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สงครามครั้งสุ ดท้ าย Armageddon
สภาพการเมื อง และเศรษฐกิ จในปั จจุ บ ันได้ส ร้ า งความปั่ น ป่ วนแก่ ส ถานการณ์ โ ลก อย่า ง
มากมายทีเดี ยว ทั้งปั ญหาเงิ นเฟ้ อ (Inflation) และเงิ นฝื ด (recession) ในขณะที่ผูน้ าประสบปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ ยังผลสะท้อนไปถึงเสถียรภาพทางการเมือง จะเห็นได้วา่ มีการเปลี่ยนรัฐบาล และประกาศยุบ
สภากันในหลายประเทศ ยิ่งสถานการณ์ แต่ละประเทศประสบความยุ่งเหยิง ก็ทาให้สถานการณ์ โลก
ตรึ งเครี ยดไปด้วย
สงครามเกิดขึ้นในที่หลายแห่งทัว่ ไป สงครามที่จะมีผลต่อทุกประเทศทัว่ โลก ก็คือ สงครามใน
ตะวันออกกลาง สงครามเมื่ อเดื อน ตุ ลาคมระหว่างอิ สราเอล กับอี ยิป ต์ และซี เรี ยนั้น ทาให้อาหรั บ
ประกาศตัดน้ ามัน เป็ นเหตุให้เศรษฐกิจของหลายประเทศขาดทุน และถึ งกับเสี ยหายอย่างหนัก แม้แต่
ประเทศไทยเองก็ประสบปั ญหาขาดน้ ามัน และราคาน้ ามันถีบตัวขึ้นสู งลิ่ว ยิ่งสร้างความเคร่ งเครี ยดแก่
สถานการณ์โลก
ชาติมหาอานาจต่าง ๆ ได้เสริ มสร้างอาวุธปรมาณูหรื อ นิ วเคลียร์ ไว้อย่างมาก และความรู ้ในการ
สร้างอาวุธนิ วเคลียร์ ก็ไม่ได้เป็ นความลับอีกต่อไป เมื่อก่อนมีเพียง 5 ชาติเท่านั้นที่สร้างอาวุธนิวเคลียร์
ได้คื อ สหรั ฐ อัง กฤษ ฝรั่ ง เศส โซเวีย ต และจี น แต่ ไ ม่นานมานี้ อิ นเดี ย ได้เพิ่ม ขึ้ นมาเป็ นชาติ ที่ 6 ผู้
สังเกตการณ์ในตะวันออกกลางบางคนเชื่ อว่า อิสราเอลก็มีอาวุธนิ วเคลียร์ อยูใ่ นความครอบครอง แต่ยงั
เก็บไว้เป็ นความลับ
จากมูลเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้หลายคนสงสัย และถามกันว่า สงครามนิ วเคลียร์ จะเกิดขึ้น
ไหม มนุ ษย์จะถู กทาลายสิ้ นทั้งโลกหรื อไม่ พระคริ สตธรรมคัมภี ร์พูดถึ งสงครามโลกครั้ งสุ ดท้ายว่า
อย่างไร?
จากการอ่านดู ในพระคาของพระเจ้า จะเห็ นชัดเจนว่า ได้มีการบรรยายถึ งสงครามโลกครั้ ง
สุ ดท้าย อย่างละเอียดละออทีเดียว
1. ชื่ อ อารมาเก็ดโดน (Armageddon) เป็ นอีกชื่ อหนึ่ งในการเรี ยกสงครามโลกครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งผู ้
ต่อต้านพระคริ สต์ (Antichrist) จะเป็ นผูน้ าของพลโลกในการส่ งแสนยานุ ภาพ เข้าถล่มอิสราเอลเพื่อ
ต่อสู ้กษัตริ ยแ์ ห่ งกษัตริ ย ์ คือ พระเยซู คริ สตเจ้าในวิวรณ์ 16:14 เรี ยกการรบครั้งนี้ วา่ “การสงครามในวัน
ใหญ่ของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ”
2. สนามรบ สนามรบของสงครามโลกครั้ งสุ ดท้า ยมี จุ ดรวมส่ ว นใหญ่ ใ นตะวัน ออกกลาง
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท างเหนื อ ตอนกลางของอิ ส ราเอล หรื อ ทางตอนใต้ข องพื้ น ราบเอสดราเอลลอน
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(Esdraelon) ด้านตะวันออกของจอร์ แดน บริ เวณนี้เป็ นหุ บเขาใกล้เทือกเขา Megiddo ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อ
สงครามนี้ ครั้งหนึ่งนโปเลียนมหาราชเคยพูดว่า “กองทัพทัว่ โลกสามารถทาสงครามกันที่นี่”
พื้นราบ Esdraelon นี้ เคยเป็ นสนามรบของสงครามใหญ่ในอดีต อาทิเช่น สงครามที่เดโบราห์
และบาราค ชนะพวกคะนาอัน กิเดโอนรบชนะคนมีเดียน การสิ้ นพระชนม์ของกษัตริ ยซ์ าอูล เพราะการ
โจมตีของฟิ ลิสเตีย เป็ นต้น
3. สงครามนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ? วันหนึ่ งข้างหน้าโลกจะต้องตกอยู่ในภาวะตะลึ งอย่างที่สุด
เพราะมีชนกลุ่มหนึ่งได้อนั ตรธานหายไปจากโลกนี้อย่างลึกลับ ชนกลุ่มนี้ก็คือ คริ สเตียนนัน่ เอง
ใน 1 เธสะโลนิ กา 4:13-18 บอกกับเราถึ งเหตุการณ์ สาคัญอันนี้ “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่
อยากให้ท่านไม่ทราบความจริ งเรื่ องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็ นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่น
ๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่ อว่าพระเยซู ทรงสิ้ นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระ
เยซู น้ นั พระเจ้าจะทรงนาบรรดาคนที่ ล่วงหลับไปแล้วนั้น มากับพระองค์ในข้อนี้ เราขอบอกให้ท่าน
ทราบตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ว่า เราผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมา จะ
ล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์
ด้วยพระดารัสสั่งด้วยสาเนี ยงเรี ยกของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระ
คริสต์ ทตี่ ายแล้ วจะเป็ นขึน้ มาก่ อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็ นอยู่ จะถูกรั บขึน้ ไปในเมฆพร้ อมกับ
คนเหล่ านี้ และจะได้ พบองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เป็ นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคาเหล่านี้เถิด”
ใน 1 โคริ นธ์ 15:51-57 ก็ได้ย้าถึงความคิดอันเดียวกันนี้ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ า
ลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชัว่ ขณะ
เดี ยว ในพริ บตาเดี ยว เมื่อเป่ าแตรครั้งสุ ดท้าย เพราะว่าจะมีเสี ยงแตร และคนที่ตายแล้ ว จะเป็ นขึ้นมา
ปราศจากเน่ าเปื่ อย แล้ วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะว่าสิ่ งซึ่ งเน่าเปื่ อยนี้ ตอ้ งสวมซึ่ งไม่เน่า
เปื่ อย และสภาพอมตะนี้ ตอ้ งสวมสภาพมตะ เมื่อสิ่ งซึ่ งเน่ าเปื่ อยนั้นจะสวมซึ่ งไม่เน่ าเปื่ อย และสภาพ
มตะนี้ จะสวมสภาพมตะ เมื่อนั้นตามซึ่ งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสาเร็ จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัย
แล้ว โอมัจจุราชเอ๋ ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน เหล็กไนของ
ความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ ของบาปคือธรรมบัญญัติ สาธุ การแด่พระเจ้าผูท้ รงประทานชัยชนะแก่เรา
ทั้งหลาย โดยพระเยซู คริ สตเจ้าของเรา” ทันทีที่เสี ยงแตรดังขึ้น คริ สเตียนที่มีอยูใ่ นโลกทั้งหมด จะลอย
ไปพบกับพระเยซู คริ สต์กลางท้องฟ้ า คนที่ไม่ใช่คริ สเตียนนั้นก็จะอยูใ่ นโลกนี้ อีกต่อไป เพื่อที่จะเผชิ ญ
กับยุคมหาประลัยยุคแห่ งความระทมขมขื่น ซึ่ งไม่มียุคใดสมัยใดในประวัติศาสตร์ โลกอีกแล้วที่มนุ ษย์
จะเผชิญกับความยากแค้นแสนเข็ญถึงขนาดนี้ ในวิวรณ์บทที่ 6 ถึง 19 ได้เปิ ดเผยถึงความเป็ นไปในด้าน
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ต่าง ๆ ในระยะ 7 ปี นี้ ซึ่ งเป็ น 7 ปี แห่ งกลียุค (Seven Year period of tribulation) พระเยซูคริ สต์เองได้
เปิ ดเผยถึงวันแห่งความลาบากนี้ มัทธิ ว 24:25-30 “แต่พอสิ้ นความทุกข์ลาบากแห่ งวันเหล่านั้นแล้ว ดวง
อาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์ จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้ าและบรรดาสิ่ งที่มีอานาจใน
ท้องฟ้ า จะสะเทือนสะท้าน เมื่ อนั้นนิ มิตแห่ งบุตรมนุ ษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ า มนุ ษย์ทุกชาติทวั่ โลก
จะตีอกร้ องไห้แล้วจะเห็ นบุตรมนุ ษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้ าทรงฤทธานุ ภาพ และพระสิ ริเป็ นอัน
มาก”
มาระโก 13: 19-20 “ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิ ดความทุกข์ลาบากอย่างที่ไม่เคยมี ตั้งแต่พระเจ้า
ทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไป ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงให้วนั เหล่านั้นย่น
สั้นเข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผถู ้ ูกเลือกสรร ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ พระองค์
จึงทรงให้วนั เหล่านั้นย่นสั้นเข้า”
และในช่วงระยะสุ ดท้ายของกลียคุ 7 ปี นี้เอง ที่สงครามโลกครั้งสุ ดท้าย จะเกิดขึ้น Armageddon
4. สาเหตุของสงครามโลกครั้งสุ ดท้ าย (Armageddon)
นับตั้งแต่เริ่ มประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์ชาติ สงครามได้เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ มนุ ษย์พยายามที่ จะ
แก้ไข หรื อหลีกเลี่ยง แต่ไม่วา่ จะมีความพยายามแล้วสักเท่าไร สันติภาพ หรื อ ความสงบก็หาได้เกิดขึ้น
ไม่ “เขาทั้งหลายได้รักษาแผลแห่งประชากรของเรา แต่เล็กน้อยกล่าวว่า สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ เมื่อไม่มี
สวัสดิภาพเลย” (เยเรมีย ์ 6:14)
บางคนตั้ง คาถามว่า มนุ ษ ย์เราจะอยู่กนั อย่างสันติ ไม่ได้หรื อ ทาไมเราจะต้องฆ่ าฟั นกันด้วย
มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงสงคราม ก็เพราะเขาไม่ยอมรับสาเหตุข้ นั พื้นฐาน ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “อะไรเป็ น
สาเหตุของสงคราม และอะไรเป็ นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่าน
หรื อที่ทาให้ท่านต่อสู ้กนั ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะ
และทาสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ” (ยากอบ 4:1-2)
เหตุผลสาหรับสงครามโลกครั้งสุ ดท้าย (Armageddon) กล่าวได้วา่ เป็ นการพิพากษาต่อประเทศ
ต่าง ๆ (โยเอล 3:2 วิวรณ์ 16:14 15:15 และ 16:9)
5. สงครามระเบิด
ขัน้ ที่ 1 การโจมตีของสหพันธ์กลุ่มชาติอาหรับ สงคราม Armageddon เปิ ดฉากด้วยการบุกของ
กลุ่มชาติอาหรับตามคาพยากรณ์ของดาเนียล “พอถึงเวลาวาระสุ ดท้ายพระราชาแห่ งถิ่นใต้ จะมาสู ้กบั เขา
และพระราชาแห่ งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ ท่านอย่างลมบ้าหมูพร้อมด้วยรถรบ และพลม้า และเรื อรบเป็ น
อันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศต่าง ๆ แล้วไหลท่วม และผ่านไป” (ดาเนียล 11:40) กษัตริย์ทิศทักษิณ
(ใต้ ) นี้ก็ได้ แก่ ประเทศอียิปต์ และอาหารอื่น ๆ ที่อยูต่ อนใต้ของอิสราเอล ในปั จจุบนั นัน่ เอง ขณะที่กลุ่ม
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ชาติอาหรับเปิ ดการโจมตีเต็มอัตรานั้น รัสเซี ยก็จะส่ งกองทัพบุกลงมาเช่นกัน ในตะวันออกกลาง พระ
คัมภีร์เรี ยกรั สเซี ยว่ า กษัตริ ย์ทิศอุดร (เหนือ) ทัพของรัสเซี ยมีความเข้มแข็งมาก ประเทศอียิปต์ลิบยา
และดุซิม ก็ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของรัสเซีย (ดาเนียล 11:40-45) เรื่ องราวตอนนี้ก็พยากรณ์ไว้เช่นกัน ในเอ
เสเคียล 38:14-17 และโยเอล 2:1-10) รัสเซี ยเดิมนั้นก็มุ่งจะโจมตีอิสราเอล แต่เมื่อส่ งทหารเข้าในอียิปต์ก็
ทาการยึดครองประเทศอาหรับด้วย ในปฐมกาล 16:12 ได้กล่าวว่า อาหรับเป็ นดุจดังลาป่ า มือของเขาจะ
ต่อสู ้คนทั้งปวง แต่ในเวลาสุ ดท้าย อาหรับจะสามารถรวมกันได้เป็ นกลุ่มประเทศที่น่าเกรงขามยิง่
ขัน้ ที่ 2 ในขณะที่รัสเซี ยทาการยึดครองแอฟริ กาอยูน่ ้ นั กองทัพใหญ่ทางด้านตะวันออกก็เตรี ยม
บุกในตะวันออกกลางเช่ นกัน มี ข่าวลื อการระดมพลครั้งใหญ่ของจี นแดง “แต่ข่าวจากทิ ศตะวันออก
และทิศเหนือจะกระทาให้เขาตกใจและ....” (ดาเนียล 11: 44) เหตุการณ์น้ ี บรรยายไว้ใน วิวรณ์ 9:13-16
เช่นนั้น ซึ่ งพูดถึงการล้มตาย 33.33% (หนึ่งในสาม) ของพลโลกทั้งหมด
ขณะที่ รั ส เซี ย มองขึ้ น ไปทางเหนื อ จากประเทศอี ยิ ป ต์ รั ส เซี ย ก็ จ ะได้ข่ า วการฟื้ นตัว ของ
อาณาจักรโรมันที่เตรี ยมตัวจะเข้ายุง่ เกี่ยวในสงครามตะวันออกกลาง อาณาจักรโรมันที่ฟ้ื นตัวนี้ นกั ศาสน
ศาสตร์ เ ชื่ อ ว่ า เป็ นเครื อประเทศในตลาดร่ ว มยุ โ รป ผู ้น าคื อ ผู ้ต่ อ ต้า นพระคริ สต์ โ รมัน (Roman
Antichrist) จะยกกองทัพเข้าป้ องกันอิสราเอลจากการโจมตีของอาหรับและรัสเซี ย ทั้งนี้ เพราะผูต้ ่อต้าน
พระคริ สต์ Antichrist ได้ทาสัญญาป้ องกันกับอิสราเอล ตามคาพยากรณ์ล่วงหน้าของดาเนี ยล 9:27 “ท่าน
จะทาพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็ นอันมากอยูห่ นึ่ งสัปดาห์ ผูท้ ี่จะกระทาให้เกิดความวิบตั ิน้ นั จะมาบน
ปี กของสิ่ งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กาหนดไว้จะถูกเทลงเหนื อผูก้ ระทาให้เกิดความวิบตั ิ
นั้น”
จากนั้นรัสเซี ยจะเดินทางกลับ จากอียิปต์เข้าสู่ อิสราเอลอย่างรวดเร็ ว เพื่อรวบรวมแสนยานุ ภาพ
ที่นนั่ กองทัพอันเกรี ยงไกรของโซเวียตจะตั้งอยูใ่ นบริ เวณของกรุ งเยรู ซาเล็ม (ดาเนียล 11:44-45)
ขั้นที่ 3 ในการต่อสู ้น้ ี รัสเซี ยจะถูกทาลายย่อยยับ โดยอาณาจักรของโรมันใหม่ ภายใต้การนา
ของผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ Antichrist (ดาเนี ยล 11:45 เอเสเคียล 38:18-39:5) เศคาริ ยาห์ ได้พูดถึงทหาร
เหล่านี้วา่ จะได้รับโรคระบาดในลักษณะที่วา่ “คือ เนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยูไ่ ด้ ตาของเขาจะ
เน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก” (เศคาริ ยาห์ 14:12)
นับเป็ นเวลาหลายร้อยปี ทีเดียวที่คนเรี ยนรู้พระคัมภีร์ ไม่อาจตีความหมายว่าโรคที่เศคาริ ยาห์พูด
ถึงคือโรคอะไร แต่จากการที่ญี่ปุ่นถูกระเบิดนิวเคลียร์ ที่นางาซากิ และฮิโรชิมา สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
นั้น โลกเราจึงเข้าใจคาพยากรณ์ของเศคาริ ยาห์ดีข้ ึน
อาวุธนิ วเคลียร์ จะต้องถูกนามาใช้อย่างแน่ นอนในอนาคต ประเทศ 2 มหาอานาจจะไม่ทุ่มเงิ น
นับ พัน ๆ ล้าน โดยไม่ นาสิ่ ง นั้นมาใช้ แม้จ ะมี การเจรจาลดอาวุธนิ วเคลี ยร์ หลายสิ บครั้ ง ที่ เอลซิ ง กิ
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ประเทศฟิ นส์ แลนด์ แต่เพราะความไม่ไว้ใจกัน อาวุธนิวเคลียร์ แทนที่จะลดลงกลับเพิ่มจานวนมากขึ้น
กว่าเก่า
ขั้นที่ 4 กษัตริ ยท์ างด้านตะวันออก ซึ่ ง หมายถึ ง ประเทศในเอเซี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จี น จะ
กรี ธาทัพพล 200 ล้านเดินทางมาถึง แม่น้ ายูเฟรติส (Euphrates) เพื่อเตรี ยมเข้าโจมตีผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์
ซึ่ งขณะนั้นจะอยูใ่ นประเทศอิสราเอล (วิวรณ์ 16:12)
ขัน้ ที่ 5 เพราะการเคลื่อนไหวของฝ่ ายตะวันออก ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์จะทาการระดมพลทัว่ โลก
ที่จะทาการปราบกษัตริ ยห์ ลายองค์ของตะวันออก (พหู พจน์) ซึ่ งกองทัพเหล่านี้ จะทาการเผชิ ญหน้ากัน
ในแผ่นดิ นของอิ สราเอล และพร้ อมที่ จะบดขยี้อีกฝ่ ายหนึ่ งให้แหลกลาญไป และที่นี่จะเป็ นพื้นที่ราบ
ของสงคราม Armageddon (วิวรณ์ 16:13-14)
นาทีวกิ ฤติ มันเป็ นสิ่ งที่มนุษย์คาดไม่ถึงเลยว่า วันหนึ่งข้างหน้าจะมีการเผชิญหน้าทางทหารกว่า
300 ล้านคนในอิสราเอล อารยธรรมและความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุษย์ชาติ ที่พฒั นามาเป็ นพัน ๆ ปี นั้นจะ
หมดลง
ในที่สุดสงครามก็ถึงจุดระเบิด ณ หุ บเขาแห่ ง Armageddon (วิวรณ์ 16:16) การปะทะกันอย่าง
รุ นแรงเกิดขึ้นรอบเยรู ซาเล็ม และยูดาซึ่ งจานวนพลรบเป็ นร้ อยล้านนี้ ไม่เป็ นที่น่าแปลกใจเลยที่ยอห์น
ได้ทานายถึงว่า เลือดจะไหลสู งเทียมบังเหี ยนม้า เป็ นระยะทางยาวถึ ง 300 กิโลเมตร (วิวรณ์ 14:20) ใน
หุบเขาจอร์แดน “ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ และมีพระสุ รเสี ยงดังออกมาจากพระ
ที่นงั่ ในพระวิหารนั้นว่า “สาเร็ จแล้ว” และเกิดมีฟ้าแลบ มีเสี ยงต่าง ๆ มีฟ้าร้อง และเกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ซ่ ึ งตั้งแต่มีมนุ ษย์เกิดมาบนแผ่นดิ นโลกไม่เคยมีแผ่นดิ นไหวร้ ายแรงเช่ นนี้ เลย มหานครนั้นก็แยก
ออกเป็ นสามส่ วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็ล่มจม พระเจ้ามิ ได้ทรงลื มมหานครบาบิโลน
พระองค์ท รงให้นครนั้น ดื่ ม ถ้วยแห่ ง พระพิ โรธอันใหญ่ ของพระองค์ และบรรดาเกาะต่า ง ๆ ก็ หนี
หายไป และภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผใู ้ ดพบ และมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจาฟ้ าถูกคนทั้งปวงแต่ละก้อนหนัก
ประมาณห้าสิ บกิโลกรัม คนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้า เพราะภัยพิบตั ิที่เกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะว่าภัย
พิบตั ิจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิง่ นัก” (วิวรณ์ 16:17-21)
ในขณะที่สงครามมหาวินาศกาลังดาเนินอยูน่ ้ นั เมืองทุกเมืองในโลกนี้จะพังพินาศกลายเป็ นพื้น
ราบ การพังทลายครั้งนี้ อาจเป็ นเพราะแผ่นดินไหวจากธรรมชาติจริ ง (วิวรณ์ 16: 18) หรื อแผ่นดินไหว
เกิดจากการแลกเปลี่ยนอาวุธนิวเคลียร์ ของทั้ง 2 ฝ่ าย ต่างก็ยงิ อาวุธมหาประลัยเข้าหากัน
ท่ า นหลับ ตาวาดภาพสั ก นิ ด เถอะว่า โลกมนุ ษ ย์จ ะอลหม่ า นขนาดไหน เมื อ งใหญ่ ๆ เช่ น
นิ วยอร์ ค ซานฟรานซิ สโก ลอนดอน มอสโคว์ ปั กกิ่ง โตเกี ยว รวมทั้งกรุ งเทพมหานครด้วยจะต้ องพัง
พินาศราบเป็ นหน้ ากลอง! ราบเรียบ! ไม่ มีอะไรเหลือ!
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ในขณะที่สงคราม Armageddon จะถึงจุดสุ ดยอด เสี้ ยวที่มนุษย์จะล้างโลกด้วยระเบิดอะตอมมิค
นั้นเอง พระเยซู ค ริ ส ต์จ ะปรากฏตัวขึ้ นการเสด็ จ กลับ มาครั้ งที่ 2 ของพระเยซู ค ริ ส ต์ พระบาทของ
พระองค์ จะแตะลงบนยอดเขามะกอกเทศเป็ นแห่ งแรก และภูเขามะกอกเทศจะแยกออกตรงกลางเป็ น 2
ลูก ทางเหนื อ และใต้ (เศคาริ ยาห์ 14:4) การเสด็จกลับมาครั้งนี้ พระองค์ กลับมาพร้อมผูท้ ี่ได้เชื่ อ และ
วางใจในพระองค์ส่วนผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระคริ สต์ก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษ และทิ้งลงในบึงไฟใหญ่
พระคริ สต์ จะสร้ างอาณาจักรของพระองค์ บนโลกนี้ และจะปกครองด้ วยพระองค์ เองเป็ นเวลา
1000 ปี (หนึ่ งพันปี ) กับผูท้ ี่วางใจในพระองค์ (คริ สเตียน) ในระยะ 1000 ปี นี้ จะมีแต่ความสงบสุ ข ไร้
ทุกข์ และระบอบการปกครองจะเป็ นแบบ Theocratic หมายถึงว่า พระเจ้าจะทาการปกครองประชาชน
โดยตรง ศูนย์การบัญชางานอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม

การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์
ในขณะที่สงคราม Armageddon จะถึ งจุดสุ ดยอดนั้น พระเยซู คริ สต์จะเสด็จกลับมาพร้ อมสง่า
ราศี พระบาทของพระองค์จะแตะลงที่ยอดเขามะกอกเทศ ด้านตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม การเสด็จ
กลับมาครั้งนี้ ไม่ใช่มาเพื่อแสดงความรักหรื อมาปลอบประโลม แต่เป็ นการมาอย่างพระเดช คือ มาเพื่อ
“พิพากษาโลก” เราทุกคนจะต้องเผชิญกับการพิพากษาอันน่ากลัวยิ่งของพระเจ้า หากไม่มีพระคริ สต์ใน
ชีวติ ของเรา นานาประเทศจะต้องยืนอยูต่ ่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้า “บรรดาประชาชาติต่าง ๆ จะประชุ ม
พร้อมกันต่อพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุ ษย์ท้ งั หลายออกเป็ นสองพวก เหมือนอย่าง
ผูเ้ ลี้ยงแกะ จะแยกแกะออกจากแพะ” (มัทธิว 25:32)
1. สถานที่ การพิพากษาครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในสถานที่ ที่กาหนดไว้แน่นอน คือ หุ บเขาเยโฮชาฟั ท
(The Valley of Jehoshaphat) “เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติท้ งั สิ้ น และนาเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชา
ฟั ท และเราจะเข้าสู่ การพิพ ากษากับเขาที่ นั่น ด้วยเรื่ องประชากรของเรา คื ออิ ส ราเอลมรดกของเรา
เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา” (โยเอล 3:2)
2. ข้ อหา ข้อหาที่ชนชาติจะได้รับการกล่าวโทษ ก็คือ การปฏิ บตั ิชาวยิว “แล้วพระมหากษัตริ ย ์
จะตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่ งท่านมิได้กระทาแก่ผตู ้ ่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่ งใน
พวกนี้ ก็เหมือนท่านมิ ได้กระทาแก่ เราด้วย” (มัทธิ ว 25:45) และการปฏิ เสธข่าวดี ของพระเยซู คริ สต์
“หลักการพิพากษามี อย่างนี้ คื อความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุ ษย์ได้รักความมื ดมากกว่ารั ก
ความสว่าง เพราะกิจการของเขาเลวทราม เพราะทุกคนที่ประพฤติชวั่ ก็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึ ง
ความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทาของตนจะปรากฏ แต่ผทู ้ ี่ประพฤติชอบก็มาสู่ ความสว่าง เพื่อให้เห็นว่า
การกระทาของเขานั้นได้กระทาโดยพึ่งพระเจ้า” (ยอห์น 3:19-21)
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3. ผลลัพธ์ การลงโทษสาหรับทุกคนที่ไม่ได้บงั เกิดจากพระวิญญาณ คนที่ไม่มีพระคริ สตเจ้าใน
ชีวิต “พระองค์จะตรัสกับบรรดาผูท้ ี่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์วา่ ท่านทั้งหลายผูต้ อ้ งแช่ งสาป
จงถอยไปจากเรา เข้าไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ (ซึ่ งเตรี ยมไว้สาหรับมารร้าย และสมุนของมันนั้น”
(มัทธิว 25:41)
ส่ วนผูท้ ี่ บงั เกิ ดใหม่โดยพระวิญญาณแล้ว ก็จะได้รับพระพร เข้าส่ วนในแผ่นดิ นของพระเจ้า
“ขณะนั้น พระมหากษัตริ ยจ์ ะตรัสแก่บรรดาผูท้ ี่อยู่เบื้ องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายที่
ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่ งได้ตระเตรี ยมไว้สาหรับท่านทั้งหลาย
ตั้งแต่แรกสร้างโลก” (มัทธิว 25:34)
ท่ า นได้ท ราบเรื่ อ งราวของ Armageddon สงครามมหาประลัย ที่ พูด ถึ ง ข้า งต้น มันมี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องกับชี วิตทุก ๆ คนมากที เดี ยว บางคนอาจจะตายเสี ยก่ อนที่จะได้เห็ นสงครามครั้งสุ ดท้าย แม้
กระนั้นก็ตาม เราก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อหน้าพระเจ้าอยูด่ ี
พระคัมภีร์บอกกับเราว่า วันหนึ่ ง คริ สเตียนจะลอยไปพบพระเยซู กลางอากาศ คนที่ตายไปใน
พระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมาใหม่ พร้อมด้วยร่ างกายใหม่ และเขาที่เชื่ อในพระองค์เหล่านี้ จะมาพร้อมกับพระ
คริ สต์ เพื่อที่จะพิพากษาโลก แน่ นอนที่สุด ท่านไม่อยากที่จะตกอยู่ในการพิพากษาซึ่ งที่อยูส่ ุ ดท้ายก็คือ
บึงไฟใหญ่ในนรก ท่านปรารถนาที่จะเป็ นพลไพร่ ของพระคริ สต์ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ท่ านจะเป็ นคริ ส
เตียนได้ อย่างไร ต่อไปนี้เป็ นข่าวดีของพระเจ้าที่เราอยากจะบอกแก่ท่าน
แม้มนุษย์จะกบฏต่อพระเจ้า ก็หาได้ทาให้พระองค์ละทิ้งเราไม่ “แต่พระเจ้าทรงสาแดงความรัก
ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยูน่ ้ นั พระคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา”
(โรม 5:8) และเพราะการตายบนไม้กางเขน ของพระคริ สต์นี่เองที่เรากลายเป็ นคนบริ สุทธิ์ อีกครั้งหนึ่ ง
“แต่ท่านถูกบาดเจ็บ เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ าเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอน
อันทาให้เราทั้งหลายสมบูรณ์น้ นั ตกแก่ท่านที่ท่านฟกช้ านั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5)
แต่การรู ้ เท่านี้ ยงั ไม่เพียงพอ เราต้องเชื่ อ และวางใจในพระเยซู คริ สต์ ครั้งหนึ่ งนายคุ กเคยถาม
อัครสาวกเปาโลผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์ว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทาอย่างไรจึงจะรอดได้” เปาโลและซี ลาจึง
กล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่านด้วย” (กิจการ 16:3031)
ในวันนีท้ ่านสามารถจะอธิษฐาน และอัญเชิญพระคริสต์ ให้ เข้ ามาสถิตในใจท่ าน เพราะพระองค์
สั ญญาไว้ว่า “แต่ ส่ ว นบรรดาผูท้ ี่ ต้อ นรั บ พระองค์ ผูท้ ี่ เชื่ อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ ท รง
ประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า ” (ยอห์น 1:12) หากท่านได้กระทาอย่างนี้ ดว้ ยความจริ งใจแล้ว
วันนี้คือ วันแห่งประสบการณ์ที่พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
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ถ้าท่านใคร่ จะรู ้เรื่ องราวของพระคริ สต์มากขึ้น หรื อมีขอ้ สงสัยอะไร โปรดเขียนจดหมายไปที่
พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ ฯ 68 ซอยสุ สาน สาธรเหนื อ กรุ งเทพ ฯ 5 เรายินดีที่จะส่ งหนังสื อบางเล่มที่จะ
ช่วยให้ท่านมีความกระจ่างมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพระพร

ยงยุทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
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อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบคุณ Dr. Henry
Breidenthal อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน
พระคริสตธรรมกรุ งเทพ ทีใ่ ห้ ข้อคิดอันเป็ น
ประโยชน์ อย่ างมาก อีกทั้งกรุ ณาตรวจทาน
ต้ นฉบับ
และขอขอบคุณ คุณสุ พร ตู้สิริ ที่
ช่ วยในการพิมพ์ดีด และคัดลอกข้ อพระ
คัมภีร์ต่าง ๆ ไว้ ณ ทีน่ ีด้ ้ วย
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