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พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี!้ 
เราก าลงัอยูใ่นชว่งเวลาอนัตราย 

 

โดย ดร. เดวดิ อาร.์ เรเกน 

 
(Source: https://christinprophecy.org/articles/jesus-is-coming-soon/) 

 

หลายคนเชือ่วา่เราไมส่ามารถรูเ้กีย่วกบัเวลาทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จกลับมาได ้เพราะพระเยซตูรัสวา่

พระองคจ์ะเสดจ็กลับมา “อยา่งขโมยทีม่าในเวลากลางคนื” (มัทธวิ 24:42-44) 

 

แตเ่ปาโลไดช้ีแ้จงไวอ้ยา่งชดัเจนใน 1 เธสะโลนกิา 5:1-6 วา่ค าตรัสของพระเยซไูมไ่ดห้มายถงึผูเ้ชือ่ 

“แตพ่ีน่อ้งทัง้หลาย ทา่นไมอ่ยูใ่นความมดืแลว้ วันนัน้ไมน่่าจะมาถงึท่านอยา่งขโมยมา…” จากนัน้เขาก็

อธบิายตอ่ไปวา่ท าไม “เพราะทา่นทกุคนเป็นลกูของความสวา่ง และเป็นลกูของเวลากลางวัน เราไมไ่ด ้

เป็นของกลางคนืหรอืของความมดื เพราะฉะนัน้เราอยา่หลับเหมอืนอยา่งคนอืน่ แตใ่หเ้ราเฝ้าระวังและมี

สต”ิ แน่นอนวา่เปาโลก าลังกลา่วถงึแสงสวา่งของพระวญิญาณบรสิทุธิผ์ูส้ถติอยูใ่นผูเ้ชือ่แทท้กุคน และ

สามารถท าใหเ้รากระจา่งแจง้ไดผ้า่นการศกึษาพระคัมภรี ์เพือ่ใหท้ราบถงึชว่งเวลาแหง่การเสด็จกลับมา

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (1 ยอหน์ 2:27) 

 

ทัศนคตขิองพระเจา้ 
ในความเป็นจรงิแลว้ พระเจา้มหีนา้ทีต่ามพระลักษณะของพระองคท์ีต่อ้งเตอืนโลกถงึการเสด็จกลับมา

เร็วๆ น้ีของพระบตุรของพระองค ์เหตผุลก็คอืวา่พระเยซจูะเสด็จกลับมาดว้ยพระพโิรธอยา่งใหญห่ลวง

เพือ่ “ทรงพพิากษาและทรงตอ่สู”้ (ววิรณ์ 19:11) และพระเจา้ไมเ่คยระบายพระพโิรธของพระองค์

ออกมาโดยไมเ่ตอืนลว่งหนา้ 

 

พระเจา้ไมป่ระสงคใ์หผู้ใ้ดพนิาศเลย แตป่ระสงคใ์หท้กุคนกลับใจใหม ่(2 เปโตร 3:9) ดังนัน้ พระเจา้จะ

เตอืนกอ่นทีพ่ระองคจ์ะกระท าตามพระพโิรธของพระองคเ์สมอ พระองคเ์ตอืนโลกผา่นทางโนอาหเ์ป็น

เวลาถงึ 120 ปี พระองคเ์ตอืนโสโดมและโกโมราหผ์า่นทางอับราฮัม พระองคส์ง่โยนาหใ์หไ้ปเตอืน

เมอืงนีนะเวหข์องพวกนอกศาสนา และพระองคส์ง่นาฮมูไปยังเมอืงเดยีวกนัในอกี 150 ปีตอ่มา 

 

ในท านองเดยีวกนั พระเจา้ก าลังเตอืนโลกปัจจบุันนี้วา่พระบตุรของพระองคก์ าลังจะเสด็จกลับมา 

พระองคก์ าลังเรยีกชาวโลกใหก้ลับใจ ขา่วสารแหง่ชว่งเวลาสัน้ๆ ซึง่สง่ถงึผูไ้มเ่ชือ่สามารถสรปุไดด้ังน้ี

วา่ “จงหนีจากพระพโิรธทีจ่ะมาถงึ โดยหนีเขา้ไปอยูใ่นออ้มแขนของพระเยซผููเ้ป่ียมดว้ยความรักเสยี

เดีย๋วนี”้ พระเยซเูสด็จมาเป็นครัง้แรกเพือ่แสดงความรักของพระเจา้ พระองคเ์สด็จมาสิน้พระชนมเ์พือ่

ความบาปของมนุษยชาต ิแตเ่มือ่พระองคเ์สดจ็กลับมา พระองคจ์ะเสด็จมาเพือ่ลา้งแคน้โดยระบายพระ

พโิรธของพระเจา้ลงบนผูท้ีป่ฏเิสธความรักและพระคณุของพระเจา้ 

 

การเสด็จกลับมาเร็วๆ น้ีของพระเยซนูี้ยังสง่ขอ้ความถงึผูเ้ชือ่ดว้ย ครสิเตยีนทีอุ่น่ๆ ไมร่อ้นไมเ่ย็นและค

รสิเตยีนฝ่ายเน้ือหนังก าลังถกูเรยีกใหท้ าชวีติของตนใหบ้รสิทุธิ ์“กลางคนืลว่งไปมากแลว้ และรุง่เชา้ก็

ใกลเ้ขา้มา ใหเ้ราเลกิบรรดากจิการแหง่ความมดื และสวมเครือ่งอาวธุแหง่ความสวา่ง ใหเ้ราประพฤตติัว

เรยีบรอ้ยสมกบัเวลากลางวัน ไมใ่ชเ่ลีย้งเสพสรุาเมามาย ไมใ่ชห่ยาบโลนลามก ไมใ่ชว่วิาทรษิยากนั แต่

ทา่นทัง้หลายจงประดับกายดว้ยพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และอยา่จัดเตรยีมอะไรไวเ้พือ่สนอง

ตัณหาของเน้ือหนัง” (โรม 13:12-14) 
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วธิกีารเตอืนของพระเจา้ 
พระเจา้ก าลังเตอืนผูเ้ชือ่ใหต้ืน่ตัวเรือ่งการเสด็จกลบัมาเร็วๆ น้ีของพระบตุรของพระองคผ์า่นสิง่ทีเ่รยีกวา่ 

“หมายส าคัญแหง่กาลเวลา” น่ีเป็นค าพยากรณ์ทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์โลกทีเ่ราไดร้ับการบอกใหเ้ฝ้าจับตา

มองค าพยากรณ์เหลา่นีท้ีจ่ะระบชุว่งเวลาแหง่การเสด็จกลับมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 

พระคัมภรีเ์ต็มไปดว้ยหมายส าคัญเหลา่น้ี มคี าพยากรณ์ประมาณ 500 เรือ่งในภาคพันธสญัญาเดมิที่

เกีย่วขอ้งกบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเมสสยิาห ์ในภาคพันธสญัญาใหม ่ขอ้พระค าหนึง่ในทกุ 25 

ขอ้เกีย่วขอ้งกบัการเสด็จกลับมาของพระเยซ ู

 

ความจรงิแลว้ มหีมายส าคัญมากมายยิง่ทีย่ากจะเขา้ใจไดท้ัง้หมด วธิทีีด่ทีีส่ดุทีผ่มพบคอืการจดัหมาย

ส าคัญเหลา่น้ีเป็นหมวดหมู ่น่ันคอื 

 

1) หมายส าคญัแหง่ธรรมชาต ิ- เราไดร้ับการบอกใหเ้ฝ้าสงัเกตแผน่ดนิไหว การกนัดารอาหาร โรค

ระบาด และหมายส าคัญในสวรรค ์(ดมูัทธวิ 24:7 และลกูา 21:11) 

 

นี่เป็นหมายส าคัญทีไ่ดร้ับการยอมรับนอ้ยทีส่ดุดว้ยเหตผุลหลายประการ ประการหนึง่คอืวา่ หลายคน

เพยีงยักไหลแ่สดงความไมส่นใจแลว้พูดวา่ “มภีัยพบิัตทิางธรรมชาตเิกดิขึน้เสมอ แลว้จะมอีะไรใหมอ่กี

ละ่” ใหส้งัเกตวา่พระเยซตูรัสวา่หมายส าคัญเหลา่น้ีจะเป็นเหมอืน “ความทกุขเ์หมอืนเมือ่เริม่คลอดลกู” 

(มัทธวิ 24:8) น่ันคอืความเจ็บปวดจะรนุแรงและถีข่ ึน้เรือ่ยๆ เมือ่ใกลถ้งึเวลาทีพ่ระองคจ์ะเสด็จกลับมา 

กลา่วอกีนัยหนึง่ แผน่ดนิไหวจะรนุแรงขึน้และเกดิบอ่ยขึน้ น่ันคอืสิง่ทีก่ าลังเกดิขึน้ในปัจจบุันนี ้

 

อกีเหตผุลหนึง่ทีห่มายส าคัญเหลา่นี้ไดร้ับการยอมรบัเพยีงเล็กนอ้ยก็เพราะวา่ครสิเตยีนสว่นใหญม่เีหตมุี

ผลมากจนพวกเขาไมเ่ชือ่ในเรือ่งเหนือธรรมชาตวิา่มจีรงิ และดังนัน้พวกเขาจงึพบวา่เป็นเรือ่งยากทีจ่ะ

เชือ่วา่พระเจา้ตรัสกบัโลกผา่นหมายส าคัญแห่งธรรมชาต ิกระนัน้ พระคัมภรีไ์บเบลิก็ไดส้อนหลักการนี้

ตัง้แตต่น้จนจบ 

 

พระเจา้จัดการกบัความบาปของโลกผา่นน ้าทว่มใหญใ่นสมัยของโนอาห ์(ปฐมกาล บทที ่6) พระองค์

เรยีกชนชาตยิดูาหใ์หก้ลับใจผา่นการบกุรกุของฝงูตั๊กแตน (โยเอล บทที ่1) ในท านองเดยีวกนั พระองค์

ไดร้อ้งเรยีกใหช้นชาตอิสิราเอลกลับใจโดยสง่ความแหง้แลง้ พายลุมแรง โรคเชือ้รา ฝงูตั๊กแตน การ

กนัดารอาหารและโรคระบาดลงมา (อาโมส 4:6-10) ผูเ้ผยพระวจนะฮักกยับอกอยา่งชดัเจนวา่ความ

แหง้แลง้นัน้แสดงใหเ้ห็นว่าพระเจา้ก าลังเรยีกผูค้นใหท้ าการจัดล าดับความส าคัญ (วา่สิง่ไหนส าคัญ

ทีส่ดุ) (ฮักกยั 1:10-11) 

 

หนังสอืพันธสญัญาใหมเ่ริม่เรือ่งดว้ยแสงดาวพเิศษในทอ้งฟ้าซึง่เป็นเครือ่งหมายแหง่การประสตูขิอง

พระเมสสยิาห ์(มัทธวิ 2:2) ในวันทีพ่ระเยซถูกูตรงึกางเขนนัน้ เกดิความมดืมัวขึน้ถงึสามชัว่โมงและเกดิ

แผน่ดนิไหว (มัทธวิ 27:45-51) และเมือ่พระเยซเูสด็จกลับมา โลกจะประสบกบัแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่

ทีส่ดุในประวัตศิาสตร ์เมือ่ภเูขาทัง้หมดก็ไมม่ใีครหาเจอ หบุเขาทกุแหง่ถกูยกขึน้ และเกาะทัง้หมดก็

หายไป (ววิรณ์ 16:17-21) 

 

พระเจา้ตรัสผา่นหมายส าคัญแหง่ธรรมชาตเิสมอ และพระองคย์ังคงท าเชน่นัน้มาจนถงึทกุวันน้ี เราควร

ใสใ่จสิง่เหลา่น้ีใหม้ากกวา่นี้ 
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2) หมายส าคญัแหง่สงัคม - พระเยซตูรัสวา่สงัคมจะไรร้ะเบยีบและผดิศลีธรรมมากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่ใกล ้

ถงึเวลาทีพ่ระองคจ์ะเสด็จกลับมา ความจรงิแลว้ พระองคต์รสัวา่มันจะเลวรา้ยเหมอืนในสมัยของโนอาห ์

(มัทธวิ 24:12,37-39) 

 

เปาโลใหภ้าพทีน่่ากลัวของสงัคมในวาระสดุทา้ยไวใ้น 2 ทโิมธ ี3:1-5 เขากลา่วว่าสงัคมนัน้จะแสดง

ลักษณะออกมาเป็นความรักสามประการ ไดแ้ก ่การรักตนเอง (มนุษยนยิม) การรักเงนิ (วัตถนุยิม) และ

การรักความสนุกเพลดิเพลนิ (สขุนยิม) จากนัน้เขาก็ชีใ้หเ้ห็นวา่ผลทีต่ามมาของวถิชีวีติทีด่ าเนนิในทาง

โลกน้ีจะเป็นสิง่ทีพ่วกนักปรัชญาเรยีกวา่ลัทธทิ าลายลา้ง - น่ันคอืสงัคมทีก่ าลังเกลอืกกลิง้อยูใ่นความ

สิน้หวัง จติใจของมนุษยจ์ะเสือ่มทราม (โรม 1:28) และผูค้นจะเรยีกความชัว่วา่ความดแีละเรยีกความดี

วา่ความชั่ว (อสิยาห ์5:20) 

 

เราก าลังเห็นค าพยากรณ์เหลา่น้ีส าเร็จตอ่หนา้ตอ่ตาเราในทกุวันน้ี ขณะทีเ่ราเฝ้าดสูงัคมของเราปฏเิสธ

ขนบประเพณีของครสิเตยีนทีส่บืทอดลงมาและตกลงไปในขมุนรกแหง่ความอธรรม การผดิศลีธรรม 

และความสิน้หวัง ทีแ่ยไ่ปกวา่นัน้ก็คอื เราก าลังสง่การท าลายลา้งของเราออกไปทั่วโลกผา่นภาพยนตร์

และรายการโทรทัศนข์องเราทีผ่ดิศลีธรรมและนยิมความรนุแรง 

 

3) หมายส าคญัแหง่จติวญิญาณ - ซึง่มทีัง้หมายส าคัญในทางบวกและในทางลบทีเ่ราตอ้งจับตามอง 

หมายส าคัญในทางลบ ไดแ้ก ่การปรากฏตัวของพระครสิตเ์ทยีมเท็จและลทัธขิองพวกเขา (มัทธวิ 

24:5,11,24), การกบฏ (ทรยศ) ของครสิตจกัร (2 เธสะโลนกิา 2:3), การแพรห่ลายของลัทธบิชูา

ซาตาน (1 ทโิมธ ี4:1) และการขม่เหงครสิเตยีนทีซ่ือ่สตัย ์(มัทธวิ 24:9) 

 

หมายส าคัญแหง่จติวญิญาณในทางลบเหลา่น้ีเริม่ปรากฏขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่19 เมือ่ลทัธคิรสิ

เตยีนมากมายเริม่กอ่ตัง้ขึน้ อยา่งแรกคอืพวกมอรม์อน ตอ่มาคอืพยานพระยะโฮวา จากนัน้ก็กลุม่ผูเ้ชือ่

เรือ่งภตูผปีีศาจมากมายหลายกลุม่ เชน่ ครสิตจักรของพระครสิต ์(นักวทิยาศาสตร)์ และครสิตจกัรยนูติี ้

 

การกบฎหรอืละทิง้ความเชือ่ของนกิายหลักในครสิตศ์าสนาเริม่ตน้ขึน้ในทศวรรษ 1920 เมือ่โรงเรยีน

ศกึษาพระคัมภรีส์มัยใหมเ่ยอรมัน (German school of higher criticism) ไดร้กุเขา้ไปในวทิยาลัยพระ

คัมภรีข์องอเมรกิาและบอ่นท าลายสทิธอิ านาจของพระคัมภรี ์โดยสอนวา่พระคัมภรีไ์บเบลิคอืการที่

มนุษยแ์สวงหาพระเจา้มากกวา่การเปิดเผยของพระเจา้ (ทีท่รงม)ี ตอ่มนุษย ์

 

ในชว่งทศวรรษ 1960 ลัทธบิชูาซาตานไดป้ะทขุึน้ในสหรัฐอเมรกิาและนับแตนั่น้มาก็ไดส้ง่ออกไปทั่ว

โลกผา่นทางภาพยนตร ์หนังสอื และรายการโทรทศันข์องอเมรกิา การมสีว่นรว่มในกจิกรรมเกีย่วกบัเวท

มนตรห์รอืสิง่เหนือธรรมชาตกิลายเป็นเรือ่งธรรมดา ซึง่อยูใ่นรปูของโหราศาสตร,์ วทิยาตัวเลข 

(numerology), การท านายโชคชะตาโดยมองดลูกูแกว้ครสิตัล, การฝึกจติปรมัตถส์มาธ ิ

(transcendental meditation) และการทรงเจา้เขา้ทรง แนวโนม้ทัง้หมดไดส้ิน้สดุลงในการปรากฏของ

กลุม่เคลือ่นไหวนวิเอจพรอ้มดว้ยค าสอนทีว่า่มนุษยค์อืพระเจา้ 

 

ขณะทีส่งัคมกลายเป็นฝ่ายโลกนัน้ ศาสนาครสิตแ์ทก้็ถกูโจมตมีากขึน้ คา่นยิมของยวิ-ครสิเตยีน ซึง่ครัง้

หนึง่เคยเป็นรากฐานแหง่อารยธรรมตะวันตก ตอนน้ีกลับถกูเยาะเยย้อยา่งเปิดเผย และบรรดาผูท้ีย่ังคง

ยดึมั่นในคา่นยิมเหลา่น้ี จะถกูสือ่วพิากษ์วจิารณ์อยา่งรนุแรงวา่เป็น “พวกกลุม่เคลือ่นไหวทางศาสนา

แบบอนุรักษ์และไมผ่อ่นปรน (intolerant fundamentalists)” 
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หมายส าคัญทางจติวญิญาณในทางบวกมมีากมาย ไดแ้ก ่การประกาศพระกติตคิณุไปทั่วโลก (มัทธวิ 

24:14), การเทพระวญิญาณบรสิทุธิล์งมาอยา่งยิง่ใหญ ่(โยเอล 2:28-32) และการท าใหก้ระจา่งทางจติ

วญิญาณเพือ่ใหเ้ขา้ใจค าพยากรณ์ทีไ่ด ้“ถกูผนกึไว”้ จนถงึวาระสดุทา้ย (ดาเนียล 12:4,9) 

 

เชน่เดยีวกบัหมายส าคัญในทางลบ เราก าลังเห็นหมายส าคัญในทางบวกเหลา่นี้ส าเร็จในวันและเวลา

ของเรา ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม ่พระกติตคิณุก็ไดถ้กูประกาศออกไปทั่วโลกในศตวรรษน้ี และ

พระคัมภรีไ์บเบลิก็ไดร้ับการแปลออกในทกุภาษาส าคัญ 

 

การเทลงมาอยา่งยิง่ใหญ่ของพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นวาระสดุทา้ยซึง่พยากรณ์โดยผูเ้ผยพระพระวจนะโย

เอลไดเ้ริม่ขึน้แลว้เชน่เดยีวกนั โยเอลเรยีกสิง่น้ีวา่ “ฝนปลายฤด”ู (โยเอล 2:23) และเขากลา่วว่ามันจะ

เกดิขึน้หลังจากชาวยวิไดก้ลับไปยังดนิแดนของพวกเขา ประเทศอสิราเอลไดร้ับการสถาปนาขึน้ใหมใ่น

ปี ค.ศ.1948 ในปี 1949 พระเจา้ไดเ้จมิสองพันธกจิทีจ่ะสง่ผลกระทบไปทั่วโลก น่ันคอืพันธกจิของบลิลี ่

เกรแฮม และของออรัล โรเบริต์ส ์จากนัน้ในทศวรรษที ่1960 กลุม่เคลือ่นไหวแครสิมาตกิก็เกดิขึน้ซึง่

กระตุน้ใหเ้กดิการฟ้ืนฟใูหมใ่นการนมสัการและเนน้ย ้าวา่ของประทานแหง่พระวญิญาณยังคงมอียูแ่ละ

ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 

ความเรง่เรา้ใหท้ าความเขา้ใจค าพยากรณ์ในพระคัมภรีไ์บเบลินัน้เริม่ขึน้ในปี 1970 ดว้ยการตพีมิพ์

หนังสอืของแฮล ลนิดซ์ยี ์ทีช่ ือ่ The Late Great Planet Earth ดเูหมอืนหนังสอืเลม่น้ีจะเปิดกวา้งให ้

ผูค้นทั่วไปเขา้ใจค าพยากรณ์มากมายทีไ่ด ้“ถกูผนกึไว”้ จนถงึวาระสดุทา้ย (ดาเนียล 12:4,9) น่า

ประหลาดใจทีม่ันกลายเป็นหนังสอืขายดอีันดับหนึง่ของโลก (รองจากพระคัมภรีไ์บเบลิ) เป็นเวลาถงึสบิ

ปีตอ่มา! 

 

4) หมายส าคญัแหง่เทคโนโลย ี- หนังสอืดาเนียลบันทกึวา่จะมกีารเพิม่ขึน้อยา่งมากมายและรวดเร็ว

ของความรูใ้นวาระสดุทา้ยและผูค้นจะเคลือ่นทีไ่ป-มาอยา่งรวดเร็ว (ดาเนียล 12:4) มคี าพยากรณ์

มากมายในพระคัมภรีไ์บเบลิทีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดน้อกจากจะมเีทคโนโลยสีมัยใหม ่ตัวอยา่งเชน่ คนทัง้

โลกสามารถมองดศูพสองศพทีว่างอยูต่ามถนนในกรงุเยรซูาเล็มไดอ้ยา่งไร (ววิรณ์ 11:8-9) เทคโนโลยี

ทวีดีาวเทยีมสมัยใหมท่ าใหส้ิง่น้ีเป็นเรือ่งงา่ย ผูเ้ผยพระวจนะเทยีมเท็จจะสามารถสรา้งรปูบชูาผูต้อ่ตา้น

พระครสิตท์ีด่เูหมอืนมชีวีติไดอ้ยา่งไร (ววิรณ์ 13:15) แน่นอน ค าตอบกค็อืวทิยาการหุน่ยนต ์ผูเ้ผยพระ

วจนะเทยีมเท็จจะเรยีกรอ้งใหท้กุคนบนโลกรับเครือ่งหมายตอ่ตา้นพระครสิตเ์พือ่ซือ้และขายไดอ้ยา่งไร 

(ววิรณ์ 13:16-17) สิง่น้ีจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยถา้ไมม่คีอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งเลเซอร ์

 

พระเยซตูรัสวา่ความทกุขย์ากจะน่ากลัวยิง่ถงึขนาดทีท่กุชวีติบนแผน่ดนิโลกจะหยดุด ารงอยูถ่า้พระองค์

ไมย่น่ระยะเวลาใหส้ัน้ลง (มัทธวิ 24:21-22) ทกุชวีติจะถกูคกุคามถงึชวีติกอ่นการถอืก าเนดิของอาวธุ

นวิเคลยีรไ์ดอ้ยา่งไร การพูดอา้งองิเกีย่วกบัพลานุภาพของนวิเคลยีรอ์กีครัง้หนึง่นัน้น่าจะอยูใ่นถอ้ยค า

ของลกูาวา่มนุษยใ์นวาระสดุทา้ยจะ “สลบไสลไปเพราะความกลัว” เพราะ “บรรดาสิง่ทีม่ฤีทธานุภาพใน

ทอ้งฟ้าจะสะเทอืนสะทา้น” (ลกูา 21:26) น่ันฟังดเูหมอืนเป็นการพูดถงึการแยกตัวของอะตอมอยา่ง

แน่นอน 

 

5) หมายส าคญัแหง่การเมอืงโลก - พระคัมภรีไ์บเบลิพยากรณ์วา่จะมรีปูแบบหนึง่ของการเมอืงโลกที่

จะก าหนดลกัษณะของแผนทีเ่ชงิภมูริัฐศาสตรใ์นวาระสดุทา้ย 

 

จดุส าคัญคอืประเทศอสิราเอลทีต่ัง้ขึน้ใหม ่(เศคารยิาห ์12:2-3) ซึง่จะถกูปิดลอ้มโดยประเทศทีเ่ป็นภัย

คกุคามจาก “ภมูภิาคทีห่า่งไกลออกไปทางเหนือ” ซึง่ก็คอืชนชาต ิ“รอช” หรอืรัสเซยีในสมัยปัจจบุัน 

(เอเสเคยีล 38:2,6) นอกจากนี้ยังจะมปีระเทศทีเ่ป็นภัยคกุคามทางตะวันออกซึง่จะสามารถสง่กองทัพที่
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มทีหาร 200 ลา้นนายได ้ซึง่คอืจนี (ววิรณ์ 9:13-16 และววิรณ์ 16:12-13) แหลง่ภยันตรายทีส่ามตอ่

อสิราเอลคอืกลุม่ประเทศอาหรับทีม่อีาณาเขตลอ้มรอบอสิราเอล ประเทศเหลา่นี้ตอ้งการจะไดด้นิแดน

ของอสิราเอล และจะพยายามแยง่คนืมาจากชาวยวิ (เอเสเคยีล 35:10 และ 36:2) 

 

เหตกุารณ์ส าคัญอกีเหตกุารณ์หนึง่ในฉากการเมอืงโลกในวาระสดุทา้ยจะเป็นกลุม่พันธมติรของชาติ

ยโุรปทีจ่ะจดัตัง้สมาพันธท์ีม่ศีนูยก์ลางอยูใ่นพืน้ทีข่องจักรวรรดโิรมันโบราณ (ดาเนียล 2:41-44, 

ดาเนียล 7:7,23-24, และววิรณ์ 17:12-13) สมาพันธน้ี์จะท าหนา้ทีเ่ป็นฐานทางการเมอืงส าหรับการ

ปรากฎตัวขึน้ของผูต้อ่ตา้นพระครสิตแ์ละการสรา้งอาณาจักรทั่วโลกนีข้องเขา (ดาเนียล 7:8) 

 

หมายส าคัญแหง่การเมอืงระหวา่งประเทศอืน่ๆ ไดแ้ก ่สงครามและขา่วลอืเรือ่งสงคราม (มัทธวิ 24:6), 

สงครามกลางเมอืง (มัทธวิ 24:7) และความไรร้ะเบยีบและการกอ่การรา้ยระหวา่งประเทศทั่วๆ ไป 

(มัทธวิ 24:12) 

 

6) หมายส าคญัแหง่อสิราเอล - หมายส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศอสิราเอลนัน้มมีากมายและส าคัญ

ยิง่ 

 

ค าพยากรณ์ทีบ่ันทกึไวซ้ ้าๆ มากทีส่ดุในหนังสอืพันธสญัญาเดมิคอืการพยากรณว์า่ชาวยวิจะถกูน ามา

รวมตัวกนัอกีครัง้จาก “ทั่วทกุมมุโลก” ในวาระสดุทา้ย (อสิยาห ์11:10-12) พระคัมภรีไ์บเบลิบันทกึวา่

ผลของการมารวมตัวกนัใหมน่ี้จะเป็นการสถาปนาประเทศอสิราเอลขึน้ใหม ่(อสิยาห ์66:7-8) พระคัมภรี์

บันทกึวา่เมือ่ชาวยวิกลับเขา้มาในดนิแดนของพวกเขาแลว้ จะเกดิการอัศจรรยใ์นการยดึคนืและบกุเบกิ

ท าการเพาะปลกูในดนิแดนนัน้อกีครัง้ (อสิยาห ์35) ทะเลทรายจะ (เต็มไปดว้ยพชืพรรณ) บานสะพรั่ง

และผูค้นจะรอ้งวา่ “แผ่นดนิน้ีทีเ่คยรกรา้งไดก้ลายเป็นอยา่งสวนเอเดน” (เอเสเคยีล 36:35) 

 

การอัศจรรยแ์หง่วาระสดุทา้ยอกีประการหนึง่คอืการฟ้ืนฟแูละน าภาษาฮบีรมูาใชใ้หม ่(เศฟันยาห ์3:9) 

คนสว่นใหญไ่มรู่ค้วามจรงิทีว่า่เมือ่ชาวยวิถกูท าใหก้ระจัดกระจายไปจากดนิแดนของพวกเขาใน ค.ศ. 70 

นัน้ พวกเขาหยดุพูดภาษาฮบีร ูชาวยวิทีต่ัง้รกรากอยูใ่นยโุรปไดพ้ัฒนาภาษาใหมข่ึน้ทีเ่รยีกวา่ภาษา

ยดิดชิ ซึง่เป็นการผสมผสานระหวา่งภาษาเยอรมันกบัภาษาฮบีร ูชาวยวิทีอ่พยพไปยังแอง่หรอืลุม่น ้า

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดส้รา้งภาษาขึน้ใหมท่ีเ่รยีกวา่ลาดโิน ซึง่เป็นการผสมผสานระหวา่งภาษาฮบีรกูบั

ภาษาสเปน 

 

หมายส าคัญอืน่ๆ ของอสิราเอลทีเ่ราถกูบอกใหเ้ฝ้าจับตาดใูนวาระสดุทา้ย ไดแ้ก ่การเขา้ยดึครองกรงุ

เยรซูาเล็มใหมอ่กีครัง้ (ลกูา 21:24), การฟ้ืนคนืความแข็งแกรง่ของกองทัพอสิราเอล (เศคารยิาห ์

12:6) และการมุง่ความสนใจอกีครัง้หนึง่ไปยังการเมอืงโลกทีเ่กีย่วกบัอสิราเอล (เศคารยิาห ์12:3) 

 

หมายส าคัญทีส่ าคัญทัง้หมดเหลา่น้ีส าเร็จลงแลว้ในศตวรรษน้ี ประเทศนีไ้ดร้ับการสถาปนาขึน้ใหม ่ดนิ

ดนินี้ถกูยดึคนืและไดร้ับการบกุเบกิ ภาษาโบราณไดร้ับการฟ้ืนฟแูละน ากลับมาใชใ้หม ่ชาวยวิกลับมาอยู่

ในกรงุเยรซูาเล็ม และอสิราเอลเป็นจดุศนูยก์ลางของการเมอืงโลก 

 

พระเยซตูรัสไวใ้นลกูา 21:28 วา่เมือ่หมายส าคัญเหลา่นี้เริม่เกดิขึน้ เราควร “ลกุขึน้ยนืและผงกศรีษะ

ขึน้” เพราะ “การไถต่ัวพวกเราใกลจ้ะมาถงึแลว้” 

 

หมายส าคัญทีส่ าคัญ 
หมายส าคัญทีส่ าคัญทีส่ดุคอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสิราเอลเพราะพระเจา้ใชช้าวยวิตลอดทั่วพระคัมภรีเ์ป็น

นาฬกิาบอกเวลาส าหรับค าพยากรณ์ของพระองค ์ผมหมายความว่าบอ่ยครัง้ยิง่ทีเ่มือ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
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ก าลังเปิดเผยเหตกุารณ์ส าคัญทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ พระองคจ์ะชีไ้ปทีช่าวยวิและตรัสวา่เมือ่มบีางสิง่

เกดิขึน้กบัพวกเขา เหตกุารณ์ส าคัญก็จะเกดิขึน้ดว้ยเชน่กนั 

 

ตัวอยา่งทีด่ขีองหลกัการนี้พบไดใ้นหนังสอืดาเนียล บทที ่9 ในค าพยากรณ์เรือ่ง “เจ็ดสบิสปัตะ” ทีม่ี

ชือ่เสยีง ผูเ้ผยพระวจนะบอกใหเ้ราเฝ้าดกูารออกพระราชกฤษฎกีาทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารสรา้งกรงุ

เยรซูาเล็มขึน้ใหม ่จากนัน้เขาก็กลา่วว่าพระเมสสยิาหจ์ะเสด็จมาหลังจากเวลาหกสบิเกา้สปัตะ (483 ปี) 

นับจากการออกพระราชกฤษฎกีาฉบับนัน้ใหก้บัชาวยวิแลว้ 

 

มคี าพยากรณ์ส าคัญสองเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งระหวา่งการเสด็จกลับมาของพระเยซกูบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีไ่ด ้

เกดิขึน้ในประวัตศิาสตรข์องชาวยวินับตัง้แตปี่ 1948 ทัง้สองเหตกุารณ์ส าคัญเหลา่นี้ก าหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่ชว่งเวลาทีเ่ราก าลังมชีวีติอยูน่ี้เป็นชว่งเวลาแหง่การเสด็จกลับมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 

ประเทศอสิราเอล 
ประการแรกคอืการสถาปนาประเทศอสิราเอลขึน้ใหมซ่ึง่เกดิขึน้เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 1948 พระเยซู

ไดห้ยบิยกเหตกุารณ์น้ีขึน้มาตรัสวา่เป็นเหตกุารณ์ทีจ่ะสง่สญัญาณวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับมาเร็วๆ น้ี 

 

ค าพยากรณ์ของพระองคอ์ยูใ่นค าอปุมาเรือ่งตน้มะเดือ่ (มัทธวิ 24:32-35) ซึง่พระองคไ์ดน้ าเสนอไวใ้น

ค าสอนบนภเูขามะกอกเทศ (Olivet Discourse) หนึง่วันกอ่นทีพ่ระองคจ์ะตรสัถอ้ยค านี้ พระองคไ์ด ้

สาปแชง่ตน้มะเดือ่ทีไ่มเ่กดิผล โดยท าใหม้ันเหีย่วแหง้ไป (มัทธวิ 21:18-19) นี่เป็นค าพยากรณ์ทีใ่ช ้

สญัลักษณ์เพือ่สือ่สารวา่ในเวลาไมช่า้นี้ พระเจา้จะระบายพระพโิรธของพระองคล์งมาบนชาวยวิเนื่อง

เพราะการไมเ่กดิผลฝ่ายจติวญิญาณของพวกเขาในการปฏเิสธพระบตุรของพระองค ์

 

วันรุง่ขึน้ พระเยซไูดเ้ตอืนสาวกของพระองคถ์งึตน้มะเดือ่ พระองคบ์อกใหค้อยดมูันบานสะพรั่งอกีครัง้ 

กลา่วอกีนัยหนึง่ พระองคต์รัสวา่จงเฝ้าดกูารเกดิประเทศอสิราเอลขึน้มาใหม ่พระองคต์รัสวา่เมือ่ตน้

มะเดือ่แตกหน่อออ่นและออกใบอกีครัง้ พระองคจ์ะประทับอยูท่ีป่ระตสูวรรคแ์ละพรอ้มจะเสดจ็กลับมา 

(มัทธวิ 24:33) 

 

พระองคต์รัสเสรมิขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจซึง่มคีวามส าคัญพอๆ กนัวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ คนใน

ยคุน้ีจะไมล่ว่งลับไปกอ่นทกุสิง่เหลา่น้ีจะเกดิขึน้” (มัทธวิ 24:34) คนในยคุไหนละ่ ก็คนในยคุทีไ่ดเ้ห็น

ตน้มะเดือ่แตกหน่อออ่นและออกใบ 

 

เราเป็นคนในยคุนัน้ ตน้มะเดือ่ไดแ้ตกหน่อออ่นและออกใบแลว้ พระเยซปูระทับอยูท่ีป่ระตสูวรรคแ์ลว้ 

 

กรงุเยรซูาเล็ม 
เหตกุารณ์ส าคัญประการทีส่องถกูพยากรณ์โดยพระเยซใูนถอ้ยค าเดยีวกนันัน้ ดังทีล่กูาบันทกึไวว้า่ 

“พวกเขา [ชาวยวิ] จะลม้ลงดว้ยคมดาบและจะตอ้งถกูกวาดตอ้นไปเป็นเชลยของทกุประชาชาต ิและคน

ตา่งชาตจิะเหยยีบย ่ากรงุเยรซูาเล็ม จนกวา่เวลาก าหนดของคนตา่งชาตนัิน้จะครบถว้น” (ลกูา 21:24) 

 

ครึง่แรกของค าพยากรณ์น้ีส าเร็จลงในปี ค.ศ. 70 ซึง่เป็นเวลาสีส่บิปีหลังจากทีพ่ระเยซตูรสัถอ้ยค า

เหลา่นัน้ ในปีนัน้ ชาวโรมันภายใตท้ติัสไดพ้ชิติกรงุเยรซูาเล็มและท าใหช้าวยวิกระจัดกระจายไปใน

ทา่มกลางประชาชาตติา่งๆ เยรซูาเล็มอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของชาวตา่งชาตเิป็นเวลา 1,897 ปี จนถงึ

วันที ่7 มถินุายน 1967 เมือ่อสิราเอลไดก้รงุเยรซูาเล็มคนืมาในชว่งการท าสงครามหกวัน 
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การทีช่าวยวิเขา้ยดึครองกรงุเยรซูาเล็มอกีครัง้หนึง่เป็นขอ้พสิจูนใ์นทางบวกว่าเราก าลังอยูใ่นชว่งเวลา

แหง่การเสด็จกลับมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเยซตูรัสวา่นีจ่ะเป็นจดุจบของยคุคนตา่งชาต ิ

 

รอ้งเรยีกใหป้ฏบิัตกิาร 
เป็นความจรงิแทแ้น่นอนและไมอ่าจปฏเิสธไดท้ีจ่ะสรปุวา่เราก าลังมชีวีติอยูใ่นชว่งเวลาอันตราย 

สญัญาณมากมายแห่งชว่งเวลาตา่งๆ มาถงึเราแลว้ และมันก าลังตะโกนรอ้งเรยีกความสนใจจากเรา 

 

คณุพรอ้มหรอืยัง ถา้พระเยซเูสด็จกลับมาในวันน้ี พระองคจ์ะเป็น “ความหวังอันเป็นพร” ของคณุหรอืไม ่

(ทติัส 2:11-14) หรอืพระองคจ์ะทรงเป็น “ความน่าสะพรงึกลัวอันศกัดิส์ทิธิ”์ ของคณุ (ววิรณ์ 6:12-17) 

ถา้คณุไมเ่คยตอ้นรับพระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดของคณุ ตอนน้ีก็เป็นเวลาที่

จะตอ้งกระท า กลับใจจากบาปของคณุและรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพือ่ทีค่ณุจะไดร้ับ

ความรอด (กจิการ 2:14-39) 

 

และถา้คณุเป็นครสิเตยีน คณุก าลังด าเนนิชวีติอยูร่าวกบัวา่พระเยซจูะเสด็จกลบัมาในนาทหีนึง่นาทใีดนี้

หรอืไม ่คณุไดอ้ทุศิชวีติของคณุในทางแหง่ความบรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิห์รอืเปลา่ คณุก าลังอธษิฐานเพือ่ผู ้

หลงหายและเป็นพยานถงึองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เมือ่คณุมโีอกาสหรอืเปลา่ 

 

คณุปรารถนาอยา่งมากใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมาหรอืไม ่คณุพูดอยา่งเปาโลไดไ้หมวา่คณุเป็นผู ้

แขง่ขันรับ “มงกฎุแหง่ความชอบธรรม” เพราะคณุไดด้ าเนนิชวีติ “ในความรักตอ่การเสดจ็มาของ

พระองค”์ (2 ทโิมธ ี4:7-8) 

 

 


