ยุคสุ ดท้ าย (1)
มัทธิว. ๒๔.๑-๑๔
คานา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของไทย (ปี ๒๕๒๕) ได้แบ่งโลกนี้ ออกเป็ น ๔ ยุค
ด้วยกันคือ ยุคที่หนึ่งเรี ยกว่ากฤดายุค ยุคที่สองคือไตรดายุค ยุคที่สามคือ ทวาบรยุค และยุคสุ ดท้าย
เรี ยกว่า “กลียคุ ”) พร้อมกับอธิ บายว่า เป็ นยุคที่เสื่ อมลงกว่าทุกยุค เป็ นยุคเข็ญที่มีแต่ความยากลาบาก
และเป็ นช่วงเวลาแห่งความร้ายกาจยิง่ นัก ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ใช้หลายคาด้วยกันเกี่ยวกับยุค
ต่างๆ เช่น
- ยุคแห่งความยากลาบาก
- ยุคที่จะสิ้ นยุค
- ยุคที่ขาดความเชื่อ
- ยุคใหม่
- ยุคปั จจุบนั อันชัว่ ร้าย
- ยุคที่จะมาถึง
คาทานายของพระเยซู (มัทธิ ว. ๒๔.๑-๒)
พระเยซูทรงตรัสทานายถึง “ยุคสุ ดท้าย” ไว้ในมัทธิวบทที่ ๒๔-๒๕ มาระโก ๑๓ และลูกา
๒๑ ถ้าเราจะศึกษาคาทานายเหล่านี้ พร้อมกับอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลควบคู่ไปด้วย ก็จะทา
ให้ความรู ้และความเข้าใจกระจ่างชัดมากยิง่ ขึ้น
ขณะที่พระเยซูตรัสอยูใ่ นราว คศ. ๓๐ บรรดาสาวกมองดูพระวิหารอันใหญ่โตและสวยงาม
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และชมต่อหน้าพระองค์วา่ “ศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริ ง” (มาระโก. ๑๓.๑-๓) พวก
เขามองเห็นอาคารที่มนั่ คงแข็งแกร่ ง หรู หราและน่าเลื่อมใส พระธรรมลูกาบันทึกว่า “บางคนพูดชม
พระวิหาร” (ลูกา. ๒๑.๕) ทาให้พวกสาวกรู้สึกภาคภูมิใจ แต่พระเยซูตรัสว่า “สิ่ งสารพัดเหล่านี้ที่
ท่านเห็น เราบอกความจริ งว่า ศิลาที่ซอ้ นทับอยูท่ ี่นี่ จะต้องถูกทาลายลง”
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มหลังแรกสร้างโดยกษัตริ ยซ์ าโลมอน ในปี กคศ. ๙๒๒ และถูก
ทาลายลงโดยกองทัพอันเกรี ยงไกรของบาบิโลน
ส่ วนพระวิหารหลังใหม่สร้างขึ้นในที่เดิมโดย
กษัตริ ยเ์ ฮโรด ตัวพระวิหารทาด้วยหิ นอ่อนสี ขาว และมีเสาเป็ นทองคา แต่ละต้นสู ง ๔๐ ฟุต มีกาแพง
หนามาก ทาจากหิ นสกัดมาเป็ นแท่ง ๆ แต่ในปี คศ. ๘๔ พวกยิวได้กบฏต่อโรมัน จักรพรรดิซีซาร์ ได้
บัญชาให้แม่ทพั ไทตัสมาล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยูเ่ ป็ นเวลา ๔ ปี และสามารถทาลายเมืองได้สาเร็ จ
ชาวยิวถูกฆ่าตายไปราว ๑ แสนคน และถูกจับเอาไปเป็ นเชลยอีก ๙ หมื่น ๗ พันคน
บทเรียน
๑) ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวจนะ พระเยซูตรัสกับเขาว่า “สิ่ งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็น
แล้วมิใช่หรื อ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ศิลาที่ซอ้ นทับกันอยูท่ ี่นี่ ซึ่ งจะไม่ถูกทาลายลงก็ไม่มี” (ข้อ
๒) คาพยากรณ์ของพระองค์น้ ีสาเร็ จภายหลังจากนั้นอีก ๔๐ ปี (คศ. ๘๔)
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๒) ความไม่ ยงั่ ยืนของวัตถุ เราเห็นถึงความไม่จีรังยัง่ ยืนของ “สิ่ งของบนโลกนี้ ” ซึ่งมนุษย์
ถือว่ามีค่ามาก ไม่วา่ จะเป็ นบ้าน ที่ดิน เงินทอง อาชีพ เพชรนิลจินดา และสมบัติพสั ถาน วันหนึ่งมัน
จะต้องถูกทาลายให้เสื่ อมสู ญไป พระคัมภีร์เตือนว่า “เจ้าเพ่งตาของเจ้าอยูท่ ี่ของอนิ จจังหรื อ ทรัพย์
สมบัติมีปีก...มันจะบิน (หนี) ขึ้นไปในท้องฟ้ าเหมือนนกอินทรี ” (สุ ภาษิต. ๒๓.๕)
ข้ อคิด : เงินทองทรัพย์สมบัติเป็ นทาสที่ซื่อสัตย์ แต่เป็ นนายที่เลวมาก ท่านเป็ นนายของมัน
หรื อยอมตัวเป็ นทาสของมันล่ะ?
อยากรู้ อนาคต (มัทธิ ว. ๒๔.๓)
ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า บรรดาสาวกของพระเยซูตอ้ งการใคร่ จะรู ้ถึงอนาคต จึงพากัน
มาทูลถามพระองค์วา่ “ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ทราบว่า เหตุการณ์น้ ี จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สิ่ งใดจะ
เป็ นหมายสาคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้ นสุ ดลงอย่างไร”
เชื่อแน่วา่ ในส่ วนลึกของจิตใจพวกสาวกคงจะรู ้สึกวิตกกังวล อยากจะรู ้วา่ ต่อไปภายภาค
หน้าจะเป็ นอย่างไร ในพระธรรมมาระโกบันทึกอีกอย่างหนึ่งว่า “เปโตร ยากอบและยอห์นมาทูล
ถามพระองค์เป็ นส่ วนตัว”
๑) ความวิตกกังวลและความกลัว มนุษย์เราทุกคนล้วนมีความคิดเหมือนกับพวกสาวกของ
พระเยซูคริ สต์ มีความไม่แน่ใจ ไม่มนั่ ใจ กลัวและวิตกกังวลถึงชีวติ ของตนเอง นี่ เป็ นจุดที่บริ ษทั
ประกันชีวติ ทั้งหลายใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการทางาน เพื่อดาเนินการให้ลูกค้ามีความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวติ โดยลูกค้าจะยอมเซ็นชื่อในกรมธรรม์ และควักเงินจ่ายโดยไม่อิดเอื้อน (เซลแมนขายประกัน
ที่ดี ต้องมีความสามารถขายกระดาษเปล่าให้แก่ลูกค้า)
๒) อยากรู้ อนาคต มนุษย์อยากจะรู ้วา่ วันพรุ่ งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ ีพวกเขาจึงพึ่งพา
พวกหมอดู นักดูลายมือ ซินแสดูโหงวเฮ้ง และฮวงจุย้ และหลายคนต้องหันไปพึ่งการทรงเจ้าเข้าผี
และไสยศาสตร์ ต่าง ๆ
ข้ อคิด : ประการแรก พวกสาวกแตกต่างจากคนทัว่ ไป พวกเขาอยากจะรู ้ความลับของ
อนาคต แต่เขาไม่ได้ไปหาแม่มดคนทรง หรื อนักปราชญ์และโหร ทว่าพวกเขาไปเข้าเฝ้ าพระเยซู
คริ สต์เป็ นส่ วนตัว และทูลถามความลับจากพระองค์
ประการทีส่ อง บรรดาสาวกตระหนักว่า พระเยซูทรงเป็ นหลักประกันความมัน่ คงปลอดภัย
ของชีวติ อย่างแท้จริ ง เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วติ ไม่มีผใู ้ ด
ไปถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น. ๑๔.๖)
สรุ ป
ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้จะเสื่ อมสู ญไป
หากว่าใครก็ตามที่ตอ้ งการรู ้อนาคต ให้ศึกษาจากพระวจนะ (พระคัมภีร์) ของพระเจ้า
หลักประกันความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ ของเราคือ พระเยซูคริ สต์ พระองค์ตรัสว่า “ผูใ้ ดที่
วางใจในเราก็มีชีวิตนิ รันดร์ ”
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