
ПІДКОРЯЮЧИСЬ БОГОВІ, А НЕ ЛЮДИНІ, ВИКОНУЄ ОБІТНИЦЮ (ГЛ. 1, 8)! 
ДІЇ Ч5:17-33 

 
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. потім 5000 чоловіків, напевно, що-небудь з 5000 - 10 000 чоловік - Ch4:4 

5. тоді люди стають християнами щодня, безпрецедентним чином – Ч5,14!  15 

000+ можливо! 

Петро проповідував чотири рази до цього моменту: 

1. Ч1:15-26 

2. Ч2:14-36 

3. Ч3:12-26 

4. Ч4:8-12 

(Буде 8 проповідей 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 
Що має статися в суді?  Якщо ви не визнаєте себе винним, адвокат обвинувачення 

вказує, чому вони вважають, що ви вчинили злочин. Вони представляють докази – які 

можуть включати виклик свідків злочину. Сторона обвинувачення повинна довести 

наступне, перш ніж вас зможуть визнати винними: 1. Що ви зробили щось незаконне, 
що ви це мали на увазі, і що ви вчинили злочин навмисно або необачно.  2. Що ви 

знали, що ви зробили неправильно, або що ви знали, що робите це.  3. Ви захищаєте 

свою справу або ви, або наш адвокат оскаржує те, що говорить сторона обвинувачення, 

і ви можете дати власні свідчення під присягою (коли ви повинні «присягнути», щоб 
сказати правду).  4. Суд виносить своє рішення.  5. Мирові судді (або суддя/присяжні) 

вирішать, винні ви чи ні в злочині. Якщо вас визнають не винним, вас «виправдають» 

і можуть піти.  Якщо вас визнають винним, суд винесе вам вирок. 

 
Ось що ось-ось станеться в Діяннях апостолів! 
 
Пауза для роздумів? 
1. Чому саддукеї ревнують?  V17 
2. Чому громадська в'язниця?  V18 
3. Що ангел має на увазі під "цим життям"?  V20 
4. Що це означає під «капітан храму і первосвященики чули ці слова (мається на 

увазі v23), вони були сильно здивовані .........»?  V24 
5. Після представлення апостолів, чому апостоли не згадують про спосіб їхньої 

великої втечі?  В27-33 



6. Чому первосвященик не згадує ім'я Ісуса?  V28 
7. Які 4 великі істини представляє Петро?   
8. V30 - Бог воскресив Ісуса 
9. V31 - Бог підніс Ісуса 
10. V31 - Бог пропонує покаяння і прощення 
11. V32 - Бог дав Святого Духа тим, хто слухається 
 
РЕВНОЩІ І АРЕШТ!  V17-18 
Якби мені довелося вибрати одне речення з книги Діянь, в якому була б викладена 

тема Книги, я думаю, що це були б Дії Ч1: 8.  Незадовго до того, як Ісус повернеться 

на небо, щоб зайняти Своє місце праворуч Бога, Він дає учням це Слово, яке 

перегукується з усією книгою Дії Апостолів: «Але ви отримаєте силу, коли Дух 

Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі та в усій Юдеї та 

Самарії,  і до кінця землі". 
 
Коли ми рухаємося по Книзі Дії Апостолів у цих проповідях, те, що ми бачимо, є 

виконанням цього обіцяння.  Святий Дух сходить на учнів знову і знову з 
незвичайною повнотою, результатом є надприродна сила, що веде до мужнього, 

життєдайного свідчення.  Дух... міць... Свідок... Нове життя - ось що ми бачимо, 

розгортаючись в історії ранньої церкви! 
 
За словами Джона Пайпера «І сила - це не просто тиха сила проповіді, яка 

виглядає природно, але насправді є надприродною (і ми дякуємо Богові за це!).  

Знову і знову сила, яка приходить зі свідком і допомагає зробити його таким, що 

змінює життя, є чимось надзвичайним, чимось явно надприродним - язиками 

вогню, шумом вітру (Гл. 2, 2-3), тремтячою будівлею (Ч. 4, 31). Або, як ми бачили 

в проповіді останніх тижнів, чудове зцілення і визволення, в Дії Ч5, 16.  Ефект 

цієї демонстрації сили описаний у вірші 14: "І більше, ніж будь-коли, віруючих 

було додано до Господа, безліч як чоловіків, так і жінок". Це гра з Дії Ч1:8.  Дух 

зійшов на Церкву незвичайним чином; проявляється надзвичайна сила; і 

життєдайне свідчення приводить людей у царство". 
 
Ви можете побачити причину, чому саддукеї так опрацьовують силу християн, 

подивившись на Дії Ч4: 1-2.  Саддукеї заперечували воскресіння мертвих (Дії 23:6-8).  

Отже, коли християни не тільки навчали цьому, але й робили знаки та чудеса, 

щоб підкріпити це (Дії Ч. 5, 12), ви можете уявити собі протидію!  Чисті ревнощі, 

їхнє служіння було безсилим, а служіння апостолів через Святого Духа було 
МОГУТНІМ! 

 
ВТЕЧА З В'ЯЗНИЦІ І АНГЕЛ!  В19 -21а 
Лука бажає, щоб Теофіл та його ширші читачі чітко дали зрозуміти, що апостоли були 

звільнені через «божественне втручання» (Гл. 12, 6-11- Петро + Гл. 16, 26-30 – Павло)   
Учні є не просто очевидцями, а свідками вуст, яким потрібно зайняти свою позицію!  

У випадку апостолів «трибуна» мала бути зроблена в самому центрі єврейського 

національного та релігійного життя, Храмі!  Апостоли отримали вказівку від ангела 

йти і стояти в Храмі – триматися за землю, стояти твердо, перед лицем 

суворих гонінь була потрібна собача непохитність до Євангелія!   
 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%2023.6–8


 Людські спроби запобігти місії Божій були божественно розчаровані! 
 
Вчинки апостолів відкривають їхню непохитну віру в Бога, а не в людину!  Джон 

Стотт стверджує: «Щоб бути впевненим, християни покликані бути сумлінними 

громадянами і взагалі кажучи, підкорятися людській владі (Рим. 13, 1; Тит Ч3:1; 1святого 

Петра Ч2:13).  Але якщо відповідна влада зловживає своєю Богом даною силою, щоб 

наказувати те, що Він забороняє або забороняє те, що Він наказує, то обов'язок 

християнина полягає в тому, щоб не підкорятися людській владі, щоб 

підкорятися Божій» (John Stott, The Message of Acts, pg116).    
 
ІСУС І ПРЕЗИРСТВО!  V21b-33 
Тим часом синедріон зібраний, і вони чекають приходу заарештованих апостолів!  Їх 

там немає, незважаючи на те, що в'язниця знаходиться на "замку", а охоронці 

чергують v23!  Їм (тобто синедріону) сказано, що чоловіки, яких вони шукають, 

навчають у Храмі v25!  Нам сказано, що капітан храму і його люди проводжали, без 

сили, апостолів на зібране зібрання релігійних провідників.  Що дійсно цікаво, коли 
допитуються, як вони були випущені, не ставиться під сумнів! 
 
Їх доводять до тяжкості!  Обвинувачення - притягнути (підсудного) до суду або 

мирового судді для заслуховування звинувачень і визнання винним, як правило, або 
винним, або не винним.  Де вони звинувачуються первосвящеником у неповазі до 

суду за двома ознаками: 
1. Продовжуючи навчати та проповідувати ім'я Ісуса Ch4:18+21 (хоча вони не 

сміють згадувати Його ім'я!) 
2. Що апостоли звинувачують юдеїв у Його вбивстві! 
 
Відповідь Петра неймовірна!  Він наводить чотири факти: 
1. V30 - Бог воскресив Ісуса 
2. V31 - Бог підніс Ісуса 
3. V31 - Бог пропонує покаяння і прощення 
4. V32 - Бог дав Святого Духа тим, хто слухається 
 
Апостоли дали зрозуміти, що вбивство Ісуса було обов'язком юдеїв Ч2:23; 3:13-15, 17-

18; 4:10 і тут!  Слово «дерево» сягає своїм корінням у Повторення Закону Ч21: 22-23!  

Що людина, яка вчиняє певний злочин і яку повісили на дереві, проклята! 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Що хоче показати Лука? 
1. Що апостоли були публічно зганьблені, страждали і все ж були божественно 

захищені! 
2. Християнська віра є втіленням іудаїзму v30! 

•  


