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บทที่ 1 พระเยซูคริสต์ ใกล้ จะเสด็จกลับมาแล้ ว
พระกิตติคุณโยฮันได้บ่งถึงพระเยซูคริ สต์ไว้ดงั นี้
“ในปฐมกาลพระวาทะดารงอยู่ และพระวาทะทรงสถิ ตอยู่กบั พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็ น
พระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงดารงอยูก่ บั พระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสิ่ งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ใน
บรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้น ไม่มีสักสิ่ งเดียวที่เป็ นมานอกเหนือพระวาทะ
พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุ ษย์และทรงอยูท่ ่ามกลางเรา บริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณและความจริ ง
เราทั้งหลายได้เห็นพระสง่าราศีของพระองค์ คือพระสง่าราศี อันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา”
(พระธรรมยอห์น 1:1-3,14)
การปรากฏพระองค์อีกครั้งหนึ่ งของพระเยซู คริ สต์ ผูท้ รงเป็ นพระภาคที่สองในตรี เอกานุ ภาพ
ของพระเจ้านั้น จะเป็ นเหตุการณ์ที่อุบตั ิข้ ึนอย่างรวดเร็ วที่สุด และแพร่ สะพัดมากที่สุดกว่าเหตุการณ์ใด
ๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่พระเจ้าได้ทรงวางรากสร้างโลก ในตอนรุ่ งอรุ ณแห่ งประวัติศาสตร์ มนุ ษยชาติพระ
เจ้าได้ทรงสัญญาว่า พระผูช้ ่วยให้รอดของโลกจะเสด็จมารับสภาพมนุ ษย์จากพงศ์พนั ธุ์ของหญิง และใน
ที่สุดเมื่อครบกาหนดเวลาของพระองค์ ขณะที่ทูตสวรรค์กาลังเฝ้ ามองอยูอ่ ย่างเกรงขามนั้น พระบุตรองค์
เดียวของพระเจ้าได้สละราชบัลลังก์ในสวรรค์สถานอันสู งสุ ดของพระองค์ ลงมาประสู ติจากครรภ์ของ
หญิ งสาวพรหมจารี ยผ์ ยู ้ ากจนชาวยิว ณ หมู่บา้ นเล็ก ๆ ในเมืองปาเลสไตน์ ซึ่ งมีชื่อว่า บ้านเบธเลเฮ็ม
ประวัติเกี่ยวกับพระชนมชีพและพระราชกิจขององค์พระเยซูคริ สต์ ก็เป็ นทานองเดียวกันกับการประสู ติ
ของพระองค์ คือมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะพระองค์

บุคคลานุภาพขององค์ พระเยซูคริสต์
เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม เราจะพบทันทีวา่ พระชนมชี พของพระเยซู น้ นั แตกต่างไปจาก
ชี วิตของบุคคลอื่น ๆ เมื่อมองในแง่หนึ่ งดูเหมือนว่าพระชนมชี พของพระองค์ไม่มีอะไรที่น่าประทับใจ
เลย เพราะพระองค์ได้ใช้เวลา 30 ปี แรกแห่งพระชนมชีพอยูใ่ นหมู่บา้ นนาซาเร็ ธ ประกอบอาชี พเป็ นช่าง
ไม้ เมื่อพระองค์ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ได้เลือกคนที่ไม่มีชื่อเสี ยง และไม่ค่อยเฉลียว
ฉลาดเท่าใดนัก มาเป็ นอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ไม่เคยแต่งหนังสื อ หรื อเดิ นทางจากบ้านของ
พระองค์ไปไหนมาไหนเกินกว่า 150 กม. และสิ้ นพระชมน์อย่างน่าสังเวชที่สุดบนไม้กางเขนซึ่ งใช้เป็ น
ที่ประหารชี วิตอาชญากรที่กระทาความผิดอุกฉกรรจ์ แต่ถา้ จะมองกันในอีกแง่หนึ่ งพระเยซู คริ สต์ได้
ประกาศพระองค์อย่างอาจหาญว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดี ยวของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู่
เพียงพระองค์เดี ยวทรงป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของมวลมนุ ษ ย์ ตามที่ พระเจ้า ได้ทรงสัญญาไว้ และได้
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สาแดงการอัศจรรย์มากมายเป็ นการยืนยันข้ออ้างถึ งพระองค์ พระองค์ทรงสอนถึ งความจริ งฝ่ ายจิ ต
วิญญาณเกี่ ย วกับพระเจ้า และฟ้ าสวรรค์ อย่างมี ฤ ทธิ์ อานาจและมักจะทรงสอนถึ ง เรื่ องการสถาปนา
ราชอาณาจัก รแห่ งความยุติธรรมและสั นติ สุ ขอันกว้า งใหญ่ไ พศาลของพระองค์ ทรงท านายถึ ง การ
สิ้ นพระชนม์ และการที่ พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ในวันที่ สาม และคาทานายของพระองค์ก็ได้
สาเร็ จสมจริ ง โดยพระองค์ได้สิ้นพระชนม์และฟื้ นคืนพระชมน์อีกภายหลังจากสิ้ นพระชนม์แล้วสามวัน
จากนั้นก็ปรากฏให้สาวกได้เห็นหลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลา 40 วันหลังจากพระองค์ทรงฟื้ น
คืนพระชนม์ มี อยู่ครั้ งหนึ่ งที่พระองค์ทรงปรากฎพระองค์ให้ประชาชนกว่า 500 คน ได้เห็ นในคราว
เดี ยวกัน พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่ ฟ้าสวรรค์และหายลับไป ต่อหน้าต่อตาของบรรดาสาวกของพระองค์
โดยได้ทรงสัญญาไว้วา่ วันหนึ่งข้างหน้าพระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยฤทธานุ ภาพและสง่าราศีของ
พระองค์

มีท้งั ผู้รับและไม่ รับ
ผลที่เกิดจากพระชนมชีพ การสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชมน์ขององค์พระเยซูคริ สต์ อาจ
พิจารณาได้เป็ น 2 แง่เดียวกัน ในคริ สตศตวรรษแรก ประชาชนหลายพันคนได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
ใหม่ โดยการฟั งข่าวประเสริ ฐเรื่ องความรอด ซึ่ งบรรดาอัครสาวกของพระเยซูคริ สต์ได้เทศนาให้พวก
เขาฟั ง เป็ นใจความพอสรุ ปได้ว่าพระเยซู คริ สต์คือพระผูช้ ่ วยให้รอดของมนุ ษย์ทุกคน พระองค์ทรง
สิ้ น พระชนม์บ นไม้ก างเขน และในวัน ที่ ส ามพระองค์ท รงฟื้ นคื นพระชนม์ ผูใ้ ดมี ค วามศรั ท ธาใน
พระองค์ผนู ้ ้ นั จะได้รับความรอด ผูเ้ ชื่ อที่อยู่ในคริ สตศตวรรษแรกนั้น ต่างก็ป่าวประกาศข่าวประเสริ ฐ
เรื่ องความรอด ไปจนทัว่ พิ ภพในสมัย นั้น และในศตวรรษต่ อ ๆ มาจนกระทัว่ ถึ ง ปั จจุ บ นั นี้ ค นเป็ น
จานวนมากมายหลายล้านคน ได้พบกับวิถีทางที่จะหลุดพ้นจากอานาจแห่ งความผิดบาปและชาระล้าง
ความผิดบาปทั้งมวลที่ เขาได้กระทาไปแล้ว และแม้จนบัดนี้ คนเป็ นอันมากที่ ได้รับความชื่ นชมยินดี
ได้รับกาลังกายและกาลังใจซึ่ งพระเยซู คริ สต์ ผูท้ รงพระชนม์อยูใ่ นสภาพเหนื อธรรมชาติเป็ นผูป้ ระทาน
ให้ ในวาระที่เขาได้รับความทุกขเวทนา และความเศร้าโศกเนื่องจากการถูกข่มเหง
แต่ถา้ เราจะมองดูในอีกแง่ หนึ่ ง เราก็จะพบว่า คนเป็ นจานวนไม่ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทัว่
โลก ที่ได้ชื่อว่าเป็ นคริ สเตียน และคริ สเตียนที่ยอมรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเขาอย่างจริ งใจนั้น ก็มีเพียงน้อยนิ ด ในปั จจุบนั ความเจริ ญทางด้านวัตถุพลุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่
จิตใจของมนุษย์ในปั จจุบนั หาได้ดีไปกว่า ในสมัยที่พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ ไม่ มนุ ษย์
ยังมีความโลภ ความโหดร้ าย การคิด คดทรยศ และราคะตัณหา เช่ นเดี ยวกับมนุ ษย์ในสมัยก่ อน การ
สงครามระหว่างประเทศก็ยงั คงดาเนิ นอยู่ต่อไป ปั ญหาเรื่ องความไม่เป็ นธรรมในสังคม ก็ยงั คงมีอยูใ่ น
สังคมมนุ ษย์ คนรวยก็รวยจนล้นฟ้ า คนจนก็ไม่มีวนั ที่จะเงยหน้าอ้าปาก สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีวนั ที่จะหมดไป
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จากสังคมมนุษย์ เมื่อเราได้พิจารณาถึงความจริ งซึ่ งไม่น่าชื่ นใจเหล่านี้ แล้ว เราคงจะต้องสรุ ปว่า ถ้าพระ
ประสงค์ใ นการเสด็จมาของพระเยซู คริ สต์คื อ เพื่ อที่จะมาเปลี่ ย นแปลงจิ ตใจมนุ ษยชาติ ท้ งั มวล ยุติ
สงคราม ทาให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคมขจัดการกระทาความผิดแล้ว พระราชกิจของพระองค์คงต้อง
ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง

ช่ วงเวลาทีพ่ ระเจ้ าทรงเตรียมไว้
แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้ความกระจ่างว่า พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ลม้ เหลว และพระ
เยซู ก็ไม่ได้ผิดพลาดเพราะตามความเป็ นจริ งแล้ว ยุคปั จจุ บนั ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในแผนการณ์ อนั นิ รันดร์
ของพระเจ้า หลายเดือนก่อนที่พระเยซูจะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้ตรัสกับพวกสาวกของ
พระองค์ว่าพระองค์จะถูกตรึ งที่ไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ได้ให้ความมัน่ ใจแก่พวกเขาในทันที ว่า การ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ในสามวันต่อมา เป็ นพระราชกิจของ
พระองค์เพี ย งประการเดี ย ว ที่ พ ระเจ้า ได้ ท รงใช้ใ ห้พ ระองค์กระท าเพื่ อไถ่ โทษบาปของมนุ ษ ย์และ
พระองค์ยงั ได้ตรัสกับบรรดาสาวกอีกว่า การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ไม่ได้หมายความว่า พระ
ราชกิจของพระองค์สาเร็ จบริ บูรณ์แล้ว แต่พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกมนุ ษย์อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อที่จะทา
ให้คาสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมที่วา่ พระองค์จะทรงกระทาให้โลกนี้ มีความสงบสุ ขปราศจาก
การสงคราม และเต็มไปด้วย ความยุติธรรมและความจริ งนั้น สาเร็ จครบถ้วน และแม้แต่ในระยะสอง
สามวัน ก่อนที่พระองค์จะถูกนาไปตรึ งที่กางเขน พระเยซู ก็ยงั ทรงรับสั่งถึ งเหตุการณ์ ที่มกั เรี ยกกันว่า
“หมายสาคัญก่อนกาลอวสาน” ซึ่ งท่านอาจจะอ่านพบเหตุการณ์บางตอนได้ในพระธรรมมัทธิ ว บทที่ 24
และบทที่ 25 ท่านจะว่าองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงทานายไว้โดยเฉพาะเจาะจง ถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ ในตอนสุ ดปลายแห่งยุคของโลกนี้พระองค์ได้ตรัสเป็ นคาอุปมาถึงเรื่ องสาวพรหมจารี ย ์ สิ บคน
โดยทรงเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความโง่ และความฉลาดของหญิงเหล่านั้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องยืนยันว่า
พระองค์ทรงจากโลกนี้ไปเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และหลังจากนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อม
ด้วยฤทธานุ ภาพและพระสง่าราศีเป็ นอันมาก ในเวลานั้นพระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติจะ
ทรงแยกคนชอบธรรมออกจากคนอธรรม และจะทรงเชื้ อเชิ ญคนชอบธรรมเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายที่
ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่ งได้ตระเตรี ยมไว้สาหรับท่านทั้งหลาย
ตั้งแต่แรกสร้างโลก”
โดยสรุ ป เราอาจจะกล่าวได้วา่ พระเยซูได้ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ว่า ภายหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์และทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และ
วันหนึ่ งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกเพื่อทาให้คาพยากรณ์ ทุกคาในพระวจนะของพระเจ้าสาเร็ จครบ
บริ บูรณ์ ยุคปั จจุบนั ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในพระราชกิจของพระองค์ คือเป็ นช่วงเวลาระหว่างการเสด็จขึ้นสู่
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สวรรค์ของพระองค์กบั การเสด็จกลับมาครั้ งที่ สอง การเสด็จเข้ามาในโลกครั้ งแรกของพระองค์น้ นั
พระองค์เข้ามาในลักษณะอันต่ าต้อยและน่ าดูถูกเหยียดหยาม แต่การเสด็จมาครั้งที่สองนี้ พระองค์จะ
เสด็จมาพร้ อมด้วยสง่าราศีในตอนปลายยุคคริ สตจักร (Church Age) เหตุฉะนั้น สถานการณ์ของโลก
ปั จจุ บ นั หาได้ก่ อให้เกิ ดความยุ่ง ยากแก่ พระเจ้า ไม่ และก็ไ ม่เป็ นเครื่ องแสดงว่า พระเยซู คริ สต์เป็ นผู ้
ล้มเหลว แต่สิ่งเหล่านี้คือส่ วนหนึ่งในแผนการอันนิ รันดร์ ของพระเจ้า

การเสด็จมาพร้ อมด้ วยฤทธานุภาพและพระสง่ าราศี
ความจริ ง ที่ ว่า พระเยซู คริ ส ต์เจ้าจะเสด็จกลับมายังโลกนี้ เพื่อกระทาให้คาพยากรณ์ ในพระ
คัมภีร์สาเร็ จครบบริ บูรณ์ โดยการที่พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดิ นโลกขึ้นใหม่ให้มีสภาพเป็ นยุคทอง
เหนื อบรรดายุค ทองทั้ง หลายของโลกนี้ ซึ่ ง ทั้ง แผ่นดิ นโลกจะมี แต่ ค วามสงบสุ ข อุ ดมสมบู รณ์ ด้วย
ทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหาร และจะมีความชอบธรรมทัว่ ทุ กหนทุ กแห่ ง พระเจ้าได้แสดงให้เรา
เห็ นหลายครั้ งในพระกิ ตติ คุณ 4 เล่ มของพระองค์ และในพระธรรมกิ จการของอัครสาวก ขอให้เรา
พิจารณาจากพระดารัสของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งได้ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์
“เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่ คราวเมื่อบุตรมนุ ษย์จะนัง่ บนพระที่นงั่ อัน
รุ่ งเรื องนั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นงั่ บนบังลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนชาติอิสราเอลสิ บสอง
เผ่า” (พระธรรมมัทธิว 19:28)
และเมื่อคราวที่อคั รสาวกเปโตรได้เชื้ อเชิ ญให้ชาวยิวกลับใจรับเอาพระเยซู คริ สต์เจ้าเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเขา ท่านได้กล่าวว่า
“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของ
ท่านเสี ย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจ จะได้มาจากพระพักตร์ พระเจ้า และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระ
คริ สต์ซ่ ึ งกาหนดไว้แล้วนั้น มาเพื่อท่านทั้งหลายคือพระเยซู พระองค์น้ นั สวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระ
เมื่ อสิ่ งสารพัดจะตั้ง ต้นใหม่ ตามซึ่ งพระเจ้า ได้ตรั ส ไว้ โดยปากบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะบริ สุท ธิ์ ของ
พระองค์ต้ งั แต่กาลโบราณมา” (พระธรรมกิจการ 3:19-21)

เหตุการณ์ แรก คือ การรับขึน้ ไปสวรรค์ ท้งั เป็ น (rapture)
การเสด็จกลับมาของพระเยซู คริ สต์ เพื่อที่จะสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์น้ นั ไม่ใช่เป็ น
เหตุการณ์แรก แห่ งการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ งของพระองค์ แต่อย่างไรก็ดี การสถาปนาราชอาณาจักรนั้น
ต้องถื อว่าเป็ นการกระทาให้พระสัญญา ซึ่ งพระองค์ได้ให้ไว้กบั เหล่าสาวกของพระองค์ในคืนสุ ดท้าย
ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึ งที่กางเขน สาเร็ จครบบริ บูรณ์ พระองค์ตรัสไว้ในครั้งกระนั้นว่า
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“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิ เวศน์ของ
พระบิ ดาเรามี ที่อยู่เป็ นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราได้จดั เตรี ยมที่ ไว้สาหรั บท่าน
ทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้สาหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กบั เรา เพื่อว่าเราอยู่ที่
ไหน ท่านทั้งหลายจะได้อยูท่ ี่นนั่ ด้วย” (พระธรรมยอห์น 14:1-3)
อัครสาวกเปาโลก็ได้กล่าวถึ ง เรื่ องการรั บขึ้นไปในฟ้ าสวรรค์ ด้วยเช่ นกัน ดังปรากฏในพระ
ธรรมเธสะโลนิกาฉบับต้นดังนี้
“ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยพระดารั สสั่ง และด้วยสาเนี ยงเรี ยกของ
เทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริ สต์ที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจาก
นั้นเราทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในฟ้ าอากาศ อย่างนั้นแหละเราจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16,17)
จุดประสงค์อนั เด่นชัด ในการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซู คริ สต์ ก็คือ ทาให้พระสัญญาสอง
ข้อของพระองค์สาเร็ จครบบริ บูรณ์ การเสด็จกลับมาครั้ งที่ สองนี้ จะเกิ ดเหตุ การณ์ ข้ ึ นเป็ นสองระยะ
ระยะแรก องค์พระเยซูคริ สตเจ้าจะเสด็จกลับมารับเอาบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ ด้วยพระองค์เอง โดยจะ
ทรงเรี ยกผูท้ ี่ตายไปแล้วให้ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมาก่อนจากนั้น ก็จะทรงรับบุคคลเหล่านั้นขึ้นไปในเมฆพร้อม
กับ ผูท้ ี่ เชื่ อในพระองค์ ที่ ย งั มี ชี วิตอยู่ ระยะที่ ส อง พระองค์จะเสด็ จกลับ มาเพื่อกวาดล้า งพวกที่ เป็ น
ปฏิ ปั กษ์ต่อพระองค์ เพื่ อพิพ ากษาประชาชาติ และ สถาปนาระบอบการปรครองอันชอบธรรมบน
แผ่นดินโลก

การรับวิสุทธิชนขึน้ ไปสวรรค์ ท้งั เป็ น อาจจะเกิดขึน้ วันนีก้ ไ็ ด้
เพื่อที่จะให้เข้าใจดี ยิ่งขึ้น จึงใคร่ จะขออธิ บายเรื่ องการรั บขึ้นไปทั้งเป็ นอีกสักเล็กน้อย เพราะ
จะต้องเข้าใจว่า เมื่อพระเยซู คริ สต์รับผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ข้ ึนไปนั้น พระองค์ได้นาคนเหล่านั้นไปอยูใ่ น
คริ สตจักรของพระองค์ จากนั้นพระองค์จึงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง คือเป็ นระยะที่สอง ของการเสด็จกลับมา
ดัง นั้นระยะแรก คื อการรั บ ขึ้ นไปทั้ง เป็ นจึ ง ไม่ เกี่ ย วข้องกับระยะที่ ส อง คื อเมื่ อพระองค์จะเสด็ จมา
ครอบครองโลก แม้แต่น้อย ก่ อนที่ พระองค์จะสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ จะมีหมายสาคัญ
เกิดขึ้นหลายประการ รวมทั้งความทุกข์อนั ใหญ่หลวง ตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิ วบท
ที่ 24 ข้อ 21 ด้วย ซึ่ งความทุกข์ยากนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังที่มีการรับขึ้นทั้งเป็ นได้เกิดขึ้นแล้ว หนังสื อเล่ม
หนึ่ งซึ่ งบิ ดาของข้าพเจ้า คื อ ดร.เอ็ม. อาร์ . ดี . ฮาน โปรดปรานมาก ชื่ อว่า “อาจจะเป็ นวันนี้ ก็ได้” ได้
แสดงให้เห็นถึงความจริ ง ที่ให้ชีวิตชี วาแก่ผทู ้ ี่เชื่ อในพระเยซู คริ สต์ทุกคน ซึ่ งพอจะสรุ ปได้วา่ การเสด็จ
กลับมาของพระเยซูคริ สต์น้ นั อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอาจจะทาให้กิจการต่าง ๆ เกิดการขลุกขลักหรื อ
หยุดชะงักลง (ข้าพเจ้าก็เชื่ ออย่างแน่วแน่วา่ จะต้องเป็ นเช่นนั้น) และก่อนที่วาระของโลกนี้ จะสิ้ นสุ ดลง
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เราจะได้ยนิ สาเนียงเรี ยกของเทพบดีและเสี ยงแตรของพระเจ้า และในพริ บตานั้นพระเยซู คริ สต์ก็จะทรง
รับเราขึ้นไปพบพระองค์ในเมฆ

ความเชื่อของคริสตจักรสมัยแรก
ประมาณปี คริ สตศักราชที่ 50 คือเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน คริ ส
เตี ย นสมัย นั้น เฝ้ ารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซู คริ สต์ พวกเขาคาดคะเนกันว่า พระองค์
จะต้องเสด็จกลับมาไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ งในช่ วงชี วิตของพวกเขา อาจารย์เปาโลได้ยกเอาชาวเมืองเธ
สะโลนิกาขึ้นมาเป็ นตัวอย่างในเรื่ องความเชื่อ ความกระตือรื อร้นและการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้า
ด้วยความเต็มใจท่านได้กล่าวว่า
“เพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ ยวกับเราว่าเราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไร และ
กล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิง้ รู ปเคารพ และหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และเที่ยง
แท้และรอคอยพระบุตรองค์เดี ยวของพระเจ้าจากสวรรค์ซ่ ึ งพระเจ้าทรงให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย คือ
พระเยซู คริ สต์ผทู ้ รงช่ วยให้เราพ้นจากพระอาชญา ที่ จะมีมาภายหน้านั้น” (พระธรรม 1 เธสะโลนิ กา
1:9,10)
คริ สเตียนสมัยแรกเหล่านั้น รอคอยการเสด็จมาของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งได้แสดงให้เห็ นว่า เขา
เหล่านั้นมีความหวังในพระองค์ทุกขณะจิต ในระยะเวลาต่อมา เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงทิตสั
ท่านก็ยงั ได้บรรยายให้เราเห็ นลักษณะของคริ สเตี ยนในสมัยนั้นว่าเขา “คอยความสุ ขซึ่ งจะได้รับตาม
ความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิ ริของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง คือพระเยซู คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา”
(พระธรรมทิตสั 2:13)

ความทุกข์ เข็ญครั้งยิง่ ใหญ่
คริ ส เตี ย นในคริ ส ตศวรรษแรก ไม่ ไ ด้มี ค วามกลัว แม้แ ต่ น้ อ ยในเรื่ อ งการพิ พ ากษาอัน น่ า
สะพรึ งกลัว ซึ่ งพระเยซู ได้ทรงพรรณนาไว้ในพระธรรมมัทธิ ว บทที่ 24 พระองค์ได้ตรัสถึง “สิ่ งอันน่ า
สะอิดสะเอียน” ซึ่ งได้รับการก่อตั้งขึ้นในพระวิหารของชาวยิว และพระองค์ได้ตรัสว่า เมื่อเหตุการณ์ น้ ี
เกิดขึ้นแล้ว เหตุการณ์ที่จะตามมาทันทีก็คือ ความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่ซ่ ึ งมีความน่ากลัวมากกว่าครั้ง
ใด ๆ เท่าที่โลกนี้เคยประสบมา ความพินาศย่อยยับจะเกิดขึ้นมากมายซึ่ ง “ถ้ามิได้ทรงให้วนั เหล่านั้นย่น
สั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย” (มัทธิว 24:22) และช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่น้ ี ศาสดา
พยากรณ์เยเรมีย ์ ก็ยงั ได้พรรณนาเอาไว้วา่ “เป็ นวิบากความทุกข์เพราะวันนั้นเป็ นวันใหญ่กว่า จะไม่มีวนั
อื่นเหมือน เป็ นเฉพาะคราวความทุ กข์ของยาโคบ แต่เขาจะได้พน้ ความทุ กข์น้ นั ” (พระธรรมเยเรมีย ์
30:7) เศคาริ ยาห์ ก็ได้พรรณนาไว้เช่นกันว่า
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“ยะโฮวาตรัสว่า จะเป็ นไปทัว่ แผ่นดิ น สองส่ วนจะตัดออกเสี ยแลตาย แลส่ วนหนึ่ งจะตั้งอยูใ่ น
แผ่นดิน แลเราจะเอาส่ วนหนึ่ งนั้นในสามส่ วนไว้ในไฟแลชาระเขาทั้งหลายดุจดังเงิ น แลจะลองเขาดุ จ
ลองทองคา เขาทั้งหลายจะร้องถึ งพระนามของเรา และเราจะทรงสดับฟั งเขา เราจะว่าเขาทั้งหลายเป็ น
พลไพร่ ของเรา แลเขาทั้งหลายจะว่า พระยะโฮวาเป็ นพระเจ้าของเรา” (พระธรรมเศคาริ ยาห์ 13:8,9)
คิดดูดี ๆ ความทุกข์ลาบากอันใหญ่ยิ่งครั้งนี้ จะต้องร้ ายกาจกว่าความทุกข์ครั้งอื่น ๆ ที่พวกยิว
เคยได้รับ ไม่วา่ จะเป็ นในสมัยโรมันหรื อสมัยฮิตเลอร์ เพราะว่าในครั้งนี้ ชาวยิวจานวน 2 ใน 3 ส่ วนจะ
เสี ยชี วิต เหลือเพียง 1 ใน 3 ส่ วนเท่านั้น ที่จะยังคงมีชีวิตอยู่ และผ่านพ้นช่ วงเวลาแบ่งเหตุการณ์อนั ร้าย
กาจครั้งนี้ ไปได้ ความจริ งแล้ว คริ สเตียนสมัยแรกได้เฝ้ ารอคอย และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็ นภาพ
การเสด็จกลับมาขององค์พระเยซู คริ สต์ พวกเขากล่าวขวัญถึ งสิ่ งนี้ ในฐานะที่เป็ น “ความหวังที่เต็มไป
ด้วยพระพร” ซึ่ งแสดงว่า พวกเขาไม่เชื่ อว่า พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะต้องผ่านความทุกข์ยากลาบากอัน
ใหญ่หลวง ถ้าหากพวกเขาจาเป็ นจะต้องประสบกับสิ่ งนี้ เสี ยก่อน แล้วพระเจ้าจึงจะทรงรับเขาขึ้นไปทั้ง
เป็ นพวกเขาคงจะต้องใคร่ ครวญอยูเ่ สมอว่า เขาควรจะตายเสี ยก่อนดีกว่าที่จะมีชีวิตอยูจ่ นถึงวันนั้น แต่มี
ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่ ง คือ อาจารย์เปาโลได้แสดงให้คริ สเตียนสมัยนั้นเห็นว่าออกจากร่ างกาย คือการ
ไปอยู่กบั พระเจ้า (2 โคริ นธ์ 5:8) และการตายก็ได้กาไร (ฟี ลิ ปปี 1:21) ฉะนั้นพวกเขาย่อมจะไม่กลัว
ความตาย และมีความกระหายที่จะได้ตอ้ นรับการเสด็จมาขององค์พระเยซู เจ้า ทาให้เราแน่ใจได้วา่ เขา
เหล่านั้นจะต้องไม่เข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ ที่พระเยซู ตรัสเกี่ ยวกับหมายสาคัญแห่ งการเสด็จมา ของพระองค์
ได้อย่างครบถ้อน นอกจากนี้ พวกเขายังได้แสดงให้เห็ นอย่างเด่ นชัดว่า พวกเขาไม่เชื่ อว่าความทุ กข์
ลาบากครั้งยิง่ ใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์

คาชี้แจงของอาจารย์ เปาโลเกีย่ วกับวาระนั้น
อาจารย์เปาโลได้เขี ย นจดหมายถึ ง สองครั้ งคราวไปยังคริ ส เตี ย นสองเมื อง ท่ า นได้เตื อนว่า
ร่ างกายของพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็ นกายทิพย์ คือ จะต้องไม่ตาย ฝ่ ายร่ ายกาย ใน 1 เธสะโล
นิกา ท่านได้เขียนไว้วา่
“หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้
พบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17)
และอีกครั้งหนึ่ง ท่านได้เขียนไปยังคริ สเตียนในเมืองโคริ นธ์ เปิ ดเผยให้ทราบว่า
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ าลึกที่จะบอกท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่
เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในช่วงขณะเดียวในพริ บตาเดียว เมื่อเป่ าแตรครั้งสุ ดท้าย เพราะว่ามีเสี ยง
แตร และคนที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมาปราศจากเน่ าเปื่ อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่” (พระ
ธรรม 1 โคริ นธ์ 15:51,52)
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ถ้อยคาเหล่านี้ ช่วยให้ความเข้าใจของเรากระจ่างขึ้นเป็ นอันมาก เพราะในตอนที่อาจารย์เปาโล
เขียนจดหมายสองฉบับนี้ กรุ งเยรู ซาเร็ มยังไม่ถูกพวกโรมันทาลาย ตัวท่านและคริ สเตียนคนอื่น ๆ ใน
สมัยนั้นไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่า สิ่ งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร นอกจากนั้น พวกเขาก็ไม่ตระหนักถึง
คาพยากรณ์ของพระเยซู ในส่ วนที่เกี่ยวกับ “สิ่ งอันน่าสะอิดสะเอียน” และการที่พระวิหารจะถูกทาลาย
ซึ่ งจะต้องสาเร็ จครบบริ บูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา พวกเขาเชื่ ออย่างมัน่ คงแต่เพียงว่า พระองค์
อาจจะเสด็จกลับมารับพวกเขาเวลาหนึ่งเวลาใดก็เป็ นได้

ผลของความเชื่อเช่ นนั้น
การที่คริ สเตียนสมัยนั้น มีความเชื่ ออย่างมัน่ คงว่า พระเยซู อาจจะเสด็จกลับมาในทันทีทนั ใด
ความเชื่ อ เช่ น นี้ ได้ ก ระตุ ้น ให้ พ วกเขาเกิ ด ความรั ก ซึ่ งกัน และกัน และด ารงชี วิ ต ในทางบริ สุ ท ธิ์
เช่นเดี ยวกัน ถ้าคริ สเตียนคนใดก็ตามที่หวังเช่นนี้ เขาก็แสวงหาทางที่จะติดสนิ ทกับพระเจ้าเป็ นประจา
ทุกวัน เชื่อฟังคาสอนของพระเจ้าในทุกทาง และประพฤติต นในทางบริ สุทธิ์ ขอให้สังเกตดูคริ สเตียนที่
อัครสาวกยอห์นเขียนจดหมายไปแนะนา “บัดนี้ ลูกทั้งหลายเอ๋ ย จงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าพระองค์ทรง
ปรากฏ เราทั้งหลายจะได้มีใจกล้า และไม่หลบพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยความละอาย เมื่อพระองค์เสด็จ
มา” (พระธรรมยอห์น 2:28)
และอีกตอนหนึ่งที่เราควรสังเกตดู ก็คือในพระธรรม 1 ยอห์น 3:2,3 ที่วา่
“ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้ เราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้า
นั้น เราจะเป็ นอย่างไร แต่เรารู ้วา่ เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอย่างอยูน่ ้ นั และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชาระ
ตนให้บริ สุทธิ์ ดังที่พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ ”
นอกจากนี้ หลัก ที่ ว่า “พระองค์จะเสด็ จกลับ มาเมื่ อไรก็ ไ ด้” นี้ ย งั ท าให้ค ริ ส เตี ย นเกิ ดความ
กระตือรื อล้น เขาจะปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระเจ้าอย่างดีที่สุดในวันนี้ เพื่อรอรับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้หรื อพรุ่ งนี้ก็เป็ นได้ ทาให้เขามีความชื่นชมยินดีและมีกาลังใจทาให้
เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ และเปี่ ยมล้นด้วยความรัก ช่วยให้เขาอธิ ษฐานอย่าง
สม่าเสมอและช่วยดลให้จิตใจของเขาจดจ่ออยูแ่ ต่งานของพระองค์
พี่นอ้ งที่รัก การที่ขา้ พเจ้าเขียนหนังสื อเล่มนี้ ข้ ึนมา ก็เพราะเหตุที่ขา้ พเจ้าแน่ใจว่า พระเยซู คริ สต์
อาจเสด็จมาเมื่อไรก็ได้ หากว่าวันนี้ เป็ นวันแห่ งการเสด็จกลับมาของพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน?
ท่านก็ถูกรั บขึ้นไปอยู่กบั พระองค์ในฟ้ าสวรรค์ในสภาพของกายทิ พย์กระนั้นหรื อ? หรื อจะถูกละไว้
เบื้องหลัง เพื่อเผชิ ญกับการพิพากษาของพระเจ้า? จาไว้ให้ดีคติที่ว่า “อาจจะเป็ นวันนี้ ก็ได้” นั้น ถูกต้อง
ทีเดี ยวดังนั้น ถ้าท่านยังไม่ตอ้ นรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของท่านอย่างแท้จริ งแล้ว ก็จง
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กระทาเสี ยเดี๋ยวนี้ เพราะพรุ่ งนี้ จะสายเกิ นไปสาหรับท่าน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ประกาศว่า “จงเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์ แล้วท่านจะรอด”
“การเชื่ อ” หมายถึ งการยอมรั บโดยสิ้ นเชิ งว่า ทุ กถ้อยคาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่ กล่ าวถึ ง
เรื่ องราวของพระองค์น้ นั ถูกต้องและเป็ นความจริ ง และในส่ วนตัวของท่านเอง ท่านก็จะต้องรับเอาพระ
เยซู คริ สต์เข้ามาสถิ ตในจิตใจในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นความหวังแห่ งความรอดของท่าน
แต่เพียงความหวังเดียว
“แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่ อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิ ทธิ
ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” (พระธรรมยอห์น 1:12)
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บทที่ 2 การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ แบ่ งออกเป็ นสอง
ระยะ
เนื้ อเพลงที่บรรดาทูตสวรรค์ขบั ร้ องประสานเสี ยงสรรเสริ ญพระเยซู ในวันที่พระองค์ประสู ติ
นั้น บรรจุดว้ ยถ้อยคาซึ่ งแสดงให้เห็นว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นองค์สันติราชดังนี้ “รัศมีภาพมีแด่พระเจ้า
ในที่สูงสุ ด และแผ่นดิ นโลกจงมีความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุ ษย์ท้ งั ปวง ซึ่ งพระองค์ทรงรักใคร่
นั้น” (พระธรรมลูกา 2:14)
การป่ าวประกาศด้วยบทเพลงของเหล่ าทูตสวรรค์ครั้ งก็ตรงกันคาพยากรณ์ ที่ บรรดาศาสดา
พยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้อย่างพอดิบพอดีทีเดียว เพราะศาสดาพยากรณ์ ได้ทานายถึงการเสด็จมาของพระ
มาซีฮาว่า จะนาสันติภาพมาสู่ โลกและจะนาพระพรของพระเจ้าลงมาท่ามกลางอาณาจักรต่าง ๆ
“แล้วพระองค์ทรงวินิจฉัยความระหว่างประชาชนเป็ นอันมาก และจะทรงตัดสิ นให้ประเทศ
มหาอานาจอันอยูห่ ่ างไกลนั้นกระทาตาม เขาทั้งหลายจะเอาดาบของเขาตีเป็ นผาลไถนา และเอาหอกตี
เป็ นขอสาหรับลิดแขนง ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู ้กนั และเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์ อีก
ต่อไป ต่างคนต่างก็นงั่ อยู่ใต้ซุ้มเถาองุ่นและใต้ตน้ มะเดื่อเทศของตน และจะไม่มีอะไรมาทาให้เขาสดุ ง้
กลัว ด้วยว่าพระโอษฐ์ของพระยะโฮวาเจ้าแห่งพลโยธา ตรัสไว้อย่างนั้น” (พระธรรมมีคา 4:3,4)

เหตุใดคาพยากรณ์ เหล่านั้นจึงยังไม่ สาเร็จ
เมื่อพระเยซู หรื อพระมาซี ฮา พระผูช้ ่วยโลกให้รอดตามพระสัญญา เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว ทุก
สิ่ งทุกอย่างตามที่ได้พยากรณ์ไว้ก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นได้เลย เหล่าสาวกของพระเยซู และบรรดาผูท้ ี่มี
ความเชื่ อในพระองค์ ซึ่ งอาศัย อยู่ใ นประเทศยิว สมัย นั้น ต่ า งหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะได้เห็ น พระองค์
สถาปนาราชอาณาจักรแห่ งความมัน่ คง สันติภาพและความยุติธรรม แทนที่จะเป็ นเช่ นนั้น การณ์กลับ
เป็ นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้เกงเขนของชาวโรมัน หลังจากนั้นสามวันก็ฟ้ื นคืนพระชนม์ข้ ึนมา
และท้ายที่ สุด เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ โดยไม่ทรงกระทาให้คาพยากรณ์ ในพระคัมภีร์เดิ มดังกล่าวสาเร็ จลง
แม้แต่ขอ้ เดียว และในทุกวันนี้ แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 2,000 ปี มาแล้ว ผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระองค์ ผูท้ ี่เยาะเย้ย
พระองค์ก็ มี ม ากขึ้ น กว่า สมัย นั้นมากมายนัก แต่ ป รากฏว่า มี ค นเพี ย งจ านวนเล็ ก น้อยเท่ า นั้น ที่ รู้จ ัก
ความสุ ขอันแท้จริ งในความรอดซึ่ งเขาได้รับเฉพาะตัว โดยการศรัทธาในองค์พระเยซูคริ สต์ มีคนเพีย ง
จานวนน้อยที่รู้จกั รับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริ ฐอันทรงฤทธานุ ภาพ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลง
จิตใจมนุ ษย์ ยิ่งกว่านั้นอีก อาชญากรรมซึ่ งเกิ ดมากมายตลอดทุกยุคทุกสมัยก็ยงั ไม่มีวนั หมดไป นับวัน
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แต่จะทวีจานวนมากขึ้น จานวนผูท้ ี่ติดสุ รายาเมาและยาเสพติดให้โทษก็กาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความ
รั ก ความอบอุ่ น ในครอบครั ว สลายไป ลัก ษณะบ้า นแตกสาแหรกขาดของครอบครั ว มี ม ากขึ้ น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปั ญหาอันน่าวิตกแก่สังคม อัตราการหย่าร้างซึ่ งเพิ่มมากขึ้นทุกวันเป็ นเหตุให้เด็กตาดา ๆ ซึ่ งไม่
รู ้อิโหน่อิเหน่ ต้องมีสภาพถูกทอดทิง้ ขาดความรัก ความอบอุ่นและมีจิตใจสับสนวุน่ วาย อันเป็ นสาเหตุ
หนึ่งที่ผลักดันให้เขาต้องเลือกวิถีชีวิตในทางนอกกฎหมาย มาตรฐานทางศีล ธรรมกาลังจะเสื่ อมลงเรื่ อย
ๆ และในชัว่ อายุของเรานี้ก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นได้เลย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ ผดิ พลาด
ความจริ งที่วา่ พระเยซู คริ สตเจ้าไม่ทรงกระทาให้คาพยากรณ์เรื่ องการสถาปนาราชอาณาจักร
แห่ งความมัง่ คัง่ สันติ ภาพ และความยุติธรรมสาเร็ จลงนั้น ไม่ได้ทาให้คริ สเตียนตกอกตกใจว่า พระ
คัมภีร์ตอนนี้ ผิดพลาดแต่ประการใดคริ สเตียนทุกคนทราบดีว่า สภาพการณ์ ต่าง ๆ ในปั จจุบนั นี้ จาเป็ น
จะต้องเกิดขึ้น สมดังที่พระเยซู ได้เคยตรัสไว้แล้วนั้นและในระหว่างยุคปั จจุบนั หรื อที่พระคัมภีร์เรี ยกว่า
ยุคสุ ดท้ายนี้ พระเจ้าได้ทรงปฏิ บตั ิพระราชกิจในการจัดเตรี ยมแผนการสาหรับคริ สตจักรของพระองค์
พระเจ้าผูใ้ หญ่ยิ่งสู งสุ ด ทรงเปิ ดโอกาสให้แก่มนุ ษย์ซ่ ึ งเต็มไปด้วยความทะนงตน ความเห็นแก่ตวั และ
ความคิดคดทรยศ ได้รู้จกั กับสิ่ งที่เขาถือว่าโง่เขลา อ่อนแอ ต่าต้อยและไร้สาระ องค์พระเยซู คริ สต์พระ
ผูช้ ่วยให้รอด ผูท้ รงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร ผูท้ รงพระชนม์อยูว่ นั นี้ ในสวรรค์สถาน และข่าวประเสริ ฐ
แห่ งพระคุ ณของพระองค์ กาลังประกาศอยู่ทวั่ ไปบนแผ่นดิ นโลกเพื่อทุกคนที่หันหลังให้กบั ความผิด
บาป และกลับใจมาเชื่ อพระองค์ จะได้รับการชาระให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น รับชี วิตนิ รันดร์ และมี
สิ ทธิ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้า พระองค์ยงั ไม่ได้ทรงปกครองรัฐบาลที่มนุ ษย์ต้ งั ขึ้น ประเทศต่าง ๆ ก็อยู่
ภายใต้การบงการของพญามารซาตาน ซึ่ งอาจารย์เปาโลเรี ยกว่า “พระของสมัยนี้ ” ในพระธรรม 2 โค
ริ นธ์ 4:4 ดังนั้นถึ งแม้ว่ามนุ ษย์ผเู ้ ต็มไปด้วยความผิดบาปจะได้พยายามให้การศึ กษา วัฒนธรรม หรื อ
หลักปรัชญาต่าง ๆ ที่เขาคิดขึ้น ก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาอันยากยิ่งที่สุดนี้ ได้พระเจ้ากาลังจะพิสูจน์ให้
เห็นว่า มีผเู ้ ดียวที่จะช่วยโลกได้ คือ พระเยซูคริ สต์

แผนการของพระเจ้ าแก้ปัญหาเหล่านี้
ในการกล่าวต่อที่ประชุ มของบรรดาผูป้ กครองคริ สตจักรซึ่ งได้มารวมกันอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อที่ จะอภิ ปรายถึ งเรื่ องความเกี่ ยวข้องกันระหว่างคนต่างชาติ กนั ธรรมบัญญัติ ยากอบได้กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา ถึงแผนการของพระเจ้าสาหรับยุคปั จจุบนั และยุคที่จะติดตามมาว่า
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“พี่นอ้ งทั้งหลาย ขอฟังข้าพเจ้า ซิ มโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้ง
แรก เพื่อจะทรงเลื อกชนกลุ่ มหนึ่ งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็ นของพระองค์ คาของผูเ้ ผยพระวจนะก็
สอดคล้องกับเรื่ องนี้ ดังที่ได้เขียนไว้วา่
“ภายหลังเราจะกลับมา แล้วเราจะสร้างพลับพลาของดาวิด ซึ่ งพังลงแล้วขึ้นมาใหม่ ที่ร้างหักพัง
นั้นเราจะก่ อขึ้ นอี ก และจะตั้ง ขึ้ นใหม่ เพื่อคนอื่ น ๆ จะได้แสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คื อบรรดาคน
ต่างชาติซ่ ึ งเราจองไว้” (พระธรรมกิจการ 15:13-17)
ยากอบได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า คนต่างชาติที่กลับใจใหม่ไม่จาเป็ นต้องเชื่ อฟั งธรรมบัญญติ ซึ่ ง
เป็ นเพียงธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของชาวยิว เขาได้อารัมภบทโดยเตือนใจผูฟ้ ั งให้ระลึกถึงคากล่าวของเปโตร
เรื่ องความรอดของคนต่างชาติต่าง ๆ เพื่อทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งซึ่ งถือพระนามของพระองค์ให้ออกมา นี่
คือสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ เพราะเดิ มที น้ ันถึ งแม้ว่า กฎหมายของโมเสส (ธรรมบัญญัติ) จะอนุ ญาตให้คน
ต่างชาติที่กลับใจใหม่ มีส่วนรวมในศาสนาของชาวยิว แต่ก็ยงั มีการแบ่งชั้นวรรณะระหว่างชาวยิวกับ
คนต่างชาติ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้เลื อกคนต่างชาติ ของพระองค์ให้ออกมาจากบรรดาอาณาจักรต่าง ๆ
อาจถื อได้ว่าพระเจ้าได้เปลี่ ยนแปลงแผนการของพระองค์ไปแล้ว แต่ยากอบ ได้ยืนยันกับที่ประชุ มว่า
ไม่ไ ด้เป็ นเช่ นนั้นเพราะสิ่ ง ที่ ส อดคล้องต้องกันกับค าพยากรณ์ ใ นพระคัม ภี ร์เดิ มของบรรดาศาสดา
พยากรณ์ท้ งั หลาย ยากอบไม่ได้กล่าวว่าศาสดาพยากรณ์ ได้ทานายไว้อย่างละเอียด เกี่ยวกับแผนการของ
พระเจ้าส าหรั บคริ สตจักรแต่เขากล่ า วว่า สิ่ ง เหล่ า นั้นได้เกิ ดขึ้ น สอดคล้องต้องกันกับ คาท านายของ
บรรดาศาสดาพยากรณ์ และได้กล่าวว่า คาพยากรณ์ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับการที่ชาวยิวจะละทิ้งความผิดบาป
และการที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้ชาวยิวกลับสู่ ดินแดนของตน ก็จะสาเร็ จสมจริ งเช่ นกันและเพื่อให้
ปั ญหานี้ กระจ่างขึ้น ยากอบจึงได้ยกเอาพระธรรมอาโมศในพระคัมภีร์เดิ ม ที่เขียนเป็ นภาษากรี กขึ้นมา
อ้าง (พระธรรมอาโมศ 9:11,12) ซึ่ งข้อความตอนนั้นได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าจะทรงสร้างอาณาจักรของ
ชาวยิวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งจะเป็ นผลให้มนุษยชาติท้ งั มวลได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้า หรื อจะกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า เมื่อถึงวาระสิ้ นสุ ดของสมัยแห่งคริ สตจักร พระเจ้าก็จะทรงกระทาให้ขอ้ ความทั้งหมดในพระ
คัม ภี ร์ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ยุ ค ที่ ก าลัง จะมาอันเป็ นยุค ที่ ม นุ ษ ยชาติ จะสรรเสริ ญพระเจ้า สั นติ ภาพจะเกิ ดขึ้ น
โดยทัว่ ไป และทุกคนจะชื่นชมในพระพรแห่งความชอบธรรมของพระองค์สาเร็ จครบบริ บูรณ์

คาพยากรณ์ ของพระเยซูคริสต์
สมัยคริ สตจักรปั จจุบนั ไม่เพียงแต่เป็ นความจริ งที่เกิดขึ้นถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์เท่านั้น แต่
ยังเป็ นการทาให้คาทานายบางประการของพระเยซูคริ สตเจ้า สาเร็ จลงด้วยในบทที่ 13 ของพระธรรม
มัดธาย พระองค์ตรัสถึง “ความล้ าลึ กแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์” โดยทรงยกอุปมาเรื่ องหนึ่ งเปรี ยบเทียบให้
เห็ นถึ งลักษณะของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั และยังได้ทรงยกคาอุ ปมาเรื่ องผูห้ ว่านพืช (พระธรรมมัทธิ ว
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13:3-9, 13-28) ซึ่งคาอุปมานั้นปรากฏว่ามีเมล็ดพืชประมาณ 1 ใน 4 ส่ วนของเมล็ดพืชทั้งหมด เท่านั้นที่
ตกลงในดินดีและเกิดผล คาอุปมานี้ ยอ่ มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระกิตติคุณของพระเจ้าจะไม่เป็ น
ที่ยอมรับกันทัว่ ไป คาอุปมาเรื่ องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลี (พระธรรมมัทธิ ว 13:24-30,36-43)
แสดงว่าในระหว่างยุคของคริ สตจักร คริ สเตี ยนประเภท “สวมหน้ากาก” จะเผยโฉมหน้าอันแท้จริ ง
ออกมา คาอุปมาเรื่ องเมล็ดพืชเมล็ดเล็กซึ่ งเพาะแล้ว กลับจาเริ ญขึ้นใหญ่โตกว่าผักทั้งปวง คือการทานาย
ว่า ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน สภาพแห่ ง คริ ส ตจัก รจะไม่ เ ป็ นไปตามรู ป แบบที่ พ ระเจ้า ทรงประสงค์จ ะให้ เ ป็ น
คริ สตจักรจะอยูภ่ ายใต้การบงการของผูน้ าทางการเมือง มีการแสดงหาตาแหน่ง ยศศักดิ์ และอานาจ และ
จะไม่สนใจใยดีในเรื่ องความรอดส่ วนบุคคลโดยการศรัทธาในพระเยซูคริ สต์
การที่พระเยซู เสด็จไปยังไม้กางเขน ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่สถาปนาอาณาจักรเสี ย
แล้ว และการสิ้ นพระชนม์ไ ม่ ไ ด้เป็ นการยกเลิ ก ข้อ ความในพระคัม ภี ร์ เ ดิ ม ซึ่ ง พยากรณ์ ถึ ง ยุ ค แห่ ง
สันติภาพ ความชอบธรรม และการอวยพระพรของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมแผนการนิ รันดร์
ของพระองค์ไว้แล้ว โดยทรงมีพระประสงค์ที่เทพระมหากรุ ณาธิ คุณลงมายังโลกในระหว่างช่วงเวลา
แห่งการเสด็จเข้ามาในโลกครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์ กับการเสด็จกลับมาปกครองโลกของพระองค์

สองระยะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
ในการที่จะเข้าใจเรื่ องราวการเสด็จมาขององค์พระเยซู คริ สต์ได้ดีข้ ึน ก่อนอื่นท่านควรจะเข้าใจ
ยุคปั จจุบนั นี้ ก็คือยุคที่ พระเจ้ากาลังทรงเรี ยกผูท้ ี่ เชื่ อพระองค์ คริ สตจักรและท่านควรจะจาไว้เสมอว่า
การเสด็จกลับมาของพระองค์น้ นั จะเกิดขึ้นเป็ น 2 ขั้น แต่ละขั้นจะเกิดขึ้นรวดเร็ วมาก และมีเหตุการณ์ที่
ไม่เหมือนกัน ขั้นแรกพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อเรี ยกผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ซ่ ึ งตายไปแล้วให้เป็ นขึ้นมา
และขึ้นไปหาพระองค์ในเมฆพร้ อมกับผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ซ่ ึ งยังมีชีวิตอยู่ ขั้นที่สอง พระองค์จะเสด็จ
กลับมาในฐานะพระเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งหลาย และกษัตริ ยแ์ ห่งบรรดากษัตริ ย ์
เพื่อที่จะทรงสถาปนาระบอบ การปกครองของพระองค์บนโลกนี้
เหตุการณ์ข้ นั แรกแห่งการเสด็จมาของพระองค์น้ นั ท่านอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างชัดแจ้งว่า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยพระดารัสสั่ง ด้วยสาเนี ยงเรี ยกของเทพบดี และ
ด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายไปแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเรา
ทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ า
อากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16,17)
ขอให้สังเกตดี ๆ ว่าเมื่อเหตุการณ์ ข้ นั แรกอุบตั ิข้ ึนผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์จะเป็ นขึ้นมาจากตาย ผูท้ ี่
เชื่อในพระองค์ซ่ ึ งยังมีชีวติ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย และคนทั้งสองพวกจะถูกรับขึ้นไปพบ
พระองค์ในฟ้ าอากาศ
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ส่ วนเหตุการณ์ข้ นั ที่สองนั้น ก็มีปรากฏอยูห่ ลายที่หลายตอนในพระคัมภีร์เดิ ม ตัวอย่างเช่น ใน
พระธรรมเศคาริ ยาห์ ซึ่ งกล่าวว่า
“ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนที่ ย อดภู เขาเอลายโอน ซึ่ งอยู่ตรงเมื องเยรู ซ าเล็มข้าง
ตะวันออก และพระเยโฮวาห์จะเป็ นกษัตริ ยค์ รองทัว่ ทั้งแผ่นดิน ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะเป็ นพระเจ้า
แต่เพียงองค์เดียว…” (พระธรรมเศคาริ ยาห์ 14:4,9)
และอัครสาวก ยอห์น ก็ได้กล่ าวถึ งการเสด็จมาพร้ อมด้วยสง่ าราศี ของพระเยซู คริ สต์เช่ นกัน
ท่านได้กล่าวว่า
“ดู เถิ ด พระองค์จะเสด็ จมาพร้ อมกับ หมู่ เมฆและนัย น์ ตาทุ ก ดวง และคนเหล่ า นั้นที่ ไ ด้แทง
พระองค์ จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทวั่ โลกจะร่ าไห้เพราะพระองค์...
แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิ ดออก และดูเถิดมีมา้ ขาวตัวหนึ่ ง พระองค์ผทู ้ รงม้านั้น มีพระนาม
ว่า “สัตย์ซื่อและสัตย์จริ ง” พระองค์ทรงพิพากษาและทาสงครามด้วยความเป็ นธรรม
พระองค์ทรงมีพระนามจารึ ก ที่ฉลองพระองค์และที่ตน้ พระอูรุโคนขาของพระองค์ ว่า “จอม
กษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านาย” (พระธรรมวิวรณ์ 1:7;19:11,16)
จากถ้อยคาของท่านอาจารย์เปาโลใน 1 เธสะโลนิ กา 4 ย่อมเป็ นข้อพิสูจน์วา่ เมื่อพระเยซู คริ สต
เจ้าเสด็จเข้ามาในโลกครั้งที่สอง เพื่อจัดตั้งคริ สตจักรของพระองค์น้ นั พระองค์จะทรงเปลี่ ยนร่ างกาย
ของผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ทุกคน ให้มีรัศมีและทรงรับขึ้นไปพบพระองค์ในฟ้ าอากาศ อัตรทูตเปาโลไม่ได้
พูดอะไรมากกว่านี้ ท่านมิได้พูดถึงการที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาผูท้ ี่ไม่ได้เชื่ อในพระองค์ ดังนั้น เราจึง
เชื่ อว่า การรับขึ้นไปในสวรรค์จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซู คริ สต์จะเสด็จกลับมา ด้วยฤทธานุ ภาพและ
สง่ า ราศี เป็ นอันมาก และที่ กล่ าวมานี้ เป็ นเพียงระยะแรกแห่ งการเสด็ จมาของพระเยซู คริ สต์ซ่ ึ ง แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ระยะ และระยะแรกเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่อาจอุ บ ตั ิ ข้ ึ นอย่า งทันที ท นั ใดก็ ได้ คริ ส เตี ยนทุ ก คน
ตระหนัก แน่ ว่า การเสด็ จกลับ มาของพระเยซู คริ ส ต์ย่อมจะเกิ ดขึ้ นได้ทุ ก เมื่ อ และเหตุ การณ์ น้ ี ก็ คื อ
เหตุการณ์ที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสแก่พวกสาวกของพระองค์วา่
“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเฝ้ าระวังอยูเ่ พราะท่านไม่รู้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านจะเสด็จมา
เวลาไหน....เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรี ยมพร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์
จะเสด็จมา” (พระธรรมมัทธิว 24:42,44)
ท่านอาจารย์ได้บรรยายลักษณะของคริ สเตียนในสมัยแรกว่า เขา “ได้ละทิ้งรู ปเคารพและหันมา
หาพระเจ้า เพื่ อรั บ ใช้พ ระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู่และเที่ ย งแท้ และรอคอยพระบุ ตรของพระเจ้า จาก
สวรรค์” (พระธรรม 1 เธสะโลนิ กา 1:9,10) พวกเขาไม่ได้หวัน่ วิตกถึงความทุกข์ลาบากอันใหญ่หลวง
ซึ่ งจะอุบตั ิข้ ึนก่อนหน้าที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จเข้ามาปกครองโลก พวกเขากระหายที่จะได้เห็นพระองค์
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ทรงเรี ยกผูเ้ ชื่ อในพระองค์ที่ตายไปแล้วให้ฟ้ื นคืนชี วิต และเรี ยกผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ซ่ ึ งยังมีชีวิตอยู่ พวก
เขาทราบว่า พระเยซู ได้ตรัสเกี่ ยวกับสิ่ งอันน่ าสะอิดสะเอียน (พระธรรมมัทธิ ว 24:15) และความทุกข์
ลาบากครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมี ตั้งแต่เริ่ มโลกจนถึงทุกวันนี้ (พระธรรมมัทธิ ว 24:21) อย่างไรก็ตาม
พวกเขาเหล่านั้น ก็เชื่ อว่าคาทานายเหล่านี้ จะสาเร็ จหลังจากที่พวกเขา ถูกรับขึ้นไปพบพระเยซูคริ สต์ใน
ฟ้ าอากาศแล้ว

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับคริสเตียนขึน้ ไปสวรรค์
เพื่อที่จะให้ความเห็ นของข้าพเจ้าที่วา่ พระเยซู คริ สต์จะทรงรับผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ข้ ึนไปอยูก่ บั
พระองค์ ก่อนที่พระพิโรธของพระเจ้า คือความลาบากครั้งยิง่ ใหญ่จะเกิดขึ้นในโลก มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอให้ท่านได้โปรดเอาใจใส่ กบั ข้อความตอนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นคาพูดของท่านยอห์นในพระ
ธรรมวิวรณ์ ดังนี้
“ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิ ดอ้าอยู่ และพระสุ รเสี ยงแรกซึ่ งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้
ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสี ยงแตรว่า “จงขึ้นมาบนนี้ เถิดและเราจะสาแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ ที่จะต้องเกิดขึ้น
ในภายหน้า” (พระธรรมวิวรณ์ 4:1)
การส าแดงครั้ งนี้ เกิ ดขึ้ นทันที หลังจากที่ พ ระเจ้า ได้ท รงสั่ง ให้ท่ า นยอห์ นเขี ย นข่า วส่ ง ไปยัง
คริ สตจักรต่าง ๆ เจ็ดแห่ งแล้ว และนับตั้งแต่สาแดงครั้งนี้ เป็ นต้นไป คาว่า “คริ สตจักร” ก็ไม่ปรากฏให้
เห็นอีกเลย จนกระทัง่ บทสุ ดท้ายของพระธรรมวิวรณ์ ซึ่ งพระเยซู คริ สต์มีพระประสงค์ที่จะเตือนใจท่าน
ยอห์นให้เปิ ดเผยความจริ งเหล่านั้น แก่คริ สตจักรเจ็ดแห่งจึงปรากฏคาว่า “คริ สตจักร” อีกครั้งหนึ่ ง (พระ
ธรรมวิวรณ์ 22:16)
พระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวถึงการที่ผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์ (Anti-christ) จะปรากฏตัว ได้จาลองภาพ
การพิพากษาของพระเจ้าต่อมนุ ษย์ในสวรรค์สถานของพระองค์ ได้พรรณนาถึงคนแสนสี่ หมื่นสี่ พนั คน
ซึ่ งพระเจ้าทรงไถ่จากมวลมนุ ษย์ให้เป็ นผูป้ กครองสาวกสองจาพวกของพระองค์ การทาลายล้างกรุ งบา
บิโลน และการเสร็ จกลับมาของพระคริ สต์เพื่อปราบศัตรู ของพระองค์ และสถาปนาราชอาณาจักรของ
พระองค์แต่ต่อจากข้อความเหล่านี้ตลอดทุกบทที่กล่าวถึงเรื่ องเหล่านี้ ไม่ปรากฏมีคาว่า “คริ สตจักร” อยู่
เลยแม้แต่เพียงครั้งเดียว
ดัง นั้น เมื่ อเราพิจารณาจากพระธรรมวิวรณ์ บ ทที่ 4:1 ซึ่ ง ให้ค วามหมายแก่ เราว่า คริ ส ตจัก ร
จะต้องถูกรับขึ้นไปในฟ้ าอากาศ ประกอบกับพระธรรมวิวรณ์บทที่ 5:8-11 ก็จะทาให้เราได้เห็นภาพว่า
เมื่ อพระคริ สต์เสด็จกลับมาปกครองโลกนี้ อีกครั้งหนึ่ งนั้นพระองค์จะทรงนาคริ สตจักรของพระองค์
กลับมาด้วย
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กล่าวโดยสรุ ป ข้อความในพระธรรมวิวรณ์ เป็ นลาดับเหตุการณ์ ที่จะต้องบังเกิ ดขึ้น เหตุการณ์
อันดับแรก คือ การรับขึ้นไปทั้งเป็ น ซึ่ งหมายถึงการที่พระเจ้าจะทรงเรี ยกผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ซ่ ึ งตายไป
แล้วให้ฟ้ื นคื นชี วิตขึ้ นมา และจะทรงเปลี่ ยนร่ างกายของคริ สเตี ยนที่ ยงั มี ช วิตอยู่ ให้เป็ นกายทิ พ ย์
เหตุการณ์ที่ติดตามเป็ นอันดับสอง คือช่วงเวลาที่เรี ยกกันว่า “ความทุกข์ยากลาบากอันยิง่ ใหญ่” และใน
ระหว่างเวลานี้ผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์จะปรากฏตัว สิ่ งอันน่าสะอิดสะเอียนจะตั้งอยูใ่ นพระวิหารของชาวยิว
การกดขี่ข่มเหงและประหัตประหารผูท้ ี่หันมาเชื่ อพระคริ สต์จะบังเกิ ดขึ้น และเหตุการณ์ ท้ งั หมดนี้ จะ
เป็ นจุดสุ ดยอดที่พระเจ้าจะทรงเทพระพิโรธในการพิพากษาครั้งยิ่งใกญ่ ลงมาบนพิภพโลก เหตุการณ์
อันดับที่สาม เป็ นเวลาที่อาณาจักรต่าง ๆ จะรวมตัวกัน เพื่อทาสงครามอารมาเกดอน พระเยซู คริ สต์จะ
ปรากฏพระองค์เพื่อปราบศัตรู ของพระองค์ พิพากษาอาณาจักรต่าง ๆ และสถาปนาราชอาณาจักรของ
พระองค์
พี่น้องที่รัก ความหวังเพียงอย่างเดี ยวของโลก คือการเสด็จกลับมาของพระเยซู คริ สต์ คนเป็ น
อันมากในโลกนี้ มีชีวิตอยูอ่ ย่างคนสิ้ นหวัง ขาดสันติสุข และความชื่ มชนยินดี คนเหล่านั้นส่ วนมากไม่
ยอมเอาใจใส่ กบั ข้อเรี ยกร้องของพระเยซูคริ สต์ และดังนั้นจึงไม่มีความรู ้ในพระองค์พวกเขาไม่ทราบว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ ง ไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงทาลายล้างความชัว่ ช้าในโลกนี้ และจะ
สถาปนาราชอาณาจักร แห่ งความชอบธรรมของพระองค์ส่วนอีกด้านหนึ่ ง คนเหล่านั้นที่วางใจในพระ
คริ สต์ พวกเขามีความชื่ นชมยินดีในความจริ งแห่ งชี วิตนี้ และความรอดที่พวกเขาได้รับเป็ นรายบุคคล
พวกเขากระหายที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ เพราะพวกเขามัน่ ใจว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ดียว
เท่านั้นที่ จะแก้ปัญหาซึ่ งมนุ ษย์แก้ไม่ตกพวกเขาไม่ได้เฝ้ าคอยสิ่ งอันน่ าสะอิ ดสะเอียน ไม่ได้เฝ้ าดูการ
ปรากฏตัวของผูท้ ี่ต่อต้านพระคริ สต์ ทั้งไม่ได้รอคอยการพิพากษาอันน่าสะพรึ งกลัว จากสวรรค์ แต่พวก
เขากาลังเฝ้ าดูการเสด็จมาของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งจะเสด็จเข้ามาในโลกพร้ อมด้วยสง่าราศีของพระองค์
และบัดนี้ ข้าพเจ้าใคร่ จะถามปั ญหาท่านสักข้อหนึ่ ง “ท่านเตรี ยมตัวพร้ อมที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมา
ของพระผูช้ ่ วยให้รอดของโลก แล้วหรื อยัง ?” ถ้ายัง และหากว่า พระเยซู คริ ส ต์เจ้าเสด็จกลับมาวันนี้
พระองค์ก็จะทรงละท่านไว้ และท่านจะต้องประสบกับความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลาที่พระเจ้า
จะทรงเทพระพิโรธของพระองค์ลงมายังพิภพโลก ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ท่านควรจะหันมาหาพระองค์เสี ย
แต่บดั นี้ และเชื่อไว้วางใจในพระองค์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
“จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้” (พระธรรมกิจการ 16:31)
“เพราะว่าผูท้ ี่ร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะรอด” (พระธรรมโรม 10:13)
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บทที่ 3 เหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ กับคริสเตียน ในการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู คริสต์
ในปั จจุบนั นี้ คนเป็ นจานวนมาก มี ความภูมิใจในความสามารถและสติ ปัญญาของตัวเอง เขา
พยายามที่จะใช้ชีวติ อย่างมีจุดมุ่งหมาย และอย่างมีความสุ ข โดยไม่ยอมรับรู ้ถึงการทรงพระชนม์อยูข่ อง
พระเยซู คริ สต์ และชี วิตหลังความตาย แต่ความพยายามทั้งหมดของเขาก็ไม่เคยประสบผลสาเร็ จเลย
แม้แต่นอ้ ย เพราะแทนที่จะพบกับความหมายและความสุ ขในชี วิต พวกเขากลับได้พบแต่ความกระวน
กระวายและความล้มเหลว เอช. จิ. เวลส์ เป็ นผูห้ นึ่ งในคนเป็ นอันมากเหล่ านี้ ก่อนที่เขาจะสิ้ นชี วิตไม่
นาน เขาได้บนั ทึกไว้วา่
“ไม่ มีหลักความเชื่ อหรื อหนทางแห่ งชี วิตใด ๆ ในโลกนี้ ที่ จะสามารถเข้าถึ งกฎเกณฑ์แห่ ง
ธรรมชาติเข้าข้างมนุ ษย์มากกว่าเข้าข้างสัตว์จาพวกปลาหรื อสัตว์เลื้อยคลานที่มีปีกบินได้ (ซึ่ งสู ญพันธ์
ไปแล้ว) ทั้ง ๆ ที่ขา้ พเจ้าได้พยายามอย่างสุ ดฝื นที่จะมองโลกในแง่ดีดว้ ยความทะนงองอาจ ข้าพเจ้าก็ยงั
เห็ นว่า บัดนี้ สากลจักรวาลเบื่อมนุ ษย์เสี ยแล้ว และกาลังตี หน้ายักษ์ เข้าใส่ มนุ ษย์ และข้าพเจ้าเห็ นว่า
มนุษย์กาลังถูกลดสติปัญญาลงไปเรื่ อย ๆ แต่กลับถูกเพิ่มความทุกข์ลาบากให้อย่างรวดเร็ ว เหมือนกับที่
สัตว์โลกกาลังได้รับอยู่ มนุ ษย์ถูกทอดทิ้งให้เผชิ ญชะตากรรมตามลาพัง ถูกทอดทิ้งให้อยูใ่ นความเสื่ อม
โทรม ความทุกข์ลาบาก และความตาย”
พวกเราที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ไม่มีส่วนในความรู ้สึกอันอ้างว้างว้าเหว่เช่นนี้ พวกเราเข้าใจกันดีวา่
มนุ ษย์ประสบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ที่จะหลีกหนีความยากจน ความทุกข์ยาก และสงคราม
และเราก็ไม่มีเหตุ ผลที่จะให้ผูม้ องโลกในแง่ ดีใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่พวกเราเชื่ อพระเจ้า และ
แน่ใจในความหวังว่าพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาอีก

ความหวังของคริสเตียน
ความเชื่อของพวกเราที่วา่ พระเยซูคริ สต์อาจจะเสด็จมาในวันนี้ เร้าใจพวกเราให้เกิดความชื่ นชม
ยินดี ในความหวังนั้น เมื่อพระเยซู คริ สตเจ้าเสด็จกลับมา คริ สเตียนทุกคนที่ตายไปแล้วจะฟื้ นคืนชี วิต
ขึ้นมาทันที และคริ สเตียนทุกคนที่มีชีวติ อยู่ จะถูกรับขึ้นไปพบพระเยซูคริ สต์ในฟ้ าอากาศอาจารย์เปาโล
ได้อธิ บายเหตุการณ์เช่นนี้ไว้ ดังนี้
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริ งเรื่ องคนที่หลับไปแล้ว เพื่อท่านจะ
ไม่เป็ นทุกข์โศกเศร้ า อย่างคนอื่น ๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่ อว่าพระเยซู ทรงสิ้ นพระชนม์
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และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซู น้ นั พระเจ้าทรงนาบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้น มากับพระองค์
ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า เราผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละคอยองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้น ที่ล่วงลับไปแล้วก็หามิได้ ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
เสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยพระดารัสสั่งด้วยสาเนี ยงเรี ยกของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า และ
คนทั้งปวงในพระคริ สต์ที่ตายไปแล้วจะเป็ นขึ้นมาก่อน
หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกันคนเหล่านั้น และจะได้พบ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านิ ตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบใจ
กันด้วยถ้อยคาเหล่านี้เถิด” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:13-18)
การที่ จะเข้าใจข้อพระธรรมตอนนี้ ได้อย่า งถู ก ต้อง เราต้องระลึ กไว้เสมอว่า คริ ส เตี ย นสมัย
เหล่านั้นผิดหวัง เพราะเหตุที่มีคริ สเตียนบางคน ซึ่ งเป็ นญาติสนิ ทมิตรสหายของเขาได้เสี ยชี วิตไป ก่อน
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา พวกเขารู ้ดีวา่ ผูท้ ี่เสี ยชีวติ เหล่านั้นจะฟื้ นคืนชี วิตขึ้นมาในที่สุด แต่พวกเขา
ก็ยงั สงสัยว่า เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์จะรับคนเหล่านั้นขึ้ นไปพบพระองค์
พร้อมกับพวกเขาหรื อไม่ ดังนั้น อาจารย์เปาโล จึงปลอบใจคนเหล่านั้น โดยการชี้ แจงให้พวกเขาเข้าใจ
ว่า ผูเ้ ชื่ อในพระองค์ทุกคนที่ตายไปแล้ว จะมีสิทธิ มีส่วนอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกันกับคริ สเตียนที่ยงั มี
ชี วิตอยู่ ในวันที่พระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมา ท่านกล่าวว่า เมื่อเสี ยงแตรของพระเจ้าดังขึ้น คนทั้งปวงที่
ตายไปแล้วในพระเยซู คริ สต์จะเป็ นขึ้นมาก่อนและจะได้รับกายที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย ซึ่ งพระเจ้า
ประทานให้และในพริ บตาเดี ยวกันนั้น คริ สเตี ยนที่ ยงั มี ชีวิตอยู่ก็จะรับการเปลี่ ยนแปลงร่ างกาย และ
จากนั้นทั้งสองพวกก็จะถูกรับขึ้นไปพบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิ กา 4:17)
คาว่า “รับขึ้นไป” นั้น รากศัพท์เดิมซึ่ งเป็ นภาษากรี ก มีความหมายว่า “ฉุ ดขึ้นไปด้วยกาลังแรงและอย่าง
ฉับพลัน” ส่ วนปรากฏการณ์ ที่เราเรี ยกว่า “การรับขึ้นไปทั้งเป็ น” หรื อที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า “rapture”
ซึ่ งหมายถึง “จับ” หรื อ “ฉุ ด” ดังนั้นจึ งพอจะสรุ ปเหตุ การณ์ สองระยะที่เกี่ ยวข้องกับการรับขึ้นไปทั้ง
เป็ นได้ดงั นี้คือ ระยะแรก คริ สเตียนทุกคนจะได้รับกายทิพย์ ซึ่ งพระเจ้าประทานให้ และระยะที่สอง เขา
จะถูกรับขึ้นไปพบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ

จะรับการเปลีย่ นแปลงใหม่ หมด
เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา สาวกทุกคนในยุคแห่ งคริ สตจักรที่ตายไปแล้วและยังเป็ นอยู่ จะ
ได้รับกายทิพย์อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “คนทั้งปวงในพระคริ สต์ ที่ตายไปแล้วจะเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจาก
นั้นเราทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่ านั้น” (พระธรรม 1 เธสะโลนิ กา
4:16-17) ท่านอัครสาวกคนนี้ยงั ได้แสดงความจริ งอันเดียวกันนี้ไว้พระธรรม 1 โคริ นธ์ อีกแห่ งหนึ่ งท่าน
กล่าวว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ าลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน
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แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชัว่ ขณะเดียว ในพริ บตาเดียว .... จะเป็ นขึ้นมาปราศจากเปื่ อยเน่ า
แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนใหม่” ( พระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:51,52)

พริบตาเดียวแต่ สมบูรณ์
การเปลี่ ยนแปลงจากร่ า งกายซึ่ งมาจากดิ น ไปเป็ นร่ างกายซึ่ งมาจากสวรรค์ จะเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ วและสมบูรณ์ คือ ผูท้ ี่ตายไปแล้วจะฟื้ นขึ้นมารับเอากายใหม่ทนั ที ซึ่ งถึงแม้วา่ จะมีบุคคลิกลักษณะ
เฉพาะตัวหลงเหลื ออยู่บา้ ง แต่ร่างกายทุ ก ส่ วนก็จะได้รับ การเปลี่ ยนแปลง ให้เป็ นร่ า งกายซึ่ งมาจาก
สวรรค์หรื อกายทิ พย์โดยสิ้ นเชิ ง ส่ วนผูท้ ี่ ยงั มีชีวิตก็เช่ นกันกายดิ นของเขาจะได้รับเปลี่ ยน ให้เป็ นกาย
ทิพย์อย่างรวดเร็ วและสมบูรณ์ที่สุด
เหตุการณ์เช่นนี้ เมื่อคิดดูแล้ว ก็รู้สึกว่าออกจะเป็ นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่ อ เพราะความคิดของเรา
ไม่สามารถที่จะเข้าใจ และวาดภาพได้วา่ เหตุการณ์ เช่ นนั้น จะเกิ ดขึ้นได้อย่างไรกัน แต่จงแน่ ใจเถิ ดว่า
สักวันหนึ่งและอาจจะเป็ นเร็ ว ๆ นี้ ก็ได้ พระเยซู คริ สต์เจ้าจะเสด็จลงมาจากฟ้ าสวรรค์ดว้ ยพระดารัสสั่ง
ด้วยสาเนียงเรี ยกของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า ในวันนั้นจิตวิญญาณของผูท้ ี่เชื่อในพระองค์
ซึ่ งตายไปแล้ว จะฟื้ นขึ้นมารับเอากายทิพย์ซ่ ึ งพระเจ้าประทานให้ในพริ บตาเดี ยว และผูท้ ี่มีชีวิตอยู่บน
โลกนี้ จะได้รับการเปลี่ ยนแปลงทันที การที่ พระเจ้าทรงรับฮะโนดและเอลี ยาห์ข้ ึนไปทั้งเป็ นนั้น เป็ น
ภาพที่แสดงให้เราเห็นอย่างเด่นชัดว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับคริ สเตียนทุกคนในยุคสุ ดท้ายนี้
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพของร่ างกายจากกายดินเป็ นกายทิพย์ของคริ สเตียน ซึ่ งจะเกิดขึ้นเมื่อ
พระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมานั้น ไม่ได้แสดงไว้แต่เฉพาะในพระธรรม 1 เธสะโลนิ กา บทที่ 4 เท่านั้นแต่
ยังได้อธิ บายไว้อย่างชัดเจนในที่อื่น ๆ ของพระคัมภีร์อีกด้วย เช่ น พระธรรมฟิ ลิ ปปี บทที่ 3 ข้อ 20,21
อาจารย์เปาโลกล่ าวว่า ร่ างกายที่ เราอาศัยอยู่เดี๋ ยวนี้ “ต่ าต้อย” แต่ท่านได้เผยให้เห็ นว่า ต่อไปเราจะมี
ร่ างกายที่มีสง่าราศีของพระคริ สต์ นอกจากนี้ ท่านยอห์นก็ยงั ได้ยืนยันไว้ในหนังสื อเล่มแรกของท่านว่า
“เราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏ ว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็ นอย่างไร แต่เรารู ้ว่า
เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:2) ใน
พระธรรมโรม 8:18-23 แสดงให้เราเห็นว่า คริ สเตียนทุกคนที่มีชีวิตอยูใ่ นโลก มักจะคร่ าครวญอยูเ่ สมอ
ว่า เมื่อไรเขาจึงจะได้จากร่ างกายที่อยูใ่ นอานาจแห่งอนิจจัง มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรื อนนี้ ไปเสี ยที เพราะเขา
อยู่ในจัก รวาลซึ่ ง ถู กสาปแช่ งเพราะความผิดบาป แต่พวกเขารู ้ ว่า ในที่ สุดร่ างกายที่ อยู่ในอานาจแห่ ง
อนิ จจังเพราะความผิดบาปนั้นจะได้รับการเปลี่ ยนให้เป็ นกายทิพย์ ไม่ตกอยูใ่ นอานาจของการเกิ ด แก่
เจ็บ ตาย อีกต่อไป ท่านอาจารย์เปาโลยังได้เพิม่ ความมัน่ ใจให้แก่เราอีกใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 15:42 ว่า กาย
ดิ นอันต้องเปื่ อยเน่ าเสื่ อมสู ญของเรา จะถูกเปลี่ ยนให้เป็ นกายที่ สวยงามและน่ ารักอย่างไม่มีวนั เสื่ อม
คลายในข้อ 44 บทเดี ยวกันนี้ อาจารย์เปาโลได้เปิ ดเผยให้เห็ นว่าร่ างกายของคริ สเตียน ซึ่ งในชัว่ ชี วิตนี้
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มักจะตกเป็ นเครื่ องมือของความปรารถนาชัว่ นั้น จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นร่ างกายที่ปราศจาก
บาป และสมบูรณ์แบบภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณแห่งพระผูโ้ ปรดให้พน้ บาป โดยความศรัทธา
เราสามารถที่จะชื่นชมยินดีในความหวังอันสู งสุ ด ฉะนั้นหากพระคริ สต์จะเสด็จกลับมาวันนี้ ก็ขอให้เรา
ตื่นอยูเ่ สมอเพื่อเราจะมิได้มีความละอายในการต้อนรับพระองค์

การรับคริสเตียนขึน้ ไปสวรรค์
ในชัว่ พริ บตาเดียวกันกับที่ ผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งตายแล้วได้ฟ้ื นชี วิตขึ้นมา และคริ สเตียน
ที่ยงั มีชีวิตอยูใ่ นโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งสองพวกก็จะถูกรับขึ้นไป...พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ฟ้ าอากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) คาว่า “รับขึ้นไป” นั้นตามต้นฉบับภาษากรี กใช้คา ๆ หนึ่ งซึ่ ง
มีความหมายว่า เราจะถูกฉุ ดขึ้นไปอย่างรวดเร็ วในพริ บตาเดียว และด้วยกาลังแรง ท่านอาจารย์เปาโลได้
แยกเหตุการณ์อนั รวดเร็ วนี้แยกออกเป็ นสามระยะคือ (1) เราจะถูกนาไปรวมกับคนที่ตายไปแล้วในพระ
คริ สต์เพื่อเราจะ “ถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านั้น (2) เราจะ “พบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ า
อากาศ” และ (3) เราจะเข้าสู่ ดินแดนแห่ งความสุ ขสาราญนิ รันดร์ “อย่างนั้นแหละเราจะอยูก่ บั องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าเป็ นนิตย์”

ความชื่นชมยินดีทไี่ ด้ พบกันใหม่
การรับขึ้นไปทั้งเป็ นจะเป็ นเหตุให้คริ สเตียนทุกคนได้มาอยูร่ วมในที่เดียวกัน คริ สเตียนทุกคน
แม้แต่ในวันเพ็นเตคอสต์จะอยู่ ณ สถานที่น้ นั ด้วย บิดามารดาซึ่ งชอกช้ าระกาทรวงเพราะบุตรน้อยผู้
น่ ารั กของตนต้องมาพลัดพรากจากกันไปเสี ยแต่ย งั เยาว์ก็จะได้พบบุ ตรสุ ดที่ รัก ของเขา อี กสามี และ
ภรรยาจะอยู่ร่วมกันอีก ไม่ใช่ ในความสัมพันธ์แบบเก่า แต่เป็ นสัมพันธ์ทางจิตใจแบบใหม่ ซึ่ งมีความ
หวานชื่ นมากกว่าความสนุ กสบายที่ได้รับเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะได้พบกับญาติสนิ ทมิตรสหาย
และคนที่เคยรู ้จกั มักคุน้ กันในชีวติ นี้ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังจะได้พบกับบรรดาสาวกในสมัยศตวรรษแรก
และศตวรรษต่อ ๆ มาอีกด้วย เราจะรู ้สึกตื่นเต้นสักปานใด ที่ได้มีโอกาสสนทนาเป็ นส่ วนตัวกับบรรดา
ชายและหญิงซึ่ งเป็ นผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อและรักพระเจ้าด้วยสุ ดชี วิตจิตใจ ได้สนทนากับบุคคลผูซ้ ่ ึ งชื่ อของ
เขาได้รับการบันทึกไว้ในประวัติของคริ สตจักรและในบัญชี รายชื่ อของคริ สเตียนคนสาคัญ และจะยิ่ง
เป็ นการอัศจรรย์สักเพียงใดที่เราจะได้พบ และร่ วมสามัคคีกนั กับคริ สเตียนที่ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าด้วยใจ
ถ่อมโดยไม่ได้หวังจะได้รับเกี ยรติยศชื่ อเสี ยงใด ๆ จากมนุ ษย์ ในสวรรค์สถานการแบ่งชั้นวรรณะอัน
เป็ นสิ่ งจอมปลอมและการตัดสิ นอย่างผิด ๆ ที่เป็ นอยูใ่ นชีวติ ปั จจุบนั จะไม่มีอีกต่อไปและเราทั้งหลายจะ
มองดู ซ่ ึ ง กันและกัน เหมื อนดัง ที่ พ ระเจ้า ก าลัง ทอดพระเนตรเราทั้ง หลายอยู่เดี๋ ย วนี้ และยิ่ ง กว่า นั้น
บุคลิกภาพที่ไม่ดีไม่งามก็จะถูกาจัดออกไป และทุก ๆ คนจะเป็ นผูท้ ี่ปราศจากมลทินความผิด และตาหนิ
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ริ้ วรอยใด ๆ ตามความเป็ นจริ งแล้ว การสามัคคีธรรมที่นนั่ จะต้องโชติช่วงสว่างไสวไปด้วยไฟแห่ งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จนถึงกับทาให้เราต้องหันกลับไปและพบว่า ประสบการณ์ ที่เต็มไปด้วยความชื่ นชม
ยินดีเป็ นอันมากที่เราได้รับในโลกนี้ เป็ นเพียงแสงสลัว ๆ ของเหตุการณ์ อนั แท้จริ งในสวรรค์เท่านั้นใช่
ถูกต้องทีเดียว “เราจะถูกรับไปพร้อมกับคนเหล่านั้น” คือผูท้ ี่เชื่ อในพระเจ้าซึ่ งตายไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น
ยุดใดสมัยใด

สามัคคีธรรมทีช่ ่ วงโชติและสว่ างไสวด้ วยไฟแห่ งพระวิญญาณ
การรับขึ้นไปทั้งเป็ น ไม่เพียงแต่จะเป็ นการเริ่ มต้นแห่ งสามัคคีธรรมแบบใหม่ ระหว่างผูท้ ี่เชื่ อ
พระเจ้า เท่านั้นแต่ยงั จะเป็ นการนาเราไปพบกับพระคริ สต์ต่อเบื้องพระพักตร์ ของพระองค์ แต่เนื่ องจาก
ร่ างกายที่เราอาศัยอยูเ่ ดี๋ยวนี้ เป็ นร่ างกายที่ถูกจากัด เพราะเราเป็ นเพียงแต่เชื้ อสายของมนุ ษย์ผหู ้ ลงผิดไป
เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่สามารถที่จะนึ กคิดเข้าใจถึงพระพรอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ในเหตุการณ์เหล่านี้
ได้ และจะเป็ นเช่นนี้เรื่ อยไป จนกว่า พระเจ้าจะทรงฉุ ดเราให้ออกจากโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปและ
อิทธิ พลของนิ สัยดั้งเดิมของเรา เมื่อนั้นแหละ เราจึงจะรู ้แจ้งถึ งความยิ่งใหญ่ของการได้รับการไถ่โทษ
บาปของเรา หรื ออีกนัยหนึ่ ง เราจะได้รู้แจ้งถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุณอันยิ่งใหญ่สุดประมาณขององค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรา เมื่อองค์พระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมาและเปลี่ยนแปลงกายอันต่าต้อยของเราให้เป็ น
เหมือนพระลักษณะของพระองค์ เมื่อนั้นเราก็จะสามารถเข้าใจความล้ าลึกฝ่ ายวิญญาณจิตอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ที่สุด ท่านยอห์นได้บอกกับเราว่า “เราทั้งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็ น
พระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ ้ นั ” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:2)
เมื่อเราพบกับพระเยซู คริ สต์ เราจะต้องให้การต่อพระองค์ และราชกิจที่เรารับใช้พระองค์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ที่สุด ดังที่อาจารย์เปาโลได้เปิ ดเผยให้เราทราบว่า
“เพราะว่าจาเป็ นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริ สต์ เพื่อทุกคนจะได้รับ
สมกับการที่ได้ประพฤติในร่ างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรื อชัว่ ” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 5:10)
สิ่ งที่ติดตามมาภายหลังที่เราได้ให้การต่อพระองค์แล้วก็คือ การนมัสการด้วยใจรักและเคารพ
บูชาพระองค์ และเราจะสานึ ก ถึ งพระคุ ณและความรั กอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ช่ วยเราให้รอดจาก
ความผิดบาป และเห็นคุณค่าของความรักที่เรามีต่อพระองค์ ซึ่ งเราไม่เคยนึกคิดมาก่อนเลย ในพระธรรม
วิวรณ์ ท่านอัครสาวกยอห์นได้บอกแก่เราว่า เมื่อพระบุตรของพระเจ้าทรงเริ่ มแผนการของพระองค์ โดย
การทาให้เกิดความทุกข์ลาบากอย่างใหญ่หลวงขึ้นบนพิภพ เราซึ่ งได้มาอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์สถาน
จะสรรเสริ ญพระองค์ ท่านได้กล่าวว่า
“เขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ พระองค์เป็ นผูส้ มควรจะทรงรับม้วนหนังสื อและแกะตรา
ม้วนหนังสื อนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิ ตของพระองค์น้ นั
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พระองค์ได้ทรงไถ่ คนทุ กเผ่าทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศ เพื่อถวายแด่ พระเจ้า พระองค์ได้ทรง
โปรดให้เขาเป็ นราชอาณาจัก ร และเป็ นปุ โรหิ ตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครอง
แผ่นดินโลก” (พระธรรมวิวรณ์ 5:9-10)
แน่นอน เราจะได้พบกับองค์พระเยซู คริ สตเจ้าในสักวันหนึ่ งข้างหน้า และเมื่อนั้น เราจะยืนอยู่
จาเพาะพระพักตร์ ของพระองค์ แล้วพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรความผิดบาปของเรา เพราะเราได้รับ
การชาระให้บริ สุทธิ์ แล้ว โดยพระราชกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้น เราจะได้รับบาเหน็จจากพระองค์
สมกับการที่เราได้กระทาในช่ วงชี วิตนี้ และหลังจากนั้นเราจะนมัสการและยกย่องสรรเสริ ญพระองค์
ด้วยเหตุที่เรามีส่วนร่ วมในระบอบการปกครองอันชอบธรรม ที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อปกครองโลก
นี้เป็ นระยะเวลา 1 พันปี โอ ช่างน่าตื่นเต้นเสี ยนี่ กระไร สาหรับสิ่ งที่เราจะได้รับจากพระองค์ในกาลภาย
หน้า

ความสุ ขทีไ่ ม่ มวี นั สิ้นสุ ด
การรับขึ้นไปทั้งเป็ นจะเป็ นทางนาเราไปสู่ สภาวะแห่งความสุ ขและความชื่นชมยินดีอย่างไม่มีที่
สิ้ นสุ ดด้วย อาจารย์เปาโลกล่ าวว่า.... เราก็จะอยู่กบั พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิ ตย์ (พระธรรม 1 เธสะโลนิ กา
4:17)
เราต้องยอมรับว่า เรื่ องความเป็ นนิ รันดร์ น้ นั เป็ นเรื่ องที่เกิ นกว่าที่เราจะเข้าใจได้ เราใช้ชีวิตอยู่
ในโลกของเราซึ่ ง เป็ นโลกแห่ ง อนิ จจัง ตัวเราและสิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตัว เราจาต้อ งเปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา หามีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดคงที่อยู่ได้เลย เมื่อเรายังอยู่ในวัยเยาว์ เราก็เฝ้ ารอคอยวันเวลาว่าเมื่ อไรจะ
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่เสี ยที แต่แล้วเมื่อเรามาเป็ นผูใ้ หญ่เราก็กลับรู ้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ วเสี ยจริ ง
และเมื่อวัยชราย่างกรายเข้ามา ความตายก็เริ่ มผุดขึ้นมาในห้วงแห่ งความคิด และทาให้เกิดความรู ้สึกว่า
ต่อไปนี้เราไม่มีที่หวังอันใดอีกแล้วสาหรับอนาคตของเรา จริ งอยู่ เราจะรู ้สึกเป็ นสุ ขเมื่อเราได้เห็นลูก ๆ
ของเราเติ บ โตขึ้ นเป็ นหนุ่ ม เป็ นสาวไปตาม ๆ กันแต่ อย่า ลื ม ว่า เราก็ จะต้องรู ้ สึ ก เป็ นทุ ก ข์ เมื่ อเราได้
สังเกตเห็นว่า สุ ขภาพของบิดามารดาของเรากาลังอ่อนแอกระปวกกระเปี ยกลงไปทุกที และอาจต้อง
ถึงกับเสี ยน้ าตา เมื่อท่านต้องตายจากไป และแล้วก็มาถึงตัวเอง วันเวลาผ่านไปอย่างไม่หยุดหย่อน และ
เราก็เริ่ มจะพบว่า ความฝันอันมากมายของเรายังไม่สาเร็ จครบบริ บูรณ์และความหวังต่าง ๆ ของเรานั้น ก็
ไม่เป็ นจริ ง เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ก็ไม่บรรลุผล และดูเหมือนว่าการเรี ยนรู ้ของเรานั้นเป็ นไปอย่างเชื่ องช้า
มาก ผิดกันกับความชราซึ่ งคื บคลานเข้ามาอย่า งรวดเร็ ว แต่...สรรเสริ ญพระเจ้า อุ ปสรรคและความ
ผิดหวังทั้งมวลที่ประดังเข้ามาในชี วิตของเราอันเป็ นมาจากการที่เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกเพียงระยะอันสั้น
นั้น จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อเราไปถึงเมืองสวรรค์ อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เราจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ น
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นิตย์” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) จะไม่มีเวลาสิ้ นสุ ดสาหรับการนมัสการพระเจ้าและปรนนิบตั ิรับ
ใช้องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราท่านยอห์นได้วาดภาพสวรรค์ให้เราเห็น็ ในลักษณะเช่นนี้ คือ
“จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป พระที่นงั่ ของพระเจ้า และของพระเมษโปดกจะตั้งอยูท่ ี่นนั่
และบรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็ นพระพักตร์ พระองค์ และพระ
นามของพระองค์จะประทับอยูท่ ี่หน้าผากเขา กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่ตอ้ งการแสงตะเกียงหรื อ
แสงอาทิ ตย์ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็ นนิ ตย์”
(พระธรรมวิวรณ์ 22:3,5)
ผูร้ ู ้ บางท่านได้แจกแจงว่าสภาพนิ รันดร์ ในสวรรค์ ซึ่ งรอคอยเราอยู่ที่นนั่ จะเป็ นไปในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ มีความใหม่อย่างสมบูรณ์แบบทุกประการ เพื่อว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่ งอีกต่อไป”
จะต้องมีระบอบการปกครองที่สมบูรณ์แบบเพราะ “พระบัลลังก์ของพระเจ้า และของพระเมษโปดกจะ
ตั้งอยู่ที่นั่น” จะต้องมี การบังคับบัญชาที่เด็ ดขาดที่ สุด เพื่อ “บรรดาผูร้ ั บใช้ของพระองค์จะนมัส การ
พระองค์” จะต้องมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจิ ตใจใหม่ หมด เพื่ อ “เขาเหล่ า นั้นจะเห็ นพระพักตร์ พ ระองค์”
จะต้องมีการจาแนกบุคคลิ กลักษณะเฉพาะตัว เพื่อจะได้รู้วา่ ใครเป็ นใครอย่างละเอียดถี่ ถว้ นที่สุด เพื่อ
“พระนามของพระองค์จะประทับอยูท่ ี่หน้าผากของเขา” จะต้องมีการได้รับเกียรติยศอย่างสมบูรณ์เพื่อ
ว่า “เขาจะครอบครองอยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์”
พี่น้องคริ สเตียนที่รัก สิ่ งเหล่านั้น คื อความหมายที่ ท่านอาจารย์เปาโลต้องการจะให้เราทราบ
เมื่อท่านกล่าว “และเราจะอยูก่ บั พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิ ตย์” (ฉะนั้น ท่านจะใคร่ ครวญถึงสิ่ งเหล่านี้ และ
ปล่ อยให้มนั นาความสุ ขสบายมาสู่ จิตใจของท่าน และแล้วจงเชื่ อฟั งค าแนะนาของท่ านอัครทูตโดย
“ปลอบใจกันด้วยถ้อยคาเหล่านี้เถิด” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:18) หากว่าเราทั้งหลายผูซ้ ่ ึ งเชื่ อในพระ
คริ สต์จะเพียงแต่เอาใจใส่ และใคร่ ครวญถึงความจริ งอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ ให้มากกว่าที่เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้ และ
ถ้าว่าเราจะปลอบใจกันและด้วยเรื่ องเหล่านี้ แล้ว ชี วิตของเราก็จะมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้น บริ สุทธิ์ มากขึ้น มี
ความรักเพิ่มขึ้น แน่นอนที่สุด เราก็จะมีชีวติ เหมือนกับชีวติ ของพระเยซูคริ สต์มากขึ้นทุกทีดว้ ย
พี่นอ้ งที่ได้รับความรอด ที่รักทุกท่าน พระเยซูคริ สต์อาจจะเสด็จกลับมาก่อนวันนี้ จะสิ้ นสุ ดลงก็
เป็ นได้ และเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะรับเอาคนของพระองค์ออกจากโลกนี้ ไป ต่อจากนั้นก็จะ
เป็ นช่ วงเวลาแห่ งความทุกข์ลาบากอันใหญ่หลวง ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงดาริ ไว้ล่วงหน้าก่อน
แล้ว เพื่อให้เป็ นช่วงเวลาแห่ งการพิพากษาลงโทษของพระเจ้า และส่ วนใหญ่ของบรรดาผูท้ ี่หนั กลับมา
หาพระเยซู คริ สต์ในเวลานั้น จะถูกข่มเหงและถูกฆ่าตาย แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือหากท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ
พระเยซู คริ สต์เสี ยตั้งแต่บดั นี้ ท่านอาจจะเป็ นผูห้ นึ่ งในบรรดา “พวกจิตวิญญาณมืดบอด” เพราะความ
บาปและถูกซาตานล่อลวง จนท่านไม่สามารถที่จะกลับมาหาพระองค์ และท่านจะต้องผ่านความทุกข์
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ลาบากอันแสนลาเค็ญนั้น เข้าไปสู่ สภาพของคนที่ปราศจากพระคริ สต์ชวั่ นิจนิรันดร์ พระองค์ทรงเป็ น
ความหวังสุ ดท้ายของโลก เป็ นความหวังเพียงประการเดียวของท่าน จงเชื่อพระองค์เสี ยแต่บดั นี้เถิด
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บทที่ 4 เหตุการณ์ ข้นั สุ ดท้ ายในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต์
บางคนที่อ่านข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์ของทุกวันนี้ เข้าทีไรถึงกับ “ลมใส่ ” เอาเสี ยทุกที บางคน
เพียงแต่จะชายตามองดูพาดหัวข่าวเท่านั้น ก็ถึงตระหนกตกใจ และหมดอาลัยตายอยากในชีวิตเอาทีเดียว
ทาไมจะไม่ให้เป็ นเช่ นนั้นล่ ะ ก็ดูข่าวแต่ละเรื่ องซี ล้วนแต่เป็ นเรื่ อง สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ การกันดาร
อาหาร การจลาจล การประท้วง นายจ้างโดยการนัดกันหยุดงาน จานวนคนว่างทวีสูงขึ้นและการฆ่ากัน
อย่างไร้มนุษยธรรม เมื่อหันไปดูข่าวต่างประเทศ หัวใจก็แทบจะวายไปให้ได้ สงครามเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ
ซึ่ งล้วนแต่เป็ นการรบราฆ่าฟั นกันอย่างป่ าเถื่ อนและอามหิ ตที่สุด อันเป็ นการเผยให้เห็ นว่าจิตใจมนุ ษย์
กาลังจะเสื่ อมทรามลงอย่างชนิ ดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ความนั้น ถูกต้องที่สุด อารยธรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่ า
สมกันมาแต่ ดึก ดาบรรพ์ก าลัง จะถู ก ท าลายล้า งลงในชั่วพริ บ ตาเดี ย ว และตามค าพยากรณ์ ม ากมาย
เกี่ยวกับวาระสุ ดท้ายของโลกนี้น้ นั การสิ้ นสุ ดของโลกจะอุบตั ิข้ ึนอย่างรวดเร็ วมาก
แต่ที่กล่ าวมานี้ เป็ นการมองปั ญหาของโลกในแง่ของมนุ ษย์เท่านั้น พวกเราที่เชื่ อในพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียว ซึ่งพระนามของพระองค์ปรากฏอยู่ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์สามารถประกาศให้โลก
ได้ทราบถึงข่าวประเสริ ฐที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุ ขสบายใจ โลกนี้จะไม่ถูกทาลายล้างจนหมด
สิ้ นเป็ นแน่ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษหรื อโดยการสงครามเพราะพระวจนะของพระเจ้า
กล่าวว่า ปั ญหาต่าง ๆ ของมนุษยชาติจะได้รับการแก้ไข เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมาครอบครองโลก
อาณาจักรต่าง ๆ จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะไม่มีสักคนเดี ยวที่มีชีวิตอยู่อย่างยากจนค่นแค้น ใครก็
ตามที่พยายามจะปรักปราผูอ้ ื่น จะถูกลงโทษทันที และสิ ทธิ ทุกอย่างของมนุ ษย์จะได้รับการคุ ม้ ครอง
ป้ องกันธรรมชาติจะเป็ นกันเองกับมนุษย์ และจะไม่มีสมสลาตันลมใต้ฝนุ่ หรื อแผ่นดินไหวซึ่ งจะทาลาย
ชี วิตและทรั พย์สินหรื อทาให้อกสั่นขวัญแขวนอี กต่อไป ความสงบสุ ขและความมัน่ คง อันเป็ นสิ่ ง ที่
มนุ ษย์ทุกคนตลอดทุกยุคทุ กสมัยดิ้นรนแสวงหากันตลอดเวลามา แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึ งได้น้ นั จะ
เป็ นจริ งได้ในที่สุด
ในบทนี้ เราจะจาแนกออกเป็ นหัวข้อ ๆ และพิจารณากันอย่างพินิจพิเคราะห์ ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู คริ สต์คนเป็ นจานวนมากมักจะคิดว่า การ
เสด็ จ กลับ มาของพระเยซู ค ริ ส ต์ น้ ัน ไม่ ใ ช่ เ ป็ น “การสิ้ น สุ ด ของโลก” ไม่ ใ ช่ เ ป็ นการล้า งโลกใน
พริ บตาเดียว แต่เป็ นเหตุการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นตามลาดับเป็ นขั้น ๆ ไปถึง 10 ขั้นดังนี้ (1) การรับคริ สตจักรขึ้น
ไปอยู่กบั พระองค์ (2) การปรากฏตัวของผูต้ ่ อต้านพระคริ สต์ (3) ความทุก ข์ล าบากครั้ ง ยิ่งใหญ่ (4)
30

สงครามอารเมเกดอน (5) พระเยซูคริ สต์ เสด็จ กลับมายังโลกมนุ ษย์อย่างผูม้ ีชยั (6 ) ซาตานถูกผูกมัดไว้
(7) การจัดตั้งอาณาจักรพันปี (8) การกบฏครั้งสุ ดท้ายของพญามารซาตาน (9) การพิพากษาลงโทษครั้ง
สุ ดท้าย (10) การสถาปนาฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่

การรับคริสเตียนขึน้ สวรรค์ ท้งั เป็ น
เหตุการณ์อนั ดับแรกที่ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมในแผนการของพระองค์ คือ การรับคริ สตจักรขึ้น
ไปอยู่กบั พระองค์ ผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ในยุคคริ สตจักรทั้งหมด ซึ่ งได้ตายไปแล้วจะฟื้ นคืนชี วิตขึ้นมาและ
พวกคริ สเตียนซึ่ ง ยังมีชีวิตอยูจ่ ะรับกายทิพย์ทนั ทีท้ งั สองพวกจะถูกรับขึ้น ไปพบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ฟ้ าอากาศ ตามที่อาจารย์เปาโล ได้พรรณาไว้ “ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่
ก้อง ด้วยสาเนียงของเทพบดีและด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ตายแล้ว ในพระคริ สต์
จะเป็ นขึ้นมาก่อนภายหลังนั้นเราผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านั้น
และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในท้องฟ้ า อย่างนั่นแหละเราจึ งจะอยู่กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิ ตย์”
(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16-17)

การปรากฏตัวของผู้ต่อต้ านพระคริสต์
เหตุ ก ารณ์ ที่ ติดตามมาหลัง จากที่ พระเจ้า ทรงรั บ คริ ส ตจัก รขึ้ น ไปอยู่ก ับ พระองค์ ก็ คื อ การ
ปรากฏตัวของผูน้ าของโลกคนหนึ่ง ซึ่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้สมญานามไว้ต่าง ๆ กัน เช่นในพระ
ธรรม 1 เธสะโลนิ กา บทที่ 2 อาจารย์เปาโลได้สมญานามว่า เป็ น “คนนอกกฎหมาย” “ลู กแห่ งความ
พินาศ” ท่านอัครสาวกยอห์นได้พูดถึงเขาว่าเป็ นปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ (พระธรรม 1 ยอห์น 2:18) และ
เป็ นสัตว์ร้า ย (พระธรรมวิวรณ์ 13:1-10) และดาเนี ย ล ได้พูดถึ ง เขาว่า เขาเป็ นกษัตริ ย ์ที่ ก ระท าตาม
อาเภอใจตัวเอง (พระธรรมดาเนียล 11:36)
อาจารย์เปาโลบอก ให้เรารู ้วา่ ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเทพระพิโรธของพระองค์ลงมายังโลกมนุ ษย์
การกระด้างกระเดื่องอย่างใหญ่หลวงต่อพระเจ้าซึ่ งเป็ นผลเกี่ยวโยงกันกับการประกาศตัวของผูต้ ่อต้าน
พระคริ สต์ จะบังเกิดขึ้น (ดูพระธรรม 2 เธสะโลนิ กา 2:3,4) ท่านได้ช้ ี ให้เห็นว่าเจ้าแห่ งความชัว่ ร้ายก็เริ่ ม
ทางานของมันอยูแ่ ล้วอย่างลับ ๆ แต่ยงั ไม่สามารถสาแดงอานาจของมัน ให้ปรากฏออกมาอย่างเปิ ดเผย
ได้ ทั้งนี้เป็ นเพราะพระวิญยาณบริ สุทธิ์ ทรงขัดขวางไว้จนถึงเวลา เมื่อคริ สตจักรถูกรับขึ้นไปอยูก่ บั พระ
เจ้าแล้ว นัน่ แหละผูท้ ี่ต่อต้านพระคริ สต์จึงจะสามารถ ประกาศตัวเป็ นศัตรู ของพระเจ้าและของพระบุตร
ได้อย่างเปิ ดเผย (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8-10)
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ความทุกข์ ลาบากยากเย็นครั้งยิง่ ใหญ่
การกบฏต่อพระเจ้าและการเปิ ดเผยของคนนอกกฎนั้นจะนามาซึ่ งความทุกข์ลาบากอย่างใหญ่
หลวง ซึ่ งพระเยซูเองก็ได้ตรัสไว้วา่
“ด้วยว่าในคราวนั้นจะ เกิ ดความทุกข์ลาบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่ มโลกมาจนถึ ง
ทุกวันนี้ และในเบื้องหน้าไม่มีต่อไปอีก ถ้ามิได้ทรงให้วนั เหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีมนุ ษย์รอดได้เลย
แต่เพราะทรงเห็นแก่ผเู ้ ลือกสรร จึงทรงให้วนั เหล่านั้นย่นสั้นเข้า” (พระธรรมมัทธิว 24:21-22)
เรารู ้ เรื่ องราวต่าง ๆ ในระหว่างช่ วงเวลานี้ ไม่มากนักทั้งนี้ เพราะพระคัมภี ร์กล่ าวไว้แต่เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น เท่าที่พบก็มี ในพระธรรมดาเนียลส่ วนหนึ่ ง นอกจากนั้นสามารถที่จะตีความหมายจาก
พระธรรมวิวรณ์ได้บา้ ง
พระธรรมดาเนียล 9:24-27 ได้ให้ความกระจ่างแก่เราว่า มีช่วงเวลาของพระเจ้าอยู่ 7 ปี ในช่วง
แรกของเวลา (ประมาณสามปี ครึ่ ง) นั้น พระองค์จะทรงจัดการกับชนชาติอิสราเอล ด้วยวิถีทางพิเศษ
ของพระองค์ และในช่วงเวลาหลัง (ประมาณ 2 ปี ครั้งเช่นกัน) นี่ แหละที่เรี ยกว่าช่วงเวลาแห่ งความทุกข์
ลาบากครั้งยิง่ ใหญ่ ประชากรจานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทัว่ โลกจะถูกทาลายให้พินาศไปด้วย
การพิพากษา โดยอานาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้า คนเป็ นอันมากจะถูกทรมานจนถึงตาย เพราะเหตุที่
หันกลับมาเชื่ อพระเยซู คริ สต์ และสถานการณ์ จะเลวร้ ายลงอย่างที่สุด จนทาให้บางคนทนอยู่ไม่ไหว
และหาทางที่จะฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่สามารถหาพบ พวกเรารู ้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็ นอันมากที่พระวจนะ
ของพระองค์ ได้ให้ความกระจ่างแก่เราว่า พวกเราซึ่ งเป็ นคริ สเตียน จะไม่ตอ้ งผ่านการพิพากษาอันน่ า
กลัวเหล่านี้

สงครามอารเมเกดอน
ความทุ ก ข์ล าบากยากเย็น ครั้ งยิ่ ง ใหญ่ จ ะจบลง เมื่ อ วิ ญ ญาณชั่ว มากมาย ได้น าผู ้ป กครอง
อาณาจักรต่าง ๆ มารวมกันเพื่อต่อสู ้กบั พระเจ้าในที่ราบเมกโด ซึ่ งอยู่ทางตอนเหนื อแคว้นปาเลสไตน์
ท่านยอห์น ได้พรรณนาถึงวิญญาณชัว่ สามตนว่า “และมันทั้งสามได้ชุมนุ มพวกกษัตริ ยท์ ี่ตาบลหนึ่งซึ่ ง
ภาษาฮีบรู เรี ยกว่า อารมาเกดอน” (พระธรรมวิวรณ์ 16:16) และท่านศาสดาพยากรณ์ เศคาริ ยาห์ ก็ได้
มองเห็นเหตุการณ์น้ ี และท่านได้กล่าวว่า
“ดูเถิด วันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริ บไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติท้ งั สิ้ นให้ทาศึกกับเยรู ซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด เขาจะปล้นเอาทรัพย์ใน
เรื อนและข่มเหงผูห้ ญิง พลเมืองครึ่ งหนึ่ งจะตกไปเป็ นเชลย ประชาชนส่ วนที่เหลืออยูจ่ ะไม่ถูกตัดออก
เสี ยจากเมือง แล้วพระเจ้าจะเสด็จออกไปต่อสู ้กบั ประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู ้ในวัน
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สงคราม ในวันนั้น พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่ งอยู่หน้าเมื องเยรู ซาเล็มด้าน
ตะวันออก (พระธรรมเศคาริ ยาห์ 14:1-4)

การเสด็จกลับมาขององค์ พระเยซูคริสต์
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ เสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงทาลายศัตรู ผหู ้ า
ช่องทางที่จะโค่นล้มราชบัลลังก์ให้สิ้นซากไปในพริ บตาเดี ยว ท่านอัครสาวกยอห์น ได้ให้ภาพพจน์ที่
เป็ นจริ งของเหตุการณ์น้ ีวา่
“แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็ นสวรรค์เปิ ดออก และดูเถิ ด มีมา้ ขาวตัวหนึ่ ง พระองค์ผูท้ รงม้านั้นมีพระ
นามว่า “สัตย์ซื่อและสัตย์จริ ง” พระองค์พิพากษาและทรงกระทาสงครามด้วยความเป็ นธรรม
เหล่าพลโยธาในสวรรค์ก็สวมอาภรณ์ผา้ ป่ านเนื้ อละเอียดขาวบริ สุทธิ์ ได้นงั่ บนหลังม้าขาวตาม
เสด็จพระองค์ไป มี พ ระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟาดฟั น
บรรดานานาประชาชาติดว้ ยพระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะ
ทรงเหยียบบ่อย่าองุ่นแห่ งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า ผูท้ รงฤทธานุ ภาพสู งสุ ด พระองค์ทรงมี
พระนามจารึ ก ที่ ฉ ลองพระองค์ และที่ ต้นพระอูรุ (โคนขา) ของพระองค์ว่า “จอมกษัตริ ย ์และจอม
เจ้านาย” (พระธรรมวิวรณ์ 19:11,14-16)

พญามารซาตานถูกผูกมัดไว้
เหตุการณ์ ที่ติดตามมาทันที ภายหลังที่สงครามอารมาเกดอนยุติลง ก็คือ การผูกมัดพญามาร
ซาตาน และนี่คือข้อความที่ท่านยอห์น ได้รับการดลใจให้เขียนขึ้น
“แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ องค์หนึ่ งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้นและถือ
โซ่ ใหญ่ และท่านได้จบั พญานาคซึ่ งเป็ นงูดึกดาบรรพ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นพญามารและซาตาน และมัดมันไว้พนั ปี
แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลนั่ กุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มนั ล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีก
ต่อไป จนครบกาหนดพันปี แล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ง” (พระธรรมวิวรณ์ 20:1-3)

สมัยพันปี
หลังจากที่ องค์พระเยซู คริ สตเจ้า เสด็จกลับมาในสง่ าราศี ของพระองค์ ปราบปรามศัตรู ของ
พระองค์ ผูกมัดพญามารซาตาน และพิ พากษาบรรดาผูท้ ี่รอดตายจากความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่แล้ว
พระองค์ก็ทรงสถานปนาอาณาจักรพันปี ขึ้นและเรื่ องราวเกี่ยวกับอาณาจักรพันปี นี้ ก็ได้รับการสาธยาย
ไว้อย่างละเอียด โดย ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม สองท่าน คือ อิสยาห์ และ เศคาริ ยาห์ อิสยาห์ ได้
พรรณนาไว้วา่
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“เราจะเปรมปรี ด์ ิดว้ ยเยรู ซาเล็ม และชื่นบานด้วยชนชาติของเรา จะไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องไห้ในเมือง
นั้นอี ก และเสี ยงครวญครางในนั้นจะไม่มีทารกที่ มีชีวิตเพียงสองสามวัน หรื อคนแก่ ที่มีอายุไม่ครบ
กาหนด เพราะเด็กมักจะมีอายุหนึ่ งร้อยปี จึงจะตาย และคนบาปที่มีอายุเพียงหนึ่ งร้อยปี จะเป็ นที่แช่ง เขา
จะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยูใ่ นนั้น เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน” (พระธรรมอิสยาห์ 65:1921)
องค์พระเยซูคริ สตเจ้าจะทรงนาสันติสุข ความมัง่ คัง่ และความยุติธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด มาสู่ มวล
มนุษย์ ในเวลานั้น ทุก ๆ คนในโลกจะเชื่อฟังและถวายเกียรติยศแด่พระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ น
“จอมเจ้านาย” และจอมกษัตริ ย ”์ แม้วา่ บางคนจะไม่แสดงออกนอกหน้าก็ตามทีประชาชนต่าง ๆ จะอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เศคาริ ยาห์ ได้ประกาศว่า
“พระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อพิภพทั้งสิ้ นในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็ นเอก และพระนามของ
พระองค์ก็เป็ นเอก” (พระธรรมเศคาริ ยาห์ 14:9)

การกบฏครั้งสุ ดท้ ายของพญามารซาตาน
เมื่อสิ้ นสุ ดสมัยหนึ่ งพันปี ซาตานจะได้รับการปลดปล่อยออกมาชัว่ ระยะหนึ่ ง พระเจ้าทรงเปิ ด
โอกาสให้ม นั รวบรวมสมัครพรรคพวกของมัน อันได้แก่ วิญญาณชั่วทั้งหมด และทุ กคนซึ่ ง ปฏิ เสธ
ระบอบการปกครองอัน ชอบธรรมของพระคริ ส ต์ ใ นสมัย พัน ปี ขึ้ น ต่ อ สู ้ ก ับ พระองค์ (คนที่ เ ชื่ อ ใน
พระองค์เท่านั้นที่พญามารซาตานไม่สามารถรวบรวมเอาไปเป็ นพรรคพวกได้ เพราะเขาไม่กล้าทาอะไร
ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า) แต่ในที่สุดพญามารซาตานและสมัครพรรคพวกของมัน ก็จะต้อง
ประสบความปราชัยอย่างสิ้ นเชิง
“ครั้ นพันปี ล่ วงไปแล้ว ก็ จะปล่ อยซาตานออกจากคุ ก ที่ ข งั มันไว้ และมันจะออกไปล่ อล่ วง
บรรดาประชาชาติท้ งั สี่ ทิศของแผ่นดินโลก คือโฆฆและมาโฆฆ ให้คนมาชุ มนุ มกันทาศึกและสงคราม
และจานวนคนเหล่านั้น มากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเลคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทัว่ แผ่นดิน และล้อม
กองทัพของธรรมมิกชน และนครอันเป็ นที่รักนั้น แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น
ส่ วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่ านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และกามะถัน สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัว
เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุ กข์ทรมานทั้ง กลางวัน และกลางคื นตลอดไปเป็ น
นิตย์ (พระธรรมวิวรณ์ 20:7-10)

การพิพากษาครั้งสุ ดท้ าย
ทันทีทนั ใด หลังจากที่พระเจ้าทรงเหวี่ยงพญามารซาตาน ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ และพยากรณ์
เทียมเท็จ ทิ้งลงไปในบึงไฟแล้ว พระองค์ก็จะทรงเผาผลาญโลกและสรรพสิ่ งทั้งหลายในโลกให้มลาย
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สิ้ นด้วยไฟของพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จขึ้นประทับนัง่ บนบัลลังก์ของพระองค์ พิพากษาโลก
เป็ นครั้งสุ ดท้าย และเป็ นครั้งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ผูซ้ ่ ึ งยังไม่ได้รับความรอดทุกคน ไม่วา่ จะอยูใ่ นยุคสมัยใดจะ
ไปรวมกันอยูจ่ าเพาะพระพักตร์ พระองค์ ในสภาพกายที่เป็ นขึ้นมาจากความตายและจะถูกพิพากษาโทษ
ตามที่เขาควรได้รับ
“ข้าพเจ้าได้เห็ นพระที่นงั่ ใหญ่สีขาวและเห็ นท่านผูป้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้น เมื่อพระองค์ทรง
ปรากฏ แผ่นดิ นโลกและท้องฟ้ าก็หายไป และไม่มีที่อยูส่ าหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้ าเลย ข้าพเจ้าได้
เห็นบรรดาผูท้ ี่ตายแล้ว ทั้งผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ยยืนอยูห่ น้าพระที่นงั่ นั้น และหนังสื อต่าง ๆ ก็เปิ ดออก” (พระ
ธรรมวิวรณ์ 20:11-12)

ฟ้าสวรรค์ และแผ่ นดินโลกใหม่
เมื่ อท่านอัครสาวกยอห์ น ได้พรรณนาถึ งการพิพากษาครั้ งสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ นลงแล้ว ท่านก็รีบ
บรรยายภาพอันรุ่ งโรจน์ของฟ้ าสววรค์และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่ งจะเป็ นบ้านเมืองนิ รันดร์ ของผูท้ ี่ได้รับ
การไถ่ โทษบาปแล้ว ต่อไปทันที และไม่มีถ้อยคาอันใดที่ จะนามาอธิ บายถึ งสิ่ งเหล่ านี้ ให้จบั ใจได้ดี
เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าเอง ท่านยอห์นได้แจ้งให้เราทราบว่า
“ข้าพเจ้าได้เห็ นท้องฟ้ าใหม่ และแผ่นดิ นโลกใหม่ เพราะท้องฟ้ าเดิม และแผ่นดิ นโลกเดิ มนั้น
หายไปหมดสิ้ นแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนคร คือนครเยรู ซาเล็มใหม่เลื่อนลอย
ลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า นครนี้ได้จดั เตรี ยมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สาหรับ
สามี ข้าพเจ้าได้ยินเสี ยงดังมาจากพระที่นงั่ ว่า ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยูก่ บั มนุ ษย์แล้ว พระองค์จะ
ทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็ นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยูก่ บั เขา พระองค์จะทรงเช็ด
น้ าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ าครวญการร้องไห้ และการเจ็บปวด จะ
ไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผา่ นพ้นไปแล้ว” (พระธรรมวิวรณ์ 21:1-4)
หัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นลาดับเหตุการณ์เห่ งวาระสุ ดท้ายของโลก ตามที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยให้
เราทราบในพระวจนะของพระองค์ การแยกออกเป็ นหัวข้อ ๆ เช่นนี้ ทาให้สามารถมองเห็นแผนการอัน
ยิ่งใหญ่แห่ งการไถ่โทษบาปของมนุ ษย์ได้อย่างแจ่มชัด ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจคา
พยากรณ์ ในพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากเขายังไม่เข้าใจถึงความเกี่ ยวข้องกันไปเป็ นลาดับ ๆ ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้
ขอให้จาไว้ว่า เหตุการณ์ข้ นั ต่อไปในแผนการของพระเจ้าคือ การรับผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ข้ ึนไป
ทั้งเป็ น สิ่ งนี้ แหละที่เป็ นความหวังเพียงประการเดี ยวของคริ สตจักร เพราะว่ามันเป็ นเหตุการณ์ ลาดับ
แรกของเหตุการณ์อื่น ๆ ที่จะตามมาภายหลัง อันจะนาพระพรมากมายมาสู่ มวลมนุ ษยชาติแต่สิ่งที่สาคัญ
สาหรั บท่ านก็คื อ ท่ านพร้ อมแล้วหรื อยัง ที่ จะต้อนรั บการเสด็จ กลับมาของพระเยซู คริ ส ต์ พระองค์
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อาจจะเสด็จมาในชัว่ วินาทีใดวินาทีหนึ่ งก็เป็ นได้ และผูท้ ี่ยอมรับพระองค์อย่างจริ งใจเท่านั้นที่จะได้รับ
การรับขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ ถ้าหากท่านยังมิได้รับความรอด ท่านก็จะถูกละไว้ให้เผชิญกับความระทม
ทุกข์อนั น่ าหวาดหวัน่ ของช่ วงเวลาแห่ งความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่ ขอให้ท่านสดับฟั งเสี ยงเรี ยกร้ อง
ของพระองค์และตอบรั บชวนเชิ ญอันอ่อนหวานและนิ่ มนวลของพระองค์ อันเป็ นตอนสรุ ปของพระ
ธรรมวิวรณ์ท้ งั เล่ม (พระธรรมวิวรณ์ 22:17)
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บทที่ 5 เหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ก่ อนการเสด็จกลับมาของพระ
เยซู คริสต์
ตามลาดับขั้นตอนของการศึกษาเรื่ องราวเกี่ ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู คริ สต์น้ ี เราได้
กล่าวย้ ามาแล้วว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริ สต์ เป็ นความหวังสุ ดท้ายของโลก เราได้แสดง
ให้เห็นว่า เรากาลังดาเนินชีวติ อยูใ่ ต้ร่มพระคุณของพระเจ้า ซึ่ งก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกันกับที่เราจะพูด
ว่า พระเจ้าได้ประทานความรอดให้ทุก ๆ คนที่ศรัทธาในพระเยซู คริ สต์ แต่ขณะเดี ยวกัน พระองค์ได้
ทรงอนุญาตให้พญามารซาตานเป็ น “พระของยุคนี้” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 4:4) เราได้พูดว่า ทุกวันนี้ เป็ น
ช่วงระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์กบั ครั้งที่สอง และเราได้แจงให้เห็นด้วยว่า การเสด็จ
กลับมาขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า จะเป็ นสองระยะ คือระยะแรก พระองค์จะเสด็จมาเรี ยกผูท้ ี่ตายไปแล้ว
ในพระองค์ให้ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมาและรับผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ที่ยงั มีชีวิตอยูข่ ้ ึนไปอยูก่ บั พระองค์ และแล้วก็
ติดตามมาด้วยเวลาสั้น ๆ ที่ เรี ยกว่า ช่ วงเวลาแห่ งความทุกข์ลาบากครั้ งยิ่งใหญ่ และพระเยซู คริ สต์จะ
เสด็จกลับมาเพื่อสถาปนาระบอบการปกครองอันชอบธรรมของพระองค์บนแผ่นดินโลก
เราได้พยายามที่จะแสดงความจริ งเหล่านี้ ให้เห็ นอย่างชัดเจน แต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบางคนจะ
ไม่เข้าใจหลายสิ่ งหลายอย่างที่เรากล่าวถึง เพราะใครก็ตาม ที่ศึกษาเรื่ องราวการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริ สต์อย่างผิวเผิน หรื อศึกษาแต่ตอนที่สาคัญ ๆ และนาเอาใจใส่ เท่านั้นก็จะเป็ นไปในรู ปนี้ ทุกคน แม้แต่
ท่านอาจารย์เปาโล ก็ยงั เคยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหานี้เมื่อท่านเขียนจดหมายไปยังคริ สเตียนใน
เมืองเธสะโลนิ กา บางคนถึ งกับคลัง่ ไคล้ใหลหลงอยากจะได้เห็ นการเสด็จกลับมาของพระองค์จนไม่
เป็ นอันทามาหากิ น และเที่ยวป่ าวร้องว่าพระเยซู กาลังจะเสด็จกลับมาในไม่ชา้ นี้ แล้วส่ วนคนอื่น ๆ เมื่อ
ไปตรวจสอบดูขอ้ พระธรรมคัมภีร์บางข้อซึ่ งพวกศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ
“วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” แล้วก็ทึกทักว่าตัวพวกเขาเองจะต้องผ่านช่วงเวลาแห่ งความทุกข์ลาบากครั้ง
ยิ่ง ใหญ่ คื อพวกนี้ ส รุ ป เอาเองว่า พระคริ ส ต์จะไม่เสด็จกลับ มาจนกระทัง่ หลัง จากที่ พ วกเขาได้ผ่า น
ช่วงเวลาอันน่าประหวัน่ พลัน่ พรึ งนี้ ไปเสี ยก่อน และผลลัพธ์ก็คือคนพวกนี้ มีชีวิตอยู่อย่าง “ซังกะตาย”
ไปวัน ๆ ขาดความสุ ขชื่ นชมยินดี และหมดอาลัยตายอยากที่จะได้เห็ นการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริ สต์เหมือนดังแต่ก่อน เพราะฉะนั้น อาจารย์เปาโลจึงเขียนไว้ในพระธรรม 2 เธสะโลนิ กา บทที่สองว่า
“อย่าให้ใจของท่านหวัน่ ไหวง่าย หรื อตื่นตะหนกตกใจไม่วา่ จะเป็ นโดยทางวิญญาณหรื อโดย
ทางคาพูดหรื อโดยทางจดหมาย เป็ นเชิ งว่ามาจากเรา อ้างว่าวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึงแล้ว” (พระ
ธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:2)
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หมายความว่าข่าวต่าง ๆ ที่เขาได้ยินหรื อได้ทราบมาว่าวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึงแล้ว เป็ น
ข่าวที่จะทาให้ความคิดของเขาเขวไป ไม่วา่ ข่าวนั้นจะมาทางอานาจเหนื อธรรมชาติที่สมมุติกนั ขึ้น หรื อ
มาทางจดหมายซึ่ งอ้างว่าเป็ นจดหมายของท่าน
อาจารย์เปาโลได้แจ้งให้เขาทราบต่อไปอีกว่า วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะยังไม่มาถึ งเพราะว่า
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสามเหตุการณ์ ยังไม่อุบตั ิข้ ึน คือ “การทรยศต่อพระคริ สต์” (ข้อ 3) “การปรากฏตัว
ของคนนอกกฎหมาย (ข้อ 3) และ “การออกไปของผูห้ น่วงเหนี่ยว” (ข้อ 6,7)

การทรยศต่ อพระคริสต์
เหตุการณ์แรกก็คือ “การทรยศต่อพระคริ สต์
“อย่าให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดล่อลวงท่าน โดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมี
การทรยศเสี ยก่อน” (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:3)
คาว่า “การทรยศ” มาจากภาษากรี ก ซึ่ งมักจะใช้กนั ในความหมายที่วา่ “การถอยออกจากความ
ศรัทธา” แต่ความหมายเช่ นนี้ ไม่ตรงกับความหมายเดิ มของคาในสมัยที่ กรี กเรื องอานาจ คา ๆ นี้ ใ ช้
อธิ บายถึงการกบฏทหารหรื อทางการเมือง และในพระคัมภีร์ฉบับกรี กได้ใช้คา ๆ นี้ แทน “การกบฏต่อ
พระเจ้า” นอกจากใน 2 เธสะโลนิ กานี้ แล้วก็ไม่พบคา ๆ นี้ อีกเลยในพระคัมภีร์ใหม่ นอกจากในพระ
ธรรมกิจการบทที่ 21:31 แต่ในข้อนี้ใช้คาว่า “ละทิง้ ” ซึ่ งก็มีความหมายทานองเดียวกัน อาจารย์เปาโลได้
บอกกับคริ สเตียนชาวยิว ว่าให้ “ละทิ้ง” ธรรมเนี ยมเก่าเสี ย เพราะการที่จะรักษาธรรมเนี ยมเก่าอยูน่ ้ นั ก็
เท่ากับเป็ นการดูหมิ่น พระเยซู คริ สต์และเป็ นการปฏิเสธแผนการไถ่บาปอันสมบูรณ์ของพระองค์ คาว่า
“ทรยศ” นั้นไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่า หนี ออกจากสภาพเดิม หรื อปลีกตัวออกมาอย่างไม่เอาใจใส่
เท่านั้น แต่หมายความว่าการปฏิ เสธอย่างเจาะจงต่อการสอนที่ แน่ นอน การเป็ นปฏิ ปักษ์ต่ออานาจที่
เหนื อกว่าหรื อการก่อการกาเริ บต่อพระเจ้า (อาจารย์เปาโลได้พูดถึงการกบฏโดยแสดงว่าชาวเธสะโลนิ
กาเคยได้รับคาสั่งเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีมาก่อนแล้ว)
นับแต่สมัยของอัครสาวกจนถึงปั จจุบนั ผูส้ อนเทียมเท็จมากมายได้ปฏิเสธไม่ยอมรับความจริ ง
ที่สาคัญ ๆ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ได้ประหัตประหารสมาชิกคริ สตจักรของ
พระองค์อย่างทารุ ณ ผูท้ ี่ ไม่เชื่ อพระเจ้าได้เย้ยหยันพระองค์ และลัทธิ อเทวนิ ยม (ไม่เชื่ อว่ามี พระเจ้า)
เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป แล้วก็เกิดขึ้นอีก เป็ นเช่นนี้ สลับกันไปเรื่ อย ๆ แต่กบฏสาคัญซึ่ งจะจัดกิจการขึ้น
ทัว่ โลกเพื่อต่อต้านพระเจ้า ตามที่พรรณนาไว้ในพระธรรม 2 เธสะโลนิ กา บทที่ 2 ก็ยงั ไม่ได้เกิดก่อนที่
วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึง
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การปรากฏตัวของมารนอกกฎหมาย
การกบฏต่ออานาจการปกครองของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และผิดมนุ ษย์มนาครั้งนี้ จะเกิดขึ้นพร้อม
กับ การปรากฏตัวของผูต้ ่อต้า นพระคริ ส ต์ ซึ่ ง จะมาในฐานะหัวหน้า กบฏ และผูก้ ่ อตั้ง องค์ก ารนอก
กฎหมาย
“....และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่ งความพินาศ ผูก้ ีดกั้นขัดขวาง และยกตัว
ขึ้นต่อสู ้อะไร ๆ ....ที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นงั่ ในพระวิหารของพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็ นพระ
เจ้า” (2 เธสะโลนิกา 2:3-4)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกผูน้ ้ ีวา่ “คนของบาป” แต่ตามสาเนาต้นฉบับภาษากรี กที่ดีที่สุด ใช้คา
ว่า “คนนอกกฎหมาย” และยังได้เรี ยกว่า “ลูกแห่ งความพินาศ” อีกด้วยซึ่ งคาหลังนี้ ชาวยิวใช้เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของคนที่มีชีวิตอยูภ่ ายใต้การบังคับควบคุมของอานาจความชัว่ ร้าย และการตกอยูใ่ น
ปลักแห่งการสาปแช่งของพระเจ้า การกบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้าจะถึงจุดสุ ดยอดในตัวเขา เขาจะปรากฏ
ตัวให้ประจักษ์แก่โลกอย่างชนิ ดที่ ว่า ไม่มีใครจะทันได้รู้เนื้ อรู ้ ตวั พยายามหาทางที่ จะเลี ยนแบบการ
ปรากฏพระกายอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งอาจารย์เปาโล ใช้คาซึ่ ง
“อ้างถึงผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ 3 ครั้งใน 2 เธสะโลนิ กาโดยชี้ ให้เห็นว่า คนนอกกฎหมายคนนี้ จะ
ปรากฏตัวออกมาในลักษณะคล้าย ๆ กับพระเยซูคริ สต์ (ดู 2 เธสะโลนิกา บทที่ 2:3,6,8)

จะอ้างตัวว่ าเป็ นพระเจ้ า
ท่านอัครสาวกเปาโลได้สอนอย่างชัดเจนว่า ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์จะต่อสู ้ ขดั ขวางการงานทุ ก
อย่างที่เป็ นการปฏิบตั ิตามวิถีทางของศาสนาที่แท้จริ ง เขาจะตั้งตัวเองขึ้นเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่เหนื อบรรดาพระ
ทั้งปวงที่คนทัว่ ไปกราบไหว้นมัสการ และเขาจะสร้างบัลลังก์สาหรับตัวเขาเองขึ้นในพระวิหาร
“ผูก้ ีดกั้นขัดขวาง และยกตัวขึ้นต่อสู ้อะไร ๆ ...ที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นงั่ ในพระวิหาร
ของพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็ นพระเจ้า” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:4)
คาว่า “พระวิหารของพระเจ้า ” ในที่น้ ี จะต้องหมายความถึงพระวิหารที่จะถูกสร้ างขึ้นใหม่ใน
กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นแน่ เพราะเป็ นการสอดคล้องต้องกันกับคาเตือนของพระเยซู คริ สต์ที่มีต่อชาวยิวใน
เรื่ อง “สิ่ งอันน่ าสะอิดสะเอี ยน” อันจะเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึ งการเริ่ มต้นของความทุ กข์ลาบากครั้ ง
ยิง่ ใหญ่ (ดูมทั ธิ ว 24:15-21) ริ ชาร์ดวัลฟ์ ได้อธิบายไว้ในหนังสื อ คาอธิบาย 2 เธสะโลนิกา ของเขาว่าพวก
นักสอนศาสนาสมัยคริ สศตวรรษแรก ๆ นั้น ส่ วนใหญ่นิยมตีความพระคัมภีร์ตามตัวอักษร ท่านได้ยก
เอาข้อความจากภาษากรี ก (ค.ศ.120-202) มาอ้างไว้ในหนังสื อของท่านว่า “ก่อนที่ผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์จะ
ได้ลา้ งผลาญทุกสิ่ งทุกอย่างในโลก มันจะปกครองโลกอยูเ่ ป็ นเวลานาน 3 ปี กับ 6 เดือน และมันจะนัง่ ใน
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พระวิหารแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม” ข้อความตอนนี้ประจวบกันได้อย่างเหมาะเจาะกับการอธิ บายลักษณะของ
ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ ในพระธรรมดาเนี ยล 11:36-38 ซึ่ งได้วาดภาพให้เราเห็นว่า มันจะรวบรวมสมัคร
พรรคพวกเป็ นจานวนมหาศาล ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ อในโชคลาง กราบไหว้รูปเคารพ และ
นมัส การภูติผีปี ศาจอันเกิ ดจากการหลอกลวงของมัน ขึ้ นต่อสู ้ กบั พระเจ้า มัน จะกระทาจนถึ งขนาด
ประกาศตัวว่า มันคือพระเจ้า และในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 13 ก็ยงั ได้วาดภาพให้เราเห็ นชัดเช่นกันว่า
มันเป็ นผูค้ รอบครองโลก ซึ่ ง “กล่าวคาหมื่นประมาทต่อพระเจ้า” และซึ่ งทาสงครามกับธรรมิกชน อัน
ได้แก่คนเหล่านั้นซึ่ งหันกลับมาหาพระเยซูคริ สต์ในระหว่างที่เกิดความทุกข์ลาบากครั้งยิง่ ใหญ่
คน ๆ นี้ อาจจะมี ชีวิต อยู่ใ นวันนี้ ก็เป็ นได้ แต่ เขาจะยัง ไม่ป รากฏตัวออกมาในฐานะที่ เป็ นผู ้
ต่อต้านพระคริ สต์ จนกว่าเขาจะทาลายกติกา 7 ปี ด้วยฝี มือของชาวยิว และตั้งรู ปจาลองรู ปหนึ่งในพระ
วิหารของชาวยิว สิ่ งเหล่านี้พยากรณ์ไว้ในพระธรรมดาเนียล บทที่ 9 ข้อ 27 สาเร็ จบริ บูรณ์และเหตุการณ์
ตอนนี้ก็ตรงกับคาพยากรณ์ ที่องค์พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ดงั นี้
“เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่ งอันน่าสะอิดสะเอียดซึ่ งกระทาให้เกิดความวิบตั ิตาม พระ
วจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผูเ้ ผยพระวจนะนั้น ตั้งอยูใ่ นสถานบริ สุทธิ์ ...
“ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลาบากครั้งยิ่งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีต้ งั แต่เริ่ มโลกมาจนถึ ง
ทุกวันนี้ และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก” (พระธรรมมัทธิว 24:15,21)
กล่าวโดยสรุ ป การกบฏต่อพระเจ้าซึ่ งจะเกิ ดขึ้นแพร่ หลายทัว่ โลก ภายใต้การนาของคนนอก
กฎหมาย จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันแห่ งการพิพากษาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอาจารย์เปาโลมีความประสงค์ที่
จะให้คริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิ กา ได้รู้ถึงสิ่ งเหล่านี้ ดังนั้นจึงทาให้พวกเขาไม่กลัวว่าพวกเขาจะต้อง
เข้าสู่ ช่วงเวลาอันน่าประหวัน่ พรั่นพรึ งนั้น

ผู้ทหี่ น่ วงเหนี่ยว
เมื่อได้เตือนสติคริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเหตุการณ์ ที่พอจะมองเห็นได้โดยง่าย สอง
เหตุการณ์ ซึ่ งจะต้องอุบตั ิข้ ึนก่อนวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปแล้ว อาจารย์เปาโล ก็ได้นาเอาเหตุการณ์
อันที่สาม เข้ามาสู่ ความสนใจของพวกเขา ซึ่ งเหตุการณ์ตอนนี้ พวกเขาก็ได้เคยถกเถียงกันมาก่อนแล้ว
“ท่านก็รู้จกั สิ่ งนั้นที่กาลังหน่ วงเหนี่ ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึ ง
เวลาของมัน เพราะว่าอานาจลึ กลับนอกกฎหมายนั้นก็จะเริ่ มทางานอยู่แล้ว แต่ผูท้ ี่ คอยหน่ วงเหนี่ ยว
เดี๋ยวนี้น้ นั จะยังหน่วงเหนี่ยวอยูจ่ นออกไปให้พน้ ” (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:6,7)
พระเจ้าได้ทรงตั้งผูห้ น่ วงเหนี่ ยวไว้ในโลกก็เพื่อที่ จะป้ องกันไม่ให้การกบฏและการกระท า
ความผิด ความบาปของมนุ ษย์ สามารถสาแดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งเราจะเห็นเมื่อคนนอกกฎหมาย
ต้องตกอยูใ่ นความควบคุม เนื่องจากคริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิ กา มีความเข้าใจแล้วว่า ผูห้ น่วงเหนี่ ยว
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นั้นคือใคร ดังนั้น อาจารย์เปาโล จึงไม่จาต้องกล่าวซ้ าอีกว่า ใครเป็ นผูห้ น่วงเหนี่ ยว นักศึกษาพระคริ สต
ธรรมตลอดหลายศตวรรษที่ผา่ นมา ต่างพยายามที่จะกาหนดลักษณะเฉพาะตัวของผูห้ น่วงเหนี่ ยว บ้างก็
ว่า เหมือนกับ จักรวรรดิ์โรมัน บ้างก็วา่ เป็ นประเทศยิว หรื อบางทีก็วา่ เป็ นรัฐบาลของโลก เพราะว่าเป็ น
สิ่ งที่ ค งอยู่ตลอดยุค ของคนต่ างชาติ (คื อยุคหลังจากที่ พ ระเยซู ค ริ สต์สิ้ นพระชนม์แต่ ท้ งั หมดก็ ไม่ไ ด้
ถูกต้องตรงกับพระคัมภีร์และความเจริ ญทางประวัติศาสตร์

พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในคริสตจักร
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ นักศึกษาพระคริ สตธรรมบางพวกได้สรุ ปว่า อาจารย์เปาโลพูดถึงคริ สตจักรและ
การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทั้งนี้ โดยใช้คาบางคาในพระธรรม 2 เธสะโลนิ กา บทที่ 2 ข้อ 6
และข้อ 7 ได้ช้ ีให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลได้อา้ งถึงผูห้ น่วงเหนี่ยวว่า เป็ นทั้งอานาจและมีสภาพเป็ นบุคคล
คริ สตจักร ก็คือ อานาจของผูห้ น่ วงเหนี่ ยว เพราะว่าคริ สเตี ยนเป็ น “เกลื อแห่ งแผ่นดิ นโลก”
(พระธรรมมัทธิ ว 5:13) ซึ่ งจะคอยคัดง้างอานาจทุ จริ ตของความชั่วการดาเนิ นชี วิตของคริ สเตี ย นที่
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นความสว่างที่ส่องแสงอยูใ่ นโลกแห่ งความมืดและการประกาศ
พระวจนะของพระเจ้านั้น ก็เป็ นเครื่ องขัดขวางความชัว่ ร้ายทั้งปวง สิ่ งที่น่าสมควรยกย่องหลายประการ
ของสังคมยุคใหม่ และความเจริ ญก้าวหน้าต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นที่น่าภาคภูมิใจของมนุ ษยชาติน้ นั แท้จริ งแล้วก็
เกิดมาจากความเชื่อของคริ สเตียนนัน่ เอง ในสมัยที่คริ สตจักรยังไม่ได้เป็ นรู ปเป็ นร่ างเหมือนเช่นทุกวันนี้
แต่ถึงกระนั้นก็ยงั ดี ก็ยงั ได้ช่วยคนเป็ นอันมากที่ตกอยูใ่ นความผิดบาป และหมดหวังในชี วิตให้หลุดพ้น
จากความผิดบาปและกลับมีความหวังใหม่ในชี วิตได้ อาจารย์เปาโลได้แสดงให้เห็นว่า สิ่ งเหล่านี้ ได้รับ
การจักการโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อผูท้ ี่ ค อยหน่ วงเหนี่ ย วของแต่ล ะบุ ค คลนั่นเอง
พระองค์สถิตอยูใ่ นคริ สเตียนทุกคน (1 โคริ นธ์ 6:19) และพระองค์ทรงตั้งพวกเขาไว้เป็ นเครื่ องขัดขวาง
ที่ทางานอย่างได้ผลในการป้ องกันมิให้โรคมะเร็ งของสังคมมนุษย์เจริ ญเติบโตจนถึงที่สุด
ถึ งแม้ว่า “อานาจลึกลับนอกกฎหมาย” ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญแห่ งความชัว่ ร้ ายในการทางานของ
พญามารซาตาน และในการประพฤติของคนทรยศ จะเริ่ มทางานอยูแ่ ล้วก็ตามการกบฏทัว่ โลกต่อพระ
เจ้าภายใต้การนาของคนนอกกฎหมายก็ยงั ไม่สามารถอุบตั ิข้ ึนตราบเท่าที่คริ สเตียนซึ่ งประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ยังคงอธิ ษฐานอยู่อย่างสม่ าเสมอ เป็ นพยาน และดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นโลกนี้ อย่างสมบูรณ์
อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “….แต่ผทู ้ ี่คอยหน่วงเหนี่ ยวเดี๋ยวนี้ น้ นั จะยังหน่วงเหนี่ ยวอยูจ่ นออกไปให้พน้ ”
(พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:7) ข้อนี้หมายความถึงเวลาที่คริ สเตียนทุกคน (ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิต
อยูด่ ว้ ย) จะถูกรับขึ้นไปอยูก่ บั พระคริ สต์ แต่แน่นอนทีเดียว ย่อมจะไม่หมายความว่าพระภาคที่สามของ
พระองค์ตรี เอกานุภาพจะไม่สถิตอยูใ่ นโลกนี้อีกต่อไป เพราะในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 7 ได้แสดงให้เรา
เห็นว่า ในระหว่างเวลาแห่ งความทุกข์ลาบากนั้น จะมีชาวยิวจานวน 144,000 คน พร้อมกับคนต่างชาติ
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อีกเป็ นจานวนมาก กลับใจมาหาพระเจ้า และเราก็ทราบกันดีวา่ ไม่มีใครเลยที่จะสามารถรับเอาพระเยซู
คริ สต์ได้ หากว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้ทาพระราชกิจของพระองค์ในจิตใจของเขา ดังนั้นจึงอาจสรุ ป
ได้เลยทีเดียวว่า การออกไปของพระองค์น้ นั หมายความถึงพระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในฐานะ
ที่ทรงเป็ นผูท้ ี่คอยหน่วงเหนี่ยว ต่อไปอีกเท่านั้นส่ วนพระองค์เองก็ยงั คงสถิตอยูใ่ นโลกนี้ และปฎิบตั ิพระ
ราชกิจอื่น ๆ ต่อไป

การปราชัยของผู้ต่อต้ านพระคริสต์
เรารู ้เพียงว่าคนนอกกฎหมายจะปรากฏตัวออกมาในเวลาไม่นานนัก หลังจากที่คริ สตจักรถูกรับ
ขึ้ นไปแล้ว และเขาจะประสบความพิ นาศอย่า งแน่ นอนที่ สุ ด เมื่ อเราจะพิ จารณาถึ งข้อพระธรรมที่
กล่าวถึงลักษณะและการปรากฏตัวของเขาในฐานะที่เป็ นผูต้ ่อต้านพระคริ สต์แล้ว เราก็ยอ่ มจะรู ้ได้อย่าง
แน่ ชัดว่า เขาจะต้องปราชัย โดยสิ้ นเชิ ง เพราะว่า พระเยซู ค ริ ส ต์น้ ันทรงฤทธานุ ภาพยิ่ ง ใหญ่ ก ว่า เขา
มากมายนัก จนถึ งกับว่า เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระกายอย่าวรวดเร็ วพร้อมด้วยสง่าราศีของพระองค์
ในฟ้ าสวรรค์น้ นั เพียงแต่ลมพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็เพียงพอแล้วที่จะทาลายมนุ ษย์ผหู ้ ยิ่งยโส และ
กล่าวคาหมิ่นประมาทเย้ยหยันพระเจ้า และประกาศตัวเองว่า เป็ นพระเจ้า
“ขณะนั้น คนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้ น และพระเยซู เจ้าจะทรงประหารมันด้วยลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ และทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏ และการเสด็จมาของพระองค์ ” (พระ
ธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8)
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รักทุกคน (พระธรรม 2 เธสะโลนิ กา ได้ถูกบันทึกเพื่อจะใช้เป็ นเครื่ องเตือนใจ
ของท่านด้วย ท่านอาจสงสัยว่า ในเมื่อพระคริ สต์ตอนนี้ก็กล่าวแต่เฉพาะเรื่ องการกบฏครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้
การบงการของผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ ซึ่ งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย เพราะว่าเวลานั้นเราก็ไม่ได้อยูใ่ น
โลกนี้ แล้ว แล้วเรายังจะไปสนใจอะไรกับมันทาไมเล่า? มันเป็ นเครื่ องมือที่จะใช้กระตุน้ ให้เกิ ดความ
อยากรู้อยากเห็นหรื อปลุกเร้าความสนใจกระนั้นหรื อ? พระเจ้าทรงห้ามมิให้กระทาเช่นนี้ แก่เราทั้งหลาย
นั้น การที่ อ งค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ท รงเปิ ดเผยความจริ ง อันเป็ นค าพยากรณ์ เ หล่ า นี้ แ ก่ เราทั้ง หลาย ก็
เพื่อที่จะให้เป็ นคาสั่งและคาสอนสาหรับเราทั้งหลายผูเ้ ป็ นบุตรของพระองค์ เหมือนดังเช่นจดหมายของ
อาจารย์เปาโล ที่มีไปยังคริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิ กา ได้ช่วยให้คริ สเตียนที่นนั่ คลายจากความหลงผิด
ไปได้ และทาให้พวกเขาเลิกจากการประพฤติที่ผดิ ๆ เหล่านั้นเสี ย ความจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สต์อาจเสด็จ
กลับ มาเมื่ อ ใดก็ ไ ด้น้ ัน ท าให้เราทั้ง หลายมี ค วามกระตื อ รื อร้ น อยู่เ สมอที่ จ ะได้เห็ น การปรากฏของ
พระองค์ และครองชี วิตอยู่ในทางแห่ งความบริ สุทธิ์ นอกจากนี้ ยงั ทาให้เราสามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจ
และมีหลักมีเกณฑ์ทุกครั้ง ที่เราเป็ นพยานให้แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด และหาที่จะนาเขามาหาพระ
เยซูคริ สต์
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ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านผูซ้ ่ ึ งเคยได้ยินข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ามากมายหลายครั้งแล้ว เมื่อการ
พิพากษาของพระเจ้าต่อสิ่ งที่เสื่ อมทรามได้ตกลงมายังพื้นพิภพ คนเป็ นอันมากจะถูกพญามารซาตาน
ล่อลวงจนกระทัง่ เขาเหล่านั้นปฏิเสธที่จะกลับใจมาหาพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า ตอนนี้ ได้กล่าวไว้
อย่างเคร่ งขรึ มว่า
“ขณะนั้น คนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้ น และพระเยซู เจ้าจะทรงประหารมันด้วยลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ และทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์
คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับอิทธิ ฤทธิ์ ต่าง ๆ และหมาย
สาคัญ และการอัศจรรย์บนความเท็จ
และอุบายอธรรมต่าง ๆ สาหรั บคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความ
จริ งเพื่อจะรอดได้
เพราะเหตุน้ ี พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลง มาครอบงาเขา ให้เขาเชื่ อสิ่ งที่เท็จ เพื่อคนที่ไม่เชื่ อ
ความจริ ง แต่ยนิ ดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้ นทุกคน (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8-12)
ทาไมท่า นจึ งไม่ก้มศี รษะลงแล้วอธิ ษฐานเสี ยเล่ า “โอข้า แต่ พระเยซู คริ สตเจ้า ข้า พเจ้า รู ้ ดีว่า
ข้าพเจ้าเป็ นคนบาป ข้าพเจ้าเชื่ อพระวจนะของพระองค์ที่กล่าวว่า ทุกคนเป็ นคนบาป และขาดการถวาย
เกี ยรติยศแก่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่ อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนที่กล่าวถึ งพระองค์น้ นั เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ารู้ ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์ พระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั ก็บริ สุทธิ์ ซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะมีชีวติ ให้เหมือนกับพระองค์ได้ และข้าพเจ้าสมควรจะต้องตาย และรับโทษตาม
ความผิดบาปของข้าพเจ้านั้น เพื่อความผิดบาปทั้งหลายของข้าพเจ้า และรู ้ ว่าพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึ นจากความตาย พระองค์ไ ด้ท รงชดให้หนี้ ความผิด บาปทั้ง สิ้ นแล้ว บัดนี้ ข ้า พเจ้า ขอต้อ นรั บ
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจพระองค์และพระองค์ผเู ้ ดี ยวเท่านั้น สาหรับ
ความรอดของข้าพเจ้า”
หากท่านได้กระทาเช่นนั้นด้วยความจริ งใจ ท่านก็สามารถที่จะอ้างพระสัญญาที่พระเยซู คริ สต์
ได้ทรงให้ไว้เมื่อพระองค์ตรัสว่า... “ผูท้ ี่มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเลย” (พระธรรมยอห์น 6:37)
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ความหวังสุ ดท้ายของโลก
ถ้ามนุษย์ขาดอาหาร จะตายภายใน 40-60 วัน
ถ้าขาดน้ า จะตายภายใน 7-10 วัน
ถ้าหากขาดลมหายใจ จะตายภายในไม่กี่นาที
แต่ถา้ หากมนุษย์ขาดความหวัง
จะตายภายในวินาทีน้ นั เอง
ตัวอย่างเคยปรากฏมาแล้วนับรายไม่ถว้ น
ความหวังของโลกนี้อยูท่ ี่ไหน?.....อนาคต....สันติภาพ.....
เศรษฐกิจหรื อว่าการเมือง
เราขอแสดงความหวังที่แท้จริ งของมวลมนุษย์
เป็ นเหตุการณ์ระทึกใจที่ท่านต้องเผชิญ
ท่านทราบไหมว่า ความหวังสุ ดท้ายของโลกนี้อยูไ่ หน?
คาตอบมีอยูอ่ ย่างพร้อมมูลในหนังสื อ
“ความหวังสุ ดท้ายของโลก”
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