
СВІДКИ В ЄРУСАЛИМІ! 
ДІЇ СН4: 1-7 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Чи можемо ми відтворити наш DVD щодо церковних будівель у Моррістоні?  Наскільки 

добре ми розуміємо розвиток євангелії в Моррістоні, Уельсі та Великій Британії? 
 
СКАРЖНИКИ!!  В1-3 
Розглядаючи звинувачення та застереження Петра в гл.3:12-26, не слід дивуватися, що 

храмовці були «сильно стурбовані» (використовуються лише тут і в Дії Ч. 16, 18), буквально 

маючи на увазі, що вони зношені, не в змозі більше з цим миритися! 
 
Найбільше їх турбувало те, що апостоли проголошували в Ісусі «воскресіння мертвих».  Це 

повністю суперечило переконанням саддукеїв! 
 
Саддукейська партія, яка складалася з первосвящеників, старійшин і вельмож 

(землевласників), заперечувала, що в останній день відбудеться загальне воскресіння з 

мертвих (Луки Ч20, 27; Дії Ч23, 7-8).       
 
Ранній спротив проповідуванню Євангелія виявляється доктором Лукою, оскільки він 

походить головним чином зі священичих і саддукеанських чинів «священиків і капітана 

храмової варти і садукеїв».  «Капітан охоронців храму» був командиром TPF (Храмової 

поліції).  Він вважався нижчим за рангом лише первосвященика Анни і мав обов'язок 

підтримувати порядок на дільницях Храму! 
 
Садукеї були нащадками хасмонеїв, які озиралися на Маттатія, Юду, Джонатана та Симона 

(168 – 134 рр. до н.е.) як на відкриття месіанської епохи і бачили себе увічненими тим, що 

почали їхні батьки.  Як священики з племені Леві, вони стверджували, що представляють 

давню ортодоксію і не були зацікавлені в нововведеннях!  Таким чином, вони виступали 

проти будь-якого розвитку біблійного права (усного закону), таких речей, як ангели та 

демони та вчення про воскресіння! 
 
Так само саддукеї відкинули те, що вони вважали марними надіями на небесне втручання 

Бога в життя народу і на прийдешнього Месію. 
 
Крім того, як політичні правителі та панівні поміщики вони наголошували на співпраці з 

Римом та збереженні статус-кво.  Більшість священиків були саддукейськими вмовляннями, 

причому TPF повністю складався з левитів, а капітан охорони храмової поліції завжди був 

високопоставленою кастою Саддуке, разом з кожним із первосвящеників!      
 
Жерці і садукеї були «сильно стурбовані» двома справами: 
 
1. По-перше, апостоли навчали людей, діяльність, яку представники саддукейських 

чинів розглядали як загрозу статус-кво. 
2. По-друге, Петро та Іван дратували саддукеїв, бо проголошували в Ісусі воскресіння 

мертвих!  Той факт, що Ісус воскрес, довів вчення про воскресіння для тих, хто вірив в 

Ісуса! 
 
Так Петра та Івана заарештували і взяли під варту на ніч. 
 
 
ХРИСТИЯНИ!!  V4 



Не всі погоджувалися з саддукеями поглядом на діяльність і посланням апостолів.  Пізніше в 

Діяннях Лука говоритиме про загальну терпимість народу, поміркованість фарисеїв і 

прагнення Риму до миру на землі, оскільки кожен з них бере участь у стримуванні саддукеїв 

від того, щоб робити все, що вони могли зробити, щоб протистояти євангелії та її раннім 

місіонерам.  Тут, однак, він розповідає нам, що багато хто з тих, хто чув послання, повірили,  

в результаті чого єрусалимська громада зросла в цілому до 5,000! 
 
Лука хоче, щоб його читач (і читачі) були негайно заспокоєні, що, незважаючи на те, що 

Петро та Іван спочатку були заарештовані та замкнені, Євангеліє не може бути обмежене або 

прикуте ланцюгами! 
 
Подивіться, яка велика Церква зараз! 
 
РАДА!!  В5-7 
«Синедріон», що означає «рада», були керівним органом і верховним судом нації!  Синедріон 

складався з первосвященика – президента та 70 інших, що складалися з фарисеїв і садукеїв та 

членів їхніх сімей.  У ньому домінували саддукеї і зазвичай дзвонили на їх прохання! 
 
Підкреслюючи, що ранній спротив християнству виник головним чином з числа саддукеїв, 

Лука вказує на те, що саддукеанська стихія була особливо добре представлена на першому 

суді над апостолами - «Анна первосвященик був там (первосвященик протягом 9 років н.е. 6-

15 рр.), Так само як і Каяфа (Його зять і первосвященик протягом 18 років н.е.18 - 36),  Іоанн 

(можливо, син Анни) і Олександр.  Анна представлена в Новому Завіті як справжня впливова 

особа та влада, що стоїть за престолом (Луки Ч. 3, 2; Івана Ч. 18, 13-24). 
 
Саме перед такою радою, ймовірно, поставленої півколом, були приведені Петро та Іван.  

Чоловік, який був зцілений, також був там (v14), не впевнений, чи був він у в'язниці на ніч.  

Апостоли були покликані відповідати за свої вчинки, і вони використовували цю нагоду для 

свідчення та євангелізації. 
 
«Якою силою або яким ім'ям ви це зробили» так схоже на Луки Ч20: 1-8, коли Ісуса 

допитували, ймовірно, багато хто з тих самих людей!  Якою надприродною силою ви 

робите ці речі? 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Будь-яка Церква, яка не проголошує Добру Новину Ісуса Христа, а натомість проголошує 

фальшиве Євангеліє, може бути схожою на саддукеїв, фарисеїв і капітанів храму, які більше 

турбуються про збереження «релігійних пасток», пов'язаних з владою, статусом і 

багатством, а також про те, щоб «статус-кво» продовжувався!  Якщо ми придивимося 

досить уважно, то побачимо, що такий тип опозиції, «зберігаючи пастки і статус-кво», 

все ще триває проти справжньої євангельської Церкви і сьогодні! 
 
У Місійній Церкві (TMC), щоб захиститися від такого хибного вчення, ми прагнемо жити і 

приносити жертви через учнівство: 
1. Богословська ясність 
2. Залучення до культури 
3. Місійні інновації 
 
Як ви розумієте DVD? 
 


