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10 คําทํานายสะทานโลก
“โลกนี้จะมีวันอวสานไหม?” “โลกนี้จะแตกไหม?” “สงครามนิวเคลียรลางโลกจะเกิดขึ้น
ไหม?” คําถามเหลานี้เปนคําถามที่พวกเรามักไดยินไดฟงกันอยูเ สมอ ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรของคริส
เตียนไดใหคําตอบอยางชัดเจนวา โลกนีม้ ีวันหนึ่งจะตองอวสาน และการอวสานหรือการสิ้นสุดของ
โลกนั้นก็เกี่ยวของกับพระเยซูคริสตดวย
เพราะเหตุไรการสิ้นสุดของโลกจึงเกีย่ วของกับพระเยซูคริสต?... นั่นก็เพราะวาโลกนีถ้ ูกสราง
ขึ้นมาโดยพระเจา และพระองคก็ทรงสรางมนุษยใหเปนผูดูแลโลกนี้ ซึ่งพระองคก็ไดบอกมนุษยวา ถา
มนุษยเชื่อฟงและดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑของพระองค เขาก็จะอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตเพราะ
พระองคไดทรงสรางมนุษยใหมีอิสระในการตัดสินใจ มนุษยจึงสามารถตัดสินใจไดเองวาจะเชื่อฟง
พระองคหรือไม แตนาเศราทีม่ นุษยไมเชื่อฟงพระเจาทั้งยังไดปฏิเสธพระองคอกี ดวย ดังนั้นมนุษยจึงตก
อยูภายใตอํานาจของความผิดบาปและทําความผิดบาปเรื่อยมาผลสุดทายเมื่อมนุษยจากโลกนี้ไปก็
จะตองรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาตามการกระทําของตนเอง ซึ่งพระเจาไมปรารถนาใหมนุษย
ตองรับการลงโทษเลย ดังนัน้ เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจงึ ไดใหพระเยซูคริสตมารับสภาพ
เปนมนุษยในโลกนี้ พระเยซูคริสตไดทรงยอมถูกตรึงและสิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับ
โทษบาปแทนมนุษย แตในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟน ขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นก็ไดเสด็จขึ้นสู
สวรรค ซึ่งกอนที่พระองคจะเสด็จขึ้นสูสวรรคนั้น พระองคไดตรัสวา ไมนานพระองคจะกลับมาอีกและ
วันนัน้ จะเปนวันสิ้นสุดของโลกที่เต็มไปดวยความผิดบาป พระองคมาเพื่อจะรับคนที่เชื่อพึ่งในพระองค
อยูในสวรรคแตผูที่ปฏิเสธการชวยเหลือจากพระองคนนั้ เขาก็ตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจา
อยางแนนอน…
ผูอานที่รัก... การเสด็จมาครัง้ แรกของพระเยซูคริสตเมื่อ 2,000 ปที่แลว จึงเปนการมาเพื่อชวย
มนุษยใหรอดพนจากบาป โดยพระองคเองไดทรงยอมรับโทษบาปแทนมนุษย แตการเสด็จมาเปนครั้งที่
2 ของพระองคนั้น จะเปนการมาเพื่อพิพากษาความผิดบาปของมนุษย ซึ่งนั่นก็คือวาระสุดทายของโลก
และเมื่อวันนัน้ มาถึง ก็เปนการหมดโอกาสสําหรับมนุษยทจี่ ะรอดจากการพิพากษา แตดว ยความรักที่
พระเยซูคริสตมีตอมนุษย พระองคไดทรงตรัสคําทํานายไวลวงหนาวา กอนที่โลกจะใกลถึงวันอวสาน
นั้น จะมีเหตุการณ 10 ประการเหลานี้เกิดขึ้น ก็จะรูว าจุดจบของโลกใกลมาถึงแลวเขาจะไดหันกลับมา
หาพระเจา และทูลขอความชวยเหลือจากพระองค เพือ่ เขาจะรอดพนจากการพิพากษานัน้ … ผูอานที่
รัก… คําทํานายทั้ง 10 ประการตอไปนีเ้ ปนคําทํานายที่บันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรเมื่อประมาณ
2,000 ปที่แลว ซึ่งปจจุบนั นี้คําทํานายเหลานี้กําลังเกิดขึ้นจริงตามทีพ่ ระเยซูคริสตไดทรงทํานายไวแลว
นั่นก็คือ
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คําทํานายประการที่ 1 ประเทศอิสราเอลจะตองรวมตัวกันเปนประเทศขึ้นมาใหม (เอเสเคียล
37:15-23 มัทธิว 24:32-35)
เราจะเห็นไดวา คนอิสราเอลไดกระจัดกระจายไปทัว่ โลกถึง 2,590 ป แตเมื่อป ค.ศ. 1948 คือเมื่อ
ประมาณ 60 ปที่แลว คนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทัว่ โลกนั้นก็ไดกลับมารวมตัวเปนประเทศ
อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจนทุกวันนี้ซึ่งเปนจริงดังคําทํานายแลว…

คําทํานายประการที่ 2 จะมีผูที่อางตัววา “ฉันคือพระเยซูคริสต” (มัทธิว 24:5)
ในอดีตก็มีคนอางเชนนี้แตในปจจุบันนี้มีมากขึ้น เชน เมือ่ หลายปกอน นาย จิมโจนส และนาย
เดวิท โคเรซ ไดอางตัววาเปนพระเยซูคริสต และนับตั้งแต 2 คนนั้นเปนตนมาก็มีอกี หลายคนที่อางตัววา
ตัวเองนัน้ เปนพระเยซูคริสต ซึ่งปรากฎการณแบบนีแ้ สดงใหเห็นวาโลกนี้ใกลถึงอวสานแลวจริง ๆ

คําทํานายประการที่ 3 จะเกิดสงคราม และขาวลือเรื่องสงคราม (มัทธิว 24:6)
เริ่มตั้งแตการประทวง การขัดแยงภายในประเทศ และลุกลามไปจนถึงสงครามโลก นับตั้งแต
ตนศตวรรษที่ 20 นี้ เปนตนมา ไดเกิดสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และสงครามระหวางประชาชาติกับ
ประชาชาติ รวมทั้งขาวลือเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 ก็ลือตอกันมาเรื่อย ๆ นี่เปนสิ่งที่เราไดเห็นไดยนิ กัน
อยูทุกวันมิใชหรือ?

คําทํานายประการที่ 4 จะเกิดแผนดินไหวในที่ตาง ๆ ทั่วโลก (มัทธิว 24:7)
ซึ่งพวกเราก็ไดประจักษกนั ดวยสายตาอยูแ ลว และการเกิดแผนดินไหวในแตละครั้งนั้นก็ทวี
ความรุนแรง และคราชีวิตมนุษยมากขึ้นเรือ่ ย ๆ บางประเทศที่ไมเคยมีแผนดินไหวก็เริ่มมีแผนดินไหว
เกิดขึ้นแลว อินโดนีเซีย พมา หรือแมกระทั่งเมืองไทยของเราก็เริ่มมีแผนดินไหว ดังที่เราจะเห็น
ผลกระทบจากแผนดินไหวจนทําใหเกิดคลืน่ ยักษใหหลายจังหวัดทางภาคใต เมื่อปลายป ค.ศ. 2004
หรือที่เกิดขึ้นในมลฑลเสฉวนของจีนก็รุนแรงจริง ๆ

คําทํานายประการที่ 5 จะเกิดการกันดารอาหาร (มัทธิว 24:7)
เพราะการสงครามฆาลางเผาพันธุและประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดินฟาอากาศก็
เริ่มแปรปรวนสภาวะโลกรอน อากาศเปนพิษ และสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม เปนเหตุใหปจ จุบนั นี้มีคน
มากกวาครึ่งโลกที่กําลังขาดอาหาร และทุกวันนี้มีคนตายเพราะขาดอาหารเปนจํานวนมากตามที่ตาง ๆ
ของโลก
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คําทํานายประการที่ 6 จะมีคนสอนผิดเกิดขึ้นอยางมากมาย (มัทธิว 24:23-24)
คนเหลานี้จะอางตัววา เขาสามารถที่จะชวยคนใหพน บาปไดซึ่งทั้งในแวดวงและนอกแวดวง
คริสเตียนก็จะมีพวกสอนผิดแบบนี้เกิดขึ้น พวกเขาจะลอลวงคนใหเชือ่ ในคําสอนทีพ่ วกเขาคิดคนขึ้นมา
เอง ซึ่งเราคงจะเคยเห็นกันมาบางแลว เชนพวกฝรัง่ ผูกเน็คไทขี่จกั รยาน หรือบางพวกบางคณะก็มี
เบื้องหลังที่คอยจับเด็กที่มีปญ
 หาใหคาประเวณีเพื่อหาเงินเขานิกาย
หรือลัทธิโอมชินลิเคียวที่อางวา
ตนเองเปนผูวเิ ศษ

คําทํานายประการที่ 7 จะมีโรคระบาด โรครายที่รุนแรงเกิดขึ้นในโลก (ลูกา 21:11)
ปจจุบันนีเ้ ราจะเห็นวามีโรครายเกิดขึน้ หลายโรคซึ่งไดคราชีวิตผูคนมากมายและได
แพรกระจายไปหลายประเทศในโลก เชน โรคเอดส โรคชารส ฯลฯ ทําใหวงการแพทยตองหาวิธีรักษา
อยางเรงดวน ซึ่งบางโรคก็ยังหาวิธีรักษาไมไดเลย

คําทํานายประการที่ 8 ความรูของมนุษยจะทวีมากขึ้น (ดาเนียล 12:2-4)
นี่เปนเรื่องจริงที่พวกเราปฏิเสธไมไดเลย
เพราะความรูและความเจริญของคนในยุคนี้นนั้
กาวหนาและกาวเร็วกวาคนในอดีตหลายรอยหลายพันเทา

คําทํานายประการที่ 9 ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึน้ (มัทธิว 24:12) (2 ทิโมธี 3:15)
การเลนหวย การพนัน การลวงประเวณี การกระทําผิดเรือ่ งเพศ การหยาราง ฯลฯ กําลังเปนเรื่อง
ธรรมดาในสังคม การอกตัญูตอพอแม การฆากัน การทะเลาะวิวาท การฉอโกง การขมขืน ฯลฯ เปน
เรื่องที่เกิดขึ้นไมเวนแตละวัน มนุษยยิ่งมายิ่งเห็นแกตัว หยิ่งยโส เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และถาเรา
สังเกตดูเราจะเห็นวา มีความผิดบาปหลายอยางที่ทวีความรุนแรงและแปลก ๆ มากกวาในอดีตหลายเทา

คําทํานายประการที่ 10 ขาวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสตจะตองกระจายไปทั่วโลก แลว
วาระสุดทายของโลกก็จะมาถึง (มัทธิว 24:14)
ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแลววา ขาวประเสริฐเรือ่ งพระเยซูคริสตกําลังประกาศแพรออกไปทั่วโลกจริง
ๆ นั่นแสดงวาโลกของเรากําลังจะใกลถึงทีส่ ุดของมันแลว
หลังจากคําทํานายทั้ง 10 ประการไดสําเร็จแลว พระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา ซึ่งดวงตาทุกคูของ
มนุษยก็จะไดเห็น และวันนัน้ โลกของเราจะตองถูกเผาผลาญดวยไฟบรรลัยกัลป (2 เปโตร 3:10)
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ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดเห็นแลววา คําทํานาย 10 ประการที่พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไว
นั้น ไดสําเร็จไปแลว 9 ประการ และขณะนี้พวกเรากําลังอยูในคําทํานายประการที่ 10 นั่นก็คอื ขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตกําลังประกาศออกไปเกือบทัว่ โลก นัน่ เปนเครื่องหมายใหเห็นวาพระเยซู
คริสตใกลที่จะเสด็จมาครั้งที่ 2 แลว ในวันนั้นมนุษยทุกคนจะตองอยูตอหนาบังลังกพิพากษาของพระ
เจาสําหรับคนเหลานั้นที่ไดยอมใหพระเยซูคริสตรับโทษบาปแทนเขา เขาก็จะไมตองรับการพิพากษา
โทษอีกตอไป แตสําหรับผูที่มีความผิดบาปซอนอยูในชีวิต เขาก็จะตองรับการลงโทษบาปจากพระเจา
ตามการกระทําของเขาเองและในที่สุดก็จะตองทุกขทรมานอยูในนรกเปนนิจนิรันดร
ผูอานที่รัก... วันอวสานของโลกนี้ใกลเขามาแลว ซึ่งนัน่ หมายถึงวันที่พระเจาจะพิพากษาโทษ
บาปของมนุษยก็ใกลมาถึงแลว วันนีพ้ ระองคยังทรงใหทานมีชีวิตอยู ก็เพื่อทานจะมีโอกาสที่จะไดรับ
ความรอดจากพระองค ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทาน พระองคปรารถนาที่จะชวยทานให
พนจากการพิพากษานัน้ เพือ่ ทานจะไดอยูใ นสวรรคกับพระองคตลอดไป อยาปฏิเสธพระองคอีกตอไป
เลยครับรีบกลับไปและทูลขอการอภัยโทษจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด
หากทานมีความปรารถนาที่จะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดเห็นแลววา วันทีพ่ ระองคจะพิพากษามนุษยนั้นใกลเขา
มาแลว ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขาพระองคไมอยากเผชิญหนา
กับการพิพากษานั้นเลย
ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขอบพระคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมาสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับการลงโทษบาปแทน
ขาพระองค ขาพระองคจึงขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อา
เมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงยกโทษ
ความผิดบาปใหแกทานอยางสิ้นเชิง ทานจึงรอดพนจากการพิพากษาแลวอยางแนนอน ทานสามารถที่
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังที่อยูดา นขางในใบตัดสินใจ
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จัดทําโดย
ผูเขียน
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