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บทที่ 11
แลววาระสุดทายก็มาถึง

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

 อธิบายเหตุการณสํ าคัญซ่ึงมากอนหนาที่จะถึงวาระสุดทายของโลก และจุดสํ าคัญที่
สุดของแผนการของพระเจา

 ใหขออางอิงจากพระคัมภีรซ่ึงอธิบายถึงวาระสุดทายของโลก
 สรุปเหตุการณตางๆ ที่นํ าไปสูวาระสุดทายของโลกและจุดสํ าคัญที่สุดของแผนการ
ของพระเจาสํ าหรับชาติทั้งหลาย

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน

คํ าพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24.14

คํ านํ า

บทแรกของหลักสูตรนี้ไดอธิบายถึงการเริ่มตนของโลก จากจุดนั้นคุณไดติดตามแผนการของ
พระเจา ซ่ึงพัฒนาคลี่คลายมาตลอดประวัติศาสตรจากเวลาของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม
จนถงึยุคคริสตจักรและจนถึงเวลาในปจจุบัน

แตพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับอนาคตของโลก?  พระเยซูตรัสถึง “วาระสุดทาย” ของโลก น่ี
หมายความวาอะไร?

ในบทนี้ตอบคํ าถามเกี่ยวกับวาระสุดทายของโลก และจุดสํ าคัญของแผนการของพระเจา
สํ าหรับมนุษย
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เหตุการณสํ าคัญ

พระเยซูทรงสัญญาแกสาวกของพระองควา

“...เพราะเราจะไปจัดเตรียมที่ไวสํ าหรับทานทั้งหลาย

เมือ่เราไปจัดเตรียมที่ไวสํ าหรับทานแลว เราจะกลับมาอีก รับทานไป
อยูกับเรา เพื่อวาเราอยูที่ไหน ทานทั้งหลายจะไดอยูที่น่ันดวย”   ยอหน 14.2-
3

พระเยซูตรัสวา พระองคจะเสด็จกลับมายังโลกเพื่อคนทั้งหลายที่เปนผูเชื่อที่บังเกิดใหม พระ
องคจะทรงนํ าเขาไปยังสถานที่พิเศษที่พระองคทรงจัดเตรียมไวเพ่ือเขา

สิง่น้ีจะเกิดขึ้นเม่ือไร?  ไมมีใครรูเวลาที่แนนอนจากพระเจา
“แตวนัน้ัน โมงน้ัน ไมมีใครรูถึงบรรดาทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู รู

แตพระบิดาองคเดียว”   มทัธิว 24.36

เราไมรูเวลาที่แนนอน  แตพระเยซูตรัสถึงเหตุการณสํ าคัญซ่ึงอาจทํ าใหสาวกของพระองครูวา
เวลานั้นเขามาใกลแลว

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลก ใหเปน
คํ าพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24.14

เหตุการณที่จะมากอนวาระสุดทายของโลก และจุดสํ าคัญที่สุดของแผนการของพระเจาคือ
การเผยแพรขาวประเสริฐของราชอาณาจักรพระเจาแกมนุษยทุกคน

เรามีความรับผิดชอบอยางยิ่งในการทํ าแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ

วาระสุดทาย

ในหลกัสตูรนี้ คุณไดเรียนรูถึงภาระของคริสตจักรและความรับผิดชอบสวนตัว ในฐานะที่เปน
สมาชิกของคริสตจักรที่จะทํ าใหการทาทายนี้สํ าเร็จลง คุณไดเรียนรูดวยถึงขอความที่คุณจะแบงปนแก
พวกเขานั่นคือ “ขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร”

แตวา “วาระสุดทาย” ซ่ึงพระเยซูตรัสนั้นคืออะไร?
“วาระสุดทาย” คือ จุดสํ าคัญที่สุดของโลกและของเวลาตามที่เรารู เปนชวงสุดทายของแผน

การของพระเจาสํ าหรับชนชาติทั้งหลาย
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บันทึกแหงการพยากรณ

พระเจาไมไดเปดเผยรายละเอียดทุกอยางเกี่ยวกับวา โลกจะสิ้นสุดลงอยางไร?  แตพระองค
ทรงประทานโครงรางของเหตุการณสํ าคัญๆ  แกเราโดยทางคํ าพยากรณ คํ าวา “การพยากรณ” หมาย
ถึง การพูดกอน ลวงหนา

คํ าพยากรณในพระคัมภีรประกอบดวย “การพูดกอนลวงหนา”  3 ชนิดดวยกันคือ
1.  ขอความแหงการดลใจจากพระเจา
2.  คํ าทํ านายเหตุการณในอนาคต ในแผนการนิรันดรของพระเจา
3.  การแปลความหมายสํ าหรับมนุษยใหรูวาพระเจากระทํ าสิ่งใด
(บทที ่20 ของวิชา “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ใหแนวทางอยางละเอียดในการ

ศึกษาคํ าพยากรณในพระคัมภีร”)
เราพบคํ าพยากรณสํ าคัญสํ าหรับอนาคตของโลกไดในหนังสือดาเนียลและวิวรณ ขอความ

เฉพาะเชน มัทธิว 24 และ 1 เธสะโลนิกา 4.13-18  ใหขอมูลเพ่ิมเติมดวย

สิ่งที่ทรงเปดเผย

ตอไปน้ีเปนสรุปสั้นๆ ถึงวาพระเจาทรงเปดเผยอะไรในพระวจนะของพระองคเกี่ยวกับวาระ
สุดทายของโลก
การเทศนาถึงขาวประเสริฐของราชอาณาจักร

สิ่งน้ีจะตองสํ าเร็จกอนที่วาระสุดทายจะมาถึง  (มัทธิว 24.14)
การรับขึ้นไป

ภายหลังจากที่ขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรถูกประกาศออกไปแกคนทั้งหลาย พระเยซูจะ
เสด็จกลับมาเพื่อผูเชื่อ

1 เธสะโลนิกา  4.13-18  ใหรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมานี้  ซ่ึงเรียกวา
“การรับขึ้นไป”  จากขอความนี้เราเรียนรูวา

 พระเยซูเองจะเสด็จกลับมา (ขอ 16)
 จะมีการฟนจากความตายจากหลุมศพของผูที่เปนผูเชื่อเม่ือเขาตาย (ขอ 16)
 จะมีการรับขึ้นไป ซ่ึงหมายถึง “กริยาของการนํ าบุคคลจากสถานที่หน่ึงไปอีกสถานที่

หน่ึง”  ผูเชื่อที่มีชีวิตจะถูกนํ าจากโลกไปพบกับพระเยซูในฟาอากาศ  (ขอ 17)
 จะมีการกลับมาพบกันระหวางผูเชื่อที่ไดตายไปกอนหนานี้กับผูเชื่อที่มีชีวิตอยูในเวลาที่

พระเยซูเสด็จกลับ และพบกับพระเยซูคริสตดวย  (ขอ 17)
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บางคนเชือ่วา การรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นกอนกลียุคและผูเชื่อจะไมตองประสบกับเวลาที่ทุกขยาก
บนโลกนี ้บางคนเชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นระหวางกลางของระยะเวลานี้ แตยังมีบางคนเชื่อวาการ
รับขึ้นไปจะเกิดขึ้นที่ปลายกลียุค

ความเชื่อธรรมดาที่สุดคือ  การรับขึ้นไปของผูเชื่อจะเกิดขึ้นกอนที่กลียุคจะเกิดขึ้น
ทศันะทีแ่ตกตางกันเรื่องเวลาของการรับขึ้นไปเกิดจากการตีความพระคัมภีรตางกัน  แทจริง

แลวไมมีใครรูเวลาที่แนนอนของเหตุการณน้ี นอกจากพระเจาพระบิดา  (มัทธิว 24.36)
สิ่งที่สํ าคัญที่สุดก็คือการที่จะรูวาคุณเปนผูเชื่อที่แทจริงและพรอมที่จะไปกับพระเยซูเม่ือมีการ

รับขึ้นไปบนฟาสวรรค
กลียุค

บางคนจะไมดีใจที่เห็นพระเยซูเสด็จกลับมา
“ดูเถิด พระองคจะเสด็จกลับมาพรอมกับหมูเมฆและนัยนตาทุกดวง

และคนเหลาน้ันที่ไดแทงพระองคจะเห็นพระองค  และมนุษยทุกชาติทั่วโลกจะ
ร่ํ าไหเพราะพระองค จะเปนไปอยางน้ัน อาเมน”  ววิรรณ  1.7

เหตุผลของความเศราโศกของเขาก็คือ  เขาไมไดตอนรับพระเยซู  เขาปฏิเสธพระองคและ
ดํ าเนนิชีวิตดวยวิธีที่บาปของเขาเอง  ขณะน้ีเขาเผชิญกับเวลาของความทุกขยากที่ยิ่งใหญบนโลกนี้

พระคัมภีรบอกถึงเวลาที่ทุกขยากนี้  ซ่ึงเรียกวา “กลียุค”  ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผูเชื่อถูกรับ
ขึน้ไปอยูกับพระเยซู

 กลียุคจะกินเวลา 42 เดือน หรือ 1,260 วัน (ดาเนียล 9.24-27)
 จะเปนเวลาที่ทุกขยากมาก  มีเวลาที่ลํ าบากมากหลายครั้งในโลกนี้

แตมี 3 สิ่งซ่ึงทํ าใหกลียุคแตกตางจากเวลาทุกขยากอื่นๆ คือ
ประการแรก  จะมีความทุกขยากทั่วโลกและไมใชมีเฉพาะทองถิ่นเทานั้น (วิวรณ 3.10)
ประการที่สอง   คนจะรูไดวาวาระสุดทายของโลกใกลเขามาแลว  (วิวรณ 6.16)
ประการที่สาม   ความทุกขยากที่รุนแรงจะมากขึ้นกวาที่เคยประสบมา (มัทธิว 24.4-14)

มีลํ าดับของการพิพากษาของพระเจาบนโลกนี้ในชวงของกลียุค  ซ่ึงไดอธิบายไวในวิวรณ บท
ที่ 6, 8, 9 และ 16  และมัทธิว  24.4-14  การพิพากษาจะเกิดแกมนุษยชายและหญิงทุกคนผูได
ปฏเิสธพระเยซูคริสต
ยุคพันป

พระคัมภีรกลาวถึงระยะเวลา 1000 ป  ภายหลังจากกลียุค  เปนชวงเวลาที่พระเยซูจะปก
ครองโลกดวยความชอบธรรม (เศคาริยาห 14.9,  ดาเนียล 7.14) เมืองเยรูซาเล็มจะเปนศูนยกลาง
ของการปกครอง  (อิสยาห 2.3)

ชวงเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อซาตานกอการกบฏตอสูพระเจาเปนครั้งสุดทาย  (วิวรณ 20.7-9)
พระเจาจะทรงสงไฟจากสวรรคลงมาและทํ าใหการตอตานทุกอยางจบลง  ซาตานจะถูกโยนลงในบึง
ไฟตลอดไป  (วิวรณ 20.10)
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การพิพากษา
ผูไมเชื่อซ่ึงตายไปจะฟนขึ้นมาจากความตายเพื่อเผชิญกับการพิพากษา และโดยเหตุที่เขาไม

ไดสํ านึกผิดจากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  เขาจะถูกตัดสินลงโทษเปนนิรันดรใน
นรก  (วิวรณ 20.12-15)

ผูเชื่อที่แทจริงซ่ึงสํ านึกผิดจากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดจะใชเวลาชั่วนิ
รันดรในสวรรคตอหนาพระพักตรของพระเจา  (วิวรณ 21)
โลกถูกทํ าลายหมดสิ้น

พระคัมภีรกลาวถึงโลกซึ่งถูกทํ าลายดวยความรอนที่รุนแรง
“แตวาวันขององคพระผูเปนเจาน้ันจะมาถึงเหมือนอยางขโมยแอบ

ยองมา และในวันน้ันทองฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงที่ดังกึกกอง  และโลกธาตุ
จะสลายไปดวยไฟและแผนดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยูในโลกนั้นจะตองไหม
เสียสิ้น”  2 เปโตร 3.10

เวลาซึ่งในขณะนี้เราวัดไดก็จะไมมีอีกตอไป  เราจะเขาสูนิรันดรกาลที่ซ่ึงไมมีการเริ่มตนและ
ไมมีการสิ้นสุด

“ฝายทูตสวรรคองคที่ขาพเจายืนอยูทั้งบนทะเลและบนบกนั้นไดชูมือ
ขวาขึ้นสูทองฟา

และสาบานโดยอางพระนามของพระองคผูทรงดํ ารงอยูเปนนิตย  ผูได
ทรงสรางฟาสวรรคและสรรพสิ่งซึ่งมีอยูในสวรรคน้ัน  ทรงสรางแผนดินโลก
และสรรพสิง่ซึง่มีอยูในแผนดินโลกน้ัน และทรงสรางทะเลกับสรรพสิ่งซึ่งมีอยู
ในทะเลน้ันวาจะไมมีการเน่ินชาอีกตอไปแลว”  วิวรณ 10.5-6

จุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลง
คุณจํ าไดไหมถึงจุดประสงคเฉพาะเจาะจงของพระเจาซึ่งคุณไดศึกษากอนหนานี้

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตาม
เจตนารมยของพระองค ซึ่งพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลาครบกํ าหนดบริบูรณแลว พระองคทรงรวบรวมทุก
สิง่ ทัง้ที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”   เอเฟซัส 1.9-10

ในที่สุด แผนการพิเศษของพระเจาจะสํ าเร็จลง
“และทตูสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆ เสียงกลาว

ข้ึนดังๆ ในสวรรควา “ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักร
ขององคพระผูเปนเจาของเรา และเปนของพระคริสตของพระองค และพระ
องคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย”  ววิรณ 11.15
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“และขาพเจาไดยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค ในแผนดินโลก
ใตแผนดิน ในมหาสมุทร บรรดาที่อยูในที่เหลาน้ันรองวา “ขอใหคํ าสดุดีและ
เกียรต ิ และพระสิริ และฤทธิ์เดช จงมีแดพระองคผูทรงประทับบนพระที่น่ัง
และแดพระเมษโปดกตลอดไปเปนนิตย”  ววิรณ 5.13

ตอหนาพระที่น่ัง

พระเจาจะทรงสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม มีคํ าอธิบายเรื่องนี้ไวในวิวรณบทที่ 21
และ 22

ผูเชือ่ทกุๆ ชาติจะถูกรวบรวมไวดวยกันกับพระเจาเที่ยงแทแตพระองคเดียว
“ตอจากน้ันมา ขาพเจาก็มองดู และดูเถิด คนมากมายเหลือคณามา

จากทุกเผาพันธุ ทุกชาติทุกภาษา คนเหลาน้ันสวมเสื้อสีขาว  ถือใบตาลยืนอยู
ตอพระพักตรพระเมษโปดก

คนเหลาน้ันรองเสียงดังวา “ความรอดขึ้นอยูกับพระเจาของเราผู
ประทบับนพระที่น่ังและขึ้นอยูกับพระเมษโปดก

และทตูสวรรคทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่น่ัง รอบผูอาวุโสและรอบสัตวทั้งสี่
น้ัน กมลงกราบหนาพระที่น่ังและนมัสการพระเจา

และกลาววา “อาเมน ความสรรเสริญ พระสิริ ปญญา คํ าโมทนา พระ
เกียรติ อํ านาจและฤทธิ์เดช จงมีแดพระเจาของเราตลอดไปเปนนิตย  อา
เมน””   วิวรณ 7.9-12

ชายและหญิงของทุกๆ ชาติ ทุกเผาและทุกภาษา ทุกกลุมชนจะรวมกันอยูตอหนาพระบัลลังก
แตขณะที่เรามองเห็นลวงหนาถึงฉากอันยิ่งใหญของการปติยินดีในสวรรค ก็อยาใหเราลมการ

ทาทายวา คนเหลานั้นที่ทํ าดังน้ีเทานั้น
“...ผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด”  โรม 10.13

แต....
“แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได  และผูที่ยัง

ไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศให
เขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได

และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได  ตามที่มีคํ าเขียน
ไวในพระคัมภีร เทาของคนเหลาน้ันที่นํ าขาวดีมาชางงามจริงๆ หนอ”   โรม
10.14-15
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คณุไดศึกษาถึงการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีรแลว คุณไดเห็นโลกจากสายพระเนตร
ของพระเจาแลว

ทีน้ี่....  การตอบสนองสวนตัวของคุณที่มีตอการทาทายที่ยิ่งใหญน้ีคืออะไร?

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. อะไรคือเหตุการณสํ าคัญซ่ึงตองเกิดขึ้นกอนที่โลกจะสิ้นสุดลง?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือในพระคัมภีร 2 เลมไหน ที่ใหขอมูลมากที่สุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกและจุดสํ าคัญ
ทีสุ่ดของแผนการของพระเจาเพื่อชนชาติตางๆ ?

                                                         และ                                                           

4. ขอมูลที่ละเอียดที่สุดใหเกี่ยวกับ “การรับขึ้นไป” อยูที่ตรงไหน? (หนังสือใด และขอความใด)

                                                                                                                         

5. ขอมูลทีม่ากที่สุดที่ใหไวเกี่ยวกับฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมใหไวที่ไหน?
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6. ขอพระคัมภีรอธิบายวาฟาสวรรคและแผนดินโลกจะถูกทํ าลาย?

                                                                                                                         

7. จงสรุปเหตุการณที่นํ าไปสูการสิ้นสุดของโลกและจุดสํ าคัญที่สุดของแผนการของพระเจา
สํ าหรับชนชาติตางๆ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11

1. “ขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยานแกบรรดา
ประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มัทธิว 24.14

2. การเทศนาเรื่องขาวประเสริฐของราชอาณาจักรแกทุกคนในโลกนี้

3. หนังสือวิวรณ  และ ดาเนียล

4. 1 เธสะโลนิกา 4.13-18

5. ววิรณ บทที่ 21 และ 22

6. “แตวาวันขององคพระผูเปนเจานั้นจะมาถึงเหมือนอยางขโมยแอบยองมา และในวันนั้นทอง
ฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงที่ดังกึกกอง  และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ และแผนดินโลกกับสิ่ง
สารพัดที่มีอยูในโลกนั้นจะตองไหมเสียสิ้น”  2 เปโตร 3.10

7. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายหนา  125-127
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เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศกึษามากขึ้นไปวา พระเจาทรงเปดเผยอะไรเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลก

จงศึกษาหนังสือดาเนียลและวิวรณ

จงศึกษามทัธิว บทที่ 24

จงศึกษา 1 เธสะโลนิกา 4.13-18  และ 2 เปโตร 3.10

2. หนังสือวิวรณกลาวถึงการสิ้นสุดของโลกและจุดสํ าคัญที่สุดของแผนการของพระเจาสํ าหรับ
ชนชาติตางๆ

ในบทเรียนที่แลวมาคุณไดศึกษาถึง “โลกทีอ่ยูในพระวจนะ” ตลอดพระคัมภีรทั้งเลมยกเวนใน
หนังสือวิวรณ

หนังสือวิวรณมีขออางอิงสุดทายเกี่ยวกับหัวขอน้ี ขอพระคัมภีรตอไปน้ีเปนขออางอิงสุดทายที่
เฉพาะเจาะจงในพระคัมภีรที่มีตอชนชาติตางๆ ของโลก
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 พระเยซูทรงเปนกษัตริยของกษัตริยในโลกนี้   1.5

 การเสด็จกลับมาของพระเยซูมายังโลกนี้  1.7

 พระสัญญาที่มีตอผูเชื่อของชนชาติทั้งหลาย    2.26, 3.10

 การเทศนาและการเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายที่มีตอชนชาติทั้งหลายในโลก l4:6-7, l5-l9

 การสิ้นสุดของโลก l0:5-6; ll:l5; l3:8; l7:8

 คํ าอธิบายถึงฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม และเหตุการณที่เกิดขึ้นในแผนดินนั้น
5:9-l0,l3; 7:9-ll; l5:4; บทที่ 2l และ 22 (ขออางอิงโดยเฉพาะถึงชาติตางๆ ในบทที่
2l:24,26; 22:2)


