ! 

ДІЇ Ч5:1-11 
 

ПОВТОРНА ШАПКА! 
Церква в Єрусалимі спочатку була: 

1. 120 осіб - ЧС, 1:15 

2. потім 3120 осіб - ЧС2:41 

3. потім 3120+ осіб - ЧС2:47 

4. до 5000 чоловіків, ймовірно, що завгодно від 5000 - 10 000 чоловік - Ch4:4 

Петро проповідував тричі до цього моменту: 

1. Ч1:15-26 

2. Ч2:14-36 

3. Ч3:12-26 

4. Ч4:8-12 

(Буде 8 від Петра - Ч1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-48; 11:4-18; + 15:7-

11) 
 
Апостоли сповнені і продовжують сміливо говорити!  Ч4:31 
 
П'ЯТЬ ЖИТТЄВИХ ОЗНАК ДУХА НАПОВНИЛИ ЦЕРКВУ З ОБОХ УРИВКІВ! 
1. ЄВАНГЕЛІЄ – центральне місце, з якого випливає все інше 
2. ЗРОСТАННЯ – особиста власність, бажання зростати у святості 
3. ГРУПИ – групи здорового учнівства, ходьба разом 
4. ДАРИ – християни використовують свої дари для побудови Божої Церкви 
5. ДАРУВАННЯ – християни використовують свій час, таланти та скарби 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Хто може згадати фільм «Чотири весілля і похорон» і хто в ньому знімався?  Four 
Weddings and a Funeral) — британська романтична комедія 1994 року режисера 

Майка Ньюелла. Це перший з кількох фільмів сценариста Річарда Кертіса, в якому 

знявся Х'ю Грант, і розповідає про пригоди Чарльза (Гранта) та його кола друзів через 

ряд соціальних випадків, коли кожен з них стикається з романтикою.  За участю – Х'ю 

Грант (Чарльз), Енді Макдауелл (Керрі), Крістен Скотт Томас (Фіона), Шарлотта 
Коулман (Скарлетт), Джон Ханна (Метью) і вікарій Роуен Аткінсон (батько 

Джеральд).   
 
Ось у нас два шахрайства, два похорони і два страхи! 
 
ДВА ШАХРАЙСТВА!  В1-2 
Вперше після дезертирства Юди, євангельська спільнота з приблизно 9000+ християн 

в Єрусалимі, переживає серйозний внутрішній конфлікт!  Що, як наслідок, ставить під 

загрозу єдність Церкви та її стосунки зі Святим Духом.  Зіткнувшись зі зростаючим 

спротивом невіруючих (Ч. 4, 18 + 21 + 29), вони попросили сміливості (Гл. 4, 29), щоб 



продовжувати проголошувати Слово Боже, і були знову наповнені Духом Божим (Ч. 4, 
31). 
 
І чоловік, і дружина разом беруть участь у кричущому акті повстання проти Бога, 

який у чомусь паралелює історію іншого чоловіка та дружини та первородного гріха в 

Буття Ч3!  «Первородний гріх» Церкви зображується з точки зору нечесності грошей 
(продажу майна на певну суму) і обману Церкви (начебто віддає всі доходи від 

продажу), вдаючи, що кладе всі виручені кошти до ніг апостолів! 
 
Поклав його до ніг апостолів – Ч4:35 + Ч4:37 і тут Ч5:2, маючи на увазі, що існує 

певний фонд, де християни розпродавали надлишки і дарували кошти в повному 
обсязі апостолам для задоволення потреб у євангельській спільноті Ч4:34-37. 
 
Фраза «стримувався», можливо, була навмисно використана Лукою, пригадавши 

Ачану в суддів Ч7, який зберігав певне майно, що належало Господу, для приватного 

користування.  Однак у цьому випадку, як дає зрозуміти Петро, до і після продажу 
майно належало і Ананії, і Сапфірі, щоб робити, як їм заманеться, не було 

необхідності бути нечесним або обманювати. 
 
ДВА ПОХОРОНИ!  В3-10 
Сатана наповнив серце і Ананії (мається на увазі, що Яхве милостивий), і Сапфіри 

(що означає прекрасна), спонукаючи їх брехати Святому Духу і обманювати Церкву!  

Лука у своєму Євангелії 5 разів використовує ім'я «сатана»  – Ч10:18; Ч11:18; Ч13:16; 

Ч22:3; Ч22:32  і 2 рази в Діяннях тут і в ЧС26:18.  Він 5 разів використовує ім'я 

«диявол» в Євангелії від Луки - Ч4:2,3, 6 + 13; Ч8:12 і 3 рази в Діяннях, тут і в Ч10:38 
+ Ч13:10.   
 
Мова «наповнення або наповнення» – Ч2:2, Ч2:4, Ч4:8, Ч4:31, Ч6;3, ЧС6:5, ЧС6:8, 

ЧС7:55, ЧТ9:17, 11:24, Ч13:9, зазвичай асоціюється з присутністю Святого Духа, або з 

дарами чи благодатями, що надаються Духом.  Тут він використовується для того, щоб 
показати, як сатана перемістив тактику від застосування сили до Церкви ззовні до 

використання брехні зсередини Церкви. 
 
Хоча сатана чітко ідентифікується як той, хто наповнив серця, обидві людини повинні 

взяти на себе повну відповідальність за свої співучасть!  Так, сатана є «упорядником 
гріха (2 Кор. 11, 3) і вбивцею, і батьком усієї брехні» (Івана Ч. 8, 44) і згрішив від 

початку (1 Івана Ч. 3, 8), але люди несуть повну відповідальність за свою участь у 

гріху! 
 
Після того, як питання Петра викривають гріх, божий суверенний 

божественний суд негайно здійснюється! Не брешіть і не випробовуйте Бога 

Святого Духа!   
 
ДВІ ГРУШІ!  V5b+11 
Великий страх – PHOBOS MEGAS – Включає в себе здорове почуття благоговіння 
(почуття благоговійної поваги, змішане зі страхом і подивом, натхненне) 

божественною силою і благоговінням перед Богом, а не терором або панікою!  Такий 

страх був відповідною реакцією на подібні події! 



Лука вперше використовує слово або термін «церква» грецьке слово «Екклезія» 
(«збирання викликаних»), в Стародавній Греції, збори громадян в місті-державі. 

Його коріння лежали в гомерівській агорі, зустрічі народу. 

 
Вся християнська спільнота була охоплена великим страхом, не жахом чи панікою, а 

трепетом, подивом і благоговінням перед Богом! 
 
Нехай це будуть ми на початку нового року! 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Подивитися на: 
 
Дії Ч5:3 – Брехня 
Дії Ч7:51 – Чинити опір 
Ефесянам Ч4:30 – Скорбота 
1-й Солуняни Ч5:19 – Гасіння 
Євреїв Ч10:29 – Образа/Обурена 
 
Що ви думаєте про ці тексти?  Обговорити. 
 


