
ЗАСТОСУВАННЯ 
Така ж сила тоді, як і зараз, доступна і зараз! 

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 

5. Зараз!  Люди стають християнами щодня, у безпрецедентний спосіб – ЧС5, 14!  

10 000+ можливо!! 

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 
Оригінальну версію пісні, представлену в оповідальній частині фільму, виконують 

Саллі Дворський, Мішель Пфайффер і дитячий хор (соліст дитячого хору: Ендрю 

Брайан).  2 листопада 1998 року пісня «When You Believe», яку співали Вітні та 

Мерайя Кері, була випущена як сингл у США. Пісня взята з музичного анімаційного 

фільму DreamWorks 1998 року «Принц Єгипту», написаного Стівеном Шварцом, з 

додатковою музикою та текстами письменника-продюсера Babyface. 
 
РУКИ!  V12 
Чудотворство – буквально хворі зцілюються покладанням рук!  Дотик людини 

тримався руками, щоб передати авторитет, владу або благословення.  За словами 

Вейна Грудема, «методи, які використовував Ісус та учні для зцілення, 

варіювалися від випадку до випадку, але найчастіше вони включали покладання 

рук.  У щойно цитованому вірші Ісус, без сумніву, міг би вимовити потужне слово 

веління і миттєво зцілити всіх у великому натовпі, але замість цього «Він поклав 

руки на кожного з них і зцілив їх» (Луки Ч. 4, 40).  Здається, що покладання рук 

було основним засобом, який Ісус використовував для зцілення, тому що, коли 



люди приходили і просили його про зцілення, вони не просто просили про молитву, 

а говорили, наприклад, «прийдіть і покладіть на неї свою руку, і вона буде жити» 

(Мт. Ч. 9, 18)» (Систематичне богослов'я, pg1065).   
 
Виступав публічно і зібрався разом у Соломоновому портику/колонаді (Гл. 3, 11; Івана 

Ч10:23 – Ісус навчав там!).  Це був критий портик (споруда, що складалася з даху, 
підтримуваного колонами через рівні проміжки часу, зазвичай прикріпленого як ганок 

до будівлі), який пролягав по всій довжині східної частини зовнішнього двору Храму, 

відомого як «Суд язичників».  Публічна зустріч там, незважаючи на серйозні 

застереження синедріону не робити цього в ЧС4:18+21, свідчить про єдність і 

незмінну сміливість євангельської спільноти! 

 
ЛЮДСТВА!  V13+V14 
Відносини між християнами і населенням Єрусалиму?  Успіх проповіді апостолів!  Це 

складні для інтерпретації вірші!  Чи означає Лука, що через те, що сталося з Ананією 

та Сапфірою, нехристияни занадто боялися приєднатися до групи або наблизитися до 
неї?  Або Лука має на увазі, що були деякі християни, які через те, що сталося з 

Ананією та Сапфірою, також були занадто налякані, щоб приєднатися до зібраних 

християн? 
 
Що коли-небудь Лука означав, щоб його читачі зрозуміли, люди, де все ще спасаються 

і покладають свою довіру на Бога через вчення апостолів, на безпрецедентній основі, і 

все ж були й такі, люди, які через страх не приєдналися до них!  Типова людська 

природа, де спільнота має і відштовхування, і тяжіння! 
 
ЗЦІЛЕННЯ!  V15-V16 
Навіть якщо люди не наважуються відвідати Портик/Колонаду Соломона, вони були 

готові зустріти його на вулиці!  Слова Луки свідчать про бажання більш тісного 

контакту з Петром, незважаючи на побоювання, відзначене в V13.  Петру навіть не 

потрібно говорити, або, здається, приділяти будь-яку увагу хворим, оскільки 
євангельська спільнота сповнена, а не тінь, присутності та сили Божої! 
 
Тож не дивно, що звістка про цю потужну присутність незабаром дійшла за міськими 

стінами, в довколишні регіони, і люди стікалися в місто, зі своїми хворими і 

одержимими демонами.  Які помічники, ті, хто приніс хворих і одержимих 

демонів!  Який кращий спосіб закінчити короткий абзац, який починався з знаків і 

чудес і закінчується тим, що одержимий демон був зцілений, така сила і діяння 

Христа, через Святого Духа апостолами (Гл. 3, 21)! 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Така ж сила тоді, як і зараз, доступна і зараз! 
 


