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คําแนะนํา
“ผูอาน และผูฟงทั้งหลายที่ไดฟงคําพยากรณเหลานี้ และถือรักษาขอความทีเ่ ขียนในคํา
พยากรณนี้ไว จะไดรับความสุข ดวยวาจวนจะถึงเวลาอยูแ ลว” (วิวรณ 1:3)
พระธรรมวิวรณภาค 2 นี้ เปนบทเรียนทีต่ อมาจากพระธรรมวิวรณภาค 1 ขอทานผูใชหนังสือ
คูมือครูวรีวารศึกษาเลมนี้ โปรดอานขอแนะนําบางประการ ซึ่งมีอยูในพระธรรมวิวรณภาค 1 แลว
ขอพระเจาทรงอวยพรทุกทานที่ใชหนังสือคูมือเลมนี้
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 1
วิวรณ 13:1-10

ผูตอตานพระคริสต
บทเรียนพระธรรมวิวรณภาคที่หนึ่งเราไดจบลงที่แตรคันที่เจ็ด หรือมหาวิบัติที่สาม แตกอนที่
จะศึกษาถึงรายละเอียดของวิบัติตาง ๆ ยอหนไดพาเรายอนกลับไปดูเบื้องหลังของเหตุการณทั้งหมด ที่
กําลังจะเกิดขึน้ เราไดศกึ ษาถึงชนชาติอิสราเอล ที่ไดใหกําเนิดพระเยซูคริสตฝายเนื้อหนัง เราไดเห็นถึง
แผนการรายของมาร ที่คอยทําลายชีวิตของพระกุมารซึ่งจะเปนพระผูชว ยใหรอดของโลก แตมารไดพาย
แพอยางสิ้นเชิง โดยการเสียสละพระชนมชีพของพระเยซูคริสต มนุษยไดรับการไถใหรอดพนจากทาส
ของความบาป พระเยซูคริสตทรงชนะความตายถูกรับขึ้นไปบนเมืองสวรรคประทับ ณ เบื้องขวาของ
พระเจา เปนมหาปุโรหิตและทนายความคอยแกคําฟองรองของมารซึ่งฟองคริสเตียนทุกคนทั้งกลางวัน
และกลางคืน ในครึ่งหลังของยุคทุกขเข็ญมารจะถูกไลลงจากเมืองสวรรคอยางเด็ดขาด ดวยความโกรธ
แคนอยางสุดขีดและดวยทราบวาเวลาของมันมีนอยเต็มทีแลว มันจะกลับมาขมเหงรังแก ทํารายชนชาติ
อิสราเอลที่พระเจาทรงเลือกสรรและคริสเตียนทุกคนที่ยนื หยัดอยูฝายพระเจา
พระธรรมวิวรณที่สิบสาม ไดกลาวถึงสิ่งที่มารจะกระทํา เมื่อถูกไลลงจากเมืองสวรรคแลว เชื่อ
วาเหตุการณเหลานี้จะเกิดขึน้
และเขาสูสถานการณที่ตึงเครียดทีส่ ุดในครึ่งหลังยุคทุกขเข็ญซึ่งเปน
ขณะเดียวกันกับที่ พระเจาทรงเทมหาวิบัติครั้งสุดทายลงมา แลวทุกอยางก็ถึงกาลอวสาน
1-4 ยอหนไดเห็นนิมิตนี้บนพื้นโลกขณะที่ทานยืนอยูชายทะเล ทานไดเห็นสัตวรา ยตัวหนึ่ง
ขึ้นมาจากทะเล มีเศียรเจ็ดเศียร มีเขาสิบเขา ตัวมันเหมือนเสือดาว ตีนมันเหมือนตีนหมี และปากมัน
เหมือนสิงโตทานที่ไดศึกษาพระธรรมดาเนียลมากอนแลว คงพอจะนึกไดวาสัตวรายนี้หมายถึงใคร เพื่อ
ชวยใหทุกทานเขาใจไดดยี ิ่งขึ้น เราจะยอนกลับไปพิจารณาถึงคําพยากรณของดาเนียลอีกครั้งหนึ่ง ใน
พระธรรมดาเนียลบทที่เจ็ด ดาเนียลไดฝนเห็นสัตวรายสี่ตัวขึ้นมาจากทะเล ตัวหนึ่งเหมือนสิงห ตัวหนึ่ง
เหมือนหมี ตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว อีกตัวหนึ่งหนึ่งนาเกลียดนากลัวมากจนไมอาจบรรยายได สัตวนตี้ าง
กับสัตวอื่น เพราะมีเขาสิบเขา ขณะที่ดาเนียลจองดูที่เขาทั้งสิบนั้น ก็มีเขาเล็กอันหนึ่งผุดขึ้นมาหวางเขา
อื่น และทําลายเขาที่ขึ้นอยูก อ นนั้นเสียสามเขา เขาอันเล็กนี้มีตาเหมือนมนุษย และมีปากพูดคุยโต ใน
ตอนทายของบทเดียวกัน ไดอธิบายวา ในบั้นปลายแผนดินโลก จะมีกษัตริยสิบองคเกิดขึ้น พยายามตั้ง
เปนภาคีทั้งสิบ แตไมสําเร็จ จนกระทั่งมีกษัตริยอีกองคหนึ่ง คือเขาอันเล็กปรากฏตัวขึ้นและโคนกษัตริย
ที่มีอยูเดิมสามพระองคเสีย กษัตริยองคนี้จะตั้งตนเปนใหญจะพูดจากาวราวตอพระผูสูงสุด จะ
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เบียดเบียนขมเหงเหลาผูบริสุทธิ์ของพระเจา และคิดเปลี่ยนวาระและบทบัญญัติ และสัตวเหลานัน้ จะถูก
มอบไวในมือผูนี้ เปนเวลาสามปครึ่ง
จากบทอื่น ๆ ในพระธรรมดาเนียลไดชว ยใหเราเขาใจวา สัตวทั้งสี่นี้ เล็งถึงมหาอาณาจักรของ
ชาวตางประเทศสี่มหาอาณาจักร เริ่มตั้งแตอาณาจักรบาบิโลน จนกระทัง่ มหาอาณาจักรสุดทายกอนพระ
เยซูคริสตจะเสด็จมา และเราไดศึกษาดวยวา กอนพระเยซูคริสตเสด็จมา เขาอันเล็กซึ่งแทจริงคือผู
ตอตานจะไดรบั อํานาจและรุง เรืองถึงขีดสุด พระธรรมวิวรณบทที่ 13 ไดชวยใหเราเขาใจกระจางขึน้ มาก
เขาสิบเขาของสัตวรายที่ขึ้นมาจากทะเล หมายถึงอาณาจักร 10 อาณาจักรพยายามรวมตัวกัน
เปนอาณาจักรเดียวกอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเหตุการณนี้จะเกิดขึ้น
ปจจุบันเรามีชาติ
มหาอํานาจตาง ๆ พยายามรวมตัวกันรวมทําสัมพันธไมตรีเปนภาคีตอกันและกันดังเชนองคการ
สันนิบาตชาติ หลังสงครามครั้งที่หนึ่ง และองคการสหประชาชาติปจจุบัน เพื่อหวังวา หากทุกประเทศ
สามารถจับมือเปนมิตรกันได สันติภาพก็จะเกิดแกโลก ปจจุบันแผนการนี้ยังไมบรรลุผลสําเร็จ เพราะ
ฝายเสรีประชาธิปไตยกับฝายคอมมิวนิสตไมอาจจับมือเปนมิตรกันได แตวนั หนึ่งขางหนา เขาอันเล็ก
หรือผูตอตานพระคริสตจะทําการนี้สําเร็จ มันจะรวบรวม 10 มหาอํานาจ เขาเปนภาคีเดียวกัน และตั้งตน
เปนจักรพรรดิผูยิ่งใหญของโลก เหตุที่มนั สามารถทําการนี้ไดสําเร็จเพราะมันมิใชคนธรรมดาแตเปน
จักรพรรดิองคหนึ่ง ทีพ่ ญามารซาตานมอบอํานาจให มันจะดุรายนากลัวและมีฤทธิ์ยิ่งกวาจักรพรรดิใด
ๆ ที่มีอยูกอนรวมกัน จากขอ 3 และ 11:7 เราพอจะวาดภาพไดวา ผูตอตานพระคริสตนี้คงจะเปน
จักรพรรดิองคหนึ่งในขณะนัน้ ที่ถูกฆาตายจะดวยเหตุใดก็ตาม แตพญามารซาตานไดชุบชีวิตของมันให
เปนขึ้นมาใหม ทั้งนี้เพราะไดรับอนุญาตจากพระเจา เพื่อแผนการของพระองคจะสําเร็จอาจจะเปนไปได
วา มารไดอาศัยรางของมนุษยผูนั้นสําหรับดําเนินงานของมัน โดยเลียนแบบของพระเจา พระเจาทรง
บังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อชวยใหมนุษยรูจกั พระองค มารก็เปนวิญญาณไมอาจติดตอกับมนุษยไดอยาง
แทจริง และมนุษยก็ไมรูจกั มันไดอยางแทจริง จนกวามันไดอยูใ นสภาพของมนุษยสําแดงอิทธิฤทธิ์ และ
อํานาจอันใหญยิ่งใหปรากฏ 11:7 กลาววาสัตวรายนี้ขนึ้ มาจากเหวอันลึก แสดงวาผูตอตานพระคริสตมี
วิญญาณของพญามารซาตานอยู มันถูกฆาตายแลว แตมารไดอาศัยรางนั้น ทําใหมนั มีชีวิตขึ้นมาใหม
แผลเปนซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั้งปวง ไดเปนพยานอันดีถึงสิ่งอัศจรรยนี้เมื่อมันเปนขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง
จะประกอบดวยฤทธิ์อํานาจจากมาร ทําใหคนทุกชาติทกุ ภาษาอัศจรรยใจ เกรงกลัวนบนอบ ลองคิดดู
อยางงาย ๆ วา ทานเห็นคนหนึ่งถูกฆาตาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนนัน้ เปนผูมีอํานาจมาคนหนึ่ง สองสาม
วันตอมา คนนั้นกลับมีชีวติ ขึ้นมาใหม แผลที่ถูกทํารายก็หายสนิท ทานจะอัศจรรยใจเพียงใด ยิ่งกวานั้น
ขณะนัน้ ผูเปนพยานสองทานจากพระเจา กําลังมีฤทธิ์อํานาจอยูบนโลก และไมมใี ครอาจปราบปรามได
เลย เมื่อจักรพรรดิที่ตายแลว ฟนคืนชีพขึ้นมาใหม สามารถปราบปราม ผูเปนพยานทัง้ สองทานของพระ
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เจาได ชาวโลกก็จะตองตกตะลึง พูดเปนเสียงเดียวกันวา “ใครจะเปรียบปรานสัตวนี้ไดและใครอาจจะสู
รบกับสัตวนี้ได” แทนที่จะกลับใจใหมเชือ่ พระเยซูคริสต เขาทั้งหลายจะหันกลับมาบูชา ผูตอตานพระ
คริสต และพญามารซาตานผูใหอํานาจแกมัน
5-10 โปรดเขาใจไววา ขณะที่เหตุการณนี้บังเกิดขึ้นนั้น เปนระยะครึ่งหลังของยุคแสนเข็ญ
พระเจาทรงอนุญาตใหมารใชอํานาจอยางเต็มที่ เปนเวลาอีกสี่สิบสองเดือนหรือสามปครึ่ง แลวพระองค
ก็จะเสด็จมากําจัดมาร
ในเวลานั้น ผูต อตานพระคริสตจะพูดจาหมิ่นประมาทพระเจา มันจะตั้งตนเปนใหญใหมนุษย
บูชานมัสการมันแทนพระเจา ในพระวิหารของพระองค พวกที่ตอ ตานไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
กฎหมายของมัน ก็จะถูกทําลายอยางราบคาบ เหลาสิทธชนจะถูกขมเหงรังแกอยางทารุณรายที่สุด อาจมี
บางประเทศไมเห็นดวยกับพฤติการณของมัน และระบบการปกครองของมัน แตไมมีประเทศใด
อาณาจักรใดของมนุษยสามารถเอาชนะมันได มันมีอํานาจเหนือทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกประเทศ และ
บรรดาคนที่อาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรา ยนั้น กระนัน้ ก็ตาม แมคนทั้งโลกจะหันกลับไปกราบไหว
บูชาผูตอตานพระคริสต ซึ่งเปนตัวแทนของพญามารซาตาน แตยังมีคนอีกกลุมหนึ่งที่ยนื หยัดอยูฝาย
พระเจา ไมยอมกมหัวใหแกผูตอตานพระคริสต ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นแกคนก็ตาม
ขอที่สิบเปนบทเรียนและขอสอนใจแกทุกทาน ที่อาจเผชิญสถานการณทํานองเดียวกันนี้ พระ
เยซูคริสตทรงสอนใหเราทุกคนรักศัตรู อวยพรแกผูทแี่ ชงดาทาน ชนะเขาดวยความรักของพระเยซู
คริสต มิใชดวยกําลังอํานาจของตน พระองคตรัสวา คนใดที่ฆาเขาดวยดาบ คนนั้นจะถูกฆาดวยดาบ
เหมือนกัน บางครั้งทานอาจถูกขมเหงรังแก ดูถูกเยาะเยยไมไดรับความยุติธรรมนานาประการเพราะ
พระนามของพระคริสตขอทานโปรดกมหนาอดทนไปกอน อยาคิดการแกแคนหรือตอบแทนใด ๆ ดวย
กําลังความสามารถของตนเอง “อยาทําชั่วตอบแทนชัว่ แกผหู นึ่งผูใดเลย จงประพฤติตามความชอบ
ธรรมอันเปนที่นิยมแกคนทัง้ ปวง” (โรม 12:17) องคพระผูเปนเจาตรัสวา “การแกแคนนั้นเปนพนักงาน
ของเรา เราเองจะตอบแทน...อยาใหความชัว่ มีชัยแกตวั แตจงระงับความชั่วดวยความดี (โรม 12:19-21)
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 2
วิวรณ 13:11-18

ผูพยากรณเท็จ
ถาทานเปนคนชางคิดและชางสังเกตจะพบวา พญามารซาตานไดเลียนแบบพระเจาทุกอยางใน
การดําเนินงานของมัน มันพยายามเลียนแบบแมกระทัง่ ตรีเอกานุภาพของพระเจา ในวิวรณบทที่ 12 เรา
พบวา พญานาคหมายถึงมารซาตานวิวรณบทที่ 13 เราไดพบสัตวรายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล หมายถึงผู
ตอตานพระคริสต พญามารซาตานไดมอบอํานาจใหสัตวนี้ ทําใหคนทั้งโลกตองอยูใตอิทธิพลของมัน
ในบทเรียนวันนี้ เราจะเรียนถึงสัตวรายอีกตัวหนึ่ง ขึ้นมาจากแผนดินโลก เปนองคประกอบที่สามของ
มาร ซึ่งเราเชื่อเรา สัตวรายนี้หมายถึงผูพยากรณเท็จถาจะเทียบกับพระเจาแลว พญามารซาตานก็พอจะ
เปรียบไดกับพระบิดา ผูตอตานพระคริสตเปรียบไดกับพระบุตร และผูพยากรณเท็จเปรียบไดกับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
11-13 กลาวถึงลักษณะและฤทธิ์อํานาจของผูพยากรณเท็จ พระเยซูคริสต อาจารยเปาโล และ
สาวกคนอื่น ๆ ของพระเยซูคริสต ไดสอนใหคริสเตียนทุกคนระมัดระวังผูพยากรณเท็จ ซึ่งจะมีมากอน
วันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต แทจริงผูพยากรณเท็จไดเกิดขึ้นมากมายแลวในปจจุบัน เขาเหลานั้น
ไดแฝงอยูใ นรางของผูชอบธรรม หลอกลวงใหคริสเตียนหลงผิดไปจากพระเจา เปลี่ยนแปลงพระคําของ
พระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีร โดยหาวา ขอความบางตอนมิไดเกิดขึ้นจริงดังที่บนั ทึกไว และยังมีคํา
สอนแปลก ๆ แหวกแนวอีกมากมาย แมผูพยากรณเท็จจะเกิดขึ้นมากมายแลวก็ตาม คนเหลานั้นไมใชผู
พยากรณที่แทจริง ดังที่บันทึกไวในวิวรณบทที่ 13 แตเปนเพียงผูบุกเบิกทางของผูพยากรณที่แทจริง ซึ่ง
จะมีมาในวันขางหนา กอนพระเยซูคริสตเสด็จมาดุจเดียวกับผูตอตานพระคริสต ปจจุบันมีผูตอตานพระ
คริสตมากมาย แตผูตอตานพระคริสตที่แทจริงคือ สัตวรายที่ขึ้นมาจากทะเลที่ ซึ่งจะเกิดขึน้ ในวัน
ขางหนาทั้งผูตอ ตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะเปนบุคคล มิใชองคการหรือลัทธิ ผูตอตานพระ
คริสตจะเปนบุคคลผูหนึ่ง ที่มีอํานาจยิ่งทางการเมือง เพราะมันสามารถทําใหทุกชาติทุกภาษาตกอยูใต
อํานาจของมัน สวนผูพยากรณเท็จจะเปนบุคคลอีกผูหนึ่งที่มีอํานาจยิง่ ทางศาสนา ทั้งสองนี้ซึ่งอยูใน
สภาพของมนุษยจะทํางานรวมกับมาร เปนองคประกอบสามครบสามประการ คลายกับตรีเอกานุภาพ
ของพระเจา
ขอ 11 กลาววา “สัตวรายนั้นมีเขาสองเขา เหมือนลูกแกะและพูดจาเหมือนพญานาค” ผู
พยากรณเท็จทีจ่ ะมีมาในอนาคต จะเลียนแบบเปนพระเมษโปดกของพระเจา มันจะอยูในรางของ “แกะ”
ที่สุภาพออนหวานและนิ่มนวล หากมองแตผิวเผินใคร ๆ ก็จะตองเขาใจวา นี่คงเปนพระคริสตที่จะเสด็จ
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กลับมากระมัง ดูซิมันมีฤทธิ์อํานาจแสดงเปนมหานิมติ เรียกไฟใหตกลงมาจากทองฟาประจักษแกตา
มนุษยทั้งหลาย แตพระเยซูคริสตไดทรงเตือนไวกอนแลววา “ในเวลานั้นถาผูใดจะบอกพวกทานวา
แนะ พระคริสตอยูที่นี่ “หรือ อยูที่โนน” อยาไดเชื่อเลยดวยวาจะมีพระคริสตและผูทํานายเทียมเท็จหลาย
คนเกิดขึ้น เขาจะทําหมายสําคัญอันใหญ และการอัศจรรยลอ ลวงใหหลง ถาเปนไดถึงแมผทู ี่ถูก
เลือกสรรแลวก็จะใหหลงไปดวย” (มัทธิว 24:23-28) พระองคยังตรัสดวยวา “ทานจะรูจกั เขาเพราะผล
ของเขา” (มัทธิว 7:16) พระคริสตปลอมอาจสามารถอําพรางตัวไดขณะหนึ่งแตความจริงยอมหนีความ
จริงไมพน “มันมีเขาสองเขาเหมือนลูกแกะ” ก็จริง แตคําพูดของมันเหมือน “พญานาค” หรือมาร ดังคํา
ภาษิตทีว่ า “สําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล” ถามีใครคนหนึ่ง นั่งอยูเฉย ๆ ไมพูดไมจา ไมแสดงกิริยา
ทาทางอะไร เราก็ไมอาจทราบไดวา เขาเปนคนเชนใด กระทั่งเมื่อเขาพูดหรือกระทําบางสิ่งบางอยาง
คําพูดและกิริยาทาทางของเขาก็จะบอกใหเราทราบ ถึงนิสัยของเขาไมมากก็นอย เปนความจริงทีว่ า พระ
คริสตปลอมอาจหลอกลวงคนไดทั้งกิรยิ าทาทางและคําพูด แตผูที่ใกลชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต
เสมอ ยอมสามารถจําแนกพระคริสตที่แทจริงไดเพราะ “แกะนั้นจะฟงเสียงของเรา” (ยอหน 10:16) จาก
คําพูดและคําสอนของผูพยากรณเท็จ ทําใหเราทราบไดอยางไมผิดพลาดวาใครเปน “ขโมย” และใคร
เปน “ผูเลี้ยงแกะทีด่ ”ี นี่เปนขอเตือนใจและขอหนุนใจ ใหคริสเตียนทุกคนเอาใจใสตอการอาน และ
ศึกษาพระคําของพระเจา ใหเขาใจลึกซึ้งแตกฉานเพื่อวาไดไมถูกผูพยากรณเท็จหรือพระคริสตปลอม
หลอกลวงไปอยางงายดาย
14,15 เปนที่เชื่อกันวา ผูพยากรณเท็จผูนจี้ ะตองเปนชาวยิว เพราะพระเยซูคริสตเปนชาวยิว ผูที่
จะเลียนแบบพระเยซูคริสตไดก็ควรจะเปนชาวยิวดวย ในตอนเริ่มตนมันอาจไมสําแดงตนเปนปรปกษ
ของพระคริสต แตแฝงตัวในรางของ “แกะ” วากลาวสั่งสอนประชาชน และสําแดงการอัศจรรยตาง ๆ
เหมือนพระคริสต ดวยเหตุนคี้ นเปนอันมาก จึงหลงผิด แตตอมามันจะถอดหนากากของมันออก เริ่มงาน
ที่ชั่วรายของมันตามแผนการของมารและผูตอตานพระคริสต มันจะสรางรูปปนของผูตอตานพระคริสต
ขึ้น บันดาลใหรูปปนนั้นพูดไดเหมือนมนุษย แลวประกาศใหคนทั้งโลก กราบไหวนมัสการรูปปนนั้น
และผูตอตานพระคริสต แทนพระเจาองคเที่ยงแทผูสถิตในมหาสวรรค สมัยนั้นผูท รยศพระคริสตจะ
พยายามทําลายศาสนาอื่นทุกศาสนาใหสาบสูญไปจากโลก แลวตั้งศาสนาของตนขึ้นแทน มันมีฤทธิ์
อํานาจมาก ถึงกับสามารถออกกฎหมายบังคับใหทุกคนตองนับถือศาสนาของมัน กราบไหวบูชารูปปน
ของผูตอตานพระคริสต ผูใดฝาฝนก็จะถูกทําลายชีวิตอยางไมปรานีอยางไรก็ตาม แมผูพยากรณเท็จจะมี
อํานาจทางศาสนาและมีฤทธิ์เดชเกงกลาสามารถผิดมนุษยกจ็ ริง แตฤทธิ์เดชและอํานาจเหลานัน้ พระเจา
ทรงเปนผูอนุญาตใหมันมีขนึ้ (ดูขอ 14) มารใชเกินขอบเขตทีพ่ ระเจาทรงอนุญาตไมได เมื่อถึง
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กําหนดเวลาทีพ่ ระเจาทรงอนุญาตไว ทั้งมาร ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จก็จะถูกจับทิ้งลงใน
บึงไฟ รับโทษชั่วกัปชัว่ กัลป
16-18 ในขณะนั้นผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะตองมีอํานาจยิ่งทางการเมือง อาจ
เปนไดวาเขามีอาวุธยุทธโธปกรณที่รายแรงที่สุดอยูในกํามือ มีกําลังทหารที่แข็งแกรง ไมมีใครอาจ
เปรียบได เขาไดควบคุมเศรษฐกิจทัว่ โลก มีอิทธิพลสูงสุดในวงการธุรกิจทุกอยางสินคาทุกชนิดจะตอง
ประทับตราเครื่องหมายการคาของมัน มิฉะนั้นจะซื้อขายกันไมได สวนผูที่ไมตองการอดตาย หรือไม
ตองการที่จะไดรับความเดือดรอนจากอิทธิพลรายนี้ ก็จะตองรับเครื่องหมายสักจากผูพยากรณเท็จดวย ผู
ที่ยอมรับเครื่องหมายสักนี้ไดยอมตนเปนผูติดตามผูพยากรณเท็จ กราบไหวบูชาผูตอตานพระคริสต
และเขาจะมีอสิ ระเสรีในการซื้อขาย ถึงวาระนัน้ ทุกคนจะถูกบังคับใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึง่ จะ
เลือกเอาผูทรยศพระคริสต และรับการสักที่มือขวาหรือที่หนาผาก หรือเลือกเขาพระคริสตซึ่งหมายถึง
ความเดือนรอนและความตายแนนอน จะมีคนเปนอันมากที่เห็นแกสวัสดิภาพของตนเอง รักชีวิตของ
ตนเองยินยอมออนนอมตอผูพยากรณเท็จโดยดุษณี
แตหาทราบไมวาเขากําลังติดตามผูนําที่พาไปสู
ความพินาศฉิบหาย “ผูที่พยายามจะใหชวี ิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิต แตผูที่สูเสียชีวิตของตนเพราะ
เห็นแกเราก็จะไดชีวิตรอด” อยาวาแตเมือ่ ถึงเวลานั้นเลย ปจจุบนั มีคนมากมายไดแลกชีวิตนิรันดรกับ
เกียรติ ตําแหนงชื่อเสียง เงิน ทอง เพราะเห็นแกสิ่งเหลานี้ เขาไดละทิ้งพระเจาที่เทีย่ งแท ไมไปโบสถ ไม
อธิษฐาน ไมอานพระคัมภีรบางคนถึงกับไมกลารับตอหนามิตรสหายวา ตนเปนสานุศิษยคนหนึ่งของ
พระเยซูคริสต นึกวาตนได “ชีวิต” แตแทจริงกําลัง “เสียชีวิต” หากผูหนึ่งผูใดสํานึกวาตนกําลังเดินอยู
ในทางดังกลาวนี้ โปรดรีบหันกลับมาสูทางแหงความจริงขณะทีย่ ังมีโอกาสอยู
ขอสุดทายกลาววา ผูพยากรณมีเลขประจําตัว คือเลข 666 ไดมีคําอธิบายเกีย่ วกับเลข 666 นี้
มากมาย และตางก็ไมทราบความหมายที่แทจริง แตเราพอจะอธิบายไดวา เลข 666 นี้ หมายถึงความชั่ว
รายสุดขีดของมาร เลข 7 หมายถึงความครบถวนบริบูรณของพระเจา มารพยายามเลียนแบบพระเจาทุก
อยางเพื่อหลอกลวงมนุษย แตจะพยายามสักเทาใดก็ตาม มันก็คงเปนมารแหงความชัว่ ชาอยูนั้นเอง เลข 6
ก็คงเปนเลข 6 จะเพิ่ม 6 ตอทายสักกี่ตวั ก็ยงั คงเปนเลข 6 จะเปนเลข 7 ไปไมได ฉะนัน้ ไมมีทางอื่นใดที่
จะชวยใหมนุษยกลายเปนผูช อบธรรม แมจะพยายามสรางคุณงามความดีเพิ่มเติม มนุษยก็คงเปนมนุษย
แหงความบาปอยูนั่นเอง ผูพ ยากรณเท็จไมอาจชวยใหใครพบทางแหงความชอบธรรมได มีทางเดียว
เทานั้น ทีจ่ ะนํามนุษยสูความชอบธรรม คือ ทางของพระเยซูคริสต พระองคตรัสวา “เราเปนทางนัน้ เปน
ความจริง และเปนชีวิต ไมมผี ูใดมาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6)
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 3
วิวรณ 14:1-5

ผูสัตยซื่อ 144,000 คน
หนุมสาวสวนมากเมื่อไดยินคําวาเปนนักเทศน ศิษยาภิบาล หรือเปนคนงานชนิดใดชนิดหนึ่ง
ของพระเยซูคริสต ก็มักจะสั่นหัว พูดเปนเสียงเดียววา “จางเทาไรก็ไมขอทํางานชนิดนี”้ ถาเราจะ
กลาวโทษเขาทีเดียวเลยวา เขารักฝายโลกไมรวมมือรวมใจในงานของพระเจา ก็ไมถกู ตองนัก เพราะงาน
การเปนนักเทศนหรือศิษยาภิบาล มิใชเปนงานที่งายผูทจี่ ะทํางานชนิดนี้ตองเสียสละเพื่อพระเจาจริง ๆ
เขาจะไมมเี กียรติยศชื่อเสียง ตําแหนงอะไรมากมายในสายตาของชาวโลกความเปนอยูของเขาก็ไมดีไป
กวาปุถุชนธรรมดา มิหนําซ้ําบางคนยังตองรับความยากลําบากนานาประการ จากคําเยาะเยยถากถางบาง
จากการกลั่นแกลงบางจากความเขาใจผิดของสังคมบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในคราวที่มีการขมเหงรังแก
คริสเตียน หรือคราวที่มีการตอตานคริสเตียน ผูที่ตองการรับใชพระเจาดวยความสัตยซื่อ จะตองสูทน
ตอความลําบากอยางมากมาย ดังเชนเหตุการณที่จะเกิดแกผูรับใชของพระเจาในยุคทุกขเข็ญ เมื่อผู
ตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จตัง้ ตนเปนใหญ พยายามกวาดลางศาสนาอื่นทุกศาสนาใหสิ้นไป
จากโลก แตผูที่ยอมเสียสละทุกอยางเพื่อพระเจา สัตยซื่อตอพระองคจนถึงที่สุด พระองคยอมทรงระลึก
ถึงและจะประทานบําเหน็จรางวัลใหอยางคุมคา ยิ่งกวาที่ผูนั้นไดเสียสละไป วิวรณบทที่ 14 ไดเปดเผย
ใหเราห็นถึงปนปลายของผูที่สัตยซื่อตอพระองค และผูที่ฝาฝนน้ําพระทัยของพระองค เพื่อเปนสิ่งหนุน
น้ําใจใหคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ ยึดมั่นในพระเจา
1 ยอหนไดเห็นพระเมษโปดกยืนอยูทภี่ ูเขาศิโยน พรอมดวยคนจํานวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ได
มีขอถกเถียงกันมากมาย เกี่ยวกับความหมายของพระธรรมตอนนี้ เราจะไมเขารวมในการถกเถียงนี้ แต
พยายามรับบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้ใหมากที่สุด เพื่อชวยเพิ่มพูนกําลังฝายวิญญาณจิตของเราให
เขมแข็งยิ่งขึ้น
คนจํานวน 144,000 คนนี้ เราจะตีความหมายเปนอื่นไปไมได นอกจากกลาววาคนเหลานี้คือ
ผูรับใชของพระเจาซึ่งเปนชาวยิว ที่พระเยซูคริสตทรงเลือกสรรไวเปนพิเศษ สําหรับประกาศพระกิตติ
คุณของพระองคในวาระสุดทายของโลกพระธรรมวิวรณบทที่ 7 ไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา เขา
เหลานั้นไดรับการเลือกสรรมาจากชนชาติอิสราเอลทั้งสิบสองตระกูล พระองคทรงประทับตราไวที่
หนาผากของเขาเปนหมายสําคัญ เราเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงมอบหมายหนาที่ ในการประกาศพระกิตติ
คุณใหแกคนเหลานี้ วิวรณบทที่ 9 กลาววา พระเจาทรงคุมกันรักษาคนจํานวน 144,000 นี้ ใหปลอดภัย
จากการทํารายของมาร ในบทที่ 14 เราไดเห็นพระเยซูคริสตทรงยืนอยูท ามกลางคนจํานวน 144,000 คน
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นี้ ทําใหเราเห็นถึงความสัตยซื่อของพระองค ที่มีตอผูรับใชของพระองคทุกคน กอนที่พระองคจะเสด็จ
ขึ้นสูสวรรค พระองคตรัสแกสาวกของพระองค “....ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให
เปนสาวก....นีแ่ หละเราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไปเปนนิจกวาจะสิ้นโลก” พระองคทรงรักษาคําพูด
ของพระองคเสมอ คนจํานวน 144,000 คนที่พระเยซูคริสตทรงประทับตราไว ไมมีใครอาจทําอันตราย
ใด ๆ แกเขาได แมวาขณะนัน้ ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะมีฤทธิ์อํานาจมาก คนทุกชาติทุก
ภาษา ทุกตระกูลตองออนนอมกราบไหวบูชามัน ผูขัดขืนจะตองถูกประหารชีวิต หากจะพิจารณาตาม
สติปญญาของมนุษยแลว คน 144,000 คนนี้ไมนาจะมีชีวิตรอดอยูตอไปไดอีก เพราะไมเพียงแตไมยอม
บูชาผูทรยศพระคริสตแลว ยังสั่งสอนใหประชาชนมิใหกราบไหวพระเทียมเท็จ แตใหหันกลับมา
นมัสการพระเจาที่เที่ยงแทบนสวรรค เชื่อเหลือเกินวา ในเวลานัน้ ผูตอตานพระคริสตจะตองสงกําลัง
ทหาร ตํารวจ พรอมดวยอาวุธรายทุกชนิด ออกลาชีวิตคนเหลานี้ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศนคงจะตองประกาศใหรางวัลอยางงามที่สุดแกทกุ คนที่สามารถจับผูรับใชของพระเจาเหลานี้ ไม
วาจะจับเปนหรือจับตายแตพระเยซูคริสตทรงยืนอยูทามกลางเขาทั้งหลาย พระองคผูเปนเจาที่มีฤทธานุ
ภาพสูงสุด
ผูทรงเปนพระเจาแหงพระทั้งปวงผูท รงกําอํานาจทุกอยางไวในพระหัตถของพระองค
พระองคนี้แหละจะพิทกั ษรกั ษาเขา ไมมใี ครอาจทํารายเขาได เพราะวาพระองคเองไดตรัสแลววา “เรา
จะไมละทานไวเลย” หรือ “เราจะไมทิ้งทานเสีย” เหตุฉะนั้น เราอาจกลาวดวยใจกลาวา “องคพระผูเปน
เจา เปนผูทรงชวยขาพเจา ขาพเจาจะไมกลัว มนุษยจะกระทําอะไรแกขา พเจาไดเลา” (ฮีบรู 13:6) “อยา
กลัวผูที่ฆาไดแตกาย แตไมมีอํานาจที่จะฆาจิตวิญญาณ แตจงกลัวทานผูมีฤทธิ์ที่จะใหทั้งจิตทั้งกายพินาศ
ในนรกได” (มัทธิว 10:28)
ทาจเคยหวาดกลัวตอการประกาศพระกิตติคุณของพระเจาไหม ขอบคุณพระเจาที่รัฐบาลของ
เราใหอิสระเสรีเต็มที่แกเรา ในการประกาศพระกิตติคณ
ุ เรานาจะรีบฉวยโอกาสนี้ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณของพระองค จะโดยอาศัยใบปลิวก็ดี โดยการชักชวนใหมิตรสหายมาโบสถก็ดี ชวยโดยทาง
ทรัพยสินก็ดี จงเรงมือทํางาน เราไมทราบวา โอกาสเชนนี้จะมีอีกนานเทาใด คริสเตียนเปนอันมากไม
กลาประกาศพระกิตติคุณ หรือเปนพยาน มิใชเพราะกลัวภัยอันตรายแตเพราะกลัวอาย อาจารยเปาโล
กลาววา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องกิตติตณ
ุ ของพระคริสต เพราะวากิตติคุณนัน้ เปนฤทธิ์
เดชของพระเจา ใหคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นไดถึงที่รอดทุกคน” (โรม 1:16) ทานคงไมละอายผูใด หากทาน
จะมอบเงินหนึ่งแสนบาทใหแกใครสักคนหนึ่งโดยไมหวังผลตอบแทน ทานกลับจะภูมใิ จเสียดวยซ้ํา
พระกิตติคณ
ุ ซึ่งอาจชวยวิญญาณจิตของมนุษยใหรอดนัน้ มีคายิ่งกวาเงินแสนเงินลานมากมายนัก ทาน
ยังจะละอายดวยเหตุอันใด แมนบางครั้งอาจมีการเยาะเยยขูเข็ญเกิดขึ้น ก็จงวางใจในพระเยซูคริสต
พระองคทรงสัญญาวาจะอยูกบั เราเสมอไปเปนนิจ เรามีพระเจาผูใหญยิ่งสถิตอยูดวย “มนุษยจะกระทํา
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อะไรแกขาพเจา” ถึงแมพระองคจะทรงอนุญาตใหมารทําลายชีวิตของเรา เราก็จะไดรับบําเหน็จ และ
เกียรติยศสูงสุดบนเมืองสวรรค จงจําไวดว ยวา หากพระเจาไมทรงอนุญาตแลว ไมมผี ูใดอาจแตะตองทํา
รายเราได ดังคน 144,000 คน ที่ไดรับประทับตรา ไมมีใครสักคนหนึ่งไดรับอันตรายเลย
2,3 ทามกลางความยากลําบากตาง ๆ ที่คน 144,000 คน ไดรับจากน้าํ มือของผูทรยศพระคริสต
และผูพยากรณเท็จพวกเขาไดรับเสียงเพลงปลอบโยนจากเมืองสวรรค เปนเสียงเพลงที่ไพเราะซาบซึ้ง
ไมมีใครอาจเขาใจได หรือเรียกไดนอกจากคน 144,000 คนนี้เทานัน้ เสียงเพลงนี้ ทําความสุขใจแกผูฟง
อยางเหลือที่จะพรรณนาไดอยางที่หาไมไดในโลกนีแ่ หละ คือสิ่งตอบแทนของผูรับใชพระเจา ในยาม
ทุกขยากลําบาก นอกจากพระเยซูคริสตจะทรงสถิตอยูดว ยแลว แมเหลาทูตสวรรคก็จะบรรเลงเลาโลม
เขา เขาจะพบความสุข ความอิ่มใจและชืน่ บานใจทามกลางความทุกขลําบากนั้น เปนความสุขที่คนใน
โลกไมเขาใจและหาไมพบ มหาเศรษฐีคนหนึ่งพูดกับคริสเตียนที่ยากจนคนหนึ่งวา “ผมอิจฉาชีวิตของ
คุณเหลือเกิน ผมมีทุกอยางที่ตองการแตผมไมมีความสุขอยางคุณ คุณอาศัยในบานที่เล็ก ๆ สวมเสื้อผา
เกา ๆ แตคุณราเริง ผองใส รองเพลงสรรเสริญพระเจาของคุณทุกวัน ผมอยากจะมีชีวติ อยางคุณมากกวา”
4,5 ยอหนกลาววา คน 144,000 คนนี้ มิไดมีมลทินกับผูหญิง หลายคนพากันเขาใจผิดอยางถนัด
วา ผูรับใชที่พระเจาทรงโปรดปรานนั้น คือผูรับใชที่พระเจาทรงโปรดปรานนั้น คือผูร ับใชที่เปนโสดไม
แตงงานตลอดชีวิต โดยเหตุนี้ จึงพากันครองตนเปนโสดฝาฝนธรรมชาติ ทนทุกขลําบากหลายอยาง
ตลอดมา พระเจาหามีพระประสงคเชนนัน้ ไม แทจริง พระองคทรงหนุนใจใหมนุษยแตงงานในทางที่
ถูกที่ชอบ ตามน้ําพระทัยของพระองคตั้งแตยุคปฐมกาล พระองคตรัสใหพระคริสตธรรมเลมแรกทีเดียว
วา “ซึ่งมนุษยผูนั้นจะอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางคนอีกคนหนึ่งใหเปนคูเ คียงเหมาะกับเขา” (ปฐม
กาล 2:18) “เพราะเหตุฉะนั้นผูชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองเปน
เนื้อหนังอันเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24) คําวา “คนที่มิไดมีมลทินกับผูหญิง” หรือ “พวกพรหมจารี” นั้น
มิไดหมายถึงการครองโสด แตหมายถึงผูที่ไมเขาไปคลุกเคลากับความชั่วทางฝายโลก รักษาตนให
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินตาง ๆ การที่คริสเตียนปลอยตัวไปกับความชั่วของโลก ก็ไมผิดอะไรกับการ
ลวงประเวณี คริสเตียนทุกคนไดรับการไถจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไดเปนของพระองคแตผู
เดียวตั้งแตวินาทีที่เราไดรับความรอด พระองคทรงตองการใหเรารักพระองคติดตามพระองคเสมอ ดุจ
ดังที่พระองคทรงรักเรา หากเราหันกลับไปรักฝายโลกอีก ก็ไมผิดกับชายหรือหญิงสองใจ ฉะนั้นใหเรา
ทุกคนรักษาความบริสุทธิ์ไวเสมออยาใหความทุกขยากลําบาก การทดลองหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําใหเรา
เปนมลทินไปจงจําไววา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะสถิตอยูกับเราเสมอไปเปนนิจ จนกวาจะสิน้ โลก
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 4
วิวรณ 14:6-20

กิตติคุณซึ่งเจริญเปนนิจ
เราไดเรียนถึงหมายสําคัญหลายอยางที่จะเกิดขึ้น กอนวันเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
เชนการสงคราม การกันดารอาหาร แผนดินไหว ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเปนตน แตหมาย
สําคัญที่สุดสองอยางที่ทานจะลืมเสียไมได ก็คือผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จ และการประกาศ
พระกิตติคณ
ุ เพราะวาหมายสําคัญทั้งสองนี้เกิดขึน้ เมื่อไร เมื่อนั้นแหละพระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา หมาย
สําคัญอันดับแรกคือ ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังที่ทานไดศึกษามาแลวในวิวรณบทที่ 13
กอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเล็กนอย ผูตอตานพระคริสตจะตั้งตนเปนใหญ ใหมนุษยทวั่ โลก
กราบไหวบูชาตนแทนพระเจาองคเที่ยงแท เหตุการณนยี้ ังมิไดเกิดขึ้น แตจะตองเกิดขึ้นแนนอนในวัน
หนึ่งขางหนา หมายสําคัญที่สอง พระเยซูคริสตจะยังไมเสด็จมา จนกวาพระกิตติคณ
ุ จะไดรับการ
เผยแพรไปทัว่ โลก และจนกระทั่งมนุษยทุกชาติ ทุกภาษา ทุกตระกูล ทุกคนไดยนิ ถึงพระกิตติคุณนัน้
ปจจุบัน แมการคมนาคมการสื่อสารจะสะดวก แตยังมีสถานที่มากมายหลายแหงที่พระกิตติคุณยังไมเคย
แพรเขาไปถึง มารจะดีใจมาก หากคริสเตียนไมชว ยกันประกาศพระกิตติคณ
ุ เพราะอยางนอยที่สดุ จะ
ชวยทําเวลาของมันใหมีอิสระเสรีในโลกนีย้ าวนานยิ่งขึน้
6,7 พญามารซาตานก็ทราบดีวา เวลาของมันในโลกนี้มไี มมากนัก ทางหนึ่งที่จะขัดขวางไมให
พระเยซูคริสตกลับมาโดยเร็ว และไมใหมนุษยรูจกั พระองค คือกําจัดพระกิตติคณ
ุ ของพระองคใหหมด
ไปจากโลก ถาทานศึกษาประวัติศาสตรคริสตจักรจะเห็นวา มารไดพยายามทําลายพระคริสตธรรม
คัมภีรหลายครัง้ และพยายามกําจัดผูที่เผยแพรพระกิตติคณ
ุ ของพระองค แตไมอาจทําใหสําเร็จ พระองค
ทรงกลาวในพระธรรมวิวรณบทที่สามวาพระองคทรงเปนผูถือลูกกุญแจแหงพระกิตติคุณ เมื่อพระองค
ทรงเปดประตูแหงพระกิตติคุณออก จะไมมีผูใดผูหนึ่งอาจปดได และเมื่อพระองคปดประตูแหงพระ
กิตติคุณก็ไมมผี ูใดอาจเปดได แมมารจะพยายามปดประตูแหงพระกิตติคุณมาหลายศตวรรษแลว ก็มิเปน
ผลสําเร็จพระเจาทรงเมตตามนุษยทกุ คน ไมอยากใหมนุษยผหู นึ่งผูใ ดตองพินาศ ทรงโปรดประทาน
โอกาสแกเราเหลือที่จะกลาวไดเพื่อใหไดยินพระกิตติคณ
ุ แหงความรอดเมื่อถึงวาระสุดทาย
มารจะ
พยายามเปนครั้งสุดทายเพื่อปดประตูแหงพระกิตติคณ
ุ เสีย โดยคิดทําลายคน 144,000 คน ที่พระเยซู
คริสตทรงเลือกสรรไวเปนพิเศษสําหรับประกาศพระกิตติคุณ แตไมอาจทําอันตรายแกพวกเขาได เพราะ
พระเยซูคริสตทรงพิทักษรักษาไว ผูพยากรณเท็จจะออกคําสั่งอยางเด็ดขาด ใหทําลายสถานที่นมัสการ
พระเจา และสถานประกาศกิตติคุณทุกแหง สั่งใหปดสถานีวิทยุโทรทัศน โรงพิมพ ที่ทําการเผยแพร
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พระกิตติคณ
ุ ของพระองค คน 144,000 คนจะตองหนีเขาไปในสถานที่ ซึ่งพระเจาทรงเตรียมไว ไมมใี คร
ในโลกอาจประกาศพระกิตติคุณไดอีกตอไป มารคงจะหัวเราะดวยความดีใจวา แผนการของมันสัมฤทธิ์
ผล แตมันลืมไปวา มันกําลังตอสูกับพระเจาผูสูงสุด มันอาจขัดขวางงานของมนุษยได แตมนั ไมมวี ันที่
จะขัดขวางงานของมนุษยได แตมันไมมวี ันที่จะขัดขวางงานของพระผูใหญยิ่งไดแผนการของพระองค
จะตองสําเร็จ พระกิตติคณ
ุ จะตองเผยแพรออกไปทั่วโลก กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จมา เมื่อพระเจาไม
อาจใชมนุษยทํางานได พระเจาก็จําตองใชทูตสวรรค ซึ่งผูตอตานพระคริสตไมอาจทําลายได สําหรับ
การประกาศพระกิตติคุณทําใหเราเห็นถึงความรัก ความเมตตาของพระเจาตอชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง แม
มนุษยจะเกลียดพระองค ดือ้ ดานตอพระองคมากมายเพียงใด พระองคยังทรงรักเขา เปดโอกาสใหเขา
จนถึงวินาทีสดุ ทายใชทูตสวรรคออกไปประกาศขาวแหงความรอดแกทุกคน หวังวาจะมีคนกลับใจใหม
ในวินาทีสุดทายนั้น
8 “เมื่อบาบิโลนอันใหญ” ในขอ 8 หมายถึงศาสนาเทียมเท็จของผูตอตานพระคริสต ที่หลอกให
คนที่โลกหลงผิดไปจากพระเจา หันกลับมากราบไหวบชู าพระเทียมเท็จ คือผูทรยศพระคริสต เราได
อธิบายไวในบทกอนวา การกระทําเชนนั้นไมผิดแปลกไปจากการลวงประเวณีอยางไรก็ตาม แมผู
ตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะมีฤทธิ์อํานาจมากสามารถหลอกลวงบังคับใหคนทั้งโลกติดตาม
มัน แตเวลาของมันจะตองถึงจุดจบเขาวันหนึ่ง เมื่อพระกิตติคณ
ุ ไดรับการเผยแพรไปทั่วโลกแลว จุดจบ
ของศาสนาเทียมเท็จก็มาถึง ทูตสวรรคองคที่สองประกาศเสียงดังวา “เมืองบาบิโลนอันใหญนนั้ ลมจม
เสียแลว” พระเยซูคริสตเองจะทรงเปนผูทําลายศาสนาเทียมเท็จนีใ้ หพนิ าศลมจม
9-11 พรอมกับความลมจมของศาสนาเทียมเท็จนัน้ ผูท ี่กราบไหวบชู าผูทรยศพระคริสต และ
รูปเคารพของมัน และรับรอยสักของมันไวทหี่ นาผากหรือที่มือ จะตองพบกับความพินาศครัง้ ใหญ
หลวงดวย “เหลาองุนซึ่งไมไดระคนกับสิ่งใด” หมายถึงพระพิโรธที่แทจริงของพระเจา ถึงเวลาแลวที่
พระองคจะตองลงโทษคนเหลานั้น ที่แข็งกระดางตอพระองค พระองคทรงใหเขามีโอกาสไดยินพระ
กิตติคุณเปดโอกาสใหกลับใจใหมนับครั้งไมถวน เขาเหลานั้นไมเพียงแตไมยอมฟงเทานั้น หากยัง
พยายามทําลายผูประกาศขาวประเสริฐของพระองคอีกดวย กระนัน้ พระองคยังทรงอดกลั้นพระทัยไว
สงทูตสวรรคมาอีกแตพวกเขาก็ยังไมยอมกลับใจ พระองคทรงชาในการพิโรธ แตเมื่อพระพิโรธของ
พระองคเกิดขึน้ เมื่อไร ก็ไมอาจมีผูใดยับยั้งไวได คนเหลานั้นที่ไมยอมกลับใจใหม จะตองทนทุกข
ทรมานดวยไฟกํามะถันตลอดไปเปนนิจ นี่ก็นา จะเปนขอเตือนใจแกทกุ ทาน ที่ยังไมไดตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคทรงเปดโอกาสใหทานที่จะกลับใจใหมมานานแลวอยาไดมีใจแข็ง
กระดางตอไปอีกเลย เกลือกวาพระพิโรธของพระองคจะตกมาถึงทานอยางไมรูตัว ทานจะคิดกลับใจ
ใหมในขณะนัน้ ก็จะสายเสียแลว
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12,13 กอนที่ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จจะพบกาลอวสาน มันจะสําแดงความ
โหดรายทารุณที่สุดแกสิทธชนของพระเจาอีกครั้งหนึ่ง โดยประหารชีวิตทุกคนที่เปลี่ยนใจไปเชื่อพึง่
พระเยซูคริสตพระเยซูคริสตทรงไดหนุนใจ และเตือนใจใหคริสเตียนทุกคนดําเนินตามความเชือ่ ของ
พระองค ประพฤติตามสิ่งที่พระองคไดตรัสไว อยากลัวผูที่จะทํารายไดแตรางกาย เปนการดีเสียอีกที่จะ
จากโลกแหงความทุกขทรมานนี้ ไปอยูกับพระองค ในเมืองบรมสุขเกษม ที่นั่นจะไมมีความทุกขลําบาก
ไมมีการเหน็ดเหนื่อย พระองคจะทรงระลึกถึงกิจการทุกอยางที่เขาไดกระทําและเสียสละเพื่อพระองค
โปรดสังเกตตอนสุดทายของขอ 13 วา “ผลแหงกิจการที่เขาไดกระทํานั้นก็ตดิ ตามเขาไป” ทานทีไ่ ดทน
ทุกขลําบากเพือ่ พระเจาทานที่ไดเสียสละเพื่อกิจการงานของพระเจาในปจจุบัน โปรดไดรักษาความดี
นั้นไวตลอดไป พระเจาจะไมทรงลืมทานแมแตน้ําแกวเดียวที่ทานไดเสียสละแกเด็กนอย เพื่อเห็นแก
พระนามของพระองค “เหตุฉะนัน้ พี่นอ งทั้งหลายที่รักของขาพเจาทานทั้งหลายจะตั้งมั่นคงอยู อยา
สะเทือนสะทาน จงกระทําการขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา ดวยวาทานทั้งหลายรูวา โดย
องคพระผูเปนเจานั้น การของทานจะไรประโยชนก็หามิได” (1 โครินธ 15:58)
14-20 เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมายังโลกนี้ พระองคจะทรงกระทําอยางนอยสองประการ

ประการแรก คือ การเกี่ยวเก็บผูที่เชื่อและปฏิบัติตามพระกิตติคณุ ของพระองคผูที่นั่งอยูบน
เมฆขาวเหมือนบุตรมนุษย มีมงกุฎทองคําที่ศีรษะ และมือถือเคียวอันคม จะเปนผูอื่นไปไมได นอกจาก
พระเยซูคริสต พระองคทรงรอคอยมาเปนเวลานานแลว ที่จะเสด็จมารับบุตรของพระองคทุกคนกลับ
ไปสูออมอกของพระองค บัดนี้เวลานั้นก็มาถึงแลว “ดูกอน ทานทั้งหลายพระองคจะเสด็จมาในเมฆ
และนัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองค” (วิวรณ 1:7) มันเปนเวลาที่คริสเตียนทุกคนตื่นเตนยินดีและเฝาคอย
มาเปนเวลานานแลว แตในทางตรงกันขาม
อีกประการหนึ่ง ที่พระองคจะทรงกระทํา คือทําลายมนุษยคนที่เปนศัตรูของพระองค ลุมหลง
ในความบาปไมยอมกลับใจใหมรับเชื่อพระองค พระองคจะทรงรวบรวมคนเหลานีไ้ วในสถานที่แหง
หนึ่ง แลวประหัตประหารคนเหลานี้อยางไมเมตตาปรานี ดุจผลองุนที่ถูกเทลงในเครื่องหีบผลองุนอัน
ใหญ แลวถูกเหยียบย่ําและคัน้ องุนนั้น ตอนทายของตอนนี้กลาววา โลหิตของคนเหลานั้นจะนองไปทั่ว
แผนดิน ทวมถึงบังเหียนมา เปนภาพทีน่ ากลัว ชวนใหขนลุกขนพองเหลือเกิน เรื่องนี้เราจะเรียนอยาง
ละเอียดในบทตอ ๆ ไป กอนจะจบบทเรียนวันนี้ ขอใหถามตนเองวา ทานพรอมแลวยัง ที่จะตอนรับการ
เสด็จกลับมาของพระองค ทานที่เปนบุตรของพระองคแลว ขณะนี้ทานไดกระทําอะไรเพื่อพระองคบาง
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 5
วิวรณ 15,16

วิบัติครั้งสุดทาย
ในพระธรรมวิวรณบทที่เกาถึงสิบเอ็ด เราไดกลาวถึงมหาวิบัติสามอยางที่จะเกิดขึ้นกอนวัน
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต มหาวิบัตสิ องอยางไดผานพนไปแลว ในบทที่เกาถึงสิบเอ็ด ความจริง
วิบัติที่สามควรจะตอจากวิบตั ิที่สองทันทีในบทที่สิบสอง แตมหี ลายอยางที่พระเยซูคริสตทรงตองการ
ใหเราทราบ จึงตองอธิบายแทรกไวระหวางวิบัติที่สองและวิบัติที่สาม เพราะวิบตั ิที่สามหรือสุดทายเปน
ที่รวมของจุดอวสานของสิ่งทั้งปวงในโลก แมวิบัติครั้งสุดทายจะถูกบันทึกไวในบทที่ 15 เปนตนไป ก็
พึงเขาใจวา วิบัตินี้จะเกิดขึน้ ทันที เมื่อวิบตั ิที่สองผานพนไป วันแหงการพิพากษาของพระองคมาถึงแลว
พระองคจะไมถวงเวลาตอไปอีก
15:1 เปนฉากเดียวกันกับที่ยอหนไดเห็นในวิวรณบทที่ 11 ตอนสุดทาย ทานไดเห็นทูตสวรรค
องคที่เจ็ดเปาแตร แลวมีเสียงแซซองสรรเสริญดังขึ้นในสวรรคประกาศถึง ชัยชนะและการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริสต แลวในขอสุดทายของบทที่ 11 ยอหนไดเห็นพระวิหารของพระเจาในสวรรคเปด
ออก วิวรณ 15:1 เปนขอความที่ติดตอกับขอสุดทายของวิวรณบทที่ 11 ไดอยางเหมาะเจาะที่สุดหลังจาก
ทานไดยินเสียงแตรที่เจ็ด และเห็นพระวิหารของพระเจาเปดออก ทานก็เห็นนิมิต มีทูตสวรรคเจ็ดองค
ถือภัยทรมานเจ็ดอยาง อันเปนวิบัติครั้งสุดทาย ขอเจ็ดกลาววา มหาวิบัติทั้งเจ็ดนี้บรรจุไวในขันทองคํา
เจ็ดใบ ทานที่ไดศึกษามาตั้งแตตนคงจะสังเกตถึงภัยพิบัติที่จะเกิดแกชาวโลกในยุคแสนเข็ญสามตอน
ตอนแรกจากบทที่ 6 ถึงบทที่ 8 เปนวิบัติเจ็ดประการในตราเจ็ดดวง ตอนที่สอง จากบทที่ 8 ถึงบทที่ 11
เปนวิบัตเิ จ็ดประการในแตรเจ็ดคัน
ตอนสุดทายจากบทที่ 15 ถึงบทที่ 16 เปนวิบัติครั้งสุดทายในขันทองคําเจ็ดใบ โปรดสังเกตดวย
วา แตรเจ็ดคันรวมอยูในตราดวงที่เจ็ด และขันทองคําเจ็ดใบรวมอยูใ นแตรคันที่เจ็ด แมเหตุการณทั้งสาม
จะเกิดขึ้นไมพรอมกัน แตทั้งสามดําเนินติดตอกันไป แลวจบพรอมกันกับวิบัตคิ รั้งสุดทาย โปรดดู
ภาพประกอบ) หมายความวา วิบัติแตละตอนไดเพิ่มความรุนแรงนากลัวแกวบิ ัติที่เกิดขึ้นกอนแลว ถาจะ
เปรียบเหมือนคนปวยก็พอจะเปรียบไดกับ คนเปนโรคอหิวาต โรคหิวาตกําลังคุกคามอยางหนัก มีโรค
หืดเขาแทรกแซงขณะที่คนปวยทนทุกขทรมานดวยอหิวาตกโรคและโรคหืด จวนจะตายอยูแลว เกิดเปน
โรคฝราย เปนหนองทัว่ ทั้งตัวเขามาคุกคามอีกตอหนึ่ง จนกระทั่งเขาพบจุดจบของชีวิตดวยแสนทุกข
ทรมาน วิบัติทจี่ ะเกิดขึ้นในยุคแสนเข็ญก็จะเปนดังนี้
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2-4 ดูเหมือนพระธรรมวิวรณลวนบรรยายถึง ภาพทีน่ าเกลียดนากลัวซึ่งจะเกิดแกชาวโลก ที่ไม
ยอมเชื่อฟงและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา แตทามกลางความโหดรายทารุณของวิบัติเหลานั้นที่
ผานมา เรายังไดเห็นพระเมตตาอันใหญหลวงของพระเจา พระองคทรงเลือกสรรคนอีกกลุมหนึง่ ให
ออกไปตักเตือนสั่งสอนใหคนกลับใจใหม ในตอนสุดทาย แมผูตอ ตานพระคริสตจะพยายามกําจัด
มนุษยทกุ คนทีต่ ิดตามพระเจา ดวยความรักมนุษยของพระเจาไมทรงประสงคที่จะใหคนหนึ่งคนใดตอง
พินาศ ทรงพยายามเปนครั้งสุดทาย สงทูตสวรรคลงมาปาวประกาศพระกิตติคุณ และนั่นเปนพระกิตติ
คุณสุดทายซึ่งมนุษยจะมีโอกาสไดยนิ ผูที่กลับใจใหมรับเชื่อพระเยซูคริสตในขณะนั้น จะถูกผูต อตาน
พระคริสตและผูพยากรณเท็จฆาตายสิ้น ในขอ 2 ถึงขอ 4 เราเห็นคนเหลานั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองสวรรค
ดีดพิณ รองเพลงสรรเสริญพระเจา
5-8 ในบทที่ 15 และ 16 ไดเปรียบเทียบใหเราเห็นภาพสองอยาง ภาพแรกคือภาพแหงความสุข
ยินดี ประกอบดวยเสียงดนตรีและเสียงเพลง ของเหลาผูที่ติดตามพระเยซูคริสต ดวยความสัตยซอื่ ใน
เมืองสวรรค อีกภาพหนึ่ง เปนภาพแหงความทุกขทรมานอยางโหดรายทารุณที่สุดแทนทีจ่ ะไดยิน
เสียงดนตรีและเสียงเพลงทานจะไดยนิ เสียงคร่ําครวญขบเขี้ยวเคีย้ วฟนของบรรดาชาวแผนดินโลก ที่
ตอตานพระเยซูคริสต ขณะนี้เหลาทูตสวรรคที่ถือขันทองคําเจ็ดใบ บรรจุเต็มไปดวยวิบัติครั้งสุดทาย
พรอมแลวที่จะเทมายังพื้นโลก
16:1,2 เราเชือ่ วา เมื่อมาถึงตอนนี้จะไมมีการประกาศพระกิตติคณุ ใด ๆ อีกและจะไมมีคริส
เตียนเหลืออยูใ นโลก เพราะทุกคนที่กลับใจใหมรับเชื่อพระเยซูคริสตไมยอมกราบไหวบูชาผูตอ ตาน
พระคริสตหรือรูปเคารพของผูตอตานพระคริสตจะถูกประหารชีวิตหมด คริสเตียนที่อาจยังเหลืออยูใน
โลก คงเปนพวกอิสราเอล 144,000 คน ซึ่งพระเจาทรงประทับตรา คุมกันรักษาไวไมใหรับอันตราย
ขณะนัน้ พวกเขาจะไมมีโอกาสไดประกาศกิตติคุณพระเจาจะทรงปกปกรักษาเขาไวในที่ปลอดภัย แมภัย
วิบัติครั้งสุดทายก็ไมอาจทําอันตรายแกพวกเขาได ทานจะเขาใจไดดียิ่งขึน้ หากนึกถึงภาพคราวที่พระเจา
ทรงเทวิบัติลงมายังประเทศอียิปต คราวที่กษัตริยฟ าโรหมีใจแข็งกระดาง ไมยอมใหโมเสสนําชนชาติ
อิสราเอลใหออกจากเมืองอียิปต วิบัติหลายอยางในครั้งสุดทายนี้ ก็เหมือนกับวิบัตใิ นสมัยโมเสส พระ
เจาทรงคุมกันชนชาติอิสราเอลสมัยนั้น ไมใหรับอันตรายจากวิบัตินนั้ เลย
ทูตสวรรคองคแรกไดเทขันแหงวิบัติลงบนแผนดิน
“แลวก็บังเกิดมีผีอันมีทุกขเวทนาแสน
สาหัสแกคนทัง้ หลาย ที่มีหมายสําคัญของสัตวรายนัน้ และที่ไดบูชารูปของมัน”
3 ทูตสวรรคองคที่สองเทวิบัติลงมาทําใหทะเลกลายเปนเลือด และสัตวที่มีชีวิตในทะเลก็ตาย
หมด ทานคงจะนึกภาพไดวาอะไรจะเกิดขึน้ หากสัตวในทะเลตายหมดชาวประมงจะตองพากันอดอยาก

18

รวมทั้งคนทั่วโลกจะไมมีเนือ้ ปลารับประทาน กลิ่นเหม็นเนาของปลาจะตองฟุงกระจายไปทุกแหง จน
มนุษยไมรูวาจะไปหลบซอนที่ใด
4-7 ไมเพียงแตสิ่งมีชีวิตในน้ําเค็มตายหมด และสัตวน้ําจืดในแมน้ําลําธารจะตองตายไปดวย
เพราะเมื่อทูตสวรรคองคที่สามเทวิบัติทสี่ ามลงมา น้ําในแมน้ําลําธารจะกลายเปนเลือด สัตวในน้ําก็ไม
อาจมีชีวิตตอไปได เมื่อน้ําในแมน้ําลําธารกลายเปนเลือด มนุษยก็จะพากันอดน้ําตายอยางนับไมถวน สา
สมแลวที่พวกเขาจะรับโทษเชนนั้น พระเยซูคริสตตรัสวา “การแกแคนนั้นเปนพนักงานของเรา เราเอง
จะตอบแทน” (โรม 12:19) เขาเหลานัน้ ไดทําใหเลือดของสิทธชนนองไปทั่วแผนดิน ถึงเวลาแลวที่
จะตองรับผลกรรมที่ไดทําไว
8,9 เมื่อทูตสวรรคองคที่ 4 ไดเทขันแหงวิบัติลงมา ดวงอาทิตยก็บังเกิดมีความรอนเพิ่มขึ้นสูง
คลอกคนทั้งหลายในที่นี้มไิ ดกลาววา คนเหลานั้นถูกความรอนของดวงอาทิตยคลอกตาย นีก่ ็เปนภาพ
ของไฟในนรก แมจะรอนแรงไมมีอะไรเปรียบ มนุษยจะไมตายดวยไฟนัน้ แตจะตองทนทุกขทรมาน
ดวยความรอนแรงของไฟที่ไมรูจักดับตลอดไปเปนนิจฤดูรอนในประเทศไทย ก็นบั วาสรางความทุกข
ทรมานใหแกเราไมนอยแลว แตถาดวงอาทิตยเพิ่มความรอนมากกวานัน้ ประกอบกับเกิดมีผีรายทัง้ ตัว
และไมมีน้ําดืม่ จะเพิ่มความทุกขทรมานมากขึ้นสักเทาใด กระนัน้ ก็ตามมนุษยก็ยังมีใจแข็งกระดาง ไม
ยอมกลับใจใหม
10,11 ทูตสวรรคไดเทวิบัตลิ งมายังที่นั่งของผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จบันดาลให
ความมืดเกิดขึน้ ทั่วราชอาณาจักร มนุษยจะเจ็บปวดรวดราวจนตองกัดลิน้ ของตน ทามกลางความมืดนั้น
12,16 ทูตสวรรคไดเทขันแหงวิบัติลงที่แมน้ํา ยูเฟรตีส ทําใหแมน้ําแหงไปเปดทางใหแกศัตรู
ของพระเจา นํากําลังทหารทั้งหมดเขาสูกับดัก ซึ่งพระเจาทรงวางไว สําหรับประหัตประหารเขาทั้งหมด
พญามารซาตาน ผูทรยศพระคริสต และผูพยากรณเท็จ จะสงคนออกไปปลุกปนใหประชากรที่เหลืออยู
ทั่วโลก ลุกฮือขึ้นมาสูรบกับพระเจา เราเรียกสงครามครั้งนี้วา สงครามแหงอารมาเกดโดน จะเปน
สงครามที่ตื่นเตนหวาดเสียวที่สุดในประวัติศาสตร เราจะเรียนรายละเอียดของการสงครามนี้ในวิวรณ
บทที่ 19
17-21 ทูตสวรรคองคสุดทายไดเทขันแหงวิบัติลงที่อากาศ บันดาลใหเกิดฟาแลบ ฟารอง และ
แผนดินไหวอยางขนานใหญ ทําใหพนื้ ดินแยกออก เมืองใหญตาง ๆ มากมาย แมกระทั่งเมืองบาบิโลน
เมืองหลวงใหญที่ผูตอตานพระคริสตสรางขึ้น ตลอดจนหมูเกาะใหญนอยทั้งหลายไดจมหายลงไปใน
พื้นดิน แลวยังมีลูเห็บใหญ แตละกอนหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ตกลงมาจากทองฟา ทําอันตรายแก
สิ่งกอสราง พืชผลไรนา และสิ่งที่ชีวิตทุกชนิดที่ยังเหลืออยู “สําเร็จแลว” “สําเร็จแลว” การแกแคนของ
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พระเจาเพื่อสิทธชนทั้งปวงไดสําเร็จแลว อาณาจักรของโลกทุกอาณาจักรตางลมจมไป พระองคจะทรง
ตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้นมาแทนที่ เหลาสิทธชนจะไดครอบครองรวมกับพระองคสืบ ๆ ไปเปนนิจ
ความชั่วกําลังมีอิทธิพลมาในโลกปจจุบัน และนับวันจะเพิ่มความชั่วรายขึ้นทุกที ทานอยานึก
วา พระเจาทรงไมเอาใจใสเหลียวแลตอสิ่งเหลานั้น พระองคทรงทราบทุกอยางที่เกิดขึ้นในโลก และใน
ชีวิตประจําวันของทาน เวลาของพระองคมาถึงเมื่อใด เมื่อนั้นพระองคก็จะกําจัดความชัว่ ทุกอยาง
ออกไปจากโลก “จงดูเถิด เราจะดอดมาเหมือนขโมย ผูที่เฝาระวังใหดี และรักษาเสื้อผาของตนจะเปน
สุข เกลือกวาผูน ั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะไดเห็นความนาละอายของเขา” (วิวรณ 16:15)
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 6
วิวรณบทที่ 17

หญิงแพศยาบนสัตวรายสีแดงเขม
ทานคงจะแปลกใจและรูสึกทอใจบางครั้ง ที่เห็นคนชัว่ กลับไดดีเจริญรุง เรืองในดานตาง ๆ สวน
คนดีกลับตองอับจน ตกระกําลําบาก กิจกรรมของคริสเตียนที่มิไดตั้งมั่นอยูในความเชื่ออยางแทจริง
ไดรับการอุดหนุน ความรวมมืออยางเต็มที่สวนกิจกรรมของคริสเตียน ที่ทําเพื่อพระเจาอยางแทจริง
กลับถูกทอดทิ้งใหอยูเ ดียวดาย ตองดิ้นรนตอสูแบบเลือดตาแทบกระเด็น ทานที่ตองอยูในสภาพการณ
ดังกลาวนี้ โปรดไดละสายตาจากการมองดูตัวเองและคนอื่น หันกลับมามององคพระเยซูคริสต
พระองคจะทรงชี้ใหทานเห็นถึงบั้นปลายของทุกสิ่ง
1-6 ทูตสวรรคองคหนึ่งไดชี้ใหยอหนเห็นการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยา ซึ่งไดทําการรวม
ประเวณีกับกษัตริยทั่วโลกหญิงแพศยาผูนี้นุงหมดวยผาสีมวง และสีแดงเขม ประดับตัวดวยเครื่อง
ทองคําเพชรนิลจินดาตาง ๆ หลอนไดนั่นอยูบนสัตวรายสีแดงเขมตัวหนึ่ง ซึ่งมีเศียรเจ็ดเศียรและมีเขา
สิบเขา ยอหนกลาววา ผูหญิงนั้นเมาดวยโลหิตของพวกสิทธชน ที่พลีชีวิตเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต
เมื่อยอหนไดเห็นภาพเหลานี้แลว ทําใหรูสึกแปลกใจและอัศจรรยใจยิ่งนัก ดวยไมทราบความหมายที่
แทจริงของภาพนี้ และคงฉงนสนเทหใ จเชนเดียวกับเราทัง้ หลายวา “ทําไมหนอ คนชัว่ กลับเจริญรุงเรือง
มีอํานาจราชศักดิ์เชนนี”้
7-8 ขณะทีย่ อหนฉงนสนเทหตอภาพทีเ่ ห็น ทูตสวรรคก็อธิบายใหทราบวา สัตวรายทีย่ อหน
เห็นอยูน ั้น ไดมีชีวิตอยูในกาลกอน บัดนี้มิไดเปนอยู แตมันจะกลับมีชีวิตอีก โดยขึ้นมาจากเหวอันลึก
คนทั้งหลายทีม่ ิไดเชื่อในองคพระเยซูคริสต จะตองอัศจรรยใจตอปรากฏการณที่เห็นอยูนี้ เราไดเห็น
สัตวรายตัวเดียวกันนี้ในวิวรณบทที่ 11:7 และวิวรณ 13:3,4 และเราไดรับคําอธิบายวา สัตวรายตัวนี้
หมายถึงผูตอตานพระคริสต สิ่งที่ทําใหคนทั่วโลกอัศจรรยใจมากก็คือ สัตวรายตัวนี้ (แทจริงเปนมนุษย)
ไดมีชีวิตอยูในสมัยกอน มันไดตายไปนานแลว แตทนั ทีทันใดมันกลับมีชีวิตขึ้นมาอีก และประกอบดวย
ฤทธิ์อํานาจยิ่ง คนผูนี้มิใชคนธรรมดา มันขึ้นมาจากเหวอันลึก ซึ่งเปนที่ขังของวิญญาณชั่วทั้งหลาย แม
เราจะไมเขาใจถึงขอลึกลับนี้ดี แตกพ็ อจะอธิบายไดเปนสองนัยวา คนผูนี้หรือสัตวราย หรือผูตอตาน
พระคริสต อาจเปนผูตอสูพระคริสตคนใดคนหนึ่งในสมัยกอน ที่ตายไปนานแลว แตดวยฤทธิ์อํานาจ
ของมาร และโดยการอนุญาตของพระเจา คนผูนี้จะฟน คืนชีพขึ้นมาในยุคแสนเข็ญ รับอํานาจทุกอยาง
จากพญามารซาตาน ประกอบกรรมชั่วรายทุกอยางในวาระสุดทายของโลก ถาเปนดังที่คาดหมายนี้ ก็
อาจเปนไปไดอีกนัยหนึ่งวา คนผูหนึ่งมีชีวิตอยูใ นสมัยนั้นแตวิญญาณของพญามารซาตานซึ่งขึ้นมาจาก
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เหวอันลึกเขาไปสิงสู ใชรางของมนุษยสําหรับประกอบกรรมชั่ว ผูตอตานพระคริสตจะเกิดขึ้นอยางไร
เราไมอาจทราบแนสิ่งที่เราทราบมาแน ก็คอื มันจะมีฤทธิ์อํานาจทุกอยางจากพญามารซาตานและมันจะ
บังคับใหคนทัว่ โลก กราบไหวบูชามันแทนพระเจา
10,11 ทูตสวรรคอธิบายตอไปวา “เศียรทั้งเจ็ดนัน้ คือภูเขาเจ็ดยอดที่ผูหญิงนั่งอยู” และ “ผูหญิง
ที่ทานไดเหนก็คือเมืองใหญนั้น (เมืองบาบิโลน) ที่ครอบครองกษัตริยทงั้ หลายทั่วแผนดินโลก” (ขอ 18)
ถาทานตองการเขาใจความหมายของพระธรรมวิวรณบทที่ 17 นี้ ทานตองเขาใจวา ผูหญิงแพศยานี้
หมายถึงอะไรขอ 18 เพียงแตกลาววา ผูหญิงนี้หมายถึงเมืองใหญ และบทที่ 18 ไดชวยใหเราเขาใจ
กระจางขึ้นอีกเล็กนอยวา เมืองใหญนี้คือเมืองบาบิโลน ตามประวัติศาสตรพระคัมภีรเดิม เมืองบาบิโลน
ถูกสรางขึ้นครั้งแรกหลังจากน้ําทวมใหญสมัยโนอาห มีชอื่ เรียกวา “เมืองบาเบล” เปนแหลงที่มนุษยอวด
ดีตอพระเจา สรางหอบาเบลขึ้นเพื่อใหสูงทัดเทียมและใหญยิ่งเทากับพระเจา พระเจาทรงลงโทษพวก
เขา โดยทําใหเกิดภาษาตาง ๆ ขึ้นในทามกลางคนเหลานั้น พวกเขาไมอาจเขาใจซึ่งกันและกันได จึงได
กระจัดกระจายไปทั่วโลก 2000 ป ตอมา ราชาเนบูคัดเนสซารไดสรางกรุงบาบิโลนขึ้นใหม ในเขตแดน
เดียวกัน คือริมฝงแมน้ํายูเฟรตีสตามประวัติศาสตรเราทราบวา เมืองนีเ้ จริญรุงเรือง ใหญโตมโหฬาร ไม
มีเมืองใดในโลกทัดเทียมได ราชาเนบูคัดเนสซารตั้งเมืองนี้เปนเมืองหลวง สําหรับบังคับบัญชาประเทศ
ราชตาง ๆ ที่มีอยูและในพระคริสตธรรมคัมภีรยังบันทึกวา เมืองบาบิโลนเปนแหลงกําเนิดความชั่วทุก
อยางเปนที่ชุมนุมของศาสนาเทียมเท็จทุกอยางเปนที่ซองสุมของกิเลส ราคะตัณหา และอบายมุขทุก
ชนิด เมืองนี้ไดถูกตีแตก พังทลายพินาศไปนานแลว แตพระคัมภีรหลายตอนไดใหความสวางแกเราวา
เมืองนี้จะถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่งในปลายแผนดินโลก
ฉะนั้น “หญิงแพศยา” ในบทนี้เราจึงอาจตีความหมายไดสองชนิดคือ หมายถึงกรุงบาบิโลนที่จะ
ถูกสรางขึ้นใหมในอนาคตซึง่ ผูตอตานพระคริสตใชเปนเมืองหลวงและหมายถึงความชั่วรายและศาสนา
เทียมเท็จทุกชนิดในโลก ที่ไมยอมรับวาพระเยซูคริสตเปนบุตรของพระเจา ทรงสิ้นพระชนมไถบาป
ของปวงมนุษยทั่วโลกภูเขาเจ็ดยอดหมายถึงที่ตั้งของกรุงบาบิโลนในอนาคต หรือทีช่ ุมนุมของความชั่ว
และศาสนาเทียมเท็จทุกชนิด
12-14 “เขาทัง้ สิบเขาที่ทานไดเห็นนั้น คือกษัตริยสิบองคที่ยังไมไดเสวยราชสมบัติ” ในพระ
ธรรมดาเนียล บทที่ 2 ทานคงยังจําไดวา ราชาเนบูคัดเนสซารไดฝนเห็นรูปปนใหญ ศีรษะทําดวยทองคํา
หมายถึงอาณาจักรบาบิโลน สวนอกและแขนเปนเงิน หมายถึงอาณาจักร มาดายและ ฟารัศ สวนทอง
และโคนขาเปนทองเหลือง เล็งถึงอาณาจักร กรีซ ขาเปนเล็ก เล็งถึงอาณาจักรโรมัน เทาเปนเหล็กปนดิน
เล็งถึง อาณาจักรโรมันที่ฟนฟูใหม นิ้วเทาสิบนิ้วหมายถึงกษัตริยสิบองคหรือผูนําของสิบประเทศ
พยายามทําสนธิสัญญารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในวิวรณบทนี้ไดชวยใหเราเห็นภาพไดชดั เจนยิ่งขึ้น
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ในปลายแผนดินโลก จะเกิดมีชาติมหาอํานาจสิบประเทศรวมใจกันยกผูตอตานพระคริสตขึ้นเปนใหญ
มีอํานาจบงการประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ดวยฤทธิ์อํานาจที่ไดรับจากพญามารซาตาน ชนทุกชาติทุก
ตระกูล ทุกภาษา จะยอมนบนอบอยูใตบังคับบัญชาของเขา ในตอนตน ผูทรยศพระคริสตจะสัญญาให
สันติภาพแกชาวโลก ใหมีอสิ ระเสรีใหสันติภาพแกชาวโลก ใหมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนาเทียมเท็จ
ทุกชนิด เขาจะรวบรวมศาสนาตาง ๆ ทั่วโลก เขาเปนศาสนาเดียวกัน ตั้งเปนศาสนาใหม เหมือนดังคน
บางกลุมกําลังกระทํากันปจจุบัน แลวประกาศวา นีแ่ หละคือศาสนาที่ดีที่สุด ที่ทนั สมัยที่สุด ผูน ําของ
ประเทศและประชาชนมากมายทั่วโลกตางหลงเชื่อ ถูกหลอกลวงใหรับเชื่อ ศาสนาเทียมเท็จที่ผูตอตาน
พระคริสตคิดขึ้นนี้ “หญิงแพศยา” ก็เล็งถึงศาสนาเทียมเท็จนี้ และคนที่ติดตามรับเชือ่ ศาสนานี้ก็เทากับ
เปนการลวงประเวณีผูนําของชาติตาง ๆ และศาสนาตาง ๆ ที่มิไดสอนตามพระวจนะของพระเยซูคริสต
จะรวมใจกันทําลายคริสเตียนที่สัตยซื่อตอพระเยซูคริสต ซึ่งไมยอมรวมมือรวมใจกับพวกเขา เขาจะ
ทําลายโบสถวิหารของพระเจา จับคริสเตียนไปขังคุก ทรมานหรือประหารชีวิตตามที่เขาชอบ เขาจะ
เยาะเยยหมิ่นประมาทพระเจาผูสูงสุด ประหนึ่งวา พระเจาไมอาจตอกรกับพวกเขาไดเลย แตหาเปนดัง
เขาคิดไม พระเจาทรงเปนเจานายเหนือเจานายทั้งหลาย และทรงเปนพระมหากษัตริยเหนือกษัตริย
ทั้งหลาย พระองคสามารถชนะพวกเขาไดอยางงายดาย และคนที่สัตยซื่อตอพระองคก็จะตองไดชยั ชนะ
ในที่สุดดวย
15-18 ในขอแรกเราอานพบวา หญิงแพศยานั่งอยูบน “น้ํามากหลาย” ในขอ 15 อธิบายวา น้าํ
มากหลายหมายถึงประชาชน และประเทศตาง ๆ ในตอนแรก ผูตอตานพระคริสตจะสําแดงตนดุจ
นักบุญเครงศาสนา ประกอบกรรมอุจาดลามก โดยเอาศาสนาบังหนา คนมากหลายตางชื่นชมยินดี ยอม
อยูภายใตอํานาจของศาสนานี้ แตชวั่ ระยะเวลาหนึ่งผานพนไป เหลาผูนําทั้งหลายเห็นวาศาสนาเทียมเท็จ
นี้มิไดดไี ปกวาผูตอตานพระคริสต และแทจริงอํานาจสิทธิ์ขาดทุกอยางอยูที่ผูตอตานพระคริสตแตผู
เดียวพวกเขาจึงตกลงพรอมใจกัน เลิกลมศาสนาเทียมเท็จนั้นเสีย ออกหมายประกาศสั่งหามใหนับถือ
ศาสนาใด ๆ ที่มีอยูในโลก นอกจากผูทรยศพระคริสตแตผูเดียว เวลานี้แหละ ผูตอตานพระคริสตจะมี
สิทธิอํานาจเต็มที่ ทั้งในทางการเมืองและทางศาสนา มันจะอวดอํานาจขนานใหญ ยกตนขึ้นสูงทัดเทียม
กับพระเจา แตอนิจจา หาทราบไมวา วาระสุดทายของตนไดมาถึงแลว บทตอไปเราจะศึกษาถึงความ
พินาศของ “เมืองบาบิโลน”
อยามีใจอิจฉาริษยาตอความเจริญรุงเรืองของคนชั่วในโลกนี้เลย เพราะจุดหมายปลายทางของ
เขาคือความพินาศ ความรุงเรืองในโลกยืนยงไดไมกี่สบิ ปก็ผานพนไป แตความดีซึ่งสรางสมไวในองค
พระเยซูคริสต จะติดตามทานตลอดไปเปนนิจ จงยึดมัน่ ในพระวจนะของพระเจาอยาลุมหลงตอคําสอน
เทียมเท็จ เพราะคําสอนอันเทียมเท็จและผูตดิ ตามคําสอนนั้นจะตองพินาศไปดุจ “เมืองบาบิโลน”
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 7
วิวรณ บทที่ 18

ความพินาศของเมืองบาบิโลน
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 17 ซึ่งเราไดศึกษาเมื่ออาทิตยกอน เราทราบวาหญิงแพศยานัน้ หมายถึง
เมืองบาบิโลน และเมืองบาบิโลนยังมีความหมายสองนัย นัยหนึ่งเล็งถึงความชั่วรายทุกอยาง และศาสนา
เทียมเท็จทั้งหลายที่มีอยูในโลก วันหนึ่งผูต อตานพระคริสตจะทําลายศาสนาทุกศาสนาเสีย แลวตัง้ ตน
ขึ้นเปนพระเจา ใหมนุษยทั่วโลกกราบไหวบูชาแทน อีกนัยหนึ่งเล็งถึงกรุงบาบิโลน ที่จะถูกสรางใหมใน
อนาคต เปนเมืองหลวงที่ใหญโตหรูหรา ทันสมัย เจริญรุง เรือง และฟุมเฟอยที่สุดในโลก
1-3 แทจริงวิวรณบทที่ 17 และบทที่ 18 กลาวถึงเรื่องเดียวกัน คือความพินาศของเมืองบาบิโลน
ที่แตกตางกันก็คือ บาบิโลนในบทที่ 17 เราเล็งถึงศาสนาเทียมเท็จทั้งหลาย ซึ่งลวนมีตนกําเนิดมาจาก
เมืองบาบิโลนในสมัยกอน ไดพบจุดจบจากน้ํามือของผูตอตานพระคริสต สวนบาบิโลนในบทที่ 18 เล็ง
ถึงตัวเมืองอยางแทจริง ซึ่งผูตอตานพระคริสตจะสรางขึ้นใหม แตงตั้งใหเปนเมืองหลวง ในขอ 1 ยอหน
ไดเห็นทูตสวรรคองคหนึ่งลงมาจากสวรรค ประกาศดวยเสียงดังวา “เมืองบาบิโลนใหญนั้น ลมจมเสีย
แลว ลมจมเสียแลว...” มีบางคนอธิบายวาเมืองที่จะลมจมนี้ มิใชเมืองบาบิโลน เพราะเมืองบาบิโลนได
ถูกตีแตก และลมจนไปนานแลว จะลมจมอีกไดอยางไร แตจากคําพยากรณหลายตอนในพระคัมภีรเดิม
ทําใหเราปฏิเสธไมไดวา กรุงบาบิโลนจะถูกสรางขึ้นใหมในอนาคต คําพยากรณเกีย่ วกับความพินาศ
ของเมืองบาบิโลน ยังมิไดสําเร็จลุลวงทุกประการ ศาสดาพยากรณเยเรมียไดพยากรณไวในพระธรรม
เยเรมียบทที่ 51:26 เกี่ยวกับความลมจมของเมืองบาบิโลนวา “แลเขาทั้งปวงจะเอากอนหินแตเจาสักกอน
หนึ่ง เพื่อจะทํามุมตึกมิได หรือจะเอากอนหินแตเจาสักกอนหนึ่ง เพื่อจะทํารากตึกมิได แตเจาจะเปน
ความเริดรางตอไปเปนนิตย” ตามคําพยากรณนี้บอกวา เมืองบาบิโลนนี้จะถูกทําลายอยางสิ้นซาก จนไม
มีกอนอิฐกอนหินแมสักกอนเดียวเหลืออยู ใหเปนประโยชนแกคนรุน หลัง และสถานที่นั้นจะเริดราง ไม
มีมนุษยอาศัยอยูตลอดไปเปนนิตย แตหนวยสํารวจของมหาวิทยาลัยชิคาโกไดไปสํารวจและพบวา ยังมี
กอนอิฐกอนหินของกรุงบาบิโลนเกากองพะเนินอยูเปนจํานวน พัน ๆ ตัน กอนอิฐเหลานี้ทําขึน้ ตาม
คําสั่งของราชาเนบูคัดเนสซาร คือแตละกอนยาว 17 นิว้ กวาง 13 นิ้วและหนา 3 นิ้ว ทุกแผนสลักชือ่ ของ
ราชาเนบูคัดเนสซาร และรายงานในป ค.ศ. 1939 แจงวา ปจจุบันในใจกลางสถานที่ของเมืองบาบิโลน
เกา ยังมีเมืองหนึ่งตั้งอยูชื่อเมือง “ฮิลลาห” มีประชากร 4 หมื่นคน ประชาชนซึ่งอาศัยอยูในบริเวณนัน้ ได
ใชกอนอิฐกอนหินซึ่งเปนสิง่ ปรักหักพังของกรุงบาบิโลนเกากอสรางสิ่งตาง ๆ จะเห็นวา คําพยากรณ
ของอิสยาหและเยเรมีย ยังไมบรรลุผลสําเร็จที่แทจริง คําพยากรณจะตองสําเร็จอยางแนนอน และจะ
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สําเร็จไดก็ตอเมื่อกรุงบาบิโลนถูกสรางใหม และถูกทําลายลงอยางสิ้นซากโดยพระหัตถของพระเจา จะ
ไมมีกอนอิฐแมสักกอนเดียวเหลือไวใหเปนประโยชน สถานที่นั้นจะถูกทอดทิ้งเริดรางตลอดไปเปนนิจ
พระเจาทรงทําลายเมืองนี้ เพราะเหตุเมืองนีเ้ ปนที่กําเนิดและเปนที่ชุมนุมของความชั่วรายทุกชนิด “เปน
ที่อาศัยแหงผีปศาจ เปนทีค่ ุมขังผีโสโครกทุกอยาง” ขอ 2) เปนศูนยกลางของแหลงกราบไหวบูชาผู
ทรยศพระคริสต เปนเมืองที่ปราศจากความดี ความโอบออมอารี ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เคารพยําเกรงซึ่งกันและกันและศีลธรรม ดุจเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหในสมัยกอน
4-8 พระเจาทรงเที่ยงธรรมเสมอ แมพระพิโรธของพระองคจะมากถึงสุดขีด พระองคก็ไมเคย
ลืมประชากรของพระองค ทรงเรียกใหพลไพรของพระองคออกจากเมืองนั้น เพื่อจะไดไมมีสวนในการ
บาปและจะไมไดรับอันตราย ทุกวันนี้ พระเจาทรงใหเราออกจากความบาปของฝายโลกพระองคตรัสวา
“ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสทุ ธิ์ เพราะเราเปนผูบริสุทธิ์” (1 เปโตร 1:17) การแยกตัวออกจากฝายโลก
มิไดหมายวา ใหเราตัดสัมพันธไมตรีกับมนุษย อพยพเขาไปอยูใ นดงในปา อยูด วยกันกับเฉพาะพวก
คริสเตียน แตหมายความวาใหเราตัดขาดจากความบาปทุกอยาง ไมวา จะเปนการกิน การดื่ม การทํา
อะไรก็ตาม เราทําเพื่อเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา จงหลีกใหพน ใหไกลที่สุดจากความบาป
เหลานั้น อยานึกวาลองนิดหนอย ดูนิดหนอย และทํานิดหนอยคงไมเปนไร ที่คริสเตียนลมเหลวพายแพ
ก็เนื่องจากไมยอมตัดคําวา “นิดหนอย” ออกจากชีวิตประจําวันของเขานั่นเอง
ขอ 8 กลาววา เมืองนี้จะถูกทําลายดวยไฟ เปนไฟชนิดเดียวกันกับทีพ่ ระเจาทรงใชเผาผลาญ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ตามรายงานสํารวจของนักเคมีวทิ ยาแจงวา เมืองโสโดมและโกโมราห
ถูกเผาไหมดว ยไฟชนิดที่รอนแรงที่สุด ไมเพียงแตอิฐ ไม เหล็ก จะถูกไหมเปนจุลแมแตพื้นดินที่เมืองทั้ง
สองตั้งอยูยังถูกไหมเกิดเปนหลุมลึก 1,300 ฟุต ปจจุบันไดถูกน้ําในทะเลแดงทวมจนมองไมเห็น พระเจา
จะทรงสงไฟลงมาเผาเมืองแหงความชัว่ นี้ เมื่อทูตสวรรคองคที่เจ็ดไดเทวิบัติครั้งสุดทายลงมา (ดูวิวรณ
17:17,18)
9-19 ตามคําอธิบายในพระธรรมตอนนี้กลาววา เมืองบาบิโลนจะถูกเผาพินาศสิ้นภายในชั่วโมง
เดียว ฟงดูเปนสิ่งไมนาเชื่อ เมืองที่ใหญโตเชนนีจ้ ะถูกเผาราบคาบเพียงในชั่วโมงเดียวไดอยางไร
เหตุการณในเกาะฮิโรชิมา และนางาซากิจะชวยใหเราเขาใจไดดียิ่งขึน้ เมื่อระเบิดปรมาณูไดระเบิดขึ้น
ทุกสิ่งบนเกาะถูกทําลายชั่วพริบตาเดียว ไมตองใชเวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงเลย บางคนที่กําลังนั่ง
รับประทานอาหารอยูถูกรังสีปรมาณูเผาไหม หายวับสาปสูญไปกับตา ไฟกํามะถันซึ่งตกลงมาจาก
ทองฟาจะตองรายแรงยิ่งกวานั้น ผูนําของประเทศทั่วโลกเหลาพอคาและนักธุรกิจทัง้ หลาย จะตองพา
กันคร่ําครวญรองไหตอการสูญเสียครั้งใหญนี้ คาเสียหายครั้งนี้จะนับไมถวนลองคิดดูงาย ๆ ถา
กรุงเทพฯ ทั้งเมืองถูกไฟไหมอยางสิ้นซาก ความหายนะจะเกิดขึ้นอยางใหญหลวงเพียงใด กรุงเทพฯ ไม
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อาจเปรียบไดกับเมืองบาบิโลนซึ่งจะถูกสรางขึ้นใหมในอนาคต เราไดเรียนจากบทเรียนกอน ๆ แลว
กอนวันพระเยซูคริสตเสด็จมา ประเทศทั่วโลกจะยอมทําสัญญาเปนภาคีกัน โดยมีผูทรยศพระคริสตเปน
ผูนํา เขาจะสรางเมืองหลวงของโลกที่กรุงบาบิโลน ที่นั่นจะเปนศูนยกลางของทุกอยาง เปนที่ตั้งรัฐสภา
ของโลก เปนแหลงประชุมออกกฎหมายควบคุมเศรษฐกิจการคาของโลก ไมมีใครอาจซื้อขายได หาก
ไมไดรับอนุมตั ิจากผูทรยศพระคริสต (ดูววิ รณ 13:16-17) เปนศูนยกลางธุรกิจที่ใหญยิ่งที่สุด เปนคลัง
แหงวิทยาการทั้งหลาย เปนที่ส่ําสมของอาวุธยุทธโธปกรณ เครื่องเคมีภณ
ั ฑและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่
ทันสมัยที่สุดเปนเมืองแหงความฟุมเฟอย สุรุยสุรายที่สุดในโลก (ดูขอ 11-14) เปนที่รวมของความอุจาด
ลามก ความโสมมและความบาปทุกชนิด ชาวโลกจะไมพิลาปร่ําไหไดอยางไร เมือ่ เขาไดสูญเสียทุก
อยางในชัว่ พริบตาเดียว นี่กเ็ ปนขอเตือนใจใหเราทุกคนทราบวา “ทุกอยางในโลกลวนอนิจจัง” ทานไม
ตองอิจฉาผูหนึ่งผูใดที่ร่ํารวย ไมตองดูถกู เหยียดหยามคนที่ต่ําตอยกวา จงตั้งมั่นคงอยูในพระเยซูคริสต
“โลกนี้กับความใครของโลกกําลังผานพนไป แตผูที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจา คงจะตั้งอยูเ ปน
นิตย” (1 ยอหน 2:17) “อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลกทีต่ ัวหนอนและสนิมอาจทําลายเสีย
ได และที่ขโมยอาจขุดซองลวงลักเอาไปได แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่หนอนหรือสนิม
ทําลายเสียไมได และที่ไมมีขโมยขุดชองลวงลักเอาไปได” (มัทธิว 6:19,20)
20-24 ขณะที่วินาศกรรมและความเศราโศกกําลังคลุมไปทั่วโลก ณ สถานที่อีกแหงหนึ่งใน
เมืองสวรรค พวกสิทธชนและอัครสาวก และพวกผูพ ยากรณกําลังชื่นชมยินดีตอชัยชนะของพระเยซู
คริสต ที่ไดกวาดลางอาณาจักรอันชั่วรายของมนุษยใหออกไปจากโลก พระเจาไดทรงลงโทษแกแคน
แทนพวกเขาแลว เมืองบาบิโลนเคยรุงเรืองถึงขีดสุด ไดลอลวงบรรดาประเทศใหลุมหลง ไดทารุณ
โหดราย และฆาพวกผูพยากรณ และพวกสิทธชนจํานวนนับไมถวน บัดนี้ไดถกู ทําลายอยางราบคาบ
ตอไปมันจะไมอาจหลอกลวงผูใดไดอีก จะไมมีผใู ดไดพบเห็นความชั่วรายอันนาบัดสีของเขาอีกทูต
สวรรคองคหนึ่งที่มีฤทธิ์มาก ก็ยกกอนหินใหญกอนหนึ่งทุมลงในทะเล และกลาววา “เมืองบาบิโลน
เมืองใหญนนั้ จะลมจมลงอยางนี้แหละ” กอนหินนัน้ ไดถูกทวมมิดหายวับไปกับสายตาอยางไร เมืองบา
บิโลนก็จะถูกกลืนกินหายวับไปกับไฟกํามะถันอยางนัน้
โลกและสังคมที่เราอาศัยอยูป จจุบันพอจะเปรียบเทียบไดกับเมืองบาบิโลน ซึ่งประกอบดวย
ความบาป ความอยุติธรรมทุกชนิด ขอทานโปรดไดแยกตัวออกจากความบาปนั้น เพื่อทานจะไมมีสวน
ในความพินาศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันขางหนา
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บทเรียนที่ 8
วิวรณ 19:1-10

การมงคลสมรสของพระเมษโปดก
“รูธ” เปนสุภาพสตรีที่จบจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแหงหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ หลอนไดรับ
หมั้นกับสุภาพบุรุษคนหนึ่งเมื่อปกลาย และสัญญากันวา หนึ่งเดือน หลังจากรับปริญญาบัตรแลว ทั้ง
สองจะเขาสูพธิ ีมงคลสมรส วันสําคัญนั้นไดใกลเขามาทุกขณะ เพื่อนคนหนึ่งถามรูธวา “รูธ เธอรูสึกเปน
อยางไรบาง” รูธตอบวา “ฉันตื่นเตนยินดีอยางบอกไมถกู จนบางคืนนอนไมหลับ ยิ่งใกลวันมงคลสมรส
เทาไร ฉันยิ่งตื่นเตนมากขึ้นเพียงนั้น” ในที่สุดวันมงคลสมรสของรูธก็มาถึง ทามกลางความชื่นชมยินดี
ของมิตรสหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดาและพี่นองของเธอ พิธีอยางใหญโตหรูหราไดจัดขึน้ ที่
โบสถ ทุกอยางไดเตรียมพรอมสรรพสําหรับงานนี้ เมื่อเจาสาวปรากฏตัวเดินผานแขกหรือผูมีเกียรติ
ทั้งหลาย เขามาที่ธรรมาสน เสียงเปยโนและคณะนักรองก็กระหึ่มขึ้น วินาทีแหงความตื่นเตนยินดีซงึ่ ทุก
คนรอคอยก็มาถึง เจาบาวไดเดินมาที่ธรรมาสนรับเจาสาวเขาสูพิธีอันบริสุทธิ์ ประกาศเปนพยานแก
ชาวโลกกวาแตนี้ไป เขาทัง้ สองจะเปนเนื้ออันเดียวกัน คริสเตียนทุกคนไดรับการหมั้นไวแลวกับพระ
เยซูคริสต วันหนึ่งเราจะเขาสูพิธีมงคลสมรส ที่ใหญยิ่งหรูหราที่สุดในโลกบทเรียนวันนี้ ไดบอกใหเรา
ทราบถึงวันอันสุขเกษมนัน้
1,2 ในบทนี้เราไดยินเสียงเพลงของคณะนักรองที่ใหญโตที่สุดของโลก รองเพลงที่ชื่อวา
“อาเลลูยา” คณะนักรองที่เราเห็นอยูปจจุบนั ถามีนักรองจํานวน 120 คน ก็นับวาเปนคณะนักรองทีใ่ หญ
มากแลว ในวันทําพิธีระลึกถึงการฟนพระชนมของพระเยซูคริสตครั้งหนึ่งที่กรุงมะนิลา มีนักรองจาก
คริสตจักรตาง ๆ มารวมกันประกอบเปนคณะนักรองใหญที่สุดมีจํานวนนักถึง 600 คน แตคณะนักรอง
นี้ไมอาจจะเปรียบไดกับคณะนักรอง ในวันมงคลสมรสแหงพระเมษโปดกเลย เพราะจะประกอบดวย
นักรองจากคริสตจักรทั่วโลก คนที่บอกวา รองเพลงไมเปนในขณะนี้ เมื่อถึงวันนั้น จะเปลงเสียงรอง
เพลง “อาเลลูยา” รวมกับเหลาทูตสวรรคและคณะนักรองโดยไมตอ งมีใครสอน เสียงเพลงนัน้ ไม
เพียงแตจะไดยินภายในโบสถแหงเดียว หรือสถานที่เดียวแตจะกองกังวานไปทัว่ แผนดินสวรรคแผนดิน
โลก และแมใตพิภพโลก คํา “อาเลลูยา” แปลวา “สรรเสริญพระเจา” พวกเขาเหลานั้นสรรเสริญพระเจา
ดวยเหตุอยางนอยสามประการ ประการแรก เพราะพระเจาไดทรงแกแคนแทนเหลาสิทธชน ไดพพิ ากษา
ลงโทษ “หญิงแพศยา” ตามความเที่ยงธรรมของพระองค ประการที่สอง พวกเขาสรรเสริญพระเจาเนื่อง
ในงานมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก ประการที่สาม พวกเขาสรรเสริญพระเจา ดวยพระเยซูคริสตจะ
เสด็จมาทําลายศัตรูใหราบคาบ และจะทรงครอบครองโลกพรอมดวยเหลาสิทธชน
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พระธรรมสดุดี ไดบอกใหเราสรรเสริญพระเจาดวยเสียงเพลง ดวยพิณ ดวยแตร ดวยฉิ่ง ฉาบ
และดวยเครื่องดนตรีทั้งหลาย นี่คือชีวิตคริสเตียนที่แทจริง เปนชีวิตที่เต็มไปดวยการขอบคุณสรรเสริญ
เปนชีวิตแหงความสุข ความยินดี บางคนอาจกลาววา ไมเห็นมีอะไรที่ฉันจะตองสรรเสริญพระเจา ฉัน
ไดรับความทุกขลําบากมากมายอยางนี้ พระเจาไมเคยเหลียวแลเลย ยังจะสรรเสริญพระเจาไดอยางไรกัน
อยาเพิ่งตอวาพระเจาเชนนัน้ จงหลับตานึกถึงพระคุณของพระองค และนับดวยนิ้วมือของทานแตละ
อยางซึ่งพระองคไดใหแกทาน แลวทานจะทราบวา พระคุณของพระองคมีมากเหลือที่จะนับได อากาศ
ลมหายใจสถานที่อยู เครื่องนุงหม แสงแดด น้ําฝน อาหาร ตนไม พืชผัก ชีวิตของทาน ความรอด ฯลฯ
สิ่งเหลานี้มาจากไหน ถานึกใหดแี ลว จะรูส ึกวาเราเปนคน เนรคุณจริง ๆ ความรักของพระองคก็อัศจรรย
เชนนี้แหละ พระองคทรงรักคนที่ไมนารัก ทรงรักเราแมกระทั่งเมื่อเรายังเปนคนบาปทานยังจะกลาววา
ไมสมควรที่จะกลาวขอบพระคุณสรรเสริญพระเจาอีกหรือ
3-8 คณะนักรองไดรองเพลง “อาเลลูยา” สรรเสริญพระเจาติดตอกันไปพรอมกับเสียงตอบรับ
ของ “ผูปกครองทั้งยี่สิบสี่คน” กับ สัตวทงั้ สี่นั้นวา “สาธุ (หรือ อาเมน) อาเลลูยา” เพลงบทแรกทีผ่ านไป
เปนการสรรเสริญพระเจากลาวขอบคุณพระองคที่ทรงแกแคนแทนเหลาสิทธชน เพลงบทที่สองจากขอ
3 ถึง ขอ 8 เปนเพลงแสดงคามยินดีตอการมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก มีคําถามวา การมงคลสมรสนี้
เกิดขึ้นเมื่อไร และใครเปนเจาสาวของพระเมษโปดก จากการวิเคราะหขอความตาง ๆ ในพระธรรม
วิวรณ เราพอจะกลาววา การมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก เริ่มหลังจากคริสเตียนไดถูกรับขึ้นไปพบ
พระเยซูคริสตบนทองฟากอนยุคแสนเข็ญ และกอนพระเยซูคริสต จะเสด็จมาทําลายอาณาจักรของโลก
หรืออาจสรุปไดวา การมงคลสมรสของพระเมษโปดกเกิดขึน้ ระหวางยุคแสนเข็ญแตจะเปนตอนตน
ตอนกลาง หรือตอนปลายของยุคแสนเข็ญ เราไมทราบ
สวนเจาสาวของพระเมษโปดกนั้น จะเปนคนอื่นไมได นอกจากคริสตจักรของพระเยซูคริสต
หรือคริสเตียนทุกคนตั้งแตคริสตจักรในยุคตน จนถึงยุคกอนความทุกขแสนเข็ญจะเกิดขึ้น หมายความ
วาคริสเตียนทีแ่ ทจริงทุกคนในปจจุบนั รวมทั้งทานดวยจะเปนเจาสาวของพระเยซูคริสต กอนยุคแสน
เข็ญจะเกิดขึ้น คริสเตียนที่มชี ีวิตอยู จะไดรับการเปลี่ยนแปลงรางใหมและถูกรับขึ้นไปพบพระคริสต ณ
สถานที่แหงหนึ่งบนทองฟา สวนคริสเตียนที่ตายแลวจะฟนคืนชีพ ไดรับรางใหม ถูกรับขึ้นไปพบพระ
เยซูคริสต ซึ่งกําลังรออยูแลวเชนกัน เมื่อทุกคนไปถึงทีน่ ั่นพรอมแลว พิธีมงคลสมรสก็จะเริ่มขึ้น การที่
เราเรียกเหตุการณครั้งนี้วา “มงคลสมรส” เพราะวาคริสเตียนทุกคนเปนดุจหญิงสาวที่รับการหมัน้ ไว
แลวกับคูห มั้นของตน บัดนี้คูหมั้นไดกลับไปเตรียมสถานที่สําหรับเจาสาว เมื่อเตรียมทุกอยางพรอม
แลว ก็จะกลับมารับเจาสาวไปอยูดวยกัน และจะไมจากกันอีก พระเยซูคริสตตรัสวา “....เราไปจัดแจงที่
สําหรับทานทั้งหลาย ถาเราไปจัดแจงที่สําหรับทานแลว เราจะมาอีกรับทานใหไปอยูกับเรา เพื่อเราอยูที่
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ไหนทานทัง้ หลายจะอยูที่นนั่ ดวย” (ยอหน 14:2-3) บัดนี้พระองคสถิตอยูกับเราในสภาพของพระ
วิญญาณเทานัน้ แตวนั หนึ่งเราจะพบพระองคตอหนา วันนั้นพระองคจะทรงมีพระกายอันกอปรดวยสงา
ราศี
ในขอ 8 ไดอธิบายอยางชัดเจนวาเจาสาวนัน้ คือเหลาสิทธชนทั้งหลาย เขาเหลานั้นไดนุงหมดวย
“ผาปานเนื้อละเอียดสดใสบริสุทธิ์” ตอนทายของขอนี้อธิบายวา “ผาปานนั้นไดแกการประพฤติชอบ
ธรรมของพวกสิทธิชน” ในทีน่ ี้ไดกลาวถึง ความประพฤติของเหลาสิทธชนดวยเปนความจริงที่วา เราได
กลายเปนผูชอบธรรมแลว โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต และเรามิไดรับความชอบธรรมนั้นโดยการ
พยายามทําบุญทําทาน หรือพยายามสรางคุณงามความดีของเราเอง แตพระเยซูคริสตก็ทรงเนนในเรื่อง
การประพฤติของชีวิตคริสเตียนมาก พระองคตรัสผานทานยอหนวา “คนใดที่อาศัยอยูในพระองค คน
นั้นไมไดมีปกติกระทําบาป ผูใดที่มีปกติกระทําบาป ผูนั้นยังไมไดเห็นพระองค และยังไมไดรูจัก
พระองค” (1 ยอหน 3:6) คริสเตียนทุกคนเปนคูหมัน้ ของพระเยซูคริสตแลว จงรักษาความบริสุทธิ์ของ
ตนไว ทั้งทางกาย วาจา ใจ และการประพฤติทุกอยาง เพื่อเราจะไมมีดางพรอย และมลทินในวันที่
พระองคเสด็จมา
9-10 เหตุการณที่นาแปลกใจซึ่งทานควรสนใจในตอนสุดทายนี้ คือยอหนไดกมลงที่เทาของ
ทูตสวรรค จะกราบไหวทูตสวรรคองคนั้น เราเชื่อวา ยอหนคงทราบดีวา เราไมควรกราบไหวบูชาผูหนึ่ง
ผูใดนอกจากพระเจาองคเทีย่ งแท ที่ยอหนไดกมลงจะกราบไหวนั้น คงเนื่องจากทูตสวรรคองคนั้น มี
รูปพรรณสัณฐานและสงาราศีเหมือนพระเยซูคริสต จนทําใหยอหนเขาใจผิดนึกวาเปนพระเยซูคริสต
ทูตสวรรคองคนั้นรีบปฏิเสธทันที บอกวา “อยากราบไหวเลย ขาพเจากับทานเปนทาสดวยกัน และ
ขาพเจามาจากพวกทีน่ องของทาน....” คําพูดของทูตสวรรคนี้แหละทําใหเราตองแปลกใจ เพราะทูต
สวรรคกลาววา เขาก็คือคนหนึ่งมาจากทามกลางคริสเตียนในโลกนี้ ทําใหเรานึกถึงสภาพของคริสเตียน
ในวันหนึ่งขางหนา เราจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหมใหมีรูปพรรณสัณฐานเหมือนพระเยซูคริสต เราจะ
ไดรับใชพระองคตามหนาทีซ่ ึ่งพระเจาทรงมอบหมายให ผูที่ดีดพิณ เปาแตร และตําแหนงหนาที่ทูต
สวรรคอื่น ๆ ก็คงจะเปนคริสเตียน ฉะนัน้ ขอใหทานอดทนอีกเล็กนอย ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพระเยซู
คริสตเพราะความทุกขลําบากซึ่งเราไดอดทนเพื่อพระเยซูคริสตในโลกนี้นั้น ไมอาจเปรียบไดกับสงา
ราศี ซึ่งเราจะไดรับจากพระองคเลย
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 9
วิวรณ 19:11-21

สงครามอารมาเกดโดน
มีคนเปนอันมากไดวิพากษ วิจารณกนั วา สงครามนิวเคลียรจะมีทางเกิดขึ้นไดอีกหรือไม ถา
สงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไร หากพิจารณาพระธรรมวิวรณใหดี เราพอจะกลาววา
สงครามโลกชนิดที่ใชอาวุธนิวเคลียรนนั้ ไมนาจะเกิดขึ้น ถาจะเกิดขึน้ ก็คงกอนวันเสด็จกลับมาของพระ
เยซูคริสตเล็กนอย เพราะประการแรก ชาติมหาอํานาจตาง ๆ หลายชาติ ตางมีอาวุธรายอยูในกํามือ หาก
สงครามโลกเกิดขึ้นจริงและชาติเหลานี้ใชอาวุธปรมาณู อาวุธนิวเคลียรในการสูรบ เพียงไมกนี่ าทีคนทั้ง
โลกจะตายหมด ดวยตางฝายตางรักชีวิต และกลัวตาย โลกจะพยายามรักษาสันติภาพไวอยางสุด
ความสามารถ จะพยายามหลีกเลี่ยงสงครามใหญที่ใชอาวุธนิวเคลียร จะพยายามจัดองคการตาง ๆ เพื่อ
นําสันติภาพมาสูโลก ในพระธรรมวิวรณก็กลาววา เมื่อถึงปลายแผนดินโลกคนทั่วโลกจะยอมอยูใต
อํานาจของผูตอตานพระคริสต เพื่อหวังจะนําสันติสุขมาสูปวงมนุษย ประการที่สอง พระเยซูคริสตทรง
ตองการแกแคนศัตรูของพระองคแทนสิทธชนทั้งหลายโดยพระองคเองไมตองการใชมนุษยทําหนาที่นี้
แทนพระองค คนชั่วจะตองผานความทุกขยากลําบากในยุคแสนเข็ญ ตามที่กลาวไวในพระธรรมวิวรณ
อยางไรก็ตาม การสงครามจะไมมีวนั หมดสิ้นไปจากโลกตราบใดที่มารยังเปนเจาโลกอยู สงครามจะเพิ่ม
ความรุนแรงขึน้ ในบั้นปลายแผนดินโลก จนกระทั่งกอนวันพระเยซูคริสตจะกลับมาเล็กนอย ชาติตา ง ๆ
ทั่วโลกจะรวมตัวกันเปนกองทัพใหญที่สุด
เพื่อทําสงครามกับเหลาสิทธชนและพระคริสตเปน
สงครามโลกระหวางกองทัพของพระคริสตกับกองทัพของมาร ซึ่งเราเรียกวา “สงครามอารมาเกดโดน”
11-16 เราวาการ “สงครามอารมาเกดโดน” เปนสงครามที่นาตื่นเตนและใหญที่สุด เพราะเปน
สงครามระหวางมนุษยโลกซึง่ มีพญามารซาตานเปนจอมทัพ กับกองทัพของพระเจาซึ่งมีพระคริสตเปน
จอมทัพ บทเรียนที่ผานมาคงจะชวยใหทานรูจักจอมทัพพญามารซาตานไมมากก็นอย ขอพระธรรมตอน
แรกนี้ ไดแนะนําใหเรารูจักกับจอมทัพสวรรค เนื่องจากมารมีฤทธิ์อํานาจยิ่ง จึงไมมมี นุษยปุถุชนคนใด
อาจเอาชนะมันได นอกจากพระคริสตผูทรงเปนเบื้องตนและเปนเบือ้ งปลายของสรรพสิ่งเทานั้น จอม
ทัพและพลโยธาแหงสวรรคมีลักษณะดังตอไปนี้
จอมทัพ คือพระเยซูคริสตทรงมาขาวออกจากสวรรค มาขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ และความ
เที่ยงธรรมพระองคทรงบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเสมอ แมในยามทําสงครามปราบปรามศัตรู พระเนตร
ของพระองคดจุ เปลวไฟ แสดงถึงพระพิโรธของพระองค ที่มีตอปวงมนุษยซึ่งไมยอมถอมตัวกลับใจ
ใหมประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง หมายถึงการทรงลวงรูทุกอยางของพระองค มนุษยไมอาจปดซอน
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ความลับใด ๆ จากพระองคได ไมวาความคิด การกระทํา คําพูด พระองคไมเพียงแตมองสวนภายนอก
ของมนุษยเทานั้น แตมองลึกเขาไปในจิตใจของทุกคน
ที่พระเศียรของพระองคมีมงกุฎหมายมงกุฎ
แสดงวาพระองคทรงเปนกษัตริยแหงกษัตริย
ทั้งหลาย เพราะโดยทัว่ ไป กษัตริยสวมมงกุฎเดียวเทานัน้ ที่พระองคทรงสวมหลายมงกุฎ แสดงใหเห็น
ถึงฤทธิ์อํานาจที่พระองคทรงมีเหนือกษัตริยท ุกองคในโลก
ในตอนนี้เราพบคําที่เรียกแทนพระนามสองคํา คือ “สุจริตและสัตยจริง” และ “พระวาทะของ
พระเจา” พระองคทรงสัตยจริงเสมอ ทรงรักษาคํามั่นสัญญาทุกอยางที่ไดใหไวแกชาวโลก พระองค
เสด็จมาในฐานะเปน “พระวาทะของพระเจา” คือตรัสแทนพระเจา และนํามนุษยซึ่งเต็มไปดวยความ
บาปกลับคืนมีสัมพันธไมตรีกับพระองคเชนเดิม
เครื่องฉลองพระองคทรงเปอนดวยโลหิต โลหิตที่เห็นครั้งนี้มิใชพระโลหิตของพระเยซูคริสต
เอง แตเปนโลหิตของเหลาศัตรูที่ถูกฆา แลวเปรอะเปอ นเครื่องทรงของพระองค ที่เครื่องทรงนั้นยังได
จารึกพระนามของพระองควา “พระมหากษัตริยแหงมหากษัตริยทั้งปวง และเจานายแหงเจานายทั้งปวง”
จอมทัพของเราทรงยิ่งใหญเชนนี้ เรายังจะกลัวผูใดอีกหรือ
พระองคไมตองใชระเบิดปรมาณู ปน หรืออาวุธสิ่งใดทีม่ นุษยมี แตทรงมีอาวุธที่รายแรงที่สุด
คือ “พระวาทะ” ของพระองค โดยพระวาทะนี้ พระองคไดทรงสราง ฟา ดิน สวรรค ตนไม สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย พระองคตรัสเพียงคําเดียวสิ่งเหลานั้นก็เกิดขึ้น เปนการงายเหลือเกินที่พระองคจะทรงทําลาย
มนุษย เพียงแตตรัสคําเดียวใหเกิดแผนดินไหว ฟาผาพายุกลาแกแผนดินโลก มนุษยกไ็ มมีที่จะหลบซอน
แลวเมื่อพระองคเสด็จมา ผูที่อวดดีคดิ ตอสูพระองคก็จะถูกทําลายพินาศสิ้นในชั่วพริบตาเดียว
ในขอ 14 เราเห็นกองทัพของพระคริสตประกอบดวยสิทธชนทั้งหลาย พวกเขามิไดสวมเสื้อ
เกราะ หรือถืออาวุธใด ๆ แตสวมผาปานเนือ้ ละเอียดขาวบริสุทธิ์นั่งมาขาว ติดตามพระเยซูคริสตไป การ
สงครามครั้งนี้ เปนสงครามโดยตรงของพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาเพื่อแกแคนแทนสิทธชน
พระองคจะสูรบแตพระองคเดียว เรามีหนาที่ติดตามพระองคเทานั้น เมือ่ ทรงไดชัยชนะแลว พระองคจะ
สถาปนาอาณาจักรของพระองคขึ้นบนโลก จะทรงใหสิทธชนทั้งหลายครอบครองโลกรวมกับพระองค
17-18 การสงครามอารมาเกดโดนนี้ ศัตรูของพระคริสตจะตายอยางนับไมถวนจนหาที่ฝงแทบ
ไมได พระองคตรัสใหบรรดานกทั้งหลาย มาชวยกันกินเนื้อของศัตรูเหลานี้เสีย
19-21 ในตอนตน เราไดกลาวถึงจอมทัพของทัพสวรรค คือองคพระเยซูคริสต ในตอนทายได
เปดเผยใหเราทราบถึงจอมทัพของฝายโลก ไดแกพญามารซาตานในรางของผูตอตานพระคริสต และผู
พยากรณเท็จ มันจะเรียก “บรรดากษัตริยแ หงแผนดินโลก กับทั้งพลรบของกษัตริยเ หลานั้น มาประชุม
กัน จะทําสงครามกับทานผูทรงมานั้น และกับพลโยธาของทาน” ในบทที่ 16 กลาววา ผีโสโครกสามตน
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รูปรางเหมือนกบ ออกจากปากของพญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ออกไป
ชักชวนใหกษัตริยทั่วโลกทําสงครามกับพระคริสต มันจะบอกผูนําเหลานั้นวา พระเจาไมทรงยุตธิ รรม
ทรงสงทุกขภัยตาง ๆ มาสูพวกเขา ทําใหทนทุกขทรมานยิ่งทรงทําลายชีวิตมนุษยเกือบทั้งโลกอยาง
โหดรายทารุณ ทรงทําลายทรัพยสินมรดกตาง ๆ ที่พวกเขามีอยูอยางไมเปนธรรมที่สุด “ดูซิเมืองบาบิ
โลน ที่พวกเราอุตสาหสละแรงงานหยาดเหงื่อ ทุมเททุนทรัยพทุกอยาง บัดนี้ก็พนิ าศไปสิ้น” คนทั้งโลก
ซึ่งเชื่อวา ไมมคี ริสเตียนเหลืออยูในทามกลางเขาขณะนัน้ จะลุกฮือขึ้นดวยความโกรธแคนตอพระคริสต
ตามคํายุยงสงเสริมของมาร
ประกอบกับไดเห็นฤทธิ์อํานาจอันใหญยิ่งของผูทรยศพระคริสตและผู
พยากรณเท็จ ที่ชนะไดแมกระทั่งผูเปนพยานทั้งสองที่มีฤทธิ์ยิ่งของพระเจา มารไดทําใหตาของคน
เหลานี้บอดไปอยางสนิท พวกเขาเชื่อวา อยางไรเสีย ผูทรยศพระคริสตและผูพยากรณเท็จคงจะสามารถ
ชนะพระคริสต และแกแคนแทนพวกเขาได จึงรวมมือรวมใจกัน สงกําลังทหารทั้งหมดมาสูรบกับพระ
คริสต
อารมาเกดโดนมีที่ราบกวางใหญจากบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนกระทั่งถึงเมืองจอรแดน มี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ที่ราบใหญ เจซรีล” ที่ราบแหงนี้เคยเปนสนามรบใหญยิ่งในสมัยพระคัมภีรเดิม
ทางทิศตะวันออกมีแมนํา้ ยูเฟรตีสขวางกัน้ อยู เมื่อถึงเวลานั้น พระเยซูคริสตจะบันดาลใหแมนา้ํ นี้แหง
ขอดไป (ดู วิวรณ 16:12) เปดเปนทางใหทพั ของผูทรยศพระคริสตเคลื่อนเขามาอยางสะดวก พวกเขาจะ
ยาตราทัพเขาทําลายเมืองบริสุทธิ์ของพระเจา คือกรุงเยรูซาเล็มอยางปนป พระเจาทรงอนุญาตใหเขาทํา
เชนนั้นเพื่อใหพวกเขาเกิดเหลิงใจ และเคลือ่ นพลตอไปทีส่ นามรบใหญ คือที่ราบ “อารมาเกดโดน” ดวย
ใจกระหยิ่มยิ้มยองตอชัยชนะของกองทัพทุกประเทศ ทุกแหงจะไปรวมพลกันที่นั่น รอคอยที่จะทําศึก
กับ “พระมหากษัตริยแ หงกษัตริยทั้งปวง และเจานายแหงเจานายทั้งปวง” นึกดูเปนเรื่องที่นาขําเหลือเกิน
ที่มนุษยริอานจะทําศึกกับพระเจาผูใหญยงิ่ แตดังไดกลาวแลววา มารไดทําใหตาของพวกเขาบอดไปจน
ไมทราบวา อะไรควร และอะไรมิบังควรจะทํา เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดดําเนินไปตามที่พระเยซูคริสตทรง
คาดคะเนไวแลว ทองฟาก็จะเปดออก พระเยซูคริสตทรงนําทัพสวรรคลงมาประจับกับทัพของมาร
เหตุการณตอนนี้จะตองตื่นเตนหวาดเสียวที่สุด มนุษยคงจะยิงปนใหญ ยิงจรวดนําวิถี นําเครื่องบิน
ประจัญบานทุกอยางออกใช แตชั่วพริบตาเดียวเทานัน้ ดวยคําตรัสเพียงคําเดียวของพระเยซูคริสต ทัพ
ของมารก็พินาศไปสิ้น ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ถูกจับทิง้ ลงไปในบึงไฟไหมดว ยกํามะถัน
ทั้งเปน นั่นเปนวาระสุดทายของเขาทั้งสอง สวนทัพของเขานั้นวิวรณบทที่ 14 กลาววา โลหิตของพวก
เขาจะไหลออกทวมถึงบังเหียนมา ไหลนองไปถึงพันสองรอยแปดสิบเสนเศษ
อันตรายที่ใหญหลวงที่สุด ในการยอมใหมารมีอํานาจเหนือชีวิตของทานดังที่เห็นในบทเรียนนี้
คือ มันจะทําใหดวงตาแหงจิตสํานึกผิดและชอบของทานบอดได อวดดี หาวหาญแมกระทั่งคิดตอสูพระ
32

เจาผูใหญยิ่ง มารพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะสิทธชนของพระคริสตแตเราวางใจไดวา หากเราติดตาม
พระเยซูคริสตอยางใกลชิดเสมอ มารก็ไมอาจเอาชนะเราได เพราะพระองคทรงเปนจอมทัพและตอสู
เพื่อเรา
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 10
วิวรณ บทที่ 20

ยุคหนึ่งพันป
มนุษยไดใฝฝน มาเปนเวลานานแลววา วันหนึ่งขางหนา โลกจะพบสันติสุขจะไมมกี ารสงคราม
รบราฆาฟนกัน จะไมมกี ารขโมย ฉกฉวย แยงชิง จะไมมีการทรยศ คดโกง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ ไม
มีการดูถูกเหยียดหยาม ไมมโี รคภัยไขเจ็บ และมีหลายคนเชื่อวา สิ่งเหลานี้มีทางเปนไปได หากพยายาม
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม ทางดานวิทยาการ ทางดานจิตใจ การคมนาคม เปนตน แตเทาที่สังเกตดู
ความหวังเชนนี้ดูจะเลือนลางเต็มที เพราะโลกเจริญกาวหนามากขึน้ เพียงใด ความชัว่ ก็ทวีคูณมากยิ่งขึ้น
เพียงนัน้ การรบราฆาฟน เอารัดเอาเปรียบ คดีอาญาตาง ๆ ตลอดจนความชั่วอื่น ๆ ปรากฏอยูบนหนา
หนังสือพิมพทุกวัน จนกลายเปนสิ่งธรรมดาไปเสียแลว ตราบใดที่มารยังเปนเจาโลกอยู ตราบนั้นโลก
จะไมมีสันติ ไมมีทางใดที่มนุษยจะนําสันติมาสูโลกได จนกวาราชาแหงสันติราช คือพระเยซูจะเสด็จมา
ครองโลก พระองคจะกําจัดราชาแหงความชั่วรายนัน้ ออกเสีย
1-3 อาทิตยกอ นเราไดศึกษาวา ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ไดถูกจับทิ้งลงในบึงไฟ
ที่ไหมดว ยกํามะถันทั้งเปนวาระสุดทายของอาณาจักรมนุษยไดมาถึง
พระองคจะตั้งอาณาจักรของ
พระองคขึ้นแทนที่ ในบทนีเ้ ราจะเห็นวา เมื่อผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จถูกจับทิ้งลงในบึงไฟ
แลว ทูตสวรรคองคหนึ่งไดลงจากสวรรค มือถือลูกกุญแจสําหรับเหวลึกและโซใหญ จับพญามาร
ซาตานผูกมัดไว ขังไวในเหวลึกเปนเวลาหนึ่งพันป “เหวลึก” ที่กลาวนี้ตางกับ “บึงไฟที่ไหมดวย
กํามะถัน” “เหวลึก” เปนแหลงที่คุมขังของวิญญาณชั่วทัง้ หลาย รวมทั้งวิญญาณของมนุษยที่มไิ ดกลับใจ
บังเกิดใหม เพือ่ รอการพิพากษา ณ “พระทีน่ ั่งใหญขาว” พญามารซาตาน และผีปศาจอื่น ๆ จะถูกจําขัง
ไวในเหวลึกนัน้ หนึ่งพันปนาแปลกใจเหลือเกิน ไมมีขอความบันทึกวา พญามารซาตานไดตอสูดนิ้ รน
ไมยอมใหจับ นี่แสดงวา มารไมมีทางที่จะตอสูพระเยซูคริสตไดเลย หากพระองคทรงตองการกําจัดมาร
จริง ๆ มารก็ไมอาจหนีจากพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระองคไปได ในการจับกุมมารคราวนี้ พระเยซู
คริสตทรงกระทําไดดว ยความงายดาย เมื่อพระองคทรงลั่นกุญแจประทับตราประตูแหงเหวลึกนัน้ มารก็
ไมมีทางที่จะออกมาหลอกลวงชาวโลกอีก
4-6 ในระหวางหนึ่งพันปที่มารถูกคุมขังอยูในเหวลึก พระองคจะทรงตัง้ อาณาจักรของพระองค
ขึ้นบนโลก และใหเหลาสิทธชนทั้งหลายครอบครองโลกรวมกับพระองค คริสเตียนบางคนจะไดรับการ
แตงตั้งเปนกษัตริยครองเมือง 10 เมือง บางคนครอง 5 เมือง บางคนครอบ 1 เมือง บางคนมีตําแหนงเปน
รัฐมนตรี เปนผูวาราชการจังหวัด เปนนายอําเภอ เปนกํานันผูใหญบาน แลวแตความสัตยซื่อของเขาที่มี
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ตอพระเยซูคริสต ขณะทีย่ ังมีชีวิตอยูผูที่เปนเจาเปนนายในปจจุบัน ไมวาจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ใหญโต
เพียงใดก็ตาม เขาอาจดํารงตําแหนงไมถึงสิบป บางคนไมกี่ปเสียดวยซ้ําก็พนตําแหนงนั้นไป แตผูที่จะ
ครอบครองรวมกับพระเยซูคริสต จะดํารงตําแหนงเปนเวลาหนึ่งพันปเต็ม ๆ ทานไมตองหวงวาจะไร
ความสามารถในการปกครอง
พระเยซูคริสตจะประทานสติปญญาและฤทธิ์อํานาจทุกอยางให
ผูปกครองสูงสุด คือพระองค พระองคจะปกครองชาวโลกโดยอํานาจเด็ดขาดแตผูเดียว ในยุคหนึ่งพันป
นั้น จะเปนยุคแหงสันติสุขอยางแทจริง พลังนิวเคลียรซึ่งมนุษยเคยนําไปใชในการสรางอาวุธ การ
ประหัตประหาร จะถูกนํามาใชในทางที่เปนประโยชนแกมนุษยทั้งสิ้น จะไมมีการกันดารอาหาร
แผนดินไหว โรคระบาดและทุกขภยั ใด ๆ อีก มนุษยทุกคนจะมีอายุยืน ผูที่อายุสั้นที่สุดยังมีอายุยืน
ยาวถึว 100 ป (ดู อิสยาหบทที่ 65) ทั้งนี้เพราะพญามารซาตาน เจาแหงความชั่วไดถูกกําจัดไปจากโลก
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เพราะพระเยซูคริสตทรงปกครองชาวโลกดวยอํานาจเด็ดขาด ผูฝาฝนกฎ
บังคับของพระองคจะถูกลงโทษอยางหนักที่สุด
ขอ 6 ไดกลาวถึงคนที่เปนขึ้นจากความตายเปนครั้งแรก ที่ไดรับสงาราศีครอบครองรวมกับพระ
เยซูคริสต คนเหลานี้หมายถึงคริสเตียนที่แทจริงทุกคนซึง่ ถูกรับขึ้นไปกอนยุคแสนเข็ญ และคริสเตียนที่
ถูกประหารในระหวางยุคแสนเข็ญ เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา ผูท ี่ถูกรับขึ้นไปกอนยุคแสนเข็ญจะ
ติดตามมาพรอมกัน สวนผูที่ถูกฆาตายเพราะพระนามของพระเยซูคริสตในยุคแสนเข็ญจะฟน ขึน้ ใหม
ถูกรับขึ้นไปพบพระเยซูคริสตและเหลาสิทธชนทั้งหลายที่รออยูกอนแลวนั่นหมายความวา หากทาน
เปนคริสเตียนที่แทจริง ทานก็จะมีโอกาสไดครอบครองรวมกับพระเยซูคริสตดวย แตจะเปนตําแหนงใด
นั้น ขอถามตัวเองวา ไดสัตยซื่อตอพระองคเพียงใด
7-10 แมมนุษยจะไดรับพระเมตตาคุณจากพระเจามากมายเพียงใดก็ตาม มนุษยซึ่งมีนิสัยบาปก็
คงเปนคนบาปอยางเดิมนัน่ เอง เวลาหนึ่งพันปที่พระเยซูคริสตทรงครองโลกดวยความยุติธรรมไมชวย
ใหมนุษยเปนคนดีขึ้นเลย มนุษยสวนมากไมยอมรับตามพระวจนะที่ตรัสสอนไวในพระธรรมโรมวา
มนุษยทกุ คนเปนคนบาปไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย (ดูโรม 3:23,11) ตางกลาวโทษผูอนื่ เมื่อ
ตนทําผิดวา เพราะคนนัน้ คนนี้ทําผิดตอตนกอนบางละ เพราะสิ่งแวดลอมบางละเพราะความอยุติธรรม
บางละ ไมมีใครยอมรับวา ตนเปนคนผิดคนบาปสักคน ยุคหนึ่งพันปจึงเปนเครื่องพิสูจนใหมนุษยเห็น
ถึงสภาพอยางแทจริงของตน เมื่อครบหนึ่งพันป มารไดถูกปลอยออก จะดวยเหตุใดเราไมอาจทราบแน
อาจเพราะประการแรก พระเยซูคริสตทรงตองการเลือกเฉพาะผูที่เชื่อ และยอมติดตามพระองคอยาง
แทจริงเขาสูแผนดินสวรรค ทางที่จะทราบวาใครสัตยซอื่ ตอพระองคอยางแทจริง ก็โดยปลอยใหมารมา
ทดลองและลอลวงมนุษยอีก เมื่อการทดลองเกิดขึ้นเราก็ทราบไดทนั ทีวา ใครคือคริสเตียนปลอมและ
ใครคือคริสเตียนที่แทจริง อีกประการหนึ่ง อาจเปนเพราะพระเยซูคริสตทรงเปดโอกาสครั้งสุดทาย ให
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มารกลับใจใหม ทรงคิดวา จากการทนทุกขทรมานในเหวลึกหนึ่งพันป คงทําใหมารยอมกลับใจใหม
กระมัง แตมารก็ยังคงมีนิสยั ชั่วอยูเชนเดิม เมื่อรับการปลดปลอยออกแลว ก็ออกลอลวงชาวโลกให
กระทําบาปมนุษยซึ่งมิไดกลับใจใหมอยางแทจริงจํานวน “มากดุจทรายที่ทะเล” จะหลงเชื่อถอยคําของ
มาร ชุมนุมกําลังศึกทั่วโลกลอมกองทัพของพวกสิทธชน หมายจะขยีใ้ หแหลกลาน แตยังไมทนั ที่เขาจะ
ลงมือทําประการใด ไฟก็ตกลงจากฟาสวรรคลางผลาญพวกเขาเสีย พญามารไดถูกจับกุมตัวอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ถูกโยนลงในบึงไฟทีไ่ หมดว ยกํามะถัน ในที่ซึ่งผูตอ ตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จรับโทษอยู
ตรีเอกนุภาพของมาร คือ พญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพ ยากรณเท็จก็จะทนทุกขทรมาน
ในที่นั่นทั้งกลางวันกลางคืนสืบ ๆ ไปเปนนิตย นี่คือวาระสุดทายของมาร
11-15 เมื่อการพิพากษาลงโทษพญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จหมด
สิ้นลง ก็ถึงคราวที่พระเยซูคริสตจะทรงพิพากษาชาวโลกทุกคน คริสเตียนทุกคนจะถูกพิพากษาเชนกัน
การพิพากษาของคริสเตียน มิไดเกีย่ วกับการลงโทษหรือความรอด แตเกี่ยวกับความสัตยซื่อของเขาและ
บําเหน็จซึ่งพวกเขาจะไดรับ เพราะความผิดบาปของคริสเตียนทุกคนไดรับการลบลางแลว โดยพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต พระองคจะไมทรงระลึกถึงและไมเอยถึงอีก แตจะเปนสิ่งทีน่ าละอายเหลือเกิน
ในวันพิพากษาคริสเตียนนั้น หากคนใดไดรับความรอดก็เปนแตเพียงดุจถูกกระชากออกจากกองเพลิง
เทานั้น คือไมมีความดีอะไรติดตัวที่พอจะทําใหไดรับบําเหน็จเลย
สวนผูที่มิไดกลับใจใหม จะฟนคืนชีวิตเชนกัน เมื่อยุคหนึ่งพันปและไฟผลาญโลกไดผานไป
แลว พวกเขาทุกคนจะยืนอยูที่หนาพระทีน่ ั่งขาว หนังสือบันทึกความดีความชัว่ จะถูกเปดออก พรอมกับ
หนังสืออีกเลมหนึ่งคือ สมุดทะเบียนประจําชีพผูใดทีไ่ มมีชื่อจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ ไมวา
ผูใหญผูนอยจะถูกพิพากษาตามความประพฤติของเขาทุกอยาง
ถึงเวลานั้นไมตองมีใครขูเข็ญให
สารภาพผิด ทุกคนจะคุกเขากมกราบเฉพาะพระพักตรพระเยซูคริสต ยอมรับวาพระองคคือพระเจาผู
สูงสุด พวกเขาจะยอมสารภาพความผิดบาปทุกอยางทีไ่ ดกระทํา ไมวาจะนาบัดสี นาอับอายขายหนา
เพียงใด แตสายเกินไปเสียแลวที่จะสารภาพผิดขณะนั้นดวย “ผูหนึ่งผูใดที่ไมมีชื่อจดไวในสมุดทะเบียน
ประจําชีพนัน้ ผูนั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ” เขาจะขบเขี้ยวเคีย้ วฟนดวยความเจ็บปวด โอดครวญรองไหดวย
ความทุกขทรมาน
ทานที่รัก ชื่อของทานจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพแลวหรือยัง มีวธิ ีเดียวเทานั้นที่ทานจะมี
ชื่อในสมุดทะเบียนประจําชีพคือ ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชว ยใหรอดของทาน สวนทานที่เชื่อ
แนวามีชื่อในสมุดทะเบียนประจําชีพแลวจงคิดดวยวา ทานไดทําสิ่งใดเพื่อพระเยซูคริสต เพื่อทานจะไม
อับอายขายหนาในวันพิพากษา
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 11
วิวรณ บทที่ 21

ฟาใหมและแผนดินโลกใหม
ในสมัยของโนอาห เมื่อพระเจาไดทรงทําลายโลกโดยการบันดาลใหน้ําทวมแลว พระองคทรง
รูสึกเศราพระทัย และสัญญาวาจะไมทําลายโลกดวยน้ําอีก พระเจาทรงประกอบดวยพระเมตตาคุณและ
ความรัก โดยพระทัยอันแทจริงของพระองคแลวพระองคไมทรงประสงคที่จะใหมนุษยคนใดตองไดรับ
ความทุกขยากลําบากเลย ตั้งแตมนุษยคูแรกไดกระทําบาปเปนตนมา พระองคทรงหาทางที่จะชวยมนุษย
ใหหลุดพนจากความบาป ทรงอดทนตอความชั่วรายของมนุษยจนถึงที่สุด ทรงใหโอกาสแกมนุษย
จนถึงวินาทีสดุ ทาย เพื่อจะกลับใจบังเกิดใหม ตั้งแตพระธรรมปฐมกาล จนกระทั่งถึงวิวรณบทที่ 20 ซึ่ง
เปนวาระสุดทายของแผนดินโลก มนุษยจาํ นวนนับไมถว นคงพอใจเดินในทางแหงความบาป ทําตาม
ความปรารถนาฝายเนื้อหนัง พระเจาทรงสัญญาไดแลววา จะไมทําลายโลกดวยน้ํา แตในวาระสิน้ สุด
ของโลก พระองคจะทรงลงโทษชาวโลกนี้ ยิ่งกวาทีเ่ คยไดทรงลงโทษคนในสมัยโนอาห คือจะใชไฟ
ผลาญโลก ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากยุคหนึ่งพันปผานพนไปแลว เมื่อพระองคทรงเห็นวา ไมมีประโยชนอัน
ใดที่จะปลอยใหคนบาป ซึ่งมีใจแข็งกระดางเหลานี้มีชีวติ อยูตอไป พระองคจะทรงสงไฟแหงกํามะถัน
ลงมาจากทองฟา เผาสิ่งที่มีชีวิตและทุกสิ่งทุกอยางในโลกใหพินาศวอดวายไป 2 เปโตร 3:10 ไดบรรยาย
ถึงวันที่นากลัวนั้นวา “ในวันนั้นทองฟาอากาศจะลวงเสียไปดวยเสียงอันดังสนั่น และโลกธาตุจะละลาย
ไปดวยไฟอันรอนยิ่ง และแผนดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยูในโลกนั้นจะตองไหมเสียสิ้น” โลกใน
ขณะนัน้ จะแลดูเหมือนดวงอาทิตยที่มีไฟลุกโพลงอยู จนทุกสิ่งทุกอยางซึ่งเปนของยุคแหงความบาปได
อันตรธานลวงลับไป
1-4 เมื่อทุกอยางในโลกไดลว งลับไปแลว ยอหนก็ไดเห็นทองฟาใหมและแผนดินโลกใหม เปน
โลกและทองฟาเดียวกันกับที่เราเห็นอยูปจ จุบัน แตไดรับการชําระใหมโดยไฟของพระเจา สิ่งเกา ๆ
ทั้งหลายไดสญ
ู สิ้นไป ทุกสิ่งทุกอยางจะกลายเปนของใหม เชื้อโรคซึ่งมีอยูมากมายทั่วโลกจะถูกไฟเผา
ผลาญทําลายหมด จะไมมีโรครายคอยรังควานมนุษยอกี ตอไป ทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเปนที่สะสมของ
สิ่งสกปรกทั้งหลายก็จะไมมตี อไปอีก มีผอู ธิบายวา คนในสมัยกอนยุคโนอาหมีอายุยืนมาก มนุษยบาง
คนมีอายุยนื ถึงเกือบพันปเพราะยุคนัน้ โลกมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่งอาจเปนไอน้ําก็ได เพราะขณะนัน้ ยัง
ไมมีฝนตก น้าํ ทั้งหลายรวมตัวกันเปนไอน้ํา หอหุมโลกนี้ไว ปองกันรังสีที่มีพิษ และเชื้อโรคตาง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดแกมนุษย แตหลังจากเกิดฝนตก เปลือกหุมโลกชนิดนี้ก็อนั ตรธานไป ในอากาศจึงเต็มไปดวย
เชื้อโรค และสิ่งที่เปนภัยแกมนุษยทั้งหลายทําใหชวี ิตของมนุษยสิ้นลง แตในยุคฟาอากาศใหมและ
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แผนดินโลกใหม น้ําในทะเลมหาสมุทรที่เปนแหลงชุมนุมของเชื้อโรคตาง ๆ จะสูญหายไป กลับ
กลายเปนไอหุม หอเปนเปลือกชั้นพิเศษ ปองกันโลกและสิ่งมีชีวิตในโลกดังเชนสมัยยุคโนอาหมนุษยก็
จะมีอายุยืนอีก ความตายจะไมมีตอไป การคร่ําครวญและรองไห และการเจ็บปวดอยางหนึ่งอยางใดจะ
ไมมีอีก โรงพบาล เรือนจํา หลุมฝงศพจะหาไมพบในแผนดินโลกใหมนี้ และไมจําเปนตองมีตอไปอีก
ขณะนีเ้ ราสามารถติดตอเขาใกลชิดกับพระเจาโดยทางวิญญาณจิตเทานัน้
แตในแผนดินโลก
ใหมพระเยซูคริสตจะดําเนินทามกลางมนุษย มนุษยสามารถพูดคุยกับพระองค สัมผัสมือกับพระองค
เดินเลนดวยกันกับพระองค ดุจดังสมัยทีพ่ ระเจาเสด็จมา สนทนากับอาดัมในสวนเอเดน สัตวรายไมวา
จะเปนสิงโต เสือ ชาง งูพิษ จะเปนเพื่อนของมนุษย และจะไมทํารายซึ่งกันและกันอีก นี่แหละคือสภาพ
ของฟาอากาศใหม และแผนดินโลกใหม เปนสิ่งใหมซึ่งมนุษยทุกคนปรารถนา และรอคอยมาเปน
เวลานานแลว
5-8 ขณะทีย่ อหนกําลังลืมตัวไปกับความอัศจรรยของสิ่งใหมเหลานี้ ก็ไดเห็นเมืองหนึ่งคือเมือง
เยรูซาเล็มใหมลอยลงมาจากสวรรค เปนเมืองที่พระเยซูคริสตทรงสัญญาไวในพระธรรมยอหน บทที่ 14
วา จะทรงกลับไปเตรียมที่อยูสําหรับเราเมือ่ เตรียมพรอมแลว จะกลับมารับเราไปอยูกบั พระองค (ยอหน
14:1-3) ขณะนี้พระองคยังทรงกําลังเตรียมเมืองเยรูซาเล็มใหมนี้อยู แตวันหนึ่งขางหนาเมื่อทุกสิ่งทุก
อยางพรอมแลว เมืองนีก้ ็จะเลื่อนลอยลงจากสวรรค มาเปนที่อยูของเหลาสิทธชน (ดูขอ 7) เนื่องจากพระ
ธรรมบทนี้มิไดกลาววา กรุงเยรูซาเล็มใหมนี้จะเลื่อนลอยลงมาตั้งอยูบนโลก หรืออยูในอากาศ เราจึงมิ
อาจทราบสถานที่ตั้งของเมืองได แตจากพระคริสตธรรมตอนอื่น ๆ ไดใหความสวางแกเราวา เมือง
เยรูซาเล็มใหม จะลอยอยูใ นอากาศเหนือแผนดินโลกใหมเล็กนอย ไมสูงเกินไปจนผูที่อาศัยอยูบน
แผนดินโลกใหมมองไมเห็น ไมต่ําเกินไป จนไมอาจใหแสงสวางแกแผนดินโลกใหมอยางนอยครึ่งโลก
ได
ขอ 7 และขอ 8 ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูที่จะมาอยูใ นกรุงเยรูซาเล็มใหม หรือเมืองสวรรคที่
แทจริงของเราและผูที่ไมอาจเขาไปในเมืองสวรรคนี้ ขอทานไดอานดู ขอ 7 ขอ 8 อีกครั้งหนึ่งแลวคิดดู
วา ตนอาจไดเขาไปอยูในกรุงเยรูซาเล็มใหมนี้หรือไม ถาความบาปของทานมิไดรับการชําระ โดยพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต และชื่อของทานมิไดจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพของพระเมษโปดก (ขอ
27) ก็เปนอันแนใจวาทานไมมีหุนสวนในแผนดินสวรรค และแผนดินโลกใหมนี้
9-27 บทนี้ทั้งบทไดบรรยายถึงสภาพของกรุงเยรูซาเล็มใหม เราจะพยายามอธิบายใหรวบรัด
ตัดความ เพื่อทานจะมองเห็นภาพของเมืองนี้ไดชัดเจนยิง่ ขึ้น กอนอืน่ ขอใหทานนึกถึงภาพของเมือง
ลอยอยูในอากาศบนแผนดินโลกใหม มองจากพื้นโลกขึน้ ไปจะเห็นรัศมีอันเจิดจาของพระเจาปกคลุมอยู
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ทั่วทั้งเมือง (ขอ 11) ตัวเมืองมีกําแพงสูงใหญ กวางยาวเปนสี่เหลี่ยมจัตุรสั คือมีสวนกวาง สวนยาว และ
สวนสูงเทากัน ยาวดานละ 54,600 เสน ทําดวยแกวมณีโชติ
กําแพงเมืองนีม้ ีรากหรือฐานสิบสองชั้น มีชื่อของพวกอัครสาวกจารึกไวรากทั้งหลายประดับ
ดวยแกวประเสริฐทุกอยาง สะทอนแสงสีงดงามตระการตา (ดูขอ 19,20) ขอใหทานหลับตานึกถึงภาพ
ของหลอดไฟนีออน ที่มีสีสันตาง ๆ สลับกัน ในงานรื่นเริงหรือถนนใหญตาง ๆ จะชวยใหทานมองเห็น
ความสวยงามของกําแพงนัน้ ยิ่งขึ้น
เมืองนี้มีประตูเมืองสิบสองประตูคือกําแพงแตละดานมีสามประตู แตละประตูมีทตู สวรรค
ประจําอยูองคหนึ่ง และมีชื่อของตระกูลอิสราเอลสิบสองตระกูลจารึกอยูที่ประตูเหลานั้น
สิ่งกอสราง เชนถนนหนทางอาคารบานเรือน ลวนทําดวยทองคําเนื้อบริสุทธิ์ดุจแกวสุกใส (ขอ
18,21) จากภาพที่เราเห็นเพียงเล็กนอยนี้ ทําใหเราเห็นถึงความสวยงาม ความอัศจรรยของเมืองซึ่งพระ
เยซูคริสตทรงเตรียมใหแกเราทั้งหลายที่ติดตามพระองคดว ยความสัตยซอื่ ไมตองอธิบายก็ทราบวา เรา
จะมีความสุขมากมายเพียงใดในเมืองสวรรคนี้ ในเมืองสวรรคจะไมมสี ิ่งตอไปนี้ 1.น้ําตา เพราะพระเจา
จะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเรา (ขอ 4) 2. ความตาย เพราะความบาปซึ่งเปนตัวทําลายชีวติ ไมมี
เหลืออยูในแผนดินสวรรค 3. การคร่ําครวญรองไห และความเจ็บปวด เพราะสิ่งเหลานั้นไดผานพนไป
แลว (ขอ 4) 4. พระวิหาร (ขอ 22) เพราะพระเจาทรงสถิตอยูทามกลางเรา ไมจําเปนตองมีพระวิหารที่
สรางดวยมือมนุษยอกี 5. ดวงอาทิตยและดวงจันทร เพราะพระรัศมีของพระเจาและพระเมษโปดกไดให
แสงสวางมากพอแลว แมคนบนแผนดินโลกใหมกจ็ ะอาศัยแสงสวางจากพระสงาราศีนั้น (ขอ 23,24) 6.
ไมมีบานประตู เพราะไมมขี โมย ไมจําเปนตองปดประตู (ขอ 25) 7. ความบาป เพราะ “สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
เปนมลทิน หรือผูหนึ่งผูใดทีป่ ระพฤติเปนที่อุจาด หรือพูดมุสาจะเขาในเมืองนั้นไมไดเลย” (ขอ 27)
จากขอ 24 ถึง 26 จะเห็นวา มีการติดตออยางใกลชิดระหวางผูที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มใหม
และผูที่อาศัยอยูบนแผนดินโลกใหม เพราะ “กษัตริยท ั้งปวงในแผนดินโลกจะนําสงาราศีของตนมา
ถวายในเมืองนั้น” กษัตริยเหลานี้คงหมายถึงสิทธชนทั้งหลาย ที่ไดรับบําเหน็จจากพระเยซูคริสต ให
ครอบครองเมืองตาง ๆ ตามที่พระองคทรงสัญญาไวสวนใครผูใดจะอาศัยอยูบนแผนดินโลกใหมนนั้ ไม
มีใครทราบ ตองรอจนถึงวันนั้น แลวความลับทุกอยางก็จะถูกเปดเผยออก แตเราทราบวา ผูที่มีชัยชนะ
ตอความบาป โดยอาศัยพระเยซูคริสต ก็จะมีหนุ สวนในแผนดินสวรรค หรือเมืองเยรูซาเล็มใหมของ
พระองค

39

พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 12
วิวรณ บทที่ 22

“เราจะมาโดยเร็วพลัน”
สัปดาหกอนเราไดเห็นสงาราศี และภาพอันสวยงามของ “เมืองเยรูซาเล็มใหม” ลอยลงจาก
สวรรค เปนทีป่ ระทับของพระเจา พระเมษโปดก และเปนที่อยูของคริสเตียนที่สัตยซื่อทั้งหลาย ทีน่ ั่นไม
มีความยากลําบาก ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ไมมีความอดยาก ไมมีการตาย ชีวิตประจําวันจะเต็มไปดวย
ความสุขสดชื่น และการขอบคุณสรรเสริญพระเจาตลอดเวลา
1-5 ขอพระธรรมหาขอแรกในบทที่ 22 นี้ ควรจะรวมอยูในบทที่ 21 เพราะเปนคําบรรยาย
เกี่ยวกับเมืองเยรูซาเล็มใหม ในบทที่ 21 ไดบรรยายใหเราทราบถึงสวนประกอบและขนาดของกําแพง
เมืองฐานของกําแพงเมือง ประตูเมือง ถนนหนทาง และสิ่งกอสรางภายในเมือง ซึ่งลวนแตวิจติ รพิสดาร
สุดจะพรรณนา ในบทกอนเราไดเรียนวา ไมมีทะเลในแผนดินโลกใหม แตในเมืองเยรูซาเล็มใหมจะมี
แมน้ําสายหนึง่ มิใชเปนแมน้ําธรรมดาแตเปน “แมน้ําแหงชีวิต” น้ําใสดุจแกวแสดงถึงความสะอาดหมด
จด และความบริสุทธิ์ของน้ํา แมน้ํานีไ้ หลจากพระที่นั่งของพระเจาไปยังเแหลงตาง ๆ ทามกลางถนน
ใหญในเมือง ริมแมน้ําทั้งสองเรียงรายดวย “ตนไมแหงชีวิต” ผลิตผลทุกเดือน ตนไมแหงชีวิตนี้ เราเชื่อ
วาเปนตนไมชนิดเดียวกันกับตนไมแหงชีวติ ในสวนเอเดน ซึ่งพระเจาทรงสรางใหแกอาดัมและเอวา ผู
รับประทานผลไมจากตนไมแหงชีวิต จะมีชีวิตยืนยาวตลอดไปเมื่ออาดัมและเอวากระทําบาป พระเจา
ทรงขับไลเขาทั้งสองออกจากสวนนัน้ เสีย และไมใหมนุษยมีโอกาสไดกินผลไมจากตนไมแหงชีวิตอีก
มนุษยจึงตองพบความตายตัง้ แตนั้นมา
เราไมไดพบตนไมแหงชีวิตอีก จนกระทัง่ ถึงเมืองเยรูซาเล็มใหม พระเจาทรงใหตน ไมนี้เจริญ
งอกงามทั่วทั้งสองฝง ของแมน้ําแหงชีวิต เปนอาหารของผูที่อาศัยในเมืองนั้น เพื่อเขาจะไดมีชีวิตยืนยาว
ตลอดไปเปนนิจ ที่เราเชื่อวา คนที่อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มใหม รับประทานผลไมแหงชีวิต เพราะตนไม
นั้นผลิตผลทุก ๆ เดือน หากไมมีใครรับประทานแลว ตนไมจะผลิตผลทุก ๆ เดือนไมได เราไมตอง
ตรากตรําทํางาน เหงื่อไหลทวมตัวเพื่อการดํารงชีพ พระเยซูคริสตทรงเตรียมทิพยอาหารไวใหเรา
บริบูรณแลว หากตองการรับประทานเมื่อใด ก็เด็ดผลไมจากตนไมแหงชีวิตนั้นมารับประทาน ในพระ
คัมภีรภาษาอังกฤษยังกลาววา ตนไมแหงชีวิตจะผลิตผลชนิดตาง ๆ กันถึง 12 ชนิดทุก ๆ เดือน ทานจึง
ไมตองหวงวาจะตองทนเบื่อรับประทานอาหารรสชาดเดียวกันทุก ๆ วัน
ในเมืองสวรรคจะไมมกี ารสาปแชงใด ๆ โรคภัยไขเจ็บและอันตรายอันเกิดจากการสาปแชงจะ
อันตรธานไปสิ้น เราจะอยูอยางใกลชิดสนิทสนมที่สุดกับพระเจา เพราะพระที่นั่งของพระองคตั้งอยู
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ทามกลางเมืองนั้น ขณะนีเ้ ราไมอาจมองเห็นพระเจาและพระเยซูคริสตได แตถงึ วันนัน้ เราจะพบปะ
สนทนากับพระองคไดตอหนาทุกวันที่นั่นจะไมมกี ลางคืน ไมตองการแสงไฟฟา ตะเกียงเจาพายุ หรือ
แสงสวางจากดวงอาทิตย เพราะพระรัศมีของพระเจาไดเปนแสงสวางเจิดจาสองอยูตลอดเวลาแลว
มีคนถามวา เมื่อเราไปอยูในเมืองสวรรคแลว เราจะมีงานอะไรทําหรือไมเชื่อวาพระเยซูคริสต
ทรงตองมอบหมายงานบางอยางใหเราทําแน บางคนจะมีตําแหนงหนาที่เปนกษัตริยครองนานาชาติบน
แผนดินโลกใหม และคนอืน่ ๆ จะมียศถาบรรดาศักดิ์ลดหลั่นกันไป ตามที่พระองคทรงเห็นชอบและ
ควร บางคนจะมีหนาที่บรรเลงดนตรี ขับรองถวายเกียรติยศแกพระเจา (ถาทานอยากเปนนักดนตรีใน
เมืองสวรรค ก็ควรจะเริ่มฝกหัดเสียตั้งแตบดั นี้) พระธรรมวิวรณไมไดกลาวถึงยวดยานพาหนะใชในการ
สัญจร ระหวางเมืองเยรูซาเล็มใหมกับแผนดินโลกใหม หรือการสัญจรภายในแผนดินโลกใหมและ
ภายในเมืองสวรรค อาจจะเปนไปไดวา ขณะนั้นเราไมจาํ เปนตองมียวดยานพาหนะเชนเครื่องบิน หรือ
รถยนตอีกตอไป ทุกคนมีรางกายที่รับการเปลี่ยนแปลงใหมเหมือนพระเยซูคริสต สามารถบินไปที่ใดก็
ไดตามใจชอบ ดวยความเร็วที่ไมอาจประมาณได เมื่อนึกวาจะไปที่ใด ชั่วพริบตาเดียวเราก็จะถึงสถานที่
นั้น (นีเ่ ปนเพียงภาพนึกฝนเทานั้น)
6-9 พระเยซูคริสตทรงใชทูตสวรรคเนนใหยอหนและเราทุกคนทราบวา คําพยากรณที่เขียนไว
ในพระธรรมวิวรณนเี้ ปนจริง เหตุการณทงั้ ปวงจะตองอุบัติขึ้นจริงในไมชานี้ บางคนเมื่อไดอานพระ
ธรรมวิวรณ หรือไดยินเรื่องราวที่บันทึกไวในพระธรรมเลมนี้ อาจจะหัวเราะเยาะวา เปนเรื่องเหลวไหล
หลอกใหกลัว เปนเทพนิยายหลอกเด็ก ใหหลงเชื่อ ไมมที างที่จะเปนไปได พระเยซูคริสตทรงเนนอยาง
หนักแนนวา สิ่งเหลานี้จะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน ทรงกลาวประโยคเดียวกัน เพื่อเปนขอเตือนใจเราถึง
สามครั้งในบทเดียวกันนี้วา “จงดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพลัน” ทุกคนที่ถือรักษาคําพยากรณที่กลาวไวก็
เปนสุข
10,11 ในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรคไดบอกใหดาเนียลประทับตรา เก็บซอนคําพยากรณทกุ
อยางไว จนกวาบัน้ ปลายแผนดินโลกจะมาถึงแตทูตสวรรคไดกลาวตรงกันขามกับยอหนวา อยา
ประทับตราหรือเก็บคําพยากรณนี้ไวเปนความลับเพราะ “เวลานั้นใกลจะถึงแลว” ควรจะปาวประกาศ
ขาวนี้ใหทุกคนทราบ ผูใดที่ไดยนิ คําเตือนและขาวประเสริฐ ไมยอมกลับใจใหมรับเชื่อพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอด ยังคงประพฤติอธรรม คลุกคลีกับสิ่งที่เปนมลทิน ก็ไมมีทางที่จะชวยเขาไดอีก
ตอไป นอกจากปลอยใหเขากระทําเชนนั้นจนกวา “วันนัน้ ” จะมาถึงสวนผูที่ไดยิน และยอมปฏิบตั ิตาม
คําพยากรณทกี่ ลาวไว เขาจะกลายเปนผูบริสุทธิ์ มีสิทธิเขาไปรับหุนสวนในเมืองสวรรคซึ่งบริสุทธิ์
12-15 พระเยซูคริสตตรัสเตือนเปนครั้งทีส่ องวา “จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลัน” การเตือนครั้ง
แรกเปนการเตือนผูที่ยังมิไดกลับใจใหม ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด ในครั้งที่สอง พระองค
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ทรงเตือนผูที่ไดกลับใจบังเกิดใหมแลว ใหระมัดระวังในเรื่องการประพฤติเพื่อเขาจะไดรับบําเหน็จครั้ง
ที่หนึ่งเกีย่ วกับความรอดสวนครั้งที่สองเกี่ยวกับบําเหน็จ การที่เราไดรบั ความรอดนัน้ เปนอยางหนึง่ แต
การจะรับบําเหน็จอีกอยางหนึ่ง เรารับความรอดไดอยางเปลา ๆ โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต ทุก
คนที่เชื่อก็จะไดรับความรอด สวนบําเหน็จนั้น เรารับโดยการยอมเสียสละเวลา ทรัพยสินกําลังกาย
สติปญญา และชีวิตเพื่อพระราชกิจของพระองค อดทนเพื่อพระคริสตทํางานเพื่อพระคริสต และมีชีวิต
อยูเพื่อพระคริสต เชนเดียวกับการเปนทหาร ทุกคนที่ถูกเกณฑไดชื่อวาเปนทหารทั้งสิ้นสวนคนทีไ่ ดรับ
บําเหน็จนั้น ตองเปนผูที่มีความดีความชอบธรรมในราชการบางอยางทานไดทําความดีความชอบอะไร
เพื่อพระเยซูคริสตบาง
ขอ 14,15 กลาวถึงคนสองพวกพวกหนึ่งมีโอกาสไดรับประทานผลไมจากตนไมแหงชีวิต เปน
พวกทีไ่ ดรับการชําระใหบริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
อีกพวกหนึ่งถูกทอดทิ้งใหอยู
ภายนอก ทนทุกขทรมานตลอดไปเปนนิจ เพราะเขาเลือกทางเดินของเขาเอง
16-17 พระเยซูทรงเชิญชวนใหทกุ คนมาหาพระองค ในที่นี้มีคนสามพวกทีพ่ ระองคไดทรง
เชิญ คือ ผูที่ไดยินคําตรัสเชิญของพระองค ผูที่มีความหิวกระหายฝายชีวิตและฝายวิญญาณ และผูที่มีใจ
ประสงคที่จะแสวงหาความจริง “น้ําแหงชีวิต” ซึ่งพระองคทรงประทานใหอยางเปลา ๆ นั้น จะทําใหเขา
ไดพบความอิม่ อกอิ่มใจอยางแทจริง
18-21 พระเยซูคริสตจะเสด็จมาโดยเร็วพลัน วิบัติจะเกิดแกชาวโลก ทุกสิ่งทุกอยางในโลก
จะตองลวงพนไป ผูที่เคยดูหมิ่น เยาะเยย ตอตานพระเยซูคริสตและไมยอมกลับใจใหม จะตองรับโทษที่
ตนไดกระทําไว สวนผูที่ยอมทนทุกขลําบากเพื่อพระนามของพระองค ก็จะไดรับบําเหน็จเกินกวาที่ตน
คาดหมาย คําพยากรณเหลานี้เปนความจริง เรื่องสวรรค นรก การพิพากษา ชีวิตนิรันดรเปนเรือ่ งจริง
พระองคทรงสั่งหามไมใหผูใดเพิ่มเติมขอความ หรือตัดทอนขอความที่ไดบันทึกไวในพระธรรมวิวรณ
นี้ พระองคจะทรงเพิ่มภัยทรมานดังที่เขียนไวในหนังสือเลมนี้ แกผูที่บงั อาจฝาฝน กอนจะจบพระธรรม
วิวรณ พระเยซูคริสตไดทรงเนนอีกครั้งหนึ่งวา “แทจริงเราจะมาโดยเร็วพลัน”
พระเยซูคริสตจะตองเสด็จมา ในเร็ว ๆ นี้ ทานพรอมที่จะพบพระองคแลวหรือยัง หากพระองค
จะเสด็จมาในวันนี้ ทานพรอมที่จะกลาวอยางนี้หรือไมวา “อาเมน” พระเยซูเจาเชิญเสด็จมาเถิด
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2

บทเรียนที่ 13

บททบทวน
คริสเตียนตั้งแตสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรใหมจนกระทั่งปจจุบัน ไดรอคอยเหตุการณสําคัญยิ่ง
อยูอยางหนึ่ง คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ความหวังของคริสเตียนอยูที่การเสด็จมาของ
พระองค เมื่อพระองคเสด็จมา คริสเตียนจะฟนคืนชีพ ไดรับสงาราศีและบําเหน็จความทุกขลําบากที่
ไดรับ การเสียสละหยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ ทรัพยสิน และเวลาก็จะไมไรประโยชน มารและความชัว่ ทุก
อยางก็จะถึงวาระสุดทาย พระเยซูคริสตจะทรงแกแคนแทนคริสเตียนทุกคน แลวจะทรงนําเราเขาสู
แผนดินสวรรค ครอบครองรวมกับพระองคสืบ ๆ ไปเปนนิจ หากพระองคมิไดเสด็จมา สิ่งเหลานี้จะไม
เกิดขึ้น การรับเชื่อพระเยซูคริสตก็จะไรประโยชนดจุ หนุมสาวที่รักกันและไดหมัน้ กันไวแลว ความหวัง
ของฝายหญิงมิใชอยูที่การหมั้นเทานั้น แตอยูที่วันแตงงานเธอจะรอวันกลับมาของฝายชาย เพื่อเขาสูพิธี
มงคลสมรส แลวทั้งสองจะอยูดวยกันตลอดไปเปนนิจ
ผูที่กลับใจบังเกิดใหมแลว ก็ประดุจไดหมั้นไวกับพระเยซูคริสตแลว พระองคไดทรงสัญญา
อยางมั่นเหมาะในพระคริตธรรมคัมภีรวา “จะกลับมาอีก” และจะกลับมา “โดยเร็วพลัน” เพื่อรับคริส
เตียนทั้งหลายไปอยูกับพระองค ในพระธรรมวิวรณบทสุดทาย พระองคทรงเนนสามครั้งถึงการเสด็จ
กลับมาของพระองควา “จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลัน”
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตแบงเปนสองตอน ตอนแรก เสด็จมาเหนือแผนดินโลก หยุด
อยูบนทองฟาซึ่งเราไมอาจมองเห็น คริสเตียนที่ตายแลวจะฟนคืนชีพ ไดรับรางใหมประกอบดวยสงา
ราศี ถูกรับขึ้นไปพบพระองคบนทองฟา สวนคริสเตียนทุกคนทีย่ ังมีชีวิตอยูจะถูกรับขึ้นไปทั้งเปน
วินาทีนนั้ จะไมมีคริสเตียนที่แทจริงแมสกั คนเดียวเหลืออยูในโลก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน คงออกขาวเกรียวกราวตอปรากฏการณที่อัศจรรยนี้ เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นกอนยุคแสนเข็ญ แต
จะเปนเมื่อไรนั้น ไมมีใครทราบ
เมื่อคริสเตียนทุกคนถูกรับขึ้นไปพบพระเยซูคริสต ซึ่งเสด็จมารอคอยอยูบนอากาศแลว ยุคแสน
เข็ญก็จะเริ่มขึน้ ผูทรยศพระคริสตเริ่มปรากฏตัว แตแฝงอยูในรางของผูรักสันติ เครงศาสนา ไมมีใคร
ทราบจุดมุงหมายและตัวจริงของเขา ดวยอํานาจทางการเมือง เลหเหลี่ยมเพทุบาย คนมากมายทัว่ โลกจะ
ถูกหลอกลวงไป ตอมาก็จะเกิดสงครามใหญ กันดารอาหาร โรคระบาด คนทั่วโลกจะตายไปประมาณ
หนึ่งสวนในสามสวน นี่เปนเพียงการเริ่มตนของยุคแสนเข็ญ คนอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อกอนเคยได
ยินพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสต เคยไดศึกษาพระคําของพระองค แตไมยอมกลับใจบังเกิดใหมอยาง
แทจริง เมื่อเห็นเพื่อน ๆ ที่เปนคริสเตียนหายหนาหายตาไปจากโลกหมด และความทุกขทรมานตาง ๆ
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ไดเกิดขึ้นจริงตามคําพยากรณ ในพระคริสตธรรมคัมภีรทุกประการ เขาจะเริ่มสํานึกตัว สารภาพผิดตอ
พระเยซูคริสตกลับใจบังเกิดใหม เขาจะไดรับความรอดเชนกัน แตมิไดรับขึ้นไปพบพระเยซูคริสต ดัง
คริสเตียนทั้งหลายในยุคแสนเข็ญ ผูตอตานพระคริสตจะคอย ๆ ถอดหนากากออกเผยโฉมหนาทีแ่ ทจริง
ใหชาวโลกไดรูจักพรอมกับภัยพิบัตติ าง ๆ ซึ่งพระเยซูคริสตทรงเทลงมายังโลก ก็มากยิ่งขึน้ ทุกทีดัง
บรรยายไวในแตรเจ็ดคัน และขันทองคําแหงวิบัติเจ็ดใบ ทานที่ไดศกึ ษามาแตตน คงนึกภาพแหงความ
ทารุณโหดรายของวิบัติเหลานั้นได จะเกิดมีฝรายในตัวมนุษย เขาจะตองขบเขี้ยวเคี้ยวฟนดวยความ
เจ็บปวด น้ําในทะเลมหาสมุทรแมน้ําลําธาร จะกลายเปนเลือด โรครายตาง ๆ จะระบาดไปทัว่ การ
สงคราม การกันดารอาหาร ภัยธรรมชาติทุกอยางจะเกิดขึ้นพรอมกัน สิ่งมีชีวิตทุกอยาง ไมวาสัตวบก
สัตวน้ํา หรือมนุษยจะตายระเนระนาด จนหาที่ฝงศพแทบไมได นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของวิบัติทงั้ หลาย
เทานั้น
ยุคแสนเข็ญจะกินเวลาทั้งสิ้น 7 ป เมื่อถึงกึ่งกลางของยุคแสนเข็ญ คือสามปครึ่งผานพนไป ผู
ตอตานพระคริสตจะมีฤทธอํานาจเต็มที่ มันจะเลิกลมศาสนาทุกอยางในโลก ตั้งตนเองขึ้นเปนพระเจา
ใหชาวโลกกราบไหวบูชา มันมีฤทธิ์อํานาจมาก อาจควบคุมเศรษฐกิจและสถานการณทุกอยางของโลก
มนุษยทกุ ชาติ ทุกภาษา ทุกตระกูลจะตองปฏิบัตติ ามกฎหมายที่มันตั้งไว ขณะนัน้ พระเจาจะทรง
เลือกสรรชาวอิสราเอล 144,000 คน ออกไปประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระองคทั่วแผนดินโลก เขา
เหลานั้นไดรับการคุมครองจากพระเจาเปนพิเศษ ผูทรยศพระคริสตไมอาจทํารายเขาได แตหลังจากผู
ทรยศพระคริสตไดประกาศตนเปนพระเจาแลว มันจะฆาคริสเตียนทุกคนที่ไมยอมกราบไหวบชู ามัน
โบสถและที่ประชุมนมัสการพระเจาทุกแหงจะถูกทําลายหมด คนจํานวน 144,000 ตองไปหลบซอนตัว
ในที่ ซึ่งพระเยซูคริสตทรงเตรียมไว เมื่อไมมีมนุษยผูใด อาจเปนพยานแกพระคริสตได พระองคก็สง
พยานสองคนซึ่งประกอบดวยฤทธิ์อํานาจมาประกาศพระกิตติคณ
ุ แทน แตในที่สุดพยานทั้งสองก็ถูกผู
ทรยศพระคริสตฆาเสียแลวฟนคืนชีพในวันที่สาม ถูกรับขึ้นไปยังเมืองสวรรค พระเจาทรงรักมนุษยและ
ปรารถนาที่จะชวยมนุษยกระทั่งวินาทีสุดทาย จึงสงทูตสวรรคมาประกาศพระกิตติคณ
ุ อีกในครั้งสุดทาย
แทนที่ชาวโลกจะกลับใจบังเกิดใหม เพราะวิบัติตาง ๆ ที่พระเจาทรงสงมาทําโทษนั้น พวกเขา
กลับมีใจแข็งกระดางยิ่งขึน้ ตั้งตนเปนศัตรูคิดตอสูพระเจา ตรีเอกานุภาพของมาร ซึ่งประกอบดวย พญา
มาร ซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จจะออกไปปลุกปน ยุแหยใหคนทัว่ โลกเกิดใจฮึกเหิม
ทาทายใหพระเจาทําศึกกับพวกเขา
ขณะนัน้ ผูทรยศพระคริสตไดสรางเมืองหลวงใหมชื่อเมืองบาบิโลน เปนเมืองที่ใหญโตที่สุด
ของโลก เปนศูนยกลางของการคา ธุรกิจ การสื่อสาร การคมนาคม การปกครอง และศิลปะวิทยาการทุก
ชนิด เขาจะอวดอางถึงความยิ่งใหญ ความเจริญรุงโรจนของเมืองนี้ ดุจคนในสมัยพระคัมภีรเดิมที่สราง
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และอวดอางถึงความยิ่งใหญของหอบาเบล พระธรรมวิวรณไดกลาววา เมืองบาบิโลนเปนแหลงชุมนุม
ความชั่วรายเลวทรามทุกชนิด เปนที่ซองสุมของเหลาผีปศาจ ขณะทีผ่ ูตอตานพระคริสตผูพยากรณเท็จ
และชาวโลกพากันชื่นชมตอเมืองนี้ ความพินาศของเมืองก็มาถึง พระเจาทรงเผาเมืองนี้ และสิ่งชัว่ ราย
ทุกอยางใหวอดวาย ไปในชัว่ อึดใจเดียว แทนที่ชาวโลกจะกลับใจใหม พวกเขากลับโกรธแคนพระเจา
เขารวมพวกกับผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ประกาศสงครามกับพระเจา ผูนําจากทุกสารทิศ
จะนํากองทัพของตนมาชุมนุมกันที่ตําบลหนึ่ง เรียกวาตําบล อารมาเกดโดน การศึกคราวนี้เราเรียก
“สงครามอารมาเกดโดน” เปนการสงครามระหวางกองทัพของพญามารซาตาน กับกองทัพของพระเยซู
คริสต นี่ก็เปนแผนการของพระเยซูคริสต ที่ใหขาศึกเหลานี้มารวมพลกันที่ตําบลอารมาเกดโดน เพื่อ
พระองคจะไดทําลายใหพนิ าศสิ้นพรอมกัน พระธรรมวิวรณกลาววาเหลาศัตรูจะถูกฆาสิ้น จนโลหิต
ไหลทวมถึงบังเหียนมา ไหลนองไปถึงเจ็ดพันสองรอยแปดสิบเสนเศษ สวนผูทรยศพระคริสตและผู
พยากรณเท็จ จะถูกจับทั้งเปนและถูกทิ้งลงในบึงไฟทีไ่ หมดวยกํามะถันรับทุกขทรมานตลอดไปเปนนิจ
ขณะเดียวกันพระเยซูคริสตก็ทรงจับพญามารซาตานขังไวในเหวลึกเปนเวลาหนึ่งพันป คริส
เตียนที่ถูกฆาตายระหวางยุคแสนเข็ญจะฟน คืนชีพ นี่เปนที่สิ้นสุดของยุคแสนเข็ญ อาณาจักรของมนุษย
ไดลวงพนไปแลว พระเยซูคริสตจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้นแทนที่ยุคแสนเข็ญผานพนไป ก็ถึง
ยุคพันป พระเยซูคริสตจะทรงปกครองโลก รวมกับสิทธชนทั้งหลาย สันติภาพที่แทจริงจะกลับคืนมาสู
มนุษย เปนเวลาหนึ่งพันปเต็ม ๆ เมื่อยุคหนึ่งพันปแหงสันติสุขผานพนไปพญามารซาตานจะถูกปลอย
ออกใหลอลวงมนุษยอกี มนุษยเปนอันมากดุจทรายในทะเลจะติดตามพญามารซาตาน ประกาศสงคราม
กับพระเจาอีกครั้งหนึ่ง ภาพนี้ทําใหเราเห็นถึงนิสัยที่แทจริงของมนุษยดังที่พระธรรมโรมกลาววา “ไมมี
คนชอบธรรมเลย ไมมีแมสกั คนเดียว” แมพระเยซูคริสตจะประทานสันติสุข และความสมบูรณพูนสุข
ทุกอยางใหในยุคหนึ่งพันปพวกเขาก็ยังคงมีใจแข็งกระดางอยูนั่นเอง
เมื่อไมมีทางที่จะชวยเขาได
พระองคก็สงไฟกํามะถันจากทองฟามาเผาผลาญมนุษยชวั่ เหลานัน้ สิ้นทุกคน คราวนี้พระเยซูคริสตจะ
ชําระโลกทั้งโลกดวยไฟ ความบาปทุกอยางในโลกก็จะถูกกําจัดออกไปพญามารซาตานก็จะถูกจับทิง้ ลง
ในบึงไฟกํามะถัน รับโทษชั่วนิรันดรที่นั่น พรอมดวยมนุษยทุกคนที่ติดตามมัน
หลังจากนัน้ ก็เกิดแผนดินโลกใหมและทองฟาใหม เปนแผนดินโลกใหมที่บริสุทธิ์ไดรับการ
ชําระแลว โดยไฟของพระเยซูคริสต เวลาเดียวกัน เมืองเยรูซาเล็มใหม หรือเมืองสวรรคก็ลอยลงมาใกล
พื้นโลก เปนเมืองที่สรางดวยทองคําบริสุทธิ์ เพชรนิลจินดาและแกวประสริฐทุกชนิด ผูที่ไดรับการชําระ
แลวโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ก็ไดเขาไปอยูที่นั่นรับความสุขกับพระเยซูคริสตตลอดไปเปนนิจ
กอนจะจบพระธรรมวิวรณ พระเยซูไดทรงเนนถึงสามครั้งวา พระองคจะมาโดยเร็วพลัน ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่พยากรณไวจะเกิดขึ้นจริง ทานไดทําสิ่งใดบาง เพื่อเตรียมตัวรับการเสด็จกลับมาของพระองค
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ทานที่ยังมิไดตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูช วยใหรอด พระองคทรงเชิญชวนทานเดี๋ยวนี้
พระองคตรัสวา “เชิญมาเถิด ใหผูที่ฟง....ผูท ี่กระหายใหเขามาเถิดและใครผูใดมีน้ําใจประสงค ก็ใหผูนั้น
มารับประทานน้ําแหงชีวิต โดยไมตองเสียคาอะไรเลย” สําหรับทานที่เชื่อในพระเยซูคริสตแลว ก็ควร
ตรึงตรองดูวา ตนไดกระทําอะไรบาง เพื่อจะมิไดเปนที่อบั อายขายหนาในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จมา
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