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ยุคสุดท้าย (2) 
มทัธิว ๒๔.๑-๑๔ 

ค าน า 
ปัจจุบนัมีคนจ ำนวนมำกท่ีถำมอยำ่งใคร่รู้วำ่ ยคุสุดทำ้ยจะเป็นอยำ่งไร? เป็นวนัท่ีโลกำวนิำศ

ไหมและเป็นเวลำสุดทำ้ยในชีวติของมนุษยจ์ริงหรือไม่? มีเร่ืองอมยิม้ในโรงเรียนคริสต ์ เชำ้วนัหน่ึง
ครูก ำลงัเล่ำเร่ืองวนัส้ินโลกใหเ้ด็ก ๆ ฟัง ทุกคนต่ืนเตน้ท่ีไดย้นิวำ่ดวงอำทิตยจ์ะมืดดบัไป ดวงจนัทร์
จะหยดุส่องแสง ดำวจะร่วงหล่นจำกทอ้งฟ้ำ พระเยซูจะเสด็จมำบนเมฆในทอ้งฟ้ำเพื่อรับคริสเตียน
ข้ึนสวรรคแ์ละพิพำกษำผูไ้ม่เช่ือใหต้กลงในนรก  

เด็กหญิงออ้ยยกมือข้ึนถำมครูวำ่ “ครูคะ ในวนัส้ินโลก โรงเรียนของเรำจะปิดไหมค่ะ”  
“อ๋อ แน่นอน” ครูตอบ 
เด็กหญิงออ้ยตะโกนวำ่ “ไชโย” 

กลยุีค 
อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวถึงเร่ืองน้ีไวใ้นพระธรรม ๒ ทิโมธี ๓.๑ “แต่จงเขำ้ใจขอ้น้ี คือวำ่ใน

สมยัจะส้ินยคุนั้น จะเกิดเหตุกำรณ์กลียคุ” กลียคุหมำยถึงยคุเส่ือมหรือยคุเข็ญอยำ่งร้ำยกำจ ในพระ
คมัภีร์ฉบบัมำตรฐำนใชค้  ำวำ่ “Perilous time shall come” เป็นเวลำท่ีคนตกอยูใ่นอนัตรำย น่ำขน
พองสยองเกลำ้ เป็นเวลำท่ีคนอยำกจะตำยแต่ไม่ตำย  

ผูเ้ขียนววิรณ์บอกวำ่ “แลว้กษตัริยท์ ั้งหลำยในโลก พวกคนใหญ่คนโต นำยทหำรใหญ่ 
เศรษฐี ผูมี้อ  ำนำจและทุกคนทั้งท่ีเป็นทำสและอิสระ ก็ซ่อนตวัอยูใ่นถ ้ำและโขดหินตำมภูเขำ พวก
เขำร้องบอกแก่ภูเขำและโขดหินวำ่ จงลม้ทบัเรำเถิด จงซ่อนเรำไว.้..”  (ววิรณ์. ๖.๑๕-๑๖)  
ก่อนถึงยุคสุดท้าย (มทัธิว. ๒๔.๔-๑๔) 

พระเยซูทรงเตือนผูเ้ช่ือทุกคน ดว้ยค ำพยำกรณ์วำ่ 
๑) จะมีผู้ล่อลวงเกดิขึน้ พระคมัภีร์ฉบบัอมตธรรมกล่ำววำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงระวงัตวัใหดี้”  

จะมีผูล่้อลวงเกิดข้ึน เขำจะใชอุ้บำยชกัน ำคนใหห้ลงไปจำกควำมจริง และท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ
อยำ่งใหญ่หลวง จะมีคนมำอำ้งตวัวำ่เป็นพระคริสตเ์ช่น มิสเตอร์มูน ชำวเกำหลีท่ีก่อตั้งลทัธิมูนนิ
สซ่ึม ซ่ึงอำ้งตวัเองวำ่เป็นอำดมัคนท่ี ๓ (พระเยซูทรงเป็นอำดมัคนท่ี ๒) ท่ีมำท ำใหพ้ระประสงคข์อง
พระเจำ้ในเร่ืองครอบครัวส ำเร็จครบถว้น มูนกล่ำววำ่ พระเยซูเป็นผูท้  ำใหแ้ผนกำรของพระเจำ้
ลม้เหลว 

๒) เสียงสงคราม พระเยซูตรัสวำ่ “ท่ำนจะไดย้นิเสียงสงครำม และข่ำวลือเร่ืองสงครำม” 
(ขอ้ ๖-๗) ประเทศต่อประเทศจะรบรำฆ่ำฟันกนั มีกำรแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ำย มีโลกยวิกบัโลกอำหรับ 
โลกของซิกส์กบัฮินดู มีโลกเสรีกบัโลกคอมมิวนิสต ์ ต่ำงสะสมอำวธุนิวเคลียร์ไวม้ำกมำย ไม่วำ่จะ
เป็นสหรัฐอเมริกำ ฝร่ังเศส อินเดียและเกำหลีเหนือ  
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ส ำนกัข่ำวเอพี (AP) รำยงำนวำ่ มหำวทิยำลยัปรำวน์ในโรดไอซ์แลนด์ มีกำรอภิปรำยใน
หวัขอ้ท่ีวำ่ “สมควรท่ีมหำวทิยำลยัจะมียำพิษไวส้ ำรองหรือไม่ เพื่อใหน้กัศึกษำกินเพื่อฆ่ำตวัตำยยำม
ท่ีเกิดสงครำมนิวเคลียร์ เพื่อจะไม่ตอ้งเจบ็ปวดและทนทุกขท์รมำนจำกพิษร้ำยของอำวุธมหำประลยั
นั้น”  

๓) แผ่นดินไหว พระเยซูตรัสวำ่ในยคุสุดทำ้ย “จะเกิดแผน่ดินไหวในท่ีต่ำง ๆ” (ขอ้ ๗-๘) ปี 
๑๙๘๕ แผน่ดินไหวท่ีประเทศเมก็ซิโกวดัได ้ ๘.๑ ริกเตอร์ มีคนตำย ๔,๗๐๐ คน บำดเจบ็อีก 
๓๐,๐๐๐ คน บำ้นเรือนพงัเสียหำย ๒,๕๐๐ หลงัคำ ควำมเสียหำย ๘๑,๐๐๐ ลำ้นบำท ในปีเดียวกนัน้ี
มีแผน่ดินไหวถ่ีมำกในรัสเซีย อเมริกำ ไทย พม่ำ ลำว ในไทยวดัไดถึ้ง ๓๓ คร้ัง บงัคลำเทศประสบ
พำยไุซโคลนและคล่ืนยกัษสู์งกวำ่ ๕๐ เมตร มีคนตำยกวำ่ ๑ แสนคน ปี ๑๙๙๐ แผน่ดินไหวทัว่โลก 
มีคนตำย ๕๑,๓๑๔ คน บำดเจบ็ ๖๐,๙๘๕ คนและไร้ท่ีอยูอ่ำศยัอีก ๒๑,๓๑๐ คน  

คลืน่ยกัษ์สึนามิ ตั้งแต่ปี ๑๕๙๖ – ๑๙๙๘ คนญ่ีปุ่นตอ้งเผชิญกบัคล่ืนยกัษสึ์นำมิ ๑๕ คร้ัง 
อนัเน่ืองจำกแผน่ดินไหวและภูเขำไฟระเบิด ปี ๑๙๙๖ คล่ืนสึนำมิไดถ้ล่มเกำะญ่ีปุ่นมีผูค้นลม้ตำยถึง 
๒๗,๑๒๒ คน “ตำมควำมจริงแลว้ มีเหตุกำรณ์แผน่ดินไหวทุกวนั แต่เป็นแผน่ดินไหวขนำดเล็ก ไม่
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยมีควำมถ่ีถึง ๑ ลำ้นคร้ังต่อปี..แผน่ดินไหวเกิดข้ึนทุก ๆ ๒-๓ นำที” (คล่ืน
ยกัษสึ์นำมิ : เจริญ ธนสถิตกุล หนำ้ ๕๕)   

คล่ืนยกัษสึ์นำมิคร้ังใหญ่เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี ๒๖ ธนัวำคม ๒๐๐๔ สร้ำงควำมเสียหำยใหแ้ก่
มนุษยชำติ อนัไดแ้ก่อินโดนีเซีย ไทย พม่ำ ศรีลงักำ บงัคลำเทศ และอินเดีย โดยเฉพำะใน ๖ จงัหวดั
ภำคใตข้องประเทศไทย มีผูค้นลม้ตำยมำกกวำ่ ๑ แสน ๕ หม่ืนคน  (ทัว่โลกอำจจะถึง ๒ ลำ้นคน) 
เฉพำะในไทย มีผูเ้สียชีวิตนบัหม่ืนคน สูญหำย ๓๘๑๐ รำย บำดเจบ็ ๘๔๕๗ รำย และผูไ้ร้บำ้นอีก ๕ 
ลำ้นคน 

๔) ยุคทีข่าดความรัก พระเยซูตรัสถึงยคุสุดทำ้ยวำ่ มนุษยจ์ะไม่ไวว้ำงใจกนั มีกำรอำยดั 
ทรยศ หกัหลงั เกลียดชงั และท่ีร้ำยกำจก็คือคริสเตียนจะถูกปองร้ำยและถูกฆ่ำตำยในท่ีสุด (ขอ้ ๙-
๑๐) “ควำมรักของคนส่วนมำกจะเยอืกเยน็ลง ควำมอธรรมจะแผก่วำ้งออกไป” พระคมัภีร์ฉบบัอมต
ธรรมแปลวำ่ “ควำมผดิบำปจะแพร่เช้ือออกไปทัว่ท่ีทุกแห่ง”  

๕) ข่าวประเสริฐแผ่แพร่ออกไป จำกรำยงำนขององคก์ำรพระคมัภีร์ต่ำง ๆ ทัว่โลกและ
บรรดำมิชชนันำรี ตลอดจนถึงคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ท ำให้เรำทรำบวำ่ ข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ไดถู้กประกำศออกไปเกือบทุกซอกทุกมุมของโลกน้ีแลว้ ยิง่คริสเตียนขยนัขนัแขง็ในกำรประกำศ
เร่ืองแผน่ดินของพระเจำ้มำกเท่ำใด ก็เท่ำกบัเร่งวนัเวลำแห่งกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตใ์ห้
เร็วมำกข้ึนเท่ำนั้น 
สรุป 

สัญญำณของยคุสุดทำ้ย คือมีผูส้อนเทียมเท็จมีมำกข้ึน 

กำรรบรำฆ่ำฟันกนัลำมไปทัว่โลก สงครำมโลกคร้ังสุดทำ้ยใกลม้ำถึงจุดระเบิด 
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มีแผน่ดินไหวและคล่ืนยกัษสึ์นำมิถ่ีข้ึน 
ควำมหวำดระแวงและควำมเกลียดชงัมีดีกรีเพิ่มข้ึนกวำ่เดิม 
น่ีเป็นสัญญำณวำ่ ใกลถึ้งเวลำท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำแลว้ ขอใหเ้รำคริสเตียนพดู

พร้อมกนัวำ่ “พระเยซูเจำ้ เชิญเสด็จมำเถิด”. 


