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те: “Бла го сло вен Грядущий в 
Iм’я Господнє!”» 

 
 Iсус передвіщає 

 зруйнування Хра му 
 24   I, ви йшовши, Iсус від да -

лявся від Хра му; і пі дій шли уч ні 
Його, щоб по ка зати Йому спо -
руди Храму. 

2   I сус же сказав їм: «Чи ба чи$ 
те все це? Iстинно говорю вам: 
не за ли шить ся тут ка åме ня на 
камені — усе бу де з руйнова но!» 

 
 О зна ки початку скорбот,  

про які попереджає Гос по дь 
 
3   Коли ж Він си дів на го рі 

Єле онській, пі дій шли до Нього 
окре мо учні й спитали: «Ска жи 
нам, коли це бу де? I яке зна мен -
ня при шестя Твого й кін ця ві -
 ку?» 

4   I сказав їм Iсус у відповідь: 
«Стере жіться, щоб хто$небудь 
не ввів вас в оману: 

5   бо багато хто приåй де під Iме-
нем Моїм, говорячи: “Я є* Хри -
стос”, і ба га тьох вве дуть в ома -
ну. 

6   Будете ж чути про вій ни і 
про во єн ні чутки; дивіться, не 
страшіть ся, тому що все це по -
винно ста ти ся, але це ще не кі -
нець. 

7   Бо пов ста не на род на на род  
і цар ст во на цар ст во; і бу дуть 
голод, мор1 і зем ле труси мі с ця -
ми. 

8   А все це початок пологових 
мук2. 

9   То ді видаватимуть вас на 
му ки, і вби ватимуть вас, і будете 
зне наåвидженими всіма народа -
ми за Iм’я Моє. 

10   I то ді багато хто спокуси -
ться, і вида ватимуть один о åд но -
го, і з не на åвидять один оåдного. 

11   I пов ста не багато лже про -
ро ків і зваблять2 багатьох. 

те: “Бла го сло вен Гря ду щий во 
Имя Гос под не!”» 

 
  Ии сус пред ска зы ва ет 

 раз ру ше ние Хра ма 
   24   И, вы йдя, Ии сус уда лял -

ся от Хра ма; и по до шли уче ники 
Его, что бы по ка зать Ему строе -
ния Хра ма. 

2   Ии сус же ска зал им: «Ви ди те 
ли всё это? Ис тин но го во рю вам: 
не ос та нет ся здесь кам ня на кам -
не — всё бу дет раз ру ше но!» 
 

При зна ки начала скорбей, о 
которых предупреждает Гос по дь 

 
3   Ког да же Он си дел на го ре 

Еле  он ской, по до шли к Не му от -
дельно уче ни ки и спросили: «Ска-
жи нам, ког да это бу дет? И ка кое 
знамение при ше ст вия Тво  его и 
кон ца ве ка?» 

4   И ска зал им Ии сус в от ве т: 
«Бе ре ги тесь, что бы кто$ни будь 
не ввёл вас в за блу жде ние: 

5   ибо мно гие при дут под Име -
нем Мо им, го во ря: “Я есмь* Хри -
с тос”, и мно   гих вве дут в за блуж -
де ние. 

6   Будете же с лы ша ть о вой нах 
и о во ен ных слу хах; смо т ри те, не 
стра ши тесь, потому что всё это 
доåлжно про изой ти, но это ещё 
не ко нец. 

7   Ибо вос ста нет на род на на -
род и цар ст во на цар ст во; и бу -
дут го лод, мор1 и зем ле тря се ния 
по ме с там. 

8   А всё это на ча ло родовых 
мук2. 

9   Тог да пре да дут вас на му че -
ния, и бу дут уби вать вас, и бу де -
те не на ви ди мы все ми на ро да ми 
за Имя Моё. 

10   И тог да со вра тят ся мно гие, 
и будут пре да вать друг дру га, и 
воз не на видят друг дру га. 

11   И вос ста нут мно гие лже про -
ро ки и обо ль стят мно гих. 
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24:7(1) 8@4:`H (лоймLос) — мор, моровиця, чума, 
зара за, по валь на смерть, епі де мія, пандемія. 

24:8(2) é*\< (одLин) – мLуки, болі при пологових пе -
реймах; страждання, біль, мLука, скорбота. 
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12   I через примно же ння без -
за кон ня в багатьох охолоне лю -
бов. 

13   Хто ж витерпить до кінця — 
той буде спасенний. 

14   I бу де про по ві дане це Єва åн -
ге ліє Цар ст ва по всьому світу1 на 
свід чення всім наро дам2, і то ді 
приåйде кі нець. 

 
Ве ли ка скорбота 

 
15   Отже, коли побачите мер -

зоту запустін ня, про яку було 
сказано через про ро ка Да ниї ла, 
що зна хо диться3 на свя тому міс -
ці, — хто чи тає, нехай ро зу міє, — 

16   то ді ті, які в Iудеї, нехай уті -
кають у го ри; 

17   хто на покрів лі — нехай не 
спус каєть ся взяти щось зі сво  го 
до му; 

18   а хто в по лі — нехай не 
поверта єть ся на зад узяти свій 
одяг. 

19   Го ре ж вагітним і тим, хто 
го дує гру дьми в ті дні! 

20   Мо лі ться ж, щоб не ста ла$ 
ся ва ша вте ча взи мку або в су бо -
ту. 

21   Бо на ста не то ді ве ли ка скор-
бота, якої ще не бу ло від початку 
світу до ни ні й потім не бу де. 

22   I коли б не були с коро чені 
ті дні, то не спас лаåся б нія ка 
плоть; але зара ди ви браних ті 
дні будуть ско ро чені. 

23   Тоді якщо хто ска же вам: 
“Ось тут Хри с тос” або: “Там”, — 
не ві åрте. 

24   Бо повста нуть лже хри с ти і 
лже про ро ки і будуть чинити ве -
ликі знамення  й чудеса, щоб 
ввести в ома ну, якщо можливо,   
і ви браних. 

25   Ось, Я на пе ред сказав вам. 
26   Отже, коли ска жуть вам: 

“Ось Він у пус телі!” — не ви хо дь -
те; “Ось Він у по таємн их кім на -
тах!” — не ві åрте. 

12   И из$за ум но же ния без за -
ко ния во мно гих ох ла де ет лю -
бовь. 

13   Кто же пре тер пит до кон - 
ца — тот будет спа сён. 

14   И бу дет про по ве да но это 
Еваåн  ге лие Цар ст ва по всей все -
лен ной1 во сви де тель ст во всем 
наро дам2, и тог да при дёт конец. 

 
Ве ли кая скорбь 

 
15   Итак, ког да уви ди те мер -

зость за пус те ния, о которой бы -
ло сказано через про рока Да ни -
и ла, на хо дя щу ю ся3 на свя том 
ме   сте, — чи  та ю щий да ра зу ме ет, – 

16   тог да те, которые в Иу дее 
пусть бе гут в го ры; 

17   кто на кров ле — пусть не 
спус ка ет ся взять что$ни будь из 
сво е го до ма; 

18   а кто в по ле — пусть не воз -
вра ща ет ся на зад взять свою оде -
жду. 

19   Го ре же бе ре мен ным и кор -
мя щим гру дью в те дни! 

20   Мо ли тесь же, что бы не слу -
чи лось ва ше бег ст во зи мой или  
в суб бо ту. 

21   Ибо на ста нет тог да ве ли кая 
скорбь, ка кой не бы ло от нача ла 
ми ра до ны не и по сле не бу дет. 

22   И ес ли бы не были со кра -
щены те дни, то не спас лась бы 
ни ка кая плоть; но ра ди из бран -
ных те дни будут со кра щены. 

23   Тог да ес ли кто ска жет вам: 
“Вот здесь Хри с тос” или: “Там”, — 
не верь те. 

24   Ибо вос ста нут лже хри с ты 
и лже про ро ки и сотворят ве ли -
кие зна ме ния и чу де са, что бы 
ввес ти в за блуж де ние, ес ли воз -
мож но, и из бран ных. 

25   Вот, Я на пе рёд ска зал вам. 
26   Итак, ес ли ска жут вам: “Вот 

Он в пус ты не!” — не вы хо ди те; 
“Вот  Он в по та ён ных ком на $  
тах!” — не верь те. 
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24:14(1) @Æi@L:X<0 (ойкумLенє) — ойкумLена, насе -
лена части на зем ної кулі, світ, всесвіт, ейкумена. 
24:14(2) §2<@H (Lетнос) – нація, народ, язичники; слід 

відрізняти: 8"`H (лаLос) – народ, люди, населення. 
24:15(3) ËFJ0:4 (хістLємі) – ставити, споруджувати; 
за сно вувати; бути, знаходитися, перебувати. 
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