พระเยซู คริ สต์เจ้าจะเสด็จกลับมายังโลกนี� อีกครั�ง นี� คือพระ
สัญญาของพระองค์เมื�อครั�งพระองค์ทรงพระชนม์อยูบ่ นโลก
นี� เมื�อสองพันปี ที�แล้ว (อย่ าให้ ใจท่ านทั�งหลายวิ ตกเลย ท่ าน
เชื� อในพระเจ้ า จงเชื� อในเราด้ วย ในพระนิ เวศของพระบิดาเรา
มี คฤหาสน์ หลายแห่ ง ถ้ าไม่ มีเราคงได้ บอกท่ านแล้ ว เราไป
จัดเตรี ยมที� ไว้ สาํ หรั บท่ านทั�งหลาย และถ้ าเราไปจัดเตรี ยมที�
ไว้ สาํ หรั บท่ านแล้ ว เราจะกลับมาอี กรั บท่ านไปอยู่กับเรา เพื�อ
ว่ าเราอยู่ที�ไหนท่ านทั�งหลายจะอยู่ที�นั�นด้ วย ยอห์น 14:1-3)
เราอาจมี ความคิ ดว่า จะรู ้ แท้ได้อย่างไรว่าพระองค์จะเสด็จ
กลับมาอย่างแน่นอน ขอท่านทั�งหลายจงได้อ่านการพยากรณ์
ทั�งปวงที�พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้โดยพระองค์เองเกี�ยวกับสิ� ง
ต่างๆที�จะเกิดขึ�นก่อนที�พระองค์จะเสด็จกลับมา จงใคร่ ครวญ
ข้อพระคําต่ างๆอย่างระมัดระวังเพื�อท่ านจะสามารถเปรี ยบ
เที ย บกับ สถานการณ์ ต่ า งๆที� ก ํา ลัง เกิ ด ขึ� น ในโลกปั จ จุ บ ัน
ณ ช่วงเวลานี� จะเป็ นที�พิสูจน์ว่า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับ
มาในช่วงชีวติ ของเรา

1
การทําลายพระวิหาร
เมื�อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร มีสาวกของพระองค์คน

หนึ� งชวนให้พระองค์ชมอาคารต่ างๆบริ เวณพระวิหาร ทูล
พระองค์วา่ “พระอาจารย์เจ้าข้าดูเถิด ศิลาและตึกเหล่านี� ใหญ่
จริ ง” พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกนั�นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่
เหล่านี� หรื อ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ศิลาที�ซอ้ นทับกันอยู่
ที�นี� จะไม่เหลือทับซ้อนกันสักก้อนเดียว ทุกก้อนจะถูกโยน
ทิ� ง ลงมาหมด” (มาระโก 13:1-2, มัทธิ ว 24:1-2, ลูกา 21:5-6)
การนี� ไ ด้ สํ าเร็ จ เสร็ จ สิ� น แล้ วดั ง ที� ต รั ส ไว้ ทุ ก ๆตั ว อั ก ษร
ในคริสต์ ศักราชที� 70

2
หมายสํ าคัญของการเสด็จกลับมา
เมื� อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้ า

พระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์
ทั�งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี� จะบังเกิดขึ�นเมื�อไร สิ� งไร
เป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุ ดท้ายของ
โลกนี�” (มัทธิว 24:3, มาระโก 13:3-4, ลูกา 21:7)

3
การเพิม� จํานวนขึน� ของผู้กระทําการหลอกลวง
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผใู ้ ดล่อลวงท่านให้
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หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เรา
เป็ นพระคริ สต์’ และ ‘เวลานั�นใกล้เข้ามาแล้ว’เขาจะล่อลวง
คนเป็ นอันมากให้หลงไป อย่าตามเขาไปเลย (มัทธิ ว 24:4-5,
มาระโก 13:5-6, ลูกา 21:8)

4
สงครามและข่ าวลือเรื�องสงคราม
ท่ า นทั ง หลายจะได้ ยิ น ถึ ง เรื� องสงครามและข่ า วลื อ เรื� อง

�
สงคราม คอยระวัง อย่า ตื� น ตระหนกเลย ด้ว ยว่า บรรดาสิ� ง
เหล่ า นี� จํ า ต้ อ งบั ง เกิ ดขึ� น แต่ ที� สุ ดปลายยั ง ไม่ ม าถึ ง
(มัทธิว 24:6, มาระโก 13:7, ลูกา 21:9)

5 สงครามระหว่างประชาชาติ | แผ่นดินไหว |
การกันดารอาหาร | โรคระบาด

เพราะประชาชาติ จ ะลุ ก ขึ� น ต่ อ สู ้ ป ระชาชาติ ราชอาณาจัก ร
ต่อสู ้ราชอาณาจักร จะเกิ ดแผ่นดิ นไหวในที� ต่างๆ ทั�งจะเกิ ด
กัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่า งร้ า ยแรง และจะมี ค วาม
วิ บ ัติ อ ัน น่ า กลัว และหมายสํ า คัญ ใหญ่ ๆ จากฟ้ าสวรรค์
(มัทธิว 24:7, มาระโก 13:8, ลูกา 21:10-11)

6 เหตุการณ์ท�ังปวงนี� เป็ นขั�นแรกแห่ งความทุกข์ลาํ บาก
(มัทธิว 24:8, มาระโก 13:8)

7
การข่ มเหงผู้ตดิ ตามพระเยซู คริสต์
แต่ ก่ อ นเหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นัน เขาจะจับ ท่ า นทัง หลายไว้ใ ห้ท น

�
�
ทุ กข์ลาํ บากและจะฆ่ าท่ านเสี ย และอายัดท่ านไว้แก่ ธรรม
ศาลาและแก่ คุก และพาท่านไปต่อหน้ากษัตริ ยแ์ ละเจ้าเมื อง
เพราะท่านเห็นแก่นามของเรา การนั�นจะเกิดแก่ท่านเพื�อท่าน
จะได้เป็ นพยาน (มัทธิว 24:9, มาระโก 13:9, ลูกา 21:12-13)

8
แต่วา่ เมื�อเขาจะนําท่านมามอบไว้น� นั อย่าเป็ นกังวลก่อนว่า
จะพูดอะไรดี และอย่าไตร่ ตรองล่วงหน้าเลย แต่จงพูดตามซึ� ง

ได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั�น เพราะว่าผูท้ ี� พูดนั�นมิ ใช่
ตัวท่านเอง แต่เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ� ด้วยว่าเราจะให้ปาก
และปั ญญาแก่ ท่าน ซึ� งศัตรู ท� งั หลายของท่ านจะต่ อต้านและ
คัดค้านไม่ได้ (มาระโก 13:11, ลูกา 21:14-15)

The Gospel of the Kingdom of God (THAI) 21SEP2012_INSIDE

9
การทรยศภายในครอบครัว
แม้ว่าพี�ก็จะทรยศน้องให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และ

ลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย ท่านจะถูกคนทั�งปวง
เกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผทู ้ ี�ทนได้จนถึงที�สุด ผู ้
นั�นจะรอด (มัทธิ ว 24:9-10) / แม้แต่บิดามารดาญาติ พี�น้อง
และมิ ตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนใน
พวกท่านเสี ย คนทั�งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของ
เรา แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ� งจะเสี ยไปก็หามิได้ ท่านจะได้
ชีวติ รอดโดยความอดทนของท่าน (ลูกา 21:16-19, มาระโก 13:12-13)

10
ความรักจะกลายเป็ นความเยือกเย็น
ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชัวช้า
�
จะแผ่ขยายออกไป แต่ ผูท้ ี� ทนได้จนถึ งที� สุด ผูน้ � ันจะรอด
(มัทธิว 24:12-13)

11
ข่ าวประเสริฐเรื�องอาณาจักรนี�จะประกาศไปทัว�
โลกให้เ ป็ นคํา พยานแก่ บ รรดาประชาชาติ และแล้ว ที� สุ ด
ปลายจะมาถึง (มัทธิว 24:14, มาระโก 13:10)

12
ความน่ าเกลียดชังของความวิบัตใิ นเยรู ซาเล็ม
เมื� อท่านเห็ นกองทัพทังหลายมาตังล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม

�
�
่
เมื� อนั�นจงรู ้ วาวิบตั ิ ของกรุ งนั�นก็ใกล้เข้ามาแล้ว (ลูกา 21:20)
เหตุฉะนั�น เมื� อท่านทั�งหลายเห็ นสิ� งที� น่าสะอิ ดสะเอี ยนซึ� ง
กระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าที�ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้
กล่าวถึงนั�น ตั�งอยูใ่ นสถานบริ สุทธิ� (ผูใ้ ดก็ตามที�ได้อ่านก็ให้ผู ้
นั�นเข้าใจเอาเถิด) เวลานั�นให้ผูท้ ี�อยู่ในแคว้นยูเดี ยหนี ไปยัง
ภูเขาทั�งหลาย ผูท้ ี�อยูบ่ นดาดฟ้ าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บ
ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน ผูท้ ี�อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้
กลับไปเอาเสื� อผ้าของตน (มัทธิ ว 24:15-18, มาระโก 13:14-16,
ลู ก า 17:31 และ 21:21) แต่ ใ นวัน เหล่ า นั�น วิ บ ตั ิ จ ะเกิ ด ขึ� น
แก่หญิงที�มีครรภ์ หรื อหญิงที�มีลูกอ่อนกินนมอยู่ จงอธิ ษฐาน
ขอเพื�อการที�ท่านต้องหนี น� นั จะไม่ตกในฤดูหนาวหรื อในวัน
สะบาโต (มัท ธิ ว 24:19-20, มาระโก 13:17-18, ลู ก า 21:23)
และพวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาดเอาไป

เป็ นเชลยทั�ว ทุ ก ประชาชาติ และคนต่ า งชาติ จ ะเหยีย บยํ�า
กรุ ง เยรู ซ าเล็ม จนกว่า เวลากํา หนดของคนต่ า งชาติ น� ัน จะ
ครบถ้วน (ลูกา 21:24)

13เวลาแห่งความทุกข์ลาํ บากของยากอบ
(เยเรมีย ์ 30:6-7)

ด้วยว่าในคราวนั�นจะเกิดความทุกข์ลาํ บากใหญ่ยงิ� อย่างที�ไม่
เคยมีต� งั แต่เริ� มโลกมาจนถึงเวลานี� และจะไม่มีต่อไปอีกเลย
และถ้ามิได้ทรงให้วนั เหล่านั�นย่นสั�นเข้า จะไม่มีเนื�อหนังใดๆ
รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผทู ้ ี�เลือกสรรไว้ จึงทรงให้วนั
เหล่ า นั�น ย่ น สั� นเข้า (มัท ธิ ว 24:21-22, มาระโก 13:19-20,
ลูกา 21:23) เพราะว่าเวลานั�นเป็ นวันแห่ งการแก้แค้นเพื�อจะ
ให้ส�ิ งสารพัดที�เขียนไว้น� นั สําเร็ จ (ลูกา 21:22)

14
พระคริสต์ เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียม
เท็จ ในเวลานันถ้าผูใ้ ดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริ สต์

�
อยูท่ ี�นี�’ หรื อ ‘อยูท่ ี�โน่น’ อย่าได้เชื�อเลย ด้วยว่าจะมีพระคริ สต์
เทียมเท็จและผูพ้ ยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ�นหลายคน และจะทํา
หมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็ นไปได้จะล่อ
ลวงแม้ผูท้ ี� ทรงเลื อกสรรให้หลง ดูเถิ ด เราได้บอกท่านทั�ง
หลายไว้ก่ อ นแล้ว (มัท ธิ ว 24:23-24, มาระโก 13:21-23)
เหตุฉะนั�น ถ้าใครจะบอกท่านทั�งหลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผูน้ � นั
อยูใ่ นถิ�นทุรกันดาร’ ก็จงอย่าออกไป หรื อจะว่า ‘ดูเถิด อยูท่ ี�
ห้องลับ’ ก็จงอย่าเชื�อ ด้วยว่าฟ้ าแลบมาจากทิศตะวันออกส่ อง
ไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุ ษย์ก็จะ
เป็ นฉันนั�น (มัทธิว 24:26-27, ลูกา 17:23-24)

15
หมายสํ าคัญในฟ้าสวรรค์
แต่พอสิ นความทุกข์ลาํ บากแห่ งวันเหล่านันแล้ว ดวงอาทิตย์
�
�
จะมืดไปและดวงจันทร์ จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั�งปวงจะตก
จากฟ้ า และบรรดาสิ� งที�มีอาํ นาจในท้องฟ้ าจะสะเทือนสะท้าน
ไป (มัทธิว 24:29, มาระโก 13:24-25, ลูกา 21:25) และ

บนแผ่นดิ นก็จะมี ความทุ กข์ร้อนตามชาติ ต่างๆ ซึ� งมี ความ
พิศวงงงงวยเพราะเสี ยงกึกก้องของทะเลและคลื�น จิตใจมนุษย์
ก็ จ ะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสั ง หรณ์ ถึ ง
เหตุการณ์ซ� ึ งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า บรรดาสิ� งที�มีอาํ นาจใน
ท้องฟ้ าจะสะเทือนสะท้านไป (ลูกา 21:25-26)

16
เมื�อนั�นหมายสํ าคัญแห่ งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ�นใน
ในท้องฟ้ า ‘มนุ ษย์ทุกตระกูลทัวโลกจะไว้ทุกข์’ แล้วเขาจะ

�
เห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้ า’ พร้อมด้วยฤทธา
นุ ภาพและสง่ าราศี เป็ นอันมาก พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสี ยงแตรอันดังยิง� นัก ให้รวบรวม
คนทั�งปวงที�พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั�งสี� ทิศนั�น
ตั�งแต่ ที�สุดฟ้ าข้างนี� จนถึ งที� สุดฟ้ าข้างโน้น (มัทธิ ว 24:30-31,

มาระโก 13:26-27, ลูกา 21:27)

17เมื�อเหตุการณ์ท�งั ปวงนี�เริ�มจะบังเกิดขึ�นนั�น จงยืดตัว
และผงกศีรษะขึ�น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว
(ลูกา 21:28)

18
บัดนี� จงเรี ยนคําอุปมาเรื� องต้นมะเดื�อ เมื�อกิ�งก้านยัง
อ่อนและแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึ งแล้ว เช่ นนัน

�
แหละ เมื� อท่ านทั�งหลายเห็ นสิ� งทั�งปวงนี� ก็ให้รู้เถิ ดว่า
อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้จะถึงประตูแล้ว (มัทธิ ว 24:32-33,
มาระโก 13:28-29, ลูกา 21:29-31) ) แต่วน
ั นั�น โมงนั�นไม่มีใครรู ้
ถึ งบรรดาทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ พระบิ ดาเท่านั�นที�
ทรงทราบ (มัทธิว 24:36, มาระโก 13:32)

25
จงระวัง! จงตื�นตัว! ท่านไม่รู้วา่ เวลานั�นจะมาถึงเมื�อใด
20
ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน เขาได้กินดื�ม ซื� อขาย
มิ ฉ ะนั� น ใจของท่ า นจะจมอยู่กับ ความสนุ ก บัน เทิ ง ฝ่ ายโลก
หว่า นปลู ก ก่ อ สร้ า ง แต่ ใ นวัน นัน ที� โ ลทออกไปจากเมื อ ง

�
โสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ ามาเผาผลาญเขาเสี ยทั�ง
สิ� น ในวัน ที� บุ ต รมนุ ษ ย์จ ะมาปรากฏก็เ ป็ นเหมื อ นอย่า งนั�น
(ลูกา 17:28-30)

21
จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั�นเถิด ผูใ้ ดดิ�นรนเอาชีวติ
26
เหตุฉะนั�นจงเฝ้ าระวังและอธิ ษฐานอยู่ทุกเวลา เพื�อ
ของตนรอด ผูน้ � ันจะเสี ยชี วิต แต่ผูใ้ ดที� พลี ชีวิต ผูน้ � ันจะได้
ท่ านทังหลายสมควรที� จะรอดพ้นเหตุ การณ์ ทงั ปวงที� กาํ ลังจะ
ชีวติ รอด (ลูกา 17:32-33)

22
เราบอกท่านทั�งหลายว่า ในคืนวันนั�นจะมีชายสองคน
นอนในที� นอนอันเดี ยวกัน จะทรงรั บคนหนึ� ง จะทรงละคน

หนึ� ง ผูห้ ญิงสองคนจะโม่แป้ งด้วยกัน จะทรงรับคนหนึ� ง จะ
ทรงละคนหนึ� ง ชายสองคนจะอยูใ่ นทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ� ง
จะทรงละคนหนึ� ง (มัทธิ ว 24:40-41, มาระโก 17:34-36) เขา
จึ ง ทู ล ถามพระองค์ว่า “จะเกิ ด ขึ� น ที� ไ หน พระองค์เ จ้า ข้า ”
พระองค์ตรั สตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ที�ไหน ฝูงนกอิ นทรี จะ
ตอมกันอยูท่ ี�นนั� ” (มัทธิว 24:28, ลูกา 17:37)

�
�
เกิ ดขึ� น และเพื�อท่ านจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าบุ ตรมนุ ษย์ได้

(ลูกา 21:36)

27
เราบอกความจริ งแก่ท่านทั�งหลายว่า คนชัว� อายุน� ีจะไม่
ล่วงลับไปจนกว่าสิ� งทังปวงนี� จะสําเร็ จ ฟ้ าและดิ นจะล่วงไป
�
แต่ ค ํา ของเราจะสู ญ หายไปหามิ ไ ด้เ ลย
มาระโก 13:30-31, ลูกา 21:32-33)

(มัท ธิ ว 24:34-35,

23
จงเฝ้ าระวังอยู่และครํ�าเคร่ งอธิษฐาน
ด้ว ยว่า บุ ต รมนุ ษ ย์เ ปรี ย บเหมื อ นเจ้า ของบ้า นคนหนึ� ง ที� อ อก

19

จากบ้านไปทางไกล มอบสิ ทธิ อาํ นาจให้แก่ พวกผูร้ ั บใช้ของ
เขาและให้รู้ ก ารงานของตนว่า มี ห น้า ที� อ ะไรและได้สั� ง นาย
ประตูให้เฝ้ าบ้านอยู่ เหตุฉะนั�น ท่านทั�งหลายจงเฝ้ าระวังไว้
เพราะท่านไม่รู้ว่าพระเจ้า – ผูเ้ ป็ นเจ้านายของท่านจะมาเมื�อไร
จะมาเวลาคํ�า หรื อเที�ยงคืน หรื อเวลาไก่ขนั หรื อรุ่ งเช้า กลัวว่า
จะมาฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ (มาระโก 13:34-36)

ลูกา 17:26-27)

จงจําไว้อย่างนี� เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้วา่ ขโมย
จะมายามใด เขาก็จะเฝ้ าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรื อนของ
เขาได้ เหตุ ฉ ะนั�น ท่ า นทั�ง หลายจงเตรี ย มพร้ อ มไว้เ ช่ น กัน
เพราะในโมงที� ท่ า นไม่ คิ ด ไม่ ฝั น นั�น บุ ต รมนุ ษ ย์จ ะเสด็ จ มา

ด้วยสมัยของโนอาห์ เป็ นอย่างไร เมื�อบุตรมนุษย์
เสด็จมาก็จะเป็ นอย่างนั�นด้วย เพราะว่าเมื�อก่อนวันนํ�าท่วม
นั�น คนทั�งหลายได้กินและดื�มกัน ทําการสมรสและยกให้
เป็ นสามีภรรยากัน จนถึงวันที�โนอาห์เข้าในนาวา และนํ�า
ท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิ� น โดยไม่ทนั รู ้ตวั ฉันใด เมื�อ
บุ ต รมนุ ษ ย์เ สด็ จ มาก็ จ ะเป็ นฉั น นั�น ด้ว ย (มัท ธิ ว 24:37-39,

การเมามาย และความวิตกกังวลต่ างๆในชี วิต จงระวังให้ดี
และเฝ้ าอธิ ษฐานอยู่ เพราะวาระนั�นจะมาถึ งตัวท่ านอย่างไม่
คาดคิ ด เหมื อ นกับ ดัก วัน นั�น จะมาถึ ง คนทั�ง ปวงที� อ ยู่ท วั� พื� น
แผ่นดินโลก (มาระโก 13:33, ลูกา 21:34-35)

24

(มัทธิว 24:43-44)
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