
ЄВАНГЕЛЬСЬКА БЛАГОДАТЬ НАПОВНИЛА РАДИКАЛЬНУ СПІЛЬНОТУ 
БУТИ МІСІЙНИМ І ТУРБОТЛИВИМ У ТУРБОТІ! 

ДІЇ Ч4:32-37 
 

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 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Штукатурки!  Ви видаляєте їх «швидко» або «повільно»? 
 
ВЕЛИКА БЛАГОДАТЬ ВИКЛИКАЄ РАДИКАЛЬНУ ЄДНІСТЬ!  V32 
Як виглядає нове життя у Христі та спільноті євангельської благодаті?  
 
Порівняйте Ч2:42-47: 
1. Церква навчала і виховувала своїх членів.  V42 
2. Церква об'єднала своїх членів.  V42+46 
3. Церква перевела членів Церкви у стосунки взаємної підтримки і спілкування.  

V42+44 
4. Церква проводила як збори малих груп, так і збори великих груп.  V46 
5. Церква виконувала обряд/таїнство вечері Господньої. V42+46 
6. Церква проводила багато часу в груповій молитві.  V42+46 
7. Церква практикувала радикальне управління.  V44+45+46 
8. Були діяння/дії влади, які підтверджували вчення апостолів.  V43 
9. Церква мала загальний дух РАДОСТІ.  V47 
10.  Життя громади було надзвичайно привабливим для сторонніх.  V47 
11.  Церква була євангелістично ефективною.  V47 
12.  Коли люди були врятовані, вони були включені в глибокі стосунки в 

церковному тілі, а не тільки в Господі.  V42-47 
 
 
 



З Ч4:32-37: 
 
1. Повна кількість була одного серця і душі.  В 32 
2. Вони були готові поділитися.  V32+34+35 
3. У них було все спільне.  V32 
4. На всю потребу відгукнулися.  V34+35 
5. Християни були готові продати майно, щоб задовольнити потребу.  V34+37 

6. Радикальні приклади ставлення до багатства і потреб.  V32-37 
 
У чому схожість?  Я б запропонував наступне: 
 
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     
 
Лука повідомляє нам про надзвичайну щедрість і турботу, які рання Церква мала одне 

до одного, що є надзвичайним з огляду на те, як швидко Церква зросла зі 120 до 5000+ 

і як часто, коли відбувається такий тип радикального зростання, може стати 

очевидним розділення і нехтування індивідуальними потребами! 
 
Ця щедрість і турбота виникають через Божу благодать, коли ми об'єднані разом 

у Божій місії та в Божій турботі один про одного. 
 
ВЕЛИКА БЛАГОДАТЬ ВИКЛИКАЄ РАДИКАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО ІСУСА!  

V33 
Апостоли свідчать про воскресіння Ісуса, саме це і було призначено і доручено 

робити (Ч. 1, 8 + 22)!  Їм була обіцяна сила для цієї роботи (Ч. 1, 8) і дана ця сила (Ч. 

2, 1-4), яку можна було побачити в чудесах (Гл. 2, 22; Ч3:12; Ч. 4, 7) і виражений 

потужною переконливою промовою (див. вище). 
 
ВЕЛИКА БЛАГОДАТЬ ВИКЛИКАЄ РАДИКАЛЬНУ ЩЕДРІСТЬ!  В34-37 
Ми маємо чудовий приклад «благодаті в дії» з Варнавою – що означає «Син 

підбадьорення», який продає «а» поле, а не всі свої поля, і кладе його до ніг апостолів!  

Особисте майно, але не приватне майно!  Будучи грішними людьми, ми можемо 
так тягнутися до приватного майна.  Те, що охопило нас, можливо, до такої міри, що 

нам дійсно важко відпустити їх, особливо для того, щоб допомогти іншим 

християнам.  Як ми з цим справляємося?  Велику благодать бачить зовні не 

егоїстично!  Нам потрібна Божа скандальна благодать!  Без благодаті ми не можемо 

відпустити, коли знаємо, що повинні! 
 
Варнаву висуває Лука, який незабаром протиставить його, з Ананією і Сапфірою!  

Варнава, згаданий тут і в:   
 
1. Ch9:27 – Застряг за Павлом перед ранньою Церквою!  (Галатам Ч. 1, 18) 
2. Ч11, 25-26 – Знайшов Павла і відвіз його в Антіохію! 



3. Ч13:1-6 – Посланий Антіохійською церквою! 
4. ЧС13:46 – Сміливо розмовляючи з Павлом! 
5. Ч14:4+14 – Він апостол! 
6. Ч15, 36-39 – Мав величезну незгоду з апостолом Павлом через Івана Марка! 

7. Колосянам Ч4:10 – двоюрідний брат Івана Марка! 
8. 1ст Коринтянам Ч. 9, 6 – Як і Павло, ніколи не користувався правами апостола!    

9. Галатів Ch2: 9-14 – місіонерська робота язичників, але легко введена в оману!  

Щоразу, коли апостол Павло згадує Варнаву, це завжди зі словами співчуття та 

поваги! 
 
Який приклад! 
 
«Покладено до ніг апостолів» - останній вислів тут говорить про те, що деяка 

формальна передача в загальний фонд, під наглядом апостолів для задоволення 

потреби в євангельській спільноті! 
 
Дарування Варнави відповідало його імені та його характеру, як ми побачимо через 

запис Луки в наступних розділах! 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Пам'ятайте про 5 "G"! 
Згадайте 6 пиріжків з фаршем!  2 сильних християнина, 2 хитких християнина, 2 

нехристияни! 
Запам'ятайте ілюстрацію шини!  Продовжуйте просити, щоб його заповнили! 
ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТЬ – БУДЬМО РАДИКАЛЬНО ЩЕДРИМИ! 
 


