
ДОБРА НОВИНА, ХРИСТЕ! 
СН2:37-41 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Які найкращі новини ви коли-небудь чули?  "Ти вийдеш за мене заміж?  Так". Я вагітна!" " Це 

дівчина!" " Це хлопчик!" " У вас є робота!" " Дім твій!"  У житті може бути багато разів, коли 

ми можемо отримати хороші новини!  Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, яка 

найкраща, хороша новина? 
 
Петро проповідував «Добру Новину» з вірша 14, і сьогодні ми побачимо, до якої реакції вона 

призводить. 
 
Керуссо – грецьке «Проповідувати, сповіщати, проголошувати».  Це прокламація Петра про 

«керигму», як він хоче своїх братів-ізраїльтян. які призначені бути божим народом, знайте, 

що Бог працював в Ісусі Христі - v22 x2, 23 x 2, 24, 30, 32, 33 + 36 (9 разів у 15 віршах) 
 
У проповідях Петра між Ч2-4 (2:14-41; 3:6-26; 4:8-22) у його «керуссо», його проповіді, 

визначено 6 тем: 
 
1. Настав вік виконання! 
2. Це відбулося через народження, життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, про які 

дається коротка розповідь, з доказом через Святе Письмо! 
3. Ісус піднесений праворуч Бога, як Месія, Глава Нового Ізраїлю! 
4. Виливання Богом Святого Духа є головним знаком початку Царства, а також 

присутності, сили і слави Ісуса! 
5. Месіанська епоха незабаром досягне свого завершення, з2-м пришестям Ісуса! 
6. Прохання і заклик до покаяння, щоб спастися, завжди лунають!   
 
Причина була відкрита, і це Ісус v36! 
 
ПРИЧИНА ЗАВЖДИ ВИКЛИКАЄ ВІДПОВІДНУ РЕАКЦІЮ!  V37 
Це третя частина події П'ятидесятниці: 1-13 подія: 14-36 Пояснення Петра і тепер реакція 

натовпу на подію v38-41.  Подія викликає реакцію V37: натовп глибоко вражений, дійсно, 

вони «порізані до серця».  Дієслово «katanyssomai», єдине посилання в Новому Завіті, воно 

відноситься до різкого болю або удару ножем, часто пов'язаного з емоціями. 
 
Зауваження про «серце» показує щирість і глибину реакції натовпу і переконує натовп в 

істинності Євангелія, настільки, що вони запитують Петра та інших апостолів (бо всі 12 були 

причетні до свідчення того дня V38), що їм робити.   
 
СПРАВА МОЖЕ ПРИВЕСТИ ЛЮДЕЙ ДО ПОКАЯННЯ АБО ВІДМОВИ!  V38-39 
Ось відповідь Петра на запитання натовпу. V36 - теологічний висновок мови, а v38 - додаток. 

Є 3 основні частини i] покайтеся ii] бути хрещеним iii] отримати дар Святого Духа. Таким 

чином, тут Петро представляє прощення і Духа як головні дари Бога, які дає Ісус. Він є 

шляхом до життя з Богом. 
 
1 Покайтеся: це правильна відповідь. Покаяння вказує на поворот у напрямку. [Див. також 

Барклая, який вказує на те, що спочатку це слово означало "післядуманий", а потім став 

означати "зміну розуму, яка, якщо чесність вимагає зміни дії]. Контекст тут означає 

свідомий поворот до Бога і Божих дій через Ісуса [див. ДІЇ 26:20].  Цей термін є одним з 

улюблених луків для опису того, як слід реагувати на пропозицію прощення. Грецьке слово 

може означати «змінити свою думку», але ідея на івриті, однак, є «поворотом», що вказує на 



зміну напрямку. Петро велів натовпу змінити напрямок від ставлення, яке змусило їх 

розіп'яти Ісуса і звернутися до Бога через Ісуса за прощенням. Таким чином, покаяння 

підкреслює відправну точку розуміння необхідності прощення. 
 
2 Кожен з них мав "христитися ... в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів». Читачам тут 

потрібна турбота про текст МОГЛИ б припустити, що люди ПОВИННІ бути охрещені, щоб 

врятуватися. Це не те, чого навчає Біблія, і 2:38 не може бути використаний для навчання 

спасінню через хрещення. Ключовим словом є «за» [eis], але це також може бути 

перекладено як «з метою»; "за рахунок"; "на основі". [NB в MATT 3.11 Іван Христитель 

хрестився на підставі того, що люди покаялися. Також дивіться ДІЇ 10:43, де «прощення 

гріхів» було дано «кожному, хто вірує в Нього»]  Хоча кожен покликаний брати участь в 

обряді хрещення, що, за словами Петра, показує, що ключем є відповідь Богові, а не обряд 

сам по собі. 
 
В єврейській думці контекст чистого/нечистого був звичайним явищем, а образи промивання 

вказують на очищення, яке робить людину чистою, щоб Бог міг бути присутнім. У сучасному 

контексті обмивання хрещенням, яке приходить з покаянням, означає внутрішнє очищення, 

яке дозволяє людині перебувати під впливом Святого Духа.  Крім того, водне хрещення було 

образливим для євреїв, будучи тим, чого зазнали навернені язичники в іудаїзм. Тому, 

охрестившись, потрібно було визнати, що ніхто не може врятуватися лише своєю 

юдейством. 
 
Хрещений «в ім'я Ісуса Христа» відображає мову 2:21, тому зауваження Петра спираються на 

те, що він уже проголосив. Таким чином, хрещення є відображенням очищення, яке належить 

до спасіння, означає прощення гріхів, які приносить Ісус, і нове, чисте життя, яке Він 

забезпечує. Петро закликає кожного хреститися, щоб висловити особисте, видиме звернення 

до Бога. 
 
3 Дар Духа тепер був доступний кожному, хто звертається, щоб прийняти поклик Божий, 

зроблений через Ісуса.  Усі 4 згадки про дар у Дії стосуються дарування Святого Духа тим, 

хто відгукується на проповідь Церкви [див. 2:38; 8:19–20; 10:45 і 11:17]. 
 
У Дусі це можливість для нового життя і для поширення послання. Хрещення NB не є 

необхідним для отримання дару Духа [див. 10:44], і це вказує на те, що хрещення Духом 

означає насамперед обмивання Духом і, як наслідок, присутність, а не є наголосом на 

«мовах», що говорять як обов'язковий доказ спасіння або «другий» дар спасіння. Тобто 

людина хреститься в Дусі, щоб нове життя могло прийти і витекти. У цьому вірші ключовою 

відповіддю є покаяння, яке веде до 
 
А] участь громадськості в хрещенні і прощення, яке означає обряд 
 
Б] також веде до отримання Духа. 
 
ПРИЧИНА, КОЛИ ПРИЙНЯТО ПРИНОСИТЬ ЗРОСТАННЯ!  V39-41 
V39 Пітер тепер відзначає обсяг обіцянки.  В оригінальній грецькій мові термін «для вас» є 

першим терміном у реченні, розміщеним там для наголосу для єврейської аудиторії. Обіцянка 

також для дітей і тих, хто "далекий". Мова «далеко» перегукується з Ісаєю Ч57:19 і, можливо, 

припускає, що Петро думав/натякав на єврейську діаспору. 
 
 
«Далека» мова дозволяє/пропонує простір для розширення сфери дії обітниці в міру 

виникнення Божих намірів. 



 
V40 Зауважимо, що Пітер сказав набагато більше, ніж записано. Посилання на «корумповане 

покоління» натякає на покоління, яке етично криве, духовно зійшов зі шляху Бога [чи є це ГБ 

сьогодні?] і, таким чином, підлягає Божому суду. Тут є посилання на 2: 19-21 і день Господа, і 

суд, який настає в кінці. 
 
V41 Результат значний.  Близько 3 000 охристилися, а їхні душі поповнилися 

спасенними. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Найбільшою потребою людства є прощення, яке може задовольнити лише Ісус Христос. 
Люди повинні прийняти рішення, прийняти дар прощення і дар Божого Святого Духа або 

відкинути жертовну смерть Ісуса на хресті. 
 
Тут є багато чого, але, мабуть, головне питання адресоване незбереженим, які чують 

євангельську звістку, бо вони повинні запитати себе « що нам робити»? Відповідь полягає в 

тому, що недостатньо вибачитися. Як ясно говорить Петро, ми ПОВИННІ покаятися, 

попросити Бога простити нас і жити життям, гідним Євангелія! 
 
Пропозиція Ісуса про прощення гріхів – найкраща, ДОБРА НОВИНА! 
 


