
НЕ ТАК, ЯК БУДЬ-ЯКА ІНША ПРИЧИНА В ІСТОРІЇ! 
ДІЇ Ч5:34-42 

 
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 п'ять разів до цього моменту: 

1. Ч1:15-26 

2. Ч2:14-36 

3. Ч3:12-26 

4. Ч4:8-12 

5. Ч5:29-42 

(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 
Пантоміма –  1.  неофіційно "панто".  2. є різновидом музично-комедійної сценічної 

постановки, призначеної для сімейних розваг.  Він був розроблений в Англії і виконується по 

всій Великобританії, Ірландії і (в меншій мірі) в інших англомовних країнах, особливо в 

період Різдва і Нового року.  Сучасна пантоміма включає в себе пісні, приколи, фарсові 

комедії і танці. 

Пантоміма має довгу театральну історію в західній культурі, що сягає епохи класичного 

театру.  Він розвинувся частково з традиції 16 століття "commedia dell'arte" Італії та інших 

європейських та британських сценічних традицій, таких як маркізи та музичні зали 17 

століття.   

 

Синедріон, що складається як з садукеїв, так і з фарисеїв, є «пантомімами поганців», 

апостоли (християни) - «добрими хлопцями», а Ісус - «Царем», навколо якого розвивається 

історія! 

 
РАДА!  В34-39а 
За словами Маршалла «Але в цей момент відбулося дещо дивне втручання.  В Євангеліях 

фарисеї досить послідовно фігурують як противники Ісуса (Луки Ч5:21, 30; Ч7:30; Ч11:53; 

Ч15:2; Гл. 16, 14), і сам Ісус, безумовно, різко критикував їхню релігійну поведінку, яку він 

вважав лицемірною (Луки Ч. 11, 39-52; Ч12:1; Ч16:15; Ч18, 9-14).  Фарисеї, представлені 

книжниками, також були частиною синедріону, який засудив Ісуса на смерть (Луки Ч22:2; 

Мт Ч27:62).  Тим не менш, є ознаки більш сприятливого ставлення до Ісуса з боку деяких 

фарисеїв в Євангелії від Луки (Луки Ч7:36; СН11:37; Ч14:1).  У жодному з Євангелій вони 



прямо не названі у зв'язку із засудженням Ісуса, а в Діяннях ми знаходимо деяких фарисеїв, 

які стали християнами (Дії Ч. 15, 5; Ч23:6); Павло стверджує, що за вірою фарисеї стоять 

ближче до християн, ніж саддукеї (Дії Ч. 23, 6-9), а деякі книжники стають на його бік проти 

саддукеїв, які представлені як справжні противники християн (Дії Ч. 23, 9).  Тому, мабуть, не 

так дивно, що провідний фарисей піднявся, щоб застерегти від прийняття крайніх заходів з 

християнами" (Цитується в І. Говарда, Маршалла.  Акти – pg121). 
 
Варто зазначити, що так само, як і в Дії Ч. 4, 15-17, нам потрібно подумати про те, як Лука 

мав доступ до повідомлень про те, що вважається в синедріоні за зачиненими дверима!  

Однак Лука дізнався про дискусію, Гамаліїл, заслужений учитель закону (Павло був одним із 

його учнів Дії Ч. 22: 3), благав про стриманість і обережність і використовує два приклади в 

єврейській історії, коли рухи були розпочаті, набрали обертів, їхні лідери були вбиті, 

послідовники незабаром втратили мотивацію, і рухи незабаром згасли!       
 
V34 - Неправильний тип честі!  Гамаліїл припускав, що з Ісусом (ЛІДЕРОМ), який зараз 

помер, послідовники незабаром втратять мотивацію, і рух згасне!  Як же він помилявся!  

Гамаліїл закликав перевірити правдивість тверджень апостолів!  V39 – Протистоїть 

Богу!  Гамаліїл попереджає Єврейську Раду про можливість виступити проти Бога! 
 
ВИСНОВОК!  В39б-40 
Отже, оскільки Гамаліїл шанується серед Ради, і через дві історичні історії, разом із 

попередженням, що якщо цей рух від Бога, то його не можна скинути, Рада погоджується 

прийняти його пораду! 
 
Однак вони також роблять висновок, що апостоли були побиті, побиття було б «сорок вій 

мінус один» і ще більше заборонити їм говорити в ім'я Ісуса!  Потім вони відпустили їх. 
 
ХРИСТИЯНИ!  V41-42 
1. V40 Заряджений - Побиття було б «сорок батогів мінус один!» 
2. V41 Рахується гідно – християни радіють (Гл. 4, 24).  Пам'ятаєте слова Христа до 

Своїх послідовників у Мт. 5, 10-13?  Радіти! 
3. V42 Stop - Коли ми страждаємо за Христа, він заперечує "себе", свідчить про 

вмираючий світ і відкриває сатані, що "побиття нас" лише робить нас сильнішими! 
 
V41 – Правильний тип честі!  Джон Стотт каже: "Честь бути зганьбленим!"  Джон Стотт 

записує для нас: «Лука тепер завершив свою розповідь про дві хвилі гонінь, які обрушилися 

на немовля Церкву.  У першому Собор видав заборону і попередження, яке змусило апостолів 

молитися Государю Господу про сміливість продовжувати проповідувати; у другому вони 

отримали заборону і побиття, що змусило їх хвалити Бога за честь страждань за Христа» 

(Цитується в Джон Стотт, Коментар до Діянь, pg 119). 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Гоніння облагородять Церкву, але не знищать її! 
Радіючи стражданням – Рим Ч5:3; 2 Кор Ч6:10; 1-й Петро Ч4:13 – Ми повинні пройти через 

багато труднощів, перш ніж увійти в Царство – Дії Ч14:22! 
 


