
9 การทรยศภายในครอบครัว
แมว้่าพี�ก็จะทรยศนอ้งให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และ
ลกูกจ็ะทรยศต่อพอ่แม่ใหถึ้งแก่ความตาย ท่านจะถกูคนทั�งปวง
เกลียดชงัเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผูที้�ทนไดจ้นถึงที�สุด ผู ้
นั�นจะรอด (มทัธิว 24:9-10) / แมแ้ต่บิดามารดาญาติพี�น้อง
และมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนใน
พวกท่านเสีย คนทั�งปวงจะเกลียดชงัท่านเพราะเหตุนามของ
เรา แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ�งจะเสียไปก็หามิได ้ท่านจะได้
ชีวติรอดโดยความอดทนของท่าน (ลูกา  21:16-19, มาระโก 13:12-13)

      10 ความรักจะกลายเป็นความเยอืกเยน็
ความรักของคนเป็นอนัมากจะเยอืกเยน็ลง เพราะความชั�วชา้
จะแผ่ขยายออกไป แต่ผูที้�ทนได้จนถึงที�สุด ผูน้ั�นจะรอด 
(มทัธิว 24:12-13)

   11ข่าวประเสริฐเรื�องอาณาจักรนี� จะประกาศไปทั�ว
โลกให้เป็นคาํพยานแก่บรรดาประชาชาติ และแลว้ที�สุด
ปลายจะมาถึง (มทัธิว 24:14, มาระโก 13:10)
   

   12ความน่าเกลยีดชังของความวบิัตใินเยรูซาเลม็
เมื�อท่านเห็นกองทพัทั�งหลายมาตั�งลอ้มรอบกรุงเยรูซาเล็ม 
เมื�อนั�นจงรู้ว่าวิบติัของกรุงนั�นก็ใกลเ้ขา้มาแลว้ (ลูกา 21:20)

เหตุฉะนั�น เมื�อท่านทั�งหลายเห็นสิ�งที�น่าสะอิดสะเอียนซึ� ง
กระทาํใหเ้กิดการรกร้างวา่งเปล่าที�ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้
กล่าวถึงนั�น ตั�งอยูใ่นสถานบริสุทธิ�  (ผูใ้ดกต็ามที�ไดอ่้านกใ็หผู้ ้
นั�นเขา้ใจเอาเถิด) เวลานั�นให้ผูที้�อยู่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงั
ภูเขาทั�งหลาย ผูที้�อยูบ่นดาดฟ้าหลงัคาบา้น อยา่ให้ลงมาเก็บ
ขา้วของใดๆออกจากบา้นของตน ผูที้�อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้
กลบัไปเอาเสื� อผา้ของตน (มทัธิว 24:15-18, มาระโก 13:14-16, 

ลูกา 17:31 และ 21:21) แต่ในวนัเหล่านั�น วิบติัจะเกิดขึ� น
แก่หญิงที�มีครรภ ์หรือหญิงที�มีลูกอ่อนกินนมอยู ่ จงอธิษฐาน
ขอเพื�อการที�ท่านตอ้งหนีนั�นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวนั
สะบาโต (มัทธิว 24:19-20, มาระโก 13:17-18, ลูกา 21:23) 

และพวกเขาจะลม้ลงด้วยคมดาบ และตอ้งถูกกวาดเอาไป

เป็นเชลยทั�วทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย ํ�า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากาํหนดของคนต่างชาตินั�นจะ
ครบถว้น (ลูกา 21:24)
  

   13เวลาแห่งความทุกข์ลาํบากของยากอบ 
(เยเรมีย ์30:6-7)

ดว้ยวา่ในคราวนั�นจะเกิดความทุกขล์าํบากใหญ่ยิ�ง อยา่งที�ไม่
เคยมีตั�งแต่เริ�มโลกมาจนถึงเวลานี�  และจะไม่มีต่อไปอีกเลย  
และถา้มิไดท้รงใหว้นัเหล่านั�นยน่สั�นเขา้ จะไม่มีเนื�อหนงัใดๆ
รอดไดเ้ลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผูที้�เลือกสรรไว ้จึงทรงใหว้นั
เหล่านั� นย่นสั� นเข้า  (มัทธิว 24:21-22, มาระโก 13:19-20, 

ลูกา 21:23) เพราะว่าเวลานั�นเป็นวนัแห่งการแกแ้คน้เพื�อจะ
ใหสิ้�งสารพดัที�เขียนไวน้ั�นสาํเร็จ (ลูกา 21:22)
   

   14พระคริสต์เทยีมเทจ็และผู้เผยพระวจนะเทยีม
เท็จ ในเวลานั�นถา้ผูใ้ดจะบอกพวกท่านวา่ ‘ดูเถิด พระคริสต์
อยูที่�นี�’ หรือ ‘อยูที่�โน่น’ อยา่ไดเ้ชื�อเลย ดว้ยวา่จะมีพระคริสต์
เทียมเท็จและผูพ้ยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ�นหลายคน และจะทาํ
หมายสําคญัอนัใหญ่และการมหัศจรรย ์ ถา้เป็นไปไดจ้ะล่อ
ลวงแมผู้ที้�ทรงเลือกสรรให้หลง ดูเถิด เราไดบ้อกท่านทั�ง
หลายไว้ก่อนแล้ว  (มัทธิว 24:23-24, มาระโก 13:21-23) 

เหตุฉะนั�น ถา้ใครจะบอกท่านทั�งหลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผูน้ั�น
อยูใ่นถิ�นทุรกนัดาร’ ก็จงอยา่ออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที่�
หอ้งลบั’ กจ็งอยา่เชื�อ ดว้ยวา่ฟ้าแลบมาจากทิศตะวนัออกส่อง
ไปจนถึงทิศตะวนัตกฉนัใด การเสด็จมาของบุตรมนุษยก์็จะ
เป็นฉนันั�น (มทัธิว 24:26-27, ลกูา 17:23-24)
  

   15หมายสําคญัในฟ้าสวรรค์
แต่พอสิ�นความทุกขล์าํบากแห่งวนัเหล่านั�นแลว้ ดวงอาทิตย์
จะมืดไปและดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั�งปวงจะตก
จากฟ้า และบรรดาสิ�งที�มีอาํนาจในทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้น
ไป (มทัธิว 24:29, มาระโก 13:24-25, ลกูา 21:25)  และ

พระเยซูคริสต์เจา้จะเสด็จกลบัมายงัโลกนี� อีกครั� ง นี�คือพระ
สัญญาของพระองคเ์มื�อครั� งพระองคท์รงพระชนมอ์ยูบ่นโลก
นี� เมื�อสองพนัปีที�แลว้ (อย่าให้ใจท่านทั�งหลายวิตกเลย ท่าน
เชื�อในพระเจ้า จงเชื�อในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรา
มีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไป
จัดเตรียมที�ไว้สาํหรับท่านทั�งหลาย  และถ้าเราไปจัดเตรียมที�
ไว้สาํหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื�อ
ว่าเราอยู่ ที�ไหนท่านทั�งหลายจะอยู่ ที�นั�นด้วย ยอห์น 14:1-3) 
เราอาจมีความคิดว่า จะรู้แทไ้ดอ้ย่างไรว่าพระองค์จะเสด็จ
กลบัมาอยา่งแน่นอน ขอท่านทั�งหลายจงไดอ่้านการพยากรณ์
ทั�งปวงที�พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวโ้ดยพระองคเ์องเกี�ยวกบัสิ�ง
ต่างๆที�จะเกิดขึ�นก่อนที�พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา จงใคร่ครวญ
ขอ้พระคาํต่างๆอย่างระมดัระวงัเพื�อท่านจะสามารถเปรียบ
เทียบกับสถานการณ์ต่างๆที�กําลังเกิดขึ� นในโลกปัจจุบัน 
ณ ช่วงเวลานี�  จะเป็นที�พิสูจน์ว่า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบั
มาในช่วงชีวติของเรา

    1การทาํลายพระวหิาร  
เมื�อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร มีสาวกของพระองคค์น
หนึ� งชวนให้พระองค์ชมอาคารต่างๆบริเวณพระวิหาร ทูล
พระองคว์า่ “พระอาจารยเ์จา้ขา้ดูเถิด  ศิลาและตึกเหล่านี� ใหญ่
จริง” พระองคจึ์งตรัสแก่เหล่าสาวกนั�นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่
เหล่านี�หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ศิลาที�ซอ้นทบักนัอยู่
ที�นี�  จะไม่เหลือทบัซ้อนกนัสักกอ้นเดียว ทุกกอ้นจะถูกโยน
ทิ�งลงมาหมด” (มาระโก 13:1-2, มทัธิว 24:1-2, ลูกา 21:5-6) 

การนี�ไ ด้ สํา เ ร็จ เสร็จสิ� นแล้วดังที�ต รัสไว้ ทุกๆตัวอักษร 
ในคริสต์ศักราชที� 70
   

  2หมายสําคญัของการเสดจ็กลบัมา
เมื�อพระองค์ประทบับนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า
พระองค์ส่วนตวักราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ขา้พระองค์
ทั�งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี� จะบงัเกิดขึ�นเมื�อไร สิ�งไร
เป็นหมายสาํคญัว่าพระองคจ์ะเสด็จมา และวาระสุดทา้ยของ
โลกนี� ” (มทัธิว 24:3,  มาระโก 13:3-4, ลกูา 21:7)
  

  3การเพิ�มจาํนวนขึ�นของผู้กระทาํการหลอกลวง
พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ “ระวงัใหดี้ อยา่ใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านให้

หลง ดว้ยว่าจะมีหลายคนมาต่างอา้งนามของเรา กล่าวว่า ‘เรา
เป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลานั�นใกลเ้ขา้มาแลว้’เขาจะล่อลวง
คนเป็นอนัมากให้หลงไป อย่าตามเขาไปเลย (มทัธิว 24:4-5, 

มาระโก 13:5-6, ลูกา 21:8)
 

 4 สงครามและข่าวลอืเรื�องสงคราม
ท่านทั� งหลายจะได้ยินถึงเ รื� องสงครามและข่าวลือเ รื� อง
สงคราม คอยระวงัอย่าตื�นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ� ง
เ ห ล่ า นี� จ ํา ต้อ ง บัง เ กิ ด ขึ� น  แ ต่ ที� สุ ด ป ล า ย ย ัง ไ ม่ ม า ถึ ง 
(มทัธิว 24:6, มาระโก 13:7, ลกูา 21:9)
 

5 สงครามระหว่างประชาชาต ิ| แผ่นดนิไหว |  
การกนัดารอาหาร | โรคระบาด
เพราะประชาชาติจะลุกขึ� นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักร
ต่อสู้ราชอาณาจกัร จะเกิดแผ่นดินไหวในที�ต่างๆ ทั�งจะเกิด
กันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความ
วิบัติอันน่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค ์
 (มทัธิว 24:7, มาระโก 13:8, ลกูา 21:10-11)
       

 6 เหตุการณ์ทั� งปวงนี� เป็นขั�นแรกแห่งความทุกข์ลาํบาก 
(มทัธิว 24:8,  มาระโก 13:8)
  

     7 การข่มเหงผู้ตดิตามพระเยซูคริสต์
แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั� นเขาจะจับท่านทั� งหลายไวใ้ห้ทน
ทุกข์ลาํบากและจะฆ่าท่านเสีย  และอายดัท่านไวแ้ก่ธรรม
ศาลาและแก่คุก และพาท่านไปต่อหน้ากษตัริยแ์ละเจา้เมือง
เพราะท่านเห็นแก่นามของเรา การนั�นจะเกิดแก่ท่านเพื�อท่าน
จะไดเ้ป็นพยาน (มทัธิว 24:9, มาระโก 13:9, ลกูา 21:12-13)
   

   8แต่วา่เมื�อเขาจะนาํท่านมามอบไวน้ั�น อยา่เป็นกงัวลก่อนวา่
จะพูดอะไรดี และอยา่ไตร่ตรองล่วงหนา้เลย แต่จงพูดตามซึ� ง
ได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั�น เพราะว่าผูที้�พูดนั�นมิใช่
ตวัท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ�  ดว้ยว่าเราจะให้ปาก
และปัญญาแก่ท่าน ซึ� งศตัรูทั� งหลายของท่านจะต่อตา้นและ
คดัคา้นไม่ได ้(มาระโก 13:11, ลูกา 21:14-15)
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บนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ� งมีความ
พิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกกอ้งของทะเลและคลื�น จิตใจมนุษย์
ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึง
เหตุการณ์ซึ� งจะบงัเกิดในโลก ดว้ยวา่ บรรดาสิ�งที�มีอาํนาจใน
ทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้นไป (ลูกา 21:25-26)
  

      16เมื�อนั�นหมายสําคญัแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ�นใน
ในทอ้งฟ้า ‘มนุษยทุ์กตระกูลทั�วโลกจะไวทุ้กข’์ แลว้เขาจะ
เห็น ‘บุตรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆในทอ้งฟ้า’ พร้อมดว้ยฤทธา
นุภาพและสง่าราศีเป็นอนัมาก พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรคข์องพระองคม์าดว้ยเสียงแตรอนัดงัยิ�งนกั ใหร้วบรวม
คนทั�งปวงที�พระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้จากลมทั�งสี� ทิศนั�น 
ตั� งแต่ที�สุดฟ้าขา้งนี� จนถึงที�สุดฟ้าขา้งโน้น (มทัธิว 24:30-31, 

มาระโก 13:26-27, ลูกา 21:27)
   

   17เมื�อเหตุการณ์ทั�งปวงนี� เริ�มจะบงัเกิดขึ�นนั�น จงยดืตวั
และผงกศีรษะขึ�น ดว้ยการไถ่ท่านใกลจ้ะถึงแลว้  (ลูกา 21:28)
    

 18บดันี�  จงเรียนคาํอุปมาเรื�องตน้มะเดื�อ เมื�อกิ�งกา้นยงั
อ่อนและแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกลจ้ะถึงแลว้ เช่นนั�น
แหละ  เมื�อท่านทั�งหลายเห็นสิ�งทั� งปวงนี�   ก็ให้รู้เถิดว่า
อาณาจกัรของพระเจา้มาใกลจ้ะถึงประตูแลว้ (มทัธิว 24:32-33, 

มาระโก 13:28-29, ลูกา 21:29-31) ) แต่วนันั�น โมงนั�นไม่มีใครรู้  
ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ พระบิดาเท่านั�นที�
ทรงทราบ (มทัธิว 24:36, มาระโก 13:32)
  

19ดว้ยสมยัของโนอาห์เป็นอยา่งไร เมื�อบุตรมนุษย์
เสด็จมาก็จะเป็นอยา่งนั�นดว้ย   เพราะว่าเมื�อก่อนวนันํ� าท่วม
นั�น   คนทั�งหลายไดกิ้นและดื�มกนั   ทาํการสมรสและยกให้
เป็นสามีภรรยากนั   จนถึงวนัที�โนอาห์เขา้ในนาวา  และนํ� า
ท่วมไดม้ากวาดเอาพวกเขาไปสิ�น โดยไม่ทนัรู้ตวัฉนัใด เมื�อ
บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉันนั� นด้วย (มัทธิว 24:37-39, 

ลูกา 17:26-27)

 

   

20ในสมัยของโลทก็เหมือนกนั เขาไดกิ้นดื�ม ซื�อขาย 
หว่านปลูก ก่อสร้าง แต่ในวนันั�นที�โลทออกไปจากเมือง
โสโดม ไฟและกาํมะถนัไดต้กจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั�ง
สิ�น ในวนัที�บุตรมนุษยจ์ะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั�น 
(ลูกา 17:28-30)
   

     21จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั�นเถิด  ผูใ้ดดิ�นรนเอาชีวติ
ของตนรอด ผูน้ั�นจะเสียชีวิต แต่ผูใ้ดที�พลีชีวิต ผูน้ั�นจะได้
ชีวติรอด (ลูกา 17:32-33)
  

    22เราบอกท่านทั�งหลายวา่ ในคืนวนันั�นจะมีชายสองคน
นอนในที�นอนอนัเดียวกนั จะทรงรับคนหนึ� ง จะทรงละคน
หนึ� ง ผูห้ญิงสองคนจะโม่แป้งดว้ยกนั จะทรงรับคนหนึ� ง จะ
ทรงละคนหนึ�ง ชายสองคนจะอยูใ่นทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ�ง 
จะทรงละคนหนึ� ง (มัทธิว 24:40-41, มาระโก 17:34-36) เขา
จึงทูลถามพระองค์ว่า “จะเกิดขึ� นที�ไหน พระองค์เจ้าข้า” 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ที�ไหน ฝูงนกอินทรีจะ
ตอมกนัอยูที่�นั�น”  (มทัธิว 24:28, ลกูา 17:37) 
   

   23จงเฝ้าระวงัอยู่และครํ�าเคร่งอธิษฐาน
ด้วยว่าบุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ� งที�ออก
จากบา้นไปทางไกล มอบสิทธิอาํนาจให้แก่พวกผูรั้บใชข้อง
เขาและให้รู้การงานของตนว่ามีหน้าที�อะไรและได้สั�งนาย
ประตูให้เฝ้าบา้นอยู่ เหตุฉะนั�น ท่านทั�งหลายจงเฝ้าระวงัไว้
เพราะท่านไม่รู้ว่าพระเจา้ – ผูเ้ป็นเจา้นายของท่านจะมาเมื�อไร 
จะมาเวลาคํ�า หรือเที�ยงคืน หรือเวลาไก่ขนั หรือรุ่งเชา้ กลวัว่า
จะมาฉบัพลนัและจะพบท่านนอนหลบัอยู ่(มาระโก 13:34-36)
  

 24จงจาํไวอ้ยา่งนี� เถิดวา่ ถา้เจา้ของบา้นล่วงรู้ไดว้า่ขโมย
จะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวงั และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของ
เขาได้ เหตุฉะนั� นท่านทั� งหลายจงเตรียมพร้อมไวเ้ช่นกัน 
เพราะในโมงที�ท่านไม่คิดไม่ฝันนั� นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา 
 (มทัธิว 24:43-44)
   

   25จงระวงั! จงตื�นตวั! ท่านไม่รู้วา่เวลานั�นจะมาถึงเมื�อใด
มิฉะนั� นใจของท่านจะจมอยู่กับความสนุกบันเทิงฝ่ายโลก  
การเมามาย และความวิตกกงัวลต่างๆในชีวิต จงระวงัให้ดี
และเฝ้าอธิษฐานอยู่ เพราะวาระนั�นจะมาถึงตวัท่านอย่างไม่
คาดคิดเหมือนกับดัก วนันั�นจะมาถึงคนทั� งปวงที�อยู่ทั�วพื�น
แผน่ดินโลก (มาระโก 13:33, ลูกา 21:34-35)
  

    26 เหตุฉะนั�นจงเฝ้าระวงัและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา  เพื�อ
ท่านทั�งหลายสมควรที�จะรอดพน้เหตุการณ์ทั�งปวงที�กาํลงัจะ
เกิดขึ�น และเพื�อท่านจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษยไ์ด ้
(ลูกา 21:36)
   

     27เราบอกความจริงแก่ท่านทั�งหลายวา่ คนชั�วอายนีุ�จะไม่
ล่วงลบัไปจนกว่าสิ�งทั�งปวงนี� จะสําเร็จ ฟ้าและดินจะล่วงไป 
แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย (มัทธิว 24:34-35, 

มาระโก 13:30-31, ลูกา 21:32-33)



9 การทรยศภายในครอบครัว
แมว้่าพี�ก็จะทรยศนอ้งให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และ
ลกูกจ็ะทรยศต่อพอ่แม่ใหถึ้งแก่ความตาย ท่านจะถกูคนทั�งปวง
เกลียดชงัเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผูที้�ทนไดจ้นถึงที�สุด ผู ้
นั�นจะรอด (มทัธิว 24:9-10) / แมแ้ต่บิดามารดาญาติพี�น้อง
และมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนใน
พวกท่านเสีย คนทั�งปวงจะเกลียดชงัท่านเพราะเหตุนามของ
เรา แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ�งจะเสียไปก็หามิได ้ท่านจะได้
ชีวติรอดโดยความอดทนของท่าน (ลูกา  21:16-19, มาระโก 13:12-13)

      10 ความรักจะกลายเป็นความเยอืกเยน็
ความรักของคนเป็นอนัมากจะเยอืกเยน็ลง เพราะความชั�วชา้
จะแผ่ขยายออกไป แต่ผูที้�ทนได้จนถึงที�สุด ผูน้ั�นจะรอด 
(มทัธิว 24:12-13)

   11ข่าวประเสริฐเรื�องอาณาจักรนี� จะประกาศไปทั�ว
โลกให้เป็นคาํพยานแก่บรรดาประชาชาติ และแลว้ที�สุด
ปลายจะมาถึง (มทัธิว 24:14, มาระโก 13:10)
   

   12ความน่าเกลยีดชังของความวบิัตใินเยรูซาเลม็
เมื�อท่านเห็นกองทพัทั�งหลายมาตั�งลอ้มรอบกรุงเยรูซาเล็ม 
เมื�อนั�นจงรู้ว่าวิบติัของกรุงนั�นก็ใกลเ้ขา้มาแลว้ (ลูกา 21:20)

เหตุฉะนั�น เมื�อท่านทั�งหลายเห็นสิ�งที�น่าสะอิดสะเอียนซึ� ง
กระทาํใหเ้กิดการรกร้างวา่งเปล่าที�ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้
กล่าวถึงนั�น ตั�งอยูใ่นสถานบริสุทธิ�  (ผูใ้ดกต็ามที�ไดอ่้านกใ็หผู้ ้
นั�นเขา้ใจเอาเถิด) เวลานั�นให้ผูที้�อยู่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงั
ภูเขาทั�งหลาย ผูที้�อยูบ่นดาดฟ้าหลงัคาบา้น อยา่ให้ลงมาเก็บ
ขา้วของใดๆออกจากบา้นของตน ผูที้�อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้
กลบัไปเอาเสื� อผา้ของตน (มทัธิว 24:15-18, มาระโก 13:14-16, 

ลูกา 17:31 และ 21:21) แต่ในวนัเหล่านั�น วิบติัจะเกิดขึ� น
แก่หญิงที�มีครรภ ์หรือหญิงที�มีลูกอ่อนกินนมอยู ่ จงอธิษฐาน
ขอเพื�อการที�ท่านตอ้งหนีนั�นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวนั
สะบาโต (มัทธิว 24:19-20, มาระโก 13:17-18, ลูกา 21:23) 

และพวกเขาจะลม้ลงด้วยคมดาบ และตอ้งถูกกวาดเอาไป

เป็นเชลยทั�วทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย ํ�า
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากาํหนดของคนต่างชาตินั�นจะ
ครบถว้น (ลูกา 21:24)
  

   13เวลาแห่งความทุกข์ลาํบากของยากอบ 
(เยเรมีย ์30:6-7)

ดว้ยวา่ในคราวนั�นจะเกิดความทุกขล์าํบากใหญ่ยิ�ง อยา่งที�ไม่
เคยมีตั�งแต่เริ�มโลกมาจนถึงเวลานี�  และจะไม่มีต่อไปอีกเลย  
และถา้มิไดท้รงใหว้นัเหล่านั�นยน่สั�นเขา้ จะไม่มีเนื�อหนงัใดๆ
รอดไดเ้ลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผูที้�เลือกสรรไว ้จึงทรงใหว้นั
เหล่านั� นย่นสั� นเข้า  (มัทธิว 24:21-22, มาระโก 13:19-20, 

ลูกา 21:23) เพราะว่าเวลานั�นเป็นวนัแห่งการแกแ้คน้เพื�อจะ
ใหสิ้�งสารพดัที�เขียนไวน้ั�นสาํเร็จ (ลูกา 21:22)
   

   14พระคริสต์เทยีมเทจ็และผู้เผยพระวจนะเทยีม
เท็จ ในเวลานั�นถา้ผูใ้ดจะบอกพวกท่านวา่ ‘ดูเถิด พระคริสต์
อยูที่�นี�’ หรือ ‘อยูที่�โน่น’ อยา่ไดเ้ชื�อเลย ดว้ยวา่จะมีพระคริสต์
เทียมเท็จและผูพ้ยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ�นหลายคน และจะทาํ
หมายสําคญัอนัใหญ่และการมหัศจรรย ์ ถา้เป็นไปไดจ้ะล่อ
ลวงแมผู้ที้�ทรงเลือกสรรให้หลง ดูเถิด เราไดบ้อกท่านทั�ง
หลายไว้ก่อนแล้ว  (มัทธิว 24:23-24, มาระโก 13:21-23) 

เหตุฉะนั�น ถา้ใครจะบอกท่านทั�งหลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผูน้ั�น
อยูใ่นถิ�นทุรกนัดาร’ ก็จงอยา่ออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที่�
หอ้งลบั’ กจ็งอยา่เชื�อ ดว้ยวา่ฟ้าแลบมาจากทิศตะวนัออกส่อง
ไปจนถึงทิศตะวนัตกฉนัใด การเสด็จมาของบุตรมนุษยก์็จะ
เป็นฉนันั�น (มทัธิว 24:26-27, ลกูา 17:23-24)
  

   15หมายสําคญัในฟ้าสวรรค์
แต่พอสิ�นความทุกขล์าํบากแห่งวนัเหล่านั�นแลว้ ดวงอาทิตย์
จะมืดไปและดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั�งปวงจะตก
จากฟ้า และบรรดาสิ�งที�มีอาํนาจในทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้น
ไป (มทัธิว 24:29, มาระโก 13:24-25, ลกูา 21:25)  และ

พระเยซูคริสต์เจา้จะเสด็จกลบัมายงัโลกนี� อีกครั� ง นี�คือพระ
สัญญาของพระองคเ์มื�อครั� งพระองคท์รงพระชนมอ์ยูบ่นโลก
นี� เมื�อสองพนัปีที�แลว้ (อย่าให้ใจท่านทั�งหลายวิตกเลย ท่าน
เชื�อในพระเจ้า จงเชื�อในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรา
มีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไป
จัดเตรียมที�ไว้สาํหรับท่านทั�งหลาย  และถ้าเราไปจัดเตรียมที�
ไว้สาํหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื�อ
ว่าเราอยู่ ที�ไหนท่านทั�งหลายจะอยู่ ที�นั�นด้วย ยอห์น 14:1-3) 
เราอาจมีความคิดว่า จะรู้แทไ้ดอ้ย่างไรว่าพระองค์จะเสด็จ
กลบัมาอยา่งแน่นอน ขอท่านทั�งหลายจงไดอ่้านการพยากรณ์
ทั�งปวงที�พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวโ้ดยพระองคเ์องเกี�ยวกบัสิ�ง
ต่างๆที�จะเกิดขึ�นก่อนที�พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา จงใคร่ครวญ
ขอ้พระคาํต่างๆอย่างระมดัระวงัเพื�อท่านจะสามารถเปรียบ
เทียบกับสถานการณ์ต่างๆที�กําลังเกิดขึ� นในโลกปัจจุบัน 
ณ ช่วงเวลานี�  จะเป็นที�พิสูจน์ว่า พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบั
มาในช่วงชีวติของเรา

    1การทาํลายพระวหิาร  
เมื�อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร มีสาวกของพระองคค์น
หนึ� งชวนให้พระองค์ชมอาคารต่างๆบริเวณพระวิหาร ทูล
พระองคว์า่ “พระอาจารยเ์จา้ขา้ดูเถิด  ศิลาและตึกเหล่านี� ใหญ่
จริง” พระองคจึ์งตรัสแก่เหล่าสาวกนั�นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่
เหล่านี�หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ศิลาที�ซอ้นทบักนัอยู่
ที�นี�  จะไม่เหลือทบัซ้อนกนัสักกอ้นเดียว ทุกกอ้นจะถูกโยน
ทิ�งลงมาหมด” (มาระโก 13:1-2, มทัธิว 24:1-2, ลูกา 21:5-6) 

การนี�ไ ด้ สํา เ ร็จ เสร็จสิ� นแล้วดังที�ต รัสไว้ ทุกๆตัวอักษร 
ในคริสต์ศักราชที� 70
   

  2หมายสําคญัของการเสดจ็กลบัมา
เมื�อพระองค์ประทบับนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า
พระองค์ส่วนตวักราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ขา้พระองค์
ทั�งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี� จะบงัเกิดขึ�นเมื�อไร สิ�งไร
เป็นหมายสาํคญัว่าพระองคจ์ะเสด็จมา และวาระสุดทา้ยของ
โลกนี� ” (มทัธิว 24:3,  มาระโก 13:3-4, ลกูา 21:7)
  

  3การเพิ�มจาํนวนขึ�นของผู้กระทาํการหลอกลวง
พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ “ระวงัใหดี้ อยา่ใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านให้

หลง ดว้ยว่าจะมีหลายคนมาต่างอา้งนามของเรา กล่าวว่า ‘เรา
เป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลานั�นใกลเ้ขา้มาแลว้’เขาจะล่อลวง
คนเป็นอนัมากให้หลงไป อย่าตามเขาไปเลย (มทัธิว 24:4-5, 

มาระโก 13:5-6, ลูกา 21:8)
 

 4 สงครามและข่าวลอืเรื�องสงคราม
ท่านทั� งหลายจะได้ยินถึงเ รื� องสงครามและข่าวลือเ รื� อง
สงคราม คอยระวงัอย่าตื�นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ� ง
เ ห ล่ า นี� จ ํา ต้อ ง บัง เ กิ ด ขึ� น  แ ต่ ที� สุ ด ป ล า ย ย ัง ไ ม่ ม า ถึ ง 
(มทัธิว 24:6, มาระโก 13:7, ลกูา 21:9)
 

5 สงครามระหว่างประชาชาต ิ| แผ่นดนิไหว |  
การกนัดารอาหาร | โรคระบาด
เพราะประชาชาติจะลุกขึ� นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักร
ต่อสู้ราชอาณาจกัร จะเกิดแผ่นดินไหวในที�ต่างๆ ทั�งจะเกิด
กันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความ
วิบัติอันน่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค ์
 (มทัธิว 24:7, มาระโก 13:8, ลกูา 21:10-11)
       

 6 เหตุการณ์ทั� งปวงนี� เป็นขั�นแรกแห่งความทุกข์ลาํบาก 
(มทัธิว 24:8,  มาระโก 13:8)
  

     7 การข่มเหงผู้ตดิตามพระเยซูคริสต์
แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั� นเขาจะจับท่านทั� งหลายไวใ้ห้ทน
ทุกข์ลาํบากและจะฆ่าท่านเสีย  และอายดัท่านไวแ้ก่ธรรม
ศาลาและแก่คุก และพาท่านไปต่อหน้ากษตัริยแ์ละเจา้เมือง
เพราะท่านเห็นแก่นามของเรา การนั�นจะเกิดแก่ท่านเพื�อท่าน
จะไดเ้ป็นพยาน (มทัธิว 24:9, มาระโก 13:9, ลกูา 21:12-13)
   

   8แต่วา่เมื�อเขาจะนาํท่านมามอบไวน้ั�น อยา่เป็นกงัวลก่อนวา่
จะพูดอะไรดี และอยา่ไตร่ตรองล่วงหนา้เลย แต่จงพูดตามซึ� ง
ได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั�น เพราะว่าผูที้�พูดนั�นมิใช่
ตวัท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ�  ดว้ยว่าเราจะให้ปาก
และปัญญาแก่ท่าน ซึ� งศตัรูทั� งหลายของท่านจะต่อตา้นและ
คดัคา้นไม่ได ้(มาระโก 13:11, ลูกา 21:14-15)
  

บนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ� งมีความ
พิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกกอ้งของทะเลและคลื�น จิตใจมนุษย์
ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึง
เหตุการณ์ซึ� งจะบงัเกิดในโลก ดว้ยวา่ บรรดาสิ�งที�มีอาํนาจใน
ทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้นไป (ลูกา 21:25-26)
  

      16เมื�อนั�นหมายสําคญัแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ�นใน
ในทอ้งฟ้า ‘มนุษยทุ์กตระกูลทั�วโลกจะไวทุ้กข’์ แลว้เขาจะ
เห็น ‘บุตรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆในทอ้งฟ้า’ พร้อมดว้ยฤทธา
นุภาพและสง่าราศีเป็นอนัมาก พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรคข์องพระองคม์าดว้ยเสียงแตรอนัดงัยิ�งนกั ใหร้วบรวม
คนทั�งปวงที�พระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้จากลมทั�งสี� ทิศนั�น 
ตั� งแต่ที�สุดฟ้าขา้งนี� จนถึงที�สุดฟ้าขา้งโน้น (มทัธิว 24:30-31, 

มาระโก 13:26-27, ลูกา 21:27)
   

   17เมื�อเหตุการณ์ทั�งปวงนี� เริ�มจะบงัเกิดขึ�นนั�น จงยดืตวั
และผงกศีรษะขึ�น ดว้ยการไถ่ท่านใกลจ้ะถึงแลว้  (ลูกา 21:28)
    

 18บดันี�  จงเรียนคาํอุปมาเรื�องตน้มะเดื�อ เมื�อกิ�งกา้นยงั
อ่อนและแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกลจ้ะถึงแลว้ เช่นนั�น
แหละ  เมื�อท่านทั�งหลายเห็นสิ�งทั� งปวงนี�   ก็ให้รู้เถิดว่า
อาณาจกัรของพระเจา้มาใกลจ้ะถึงประตูแลว้ (มทัธิว 24:32-33, 

มาระโก 13:28-29, ลูกา 21:29-31) ) แต่วนันั�น โมงนั�นไม่มีใครรู้  
ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ พระบิดาเท่านั�นที�
ทรงทราบ (มทัธิว 24:36, มาระโก 13:32)
  

19ดว้ยสมยัของโนอาห์เป็นอยา่งไร เมื�อบุตรมนุษย์
เสด็จมาก็จะเป็นอยา่งนั�นดว้ย   เพราะว่าเมื�อก่อนวนันํ� าท่วม
นั�น   คนทั�งหลายไดกิ้นและดื�มกนั   ทาํการสมรสและยกให้
เป็นสามีภรรยากนั   จนถึงวนัที�โนอาห์เขา้ในนาวา  และนํ� า
ท่วมไดม้ากวาดเอาพวกเขาไปสิ�น โดยไม่ทนัรู้ตวัฉนัใด เมื�อ
บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉันนั� นด้วย (มัทธิว 24:37-39, 

ลูกา 17:26-27)

 

   

20ในสมัยของโลทก็เหมือนกนั เขาไดกิ้นดื�ม ซื�อขาย 
หว่านปลูก ก่อสร้าง แต่ในวนันั�นที�โลทออกไปจากเมือง
โสโดม ไฟและกาํมะถนัไดต้กจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั�ง
สิ�น ในวนัที�บุตรมนุษยจ์ะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั�น 
(ลูกา 17:28-30)
   

     21จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั�นเถิด  ผูใ้ดดิ�นรนเอาชีวติ
ของตนรอด ผูน้ั�นจะเสียชีวิต แต่ผูใ้ดที�พลีชีวิต ผูน้ั�นจะได้
ชีวติรอด (ลูกา 17:32-33)
  

    22เราบอกท่านทั�งหลายวา่ ในคืนวนันั�นจะมีชายสองคน
นอนในที�นอนอนัเดียวกนั จะทรงรับคนหนึ� ง จะทรงละคน
หนึ� ง ผูห้ญิงสองคนจะโม่แป้งดว้ยกนั จะทรงรับคนหนึ� ง จะ
ทรงละคนหนึ�ง ชายสองคนจะอยูใ่นทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ�ง 
จะทรงละคนหนึ� ง (มัทธิว 24:40-41, มาระโก 17:34-36) เขา
จึงทูลถามพระองค์ว่า “จะเกิดขึ� นที�ไหน พระองค์เจ้าข้า” 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ที�ไหน ฝูงนกอินทรีจะ
ตอมกนัอยูที่�นั�น”  (มทัธิว 24:28, ลกูา 17:37) 
   

   23จงเฝ้าระวงัอยู่และครํ�าเคร่งอธิษฐาน
ด้วยว่าบุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ� งที�ออก
จากบา้นไปทางไกล มอบสิทธิอาํนาจให้แก่พวกผูรั้บใชข้อง
เขาและให้รู้การงานของตนว่ามีหน้าที�อะไรและได้สั�งนาย
ประตูให้เฝ้าบา้นอยู่ เหตุฉะนั�น ท่านทั�งหลายจงเฝ้าระวงัไว้
เพราะท่านไม่รู้ว่าพระเจา้ – ผูเ้ป็นเจา้นายของท่านจะมาเมื�อไร 
จะมาเวลาคํ�า หรือเที�ยงคืน หรือเวลาไก่ขนั หรือรุ่งเชา้ กลวัว่า
จะมาฉบัพลนัและจะพบท่านนอนหลบัอยู ่(มาระโก 13:34-36)
  

 24จงจาํไวอ้ยา่งนี� เถิดวา่ ถา้เจา้ของบา้นล่วงรู้ไดว้า่ขโมย
จะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวงั และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของ
เขาได้ เหตุฉะนั� นท่านทั� งหลายจงเตรียมพร้อมไวเ้ช่นกัน 
เพราะในโมงที�ท่านไม่คิดไม่ฝันนั� นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา 
 (มทัธิว 24:43-44)
   

   25จงระวงั! จงตื�นตวั! ท่านไม่รู้วา่เวลานั�นจะมาถึงเมื�อใด
มิฉะนั� นใจของท่านจะจมอยู่กับความสนุกบันเทิงฝ่ายโลก  
การเมามาย และความวิตกกงัวลต่างๆในชีวิต จงระวงัให้ดี
และเฝ้าอธิษฐานอยู่ เพราะวาระนั�นจะมาถึงตวัท่านอย่างไม่
คาดคิดเหมือนกับดัก วนันั�นจะมาถึงคนทั� งปวงที�อยู่ทั�วพื�น
แผน่ดินโลก (มาระโก 13:33, ลูกา 21:34-35)
  

    26 เหตุฉะนั�นจงเฝ้าระวงัและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา  เพื�อ
ท่านทั�งหลายสมควรที�จะรอดพน้เหตุการณ์ทั�งปวงที�กาํลงัจะ
เกิดขึ�น และเพื�อท่านจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษยไ์ด ้
(ลูกา 21:36)
   

     27เราบอกความจริงแก่ท่านทั�งหลายวา่ คนชั�วอายนีุ�จะไม่
ล่วงลบัไปจนกว่าสิ�งทั�งปวงนี� จะสําเร็จ ฟ้าและดินจะล่วงไป 
แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย (มัทธิว 24:34-35, 

มาระโก 13:30-31, ลูกา 21:32-33)
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