ยุคสุ ดท้ าย (2)
มัทธิว ๒๔.๑-๑๔
คานา
ปั จจุบนั มีคนจำนวนมำกที่ถำมอย่ำงใคร่ รู้วำ่ ยุคสุ ดท้ำยจะเป็ นอย่ำงไร? เป็ นวันที่โลกำวินำศ
ไหมและเป็ นเวลำสุ ดท้ำยในชีวติ ของมนุษย์จริ งหรื อไม่? มีเรื่ องอมยิม้ ในโรงเรี ยนคริ สต์ เช้ำวันหนึ่ง
ครู กำลังเล่ำเรื่ องวันสิ้ นโลกให้เด็ก ๆ ฟัง ทุกคนตื่นเต้นที่ได้ยนิ ว่ำดวงอำทิตย์จะมืดดับไป ดวงจันทร์
จะหยุดส่ องแสง ดำวจะร่ วงหล่นจำกท้องฟ้ ำ พระเยซูจะเสด็จมำบนเมฆในท้องฟ้ ำเพื่อรับคริ สเตียน
ขึ้นสวรรค์และพิพำกษำผูไ้ ม่เชื่อให้ตกลงในนรก
เด็กหญิงอ้อยยกมือขึ้นถำมครู วำ่ “ครู คะ ในวันสิ้ นโลก โรงเรี ยนของเรำจะปิ ดไหมค่ะ”
“อ๋ อ แน่นอน” ครู ตอบ
เด็กหญิงอ้อยตะโกนว่ำ “ไชโย”
กลียุค
อำจำรย์เปำโลได้กล่ำวถึงเรื่ องนี้ไว้ในพระธรรม ๒ ทิโมธี ๓.๑ “แต่จงเข้ำใจข้อนี้ คือว่ำใน
สมัยจะสิ้ นยุคนั้น จะเกิดเหตุกำรณ์กลียคุ ” กลียคุ หมำยถึงยุคเสื่ อมหรื อยุคเข็ญอย่ำงร้ำยกำจ ในพระ
คัมภีร์ฉบับมำตรฐำนใช้คำว่ำ “Perilous time shall come” เป็ นเวลำที่คนตกอยูใ่ นอันตรำย น่ำขน
พองสยองเกล้ำ เป็ นเวลำที่คนอยำกจะตำยแต่ไม่ตำย
ผูเ้ ขียนวิวรณ์บอกว่ำ “แล้วกษัตริ ยท์ ้ งั หลำยในโลก พวกคนใหญ่คนโต นำยทหำรใหญ่
เศรษฐี ผูม้ ีอำนำจและทุกคนทั้งที่เป็ นทำสและอิสระ ก็ซ่อนตัวอยูใ่ นถ้ ำและโขดหินตำมภูเขำ พวก
เขำร้องบอกแก่ภูเขำและโขดหิ นว่ำ จงล้มทับเรำเถิด จงซ่อนเรำไว้...” (วิวรณ์. ๖.๑๕-๑๖)
ก่ อนถึงยุคสุ ดท้ าย (มัทธิ ว. ๒๔.๔-๑๔)
พระเยซูทรงเตือนผูเ้ ชื่อทุกคน ด้วยคำพยำกรณ์วำ่
๑) จะมีผ้ ลู ่ อลวงเกิดขึน้ พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมกล่ำวว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงระวังตัวให้ดี”
จะมีผลู ้ ่อลวงเกิดขึ้น เขำจะใช้อุบำยชักนำคนให้หลงไปจำกควำมจริ ง และทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
อย่ำงใหญ่หลวง จะมีคนมำอ้ำงตัวว่ำเป็ นพระคริ สต์เช่น มิสเตอร์ มูน ชำวเกำหลีที่ก่อตั้งลัทธิ มูนนิ
สซึ่ ม ซึ่ งอ้ำงตัวเองว่ำเป็ นอำดัมคนที่ ๓ (พระเยซูทรงเป็ นอำดัมคนที่ ๒) ที่มำทำให้พระประสงค์ของ
พระเจ้ำในเรื่ องครอบครัวสำเร็ จครบถ้วน มูนกล่ำวว่ำ พระเยซูเป็ นผูท้ ำให้แผนกำรของพระเจ้ำ
ล้มเหลว
๒) เสี ยงสงคราม พระเยซูตรัสว่ำ “ท่ำนจะได้ยนิ เสี ยงสงครำม และข่ำวลือเรื่ องสงครำม”
(ข้อ ๖-๗) ประเทศต่อประเทศจะรบรำฆ่ำฟันกัน มีกำรแบ่งเป็ นฝักเป็ นฝ่ ำย มีโลกยิวกับโลกอำหรับ
โลกของซิ กส์กบั ฮินดู มีโลกเสรี กบั โลกคอมมิวนิสต์ ต่ำงสะสมอำวุธนิวเคลียร์ ไว้มำกมำย ไม่วำ่ จะ
เป็ นสหรัฐอเมริ กำ ฝรั่งเศส อินเดียและเกำหลีเหนือ
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สำนักข่ำวเอพี (AP) รำยงำนว่ำ มหำวิทยำลัยปรำวน์ในโรดไอซ์แลนด์ มีกำรอภิปรำยใน
หัวข้อที่วำ่ “สมควรที่มหำวิทยำลัยจะมียำพิษไว้สำรองหรื อไม่ เพื่อให้นกั ศึกษำกินเพื่อฆ่ำตัวตำยยำม
ที่เกิดสงครำมนิวเคลียร์ เพื่อจะไม่ตอ้ งเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมำนจำกพิษร้ำยของอำวุธมหำประลัย
นั้น”
๓) แผ่ นดินไหว พระเยซูตรัสว่ำในยุคสุ ดท้ำย “จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่ำง ๆ” (ข้อ ๗-๘) ปี
๑๙๘๕ แผ่นดินไหวที่ประเทศเม็กซิ โกวัดได้ ๘.๑ ริ กเตอร์ มีคนตำย ๔,๗๐๐ คน บำดเจ็บอีก
๓๐,๐๐๐ คน บ้ำนเรื อนพังเสี ยหำย ๒,๕๐๐ หลังคำ ควำมเสี ยหำย ๘๑,๐๐๐ ล้ำนบำท ในปี เดียวกันนี้
มีแผ่นดินไหวถี่มำกในรัสเซี ย อเมริ กำ ไทย พม่ำ ลำว ในไทยวัดได้ถึง ๓๓ ครั้ง บังคลำเทศประสบ
พำยุไซโคลนและคลื่นยักษ์สูงกว่ำ ๕๐ เมตร มีคนตำยกว่ำ ๑ แสนคน ปี ๑๙๙๐ แผ่นดินไหวทัว่ โลก
มีคนตำย ๕๑,๓๑๔ คน บำดเจ็บ ๖๐,๙๘๕ คนและไร้ที่อยูอ่ ำศัยอีก ๒๑,๓๑๐ คน
คลืน่ ยักษ์ สึนามิ ตั้งแต่ปี ๑๕๙๖ – ๑๙๙๘ คนญี่ปุ่นต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์สึนำมิ ๑๕ ครั้ง
อันเนื่องจำกแผ่นดินไหวและภูเขำไฟระเบิด ปี ๑๙๙๖ คลื่นสึ นำมิได้ถล่มเกำะญี่ปุ่นมีผคู้ นล้มตำยถึง
๒๗,๑๒๒ คน “ตำมควำมจริ งแล้ว มีเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวทุกวัน แต่เป็ นแผ่นดินไหวขนำดเล็ก ไม่
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยมีควำมถี่ถึง ๑ ล้ำนครั้งต่อปี ..แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุก ๆ ๒-๓ นำที” (คลื่น
ยักษ์สึนำมิ : เจริ ญ ธนสถิตกุล หน้ำ ๕๕)
คลื่นยักษ์สึนำมิครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๐๐๔ สร้ำงควำมเสี ยหำยให้แก่
มนุษยชำติ อันได้แก่อินโดนีเซี ย ไทย พม่ำ ศรี ลงั กำ บังคลำเทศ และอินเดีย โดยเฉพำะใน ๖ จังหวัด
ภำคใต้ของประเทศไทย มีผคู้ นล้มตำยมำกกว่ำ ๑ แสน ๕ หมื่นคน (ทัว่ โลกอำจจะถึง ๒ ล้ำนคน)
เฉพำะในไทย มีผเู้ สี ยชีวิตนับหมื่นคน สู ญหำย ๓๘๑๐ รำย บำดเจ็บ ๘๔๕๗ รำย และผูไ้ ร้บำ้ นอีก ๕
ล้ำนคน
๔) ยุคทีข่ าดความรัก พระเยซูตรัสถึงยุคสุ ดท้ำยว่ำ มนุษย์จะไม่ไว้วำงใจกัน มีกำรอำยัด
ทรยศ หักหลัง เกลียดชัง และที่ร้ำยกำจก็คือคริ สเตียนจะถูกปองร้ำยและถูกฆ่ำตำยในที่สุด (ข้อ ๙๑๐) “ควำมรักของคนส่ วนมำกจะเยือกเย็นลง ควำมอธรรมจะแผ่กว้ำงออกไป” พระคัมภีร์ฉบับอมต
ธรรมแปลว่ำ “ควำมผิดบำปจะแพร่ เชื้อออกไปทัว่ ที่ทุกแห่ ง”
๕) ข่ าวประเสริฐแผ่ แพร่ ออกไป จำกรำยงำนขององค์กำรพระคัมภีร์ต่ำง ๆ ทัว่ โลกและ
บรรดำมิชชันนำรี ตลอดจนถึงคริ สตจักรท้องถิ่น ทำให้เรำทรำบว่ำ ข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
ได้ถูกประกำศออกไปเกือบทุกซอกทุกมุมของโลกนี้แล้ว ยิง่ คริ สเตียนขยันขันแข็งในกำรประกำศ
เรื่ องแผ่นดินของพระเจ้ำมำกเท่ำใด ก็เท่ำกับเร่ งวันเวลำแห่งกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ให้
เร็ วมำกขึ้นเท่ำนั้น
สรุ ป
สัญญำณของยุคสุ ดท้ำย คือมีผสู ้ อนเทียมเท็จมีมำกขึ้น
กำรรบรำฆ่ำฟันกันลำมไปทัว่ โลก สงครำมโลกครั้งสุ ดท้ำยใกล้มำถึงจุดระเบิด
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มีแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนำมิถี่ข้ ึน
ควำมหวำดระแวงและควำมเกลียดชังมีดีกรี เพิ่มขึ้นกว่ำเดิม
นี่เป็ นสัญญำณว่ำ ใกล้ถึงเวลำที่พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำแล้ว ขอให้เรำคริ สเตียนพูด
พร้อมกันว่ำ “พระเยซูเจ้ำ เชิญเสด็จมำเถิด”.
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