สงครามอารมาเกดโดน
ศจ.ดร.วิเชียร วัฒกีเจริญ
คําวา “อารมาเกดโดน” เปนภาษาฮีบรู แปลวา สงครามศาสนา ระหวางมารซาตานกับพระเจา
สถานที่ทําสงครามจะเปนเมืองเมกิดโด ปรากฏใน 2 พงษกษัตริย 9:27 “เมื่ออาหัสยาหพระราชาแหงยู
ดาหเห็นดังนัน้ พระองคทรงหนีไปในทิศเมืองเบธฮักดาน และเยฮูก็ติดตามพระองคไปตรัสวา “จงยิง
ทานในรถรบดวย” และเขาทั้งหลายไดยงิ พระองคตรงทางขามเขาตําบลกูร ซึ่งอยูใกลฮิบเรอัม และ
พระองคทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโด และสิ้นพระชนมทนี่ ั่น”
พระธรรมตอนนี้ กลาวถึงเมืองเมกิดโด ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม
แมน้ําจอรแดน ทะเลตาย และจนถึงทะเลแดง เปนสงครามโลกครั้งยิ่งใหญและครั้งสุดทายที่พระเยซู
คริสตเจาจะทรงเสด็จมาเปนครั้งที่สอง
คริสเตียนหลายคนไมเชื่อวา อารมาเกดโดน จะเปนสงครามครั้งสุดทาย ซึ่งพระเจาทรงตรัสแก
ยอหนผูเขียนวิวรณไดบันทึกใหเราทราบและเตรียมตัว ตั้งแตอาดัมและเอวาเปนตนมาทุกยุคทุกสมัย
ประชากรโลกไดทําสงครามกันมาครั้งแลวครั้งเลา มนุษยฆากันไมวาสงครามในรูปแบบใดนับครั้งไม
ถวน ความพินาศของมนุษยและสัตวตองลมตายอยางมากมายเหลือที่จะนับได
สงครามที่ใหญยิ่งไดผานมาแลว ไดแกสงครามโลกสองครั้งที่เกิดขึ้นในอดีตสงครามโลกครั้งที่
1 เกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ.1914 ระหวางประเทศพันธมิตรกับเยอรมันนีที่มุงหมายจะเปนเจาโลก และสิ้นสุดใน
ป ค.ศ.1918 ประเทศตาง ๆ ตองสูญเสียชีวิตทหาร พลเรือน ลูกเล็กเด็กแดงประมาณสิบลานคน ที่สุด
เยอรมันเปนผูแ พสงคราม
ตอมาสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในป ค.ศ.1941 ระหวางเยอรมันนี อิตาลี และญี่ปุน กับ
พันธมิตรไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย ที่สุดสงครามไดสิ้นสุดลงในป ค.ศ.1945
เปนวันที่ 2 กันยายน ในปนั้นเอง ญี่ปนุ ไดสงผูแทนจักรพรรดิลงนามบนเรือรบของอเมริกัน เพราะ
อเมริกันไดนําระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกไปทิ้งที่ฮิโรชิมา ในวันที่ 6 สิงหาคม 1945 และลูกที่สองที่
เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ปเดียวกัน ชาวญี่ปนุ ตายไมนอยกวาลานคนเศษ ทั้งบาดเจ็บสาหัส
และเสียอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมากมาย
สวนในเยอรมันนี ฮิตเลอรไดสั่งใหฆาชาวยิวเสีย หกลานคนเศษ สงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ไดครา
ชีวิตมนุษยไปถึง 25 ลานคนเศษ ความเสียหายอยางอื่นไมไดกลาว บานเมือง อาคารบานเรือน สิ่งมีคา
อื่นอีกมากมายตางถูกทําลายยอยยับเนื่องจากสงครามอยางนาใจหายดังกลาว
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ทุกคนมีคําถามวา โลกนี้จะเกิดมีสงครามโลกครั้งที่ 3 ไหม? แตพระเจาทรงสอนเราผูเปนบุตร
ของพระองควา ใหเราระวังและเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญกับเหตุการณนั้นทีจ่ ะมาถึง
ในพระธรรมวิวรณ 16:16 “มันทั้งสามไดชุมนุมพวกกษัตริยที่ตําบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกวา
“อารมาเกดโดน”
จํานวนทหารทั้งหมดในสงครามอารมาเกดโดน อยางนอยจะมาจากตนเหตุสองทาง (1) จํานวน
200 ลานมาจากเอเชีย (วิวรณ 9:16) “และมีพลทหารมาสองรอยลาน นี่คือจํานวนที่ขาพเจาไดยนิ ” มา
จากกําลังทางตะวันตกที่ตอสูพระคริสตเจา สิบเปอรเซ็นตของพลเมืองโลก ปจจุบันมีหกพันลานคน
และจะมีกองทัพถึง 600 ลานในสงครามอารมาเกดโดน ผลปรากฏจํานวน 600 ลานจะมาจากเอเชียและ
ยุโรป
ภายในพืน้ ที่ของสงครามที่ทราบแนนอนในประวัติศาสตรอิสราเอล
ตั้งแตภูเขาเมกิดโด
บัญชาการในทุงราบเจสริลกับทุงกวางของเอสตราลอน เปนตัวแทนยุทธศาสตรในทุงเขาของทางเหนือ
อิสราเอล อันเปนประตูใหญไปสูภูเขาทางทิศเหนือสูกรุงเยรูซาเล็ม
เหตุการณของอารมาเกดโดนสรุปแลวมีดงั นี้
1. แมน้ํายูเฟรติส ในเตอรกี ซีเรีย และอิรัก ปจจุบันจะแหงขอด
2. กองทัพตาง ๆ จากตะวันออกจะยาตราทัพเขาสูตะวันออกกลาง
3. ซาตานยุยงใหกองทัพของโลกตอสูตะวันออกกลาง
4. พวกเขาทั้งหมดจะพบกันในเมกิดโด (ทางเหนือของอิสราเอล) และสงครามจะขยายกวางลง
มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทะเลตายและถึงทะเลแดง
5. โลกทั้งหมดจะลุกเปนไฟ เพราะการบอมบดวยอาวุธนิวเคลียรและเหตุวิบัติ เหลือวิสัยของ
มนุษยจะเกิดขึน้
6.พระเยซูคริสตเจาจะทรงเสด็จมาเพื่อยุติสงครามสับสนของโลกเพื่ออาณาจักรจะครอบครอง
โลกหนึ่งพันป

อารมาเกดโดน—ทางภูมิศาสตร
อารมาเกดโดนไดอธิบายถึงสิ่งเลวรายของความกลัว เรื่องสิ้นสุดปลายของแผนดินโลก จะเปน
สงครามที่ทําใหมนุษยฆาตัวตายมากที่สุดในประวัติศาสตรเพราะพวกเขาดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด
ตามที่ทานยอหนผูประพันธวิวรณเห็นวา ขนาดของสงครามอารมาเกดโดนไดเรียงรายเปนแนว
ยาวถึง 200 ไมล การขยายตัวอาจเปนไปไดในปาเลสไตนเปนหุบเขาแมน้ําจอรแดน จากทิศใตสุดของ
ทะเลกาลิลี ไปจดทะเลตายและแมน้ําแหงขอดเรียกวา วาติแอด อราบาห (Wali Al Arabah) ถึงทะเลสาบ
ของลีเลทอะคาวบา
2

ขณะที่อารมาเกดโดนเริ่มตนเปนเวลาทีย่ ิ่งใหญของการเริ่มตนฟนฟูและกลับใจใหม และความ
ทนทุกขลําบากที่สุด ชาวยิวจะเห็นพระพักตรของพระเจา และจะยินยอมรับพระเยซูคริสตเจาเปนองค
พระเมสสิยาหเปนครั้งแรก (เศคาริยาห 138-9) พยากรณวา 1/3 ของชาวยิวจะหันกลับมาหาพระเยซู
คริสตเจา
แตอารมาเกดโดนจะไมจํากัดแคแผนดินของอิสราเอลหรือตะวันออกกลางเทานั้น
เพราะ
ตะวันออกและตะวันตกจะพบกันในสงคราม ความสะดุงกลัวที่ยิ่งใหญที่สุดจะเปนคลื่นกระทบทั้งโลก
ทั้งเกาะตาง ๆ และภูเขาจะจมหายไป และอาวุธทั้งหลายที่เหลือเชื่อจะถูกปลอยนํามาใชหมด ทานเศคาริ
ยาห 13: 8, 9 ไดกลาววา “พระเจาตรัสวา ทั่วทั้งแผนดินจะตองกําจัดเสียใหพนิ าศสองในสาม และเหลือ
ไวหนึ่งในสาม...เขาจะรองทูลออกพระนามของเรา และเราจะตอบเขา เราจะกลาววาเขาทั้งหลายเปนชน
ชาติ และเขาจะกลาววา พระเยโฮวาหคือพระเจาของขาพเจา” พระธรรมตอนนี้ หมายความถึงชาวยิวซึ่ง
ในที่สุดจะหันกลับมาเชื่อพระเยซูคริสตเจา วิวรณ 16:20 “และบรรดาเกาะตาง ๆ ก็หนีหายไปและภูเขา
ทั้งหลายก็ไมมผี ูใดพบ”

อารมาเกดโดน—กองทัพตะวันออก
เริ่มแรก กองทัพจากตะวันออก 200 ลานคนที่เขมแข็ง (วิวรณ 9: 16) จะยาตราทัพเขาไปทาง
ตะวันออกกลาง เครื่องหมายการเคลื่อนทัพจะมาพบกันที่อิรัก ซึ่งควบคุมสวนใหญของแมน้ํายูเฟรติส
(วิวรณ 16:12) “ทูตสวรรคองคที่หกเทขันของตนลงที่แมน้ําใหญ คือแมน้ํายูเฟรติสทําใหน้ําในแมนา้ํ นั้น
แหง เพื่อเตรียมมรรคาไวสําหรับบรรดากษัตริยที่มาจากทิศตะวันออก”
ประการที่สอง ซาตานจะรวบรวมกองทัพของโลกเพื่อเผชิญกับความเคลื่อนไหวของกองทัพ
อิสราเอล บางทีเพราะวาความขัดแยงกันระหวางชาวอิสราเอลกับชาวอาหรับ ซึ่งจะเขมงวดในการตัด
การสงน้ํามันไป บางทีอาจจะเปนความมั่นคั่งของทะเลตายในอิสราเอลก็เปนได

อารมาเกดโดน—กรุงเยรูซาเล็ม
ผูเผยพระวจนะของพระเจารายงานซ้ําแลวซ้ําอีกถึงการเกีย่ วของกับเยรูซาเล็ม ในสงครามยุค
สุดทายนี้ (เศคาริยาห 12: 2-10, 14:2-3) เมืองนั้นเปนเหมือนกับถวยที่สั่นคลอนอยูในมือของคนที่ตัวสั่น
ผูเผยพระวจนะโยเอลไดเห็น “หุบเขาของโฮชาฟด” ใกลกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งพระเมสสิยาหจะ
ทําลายกองทัพของโลกในที่สุด (โยเอล 3:14) เมฆแหงสงครามขยายไปทางใตจดทะเลตายถึงอาวอควา
บา และเมืองทาที่สวยงามอีแล็ค
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อารมาเกดโดน—การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสตเจา
ขณะที่สงครามอารมาเกดโดนถึงจุดสุดยอด ดูเหมือนมนุษยจะสูญพันธเสียแลว พระเยซูคริสต
เจาจะเสด็จกลับมา (วิวรณ 19) กองทัพในโลกจะกลับไปใชอาวุธตอสูพระคริสตเจา แตก็ไรประโยชน
เพราะพระแสงคมจะออกจากพระโอษฐจะกลายเปน “ดาบที่คมกริบ” (วิวรณ 19:15) ซึ่งมีฤทธิ์จะทําลาย
การตอตานกองกําลังตาง ๆ ในโลกนี้ เปนดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเปนพระวจนะของพระเจา
เพราะพระวจนะจากพระโอษฐของพระคริสตเจาจะขับกําลังของโลกนี้ออกไป พระองคจะเสด็จมาอยาง
พระบรมมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลาย และพระผูเปนเจาเหนือพระทั้งปวง

คริสเตียนจะตองเตรียมตัวอยางไร?
นี่คือปญหาที่ใหญกวาทุกอยางในพระธรรมวิวรณ 13: 8 “....เวนแตคนทั้งปวงที่มชี ื่อจดไวใน
หนังสือแหงชีวิตของพระเมษโปดก ผูถกู ปลงพระชนมซึ่งในพระดํารัสของพระองคเมื่อครั้งยังไมเกิด
วันนัน้ เลย”
ในสดุดี 69: 28 “ผูใดทําบาปตอเราแลว เราจะลบชื่อผูนั้นเสียจากทะเบียนของเรา”
เมื่อเราสรุปแลว คริสเตียนตองมีชื่ออยูในสมุดแหงชีวิต ซึ่งพระเจาทรงสรางไวตั้งแตสรางโลก
ในกอนสมัยของอาดัมและเอวาเสียดวยซ้ํา ลักษณะของผูที่มีชื่อในสมุดแหงชีวิตคือ
1. คริสเตียน ไดรับการไถโทษจากพระโลหิตของพระเมษโปดกแลว
2. คริสเตียนทีไ่ ดกลับใจและมีชีวิตใหมแลว
3. คริสเตียนทีย่ อมกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
ขอพระเจาทรงอวยพระพรเราทุกคน ใหเตรียมพรอมสําหรับอารมาเกดโดน อาเมน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม - เมษายน
2007, หนา 33-36.
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