
ПРОСТІ ЛЮДИ, НАДЗВИЧАЙНИЙ БОГ 
І ПРОСУВАННЯ СЛОВА! 

 
"Воскреслий Господній мандат на місію починає виконуватися в Діяннях.  Дійсно, як 

зазначали багато коментаторів, Дії Ch1:8 є своєрідним «Змістом» для Книги.  Розділи 1-7 

описують події в Єрусалимі, розділ 8 згадує про розсіяння учнів «по всій Юдеї та Самарії» 

(Ч8:1) і продовжує записувати євангелізацію самарянського міста Пилипом (Ч8:5-24) та 

«багатьох самарянських сіл» апостолами Петром та Іваном (Ч8:25), тоді як навернення Савла 

в розділі 9 веде в решті Книги до його місіонерських експедицій,  і, нарешті, до його 

подорожі до Риму.  Бо Христове Царство, хоч і не несумісне з патріотизмом, але не толерує 

вузьких націоналізмів.  Він править міжнародною спільнотою, в якій раса, нація, ранг і стать 

не є перешкодами для спілкування.  І коли Його Царство буде завершене в кінці, незліченна 

викуплена компанія буде помічена, що вона буде почерпнута "з кожного народу, племені, 

народу та мови" (Об'явлення Ch7;9)" (Цитується в Коментарі Джона Стотта, Послання діянь, 

стор. 43).   
 
ТЛО 
«Діяння апостолів спочатку були написані як друга частина двотомного твору, і його 

нерозривний зв'язок з Євангелієм від Луки слід пам'ятати, якщо ми хочемо зрозуміти цю 

роботу.  Пролог (Вступ) до двотомного твору (Луки Ч1: 1-4) говорить, по суті, про те, що 

автори мали намір написати «розповідь про те, що здійснилося серед нас» - речі, які 

тягнулися від народження Іоанна Хрестителя до входу Доброї Новини в Рим.  І використання 

рішучого дієслова «почав» (erxato), коли він починає свій другий том (Дії Ch1: 1), встановлює 

паралель між «усім, що Ісус почав робити і навчати», як це записано в його Євангелії, і тим, 

що він продовжував робити і навчати через свою Церкву, як показано в Діях» (Цитується в 

Річарда Лонгенекера,  Коментар до Актів, сг231-232).     
 
Лука згадується в Новому Завіті лише тричі , і щоразу через писання апостола Павла ми 

дізнаємося щось про якості Луки, Колосян Ch4:14 (мій дорогий друг Лука Доктор), 

Филимона 24 (мій товариш по службі) і 2 Тимофію Ch4:11 (Тільки Лука зі мною). 
 
Нам потрібно побачити Книгу Діянь так, як Лука хоче, щоб його друг, Феофіл, побачив її, а 

Лука як: 
 
1. Дорогий друг (Колосянам Ч4:14) 
2. Лікар (Колосянам Ч4:14) 
3. Товариш і вірний працівник (Филимон 24 + 2 Тимофію Ч4:11) 
 
Що ми дізнаємося про Луку?  Він дорогий друг Павлу та іншим, а також медик!  Павло 

вважає його товаришем по Євангелію і до кінця залишається вірним другом, помічником і 

підбадьорювачем, оскільки він був присутній у Римі під час обох ув'язнень Павла! 
 
Поряд з вищенаведеними посиланнями, в Книзі Дії Апостолів, також написаній Лукою, він 

згадується в розповідях ми/США, під час другої місіонерської подорожі Павла, висвітленої з 

Дії Ch15:36 – Ch18:22.  Нарешті, він згадується один раз під час третьої місіонерської 

подорожі Павла в Дії Х20:15, де ми можемо зібратися, що Лука був частиною команди, яку 

Павло зібрав, щоб поширити Євангеліє, зробивши Луку євангелістом! 
 
Всі ці роки у всіх цих подорожах, включаючи два роки в Палестині, Лука робить 

нотатки про діла і слова Ісуса і прогрес церкви. Нарешті, Бог спонукає його написати 

двотомну роботу, яка становить більше Нового Завіту, ніж те, що написав будь-який 

інший новозавітний письменник, включаючи апостола Павла. 



 
Обсяг писань, що містяться як в Євангелії від Луки, так і в Книзі Діянь, не тільки робить 

Євангеліє від Луки найбільшим, але в поєднанні з Діяннями, Лука за обсягом є найбільшим 

дописувачем усього Нового Завіту. 
 
РЕТЕЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ! 
Лука Ч1: 1-4 - У своїй першій книзі «Євангеліє від Луки», яке він називає «колишньою 

книгою» на початку своєї другої книги «Дії» два твори утворюють пару для його друга 

«Теофіла» і обидва написані в одному літературному грецькому стилі.  Лука записує для 

свого друга, Феофіла, як він писав те, що робив:   
Лука Ч1:1-4 – Лука пише своєму другові «найвеличнішого Феофіла» і, настільки 

стурбований своїм духовним благополуччям, що чітко викладає Євангеліє Ісуса Христа.  

Ймовірно, що на момент написання Євангелія Феофіл ще не врятований, зверніть увагу на те, 

як лука ставиться до нього, оскільки малоймовірно, що Лука привітав би християнина таким 

же чином.  Теофіл, ймовірно, є якимось римським чиновником через титул «найвидатніший», 

який Лука використовує лише для римських чиновників, таких як Фелікс (Дії Ch23:26) та 

Фест (Дії Ch26:25), намісники Юдеї. Теофіл мав певні знання про Ісуса та церкву, але це не 

було чітким, певним і повним. Метою Луки було дати йому вірну розповідь про те, що ісус 

зробив і сказав, а потім про розвиток церкви у світі. 
 
Однак подивіться, як Лука звертається до Феофіла в Дії Х1:1, це так інакше.  Це, мабуть, 

інакше, тому що Теофіл тепер народився знову! 
 
Отже, як Лука займався своїм розслідуванням?  Він зберіг чисто те, що було «передано» 

від очевидців (v2), а слово «очевидці» зустрічається лише в одному іншому місці Нового 

Завіту, в 2 Петра Ч1:16. 
 
Що має на увазі Лука під фразою «від початку» (v3)?   Я хочу запропонувати, що якщо ми 

розглянемо генеалогію Луки в Ч3: 21-38, від Ісуса аж до Буття та Едемського саду, Лука 

ретельно дослідив усі документи, свідчення та факти, що стосуються Ісуса, і тепер надає з 

точки зору обсягу найбільшу євангельську розповідь! 
 
Яке світло проллє ця євангелія для нас і нашого сьогоднішнього життя? 
1. Євангеліє є істиною і тому говорить нам, у що вірити! 
2. Євангелія є істиною і говорить нам, як жити! 
3. Євангеліє є істиною і говорить, хто нас втішить! 
4. Євангеліє є істиною і розповідає про те, що станеться в майбутньому! 
 
НАВІЩО ПИСАТИ ТЕО? 
Джон Стотт у своєму коментарі до Луки стверджує: «Повертаючись до питання, чому Лука 

написав свою двотомну працю про витоки християнства, можна дати щонайменше три 

відповіді.  Писав як християнський історик, як дипломат і як богослов-євангеліст.  
 
 а.Лука історик 
Лука Ч1: 1-4 є справжньою передмовою (вступом до книги) до Дії Апостолів, а також до 

самого Євангелія!   
Ось вона: 
 
"Багато хто взявся складати розповідь про те, що здійснилося серед нас, так само, як їх 

передали нам ті, хто з першого був очевидцем і слугою слова.  Тому, оскільки я сам ретельно 

дослідив  усе з самого початку, мені здалося добрим також написати впорядковану 

розповідь для вас, найвидатнішого Теофіла, щоб ви могли знати впевненість у тому, чого вас 



навчили. 
 
In this important statement Luke delineates five successive stages: 
 
По-перше, настали історичні події, Лука називає їх певними «речами, які здійснилися серед 

нас».  І якщо виконаний є правильним перекладом, він, здається, вказує на те, що ці події не 

були ні випадковими, ні несподіваними, а відбувалися на виконання старозавітного 

пророцтва. 
 
Далі Лука згадує про сучасних очевидців, бо те, що «здійснилося серед нас, потім було 

передано нам тими, хто був від перших очевидців і слуг слова».  Тут Лука виключає себе, бо, 

хоча він був очевидцем того, що він запише у другій частині Діянь, він не належав до групи, 

які були очевидцями «з першого».  Це були апостоли, які були свідками історичного Ісуса, а 

потім передавали (значення «традиції») іншим те, що вони самі бачили і чули. 
 
Третім етапом стали особисті дослідження Луки.  Хоча він належав до другого покоління, яке 

отримало «традицію» про Ісуса від апостольських очевидців, він не прийняв її некритично.  

Навпаки, він «ретельно все досліджував від початку». 
 
По-четверте, після подій прийшла писемність очевидця і слідство.  "Багато хто взявся 

складати звіт" про ці речі, каже він, і тепер "мені також здалося хорошим написати 

впорядкований рахунок".  Серед «багатьох» авторів, безсумнівно, був Марк.   
 
По-п'яте, у творі були б читачі, серед яких і Теофіл, до якого звертається Лука, «щоб ви могли 

знати впевненість у тому, чого вас навчили».  Таким чином, події, які були здійснені, 

засвідчені, передані, досліджені та записані, були (і залишаються) основою християнської 

віри та впевненості. 
 
Більше того, Лука, який стверджував, що пише історію, був добре кваліфікований для цього, 

оскільки він був освіченим лікарем, попутником Павла і проживав у Палестині щонайменше 

два роки.   
 
 б.Люка Дипломат 
Написання історії не могло бути єдиною метою Луки, бо історія, яку він нам дає, є 

вибірковою і неповною.  Він розповідає нам про Петра, Івана, брата Якова Господнього і 

Павла, але нічого про інших апостолів, крім того, що Яків, син Зеведея, був обезголовлений.  

Він описує поширення Євангелія на північ і захід від Єрусалиму, але нічого не пише про його 

просування на схід і південь, крім навернення ефіопа.  Він зображує Палестинську церкву в 

період раннього періоду після П'ятидесятниці, але потім слідує за розширенням місії 

язичників під керівництвом Павла. 
 
Так що Лука більше, ніж історик.  Він, по суті, чутливий християнин - «дипломат» по 

відношенню як до Церкви, так і до держави. 
 
По-перше, Лука розвиває політичну апологетику (формальний захист), оскільки глибоко 

стурбований ставленням римської влади до християнства.  Тому він намагається захистити 

християнство від критики.  Владі, стверджує він, нема чого боятися від християн, бо вони не 

є ні крамольними (змушують людей повстати проти влади), ні підривними (підривають 

авторитет), а навпаки, юридично невинними і морально нешкідливими.  Більш позитивно 

вони здійснюють корисний вплив на суспільство.   
 
Лука неодноразово робить три пункти політичної апологетики.  По-перше, римські 



чиновники були послідовно дружніми до християнства, а деякі стали християнами, як сотник 

на хресті, сотник Корнилій і Сергій Паулюс, проконсул Кіпру.  По-друге, римська влада не 

могла знайти жодної провини ні в Ісусі, ні в його апостолах.  Ісуса звинуватили в заколоті, 

але ні Ірод, ні Пилат не змогли знайти жодних підстав для звинувачення.  Що стосується 

Павла, то в Філіппі магістрати вибачилися перед ним, в Коринфі проконсул Галліо 

відмовився виносити рішення, а в Ефесі міський писар оголосив Павла і його друзів 

невинними.  Тоді Фелікс, Фестус і Агріппа не змогли засудити його за будь-який злочин – три 

виправдувальні вироки, що відповідають тричі, коли Лука каже, що Пилат оголосив Ісуса 

невинним. 
 
По-третє, римська влада визнала, що християнство є релігійною ліцитою (законною або 

ліцензованою релігією), оскільки це не нова релігія (яка повинна бути схвалена державою), а, 

скоріше, найчистіша форма іудаїзму (який користувався релігійною свободою при римлянах з 

другого століття до нашої ери).  Пришестя Христа було виконанням старозавітного 

пророцтва, і християнська спільнота користувалася прямою спадкоємністю зі старозавітним 

Божим народом» (Цитується в коментарі Джона Стотта до Дії – pg21-27). 
 
 в.Лука богослов-євангеліст 
За словами Говарда Маршалла «Лука є і істориком, і богословом, і .... найкращим терміном 

для його опису є євангеліст, термін, який, на нашу думку, включає в себе обидва інших ...   Як 

богослов Лука був стурбований тим, що його послання про Ісуса та ранню Церкву має 

ґрунтуватися на достовірній історії ....  Він використовував свою історію на службі своєму 

богослов'ю» (Цитується в Коментарі Джона Стотта до Діянь – стор. 29-30). 
 
«Теологія спасіння Луки вже адумбована (майбутня подія, передвістя) у «Пісні про Симеона» 

або Нунція Димиттія, яку він записує у своєму Євангелії.  Виділяються три 

фундаментальні істини. 
 
По-перше, спасіння було підготовлене Богом.  Звертаючись до Бога, Симеон говорив про 

«ваше спасіння, яке ви приготували в очах усіх людей» (Луки Ч2:30-31).  Далеко не 

післямова, вона планувалася і обіцялася століттями.  Той самий наголос повторюється в усіх 

Діяннях.  У проповідях Петра і Павла, не кажучи вже про захист Стефана, смерть, 

воскресіння, царювання і дар Духа Ісуса розглядаються як кульмінація століть пророчої 

обітниці. 
 
По-перше, спасіння було підготовлене Богом.  Звертаючись до Бога, Симеон говорив про 

«ваше спасіння, яке ви приготували в очах усіх людей» (Луки Ч2:30-31).  Далеко не 

післямова, вона планувалася і обіцялася століттями.  Той самий наголос повторюється в усіх 

Діяннях.  У проповідях Петра і Павла, не кажучи вже про захист Стефана, смерть, 

воскресіння, царювання і дар Духа Ісуса розглядаються як кульмінація століть пророчої 

обітниці. 
 
По-третє, спасіння пропонується всім народам.  Як сказав Симеон, він був підготовлений 

«у присутності всіх народів» (буквально), щоб бути одночасно світлом для народів і славою 

Ізраїля (Луки Ч2:31-32).  Без сумніву, саме на цій істині Лука робить свій основний акцент.  В 

Євангелії від Луки Ч3:6, посилаючись на Івана Христителя, він продовжує свою цитату з Ісаї 

Ch40 далі, де зупиняються Матвій і Марк, щоб включити твердження «вся плоть побачить 

Боже спасіння».  У Дії Х2:17 він записує цитату Петра про Божу обітницю через Йоіла: «Я 

виллю Духа Мого на всю плоть».  Ці два слова pasa sarx, "вся плоть" або "все людство", 

стоять як знак-пост біля початку кожного з двох томів Луки, в обох випадках вбудованих у 

старозавітне пророцтво, щоб вказати на принципове послання Луки.  Ісус є Спасителем 

світу, ніхто не перебуває поза обіймами Його любові.  У своєму Євангелії Лука виявляє 



співчуття Ісуса до тих верств суспільства, яких зневажали інші, а саме жінок і дітей, бідних, 

хворих, грішних і ізгоїв, самарян і язичників, а в Діяннях Лука пояснює, як Павло прийшов 

звернутися до язичників, і описує тріумфальний поступ Євангелія від Єрусалиму, столиці 

юдейства, до Риму, столиці світу» (Цитується в коментарі Джона Стотта до Дії Апостолів,  пг 

30-31). 
 
ЯК МАЄ НАЗИВАТИСЯ ЄВАНГЕЛІЄ? 
Протягом усієї розповіді Луки є посилання на обітницю, дар, вилив, хрищення, повноту, 

силу, свідчення і провід Святого Духа.  Неможливо було б пояснити розвиток євангелії, 

окрім роботи Духа.  Тим не менш, якщо назва «Діяння апостолів» над акцентом 

наголошує на людській стихії, то «Діяння Святого Духа» над акцентом на 

божественному, оскільки вона не враховує апостолів як головних персонажів, через яких 

діяв Дух.  Це також не узгоджується з першим віршем Луки, який означає, що дії та 

слова, про які він повідомляє, стосуються вознесеного Христа, який діє через Святого 

Духа, який, як відомо Луки, є «Духом Ісуса» (Дії Гл16:7).  Тоді найточнішою (хоча і 

громіздкою) назвою, яка відповідає власному твердженню Луки у вірші 1+2, буде щось на 

зразок «Безперервні слова і діяння Ісуса Духом Через Його апостолів» (Цитується в 

Іоанна Стотта, коментар до Дії стор. 33-34). 
 
"СТРУКТУРА АКТІВ! 
1. Вона починається, подібно до Євангелія, зі вступного розділу виразно луканського 

акторського складу, присвяченого конститутивним подіям християнської місії (Гл1:1 – 

Ч2:41), перш ніж вона встановить четвертим досягнення Євангелія «в Єрусалимі, і в 

усій Юдеї, і Самарії, і на край землі» (Гл1,7). 
2. Цей вступний розділ супроводжується тим, що представляється тематичним 

твердженням (Гл2: 42-47).  Цей матеріал, хоча часто розглядається як короткий виклад 

того, що передує, швидше за все, служить тезовим параграфом наступного. 
3. У своєму викладі просування християнської місії Лука дотримується по суті 

географічного обрису, який рухається від Єрусалиму (Ch2:42 – Ch6:7), через Юдею 

та Самарію (Ch6:8 – Ch9:31), далі до Палестини-Сирії (Ch9:32 – Ch12:24), потім 

до язичників у східній частині Римської імперії (Ch12:25 – Ch19:20), і, нарешті, 

завершується захистом Павла та входом Євангелія до Риму (Ch19:21 – Ch28:31). 
4. У своїй презентації Лука навмисно встановлює ряд паралелей між служінням Петра в 

першій половині Дії Апостолів і служінням Павла в останній половині. 
 
Лука включає 6 підсумкових тверджень або «звітів про прогрес» (Гл.6,7; Ч9:31; Ч12:24; 

Ч16:5; Ч19:20; Ч28:31», кожна з яких, здається, робить висновок про власну «панель» 

матеріалу.  Беручи до уваги всі ці літературні та структурні особливості, можна зробити 

висновок, що Лука розвивав свій матеріал в «Діяннях» за такими рядками:   
 
Вступ: Конститутивні події християнської місії (Ч1:1 – Ч2:41) 
 
ЧАСТИНА 1 
1. Християнська місія в єврейський світ (Ч2:42 – Ч12:24) 
2. Панель 1 – Перші дні Церкви в Єрусалимі (Ч2:42 – Ч6:7) Коротке твердження: «Так 

поширилося Слово Боже.  Кількість учнів в Єрусалимі швидко зростала, і велика 

кількість священиків стала слухняною вірі» (Гл.6,7). 
3. Панель 2 – Критичні події в житті трьох ключових постатей (Ч6:8 – Ч9:31) Підсумкове 

твердження: «Тоді Церква по всій Юдеї, Галілеї та Самарії насолоджувалася часом 

миру.  Вона зміцнювалася; і підбадьорена Святим Духом, вона зростала в кількості, 

живучи в страху Господньому» (Гл. 9, 31). 
4. Панель 3 – Просування Євангелія в Палестині – Сирія (Ч9:32 – Ч12:24) Підсумкове 



твердження: «Але Слово Боже продовжувало зростати і поширюватися» (Ч12:24).   
   
ЧАСТИНА 2 
1. Християнська місія у світ язичників (Ч12:25 – Ч28:31) 
2. Панель 4 – Перша місіонерська подорож і Єрусалимський собор (Ч12:25 – Ч16:5) 

Підсумкове твердження: «Отже, Церкви зміцнювалися у вірі і щодня зростали в 

кількості» (Гл.16:5) 
3. Панель 5 – Широка роз'яснювальна робота через дві місіонерські подорожі (Ч16:6 – 

Ч19:20) Підсумкове твердження;  «Таким чином Слово Господнє швидко поширилося 

і зросло в силі» (Гл.19,20). 
4. Панель 6 – До Єрусалиму і до Риму (Ч19:21 – Ч28:31) Підсумкова заява; «Сміливо і 

без перешкод він проповідував Царство Боже і навчав про Господа Ісуса Христа» 

(Гл28;31) (Цит. за Річардом Лонгенекером, Коментар до Діянь, сг233-234)». 
 
Ісус продовжує говорити з учнями про «Царство Боже», фразу, яка, коли використовується 

в Євангеліях, означає спасительну та суверенну дію Бога через Ісуса, і це та сама тема, яка 

тепер має продовжуватися силою Святого Духа, працюючи в учнів (Гл1: 3, Ч8: 12,  Ч14:22, 

Ч19:8, Ч20:25, Ч28:23 + 31). 
 

A POTENTIAL OVERVIEW OF PAUL'S CHRONOLOGY! 
Народження Павла         5 р. до н.е. - 10 р. 

н.е.? 
Смерть Ісуса        29/30 н.е.? 
Гоніння на християн       30 - 33 
Конверсія         33 
Служіння в Аравії/Дамаску      34 - 37 
Єрусалим (1-й візит)        37 
Сирія і Кілікія        37 - 46 
Антіохія         47 
Єрусалим         47 - 48 
Перша місіонерська подорож      47 - 49 
Антіохія (Петро зіткнувся – Галь Ч2:11-14)    49? 
Апостольський Собор (Дії Ч15)      49 
Лист до галатів (1)       49 
 
Друга місіонерська подорож      49 - 52 
Листи1-й -2-й Солуняни (2+3)     51 
Антіохія через Єрусалим (Дії Ч18:22)     51 - 52? 
 
Третя місіонерська подорож      52 - 57? 
Час в Ефесі        52 - 55? 
Літери1-й -2-й Коринтянам (4+5) 
Філіппи         55 
Коринф         55 - 56 
Лист до римлян (6) 
Єрусалим (останній раз)       57 
Ув'язнення в Кесарії      57 - 59  
Подорож до Риму        59 - 60? 
Домашній арешт в Римі       60 - 63? 
Лист до Ефесян, Кол, Філа, Филимона (7,8,9+10) 
 
Друге ув'язнення       63 - 68? 



Листи – Пастирські послання (11, 12+13)     63 – 68? 
Мученицька смерть, обезголовивши       68?  

 


