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Про останній час
Своєчасні  
попередження

Усі ми хочемо знати, коли Ісус повернеться 
на землю. Усім цікаво, коли і як справдяться 
біблійні пророцтва про останній час.

Тому в намаганнях пояснити образи, попере-
дження та послідовність майбутніх подій було ство-
рено безліч теорій. І це можна зрозуміти. Сам Ісус не-
одноразово говорив про Своє повернення і встанов-
лення Царства Божого.

Вступ
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У цій брошурі письменник Білл Краудер досліджує 
знамениту бесіду Христа на Оливній горі, викладену 
в 13 розділі Євангелія від Марка. Дослідіть разом із 
ним явища, на які Ісус вказав як на ознаки останнього 
часу, і ви дізнаєтеся, чому важливо звертати увагу на 
події, що відбуваються, і звіряти їх із Біблією.

Служіння “Хліб Наш Насущний”
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Дорожні вказівники

Уявіть собі, що ви вирішили відправитися 
в автомобільну подорож. Які знаки та вка-
зівники ви очікуєте побачити? Яку інфор-

мацію вони можуть містити?
Звичайно ж, серед них мають бути знаки, що вка-

зують на відстань до пунктів призначення. Знаки, що 
інформують про заправки та кафе. Ймовірно, у пев-
ний час ви почнете виглядати вказівники готелів або 
магазинів. Дорожні знаки є важливими. Вони нада-
ють інформацію. Вони полегшують шлях.

Один
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Те саме стосується і деяких складних та об’ємних 
текстів Біблії. Нам потрібні “вказівники”, щоб про-
класти маршрут через такі тексти. Зокрема це стосу-
ється 13 розділу Євангелія від Марка – тривалої бесіди 
Ісуса, яка несе в собі як світло розуміння, так і потен-
ціал для суперечок. Багато чого в ній можна витлума-
чити по-різному, в залежності від ваших богослов-
ських поглядів.

Спільна основа
Щодо подій майбутнього існує ціла низка різних 

теорій, об’єднаних загальною назвою “есхатологія”. 
Цих теорій часто дотримуються шановні вчені, які 
люблять Христа та Його Слово. Ймовірно, сам факт 
існування такого розмаїття показує, що немає іде-
альної картини останнього часу. Важливо розуміти, 
що ці теорії – не Євангелія. Вони не включають в себе 
звістку про життя, смерть, воскресіння і повернення 
Ісуса Христа. Наше спасіння не залежить від думки 
про останній час. Звичайно, відмінності в поглядах 
на майбутнє не можна назвати неважливими, однак 
вони не повинні бути виправданням для розриву сто-
сунків між віруючими.

Отже, у чому полягає спільна основа для всіх нас? 
Головним у всіх теоріях про останній час є тверда 
впевненість, що Ісус повернеться на землю, як Він 
і обіцяв. В Євангелії від Івана ми читаємо:
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“Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, 
і в Мене віруйте! Багато осель у домі Мого Отця; 
а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду 
приготувати місце для вас? А коли відійду й при-
готую вам місце, Я знову прийду й заберу вас до 
Себе, щоб де Я були й ви” (ІВ. 14:1-3).

Ця обіцянка прозвучала знову через шість тижнів. 
У книзі Дії апостолів розповідається, як після возне-
сіння Ісуса учням з’явилися два ангели:

“А коли вони пильно дивились на небо, як Він від-
далявся, то два мужі у білій одежі ось стали при 
них, та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте 
й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на 
небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він 
на небо!” (ДІЇ 1:10-11).

Ми можемо не погоджуватись у питаннях термінів 
і подробиць, але одне безперечно: Ісус повернеться 
на землю. У Євангелії від Марка Він розповідає учням 
про події, які відбуватимуться між Його близьким 
відходом і обіцяним поверненням. Як нам прокла-
дати шлях через цей текст? Звертати увагу на дорожні 
знаки, які Сам Ісус розставив для нас у своїй бесіді.

Час і місце (МР. 13:1-4)

Деякі тлумачі називають Євангеліє від Марка опи-
сом страждань Христа з розширеним вступом. Такий 
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погляд вартий уваги, тому що розділи 11–16 цього 
Євангелія дійсно докладно описують останній тиж-
день земного життя Ісуса. Історія починається в 11-му 
розділі з урочистого входу в Єрусалим  і триває аж до 
розповіді про воскресіння у 16-му розділі.

На початку цієї історії розповідається про тривалі 
суперечки між Ісусом та релігійними начальниками 
в Єрусалимському храмі (МР. 11:27–12:44). А ми розпоч-
немо наше дослідження з моменту, коли Ісус та Його 
учні залишають храм.

Контекст їхньої розмови дуже важливий. Його слід 
розглядати з урахуванням історичного тла – часу та 
місця дії. Як ми вже бачили, це був початок “страсного 
тижня”, що завершився розп’яттям. Це впливає на те, 
як ми розумітимемо все сказане.

Місце початку бесіди – храм. У коментарі Bible Know- 
ledge Commentary говориться:

“Єрусалимський храм (остаточно заверше-
ний тільки в 64 р. за Р. Х.) був побудований ди-
настією Іродів з метою заслужити прихильність 
юдейського народу і створити пам’ятник величі 
Іродів. Храм вважався одним із архітектурних 

  На думку деяких учених, опис “страстей” починається 
в Гефсиманському саду. Інші вважають, що він охоплює весь 
тиждень, починаючи з урочистого входу і закінчуючи похо-
ванням у гробниці Йосипа з Ариматеї.
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чудес стародавнього світу. Він був побудований 
з величезного білого каміння, відполірованого 
і щедро прикрашеного золотом (Йосип Флавій). 
Територія храму займала 1/6 частину стародав-
нього Єрусалима. Для юдеїв не існувало нічого 
величнішого і прекраснішого, ніж їхній храм”.

Це було не лише місце поклоніння, а й зосере-
дження національного життя Ізраїлю. Крім того, храм 
вважався твердинею юдаїзму, що пояснює нескін-
ченні нападки на Ісуса місцевих релігійних діячів, які 
сприймали Його як загрозу для храму.

Розмова про храм стала відправною точкою для 
подальшої бесіди між Ісусом та учнями на Оливній 
горі . 

Певно, Ісус Христос шокував Своїх учнів заявою 
про те, що цей храм буде зруйнований.

“І коли Він виходив із храму, говорить Йому один із 
учнів Його: «Подивися, Учителю, – яке то каміння 
та що за будівлі!» Ісус же до нього сказав: «Чи ти 
бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут 
навіть камінь на камені, який не зруйнується!»” 
(МР. 13:1-2).

  Бесіда на Оливній горі – це пророцтво, яким Ісус поді-
лився з учнями на Оливній горі про останні події. Най-
детальніший опис цієї бесіди знаходиться в Євангелії від 
Матвія 24–25. В Євангелії від Луки вона міститься у 21:5-36.
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Юдеї благоговіли перед храмом і навіть думки не 
припускали, що він може бути знищений. У коментарі 
The Expositor’s Bible Commentary про це сказано так:

“Відповідь Ісуса приголомшила всіх. Якими б 
величними не були будівлі храму, вони будуть 
повністю зруйновані. Очищення храму від тор-
говців і міняльників, яке влаштував Ісус неза-
довго до цього, стало символічним засуджен-
ням храму (МР. 11:15-17); прокляття фіґового де-
рева – символічне засудження всього Ізраїлю та 
його релігійних установлень (В. 12-14, 20-21). А те-
пер Ісус відкрито пророкував про руйнування 
храму. Його пророцтво виповнилося в 70 р. від 
Р. Х., коли римський полководець Тит захопив 
Єрусалим і зруйнував храм”.

Таке безпрецедентне пророцтво спонукало чоти-
рьох учнів Ісуса попросити Учителя роз’яснити все 
докладніше. Швидше за все, ми теж звернулися б до 
Нього з цим питанням. Якщо все це має статися, то 
коли саме?

“Коли ж Він сидів на Оливній горі, проти храму, пи-
тали Його насамоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій: 
«Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, 
коли все те виконатись має?»” (МР. 13:3-4).

Це єдиний випадок, коли Ісуса слухають чотири 
учні. Ми звикли до того, що до вузького кола апосто-
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лів входили Петро, Яків та Іван. Вони були свідками 
воскресіння дочки Яіра (МР. 5:37), Преображення (МР. 9:2) 
та молитви Ісуса в Гефсиманії (МР. 14:33). Цього разу до 
них приєднується брат Петра – Андрій.

Мені завжди було цікаво, що відчував Андрій. Він 
був одним із двох перших учнів Ісуса (ІВ. 1:40) і особи-
сто привів до Нього Петра (В. 41). Однак він не увійшов 
до найближчого кола, тому пропустив багато важли-
вих подій. Як він себе при цьому почував?

Але важливішим є те, що тепер Андрій із перших 
вуст почув найдовше в Євангелії від Марка повчання 
Христа. Апостоли запитали Його, коли станеться руй-
нування храму, і Він відповів. Що почув Андрій та інші 
учні та як у всьому цьому розібратися нам?

Необхідні попередження 
(МР. 13:5-8, 9-13, 21-23, 32-33)

Коментар The Bible Knowledge Commentary вказує на 
важливе слово, яке дозволяє глянути на цей важливий 
текст “з висоти”. Власне, з нього Ісус і розпочав свою 
бесіду. Це грецьке слово “блепете” – стережіться. Його 
також можна перекласти як “уважайте” або “пиль-
нуйте”. Розповідаючи про багато подій сьогодення 
(для учнів) та майбутнього, Ісус представив Своє 
вчення у вигляді низки попереджень. Кожне з них по-
чинається цим словом “блепете” – стережіться.
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Він повторює його протягом усієї розмови. (Для 
кращого сприйняття, я виділив значення слова “бле-
пете” у наступних біблійних текстах.) Можна було б 
вести довгі і цікаві богословські суперечки про про-
рочі подробиці цього розділу, але краще звернути 
увагу саме на це слово, що повторюється і застерігає. 
Воно підкреслює важливі істини, які Ісус у такий спо-
сіб відзначив для учнів. Він закликає нас “стерегтися” 
кількох серйозних загроз.

Стережіться помилкових  
припущень (МР. 13:5-8)

Слово “припущення”, згідно зі словником, означає 
“допущення, судження, здогад, що не має достатніх 
доказів”. Це важливо, тому що одним із найнебезпеч-
ніших явищ у житті є наша схильність дивитися на 
світ через призму власних припущень. До припущень 
слід ставитись обережно, тому що ми, як правило, ма-
ємо неповні дані, спотворену перспективу та низку 
упереджень.

Про небезпеку помилкових припущень сказано ба-
гато мудрих слів. Ось деякі з них:

• “Пам’ятайте, ми бачимо світ не таким, яким він 
є, а таким, яким він нам здається. Більшість 
із нас дивляться на нього через власні страхи, 
обмежені переконання та хибні передумови” 
(Робін Шарма, юрист, письменник).
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• “Почніть ставити під сумнів свої припущення. 
Ваші припущення – це вікна у світ. Очищайте 
їх якнайчастіше, інакше світло перестане над-
ходити” (Алан Алда, актор).

• “Не робіть припущень. Знайдіть у собі 
сміливість ставити запитання і висловлю-
вати те, чого ви дійсно хочете. Спілкуйтеся 
з людьми якомога ясніше, щоб уникнути 
непорозуміння, прикростей та розладів. Од-
ним таким рішенням ви абсолютно зміните 
своє життя” (Дон Мігель Руїс, письменник).

Необов’язково погоджуватися з цими людьми в усіх 
життєвих питаннях, щоб оцінити їхню глибоку про-
никливість щодо припущень. І не дивно, що перше 
попередження Ісуса учням стосується саме небезпеки 
припущень і починається словом “стережіться”.

“Ісус же почав промовляти до них: «Стережіться, 
щоб вас хто не звів. Бо багато-хто прийдуть в Ім’я 
Моє, кажучи: “Це Я”. І зведуть багатьох. І як про 
війни почуєте ви, і про воєнні чутки, не лякайтесь, 
бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо 
повстане народ на народ, і царство на царство, 
будуть землетруси місцями, буде голод. Це поча-
ток терпінь породільних»” (МР. 13:5-8).

На підставі цих слів багато людей неодноразово 
припускали, що повернення Христа має відбутися 
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найближчим часом. Бачивши на власні очі багато чого 
з того, про що Він говорив, легко помилитися. Ісус на-
віть попередив, що через такі припущення багато хто 
піде за самозванцями, вирішивши, що це Він повер-
нувся з небес.

Чи думали ви про те, що час, у який ми живемо – 
за багатьма ознаками “останній час”? Коли я був ще 
молодим християнином, багато хто захоплювався ви-
вченням біблійних пророцтв. Спроби розкрити старо-
давні таємниці варіювалися від мудрих і глибокодум-
них до безглуздих. При цьому чим абсурднішою була 
теорія, тим наполегливіше в ній стверджувалося, що 
біблійні пророцтва виконуються саме зараз.

Припущення можуть бути небезпечними, тому не 
можна стверджувати щось категорично, хоча цілком 
імовірно, що ми живемо в останні дні. Ісус попере-
джав учнів про небезпеку спокуси, і в основі цього 
попередження лежить простий факт: подібні події 
завжди були в нашому зіпсованому світі. Вони не 
з’явилися раптово саме в наш час, і вони відбувати-
муться аж до повернення Христа.

Останнє речення– це ключ до того, як нам реагу-
вати на такі слова.

“Це початок терпінь породільних” (В. 8).

Початок. Перша частина. Не кульмінація і не за-
вершення. Тільки початок. Мені згадуються слова 
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Вінстона Черчіля після однієї з перших перемог союз-
ників у Другій світовій війні. Він сказав: “Це не кінець. 
Це навіть не початок кінця. Але це, мабуть, кінець по-
чатку”. Мудрі слова. Якщо ми бачимо виконання про-
роцтв Ісуса в навколишньому світі, це не повинно на-
водити нас на думку, що вже настає кінець. Однак це 
може бути знаком початку кінця. Час покаже.

Питання для роздумів:

Чому припущення можуть бути небезпечними? Як вони  
можуть створити помилкове почуття надії або призвести  
до розчарування?

Як це стосується помилкових припущень, про які попере-
джає Ісус у 13-му розділі Євангелія від Марка? 

У Посланні Якова 1:5 говориться, що якщо комусь із нас не 
вистачає мудрості, її можна попросити в Бога, і Він її щедро 
пошле. Попросіть у Бога мудрості, щоб правильно розуміти 
важкі тексти (такі як Марка 13) і користуватися Писанням, 
не завантажуючи себе непотрібними припущеннями.
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Стережіться  
переслідувань 

МАРКА 13:9-13

У фільмі “Павло, апостол Христа”, який не-
щодавно вийшов у прокат, віруючі XXI сто-
ліття побачили реалії життя християн пер-

шого століття: що означало бути переслідуваним за 
Ім’я Христове в ті часи. Тим часом мільйони християн 
у всьому світі зазнають переслідувань прямо зараз – 
і це тема, яка має регулярно звучати в наших молит-
вах. Проте для багатьох із нас, особливо тих, хто живе 
в західному світі, переслідування за Христа – це пред-
мет теоретичний, абстрактний і досить туманний.

Два
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Вищезгаданий фільм надає йому помітної ясності. 
Ховаючись, боячись арешту, опиняючись у в’язницях, 
зіштовхуючись із жорстокістю римських “ігор” і при-
ймаючи болісну смерть, люди, що носили Ім’я Христа, 
платили високу ціну за віру в Нього.

Цьому болісному досвіду присвячено наступне по-
передження Ісуса в Його бесіді про майбутнє. І знову 
Він починає зі слова “блепете”, яке в нашій Біблії пе-
рекладено як “пильнуйте”. Ось Його слова:

“Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, 
і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до пра-
вителів та до царів ради Мене, на свідчення їм. 
Але перше Євангелія мусить бути народам усім 
проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не 
турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що 
дане вам буде тієї години, то те говоріть: бо не 
ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть 
на смерть брата брат, а батько дитину. І діти 
повстануть навпроти батьків, і їм смерть за-
подіють. І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. 
А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений!” 
(МР. 13:9-13).

Коли б не повернувся Христос, час між Його пер-
шим і другим приходом буде відзначений страждан-
нями Його народу. Це не тільки одна з найважливіших 
тем найдовшої промови Ісуса в Євангелії від Марка, 
але й одна із Заповідей блаженства, представлених 
у Його першій проповіді в Євангелії від Матвія:
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“Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство 
Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас 
будуть, і будуть облудно на вас наговорювати 
всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, 
нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали 
й пророків, що були перед вами” (МТ. 5:10-12).

Без жодного перебільшення ми можемо сказати, що 
переслідування  християн ніколи не були винятком із 
правил. Це звичайна поведінка зануреного в темряву 
світу на світло Христа. Деякі помилково вважають, що 
все погане в житті – це частина страждань за Христа. 
У страждань бувають різні причини. Але водночас слід 
визнати, що у світі християн переслідують.

Протягом кількох років я відвідував Росію, де спіл-
кувався зі служителями та зустрічав багатьох із тих, 
хто пережив найсильніші переслідування з боку ате-
їстичного радянського режиму. Один із них, на кілька 
десятків років старший за мене, постійно усміхався. 
Тобто, буквально постійно. А потім я дізнався, що він 
провів 25 років у трудових таборах за мужнє проголо-
шення своєї віри в Христа.

  Точні статистичні дані зібрати важко, проте, за відо-
мостями надійних джерел, у наш час мученицькою смертю 
гине більше трьохсот християн за місяць, а утискам 
піддаються багато тисяч.1

1 http://theestherproject.com/statistics/
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Іншого з тих, з ким я познайомився, регулярно 
били, а потім взагалі вистрілили йому в голову за про-
повідь Євангелія. Він дивом вижив.

Для них і мільйонів подібних страждання були не 
далекими переживаннями незнайомих людей. Це був 
їхній особистий досвід. І вони отримували від Христа 
любов і силу, яких було більше ніж достатньо на всі 
роки, коли вони страждали за віру.

Попередження Ісуса є істинним. Ми невідворотно 
рухаємося в майбутнє назустріч виконанню Божих 
обітниць, але при цьому маємо пам’ятати про реалії 
сьогодення. Для багатьох людей теперішнє включає 
в себе переслідування і страждання за Ім’я і Слово 
Христа. І кожен із нас повинен поставити собі запи-
тання: якщо потрібно, чи готовий я постраждати за-
ради Господа?

Питання для роздумів:
Чи здаються вам переслідування чимось далеким і мало  -
ймовірним?

Зайдіть в інтернет і подивіться, як страждають християни  
в сучасному світі. Наскільки їхні страждання відрізняються 
від нечастих образ, які ми можемо почути від невіруючих? 
Одне з можливих джерел – сайт “Голос мучеників”:  
https://vom-ru.org.

Помоліться за наших переслідуваних братів і сестер  
у всьому світі. Попросіть Бога зміцнити вашу власну віру  
та взаємини з Ним, щоб якщо прийдуть темні часи гонінь,  
ви змогли сміливо стати за Христа.
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Стережіться  
лжехристів 
МАРКА 13:21-23

У дитинстві я любив читати комікси. Моїм 
улюбленим героєм був Бетмен. Насамперед 
тому, що він не був надлюдиною з супер 

здібностями. Брюс Вейн (він же Бетмен) був звичай-
ним хлопцем, який хотів допомагати людям. Це збли-
жало його зі мною. Власне, і тепер зближує, а див-
лячись на небувалу популярність супергеройського 
жанру в наші дні, Бетмена має любити незліченна 
кількість глядачів.

Три
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Нещодавно на екрани вийшов фільм “Людина зі 
сталі”, в якому було перезнято оригінальну історію 
Супермена. Наповнений запаморочливими спецефек-
тами та безперервною динамікою, цей фільм мав вели-
чезний касовий успіх у всьому світі. Дехто вважає, що 
секрет цього успіху полягає у візуальних технологіях. 
Інші приписують його невпинному інтересу до “міфо-
логії Супермена”. А Емі Адамс, яка у фільмі грає Льюїс 
Лейн, переконана, що вся справа в глибинному, базо-
вому бажанні будь-якої людини. “Кому не хочеться, 
щоб десь був той, хто прийде і врятує нас від самих 
себе?” – запитує вона. Це гарне питання.

Однак це “глибинне, базове бажання” може спону-
кати нас шукати порятунку там, де його немає. У на-
ступних міркуваннях Ісус звертається до цієї небез-
пеки, повторюючи і розширюючи сказане Ним раніше 
(В. 6):

“Тоді ж, як хто скаже до вас: «Ото, Христос тут», 
«Ото там», – не йміть віри. Бо повстануть хри-
сти неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чи-
нити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, 
і вибраних. Але ви стережіться! Я сказав вам усе 
наперед” (МР. 13:21-23).

Як і в часи Ісуса люди сьогодні шукають тих, хто 
врятує їх від темряви цього світу. Але слідування за 
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лжемесіями може призвести до трагічних результатів. 
Так сталося з дев’ятьмастами послідовниками Джима 
Джонса, харизматичного лідера “Храму народів” (се-
ред цих дев’ятисот було понад триста дітей). Вони за-
лишили свої будинки, сім’ї, роботу і вирушили в джун-
глі Гвіани в Південній Америці, де створили громаду 
під керівництвом свого неспокійного вождя, який гли-
боко помилявся. Результатом став Джонстаун. 18 ли-
стопада 1978 року ці люди через навіювання Джима 
Джонса вчинили масове самогубство. Віра в лжехриста 
стала причиною однієї з найбільших трагедій кінця 
XX століття. І Джонстаун – далеко не єдиний випадок. 
Маршалл Епплуайт, лідер культу “Небесна брама”, та-
кож проголосив себе Ісусом. 1997 року тридцять вісім 
його послідовників скоїли самогубство разом із ним. 
У наш час також багато хто оголошує себе Христом. 
Проте уважне вивчення показує, що вони або шахраї, 
або жорстоко помиляються.

Втім, небезпека хибних месій полягає не тільки 
в  наслідках на зразок Джонстауна. Ці лжехристи не-
спроможні задовольнити духовних потреб своїх по-
слідовників. Вони не в змозі вгамувати спрагу їхньої 
душі. Зате вони відводять цих нещасних геть від жи-
вого Христа, Який може дати життя з надлишком. І це 
теж трагедія, хоча і на більш особистому, внутрішньому 
рівні. Тож бережіться.
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Питання для роздумів:

Попередження Ісуса про лжемесій є актуальним і сьогодні. 
Як ви вважаєте, чому люди йдуть за лжевчителями та лже-
христами? Чого вони шукають? Як вони обманюються? 

Хтось сказав, що найкращий спосіб навчитися розрізняти 
фальшиві гроші – постійно мати справу зі справжніми. 

Спробуйте застосувати цю ідею до себе. Пориньте в Єван-
гельські розповіді Нового Заповіту, щоб якомога краще  
пізнати справжнього Христа. 

Читаючи три розділи щодня, ви зможете прочитати всі чо-
тири Євангелія за місяць. Провівши таким чином кілька мі-
сяців після вивчення Євангелій, ви набагато краще станете 
розуміти особистість і дух Ісуса.
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Стережіться дат  
та термінів  

МАРКА 13:32-33

Після переїзду до Мічигану на початку 
1990-х я перебирав старі папери і натрапив 
на євангелізаційну брошуру, яка викли-

кала в мене одночасно посмішку та зітхання. На об-
кладинці виднілася назва: “Чому Господь має повер-
нутися 1984 року”. У першій половині ХІХ ст. амери-
канський пастор на ім’я Вільям Міллер оголосив, що 
згідно з Книгою Данила 8:24 друге пришестя Христа 

Чотири
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має відбутися в жовтні 1844 року. У нього з’явилося 
багато послідовників, які продали своє майно та зі-
бралися разом, щоб зустрічати Царя царів. Але Ісус не 
прийшов. Міллер визнав, що помилився, а день не-
здійсненого пришестя став відомий як “Велике розча-
рування 1844 року”.

Нещодавно один проповідник заявив, що 21 травня 
2011 року стане “Судним днем”, коли Христос повер-
неться на землю. Він навіть розмістив повідомлення 
про це на рекламних щитах у всій країні. Зрозуміло, 
нічого незвичайного в призначений день не сталося.

Проте все повторюється. Телевізійні євангелісти, 
пастори та письменники без кінця стверджують, і до 
того ж з абсолютною впевненістю, що їм відома точна 
дата повернення Христа. Всупереч їм усім Господь Ісус 
ясно сказав, що таке знання знаходиться за межами 
нашої досяжності. У цьому і полягає Його наступне по-
передження, в якому ми знову бачимо знайомі мірку-
вання:

“Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні 
Анголи на небі, ні Син, тільки Отець. Уважайте, 
чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той 
настане!” (МР. 13:32-33).

Хоча обітниця про повернення Ісуса є однією з тих, 
у яких можна абсолютно не сумніватися, Сам Він по-
переджає про небезпеку неправильного тлумачення 
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подій між Його відходом та обіцяним поверненням. 
Ми не можемо знати часу, коли Він знову прийде, бо 
навіть Сам Ісус, перебуваючи в земному тілі, цього не 
знав (В. 32).

Тому Він закликає Своїх послідовників жити в без-
перервному очікуванні. Він хоче, щоб ми сприймали 
кожен день, подію або можливість у світлі ймовірності 
Його приходу.

Це допомагає нам сформувати протилежність еска-
пістського світогляду. Замість того, щоб чекати Ісуса, 
аби якнайшвидше покинути цей світ, ми покликані 
до повного, насиченого життя. Ми повинні жити сьо-
годнішнім днем і кожен день присвячувати Йому. Така 
система цінностей лежить в основі однієї з найяскра-
віших заяв апостола Павла. Звертаючись до филип’ян, 
він проголошує:

“Бо для мене життя – то Христос, а смерть –  
то надбання” (ФЛП. 1:21).

Ці слова встановлюють чудову рівновагу. В одну 
мить для нас настане інше життя. Але ми не знаємо 
ні дня, ні години, коли це станеться. Тому тепер ко-
жен день має стати виразом прагнення слідувати за 
Христом у  Його Дусі та силі. Оскільки наш перехід 
у вічність, чи то через прихід Христа на землю чи наш 
відхід із землі, станеться непередбачувано, нам треба 
цінувати кожну відведену нам мить.
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Питання для роздумів:

Ми живемо в проміжку між першим пришестям Ісуса та Його 
обіцяним поверненням. Як нам найкраще проводити цей час?

Скористайтеся симфонією або відповідним сайтом і пе-
регляньте, що говорить Біблія про цінність кожного дня (на-
приклад, ПС. 89:12). Як ви можете прославити Бога сьогодні? 

Попросіть Бога допомогти вам жити в рівновазі між очікуван-
ням на повернення Христа і посвятою Йому кожного дня зем-
ного життя.
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Заключна ілюстрація
МАРКА 13:34-37

У кінці Ісус розповідає притчу про готовність 
до Його пришестя, після чого востаннє за-
кликає учнів бути напоготові. Цікаво, що на 

цей раз Він використовує інше слово, але при цьому 
зміст залишається таким самим.

“Як той чоловік, що від’їхав, і залишив свій дім, 
і  дав рабам своїм владу й кожному працю свою, 
а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, 
не знаєте бо, коли прийде пан дому: увечорі, чи 
опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком. 

П’ять
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Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він 
несподівано. А що вам Я кажу, те всім Я кажу: 
Пильнуйте!” (МР. 13:34-37).

Ісус двічі каже: “Пильнуйте”. В обох випадках це 
слово “агрипнейте” – заклик перебувати в неспля-
чому стані. Як слуга виконує свої обов’язки в очіку-
ванні господаря, так ми використовуємо свої мож-
ливості з почуттям готовності, а не страху. Так жив 
апостол Павло, тому писав своєму молодому співро-
бітнику Тимофію:

“Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже 
настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закін-
чив, віру зберіг. Наостанку мені призначається 
вінок праведности, якого мені того дня дасть 
Господь, Суддя праведний; і не тільки мені, але 
й усім, хто прихід Його полюбив” (2 ТИМ. 4:6-8).

Проживаючи щодня у вдячному служінні, Павло не 
бачив причин боятися смерті, зате мав усі підстави 
радіти майбутній зустрічі з Христом. До такого стану 
Ісус закликав своїх учнів, котрі вступають у невідоме 
майбутнє.

Є над чим подумати
Якщо вам подобаються романи Джона Ґрішема, 

тоді, швидше за все, вам до душі і фільми, зняті за 
цими романами. Проте фільм – це, звичайно, зовсім 
не те, що книга, оскільки через двогодинний формат 
багато що доводиться скорочувати або навіть зміню-
вати. Іноді виходить вдало, а іноді не дуже. Епічна 
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історія Джеймса Міченера “Століття”, що розповідає 
про американський захід, була екранізована у вигляді 
27-годинного телесеріалу. І все одно багато подро-
биць довелося пропустити.

До чого це я кажу? До того, що деякі предмети 
надто великі, щоб досліджувати їх у брошурі, і це без-
перечно відноситься до 13-го розділу Євангелія від 
Марка. Фізично неможливо дати її вичерпний аналіз 
у такому невеликому форматі. Проте головна думка 
зрозуміла: ми маємо бути обережними. Остерігатися 
і пильнувати, щоб у своєму житті відображати пове-
дінку і характер Христа. Тоді, дивлячись на нас, інші 
навчатимуться жити за Його вченням.

Отже, нам потрібно уважно ставитися:
• До часу, в який ми живемо.
• До закликів та попереджень Біблії.
• До можливості постраждати за Ім’я Христа.
• До Його швидкого повернення.
Це важливо, особливо в наш непростий час. Завдяки 

такому відношенню ми зможемо краще спрямовувати 
людей до Ісуса Христа, джерела допомоги та надії.

Ісус повернеться!
Незабаром кінець. Ми не знаємо, коли і як він на-

стане. Однак Ісус не залишив нас у повному невіданні. 
Що Він хотів, щоб ми знали про останній час та Його по-
вернення? Дослідіть 13-й розділ Євангелія від Марка ра-
зом із письменником та викладачем Біллом Краудером. 
Дізнайтеся про явища, на які Ісус вказав як на ознаки 
останнього часу, і їхнє значення для нас сьогодні. 
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ІСУС ПОВЕРНЕТЬСЯ!
Незабаром кінець. Ми не знаємо, коли і як він наста-
не. Однак Ісус не залишив нас у повному невіданні. 
Що Він хотів, аби ми знали про останній час та Його 
повернення? Дослідіть 13-й розділ Євангелія від 
Марка разом із письменником та викладачем Біллом 
Краудером. Дізнайтеся про явища, на які Ісус вказав 
як на ознаки останнього часу, і їхнє значення для нас 
сьогодні.

Бібліотека більш ніж з 70 брошур  
серії «Духовні відкриття» доступна  
для читання безкоштовно на сайті: 

ukrainian-odb.org/ds/.
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