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Справи для людської раси не дуже добрі. У квітні 2022 року ветеран-
філософ і політичний активіст Ноам Хомський написав у журналі Spectator: 
«Ми наближаємося до найнебезпечнішої точки в історії людства... Зараз ми 
стикаємося з перспективою знищення організованого людського життя на 
Землі».

Він не єдиний, хто боїться за майбутнє людського роду. Землю обрушують 
численні кризи, які можуть призвести до кінця життя, яке ми знаємо. Ось 
деякі речі, які відбуваються зараз, коли я пишу цей буклет у липні 2022 року.

• Екстремальна спека, посухи, лісові пожежі, повені та навіть дуже холодна
погода в різних місцях.
• Глобальне виробництво та розповсюдження продуктів харчування 
зменшується, ООН попереджає про майбутній голод, який може вразити 
до мільярда людей.
• Війна, поганий уряд, бідність і насильство поставили деякі країни на межу
краху, відправивши мільйони біженців у пошуках безпечного дому.
• Сімейне життя та моральні цінності під загрозою. Багатьом людям важко
впоратися зі стресом сучасного життя.
• Covid не зник із попередженнями про прийдешні варіанти та майбутні 
пандемії, які загрожують ще одним витком кризи в галузі охорони здоров’я.
• Посилення фінансової кризи у світі через зростання цін і дефіцит поставок.
У багатьох країнах мільйони людей живуть у бідності. Економіки багатьох
країн у великій заборгованості, оскільки економісти попереджають про 
інфляцію та наближення економічної кризи в усьому світі.

Про все це ви можете читати щодня у своїх газетах, але є одна інформація,
яку ви не знайдете в новинах. Усе це узгоджується з пророцтвами Біблії про 
останні дні цього віку. Ось кілька прикладів:

• Почастішання воїн, голоду, чуми та землетрусів. (Лука 21.10-11)
• Земля сповнена насильства та аморальності, і багато людей бояться того,
що станеться. (Лука 17:26-27, Лука 21:25-6, Буття 6:11)
• Беззаконня буде багато. (Матвія 24:12, 2 Фессалонікійців 2:1-12)
• Масове забруднення землі та руйнування навколишнього середовища.
(Ісаї 24, Об’явлення 8:6-11)
• Ситуація на Близькому Сході, що стосується Ізраїлю та Єрусалиму, яка
призведе до останньої війни в історії до повернення Ісуса. (Єзекіїль 36:9, 
Захарія 12-14, Лука 21)
• Процес глобалізації, підкріплений розвитком високих технологій, який
об’єднує світ у диктаторську систему, що контролює світ. (Об’явлення 13, 
Даниїла 12:4)
• Атака на Біблію з усіх боків, але послання Євангелія досягає всіх народів,

незважаючи на спротив і переслідування. (Матвій 24:9-14, Матвій 28:18-20)
Незадовго до того, як Він покинув цей світ, учні Ісуса запитали Його про 
Його Друге пришестя:

«Скажи нам, коли це буде? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?»
А Ісус відповів їм: «Стережіться, щоб хтось вас не ввів в оману. Бо багато хто
прийде в ім’я Моє, кажучи: «Я Христос», і багатьох зведуть в оману. І ви 
почуєте про війни та чутки про війни. Дивіться, щоб вас не турбували; бо все 
це мусить статися, але ще не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство 
на царство. І будуть голод, епідемії та землетруси в різних місцях. Усе це 
початок скорбот». (Матвія 24:3-8)

Він дав більше деталей про це в тому, що відомо як Промова на Оливній горі 
в Євангеліях від Матвія, розділ 24, Марка 13 і Луки 21. Єврейські пророки 
Старого Заповіту також говорили про ці речі. Остання книга Біблії, Об’явлення, 
розповідає нам, що станеться за останні сім років до повернення Ісуса.

Коли ви вивчаєте всі ці пророцтва, а потім порівнюєте їх з усім, що відбувається 
у світі сьогодні, то бачите, що все це складається відповідно до біблійних 
пророцтв. Біблія порівнює ці ознаки з болями жінки під час пологів. Під час 
пологів жінка відчуває пологові болі (перейми), які стають сильнішими, чим 
ближче наближається до народження дитини. Коли цей процес починається, 
його неможливо повернути назад до народження дитини. Отже, коли почнуться 
пологи останніх днів, відбудеться серія болісних подій, котрі не будуть 
скасовані до останньої події, якою є фізичне повернення Ісуса Христа на Землю.

Коли Ісус знову прийде на Землю, Він прийде іншим способом, ніж коли 
Він прийшов уперше: у смиренні, щоб страждати і вмерти за гріхи світу. 
Цього разу Він прийде як Цар царів з усією владою Бога, щоб судити світ 
і врятувати йоговід знищення. Він покладе кінець гріху та злочестиві 
та встановить вік праведності та миру, про що передвіщали єврейські 
пророки (Ісаія 2:1-4, Даниїл 7:13-14, Захарія 14, Об’явлення 11:15 і 20).

Через деякий час у цьому процесі Бог надприродним чином забере зі 
світу тих, хто вірить в Ісуса як Спасителя і Господа, до Себе у події, яка 
називається піднесенням церкви. Ми не знаємо ні дня, ні години, коли 
це станеться, тому Ісус каже нам бути готовими весь час (Матвія 24:36-
44). Ось що станеться: «Бо сам Господь зійде з неба з наказом, з голосом 
Архангола та з Божою сурмою. І мертві у Христі воскреснуть першими. 
Тоді ми, що залишилися живі, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, 
щоб зустріти Господа в повітрі. І так ми завжди будемо з Господом. 
Тому втішайте один одного цими словами». (1 до Солунян 4:16-18)
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приєднатися до НАТО та ЄС. Це спровокувало найбільшу війну в Європі 
з часів Другої світової війни з розмовами про використання ядерної зброї.

З моменту створення Держави Ізраїль у 1948 році Близький Схід 
пережив низку конфліктів через ізраїльську територію. Детальніше про 
це ознака 5 цього буклету. Уся територія Близького Сходу стала вкрай 
нестабільною через конфлікти між Іраном та Іраком, а також напад 11 
вересня 2001 року на США, що призвело до «війни з терором», в результаті 
чого коаліція на чолі зі США розпочала війни в Афганістані та Іраку.

У 2011 році Арабська весна спричинила серію повстань в арабських 
країнах проти їхніх правителів. Найсерйозніше протистояння в Сирії 
призвело досирійської громадянської війни, яка призвела до загибелі 
сотень тисяч людей і мільйонів біженців. Це також стало причиною 
того, що сили з Росії, Ірану таТуреччини прибули в цю стратегічну 
країну на північ від Ізраїлю. За всім цим ми бачимо потенційну лінію 
сил, залучених у війну Ґоґа та Магога, пророчену в Єзекіїля 38-39.

Також мають місце конфлікти всередині націй, зростання насильства. У Матвія 
24:7 Ісус говорив про «народ проти народу» як про ознаку останніх днів. Тут 
використовується слово «нація» — «етнос», від якого походить слово «етнічний». 
Це означає конфлікти всередині націй між різними групами людей, як ми 
бачили в расових і релігійних конфліктах по всьому світу. Африка пережила 
низку конфліктів в таких країнах, як Конго, Ефіопія, Руанда, Нігерія, Сомалі. 
Тероризм вплинув на багато регіонів світу, оскільки люди використовують 
силу, щоб нав’язати іншим свої ідеї чи релігію. Торгівля наркотиками стала ще 
одним джерелом насильства: угруповання воюють за прибуток від продажу 
наркотиків, навіть за участі дітей. Країни Центральної та Південної Америки 
пережили конфлікти, спричинені торгівлею наркотиками. За оцінками, сьогодні 
близько 40 мільйонів людей перебувають у тій чи іншій формі рабства, їх 
жорстоко експлуатують за допомогою рабської праці та насильницьких банд.

Ісус також сказав: «Як було за днів Ноя, так буде за днів Сина Людського». (Луки 
17:26-27) У Біблії сказано, що за днів Ноя «зіпсувалася земля перед Богом, і 
наповнилася земля насильством». (Буття 6:11) У часи Ноя Біблія говорить, що 
щось відбувалося в мисленні людей, що спонукало їх діяти нечестиво: «Усі 
задуми серця його були лихими завжди». (Буття 6:5) Куди б ви не подивились 
сьогодні у світі, це відбувається. Телебачення та фільми демонструють 
образи насильства та жорстокості. Є комп’ютерні ігри, які прославляють 
агресію і вбивства. Додайте до цього вплив алкоголю, наркотиків та 
окультизму, і ви отримаєте потужний коктейль, що веде до насильства та 
нечистоти в людській поведінці. Західні країни спостерігають зростання 
насильницької злочинності та випадкових нападів як результат цього.

Ви знайдете більше про це в останньому розділі цього буклету. Перед цим 
ми розглянемо 10 ознак Другого пришестя Ісуса. Прочитайте це до кінця і 
подумайте, чи відбуваються ці речі зараз і чи справді вони вказують на Друге 
пришестя Ісуса. Потім подумайте, чи готові ви до цієї майбутньої події. Це 
найважливіше питання, з яким стикається кожна людина, яка сьогодні живе 
на цій планеті. Те, як ми відповімо, назавжди визначить нашу долю. Тож, будь 
ласка, прочитайте це до кінця і самі судіть, чи справді ми живемо в останні дні 
перед поверненням Ісуса. Потім прийміть рішення, як ви будете реагувати.

Ознака 1: Зростання воїн і насильства

Ісус сказав: «Повстане народ на народ, і царство на царство». Луки 21:10

У книзі Об’явлення ми читаємо про Чотирьох Вершників 
Апокаліпсису: «Вийшов ще один кінь, вогненно-рудий. І дано 
було тому, хто сидів на ньому, взяти мир із землі, і щоб люди 
вбивали один одного; і дано йому великий меч». (Об’явлення 6:40)

Ці вірші говорять нам, що в останні дні перед поверненням Ісуса будуть 
збільшуватися конфлікти всередині націй і між націями. За останні сто років 
ми спостерігали це. Перша світова війна 1914-1918 років призвела до загибелі 
близько 20 мільйонів цивільних осіб і солдатів. Після цієї війни виникли 
передумови, які призвели Гітлера до влади в Німеччині в 1933 році, що згодом 
стало причиною Другої світової війни з 1939 по 1945 рік. Це спричинило 
найбільшу війну, відому людству: близько 70-80 мільйонів смертей, солдатів 
і мирного населення та жорстокості Голокосту з убивством 6 мільйонів євреїв.

Після Другої світової війни виникла холодна війна, в якій країни НАТО, 
Західної Європи та Америки виступали проти Радянського Союзу та 
Комунізму. Революції та конфлікти по всьому світу, наприклад у Кореї та 
В’єтнамі, спричинили набагато більше смертей. Холодна війна ледь не 
стала гарячою під час кубинської ракетної кризи 1962 року, коли на кілька 
днів світ стояв на межі ядерного обміну між США та Радянським Союзом, 
який би міг знищити цивілізацію. У 1980-х роках комунізм у Європі почав 
руйнуватися, що призвело до повалення комуністичних режимів у всій 
Східній Європі. У 1991 році Радянський Союз припинив існування. Країни, 
що раніше перебували під радянським контролем (від країн Балтії до 
Болгарії), приєдналися до НАТО та ЄС. Це означало кінець холодної війни, 
що стало приниженням для Росії, оскільки вона побачила, як країни, які 
колись були під її впливом, перейшли на інший бік. На момент написання 
цього буклету у 2022 році в Україні вирує конфлікт, оскільки Росія 
намагається повернути цю країну до сфери свого впливу, а Україна хоче 
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приєднатися до НАТО та ЄС. Це спровокувало найбільшу війну в Європі 
з часів Другої світової війни з розмовами про використання ядерної зброї.

З моменту створення Держави Ізраїль у 1948 році Близький Схід 
пережив низку конфліктів через ізраїльську територію. Детальніше про 
це ознака 5 цього буклету. Уся територія Близького Сходу стала вкрай 
нестабільною через конфлікти між Іраном та Іраком, а також напад 11 
вересня 2001 року на США, що призвело до «війни з терором», в результаті 
чого коаліція на чолі зі США розпочала війни в Афганістані та Іраку.
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призвело досирійської громадянської війни, яка призвела до загибелі 
сотень тисяч людей і мільйонів біженців. Це також стало причиною 
того, що сили з Росії, Ірану таТуреччини прибули в цю стратегічну 
країну на північ від Ізраїлю. За всім цим ми бачимо потенційну лінію 
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бачили в расових і релігійних конфліктах по всьому світу. Африка пережила 
низку конфліктів в таких країнах, як Конго, Ефіопія, Руанда, Нігерія, Сомалі. 
Тероризм вплинув на багато регіонів світу, оскільки люди використовують 
силу, щоб нав’язати іншим свої ідеї чи релігію. Торгівля наркотиками стала ще 
одним джерелом насильства: угруповання воюють за прибуток від продажу 
наркотиків, навіть за участі дітей. Країни Центральної та Південної Америки 
пережили конфлікти, спричинені торгівлею наркотиками. За оцінками, сьогодні 
близько 40 мільйонів людей перебувають у тій чи іншій формі рабства, їх 
жорстоко експлуатують за допомогою рабської праці та насильницьких банд.

Ісус також сказав: «Як було за днів Ноя, так буде за днів Сина Людського». (Луки 
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щось відбувалося в мисленні людей, що спонукало їх діяти нечестиво: «Усі 
задуми серця його були лихими завжди». (Буття 6:5) Куди б ви не подивились 
сьогодні у світі, це відбувається. Телебачення та фільми демонструють 
образи насильства та жорстокості. Є комп’ютерні ігри, які прославляють 
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на цій планеті. Те, як ми відповімо, назавжди визначить нашу долю. Тож, будь 
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Епідемії. В останні роки ми спостерігаємо поширення нових хвороб і вірусів, 
таких як СНІД, SARS і Ебола. Нездоровий спосіб життя, доступність подорожей 
світом, біологічні лабораторії та втручання людини в природу загрожують світу 
новими смертоносними вірусами, які можуть швидко поширюватися світом.

Пандемія Covid-19, яка поширилася з китайського міста Ухань, розповсюди 
лася по всьому світу за кілька місяців у 2020 році. Уряди запровадили карантин 
у своїх країнах, закриваючи людей удома, зупиняючи роботу підприємств, 
шкіл, установ культури та розваг. Нічого подібного в історії людства не було, 
що завдало величезної шкоди суспільству. Діє програма масової вакцинації, 
в рамках якої майже 5 мільярдів людей отримали до двох доз вакцини.

На момент написання статті Всесвітня організація охорони здоров’я 
попереджає про майбутні пандемії та необхідність подальших карантину 
та повторних щеплень. ВООЗ також закликає до укладення угоди 
про пандемію, яка дасть їй можливість диктувати урядам, що вони 
повинні робити у випадку нової пандемії. Критики цього процесу 
попереджають, що це може призвести до контролю над поведінкою 
та пересуванням людей з боку непідзвітної глобалістичної організації.

Ісус говорив про чуму/мор як про ознаку останніх днів, а «блідий кінь» з 
Об’явлення 6 асоціювався з чумою, яка спричиняє масову смерть.

Ознака 3: Стихійні лиха та екологія

Відповідно до звіту Oxfam, зараз відбувається більш ніж у чотири рази 
стихійних лих, ніж два десятиліття тому. У звіті йдеться про частіші, 
більш непе- редбачувані та екстремальні погодні явища, які впливають на 
все більшу кіль- кість людей. Вони кажуть, що зміна клімату збільшить 
частоту повеней, посух, спеки, ураганів і торнадо. У звіті міжнародної 
мережі Future Earth, заснованому на роботах 222 провідних вчених 
із 52 країн, сказано: «Людство перебуває під загрозою ідеальної бурі 
криз. Клімат, екстремальна погода, біорізноманіття, харчова та водна 
кризи можуть призвести до «системного краху». Світ зіткнувся з низкою 
взаємопов’язаних надзвичайних ситуацій, які загрожують існуванню людей». 
Ці екстремальні погодні явища відбуваються в місцях, де вирощують їжу, 
що посилює проблеми виробництва їжі та голоду в багатьох частинах світу.

На момент написання статті (липень 2022 р.) у світі сталася низка надзвичай- 
них екологічних ситуацій. Сильна спека спричиняє пожежі по всій південній 
Європі, оскільки родючі раніше території спустошені посухою. Після 
найсильнішої посухи за останні 40 років мільйонам людей у Східній Африці 

Шлях насильства – буквально глухий кут для тих, хто йде ним. Навпаки, 
Ісус навчав нас шукати любові, прощення та примирення. Він сказав: «Це 
Моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив». (Івана 15:12).

Ознака 2: Землетруси, голод і мор

«І будуть великі землетруси в різних місцях, і голод, і чума; і будуть жахливі
видіння та великі знамення з неба». (Луки 21:10-11)

Землетруси. Статистика свідчить про постійне зростання кількості землетрусів 
і вивержень вулканів за останні 50 років. З 2020 року руйнівні землетруси 
сталися в Ірані, Китаї, Афганістані, Індонезії, Новій Зеландії, Японії, М’янмі, 
Гондурасі, США, на Філіппінах, а також в Індійському та Тихому океанах. Були 
виверження вулканів на Етні, Кракатау в Індонезії, Гватемалі, Еквадорі, Перу, 
Гаваях, Мексиці, півострові Камчатка та Ісландії. Невеликі землетруси також 
були в Ізраїлі, де відбудеться великий землетрус останніх днів (Єзекіїля 38:19, 
Об’явлення 11:13). В Об’явленні 16:18 ми читаємо про «великий землетрус, 
такий сильний і великий землетрус, якого не було, відколи є люди на землі».

Голодомори. Девід Бізлі, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН, 
заявив, що планета зіткнулася з «найгіршою гуманітарною кризою з часів Другої 
світової війни». Це може призвести до того, що п’ята частина всього населення 
земної кулі порине в абсолютну бідність і голод. Він згадав війни в Україні, Сирії 
та інших країнах, часті стихійні лиха та економічні кризи в таких країнах, як Ліван, 
Шрі-Ланка, Судан та Ефіопія. Значну кількість зерна було вилучено зі світового 
ринку через війну в Україні, а посухи, повені, спека та надзвичайно холодна погода 
в деяких місцях вплинули на виробництво продуктів харчування в усьому світі. 
Дефіцит добрив і зростання вартості паливзмушують фермерів скорочувати 
виробництво продуктів харчування, а хвороби тварин спричиняють забій 
мільйонів свиней, курей і риби та їх вилучення з харчового ланцюга. «Зелений 
порядок денний» запроваджує правила для скорочення викидів вуглекислого 
газу, через що деяким фермерам стає невигідно продовжувати роботу.

Об’явлення 6:5-6, Третя печатка говорить про голод, третього вершника 
апокаліпсису: «І побачив я, аж ось кінь вороний, а той, хто сидів на 
ньому, мав терези в руці своїй. І почув я голос посеред чотирьох живих 
істот, що говорив: «Кварта пшениці за динарій і три кварти ячменю за 
динарій; і не шкодуй олії та вину». Динарій — це денна заробітна плата, 
тобто приблизно 50–70 фунтів стерлінгів нашими грошима, за які ви 
купите дуже невелику кількість їжі, якої не вистачить, щоб прожити.
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Епідемії. В останні роки ми спостерігаємо поширення нових хвороб і вірусів, 
таких як СНІД, SARS і Ебола. Нездоровий спосіб життя, доступність подорожей 
світом, біологічні лабораторії та втручання людини в природу загрожують світу 
новими смертоносними вірусами, які можуть швидко поширюватися світом.

Пандемія Covid-19, яка поширилася з китайського міста Ухань, розповсюди 
лася по всьому світу за кілька місяців у 2020 році. Уряди запровадили карантин 
у своїх країнах, закриваючи людей удома, зупиняючи роботу підприємств, 
шкіл, установ культури та розваг. Нічого подібного в історії людства не було, 
що завдало величезної шкоди суспільству. Діє програма масової вакцинації, 
в рамках якої майже 5 мільярдів людей отримали до двох доз вакцини.

На момент написання статті Всесвітня організація охорони здоров’я 
попереджає про майбутні пандемії та необхідність подальших карантину 
та повторних щеплень. ВООЗ також закликає до укладення угоди 
про пандемію, яка дасть їй можливість диктувати урядам, що вони 
повинні робити у випадку нової пандемії. Критики цього процесу 
попереджають, що це може призвести до контролю над поведінкою 
та пересуванням людей з боку непідзвітної глобалістичної організації.

Ісус говорив про чуму/мор як про ознаку останніх днів, а «блідий кінь» з 
Об’явлення 6 асоціювався з чумою, яка спричиняє масову смерть.

Ознака 3: Стихійні лиха та екологія

Відповідно до звіту Oxfam, зараз відбувається більш ніж у чотири рази 
стихійних лих, ніж два десятиліття тому. У звіті йдеться про частіші, 
більш непе- редбачувані та екстремальні погодні явища, які впливають на 
все більшу кіль- кість людей. Вони кажуть, що зміна клімату збільшить 
частоту повеней, посух, спеки, ураганів і торнадо. У звіті міжнародної 
мережі Future Earth, заснованому на роботах 222 провідних вчених 
із 52 країн, сказано: «Людство перебуває під загрозою ідеальної бурі 
криз. Клімат, екстремальна погода, біорізноманіття, харчова та водна 
кризи можуть призвести до «системного краху». Світ зіткнувся з низкою 
взаємопов’язаних надзвичайних ситуацій, які загрожують існуванню людей». 
Ці екстремальні погодні явища відбуваються в місцях, де вирощують їжу, 
що посилює проблеми виробництва їжі та голоду в багатьох частинах світу.

На момент написання статті (липень 2022 р.) у світі сталася низка надзвичай- 
них екологічних ситуацій. Сильна спека спричиняє пожежі по всій південній 
Європі, оскільки родючі раніше території спустошені посухою. Після 
найсильнішої посухи за останні 40 років мільйонам людей у Східній Африці 

Шлях насильства – буквально глухий кут для тих, хто йде ним. Навпаки, 
Ісус навчав нас шукати любові, прощення та примирення. Він сказав: «Це 
Моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив». (Івана 15:12).

Ознака 2: Землетруси, голод і мор

«І будуть великі землетруси в різних місцях, і голод, і чума; і будуть жахливі
видіння та великі знамення з неба». (Луки 21:10-11)

Землетруси. Статистика свідчить про постійне зростання кількості землетрусів 
і вивержень вулканів за останні 50 років. З 2020 року руйнівні землетруси 
сталися в Ірані, Китаї, Афганістані, Індонезії, Новій Зеландії, Японії, М’янмі, 
Гондурасі, США, на Філіппінах, а також в Індійському та Тихому океанах. Були 
виверження вулканів на Етні, Кракатау в Індонезії, Гватемалі, Еквадорі, Перу, 
Гаваях, Мексиці, півострові Камчатка та Ісландії. Невеликі землетруси також 
були в Ізраїлі, де відбудеться великий землетрус останніх днів (Єзекіїля 38:19, 
Об’явлення 11:13). В Об’явленні 16:18 ми читаємо про «великий землетрус, 
такий сильний і великий землетрус, якого не було, відколи є люди на землі».

Голодомори. Девід Бізлі, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН, 
заявив, що планета зіткнулася з «найгіршою гуманітарною кризою з часів Другої 
світової війни». Це може призвести до того, що п’ята частина всього населення 
земної кулі порине в абсолютну бідність і голод. Він згадав війни в Україні, Сирії 
та інших країнах, часті стихійні лиха та економічні кризи в таких країнах, як Ліван, 
Шрі-Ланка, Судан та Ефіопія. Значну кількість зерна було вилучено зі світового 
ринку через війну в Україні, а посухи, повені, спека та надзвичайно холодна погода 
в деяких місцях вплинули на виробництво продуктів харчування в усьому світі. 
Дефіцит добрив і зростання вартості паливзмушують фермерів скорочувати 
виробництво продуктів харчування, а хвороби тварин спричиняють забій 
мільйонів свиней, курей і риби та їх вилучення з харчового ланцюга. «Зелений 
порядок денний» запроваджує правила для скорочення викидів вуглекислого 
газу, через що деяким фермерам стає невигідно продовжувати роботу.

Об’явлення 6:5-6, Третя печатка говорить про голод, третього вершника 
апокаліпсису: «І побачив я, аж ось кінь вороний, а той, хто сидів на 
ньому, мав терези в руці своїй. І почув я голос посеред чотирьох живих 
істот, що говорив: «Кварта пшениці за динарій і три кварти ячменю за 
динарій; і не шкодуй олії та вину». Динарій — це денна заробітна плата, 
тобто приблизно 50–70 фунтів стерлінгів нашими грошима, за які ви 
купите дуже невелику кількість їжі, якої не вистачить, щоб прожити.
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ангел: І велика зоря спала з неба, як смолоскип, і впала на третину рік і 
на джерела вод. Ім’я зірки - Полин. Третина води стала полином, і багато 
людей померло від води, бо вона стала гіркою». (Об’явлення 8:7-11)

В Об’явленні 16 розділі говориться про час, коли «людей палитиме 
жар ве- ликий». У ньому йдеться про те, що річка Євфрат (Об’явлення 
16:12) і річка Ніл (Ісаія 19:5-8) висихають в останні дні цих часів. 
Це були дві великі річки старо- давнього світу, відомі пророкам.

У Євангелії від Луки 21:25-28 Ісус сказав, що люди будуть боятися 
того, що прийде на землю через «збентеження народів». Грецьке слово, 
використане тут, — «апорія», що означає, що криза, з якої немає виходу, 
вдарить по землі. Далі він сказав: «Тоді вони побачать Сина Людського, 
що йде на хмарі у силі та великій славі. Тепер, коли це почне відбуватися, 
дивіться та підійміть ваші голови, бо наближається ваше викуплення.» 
(Луки 21:25-28) Коли ви бачите, що ці речі починають відбуватися, вам слід 
дивитися на Ісуса та Його повернення для вашого викуплення / спасіння.

Ознака 4: Аморальність і беззаконня

Поряд із великим насильством в останні дні, Біблія також навчає, що буде 
беззаконня (відкидання Божих заповідей) і сексуальна аморальність. Ісус ска- 
зав: «І тому, що беззаконня (злочестивість) розмножиться, любов багатьох 
охолоне». (Матвія 24:12) У Псалмі 2, який є пророцтвом останніх днів, сказано:

«Царі землі повстали, і володарі радяться разом проти Господа та 
проти Його Помазанця (єврейське означає Його Месія, або Христос), 
кажучи: «Розірвемо їхні пута на шматки і відкиньмо від себе їхні пута». 
Це означає, що люди захочуть відкинути Божі заповіді, які вважаються 
обмежувальним впливом, і виробити власні правила поведінки.

Ісус сказав, що це буде подібно до днів Лота (Луки 17:28-9). Ми читаємо 
про Лота в книзі Буття 19 розділ, де ми знаходимо, що він «сидить 
у брамі Содому». Содом був злим містом, сповненим сексуальної 
аморальності, яка нав’язувала себе решті суспільства. Як наслідок, 
Лот був пригнічений брудною поведінкою нечестивих. (2 Петра 2:7)

Сьогодні ми бачимо відкидання в усьому світі біблійного вчення про те, що 
один чоловік, одружений з однією жінкою, є Божою волею щодо сексуальності, 
сімейного життя та турботи про дітей. Усі факти свідчать про те, що діти, які 
виховуються в стабільній сім’ї своїми батьком і матір’ю, мають набагато кращі 
шанси в житті, ніж діти, які виховуються в альтернативних умовах. Незважаючи 

загрожує голод. Фермери в Каліфорнії та на заході США покидають свої 
поля через посуху, яка спричинила безпрецедентному обмеженню води на 
відкритому повітрі. Серед інших країн, які страждають від посухи, Ангола, 
Мексика, Парагвай, Бразилія, Мадагаскар, східний Китай, Тайвань, Туреччина. 
Сильні повені вразили Індію, Бангладеш, частину Китаю, Австралію, Південну 
Африку, Філіппіни, Бразилію, Колумбію та багато інших частин світу.

Не завжди є спекотна погода. Взимку екстремальні хуртовини обрушилися 
на Канаду та США, Росію, Китай, Японію та навіть деякі південні країни, 
такі як Іспанія та Туреччина. У країнах південної півкулі (Бразилії, 
Аргентині, Південній Африці, Австралії та Новій Зеландії) протягом зими 
спостерігалася надзвичай- но холодна погода, а в Антарктиді взимку 
2022 року в південній півкулі була зафіксована найнижча температура.

Загалом у всьому звинувачують «антропоморфну (техногенну) зміну кліма- 
ту», але є також ті, хто кажуть, що це пов’язано зі зміною сонця, океанськими 
течіями та вітром, а також ослабленням магнітних полів Землі. Якою б не була 
причина такої незвичної погоди, очевидно, що зараз Земля переживає велике 
напруження: у різних місцях відбуваються посухи, шторми, повені, землетруси 
та виверження вулканів. Біблійні пророцтва вказують на те, що в останні дні 
цих часів катастрофи, які вражають землю, збільшаться. В Ісаї 24 ми читаємо:

«засумує, зів’яне земля, ослабіє й зів’яне вселенна, ослабіють вельможі на- 
роду землі... Й осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили 
закони, по- станову порушили, зламали вони заповіта відвічного...
Тому землю прокляття поїло, й одержали кару мешканці її, тому то згоріли 
мешканці землі, і не багато людей позосталося...» (Ісаія 24:4-6).

Ісус сказав про дні перед Його другим приходом:

«Будуть сильні землетруси в різних місцях, голод і епідемії; і будуть жахливі 
видіння та великі знамення з неба.  І будуть знамення на сонці, на місяці та на 
зорях; а на землі біда народів із збентеженням, море та хвилі, що шумлять; 
людські серця занепадають від страху перед тим, що прийде на землю, бо 
сили небесні захитаються». (Луки 21:11, 25-6)

Об’явлення 8 розділ описує катастрофи, що вразять землю під час великого лиха. 
Буде велика спека, дерева будуть спалені, вода буде непридатною для пиття, а 
також сильні шторми та стихійні лиха, що принесуть голод, хвороби та смерть.
Об’явлення 8:7-11 описує так:

«І пішов град і вогонь, змішані з кров’ю, і вони були скинуті на землю. І 
третина дерев згоріла, і вся зелена трава згоріла. Тоді засурмив третій 
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ангел: І велика зоря спала з неба, як смолоскип, і впала на третину рік і 
на джерела вод. Ім’я зірки - Полин. Третина води стала полином, і багато 
людей померло від води, бо вона стала гіркою». (Об’явлення 8:7-11)
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Це були дві великі річки старо- давнього світу, відомі пророкам.
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(Луки 21:25-28) Коли ви бачите, що ці речі починають відбуватися, вам слід 
дивитися на Ісуса та Його повернення для вашого викуплення / спасіння.

Ознака 4: Аморальність і беззаконня

Поряд із великим насильством в останні дні, Біблія також навчає, що буде 
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охолоне». (Матвія 24:12) У Псалмі 2, який є пророцтвом останніх днів, сказано:

«Царі землі повстали, і володарі радяться разом проти Господа та 
проти Його Помазанця (єврейське означає Його Месія, або Христос), 
кажучи: «Розірвемо їхні пута на шматки і відкиньмо від себе їхні пута». 
Це означає, що люди захочуть відкинути Божі заповіді, які вважаються 
обмежувальним впливом, і виробити власні правила поведінки.
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про Лота в книзі Буття 19 розділ, де ми знаходимо, що він «сидить 
у брамі Содому». Содом був злим містом, сповненим сексуальної 
аморальності, яка нав’язувала себе решті суспільства. Як наслідок, 
Лот був пригнічений брудною поведінкою нечестивих. (2 Петра 2:7)

Сьогодні ми бачимо відкидання в усьому світі біблійного вчення про те, що 
один чоловік, одружений з однією жінкою, є Божою волею щодо сексуальності, 
сімейного життя та турботи про дітей. Усі факти свідчать про те, що діти, які 
виховуються в стабільній сім’ї своїми батьком і матір’ю, мають набагато кращі 
шанси в житті, ніж діти, які виховуються в альтернативних умовах. Незважаючи 

загрожує голод. Фермери в Каліфорнії та на заході США покидають свої 
поля через посуху, яка спричинила безпрецедентному обмеженню води на 
відкритому повітрі. Серед інших країн, які страждають від посухи, Ангола, 
Мексика, Парагвай, Бразилія, Мадагаскар, східний Китай, Тайвань, Туреччина. 
Сильні повені вразили Індію, Бангладеш, частину Китаю, Австралію, Південну 
Африку, Філіппіни, Бразилію, Колумбію та багато інших частин світу.

Не завжди є спекотна погода. Взимку екстремальні хуртовини обрушилися 
на Канаду та США, Росію, Китай, Японію та навіть деякі південні країни, 
такі як Іспанія та Туреччина. У країнах південної півкулі (Бразилії, 
Аргентині, Південній Африці, Австралії та Новій Зеландії) протягом зими 
спостерігалася надзвичай- но холодна погода, а в Антарктиді взимку 
2022 року в південній півкулі була зафіксована найнижча температура.

Загалом у всьому звинувачують «антропоморфну (техногенну) зміну кліма- 
ту», але є також ті, хто кажуть, що це пов’язано зі зміною сонця, океанськими 
течіями та вітром, а також ослабленням магнітних полів Землі. Якою б не була 
причина такої незвичної погоди, очевидно, що зараз Земля переживає велике 
напруження: у різних місцях відбуваються посухи, шторми, повені, землетруси 
та виверження вулканів. Біблійні пророцтва вказують на те, що в останні дні 
цих часів катастрофи, які вражають землю, збільшаться. В Ісаї 24 ми читаємо:

«засумує, зів’яне земля, ослабіє й зів’яне вселенна, ослабіють вельможі на- 
роду землі... Й осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили 
закони, по- станову порушили, зламали вони заповіта відвічного...
Тому землю прокляття поїло, й одержали кару мешканці її, тому то згоріли 
мешканці землі, і не багато людей позосталося...» (Ісаія 24:4-6).

Ісус сказав про дні перед Його другим приходом:

«Будуть сильні землетруси в різних місцях, голод і епідемії; і будуть жахливі 
видіння та великі знамення з неба.  І будуть знамення на сонці, на місяці та на 
зорях; а на землі біда народів із збентеженням, море та хвилі, що шумлять; 
людські серця занепадають від страху перед тим, що прийде на землю, бо 
сили небесні захитаються». (Луки 21:11, 25-6)

Об’явлення 8 розділ описує катастрофи, що вразять землю під час великого лиха. 
Буде велика спека, дерева будуть спалені, вода буде непридатною для пиття, а 
також сильні шторми та стихійні лиха, що принесуть голод, хвороби та смерть.
Об’явлення 8:7-11 описує так:

«І пішов град і вогонь, змішані з кров’ю, і вони були скинуті на землю. І 
третина дерев згоріла, і вся зелена трава згоріла. Тоді засурмив третій 
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статеву аморальність і крадіжку (злочин) із багатьох популярних 
сьогодні розваг, їх не залишиться багато. Оскільки в нашій культурі так 
багато злих впливів, не дивно, що люди не відчувають потреби в цьому 
покаятися. Але вони це роблять, тому що вони несуть Божий суд на світ.

Результатом усього цього є поведінка, про яку Павло попереджав, що 
домінуватиме в останні дні цих часів: «Але знайте, що в останні дні 
настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті, 
горді, бого- хульники, неслухняні батькам, невдячні, нечестиві, нелюблячі, 
непрощаючі, наклепники, безконтрольні, жорстокі, зневажливі добром, 
зрадники, свавільні, пихаті, радше любителі насолод, ніж Бога, мають 
вигляд благочестя, але запере- чують його силу» (2 Тимофія 3:1-5)

Хороша новина полягає в тому, що якщо ми згрішили в цій сфері нашого 
життя, то можемо знайти прощення, нове життя в Ісусі та допомогу від 
Бога, якщо покаємось і повіримо в Євангеліє: «Отже, хто в Христі, той 
створіння нове; старі речі відійшли в минуле; ось усе стало новим». (2 
Коринтян 5:17) «Якщо хо- димо у світлі, як Він у світлі, то маємо спільність 
один з одним, і кров Ісуса Хри- ста, Його Сина, очищає нас від усякого 
гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і правди 
немає в нас. Коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб 
простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди». (1 Івана 1:7-9).

Ознака 5: Відродження Ізраїлю та битва за Єрусалим

ООднією з найбільш незвичайних подій сучасності стало відродження 
Із- раїлю. З попелу Голокосту в листопаді 1947 року ООН прийняла 
резолюцію про розділення Палестини на єврейську та арабську 
держави. Це призвело до того, що Ізраїль знову став нацією після 
майже 2000 років розсіяння євреїв, коли Да- вид Бен Гуріон проголосив 
заснування Держави Ізраїль у Тель-Авіві 14 травня 1948 року.

Як ми можемо пояснити дивовижне відродження Ізраїлю в наш час? Біблія 
вчить, що Бог уклав угоду з Авраамом, Ісаком і Яковом у книзі Буття, розділи 
15 і 17. Згідно з цією угодою, Авраам матиме велику кількість нащадків, як 
пісок на березі моря і зірки на небесах. Він також успадкує землю Ханаан 
(Ізраїль). Роками пізніше, під час Виходу і надання Закону (Тори) на Синаї, 
Бог пообіцяв Мойсеєві, що якщо народ Ізраїлю буде вірним Йому і Його 
заповідям, Він благо- словить їх на землі і зробить їх великою нацією, 
але якби вони були невірними і поклонялися ідолам, то розпорошилися 
б серед народів світу (Левит 26, Повто- рення Закону 28). Він також 
пообіцяв, що навіть якщо вони будуть розпорошені до найвіддаленішого 

на це, уряди, система освіти та індустрія розваг, особливо в західних країнах, 
постійно нападають на вчення Біблії про сімейні цінності, секс і сексуальність.

Як наслідок, ми маємо зростання кількості розлучень, статевих партнерів 
і абортів. Жорстоке поводження з дітьми та проституція зростають і дуже 
популярні в нас розваги пропагують статеву аморальність, а жорстка 
порнографія легко доступна в Інтернеті та на кабельному телебаченні. 
Зараз у нас гомосексуальні шлюби прийняті законом, а суспільству 
нав’язується ідеологія ЛГБТ. Дітей навчають, що гомосексуальність дорівнює 
гетеросексуальності, і що стать мінлива, тому вони можуть змінити стать, 
якщо захочуть. Це суперечить біблій- ному вченню про те, що гомосексуальні 
відносини суперечать Божому порядку творіння (Римлянам 1:18-32) і що люди 
створені за образом Бога як чоловік і жінка (Буття 1:27), і це неможливо змінити.

Нам кажуть, що сучасне ставлення до сексу приносить свободу і що Божі закони 
є репресивними. Насправді все навпаки. Уявне сексуальне звільнення призвело 
до того, що люди заплуталися щодо своєї ідентичності, часто поне- волені 
руйнівними звичками та бажаннями. Люди зрештою живуть у небезпечних 
і жорстоких стосунках, де немає справжньої любові чи відданості, або вони 
стають самотніми та ізольованими від суспільства. Розпад сім’ї завдав великої 
шкоди дітям, які живуть у таких ситуаціях. Сучасна культура також санкціонує 
масове вбивство ненароджених дітей в утробі матері шляхом абортів. Жінки 
вимагають права вибирати, що відбувається з їхнім тілом, але відмовляють у 
цьому праві ненародженим дітям, які вбиті в утробі матері шляхом аборту.

Божі заповіді дані нам для нашого ж блага. Одного разу я стояв на березі річки 
Уз у низинній місцевості Східної Англії. У цьому місці рівень річки вищий, ніж 
у навколишній місцевості. Існують високі береги, або дамби, які утримують 
річку в її межах і запобігають затопленню навколишньої місцевості. Господь 
показав мені це як зображення Його заповідей. Якщо річка тече між 
берегами, це є силою добра в цьому районі. Але якщо береги усунути, це 
стане силою руйнування через повінь, яка затопить регіон і зробить його 
непридатним для життя. Те ж саме стосується і людської сексуальності. 
Якщо воно протікає між кордонами, які встановив Бог, коли сексуальна 
активність зберігається в шлюбі чоловіка та жінки, відданих одне одному 
та їхнім дітям, це дар Божий, який є на добро. Але якщо ці межі знищено, 
це стане потопом зла, що принесе багатьом руйнування та страждання.

У книзі Об’явлення ми читаємо, що коли суди Божі вразять світ, 
більшість людей “не покаються у своїх убивствах, чи в чарах, у 
своїй статевій розпусті, чи у своїх крадіжках”. *Об’явлення 9:20-21)

Якщо ми вилучимо вбивства та насильство, чаклунство (окультизм), 
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статеву аморальність і крадіжку (злочин) із багатьох популярних 
сьогодні розваг, їх не залишиться багато. Оскільки в нашій культурі так 
багато злих впливів, не дивно, що люди не відчувають потреби в цьому 
покаятися. Але вони це роблять, тому що вони несуть Божий суд на світ.

Результатом усього цього є поведінка, про яку Павло попереджав, що 
домінуватиме в останні дні цих часів: «Але знайте, що в останні дні 
настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті, 
горді, бого- хульники, неслухняні батькам, невдячні, нечестиві, нелюблячі, 
непрощаючі, наклепники, безконтрольні, жорстокі, зневажливі добром, 
зрадники, свавільні, пихаті, радше любителі насолод, ніж Бога, мають 
вигляд благочестя, але запере- чують його силу» (2 Тимофія 3:1-5)

Хороша новина полягає в тому, що якщо ми згрішили в цій сфері нашого 
життя, то можемо знайти прощення, нове життя в Ісусі та допомогу від 
Бога, якщо покаємось і повіримо в Євангеліє: «Отже, хто в Христі, той 
створіння нове; старі речі відійшли в минуле; ось усе стало новим». (2 
Коринтян 5:17) «Якщо хо- димо у світлі, як Він у світлі, то маємо спільність 
один з одним, і кров Ісуса Хри- ста, Його Сина, очищає нас від усякого 
гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і правди 
немає в нас. Коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб 
простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди». (1 Івана 1:7-9).

Ознака 5: Відродження Ізраїлю та битва за Єрусалим

ООднією з найбільш незвичайних подій сучасності стало відродження 
Із- раїлю. З попелу Голокосту в листопаді 1947 року ООН прийняла 
резолюцію про розділення Палестини на єврейську та арабську 
держави. Це призвело до того, що Ізраїль знову став нацією після 
майже 2000 років розсіяння євреїв, коли Да- вид Бен Гуріон проголосив 
заснування Держави Ізраїль у Тель-Авіві 14 травня 1948 року.

Як ми можемо пояснити дивовижне відродження Ізраїлю в наш час? Біблія 
вчить, що Бог уклав угоду з Авраамом, Ісаком і Яковом у книзі Буття, розділи 
15 і 17. Згідно з цією угодою, Авраам матиме велику кількість нащадків, як 
пісок на березі моря і зірки на небесах. Він також успадкує землю Ханаан 
(Ізраїль). Роками пізніше, під час Виходу і надання Закону (Тори) на Синаї, 
Бог пообіцяв Мойсеєві, що якщо народ Ізраїлю буде вірним Йому і Його 
заповідям, Він благо- словить їх на землі і зробить їх великою нацією, 
але якби вони були невірними і поклонялися ідолам, то розпорошилися 
б серед народів світу (Левит 26, Повто- рення Закону 28). Він також 
пообіцяв, що навіть якщо вони будуть розпорошені до найвіддаленішого 

на це, уряди, система освіти та індустрія розваг, особливо в західних країнах, 
постійно нападають на вчення Біблії про сімейні цінності, секс і сексуальність.

Як наслідок, ми маємо зростання кількості розлучень, статевих партнерів 
і абортів. Жорстоке поводження з дітьми та проституція зростають і дуже 
популярні в нас розваги пропагують статеву аморальність, а жорстка 
порнографія легко доступна в Інтернеті та на кабельному телебаченні. 
Зараз у нас гомосексуальні шлюби прийняті законом, а суспільству 
нав’язується ідеологія ЛГБТ. Дітей навчають, що гомосексуальність дорівнює 
гетеросексуальності, і що стать мінлива, тому вони можуть змінити стать, 
якщо захочуть. Це суперечить біблій- ному вченню про те, що гомосексуальні 
відносини суперечать Божому порядку творіння (Римлянам 1:18-32) і що люди 
створені за образом Бога як чоловік і жінка (Буття 1:27), і це неможливо змінити.

Нам кажуть, що сучасне ставлення до сексу приносить свободу і що Божі закони 
є репресивними. Насправді все навпаки. Уявне сексуальне звільнення призвело 
до того, що люди заплуталися щодо своєї ідентичності, часто поне- волені 
руйнівними звичками та бажаннями. Люди зрештою живуть у небезпечних 
і жорстоких стосунках, де немає справжньої любові чи відданості, або вони 
стають самотніми та ізольованими від суспільства. Розпад сім’ї завдав великої 
шкоди дітям, які живуть у таких ситуаціях. Сучасна культура також санкціонує 
масове вбивство ненароджених дітей в утробі матері шляхом абортів. Жінки 
вимагають права вибирати, що відбувається з їхнім тілом, але відмовляють у 
цьому праві ненародженим дітям, які вбиті в утробі матері шляхом аборту.

Божі заповіді дані нам для нашого ж блага. Одного разу я стояв на березі річки 
Уз у низинній місцевості Східної Англії. У цьому місці рівень річки вищий, ніж 
у навколишній місцевості. Існують високі береги, або дамби, які утримують 
річку в її межах і запобігають затопленню навколишньої місцевості. Господь 
показав мені це як зображення Його заповідей. Якщо річка тече між 
берегами, це є силою добра в цьому районі. Але якщо береги усунути, це 
стане силою руйнування через повінь, яка затопить регіон і зробить його 
непридатним для життя. Те ж саме стосується і людської сексуальності. 
Якщо воно протікає між кордонами, які встановив Бог, коли сексуальна 
активність зберігається в шлюбі чоловіка та жінки, відданих одне одному 
та їхнім дітям, це дар Божий, який є на добро. Але якщо ці межі знищено, 
це стане потопом зла, що принесе багатьом руйнування та страждання.

У книзі Об’явлення ми читаємо, що коли суди Божі вразять світ, 
більшість людей “не покаються у своїх убивствах, чи в чарах, у 
своїй статевій розпусті, чи у своїх крадіжках”. *Об’явлення 9:20-21)

Якщо ми вилучимо вбивства та насильство, чаклунство (окультизм), 
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армії Єгипту, Сирії та Йорданії знову зазнали поразки. Ізраїль переміг 
лише за шість днів, отримавши контроль над Голанськими висотами, 
Синайським півостро- вом, Газою, усім Єрусалимом і Західним берегом. 
Найважливішою територією є Єрусалим і Західний берег, який є центром 
біблійного Ізраїлю, Юдеї та Самарії. Ця область була в центрі уваги 
світу, оскільки нація прагне вирішити, хто має правити Єрусалимом.

Виконуєтся пророцтво Захарії 12:2-3, яке говорить про те, що Єрусалим є
«каменем важким, що обтяжує всі народи» – в інших світах у центрі світової 
ува- ги. В останні роки ми бачили численні спроби вирішити питання про те, 
хто має керувати Єрусалимом, залучаючи великі держави нашого часу, США, 
ЄС, Росію та ООН, які прагнуть вирішення арабо-ізраїльського конфлікту. 
Вони хо- чуть розділити землю Ізраїлю та місто Єрусалим між єврейською 
державою та запропонованою палестинською арабською державою. Йоіл 
3:1-2 описує це як порядок денний світу в останні дні, але не як волю Бога.

Ще один уривок зі Святого Письма, який знаходиться в рамках нашого часу, — 
Єзекіїль 38:9, де описується майбутній конфлікт, запланований на останні дні 
цього віку. Цю атаку на Ізраїль очолюватиме альянс країн, які зійдуть з півночі 
в битві, відомій у Біблії як «Гог і Магог». Цей альянс очолює велика держава, 
яка походить із крайньої півночі, на ім’я Принц Роша. (або головний князь), 
Мешеха і Тувала. Коментатори Біблії назвали державу на півночі Руссю, а 
Мешех — Мо- сквою. Ця сила виступає проти Ізраїлю з його союзниками, 
включаючи Персію (Іран) і Тогарму (Туреччина). Альтернативна точка зору 
полягає в тому, що саме Туреччина очолює цю атаку на Ізраїль останніх 
часів. Що цікаво, ці країни зараз залучені до Сирії на північ від Ізраїлю. Іран 
(Персія) став найбільшим ворогом Ізраїлю, постачаючи ракети, націлені на 
Ізраїль, своїм проксі-арміям у регіоні та відкрито заявляючи про свій намір 
покінчити з Ізраїлем. У пророцтві Єзекіїля ця армія буде надприродним 
чином знищена Богом, перш ніж вона досягне своєї мети знищити Ізраїль.

Розділ 16 Книги Одкровення пророкує, що остання битва цього віку 
відбу- деться, коли армії світу зберуться в Армагеддоні, що означає 
пагорб Мегіддо, місце на півночі Ізраїлю. Кілька уривків у Старому Завіті, 
включаючи Йоіла 3 і Захарія 12-14, описують останню війну, коли ці армії 
просуватимуться на пів- день до Єрусалиму. У цей момент Ісус повернеться 
на землю з усією силою, щоб покласти край війні та встановити Своє

Месіанське царство, яке править світом із відновленого Єрусалиму.

У Захарії 12:10 є дивовижне пророцтво, яке говорить: «І Я виллю на 
мешкан- ців Єрусалиму дух благодаті та благання; тоді вони дивитимуться 
на Мене, Яко- го вони прокололи, і оплакуватимуть Його, як оплакують 
свого єдиного сина, і сумуватимуть за ним, як сумують за первістком».

народу, Він поверне їх на цю землю (Повторення Закону 30). Події 
Старого Завіту показують, як діяв цей завіт в історії єврейського на- роду.

Єврейські пророки передрікали розпорошення єврейського народу на нації 
та їхнє повернення до Ізраїлю в останні дні цих часів. Ісая говорить про 
повернення людей з чотирьох кінців землі (Ісая 11:11-12, 43:5-6). Єзекіїль 36 
пророкує час, коли земля буде спустошена, але знову стане родючою, коли
 
народ Ізраїля повернеться до неї: «А ви, о гори Ізраїля, ви 
будете пускати свої гілки і приноситимете плід Моєму 
народу Ізраїлю, бо вони збираються прийти». (Єзекіїль 36:8)

Цей уривок також має на увазі, що повернення в останні дні буде 
невірою, але що Бог приведе людей до нового духовного народження: 
«Бо Я візьму вас з-поміж народів, і зберу вас з усіх країн, і приведу вас до 
вашого землі. Тоді я окроплю вас чистою водою, і ви будете чисті. Я дам 
вам нове серце і нового духа вкладу в ваше нутро». (Єзекіїль 36:24-26)

Згідно з 30-м розділом пророка Єремії, спасіння Ізраїлю та це духовне 
відродження відбудуться через час лиха, як Ісус сказав, що це станеться 
за дні до Його повернення. Єремія каже, що це буде як «жінка в 
пологах» (Єремія 30.6), що пов’язує це з останнім періодом часу. У 
цей час Бог втрутиться, щоб врятувати Ізраїль фізично та духовно.

Відновлення Ізраїлю як єврейської держави створило проблему для ісламу. 
Що стосується ісламської віри, доля світу полягає в тому, щоб бути наверне- 
ним до ісламу. Тому, як тільки країною керують мусульмани, вона повинна за- 
лишатися ісламською до кінця днів. Більшу частину періоду з 638 року до 1917 
року Ізраїлем/Палестиною керували мусульмани. Тому згідно з мусульмансь- 
ким світоглядом сьогодні нею повинні керувати мусульмани, а не євреї. Це дає 
підставу для ворожості до Ізраїлю з боку навколишніх народів, пророченої 
в Псалмі 83, де говориться, що ці країни створять конфедерацію, кажучи: 
«Ходіть, витриммо їх із народу, щоб ім’я Ізраїля більше не згадувалося».

Наступного дня після того, як у 1948 році Давид Бен-Гуріон проголосив 
за- снування держави Ізраїль, п’ять арабських армій вторглися в Ізраїль з 
наміром відрізати націю та видалити назву Ізраїль з карти. Маючи чисельну 
перевагу та набагато краще озброєні, вони мали б легко зробити це, але 
Ізраїль виграв свою війну за незалежність і кожну війну, у якій він вів відтоді. 
Після війни 1948-1949 і 1967 років він також отримав більше території.

Під час Шестиденної війни 1967 року, коли президент Єгипту Насер ого- 
лосив про свій намір скинути євреїв у море та покласти кінець Ізраїлю, 
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армії Єгипту, Сирії та Йорданії знову зазнали поразки. Ізраїль переміг 
лише за шість днів, отримавши контроль над Голанськими висотами, 
Синайським півостро- вом, Газою, усім Єрусалимом і Західним берегом. 
Найважливішою територією є Єрусалим і Західний берег, який є центром 
біблійного Ізраїлю, Юдеї та Самарії. Ця область була в центрі уваги 
світу, оскільки нація прагне вирішити, хто має правити Єрусалимом.

Виконуєтся пророцтво Захарії 12:2-3, яке говорить про те, що Єрусалим є
«каменем важким, що обтяжує всі народи» – в інших світах у центрі світової 
ува- ги. В останні роки ми бачили численні спроби вирішити питання про те, 
хто має керувати Єрусалимом, залучаючи великі держави нашого часу, США, 
ЄС, Росію та ООН, які прагнуть вирішення арабо-ізраїльського конфлікту. 
Вони хо- чуть розділити землю Ізраїлю та місто Єрусалим між єврейською 
державою та запропонованою палестинською арабською державою. Йоіл 
3:1-2 описує це як порядок денний світу в останні дні, але не як волю Бога.

Ще один уривок зі Святого Письма, який знаходиться в рамках нашого часу, — 
Єзекіїль 38:9, де описується майбутній конфлікт, запланований на останні дні 
цього віку. Цю атаку на Ізраїль очолюватиме альянс країн, які зійдуть з півночі 
в битві, відомій у Біблії як «Гог і Магог». Цей альянс очолює велика держава, 
яка походить із крайньої півночі, на ім’я Принц Роша. (або головний князь), 
Мешеха і Тувала. Коментатори Біблії назвали державу на півночі Руссю, а 
Мешех — Мо- сквою. Ця сила виступає проти Ізраїлю з його союзниками, 
включаючи Персію (Іран) і Тогарму (Туреччина). Альтернативна точка зору 
полягає в тому, що саме Туреччина очолює цю атаку на Ізраїль останніх 
часів. Що цікаво, ці країни зараз залучені до Сирії на північ від Ізраїлю. Іран 
(Персія) став найбільшим ворогом Ізраїлю, постачаючи ракети, націлені на 
Ізраїль, своїм проксі-арміям у регіоні та відкрито заявляючи про свій намір 
покінчити з Ізраїлем. У пророцтві Єзекіїля ця армія буде надприродним 
чином знищена Богом, перш ніж вона досягне своєї мети знищити Ізраїль.

Розділ 16 Книги Одкровення пророкує, що остання битва цього віку 
відбу- деться, коли армії світу зберуться в Армагеддоні, що означає 
пагорб Мегіддо, місце на півночі Ізраїлю. Кілька уривків у Старому Завіті, 
включаючи Йоіла 3 і Захарія 12-14, описують останню війну, коли ці армії 
просуватимуться на пів- день до Єрусалиму. У цей момент Ісус повернеться 
на землю з усією силою, щоб покласти край війні та встановити Своє

Месіанське царство, яке править світом із відновленого Єрусалиму.

У Захарії 12:10 є дивовижне пророцтво, яке говорить: «І Я виллю на 
мешкан- ців Єрусалиму дух благодаті та благання; тоді вони дивитимуться 
на Мене, Яко- го вони прокололи, і оплакуватимуть Його, як оплакують 
свого єдиного сина, і сумуватимуть за ним, як сумують за первістком».

народу, Він поверне їх на цю землю (Повторення Закону 30). Події 
Старого Завіту показують, як діяв цей завіт в історії єврейського на- роду.

Єврейські пророки передрікали розпорошення єврейського народу на нації 
та їхнє повернення до Ізраїлю в останні дні цих часів. Ісая говорить про 
повернення людей з чотирьох кінців землі (Ісая 11:11-12, 43:5-6). Єзекіїль 36 
пророкує час, коли земля буде спустошена, але знову стане родючою, коли
 
народ Ізраїля повернеться до неї: «А ви, о гори Ізраїля, ви 
будете пускати свої гілки і приноситимете плід Моєму 
народу Ізраїлю, бо вони збираються прийти». (Єзекіїль 36:8)

Цей уривок також має на увазі, що повернення в останні дні буде 
невірою, але що Бог приведе людей до нового духовного народження: 
«Бо Я візьму вас з-поміж народів, і зберу вас з усіх країн, і приведу вас до 
вашого землі. Тоді я окроплю вас чистою водою, і ви будете чисті. Я дам 
вам нове серце і нового духа вкладу в ваше нутро». (Єзекіїль 36:24-26)

Згідно з 30-м розділом пророка Єремії, спасіння Ізраїлю та це духовне 
відродження відбудуться через час лиха, як Ісус сказав, що це станеться 
за дні до Його повернення. Єремія каже, що це буде як «жінка в 
пологах» (Єремія 30.6), що пов’язує це з останнім періодом часу. У 
цей час Бог втрутиться, щоб врятувати Ізраїль фізично та духовно.

Відновлення Ізраїлю як єврейської держави створило проблему для ісламу. 
Що стосується ісламської віри, доля світу полягає в тому, щоб бути наверне- 
ним до ісламу. Тому, як тільки країною керують мусульмани, вона повинна за- 
лишатися ісламською до кінця днів. Більшу частину періоду з 638 року до 1917 
року Ізраїлем/Палестиною керували мусульмани. Тому згідно з мусульмансь- 
ким світоглядом сьогодні нею повинні керувати мусульмани, а не євреї. Це дає 
підставу для ворожості до Ізраїлю з боку навколишніх народів, пророченої 
в Псалмі 83, де говориться, що ці країни створять конфедерацію, кажучи: 
«Ходіть, витриммо їх із народу, щоб ім’я Ізраїля більше не згадувалося».

Наступного дня після того, як у 1948 році Давид Бен-Гуріон проголосив 
за- снування держави Ізраїль, п’ять арабських армій вторглися в Ізраїль з 
наміром відрізати націю та видалити назву Ізраїль з карти. Маючи чисельну 
перевагу та набагато краще озброєні, вони мали б легко зробити це, але 
Ізраїль виграв свою війну за незалежність і кожну війну, у якій він вів відтоді. 
Після війни 1948-1949 і 1967 років він також отримав більше території.

Під час Шестиденної війни 1967 року, коли президент Єгипту Насер ого- 
лосив про свій намір скинути євреїв у море та покласти кінець Ізраїлю, 
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Всесвітнє розпорошення єврейського народу серед народів землі буде 
скасовано в останні дні, коли євреї зроблять Алію та повернуться до 
Ізраїлю. і Єрусалим «потоптаний» або керований різними язичницькими 
силами. Пророцтво Єремії 31.35-37 вказує на те, що єврейський 
народ залишатиметься народом доти, доки сонце, місяць і зірки ще 
сяють на небі. Зрозуміло, що Ісус очікував, що єврейський народ 
залишатиметься ідентифікованим народом протягом цього віку. Він також 
сказав, що це буде час, коли розпорошення закінчиться і єврейський 
народ повернеться до землі Ізраїлю та Єрусалиму: «Єрусалим буде 
топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників». (Луки 21:24)

Він сказав, що люди, які живуть в Єрусалимі наприкінці цього віку, 
вітатимуть Його як Месію словами: «Благословенний, Хто йде в ім’я 
Господнє» (Матвія 23:39). Це традиційне єврейське вітання з приходом Месії.

Відповідно до Захарії 14:4, Месія прийде і стане на Оливній горі на східній 
стороні Єрусалиму, на тому самому місці, звідки Ісус вознісся на небо. Ангел 
сказав учням, що Він повернеться так само, як покинув землю (Дії 1:11). 
Потім Він прийме Своє правління як «Цар над усією землею» (Захарія 14:9). 
Захарія 14 показує ту саму послідовність подій, що й Об’явлення 19 розділ, 
коли Ісус повертається як Цар царів і Господь панів з усією владою, що 
є в Його розпо- рядженні, щоб покласти край війні та діяльності диявола.

У цей час Він виконає пророчі надії правлячого Царя Месії, який принесе мир 
Ізраїлю та всьому світу. Об’явлення 20 розділ говорить нам, що Ісус залишиться 
на землі протягом 1000 років (Об’явлення 20), протягом якого Він правитиме 
світом із відновленого Єрусалиму та виконає пророцтва правлячого Царя Месії 
(Ісаія 2:1-4, Єремія 23:5-6, Єзекіїль 40-48, Даниїл 7:13-14, Захарія 14). Наприкінці 
цього періоду Він спричинить фактичний кінець світу, коли Бог створить нове 
небо і нову землю, на яких живе праведність. (2 Петра 3:10-13, Об’явлення 21).

Ознак 6: Глобалізація

До відносно недавнього часу в історії людства країни та континенти 
були розділені величезними відстанями, які долали лише деякі відважні 
дослідники та торговці. Більшість людей ніколи не виїжджали далеко 
за межі місцевості, в якій вони народилися. Сьогодні ми можемо 
подорожувати на інший кінець світу за 24 години та миттєво надсилати 
повідомлення людям за тисячі миль від нашого місця проживання. 
Відбувся вибух технологій, який повністю змінив кожен аспект життя.

Тут ми маємо пророцтво про того, хто був проколений (помер через 
розп’яття) і хто прийде, щоб врятувати залишок Ізраїлю як фізично, 
так і духов- но в останні дні цих часів. Тут йдеться про Ієшуа, Ісуса 
Месію, який одного разу прийшов, щоб врятувати нас від наших гріхів 
Своєю смертю на хресті, і який знову прийде з усією силою, що є в його 
розпорядженні, щоб врятувати Ізраїль і світ від знищення. Мається на 
увазі, що Ісус буде явлений Ізраїлю як Месія в день Його повернення.

Після цього відбудеться Друге пришестя Месії на землю. Під 
час Свого пер- шого приходу Ісус виконав низку месіанських 
пророцтв у Старому Завіті. Наприклад, пророцтва, які збулися:

     Пророцтво в  Виконалось в
Народився від Діви   Ісая 7:14  Матвія 1:18-25
Народився у Віфлеємі   Міхей 5:2  Матвія 2:1-12
Творив чудеса    Ісаія 61:1  Матвія 9:35
Навчання в притчах   Псалом 78:2  Матвія 13:34
Смерть через розп’яття  Псалом 22:15  Луки 23:33
Похований у гробниці багатого Ісая 53:9  Матвія 27:57-60
Воскрес із мертвих   Псалом 16:10-11 Луки 24:5-6
Принесений в жертву за гріх  Ісаія 53:6 1  1 Коринтян 15:3-5
Послання для світу   Ісая 45:22-23  Матвія 28:18-20
Його жертовна смерть за гріхи світу відбулася до того, як Другий Храм був 
зруйнований римлянами в 70 році нашої ери.   
     Даниїла 9:26  Луки 19:41-44

Це лише деякі з багатьох пророцтв про Месію, які Ісус виконав зі 100% 
точні- стю під час Свого першого приходу. У нас є більш детальний список 
пророцтв, які виконав Ісус, доступний за запитом. Ми впевнені, що Він виконає 
пророцтва правлячого Месіанського Царя під час Свого другого пришестя.

Безпосередньо перед розп’яттям Ісус пророкував руйнування 
Єрусалимського храму та розпорошення єврейського народу між 
народами. Він сказав, що це станеться, «тому що ви не знали часу 
свого відвідування» Луки 19:44. Це означає, що існував би зв’язок між 
розпорошенням і нездатністю лідерів Ізраїлю визнати Ісуса Месією.

У той час як релігійні лідери здебільшого відкидали Ісуса як Месію, 
бага- то простих людей прислухалися до того, що Він говорив, і 
Євангеліє пішло у світ завдяки свідченню єврейських учнів про Ісуса. 
Перша церква складалася з євреїв, які вірили в Ісуса, і тепер, коли ми 
наближаємося до останніх днів, біль- ше євреїв починає розуміти, що 
Він є Месія, і що єврейська надія пов’язана з Ієшуа / Ісусом Месією.
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наближаємося до останніх днів, біль- ше євреїв починає розуміти, що 
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перерозподілу багатства, зменшення або ліквідації приватної власності, 
контролю над виробництвом енергії та продуктів харчування, транспортом, 
промисловістю, доступністю води, чисельністю та зростанням населення.

Деякі бачать у цьому гарний розвиток подій, а інші бояться, що 
це призве- де до глобальної диктатури. Пророцтва Даниїла та 
Об’явлення показують, що наприкінці цих часів буде глобальна 
форма правління, яка приведе до влади Антихриста, або Звіра.

Існують різні погляди на те, якою буде ця імперія – Європейським Союзом, ООН 
чи ісламською імперією, яка виникне на Близькому Сході. Стосовно ЄС є статуя 
міфічної Європи (жінки), яка верхи на бику (грецький бог Зевс) біля будівлі 
Європейської Ради в Брюсселі. В Об’явленні 17:1-5 образ жінки, яка верхи 
на звірі, використовується для системи антихриста останнього часу. Будівля 
Європейського парламенту в Страсбурзі побудована за зразком картини 
Вавилонської вежі художника Брейгеля. Об’явлення 17 розділ пов’язує систему
 
антихриста з Таємничим Вавилоном (Вавилон на івриті). Даниїл 7:7-8 і 9:26 
ма- ють на увазі, що антихрист матиме зв’язок з Римом. Об’явлення 17:9-11 
також означає, що звір (антихрист) виходить із відродженої Римської імперії.

Інша точка зору полягає в тому, що антихрист виникає з глобальної організації, 
як ООН. Об’явлення 17:12-14 говорить про десятьох царів, які «мають одну 
думку і віддадуть свою силу та владу звірині». Цікаво, що існують глобалістські 
плани, які ділять світ на 10 регіонів майбутнього світового уряду. Цілком 
імовір- но, що будь-який такий світовий уряд буде крихкою коаліцією, про що 
говорять біблійні пророцтва. У книзі Даниїла 2:42 ми читаємо про «глиняні 
ноги», сим- волічний опис цього «царства»: «І як пальці на ногах частково із 
заліза, а частко- во з глини, так і царство буде частково міцним, а частково 
крихким.» Як залізо і глина не тримаються разом, так і цей остаточний 
світовий уряд розпадеться в останні дні. Даниїл 7 говорить нам, що три з 
десяти царів були повалені звіром, мабуть, тому, що вони ворогують з ним.

Біблійні пророцтва мають на увазі, що цей остаточний світовий уряд 
запропонує хороші речі – мир і безпеку людям. Але це призведе до 
найгіршої диктатури в історії, влада якої походить від диявола і буде 
передана Звірові або Антихристу: «Дракон (Сатана) дав йому (звірові) 
свою силу, свій трон і велику владу». Він триватиме 42 місяці або 3 з 
половиною роки. «Дана Йому велика влада на 42 місяці... І дана Йому 
влада над кожним племенем, мовою і нацією» (Об’явлення 13:5,7).

Він переслідує тих, хто вірить в Ісуса, і має свій образ, якому всі повинні 
поклонятися. (Об’явлення 13:7, 11-15). Він вводить економічну систему, за 

Досягнення науки і техніки принесли великі переваги багатьом, але 
водно- час принесли нові проблеми. Оскільки міжнародні подорожі, 
торгівля та сучас- ні засоби зв’язку перетворили світ на «глобальне 
село», проблеми людства та- кож стали міжнародними – наркотики, 
тероризм, поширення зброї знищення, економічні кризи, забруднення 
навколишнього середовища, нові захворюван- ня, міжнародна злочинність, 
прірва між багатими та бідними націями, біженці та притулок тощо.

Для вирішення таких проблем ми бачимо зростання глобальних інституцій 
– Організації Об’єднаних Націй, Світового банку, Міжнародного валютного 
фон- ду, Інтерполу, міжнародних органів у справах біженців, прав людини, 
навко- лишнього середовища тощо. Ми також бачимо, як виникають 
блоки націй, такі як і Європейський Союз. За останні роки деякі країни 
ЄС зблизилися, маючи спільну валюту, власного президента, зовнішню 
політику та правову систему, тоді як Британія віддалилася від ЄС.

Є низка сил, які закликають до зміни способу управління світом за моделлю 
якогось глобального уряду. Вони кажуть, що це врятує світ від таких проблем, 
як зміна клімату та таких пандемій, як Covid 19. Всесвітній економічний форум, 
потужний альянс ділових, політичних та економічних сил, працює над планом 
під назвою «Глобальне перезавантаження 2021»: «Кожна країна, від Сполучених 
Штатів до Китаю повинна брати участь, і кожна галузь, від нафтогазової до 
технологічної, має бути трансформована», – написав її засновник Клаус Шваб.

«Коротше кажучи, нам потрібне «Велике перезавантаження» капіталізму». 
Кін- цевою метою цього є світовий уряд, який би розв’язав проблеми світу. У 
своїй книзі “Covid 19 – Велике перезавантаження” він написав: «Ця пандемія 
являє собою рідкісну, але обмежену можливість обміркувати, переосмислити 
та пе- резавантажити наш світ  Світ повинен працювати для нового порядку, 
який прийде лише через певну форму ефективного глобального управління».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до «нової моделі 
глобального управління, нового соціального договору та нової глобальної 
угоди для забезпечення більш широкого та справедливого розподілу влади, 
багатства та можливостей на міжнародному рівні». Це узгоджується з Планом 
сталого розвитку ООН, Порядком денним 21 і Порядком денним 30, які він хоче 
впровадити до 2030 року. У публікації ООН «Порядок денний 21: Стратегія 
саміту Землі для порятунку нашої планети:» говориться, що «Порядок 
денний 21 пропонує низку дій, спрямованих на реалізацію кожної людини 
на Землі… це вимагає конкретних змін у діяльності всіх людей… Ефективне 
виконання Порядку денного на 21 вимагатиме глибокої переорієнтації всіх 
людей, на від- міну від усього, що коли-небудь переживав світ». Якщо ви 
слідкуєте за тим, що він говорить, він шукає якийсь глобальний уряд для 
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перерозподілу багатства, зменшення або ліквідації приватної власності, 
контролю над виробництвом енергії та продуктів харчування, транспортом, 
промисловістю, доступністю води, чисельністю та зростанням населення.

Деякі бачать у цьому гарний розвиток подій, а інші бояться, що 
це призве- де до глобальної диктатури. Пророцтва Даниїла та 
Об’явлення показують, що наприкінці цих часів буде глобальна 
форма правління, яка приведе до влади Антихриста, або Звіра.

Існують різні погляди на те, якою буде ця імперія – Європейським Союзом, ООН 
чи ісламською імперією, яка виникне на Близькому Сході. Стосовно ЄС є статуя 
міфічної Європи (жінки), яка верхи на бику (грецький бог Зевс) біля будівлі 
Європейської Ради в Брюсселі. В Об’явленні 17:1-5 образ жінки, яка верхи 
на звірі, використовується для системи антихриста останнього часу. Будівля 
Європейського парламенту в Страсбурзі побудована за зразком картини 
Вавилонської вежі художника Брейгеля. Об’явлення 17 розділ пов’язує систему
 
антихриста з Таємничим Вавилоном (Вавилон на івриті). Даниїл 7:7-8 і 9:26 
ма- ють на увазі, що антихрист матиме зв’язок з Римом. Об’явлення 17:9-11 
також означає, що звір (антихрист) виходить із відродженої Римської імперії.

Інша точка зору полягає в тому, що антихрист виникає з глобальної організації, 
як ООН. Об’явлення 17:12-14 говорить про десятьох царів, які «мають одну 
думку і віддадуть свою силу та владу звірині». Цікаво, що існують глобалістські 
плани, які ділять світ на 10 регіонів майбутнього світового уряду. Цілком 
імовір- но, що будь-який такий світовий уряд буде крихкою коаліцією, про що 
говорять біблійні пророцтва. У книзі Даниїла 2:42 ми читаємо про «глиняні 
ноги», сим- волічний опис цього «царства»: «І як пальці на ногах частково із 
заліза, а частко- во з глини, так і царство буде частково міцним, а частково 
крихким.» Як залізо і глина не тримаються разом, так і цей остаточний 
світовий уряд розпадеться в останні дні. Даниїл 7 говорить нам, що три з 
десяти царів були повалені звіром, мабуть, тому, що вони ворогують з ним.

Біблійні пророцтва мають на увазі, що цей остаточний світовий уряд 
запропонує хороші речі – мир і безпеку людям. Але це призведе до 
найгіршої диктатури в історії, влада якої походить від диявола і буде 
передана Звірові або Антихристу: «Дракон (Сатана) дав йому (звірові) 
свою силу, свій трон і велику владу». Він триватиме 42 місяці або 3 з 
половиною роки. «Дана Йому велика влада на 42 місяці... І дана Йому 
влада над кожним племенем, мовою і нацією» (Об’явлення 13:5,7).

Він переслідує тих, хто вірить в Ісуса, і має свій образ, якому всі повинні 
поклонятися. (Об’явлення 13:7, 11-15). Він вводить економічну систему, за 

Досягнення науки і техніки принесли великі переваги багатьом, але 
водно- час принесли нові проблеми. Оскільки міжнародні подорожі, 
торгівля та сучас- ні засоби зв’язку перетворили світ на «глобальне 
село», проблеми людства та- кож стали міжнародними – наркотики, 
тероризм, поширення зброї знищення, економічні кризи, забруднення 
навколишнього середовища, нові захворюван- ня, міжнародна злочинність, 
прірва між багатими та бідними націями, біженці та притулок тощо.

Для вирішення таких проблем ми бачимо зростання глобальних інституцій 
– Організації Об’єднаних Націй, Світового банку, Міжнародного валютного 
фон- ду, Інтерполу, міжнародних органів у справах біженців, прав людини, 
навко- лишнього середовища тощо. Ми також бачимо, як виникають 
блоки націй, такі як і Європейський Союз. За останні роки деякі країни 
ЄС зблизилися, маючи спільну валюту, власного президента, зовнішню 
політику та правову систему, тоді як Британія віддалилася від ЄС.

Є низка сил, які закликають до зміни способу управління світом за моделлю 
якогось глобального уряду. Вони кажуть, що це врятує світ від таких проблем, 
як зміна клімату та таких пандемій, як Covid 19. Всесвітній економічний форум, 
потужний альянс ділових, політичних та економічних сил, працює над планом 
під назвою «Глобальне перезавантаження 2021»: «Кожна країна, від Сполучених 
Штатів до Китаю повинна брати участь, і кожна галузь, від нафтогазової до 
технологічної, має бути трансформована», – написав її засновник Клаус Шваб.

«Коротше кажучи, нам потрібне «Велике перезавантаження» капіталізму». 
Кін- цевою метою цього є світовий уряд, який би розв’язав проблеми світу. У 
своїй книзі “Covid 19 – Велике перезавантаження” він написав: «Ця пандемія 
являє собою рідкісну, але обмежену можливість обміркувати, переосмислити 
та пе- резавантажити наш світ  Світ повинен працювати для нового порядку, 
який прийде лише через певну форму ефективного глобального управління».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до «нової моделі 
глобального управління, нового соціального договору та нової глобальної 
угоди для забезпечення більш широкого та справедливого розподілу влади, 
багатства та можливостей на міжнародному рівні». Це узгоджується з Планом 
сталого розвитку ООН, Порядком денним 21 і Порядком денним 30, які він хоче 
впровадити до 2030 року. У публікації ООН «Порядок денний 21: Стратегія 
саміту Землі для порятунку нашої планети:» говориться, що «Порядок 
денний 21 пропонує низку дій, спрямованих на реалізацію кожної людини 
на Землі… це вимагає конкретних змін у діяльності всіх людей… Ефективне 
виконання Порядку денного на 21 вимагатиме глибокої переорієнтації всіх 
людей, на від- міну від усього, що коли-небудь переживав світ». Якщо ви 
слідкуєте за тим, що він говорить, він шукає якийсь глобальний уряд для 
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Поява комп’ютерних технологій та Інтернету створила нові способи 
об’єднання націй. Інформація та знання розвиваються настільки швидко, 
що те, що було останнім обладнанням кілька років тому, вже застаріло. 
Зараз вони роз- робляють квантові комп’ютери, здатні робити обчислення, 
вирішувати проблеми, отримувати інформацію в мільйони разів 
швидше, ніж нинішні комп’ютери. Google виявив, що його квантовому 
комп’ютеру знадобилося трохи більше трьох хвилин, щоб відповісти 
на складну проблему, на вирішення якої звичай- ному комп’ютеру 
знадобилося б 10 000 років. Квантові комп’ютери можуть виконувати 
майже безмежну кількість різних обчислень, одночасно надсилаючи 
мільярди фрагментів інформації в тисячі різних пунктів призначення.

Ми також бачимо розвиток технології AI (штучного інтелекту) і технології 
ре- дагування генів «CRISPER», яка була описана як техніка «злому людей». 
20 листо- пада 2017 року на веб-сайті Forbes з’явилася стаття під назвою 
“Трансгуманізм і майбутнє людства: 7 способів, як світ зміниться до 2030 року”. 
Наступна цитата з нього міститься під заголовком «Наші тіла будуть збільшені»:

«Найближчі роки відкриють низку можливостей збільшення тіла, які дозво- 
лять людям бути розумнішими, сильнішими та більш здібними, ніж ми 
сьогодні. Носимі пристрої стануть однією з форм збільшення тіла, але вони 
набагато пе- ревершать сучасні фітнес-трекери. Ми також побачимо широке 
використання імплантатів, починаючи від мозкових мікрочіпів і нейронних 
мереж до про- тезів, керованих розумом, і підшкірних чіпів RFID, які дозволяють 
користувачам розблоковувати двері або комп’ютерні паролі помахом руки».

У ньому йдеться про «потужну технологію редагування генів CRISPR, 
яка одного разу може дати нам можливість усунути всі спадкові 
хвороби. Завдяки цим можливостям збільшення тіла люди стануть 
більш витривалими, оптимізо- ваними та під постійним наглядом».

Зверніть увагу на фразу «постійно контролюється». У чужих руках ця 
техно- логія відкриває шлях кільком впливовим людям контролювати 
людську масу. Це пов’язано з тим, що, як каже Біблія, станеться 
в останні дні, безпосередньо перед поверненням Ісуса Христа.

Ці технологічні розробки створюють умови для створення 
нової економіч- ної системи, за допомогою якої може вступити 
в дію відоме пророцтво 666 року з Книги Одкровення.

В Об’явленні 13 розділ ми читаємо про пророцтво Знака звіра: «Він 
змушує всіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів отримати 
знамено на їх- ній правій руці або на їхньому чолі, і щоб ніхто не міг 

якою ви не можете купувати чи продавати, якщо у вас немає числа зі «знаком 
звіра... 666». (Об’явлення 13:16-18). Його правління буде зруйноване Другим 
прише- стям Ісуса в силі та славі наприкінці цих часів (Об’явлення 19:11-21).

Сьогодні ми бачимо ознаки того, що людство рухається в 
напрямку світо- вого уряду антихриста останніх днів. Наступний 
знак також дає деяку підказку про те, як це станеться.

Ознака 7: Розвиток технологій

До відносно недавнього часу в історії людства, якщо ви хотіли подорожувати 
куди-небудь у світі, найшвидше, чим ви могли рухатися, була швидкість 
коня. Якщо ви хочете надіслати повідомлення будь-куди, найшвидше, 
що ви можете зробити, це записати його та віддати комусь, щоб він доніс 
до місця призна- чення зі швидкістю коня. Якщо ви хотіли вбити людей у 
битві, ви повинні були вбивати одного за одним мечем, списом чи стрілою.

Тепер ми можемо подорожувати на інший кінець світу за деньдва літаком і 
перетнути середню країну за кілька годин машиною чи потягом. Ми можемо 
миттєво надсилати повідомлення в будь-яку точку світу за допомогою 
телефонів і комп’ютерів і бачити, що відбувається в далеких країнах, на 
екранах наших телевізорів. Люди можуть вбити тисячі людей одним 
натисканням кнопки в одну мить ракетами, запущеними за милі від цілі.

У наш час технології досягли вражаючих успіхів, багато з них принесли лю- дям 
велику користь, даючи нам майно, пристрої для економії праці та комфорт, 
про який попередні покоління могли лише мріяти. Передова медицина 
забезпечила нам кращу охорону здоров’я, довше життя та одужання від 
хвороб, які скоротили б наше життя в попередніх поколіннях. Комп’ютери 
та Інтернет відкрили для нас майже необмежену кількість інформації.

Негативною стороною нашої технології є забруднення навколишнього 
середовища, розрив між багатими та бідними, а також можливість 
створити засо- би для поневолення нас у технологічній тиранії.

Біблія дає нам деякі цікаві ідеї щодо цього питання. Відповідно до Даниїла 12:4, 
у «час кінця» багато хто буде бігати туди-сюди, і знання збільшуватиметься». 
У наш час ми спостерігаємо значне зростання світових подорожей і знань, 
викликаних розвитком технологій. Цей вірш Даниїла означає, що це також 
буде ознакою останніх днів. По мірі того, як люди ходять «туди-сюди», 
знання збіль- шуються, і виникає глобальна економічна та технічна система. 
Це призвело до розвитку міжнародних інституцій, таких як ООН, Світовий 
банк, Світова органі- зація торгівлі, Міжнародний валютний фонд тощо.
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Поява комп’ютерних технологій та Інтернету створила нові способи 
об’єднання націй. Інформація та знання розвиваються настільки швидко, 
що те, що було останнім обладнанням кілька років тому, вже застаріло. 
Зараз вони роз- робляють квантові комп’ютери, здатні робити обчислення, 
вирішувати проблеми, отримувати інформацію в мільйони разів 
швидше, ніж нинішні комп’ютери. Google виявив, що його квантовому 
комп’ютеру знадобилося трохи більше трьох хвилин, щоб відповісти 
на складну проблему, на вирішення якої звичай- ному комп’ютеру 
знадобилося б 10 000 років. Квантові комп’ютери можуть виконувати 
майже безмежну кількість різних обчислень, одночасно надсилаючи 
мільярди фрагментів інформації в тисячі різних пунктів призначення.

Ми також бачимо розвиток технології AI (штучного інтелекту) і технології 
ре- дагування генів «CRISPER», яка була описана як техніка «злому людей». 
20 листо- пада 2017 року на веб-сайті Forbes з’явилася стаття під назвою 
“Трансгуманізм і майбутнє людства: 7 способів, як світ зміниться до 2030 року”. 
Наступна цитата з нього міститься під заголовком «Наші тіла будуть збільшені»:

«Найближчі роки відкриють низку можливостей збільшення тіла, які дозво- 
лять людям бути розумнішими, сильнішими та більш здібними, ніж ми 
сьогодні. Носимі пристрої стануть однією з форм збільшення тіла, але вони 
набагато пе- ревершать сучасні фітнес-трекери. Ми також побачимо широке 
використання імплантатів, починаючи від мозкових мікрочіпів і нейронних 
мереж до про- тезів, керованих розумом, і підшкірних чіпів RFID, які дозволяють 
користувачам розблоковувати двері або комп’ютерні паролі помахом руки».

У ньому йдеться про «потужну технологію редагування генів CRISPR, 
яка одного разу може дати нам можливість усунути всі спадкові 
хвороби. Завдяки цим можливостям збільшення тіла люди стануть 
більш витривалими, оптимізо- ваними та під постійним наглядом».

Зверніть увагу на фразу «постійно контролюється». У чужих руках ця 
техно- логія відкриває шлях кільком впливовим людям контролювати 
людську масу. Це пов’язано з тим, що, як каже Біблія, станеться 
в останні дні, безпосередньо перед поверненням Ісуса Христа.

Ці технологічні розробки створюють умови для створення 
нової економіч- ної системи, за допомогою якої може вступити 
в дію відоме пророцтво 666 року з Книги Одкровення.

В Об’явленні 13 розділ ми читаємо про пророцтво Знака звіра: «Він 
змушує всіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів отримати 
знамено на їх- ній правій руці або на їхньому чолі, і щоб ніхто не міг 

якою ви не можете купувати чи продавати, якщо у вас немає числа зі «знаком 
звіра... 666». (Об’явлення 13:16-18). Його правління буде зруйноване Другим 
прише- стям Ісуса в силі та славі наприкінці цих часів (Об’явлення 19:11-21).

Сьогодні ми бачимо ознаки того, що людство рухається в 
напрямку світо- вого уряду антихриста останніх днів. Наступний 
знак також дає деяку підказку про те, як це станеться.

Ознака 7: Розвиток технологій

До відносно недавнього часу в історії людства, якщо ви хотіли подорожувати 
куди-небудь у світі, найшвидше, чим ви могли рухатися, була швидкість 
коня. Якщо ви хочете надіслати повідомлення будь-куди, найшвидше, 
що ви можете зробити, це записати його та віддати комусь, щоб він доніс 
до місця призна- чення зі швидкістю коня. Якщо ви хотіли вбити людей у 
битві, ви повинні були вбивати одного за одним мечем, списом чи стрілою.

Тепер ми можемо подорожувати на інший кінець світу за деньдва літаком і 
перетнути середню країну за кілька годин машиною чи потягом. Ми можемо 
миттєво надсилати повідомлення в будь-яку точку світу за допомогою 
телефонів і комп’ютерів і бачити, що відбувається в далеких країнах, на 
екранах наших телевізорів. Люди можуть вбити тисячі людей одним 
натисканням кнопки в одну мить ракетами, запущеними за милі від цілі.

У наш час технології досягли вражаючих успіхів, багато з них принесли лю- дям 
велику користь, даючи нам майно, пристрої для економії праці та комфорт, 
про який попередні покоління могли лише мріяти. Передова медицина 
забезпечила нам кращу охорону здоров’я, довше життя та одужання від 
хвороб, які скоротили б наше життя в попередніх поколіннях. Комп’ютери 
та Інтернет відкрили для нас майже необмежену кількість інформації.

Негативною стороною нашої технології є забруднення навколишнього 
середовища, розрив між багатими та бідними, а також можливість 
створити засо- би для поневолення нас у технологічній тиранії.

Біблія дає нам деякі цікаві ідеї щодо цього питання. Відповідно до Даниїла 12:4, 
у «час кінця» багато хто буде бігати туди-сюди, і знання збільшуватиметься». 
У наш час ми спостерігаємо значне зростання світових подорожей і знань, 
викликаних розвитком технологій. Цей вірш Даниїла означає, що це також 
буде ознакою останніх днів. По мірі того, як люди ходять «туди-сюди», 
знання збіль- шуються, і виникає глобальна економічна та технічна система. 
Це призвело до розвитку міжнародних інституцій, таких як ООН, Світовий 
банк, Світова органі- зація торгівлі, Міжнародний валютний фонд тощо.
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купити чи продай, крім того, хто має знамено, або ім’я звірини, або 
число його імені. Ось мудрість. Хто має розум, нехай обчислить число 
звірини, бо це число людини: її число 666». (Об’явлення 13:16-18)

Коли Іоанн писав Одкровення, купівля та продаж здійснювалися монетами 
або обміном, і важко було уявити будь-яку систему, за допомогою якої можна 
було б використовувати для цього число або знак на тілі людини. Сьогодні 
це не так важко уявити. Ми вже бачимо, як готівку замінюють кредитними 
картками, які мають унікальний номер особи, якій вони належать. Зараз ми 
бачимо розвиток у сфері біометричних ідентифікаторів, що робить решту 
цього пророцтва також можливою. Подібні розробки не тільки відбуваються в 
західних країнах, але також випробовуються та застосовуються в Індії, Росії, ряді 
аф- риканських країн, а також Китаї. Сьогодні у Швеції можна вставити в шкіру 
мі- крочіп, який можна використовувати для здійснення купівлі та продажу.

Технології розробили нові системи для контролю над фінансами і людьми. 
Гроші можуть переходити від людини до людини та від країни до країни в 
електронному вигляді без будь-якої потреби у фізичній готівці. Китай працює 
над системою, яка поступово виключає готівку та робить усі фінансові операції 
електронними. Цю систему підключають до системи спостереження, яка може 
відстежувати людей, куди б вони не йшли, за допомогою ідентифікаційних 
си- стем, пов’язаних із понад 170 мільйонами високотехнологічних камер 
безпеки. Вони здатні вибрати одне обличчя з натовпу, створюючи стан 
мегаспостереження, який нагадує нам роман Джорджа Орвелла про майбутнє 
«1984» - «Ве- ликий Брат стежить за тобою». Це пов’язано з комп’ютеризованим 
біометрич- ним ідентифікатором. Система, здатна стежити за пересуванням 
і діями людей і бачити, чи вони поводяться так, як цього хоче держава.

На нещодавній конференції зі світового уряду доктор Піппа Мальмгрен сказала, 
що світ стоїть на порозі драматичних змін, які покладуть кінець традиційній 
системі грошей і обліку. Це призведе до усунення готівки та впровадження 
цифрових валют центрального банку (CBDC), повністю цифрової системи, 
під- ключеної до технології блокчейн, якою керують центральні банки світу. 
Згідно з новим звітом Банку міжнародних розрахунків, до 90% національних 
центральних банків принаймні перебувають на стадії планування запуску 
цифрової валюти центрального банку. У цій системі люди повинні мати 
цифровий ідентифі- катор, підключений до технології блокчейн, керованої 
системою центрального банку. Це дає банку (і, можливо, уряду) можливість 
перевіряти, звідки люди отримують гроші, і таким чином використовувати їх 
як зброю в боротьбі зі злочинністю та ухиленням від сплати податків. Вони 
також можуть контролювати кожну фінансову операцію, яку ви робите, 
від покупки будинку до чашки кави. Творець Microsoft Білл Гейтс працює 
над ID2020 – проєктом, ініційованим Фондом Білла та Мелінди Гейтс, 

Фондом Рокфеллера, міжнаціональними фар- мацевтичними корпораціями 
та технологічними фірмами. ID2020 просуває концепцію, згідно з якою 
кожна людина на планеті потребує біометричної перевірки, оскільки 
«довести, хто ти є, є фундаментальним і універсальним правом людини».

Вони також хочуть пов’язати це з програмою вакцинації для протидії Covid 
19 і всім, що може статися після неї. Це можна відстежити за допомогою 
глобальної ідентифікаційної сертифікації, а потім перевірити, хто пройшов 
тестування та хто отримав вакцину. Ті, у кого тест був позитивним, 
отримують так званий «COVI-PASS», який надає їм доступ до робочого місця 
та місць для відпочинку. Тоді входження до суспільства можна пов’язати 
з тими, хто має посвідчення особи та може показати, що вони отримали 
вакцину. Якщо така система зрештою стане обов’язковою, тих, хто чинить 
опір, можна буде занести до чорного списку як таких, що несуть загрозу 
здоров’ю населення. У результаті вони втрачають свої права входити в 
суспільство та купувати і продавати, як у сценарії з Об’явлення 13 розділ.

Ми не можемо сказати напевно, що саме так буде діяти знак звірини 
з Об’явлення 13, але примітно, що передові технології розробляють 
засоби купівлі та продажу без готівки за допомогою номера на пристрої, 
прикріпленому до тіла людини. Ніколи раніше в історії людства не 
думали і не пропонували щось хоч віддалено подібне. Той факт, що 
тепер є можливість у наш час, є ще однією оз- накою того, що ми 
живемо в останні дні перед поверненням Ісуса Христа на землю.

Слід зазначити, що в Об’явленні 13 розділ знак звіра стосується не лише 
обміну грошей. У звіра є спільник, відомий як лжепророк, який спонукає 
людей повірити в звіра як в бога після того, як він пережив фальшиву смерть 
і воскресіння (Об’явлення 13:3 та 12). Він створює нову релігію навколо свого 
нового світового порядку, створюючи образ, якому люди повинні поклонятися.

Вони отримують знак звіра, якщо поклоняються образу звіра. Йому було 
дано владу дати дихання образу звіра, щоб образ звіра говорив і спонукав 
до вбивства тих, хто не поклоняється цьому образу. (Об’явлення 13,15)

Раніше ідея про те, що зображення може говорити, здавалася неможливою. 
У наш час легко побачити, як зображення може надати можливості говорити 
за допомогою нових технологій. Насправді більшість людей проводять свій 
час, дивлячись на зображення, що говорить, на екранах телевізорів. Зараз ми 
маємо миттєвий зв’язок через комп’ютери, яким можна надати можливість 
передати повідомлення людям. У нас також є голограми, за допомогою 
яких людина може проектувати своє зображення, котре може говорити так, 
ніби вона присутня там. Деякі політичні лідери вже використовували цю 
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купити чи продай, крім того, хто має знамено, або ім’я звірини, або 
число його імені. Ось мудрість. Хто має розум, нехай обчислить число 
звірини, бо це число людини: її число 666». (Об’явлення 13:16-18)

Коли Іоанн писав Одкровення, купівля та продаж здійснювалися монетами 
або обміном, і важко було уявити будь-яку систему, за допомогою якої можна 
було б використовувати для цього число або знак на тілі людини. Сьогодні 
це не так важко уявити. Ми вже бачимо, як готівку замінюють кредитними 
картками, які мають унікальний номер особи, якій вони належать. Зараз ми 
бачимо розвиток у сфері біометричних ідентифікаторів, що робить решту 
цього пророцтва також можливою. Подібні розробки не тільки відбуваються в 
західних країнах, але також випробовуються та застосовуються в Індії, Росії, ряді 
аф- риканських країн, а також Китаї. Сьогодні у Швеції можна вставити в шкіру 
мі- крочіп, який можна використовувати для здійснення купівлі та продажу.

Технології розробили нові системи для контролю над фінансами і людьми. 
Гроші можуть переходити від людини до людини та від країни до країни в 
електронному вигляді без будь-якої потреби у фізичній готівці. Китай працює 
над системою, яка поступово виключає готівку та робить усі фінансові операції 
електронними. Цю систему підключають до системи спостереження, яка може 
відстежувати людей, куди б вони не йшли, за допомогою ідентифікаційних 
си- стем, пов’язаних із понад 170 мільйонами високотехнологічних камер 
безпеки. Вони здатні вибрати одне обличчя з натовпу, створюючи стан 
мегаспостереження, який нагадує нам роман Джорджа Орвелла про майбутнє 
«1984» - «Ве- ликий Брат стежить за тобою». Це пов’язано з комп’ютеризованим 
біометрич- ним ідентифікатором. Система, здатна стежити за пересуванням 
і діями людей і бачити, чи вони поводяться так, як цього хоче держава.

На нещодавній конференції зі світового уряду доктор Піппа Мальмгрен сказала, 
що світ стоїть на порозі драматичних змін, які покладуть кінець традиційній 
системі грошей і обліку. Це призведе до усунення готівки та впровадження 
цифрових валют центрального банку (CBDC), повністю цифрової системи, 
під- ключеної до технології блокчейн, якою керують центральні банки світу. 
Згідно з новим звітом Банку міжнародних розрахунків, до 90% національних 
центральних банків принаймні перебувають на стадії планування запуску 
цифрової валюти центрального банку. У цій системі люди повинні мати 
цифровий ідентифі- катор, підключений до технології блокчейн, керованої 
системою центрального банку. Це дає банку (і, можливо, уряду) можливість 
перевіряти, звідки люди отримують гроші, і таким чином використовувати їх 
як зброю в боротьбі зі злочинністю та ухиленням від сплати податків. Вони 
також можуть контролювати кожну фінансову операцію, яку ви робите, 
від покупки будинку до чашки кави. Творець Microsoft Білл Гейтс працює 
над ID2020 – проєктом, ініційованим Фондом Білла та Мелінди Гейтс, 

Фондом Рокфеллера, міжнаціональними фар- мацевтичними корпораціями 
та технологічними фірмами. ID2020 просуває концепцію, згідно з якою 
кожна людина на планеті потребує біометричної перевірки, оскільки 
«довести, хто ти є, є фундаментальним і універсальним правом людини».

Вони також хочуть пов’язати це з програмою вакцинації для протидії Covid 
19 і всім, що може статися після неї. Це можна відстежити за допомогою 
глобальної ідентифікаційної сертифікації, а потім перевірити, хто пройшов 
тестування та хто отримав вакцину. Ті, у кого тест був позитивним, 
отримують так званий «COVI-PASS», який надає їм доступ до робочого місця 
та місць для відпочинку. Тоді входження до суспільства можна пов’язати 
з тими, хто має посвідчення особи та може показати, що вони отримали 
вакцину. Якщо така система зрештою стане обов’язковою, тих, хто чинить 
опір, можна буде занести до чорного списку як таких, що несуть загрозу 
здоров’ю населення. У результаті вони втрачають свої права входити в 
суспільство та купувати і продавати, як у сценарії з Об’явлення 13 розділ.

Ми не можемо сказати напевно, що саме так буде діяти знак звірини 
з Об’явлення 13, але примітно, що передові технології розробляють 
засоби купівлі та продажу без готівки за допомогою номера на пристрої, 
прикріпленому до тіла людини. Ніколи раніше в історії людства не 
думали і не пропонували щось хоч віддалено подібне. Той факт, що 
тепер є можливість у наш час, є ще однією оз- накою того, що ми 
живемо в останні дні перед поверненням Ісуса Христа на землю.

Слід зазначити, що в Об’явленні 13 розділ знак звіра стосується не лише 
обміну грошей. У звіра є спільник, відомий як лжепророк, який спонукає 
людей повірити в звіра як в бога після того, як він пережив фальшиву смерть 
і воскресіння (Об’явлення 13:3 та 12). Він створює нову релігію навколо свого 
нового світового порядку, створюючи образ, якому люди повинні поклонятися.

Вони отримують знак звіра, якщо поклоняються образу звіра. Йому було 
дано владу дати дихання образу звіра, щоб образ звіра говорив і спонукав 
до вбивства тих, хто не поклоняється цьому образу. (Об’явлення 13,15)

Раніше ідея про те, що зображення може говорити, здавалася неможливою. 
У наш час легко побачити, як зображення може надати можливості говорити 
за допомогою нових технологій. Насправді більшість людей проводять свій 
час, дивлячись на зображення, що говорить, на екранах телевізорів. Зараз ми 
маємо миттєвий зв’язок через комп’ютери, яким можна надати можливість 
передати повідомлення людям. У нас також є голограми, за допомогою 
яких людина може проектувати своє зображення, котре може говорити так, 
ніби вона присутня там. Деякі політичні лідери вже використовували цю 
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технологію для спілкування зі своїми прихильниками. Нещодавно поп-група 
Abba виступила з концертом, під час якого старіючі співаки використовували 
цифрове покращення «Abbatars», щоб виглядати так, як в молодості.

Яким би не був образ і знамено звірини, якщо ви знайдете, що живете в 
часі, коли воно постає, не приймайте знамено, бо ті, хто це робить, будуть 
прокляті. Об’явлення 14.9-11 говорить: «Тоді третій ангел пішов слідом за 
ними, промов- ляючи гучним голосом: «Якщо хтось поклоняється звірині та 
її образу, і прийме начерк на чоло своє або на руку свою, той також буде 
пити вино з гнів Божий, що повною силою виливається в чашу гніву Його».

До нашого часу люди не могли мати жодного уявлення про те, як такі речі 
можуть відбуватися в усьому світі. Тепер ми бачимо, як ці дві ознаки глобалізації 
та розвитку технологій поєднуються нині, створюючи шлях для цього.

Ознака 8: Фальшиві пророки та месії

Ісус сказав: «Стережіться, щоб вас хто не обдурив. Бо багато хто 
прийде в ім’я Моє, кажучи: “Я Христос» (Месія)”, і багатьох зведуть. 
Бо воскреснуть лжехристи і лжепророки, і покажуть великі ознаки та 
дива, щоб обдурити, якщо можливо, навіть обраних». Матвій 24:4-5, 24.

Незважаючи на те, що ми живемо в епоху, яка водночас є дуже світською 
та матеріалістичною, сьогодні має місце пошук духовного досвіду. 
Існують сот- ні різних культів, які стверджують, що поширюють правду, 
але насправді вони лише сіють плутанину. Іслам також на марші та 
отримує вплив у країнах, які раніше номінально були християнськими. Гуру 
НьЕйдж і екстрасенси кори- стуються великим попитом, спостерігається 
захоплення чаклунством і окультизмом. Багато телевізійних програм, 
фільмів і дитячих розваг мають відверто окультний характер. Людям 
кажуть, що вони можуть відкрити «бога всередині», займаючись медитацією 
та йогою. У західному світі більше людей вірять в індуїстську ідею 
перевтілення, ніж у християнське вчення про воскресіння з мертвих. Деякі 
люди кажуть, що Ісус, можливо, був Месією свого часу, але нам потрібен 
новий Месія нашого часу. Деякі навіть заявляють, що вони є Месією.

Процес глобалізації також означає, що народи різних рас і релігій живуть поруч 
один з одним. Релігія часто викликає напруженість і чвари. Пам’ятаючи про це, 
багато хто каже, що релігії світу повинні працювати разом і об’єднуватися, щоб 
врятувати світ. У 2003 році ООН скликала «Альянс цивілізацій», метою якого 
було об’єднати політику та релігію у спільну справу нової глобальної цивілізації. 
Хартія Ініціативи об’єднаних релігій закликала до об’єднання релігій у цій справі.
Сьогодні існує багато сил, які пропагують ідею, що всі релігії однакові і 

повинні об’єднуватися. Масонство і рух Нью-Ейдж прагнуть об’єднати все 
людство в новій духовній свідомості. Значна частина віруючих у церкві 
йде тим самим шляхом, і такі лідери, як Папа Франциск, закликають релігії 
об’єднатися, щоб покласти край війнам і бідності та зберегти довкілля.

Папа Франциск кілька разів закликав об’єднати всі релігії, про що йшлося 
в документі, який він підписав у 2019 році з великим імамом університету 
Аль-Аз- хар у Каїрі, найважливішим представником сунітського ісламу, під 
назвою

«Людське братерство за мир у всьому світі та життя разом» Насправді це 
віль- ний план об’єднання різних релігій світу. Виходячи з ідеї, що «всі боги 
рівні», Папа офіційно заявив, що християни не повинні проповідувати людям 
інших релігій і що Бог приймає людей усіх віросповідань і невіруючих, якщо 
вони ро- блять добро. На зустрічі з молоддю він закликав «разом розвивати 
мрію про новий гуманізм, який виходить за межі релігії, щоб залучити всіх 
людей, неза- лежно від того, вірять вони в Бога чи ні». Він хоче, щоб вони 
зробили це, аби створити «спільний» заповіт, процес глобальних змін. Такий, в 
якому можуть брати участь не лише віруючі, але всі чоловіки та жінки доброї 
волі, поза межа- ми віросповідання та національності, натхнені ідеалом 
братерства, уважного ставлення передусім до бідних і відчужених».

18 вересня 2019 року Папа Римський закликав створити наднаціональний, 
законодавчо створений орган для забезпечення виконання Цілей сталого 
ро- звитку ООН. Він хоче, щоб цей орган мав справу з «великими сучасними 
викли- ками зміни клімату», і сказав, що світові потрібна інша економіка, «яка 
дбає про навколишнє середовище і не псує його». Читаючи між рядків, Папа 
закликає країни передати свої повноваження центральній владі, ООН, щоб 
мати спра- ву зі зміною клімату, контролем над населенням і біженцями. 
Якщо ви уважно послухаєте, що він говорить, то зрозумієте, що це звучить як 
заклик до світової релігії підтримати світовий уряд.

Таке мислення присутнє сьогодні в багатьох протестантських церквах і є 
ча- стиною відступництва останнього часу або відвернення від істинного 
послання Євангелія тими, хто визнає себе християнами. Сьогодні ми бачимо, 
як лідери церков усіх конфесій виступають проти проповідування Євангелія 
та публічно заперечують основне вчення Нового Завіту, ставлять під сумнів 
народження Ісуса від Діви, Його безгрішне життя, Його смерть як жертву 
за гріхи світу та Його воскресіння з мертвих і Його обіцянку прийти знову.

У другому листі Петра читаємо: «Але були й лжепророки в народі, як і серед 
вас будуть лжевчителі, які таємно внесуть згубні єресі, навіть відрікаючись від 
Господа, Який викупив їх, і накличуть на себе швидку загибель». 2 Петра 2:1



23
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можуть відбуватися в усьому світі. Тепер ми бачимо, як ці дві ознаки глобалізації 
та розвитку технологій поєднуються нині, створюючи шлях для цього.

Ознака 8: Фальшиві пророки та месії

Ісус сказав: «Стережіться, щоб вас хто не обдурив. Бо багато хто 
прийде в ім’я Моє, кажучи: “Я Христос» (Месія)”, і багатьох зведуть. 
Бо воскреснуть лжехристи і лжепророки, і покажуть великі ознаки та 
дива, щоб обдурити, якщо можливо, навіть обраних». Матвій 24:4-5, 24.

Незважаючи на те, що ми живемо в епоху, яка водночас є дуже світською 
та матеріалістичною, сьогодні має місце пошук духовного досвіду. 
Існують сот- ні різних культів, які стверджують, що поширюють правду, 
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людей, неза- лежно від того, вірять вони в Бога чи ні». Він хоче, щоб вони 
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мати спра- ву зі зміною клімату, контролем над населенням і біженцями. 
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ча- стиною відступництва останнього часу або відвернення від істинного 
послання Євангелія тими, хто визнає себе християнами. Сьогодні ми бачимо, 
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Книга Об’явлення показує, що фальшива релігійна система пануватиме у світі в 
останні дні. Цей міжконфесійний союз, «Вавилон», об’єднає всі віросповідання 
в союз, який співпрацюватиме з Антихристом протягом першої по-ловини 
скорботи. В Об’явленні 17 розділ ми читаємо про жінку верхи на звірі, який є 
символом цього союзу, який переслідуватиме справжніх віруючих в Ісуса: «І на її 
чолі було написане ім’я: ТАЄМНИЦЯ, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТИ БЛУДНИЦІЙ 
І МЕДИ ЗЕМЛІ. Я бачив жінку, сп’яну від крові святих і від крові мучеників 
Ісуса. І коли я побачив її, я здивувався великим подивом». Об’явлення 17:5-6.

Ці церкви заперечуватимуть кров Ісуса як єдиний засіб прощення гріхів і будуть 
готові піти на компроміс з іншими релігіями в міжконфесійному союзі. Це 
заперечить єдиний шлях спасіння, про який навчає Новий Завіт. У книзі Діянь 
Петро проголошує євангельське вчення про те, що спасіння через покаяння і 
віру в Господа Ісуса, Який помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. Він сказав, що 
ні в якому іншому немає спасіння, тому що під небом немає іншого імені, даного 
людям, через яке ми могли б врятуватися. Дії 4:12. Ісус сказав: «Я є дорога, і 
правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене». Іван 14:6. 
Це заперечує ідею, що всі дороги ведуть до Бога і всі віри рівні в очах Бога.

Новий Завіт навчає, що Ісус є єдиним, хто може привести нас до Бога, коли ми 
каємось у гріхах і віримо, що Він помер як жертва за гріхи світу та воскрес із 
мертвих. Жодна інша людина в історії не робила і не може зробити цього за нас.

Ознака 9: Напад на віру

Згідно з другим листом Петра, одна з особливостей останніх днів цього віку буде 
запереченням вчення Біблії. Петро пише: «Насамперед знайте оце, що в останні 
дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, 
та й скажуть: Де обітниця Його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші 
батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче 
цього, що небо було напочатку, а земля із води та водою складена словом 
Божим, тому тодішній світ, водою потоплений, згинув.» (2 Петра 3:3-6)

Цей уривок говорить нам, що в останні дні люди будуть насміхатися над 
ідеєю другого приходу Ісуса. Вони також будуть заперечувати, що Бог 
є Твор- цем, який створив світ, і що Потоп — це подія в історії, яка дійсно 
відбулася. Вони повірять у пояснення еволюції, як ми тут опинилися: що 
речі продовжують існувати мільйони років і що все життя, яким ми його 
знаємо, є результатом постійного розвитку протягом тривалого часу. 
Біблія вчить про «катастрофічний» погляд на історії землі: оригінальне 
«дуже добре» творіння Буття 1 було кардинально змінене двома подіями, 

які відбулися протягом короткого періо- ду часу. По-перше, це падіння 
людини, описане в Бутті 3; а по-друге - Потоп, описаний в Бутті 6-9.

Сьогодні засоби масової інформації, система освіти, 
наукові заклади і, на жаль, багато інших церков відкидають 
біблійне вчення про створення і прий- мають еволюцію.

Якщо еволюція правдива, то Біблія неправдива, і тоді немає сенсу у вченні Нового 
Завіту про те, що Христос помер, щоб спасти нас від наших гріхів і від смерті. 
Еволюція припускає, що були мільйони років смерті та руйнування до того, як 
люди прийшли у світ. Однак Біблія вчить, що результатом смерті є гріх Адама:

«Оскільки через людину прийшла смерть, через людину прийшло 
також і воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так і в Христі 
всі оживуть». (1 Коринтян 15:21-22. Дивіться також Римлянам 5:12-21)

Сучасний еволюційний погляд вчить, що спочатку не було нічого, але щось 
вибухнуло, і Всесвіт виник із цього вибуху, а життя зародилося з нежиття, і що 
неймовірно складні форми життя виникли в результаті випадкових процесів. 
Оскільки нічого з цього не можна спостерігати, як трапилося або колись 
трапилося, віра в еволюцію є так само питанням віри, як віра в те, що сказано в Біблії:

«На початку Бог створив небо і землю. Насправді є набагато більше доказів 
того, що ми живемо в упорядкованому світі, дивовижний дизайн і складність 
усіх форм життя є результатом творіння Бога, а не еволюції. Останнім часом 
з’явилося багато християнських організацій, що навчають про створення, 
як написано в Бутті. Багато з них мають ступінь доктора філософії. Вчені 
в їхньому штаті можуть дати вагомі підстави вірити, що Слово Боже є 
істинним. [Додаткова інформація на цю тему доступна за запи- том.]

Вчення про еволюцію в її сучасній формі зародилася в 19 столітті разом 
з низкою ідей, які атакували переконання Біблії, такі як марксизм, 
різноманітні расистські та фашистські ідеї, фрейдистська психологія.

У 20 столітті наступ на християнство сформувалася в комуністичних 
режимах радянського блоку та Китаю, а також в нацистській Німеччині. 
Хоча комунізм і нацизм протистояли один одному, однак вони мали 
своє коріння в ідеях 19-го століття, що протистояли християнству, 
обидва режими викликали ріки крові і прагнули знищити християнство.

Нацисти також прагнули знищити єврейський народ і тим самим запобігти 
здійсненню намірів Бога для Ізраїлю. Бог каже, що поки сонце, місяць і зорі 
ся- ють на небі, доти Ізраїль буде народом перед Ним (Єремія 31:35-36) і 
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обіцяє, що Він благословить тих, хто благословить Авраама і його нащадків 
(єврейський народ) і проклинатиме тих, хто проклинає їх. Так антисемітизм 
також є части- ною війни проти Божого народу та його збільшення, і бажання 
знищити Ізраїль є ще однією ознакою останніх днів (див. Єремія 30 і Даниїл 12).

Переслідування християн посилилися в різних країнах світу, з багатьма 
му- чениками за віру. Однією з ознак останніх днів, за словами Ісуса, 
є такі переслідування: Тоді вони віддадуть вас на страждання і 
вб’ють вас, і вас будуть ненавидіти усі народи за ім’я моє. Матвій 24:9

Зараз, живучи у 21 столітті, ми бачимо ворожість у всьому світі до 
християн, які прагніть поширювати Євангеліє та навертати інших до 
пізнання Господа. Найгірші місця в світі для християн — це комуністичний 
режим Північної Кореї та ісламський режим в Афганістані. Зараз Китай 
посилює переслідування християн, використовуючи цифрові технології, 
про які ми вже згадували, для моніторингу та контролю того, що 
відбувається в церквах. В ісламських країнах відбуваються жорстокі гоніння 
на християн. В Ірані було велике розчарування в ісламі, що призвело 
до того, що багато людей стали звертатись до Ісуса Христа, але люди 
стикаються з жорстокими переслідуваннями з боку ісламського режиму.

Подібну модель певною мірою можна знайти в мусульманському світі. Є та- 
кож повідомлення про крайню опозицію до проповідування Євангелія, часті 
прояви насильства щодо віруючих. Це походить від індуїстів, буддистів, членів 
римкатолицької та православної церков. Такі протистояння відбуваються тоді, 
коли люди приходять до віри в Ісуса як Спасителя і Господа з цього сере- довища.

У західному світі відбуваються постійні напади на християнство через 
ЗМІ, систему освіти та «політкоректність». Дозволені ідеї щодо сексу та 
моралі ради- кально змінили погляди людей на шлюб та виховання дітей, 
злочин і покарання тощо. Християн, які вірять у Біблію, часто зображують 
як нетерпимих, фанатичних і старомодних. Думку про те, що все є 
«правильним чи неправильним», відкидають, оскільки людей заохочують 
робити все, що їм заманеться. «Якщо це правильно для вас, то це правильно».

В ім’я свободи суспільство порушило Божі заповіді. Замість того, 
щоб знай- ти свободу, зараз ми маємо зростаючий соціальний 
хаос, у якому перебувають люди, поневолені страхами, хворобами 
та відчаєм. Оскільки сім’ї розпадаються, молодь залишається без 
керівництва чи любові, і в кінцевому підсумку потрапляє у залежність 
від наркотиків, алкоголізму, насильства, банд тощо. Люди похилого віку 
бояться виходити з дому. В’язниці переповнені, а життя зруйно- ване.
Таке суспільство зрештою веде до втрати свободи і до диктатури. 

Якщо людей не буде стримувати совість і страх Божий, повага 
до Його заповідей, то зрештою вони опиняться у суспільстві, 
яке розвалюється. Тоді люди приймуть якусь диктатуру.

Розвиток технологій у наш час надає державі величезні повноваження у 
контролі поведінки та припиненні беззаконня. Нині Послання Євангелія 
вва- жається «політично некоректним» багатьма установами. Кажуть, 
говорити так є образливим для людей інших віросповідань Ісус є єдиним 
шляхом до прощен- ня та миру з Богом. У місцях, де ці повідомлення 
справді мали би бути почуті – у ЗМІ, школах, університетах, в’язницях тощо 
– зростає ворожість до біблійного християнства, придушується Євангеліє.

Нам не потрібно дивитися далеко, щоб побачити, що західне суспільство 
та- кож прямує до часів гоніння на справжнє християнство. Тим не менш, 
справжню відповідь на моральний і духовний хаос нашого часу можна 
знайти в посланні Євангелія, що Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес 
із мертвих. Він пропонує нам прощення і новий початок зараз і навіки.

Ознака 10: Поширення Євангелія

Останніми словами Ісуса до Своїх учнів перед Його вознесінням були: 
«Всяка влада була дана Мені на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, 
хрестя- чи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все, що Я заповів вам, і ось я завжди, аж до кінця віку». (Матвія 28:18-20)

Він сказав: Це Царство Євангелія буде проповідуване у всьому світі 
на свід- чення всім народам, а потім прийде кінець. Матвія 24:14.

Незважаючи на опозицію до Євангелія, послання поширюється 
світом. Хоча в традиційно християнських частинах світу (в 
Європі та Північній Америці) спостерігається духовний занепад, 
багато хто приходить до віри в Африці та в Пів- денній Америці.

Переслідування християн у Радянському Союзі пришвидшили кінець Комунізму 
і дали нові можливості для поширення свідчення в Росії, хоча у Росії знову діють 
обмеження релігійної свободи. Незважаючи на опозицію з боку держави, зараз 
у Китаї є мільйони християн, багато зустрічей проводять у незареєстрованих 
домашніх церквах, але з огляду на поширення віри у Центральній Азія.

Навіть у мусульманському світі є дивовижні історії людей, які 
прийшли до віри в Ісуса з багатьма людьми, які прагнуть зрозуміти 
правду та іноді знаходять Ісуса через сни та видіння, а потім читання 
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обіцяє, що Він благословить тих, хто благословить Авраама і його нащадків 
(єврейський народ) і проклинатиме тих, хто проклинає їх. Так антисемітизм 
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Євангелія, щоб зрозуміти Його повідомлення. Мобільні телефони 
та Інтернет стали засобом отримати повідомлення у місцях, де 
християнство пригнічується, особливо в мусульманському світі. 

В Ізраїлі і в єврейській діаспорі багато євреїв розуміють, що Ісус є обіцяним 
Месією, який прийшов уперше, щоб страждати і померти як жертва за наші 
гріхи, і знову прийде в силі та славі, щоб судити світ у праведності в кінці цих 
часів. Це єдиний позитивний знак, до якого Бог хоче, щоб ми брали участь. 
Останні дні будуть будуть важкими часами для життя, але це також буде 
часом, коли багато хто буде кликати Бога для спасіння. Сучасний світ схожий 
на корабель, що тоне, у якому багато дірок, але ніхто не може врятувати 
його. Єдина надія — сісти на рятувальний човен порятунку й довіри у Бога, 
щоб спастися через Месію Ісуса Христа, якого послав Бог. Біблія каже: Кожен, 
хто покличе ім’я Го- споднє, буде спасений. (Йоіл 2:32, Римлянам 10:13)

Нам потрібно використати можливості цього часу зараз, щоб поширити 
повідомлення, що Ісус прийшов одного разу, щоб спасти нас від наших 
гріхів, і прийде знову, щоб судити наш світ у праведності відповідно 
до того, як ми відповіли на послання Євангелія. Зараз день спасіння 
і зараз час, коли Бог хоче, щоб ми сказали людям, як врятуватися, 
до того, як настане час суду на землі. Ми маємо використати час, 
який у нас залишився, і донести це повідомлення до людей світу.

Заключне слово 
Захоплення Церкви, велика скорбота

і Тисячолітнє правління Месії
Згідно з пророчими писаннями, в кінці цих часів відбудуться такі події.

1. Підхоплення Церкви

Ісус сказав, що настане день, коли раптово з’явиться велика кількість 
людей, зведених зі світу: «Кажу вам, що тієї ночі двоє людей будуть в 
одному ліжку; од- ного візьмуть, а другого залишать. Дві жінки будуть 
разом молоти зерно; одну візьмуть, а другу залишать. Двоє чоловіків 
будуть у полі: одного візьмуть, а ін- шого залишать». (Луки 17:34-36)

Ісус порівнює цю подію з днями Ноя, коли стався Потоп, і з днями Лота, коли 
Бог знищив Содом і Гоморру. Обидві події сталися раптово, коли життя йшло 
як зазвичай. Люди робили звичайні речі, наприклад, їли та пили, купували та 

про- давали, будували та садили, коли сталося лихо. Так і буде в цей час.
У 1 Солунян 4:16-17 Павло описує це так:

«Бо сам Господь зійде з неба з криком, з голосом архангела і з 
Божою сур- мою. І мертві у Христі воскреснуть першими. Тоді ті, 
хто живий і залишився, бу- дуть підхоплені разом з ними на хмари 
назустріч з Господом. І таким чином ми завжди будемо з Господом».

Люди, які будуть піднесені, щоб зустріти Господа, це ті з нас, хто вірить у це.

Господь Ісус помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. 
Ця подія відома як захоплення церкви. Слово 
“піднесення” походить від латинської форми слова.

Грецьке слово “harpazo” вживається в 1 Солунян 4:17 для «схоплений». 
Щоб бути частиною цієї події, ви повинні покаятися у своєму гріху 
зараз і прийняти Ісуса Христа як Господа Спасителя. Якщо ви ніколи 
цього не робили, прочитай- те останній розділ цього буклету, де 
знайдете пояснення, як врятуватися від майбутнього суду Божого.

Тоді ми переживемо найдраматичнішу подію, яка змінить життя всіх часів.

Ми отримаємо нові тіла після воскресіння, які більше ніколи не зазнають 
гріха, хвороб і смерті (1 Коринтянам 15:50-58). Ми зустрінемо Господа 
Ісуса в повітрі, і Він візьме нас на небо. З цього часу ми будемо вічно в Його 
присутності. Ми постанемо перед судом Христовим, на якому будемо 
судимим за наші земні справи. «Бо кожен з нас повинен постати перед 
судом Христовим, відповідно до того, що він зробив доброго чи поганого». 
2 Коринтян 5:10. Цей суд буде для нагороди, а не для неба або пекла.

Ми відвідаємо чудову подію, відому як “Шлюбна вечеря Агнця” (Об’явлення 
19:6-10), де Господь і всі ті, хто був спасенний через віки, будуть 
присутні. Для тих, хто має цю надію, засновану на живій вірі в Ісуса як у 
Спасителя і Господа, є майбутнє, яке настільки чудове, що його не можна 
описати: «Око не бачило, і вухо не чуло, і на серце людині не приходило 
те, що Бог приготував для тих, хто любить Його». (1 Коринтян 2:9)

Тих, хто був узятий під час піднесення церкви, разом із тими, хто помер 
у Христі між Днем П’ятидесятниці та піднесенням, повернуться з Ісусом 
Христом у славі і буде частиною славного часу, коли Ісус царюватиме на землі 
в Тися- чолітньому царстві, а потім жити вічно на нових небесах і новій землі.
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на корабель, що тоне, у якому багато дірок, але ніхто не може врятувати 
його. Єдина надія — сісти на рятувальний човен порятунку й довіри у Бога, 
щоб спастися через Месію Ісуса Христа, якого послав Бог. Біблія каже: Кожен, 
хто покличе ім’я Го- споднє, буде спасений. (Йоіл 2:32, Римлянам 10:13)

Нам потрібно використати можливості цього часу зараз, щоб поширити 
повідомлення, що Ісус прийшов одного разу, щоб спасти нас від наших 
гріхів, і прийде знову, щоб судити наш світ у праведності відповідно 
до того, як ми відповіли на послання Євангелія. Зараз день спасіння 
і зараз час, коли Бог хоче, щоб ми сказали людям, як врятуватися, 
до того, як настане час суду на землі. Ми маємо використати час, 
який у нас залишився, і донести це повідомлення до людей світу.

Заключне слово 
Захоплення Церкви, велика скорбота

і Тисячолітнє правління Месії
Згідно з пророчими писаннями, в кінці цих часів відбудуться такі події.

1. Підхоплення Церкви

Ісус сказав, що настане день, коли раптово з’явиться велика кількість 
людей, зведених зі світу: «Кажу вам, що тієї ночі двоє людей будуть в 
одному ліжку; од- ного візьмуть, а другого залишать. Дві жінки будуть 
разом молоти зерно; одну візьмуть, а другу залишать. Двоє чоловіків 
будуть у полі: одного візьмуть, а ін- шого залишать». (Луки 17:34-36)

Ісус порівнює цю подію з днями Ноя, коли стався Потоп, і з днями Лота, коли 
Бог знищив Содом і Гоморру. Обидві події сталися раптово, коли життя йшло 
як зазвичай. Люди робили звичайні речі, наприклад, їли та пили, купували та 

про- давали, будували та садили, коли сталося лихо. Так і буде в цей час.
У 1 Солунян 4:16-17 Павло описує це так:

«Бо сам Господь зійде з неба з криком, з голосом архангела і з 
Божою сур- мою. І мертві у Христі воскреснуть першими. Тоді ті, 
хто живий і залишився, бу- дуть підхоплені разом з ними на хмари 
назустріч з Господом. І таким чином ми завжди будемо з Господом».

Люди, які будуть піднесені, щоб зустріти Господа, це ті з нас, хто вірить у це.

Господь Ісус помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. 
Ця подія відома як захоплення церкви. Слово 
“піднесення” походить від латинської форми слова.

Грецьке слово “harpazo” вживається в 1 Солунян 4:17 для «схоплений». 
Щоб бути частиною цієї події, ви повинні покаятися у своєму гріху 
зараз і прийняти Ісуса Христа як Господа Спасителя. Якщо ви ніколи 
цього не робили, прочитай- те останній розділ цього буклету, де 
знайдете пояснення, як врятуватися від майбутнього суду Божого.

Тоді ми переживемо найдраматичнішу подію, яка змінить життя всіх часів.

Ми отримаємо нові тіла після воскресіння, які більше ніколи не зазнають 
гріха, хвороб і смерті (1 Коринтянам 15:50-58). Ми зустрінемо Господа 
Ісуса в повітрі, і Він візьме нас на небо. З цього часу ми будемо вічно в Його 
присутності. Ми постанемо перед судом Христовим, на якому будемо 
судимим за наші земні справи. «Бо кожен з нас повинен постати перед 
судом Христовим, відповідно до того, що він зробив доброго чи поганого». 
2 Коринтян 5:10. Цей суд буде для нагороди, а не для неба або пекла.

Ми відвідаємо чудову подію, відому як “Шлюбна вечеря Агнця” (Об’явлення 
19:6-10), де Господь і всі ті, хто був спасенний через віки, будуть 
присутні. Для тих, хто має цю надію, засновану на живій вірі в Ісуса як у 
Спасителя і Господа, є майбутнє, яке настільки чудове, що його не можна 
описати: «Око не бачило, і вухо не чуло, і на серце людині не приходило 
те, що Бог приготував для тих, хто любить Його». (1 Коринтян 2:9)

Тих, хто був узятий під час піднесення церкви, разом із тими, хто помер 
у Христі між Днем П’ятидесятниці та піднесенням, повернуться з Ісусом 
Христом у славі і буде частиною славного часу, коли Ісус царюватиме на землі 
в Тися- чолітньому царстві, а потім жити вічно на нових небесах і новій землі.
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2. Велика скорбота

Буде семирічний період, відомий як Велика скорбота, протягом якого світ 
зіткнеться з кризою таких величезних масштабів, що вона загрожуватиме 
зни- щенням все живого на землі. Ісус описав це так: «Бо тоді буде така 
велика скор- бота, якої не було від початку світу аж до цього часу, 
ні й ніколи має бути. І якби ті дні не були скорочені, жодна плоть не 
врятувалася б; але заради обраних ті дні скоротяться». (Матвія 24:21-22)

Світ опиниться під владою світового лідера, відомого як звір, або 
Антихрист. Для початку він запропонує мир і безпеку світу, наляканому 
цією подією. Ним керуватиме Сатана і матиме відомого помічника, 
відомого як лжепророк, який змусить людей поклонятися йому як 
богу. Незважаючи на зло в цей час, буде велика кількість людей, 
які прийдуть до віри в Ісуса як Спасителя і Господа. 144 000 євреїв, 
спеціально запечатаних Богом, отримають одкровення, що Ісус є 
Месія, і через їхнє свідчення «великої кількості людей», яких ніхто 
не зміг би порахувати, усі народи, племена, народи та мови будуть 
спасенні (Об’явлення 7). Багато з них будуть замучені за свою віру. Вони 
тоді воскреснуть після повер- нення Ісуса на землю в Армагеддоні.

У першій половині періоду скорботи до влади прийде Звір, або Антихрист. 
Він буде одержимий і підживлений дияволом. Половина семирічного 
періоду скорботи він переживе фальшиву смерть і воскресіння, які будуть 
змушувати людей поклонятися йому як богу. Лжепророк буде робити 
надприродні знаки і ставити зображення звіра, і людям буде сказано 
поклонятися. Він дасть тим, хто поклоняється образу звіра, число, яке 
дасть можливість купувати і прода- вати (666). Ті, хто відмовляється 
поклонятися образу, не отримають його числа і тому не зможуть купувати 
і продавати. Ви можете прочитати про це в Об’яв- ленні (розділ 13).

Встановлення образу звіра призведе до того, що Божий суд прийде 
на землю. Жахливі рани вразять усіх тих, хто прийме начерк звірини, 
і вони будуть навіки прокляті. Якщо ви читаєте цю брошуру під час 
періоду лиха, знайте, що ви не повинні брати знак. Краще покладатися 
на Ісуса і зустріти мученицьку смерть, ніж прийняти клеймо звіра і піти 
в пекло. Нарешті сатана збере народи разом до Армагедону — битви, 
яка відбудеться в Ізраїлі і принесе Ісуса назад на землю (Об’явлення 
16:12-19). Тоді Ісус повернеться як Цар царів і Господь панів. Він 
дощенту розгромить армії звірини та лжепророка, які потім будуть 
кинуті в пекло. Сатана буде зв’язаний у безодні на 1000 років, і протягом 
цього часу він не зможе обманювати народи (Об’явлення 20:1-3).

3. Тисячоліття, нове небо і нова земля

Коли Ісус повернеться на землю, Він виконає слова з Об’явлення 
11:15: «Всі царства цього світу стали царством нашого Господа 
і Його Христа (Месії), і Він буде царювати на віки вічні!»

Цього разу Ісус повернеться особисто, як Цар царів, з усією силою Бога. 
Він правитиме світом протягом 1000 років із відновленого Єрусалиму 
під час чудового періоду, відомого як Тисячоліття, або Месіанське 
Царство. Сатана буде ув’язнений у «безодню» і бути нездатний 
впливати на народи (Об’явлення 20:1-3). Цей час буде вільним від війни 
та негативних аспектів сучасного життя та технологій. Люди будуть 
жити у мирних громадах із присутністю Господа, і будуть переконані, 
що зло стримане, а вони всі в безпеці та достатку. Це буде здійсненням 
бачення єврейських пророків:

«Бо із Сіону закон вийде, і Слово Господнє з Єрусалиму. Вони 
перекують свої мечі на лемеші, а списи — на серпи. Не підійме народ 
на народ меча, і не будуть більше вчинятися війни». (Ісая 2:3-4)

«Земля наповниться знанням про Господа, як вода покриває море». (Ісая 11:9)

Наприкінці Тисячоліття Сатана буде звільнений на короткий час. 
Він збе- реться разом з тими, хто народився під час Тисячоліття, 
хто відкидає Ісуса і обурюється тим, що їм доводиться жити 
під Його правлінням. Ісус швидко при- душить цей останній акт 
повстання сатани і скине його в пекло. Тоді буде оста- точний суд 
Великого Білого Престолу: І для кожного, хто не буде записаний 
у Книзі Життя, буде кинутий в озеро вогняне. (Об’явлення 20:15)

Це буде кінець світу, коли остаточний поділ між кинутими в пекло і 
врятованими на неб, буде запечатаний. Тепер я побачив нове небо і 
нову землю, бо перше небо й перша земля минули. (Об’явлення 21:1)

Тоді всі ті, хто буде врятований, житимуть з Богом вічно в Новому Єрусалим:

«Тоді я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба, від 
Бога приго- товлений, як наречена, прикрашена для свого чоловіка. І 
я почув гучний голос з неба кажучи: «Ось скинія Бога з людьми, і Він 
буде жити з ними, і вони будуть Його народом. Сам Бог буде з ними і 
буде їм Богом. І Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре; більше не буде ані 
смерті, ані смутку, ані плачу,бо перше минулося». (Об’явлення 21:2-4)
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2. Велика скорбота

Буде семирічний період, відомий як Велика скорбота, протягом якого світ 
зіткнеться з кризою таких величезних масштабів, що вона загрожуватиме 
зни- щенням все живого на землі. Ісус описав це так: «Бо тоді буде така 
велика скор- бота, якої не було від початку світу аж до цього часу, 
ні й ніколи має бути. І якби ті дні не були скорочені, жодна плоть не 
врятувалася б; але заради обраних ті дні скоротяться». (Матвія 24:21-22)

Світ опиниться під владою світового лідера, відомого як звір, або 
Антихрист. Для початку він запропонує мир і безпеку світу, наляканому 
цією подією. Ним керуватиме Сатана і матиме відомого помічника, 
відомого як лжепророк, який змусить людей поклонятися йому як 
богу. Незважаючи на зло в цей час, буде велика кількість людей, 
які прийдуть до віри в Ісуса як Спасителя і Господа. 144 000 євреїв, 
спеціально запечатаних Богом, отримають одкровення, що Ісус є 
Месія, і через їхнє свідчення «великої кількості людей», яких ніхто 
не зміг би порахувати, усі народи, племена, народи та мови будуть 
спасенні (Об’явлення 7). Багато з них будуть замучені за свою віру. Вони 
тоді воскреснуть після повер- нення Ісуса на землю в Армагеддоні.

У першій половині періоду скорботи до влади прийде Звір, або Антихрист. 
Він буде одержимий і підживлений дияволом. Половина семирічного 
періоду скорботи він переживе фальшиву смерть і воскресіння, які будуть 
змушувати людей поклонятися йому як богу. Лжепророк буде робити 
надприродні знаки і ставити зображення звіра, і людям буде сказано 
поклонятися. Він дасть тим, хто поклоняється образу звіра, число, яке 
дасть можливість купувати і прода- вати (666). Ті, хто відмовляється 
поклонятися образу, не отримають його числа і тому не зможуть купувати 
і продавати. Ви можете прочитати про це в Об’яв- ленні (розділ 13).

Встановлення образу звіра призведе до того, що Божий суд прийде 
на землю. Жахливі рани вразять усіх тих, хто прийме начерк звірини, 
і вони будуть навіки прокляті. Якщо ви читаєте цю брошуру під час 
періоду лиха, знайте, що ви не повинні брати знак. Краще покладатися 
на Ісуса і зустріти мученицьку смерть, ніж прийняти клеймо звіра і піти 
в пекло. Нарешті сатана збере народи разом до Армагедону — битви, 
яка відбудеться в Ізраїлі і принесе Ісуса назад на землю (Об’явлення 
16:12-19). Тоді Ісус повернеться як Цар царів і Господь панів. Він 
дощенту розгромить армії звірини та лжепророка, які потім будуть 
кинуті в пекло. Сатана буде зв’язаний у безодні на 1000 років, і протягом 
цього часу він не зможе обманювати народи (Об’явлення 20:1-3).

3. Тисячоліття, нове небо і нова земля

Коли Ісус повернеться на землю, Він виконає слова з Об’явлення 
11:15: «Всі царства цього світу стали царством нашого Господа 
і Його Христа (Месії), і Він буде царювати на віки вічні!»

Цього разу Ісус повернеться особисто, як Цар царів, з усією силою Бога. 
Він правитиме світом протягом 1000 років із відновленого Єрусалиму 
під час чудового періоду, відомого як Тисячоліття, або Месіанське 
Царство. Сатана буде ув’язнений у «безодню» і бути нездатний 
впливати на народи (Об’явлення 20:1-3). Цей час буде вільним від війни 
та негативних аспектів сучасного життя та технологій. Люди будуть 
жити у мирних громадах із присутністю Господа, і будуть переконані, 
що зло стримане, а вони всі в безпеці та достатку. Це буде здійсненням 
бачення єврейських пророків:

«Бо із Сіону закон вийде, і Слово Господнє з Єрусалиму. Вони 
перекують свої мечі на лемеші, а списи — на серпи. Не підійме народ 
на народ меча, і не будуть більше вчинятися війни». (Ісая 2:3-4)

«Земля наповниться знанням про Господа, як вода покриває море». (Ісая 11:9)

Наприкінці Тисячоліття Сатана буде звільнений на короткий час. 
Він збе- реться разом з тими, хто народився під час Тисячоліття, 
хто відкидає Ісуса і обурюється тим, що їм доводиться жити 
під Його правлінням. Ісус швидко при- душить цей останній акт 
повстання сатани і скине його в пекло. Тоді буде оста- точний суд 
Великого Білого Престолу: І для кожного, хто не буде записаний 
у Книзі Життя, буде кинутий в озеро вогняне. (Об’явлення 20:15)

Це буде кінець світу, коли остаточний поділ між кинутими в пекло і 
врятованими на неб, буде запечатаний. Тепер я побачив нове небо і 
нову землю, бо перше небо й перша земля минули. (Об’явлення 21:1)

Тоді всі ті, хто буде врятований, житимуть з Богом вічно в Новому Єрусалим:

«Тоді я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба, від 
Бога приго- товлений, як наречена, прикрашена для свого чоловіка. І 
я почув гучний голос з неба кажучи: «Ось скинія Бога з людьми, і Він 
буде жити з ними, і вони будуть Його народом. Сам Бог буде з ними і 
буде їм Богом. І Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре; більше не буде ані 
смерті, ані смутку, ані плачу,бо перше минулося». (Об’явлення 21:2-4)
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Коли відбувається піднесення?

Люди, які вірять у ці вірші, мають різні погляди на те, чи буде захоплення 
церкви перед, всередині або наприкінці семирічного періоду лиха. 
Погляд до скорботи полягає в тому, що піднесення відбудеться перед 
скорботою. Скорбота — це час Божого гніву на землі, і віруючі будуть 
врятовані від гніву. Ті, хто вірить в Ісуса, будуть визволені від цього часу.

Люди, які дотримуються цієї точки зору, зазначають, що пророцтва вчать, 
що ця подія є неминучою і може статися в будь-який час, чого не буде, 
якщо це станеться в кінці скорботи. Погляд на середину скорботи полягає 
в тому, що піднесення відбувається в половині семирічного періоду, після 
приходу до влади Антихриста, але раніше Знак системи Звіра ставиться 
на місце (тобто, за три з половиною роки до повернення Ісуса Христа на 
землю). Погляд після скорботи полягає в тому, що піднесення відбувається 
в той самий час, що й друге пришестя Христа на землю, і що буде 
церква присутня на події великого лиха, як описано в книзі Об’явленні.

Я вважаю, що є вагомі підстави вважати, що піднесення 
відбудеться раніше скорботи; однак я також розумію, чому люди 
дотримуються протилежних поглядів. Відповідно до погляду на 
скорботу, друге пришестя справді є “благословенною надією” для 
церкви (Титу 2:13) – коли Ісус прийде і забере всіх тих, хто вірить 
у Нього і буде з нами назавжди (1 Солунян 4:16-18) до скорботи.

Це означає, що Ісус може прийти будь-коли, тому ми повинні 
бути готові зараз до зустрічі з Ним або під час піднесення, або в 
годину нашої смерті. Тут мають сенс слова Ісуса: «Тож пильнуйте, 
бо не знаєте, о котрій годині Господь ваш прийде. Але знайте це, 
що якби господар дому знав, о котрій годині злодій прийшов, він 
би пильнував і не дозволив зламати свій будинок. Тому й ви будь- 
те готові, бо Син Людський прийде тієї години». (Матвія 24:41-44)

Оскільки подія ще не відбулася, ми також повинні бути відкритими до 
альтернативних варіантів. Якщо піднесення дійсно прийде в середині 
або в кінці скорботи, то ми повинні бути готові до справді важких 
часів, які, ймовірно, настануть, страждати і померти за нашу віру в 
переслідуваннях і лихах, які вражатимуть землю в той час. Якого б 
погляду ми не дотримувалися з цього питання, важливо, щоб ми були 
готові до зустрічі з Господом, прийнявши Ісуса зараз як Спасителя і 
Господа. Ми також маємо використовувати час, який залишився, щоб 
донести послання Євангелія до нашого втраченого та вмираючого світу.
 

Час прийняти рішення

Для тих, хто ще не прийняв Ісуса як Спасителя і Господа, зараз 
настав час це зробити, прийняти це рішення. Якщо ви відкинете це 
повідомлення, вас чекає лише жахливе майбутнє. Бог, посилає Свої 
вироки на землю, і ви помрете та зустрінетеся з вічністю, будучи 
відділеним від Бога в пеклі. Об’явлення 20:15 говорить нам: «Кожен, 
хто не записаний у Книзі Життя, буде кинутий в озеро вогняне».

Щоб бути записаним у Книзі Життя, ви повинні вірити в Ісуса 
як Спасителя. У Посланні до Римлян ми читаємо: «Якщо ти 
своїми устами визнаєш Господа Ісуса і віруєш серцем, що 
Бог воскресив Його з мертвих, ти будеш спасенний.  Той, 
хто призиває Ім’я Господнє, спасеться». (Римлянам 10:9, 13)

Хороша новина полягає в тому, що Біблія каже, що ми можемо 
точно знати, що ми будемо спасенні і матимемо вічне життя, 
якщо ми повіримо в Ісуса Хри- ста. Ось що ми повинні зробити:

1. Зрозуміти, що Бог любить нас і хоче дати нам вічне життя:

“Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб 
кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя” (Івана 3:16)

“Я (Ісус) прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. ” 
(Івана 10:10)

2. Усвідомте, що за своєю природою ми всі грішники і відокремлені 
від Бога через гріх:

«Бо немає на землі праведної людини, яка чинить добро і не грішить». 
(Еклезіаст 7:20)

«Бо всі згрішили й позбавлені слави Божої». (Римлянам 3:23)

«Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — життя вічне у Христі Ісусі, 
Го- споді нашому». (Римлянам 6:23)

Ніхто з нас не настільки хороший, щоб дістатися до Бога своїми 
власними заслугами. Ми всі в чомусь підводимо Його шляхом – 
у наших думках, словах чи вчинках, або в тому, що ми не робимо.
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Коли відбувається піднесення?

Люди, які вірять у ці вірші, мають різні погляди на те, чи буде захоплення 
церкви перед, всередині або наприкінці семирічного періоду лиха. 
Погляд до скорботи полягає в тому, що піднесення відбудеться перед 
скорботою. Скорбота — це час Божого гніву на землі, і віруючі будуть 
врятовані від гніву. Ті, хто вірить в Ісуса, будуть визволені від цього часу.

Люди, які дотримуються цієї точки зору, зазначають, що пророцтва вчать, 
що ця подія є неминучою і може статися в будь-який час, чого не буде, 
якщо це станеться в кінці скорботи. Погляд на середину скорботи полягає 
в тому, що піднесення відбувається в половині семирічного періоду, після 
приходу до влади Антихриста, але раніше Знак системи Звіра ставиться 
на місце (тобто, за три з половиною роки до повернення Ісуса Христа на 
землю). Погляд після скорботи полягає в тому, що піднесення відбувається 
в той самий час, що й друге пришестя Христа на землю, і що буде 
церква присутня на події великого лиха, як описано в книзі Об’явленні.

Я вважаю, що є вагомі підстави вважати, що піднесення 
відбудеться раніше скорботи; однак я також розумію, чому люди 
дотримуються протилежних поглядів. Відповідно до погляду на 
скорботу, друге пришестя справді є “благословенною надією” для 
церкви (Титу 2:13) – коли Ісус прийде і забере всіх тих, хто вірить 
у Нього і буде з нами назавжди (1 Солунян 4:16-18) до скорботи.

Це означає, що Ісус може прийти будь-коли, тому ми повинні 
бути готові зараз до зустрічі з Ним або під час піднесення, або в 
годину нашої смерті. Тут мають сенс слова Ісуса: «Тож пильнуйте, 
бо не знаєте, о котрій годині Господь ваш прийде. Але знайте це, 
що якби господар дому знав, о котрій годині злодій прийшов, він 
би пильнував і не дозволив зламати свій будинок. Тому й ви будь- 
те готові, бо Син Людський прийде тієї години». (Матвія 24:41-44)

Оскільки подія ще не відбулася, ми також повинні бути відкритими до 
альтернативних варіантів. Якщо піднесення дійсно прийде в середині 
або в кінці скорботи, то ми повинні бути готові до справді важких 
часів, які, ймовірно, настануть, страждати і померти за нашу віру в 
переслідуваннях і лихах, які вражатимуть землю в той час. Якого б 
погляду ми не дотримувалися з цього питання, важливо, щоб ми були 
готові до зустрічі з Господом, прийнявши Ісуса зараз як Спасителя і 
Господа. Ми також маємо використовувати час, який залишився, щоб 
донести послання Євангелія до нашого втраченого та вмираючого світу.
 

Час прийняти рішення

Для тих, хто ще не прийняв Ісуса як Спасителя і Господа, зараз 
настав час це зробити, прийняти це рішення. Якщо ви відкинете це 
повідомлення, вас чекає лише жахливе майбутнє. Бог, посилає Свої 
вироки на землю, і ви помрете та зустрінетеся з вічністю, будучи 
відділеним від Бога в пеклі. Об’явлення 20:15 говорить нам: «Кожен, 
хто не записаний у Книзі Життя, буде кинутий в озеро вогняне».

Щоб бути записаним у Книзі Життя, ви повинні вірити в Ісуса 
як Спасителя. У Посланні до Римлян ми читаємо: «Якщо ти 
своїми устами визнаєш Господа Ісуса і віруєш серцем, що 
Бог воскресив Його з мертвих, ти будеш спасенний.  Той, 
хто призиває Ім’я Господнє, спасеться». (Римлянам 10:9, 13)

Хороша новина полягає в тому, що Біблія каже, що ми можемо 
точно знати, що ми будемо спасенні і матимемо вічне життя, 
якщо ми повіримо в Ісуса Хри- ста. Ось що ми повинні зробити:

1. Зрозуміти, що Бог любить нас і хоче дати нам вічне життя:

“Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб 
кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя” (Івана 3:16)

“Я (Ісус) прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. ” 
(Івана 10:10)

2. Усвідомте, що за своєю природою ми всі грішники і відокремлені 
від Бога через гріх:

«Бо немає на землі праведної людини, яка чинить добро і не грішить». 
(Еклезіаст 7:20)

«Бо всі згрішили й позбавлені слави Божої». (Римлянам 3:23)

«Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — життя вічне у Христі Ісусі, 
Го- споді нашому». (Римлянам 6:23)

Ніхто з нас не настільки хороший, щоб дістатися до Бога своїми 
власними заслугами. Ми всі в чомусь підводимо Його шляхом – 
у наших думках, словах чи вчинках, або в тому, що ми не робимо.
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3. Визнайте, що Ісус Христос є єдиним Божим забезпеченням від гріха:

«Але Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос помер, коли ми ще 
були грішниками». (Римлянам 5:8)

Христос помер за наші гріхи згідно зі Святим Письмом, Він був похований і 
воскрес на третій день згідно з Писанням. (1 Коринтян 15:3-4)

Ісус сказав: “Я є дорога, і правда, і життя». Ніхто не приходить до Отця, крім 
як через Мене” (Івана 14:6)

Ісус прийшов з небес як Син Божий, і прожив досконале життя на землі, 
як Син Божий Людина. Його смерть на хресті була жертвою за гріхи 
світу і єдиним способом, який Бог приймає, щоб заплатити ціну за наш 
гріх. Він воскрес і живе вічно, щоб дати вічне життя всім, хто приймає це.

4. Прийміть Ісуса особисто як Спасителя і Господа:

Усім, хто прийняв Його, Він дав право стати дітьми Божими тим, хто вірує в 
Його ім’я, хто народився не від крові, ані від плоті, не від людської волі, але 
від Бога. (Івана 1:12)

Ми приймаємо Христа вірою, бо благодаттю (незаслуженою прихильністю 
Бога) ви були врятовані через віру, і це не від себе; це дар Божий, а не від 
діл, щоб ніхто не хвалився. (Ефесянам 2:8-9)

Іншими словами, це віра в те, що Бог зробив для нас, коли Ісус помер за нас на 
хресті, а не те, що ми можемо зробити для Бога, що врятує наші душі. Коли ми 
приймаємо Христа, ми народжуємося згори духовно, як Ісус сказав у Івана 3:5-7:

“Істинно, істинно кажу вам: якщо хто не народиться від води 
й Духа, не змо- же увійти в Царство Боже. Той, хто народився 
від тіла, є тілом, і той, хто є народ- женим від Духа, є дух. Не 
дивуйся тому, що Я сказав тобі: «Ти повинен народи- тися згори».

Усі ми маємо «плоть» / природне життя в результаті народження 
нас як лю- дей. Щоб мати стосунки з Богом і потрапити на небеса, 
ми повинні мати ду- ховне життя, прийнявши Христа як Спасителя. 
Маленька дитина може зробити це, так само може старий, який ось-
ось помре. Але ми повинні зробити це як особистий акт покаяння за 
наші гріхи та віри в Ісуса як Спасителя і Господа. Ісус говорить нам: «Ось 
стою під дверима й стукаю. Якщо хто чує мій голос і відчи- няє двері, я 
ввійду до нього і повечеряю з ним, і він зі мною.” (Об’явлення 3:20)

Якщо ви ще не зробили цього, але хотіли б, ось 
молитва, якою ви можете помолитися і прийняти 

Ісуса як свого Спасителя:

Дорогий Небесний Батьку,
я визнаю, що я грішник і потребую твого 
прощення. Я вірю, що Ісус Христос 
помер замість мене, проливши Свою 
кров, щоб заплатити за мої гріхи, і що 
Він воскрес із мертвих, щоб дати мені 
вічне життя. Я гото- вий прямо зараз 
відвернутись від мого гріха і прийняти 
Ісуса Христа як свого особистого 
Спасителя і Господа. Я віддаю моє 

життя тобі і прошу
допомогти мені стати тією людиною, 

якою ти хочеш мене бачити.
Дякую тобі, Отче, що любиш мене. В 

ім’я Ісуса, амінь.
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3. Визнайте, що Ісус Христос є єдиним Божим забезпеченням від гріха:

«Але Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос помер, коли ми ще 
були грішниками». (Римлянам 5:8)

Христос помер за наші гріхи згідно зі Святим Письмом, Він був похований і 
воскрес на третій день згідно з Писанням. (1 Коринтян 15:3-4)

Ісус сказав: “Я є дорога, і правда, і життя». Ніхто не приходить до Отця, крім 
як через Мене” (Івана 14:6)

Ісус прийшов з небес як Син Божий, і прожив досконале життя на землі, 
як Син Божий Людина. Його смерть на хресті була жертвою за гріхи 
світу і єдиним способом, який Бог приймає, щоб заплатити ціну за наш 
гріх. Він воскрес і живе вічно, щоб дати вічне життя всім, хто приймає це.

4. Прийміть Ісуса особисто як Спасителя і Господа:

Усім, хто прийняв Його, Він дав право стати дітьми Божими тим, хто вірує в 
Його ім’я, хто народився не від крові, ані від плоті, не від людської волі, але 
від Бога. (Івана 1:12)

Ми приймаємо Христа вірою, бо благодаттю (незаслуженою прихильністю 
Бога) ви були врятовані через віру, і це не від себе; це дар Божий, а не від 
діл, щоб ніхто не хвалився. (Ефесянам 2:8-9)

Іншими словами, це віра в те, що Бог зробив для нас, коли Ісус помер за нас на 
хресті, а не те, що ми можемо зробити для Бога, що врятує наші душі. Коли ми 
приймаємо Христа, ми народжуємося згори духовно, як Ісус сказав у Івана 3:5-7:

“Істинно, істинно кажу вам: якщо хто не народиться від води 
й Духа, не змо- же увійти в Царство Боже. Той, хто народився 
від тіла, є тілом, і той, хто є народ- женим від Духа, є дух. Не 
дивуйся тому, що Я сказав тобі: «Ти повинен народи- тися згори».

Усі ми маємо «плоть» / природне життя в результаті народження 
нас як лю- дей. Щоб мати стосунки з Богом і потрапити на небеса, 
ми повинні мати ду- ховне життя, прийнявши Христа як Спасителя. 
Маленька дитина може зробити це, так само може старий, який ось-
ось помре. Але ми повинні зробити це як особистий акт покаяння за 
наші гріхи та віри в Ісуса як Спасителя і Господа. Ісус говорить нам: «Ось 
стою під дверима й стукаю. Якщо хто чує мій голос і відчи- няє двері, я 
ввійду до нього і повечеряю з ним, і він зі мною.” (Об’явлення 3:20)

Якщо ви ще не зробили цього, але хотіли б, ось 
молитва, якою ви можете помолитися і прийняти 

Ісуса як свого Спасителя:

Дорогий Небесний Батьку,
я визнаю, що я грішник і потребую твого 
прощення. Я вірю, що Ісус Христос 
помер замість мене, проливши Свою 
кров, щоб заплатити за мої гріхи, і що 
Він воскрес із мертвих, щоб дати мені 
вічне життя. Я гото- вий прямо зараз 
відвернутись від мого гріха і прийняти 
Ісуса Христа як свого особистого 
Спасителя і Господа. Я віддаю моє 

життя тобі і прошу
допомогти мені стати тією людиною, 

якою ти хочеш мене бачити.
Дякую тобі, Отче, що любиш мене. В 

ім’я Ісуса, амінь.
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Виділіть час для щоденної молитви та читання 
Біблії. Приєднайтеся до то- вариства віруючих 
християн, щоб ділитися своєю вірою з іншими. 
Якщо вам потрібна допомога з цим, зв’яжіться з 

нами за вказаною нижче адресою:

Tony Pearce
Light for the Last Days
Box BM-4226, London WC1N 3XX

e–mail: enquiries@lightforthelastdays.co.uk 
Website: http://www.lightforthelastdays.co.uk


