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คําวา “อารมาเกดโดน” เปนภาษาฮีบรู แปลวา สงครามศาสนา ระหวางมารซาตานกับพระเจา 
สถานท่ีทําสงครามจะเปนเมืองเมกิดโด ปรากฏใน 2 พงษกษัตริย 9:27 “เม่ืออาหัสยาหพระราชาแหงยู
ดาหเห็นดังนัน้ พระองคทรงหนีไปในทิศเมืองเบธฮักดาน และเยฮูก็ติดตามพระองคไปตรัสวา “จงยิง
ทานในรถรบดวย” และเขาท้ังหลายไดยงิพระองคตรงทางขามเขาตําบลกูร ซ่ึงอยูใกลฮิบเรอัม และ
พระองคทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโด และส้ินพระชนมท่ีนั่น” 

พระธรรมตอนน้ี กลาวถึงเมืองเมกิดโด ซ่ึงอยูทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม 
แมน้ําจอรแดน ทะเลตาย และจนถึงทะเลแดง เปนสงครามโลกคร้ังยิ่งใหญและคร้ังสุดทายท่ีพระเยซู
คริสตเจาจะทรงเสด็จมาเปนคร้ังท่ีสอง 

คริสเตียนหลายคนไมเช่ือวา อารมาเกดโดน จะเปนสงครามคร้ังสุดทาย ซ่ึงพระเจาทรงตรัสแก
ยอหนผูเขียนววิรณไดบันทึกใหเราทราบและเตรียมตัว ตั้งแตอาดมัและเอวาเปนตนมาทุกยุคทุกสมัย 
ประชากรโลกไดทําสงครามกันมาคร้ังแลวคร้ังเลา มนุษยฆากนัไมวาสงครามในรูปแบบใดนับคร้ังไม
ถวน ความพนิาศของมนุษยและสัตวตองลมตายอยางมากมายเหลือท่ีจะนับได 

สงครามท่ีใหญยิ่งไดผานมาแลว ไดแกสงครามโลกสองคร้ังท่ีเกิดข้ึนในอดีตสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 เกิดข้ึนเม่ือป ค.ศ.1914 ระหวางประเทศพันธมิตรกับเยอรมันนีท่ีมุงหมายจะเปนเจาโลก และส้ินสุดใน
ป ค.ศ.1918 ประเทศตาง ๆ ตองสูญเสียชีวิตทหาร พลเรือน ลูกเล็กเด็กแดงประมาณสิบลานคน ท่ีสุด
เยอรมันเปนผูแพสงคราม 

ตอมาสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึนในป ค.ศ.1941 ระหวางเยอรมันนี อิตาลี และญ่ีปุน กับ
พันธมิตรไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย ท่ีสุดสงครามไดส้ินสุดลงในป ค.ศ.1945 
เปนวนัท่ี 2 กันยายน ในปนั้นเอง ญ่ีปุนไดสงผูแทนจักรพรรดิลงนามบนเรือรบของอเมริกัน เพราะ
อเมริกันไดนําระเบิดปรมาณลููกแรกของโลกไปท้ิงท่ีฮิโรชิมา ในวันท่ี 6 สิงหาคม 1945 และลูกท่ีสองท่ี
เมืองนางาซาก ิ เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม ปเดยีวกัน ชาวญ่ีปุนตายไมนอยกวาลานคนเศษ ท้ังบาดเจ็บสาหัส
และเสียอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมากมาย 

สวนในเยอรมันนี ฮิตเลอรไดส่ังใหฆาชาวยิวเสีย หกลานคนเศษ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 นี้ ไดครา
ชีวิตมนษุยไปถึง 25 ลานคนเศษ ความเสยีหายอยางอ่ืนไมไดกลาว บานเมือง อาคารบานเรือน ส่ิงมีคา
อ่ืนอีกมากมายตางถูกทําลายยอยยับเนื่องจากสงครามอยางนาใจหายดังกลาว 
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ทุกคนมีคําถามวา โลกน้ีจะเกิดมีสงครามโลกคร้ังท่ี 3 ไหม? แตพระเจาทรงสอนเราผูเปนบุตร
ของพระองควา ใหเราระวังและเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณนั้นท่ีจะมาถึง 

ในพระธรรมววิรณ 16:16 “มันทั้งสามไดชุมนุมพวกกษัตริยท่ีตําบลหนึ่งซ่ึงภาษาฮีบรูเรียกวา 
“อารมาเกดโดน” 

จํานวนทหารท้ังหมดในสงครามอารมาเกดโดน อยางนอยจะมาจากตนเหตุสองทาง (1) จํานวน 
200 ลานมาจากเอเชีย (วิวรณ 9:16) “และมีพลทหารมาสองรอยลาน นี่คือจํานวนท่ีขาพเจาไดยนิ” มา
จากกําลังทางตะวนัตกท่ีตอสูพระคริสตเจา สิบเปอรเซ็นตของพลเมืองโลก ปจจุบันมีหกพันลานคน 
และจะมีกองทัพถึง 600 ลานในสงครามอารมาเกดโดน ผลปรากฏจํานวน 600 ลานจะมาจากเอเชียและ
ยุโรป 

ภายในพืน้ท่ีของสงครามท่ีทราบแนนอนในประวัติศาสตรอิสราเอล ตั้งแตภูเขาเมกดิโด 
บัญชาการในทุงราบเจสริลกับทุงกวางของเอสตราลอน เปนตัวแทนยุทธศาสตรในทุงเขาของทางเหนือ
อิสราเอล อันเปนประตูใหญไปสูภูเขาทางทิศเหนือสูกรุงเยรูซาเล็ม 

เหตุการณของอารมาเกดโดนสรุปแลวมีดงันี้ 
1. แมน้ํายเูฟรติส ในเตอรกี ซีเรีย และอิรัก ปจจุบันจะแหงขอด 
2. กองทัพตาง ๆ จากตะวันออกจะยาตราทัพเขาสูตะวนัออกกลาง 
3. ซาตานยุยงใหกองทัพของโลกตอสูตะวนัออกกลาง 
4. พวกเขาท้ังหมดจะพบกนัในเมกดิโด (ทางเหนือของอิสราเอล) และสงครามจะขยายกวางลง

มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทะเลตายและถึงทะเลแดง 
5. โลกท้ังหมดจะลุกเปนไฟ เพราะการบอมบดวยอาวุธนิวเคลียรและเหตุวิบัติ เหลือวิสัยของ

มนุษยจะเกิดข้ึน 
6.พระเยซูคริสตเจาจะทรงเสด็จมาเพื่อยุติสงครามสับสนของโลกเพ่ืออาณาจักรจะครอบครอง

โลกหนึ่งพันป 

อารมาเกดโดน—ทางภูมิศาสตร 
อารมาเกดโดนไดอธิบายถึงส่ิงเลวรายของความกลัว เร่ืองส้ินสุดปลายของแผนดินโลก จะเปน

สงครามท่ีทําใหมนุษยฆาตัวตายมากท่ีสุดในประวัติศาสตรเพราะพวกเขาดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด 
ตามท่ีทานยอหนผูประพันธวิวรณเหน็วา ขนาดของสงครามอารมาเกดโดนไดเรียงรายเปนแนว

ยาวถึง 200 ไมล การขยายตัวอาจเปนไปไดในปาเลสไตนเปนหบุเขาแมน้ําจอรแดน จากทิศใตสุดของ
ทะเลกาลิลี ไปจดทะเลตายและแมน้ําแหงขอดเรียกวา วาติแอด อราบาห (Wali Al Arabah) ถึงทะเลสาบ
ของลีเลทอะคาวบา 
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ขณะท่ีอารมาเกดโดนเร่ิมตนเปนเวลาทีย่ิ่งใหญของการเร่ิมตนฟนฟแูละกลับใจใหม และความ
ทนทุกขลําบากท่ีสุด ชาวยวิจะเหน็พระพกัตรของพระเจา และจะยนิยอมรับพระเยซูคริสตเจาเปนองค
พระเมสสิยาหเปนคร้ังแรก (เศคาริยาห 138-9) พยากรณวา 1/3 ของชาวยวิจะหันกลับมาหาพระเยซู
คริสตเจา 

แตอารมาเกดโดนจะไมจํากัดแคแผนดนิของอิสราเอลหรือตะวนัออกกลางเทานั้น เพราะ
ตะวนัออกและตะวันตกจะพบกันในสงคราม ความสะดุงกลัวท่ียิ่งใหญท่ีสุดจะเปนคล่ืนกระทบท้ังโลก 
ท้ังเกาะตาง ๆ และภเูขาจะจมหายไป และอาวุธท้ังหลายที่เหลือเช่ือจะถูกปลอยนํามาใชหมด ทานเศคาริ
ยาห 13: 8, 9 ไดกลาววา “พระเจาตรัสวา ท่ัวทั้งแผนดินจะตองกําจัดเสียใหพนิาศสองในสาม และเหลือ
ไวหนึ่งในสาม...เขาจะรองทูลออกพระนามของเรา และเราจะตอบเขา เราจะกลาววาเขาท้ังหลายเปนชน
ชาติ และเขาจะกลาววา พระเยโฮวาหคือพระเจาของขาพเจา” พระธรรมตอนน้ี หมายความถึงชาวยวิซ่ึง
ในท่ีสุดจะหนักลับมาเช่ือพระเยซูคริสตเจา วิวรณ 16:20 “และบรรดาเกาะตาง ๆ ก็หนีหายไปและภูเขา
ท้ังหลายก็ไมมีผูใดพบ” 

อารมาเกดโดน—กองทัพตะวันออก 

เร่ิมแรก กองทัพจากตะวนัออก 200 ลานคนท่ีเขมแข็ง (ววิรณ 9: 16) จะยาตราทัพเขาไปทาง
ตะวนัออกกลาง เคร่ืองหมายการเคล่ือนทัพจะมาพบกันท่ีอิรัก ซ่ึงควบคุมสวนใหญของแมน้ํายูเฟรติส 
(ววิรณ 16:12) “ทูตสวรรคองคท่ีหกเทขันของตนลงท่ีแมน้ําใหญ คือแมน้ํายูเฟรติสทําใหน้ําในแมน้าํนั้น
แหง เพื่อเตรียมมรรคาไวสําหรับบรรดากษัตริยท่ีมาจากทิศตะวนัออก” 

ประการท่ีสอง ซาตานจะรวบรวมกองทัพของโลกเพื่อเผชิญกับความเคล่ือนไหวของกองทัพ
อิสราเอล บางทีเพราะวาความขัดแยงกันระหวางชาวอิสราเอลกับชาวอาหรับ ซ่ึงจะเขมงวดในการตัด
การสงน้ํามันไป บางทีอาจจะเปนความม่ันค่ังของทะเลตายในอิสราเอลก็เปนได 

อารมาเกดโดน—กรุงเยรูซาเล็ม 
ผูเผยพระวจนะของพระเจารายงานซํ้าแลวซํ้าอีกถึงการเกีย่วของกับเยรูซาเล็ม ในสงครามยุค

สุดทายนี้ (เศคาริยาห 12: 2-10, 14:2-3) เมืองนั้นเปนเหมือนกับถวยท่ีส่ันคลอนอยูในมือของคนท่ีตัวส่ัน 
ผูเผยพระวจนะโยเอลไดเหน็ “หุบเขาของโฮชาฟด” ใกลกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงพระเมสสิยาหจะ

ทําลายกองทัพของโลกในท่ีสุด (โยเอล 3:14) เมฆแหงสงครามขยายไปทางใตจดทะเลตายถึงอาวอควา
บา และเมืองทาท่ีสวยงามอีแล็ค 
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อารมาเกดโดน—การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสตเจา 

ขณะท่ีสงครามอารมาเกดโดนถึงจุดสุดยอด ดูเหมือนมนุษยจะสูญพนัธเสียแลว พระเยซูคริสต
เจาจะเสด็จกลับมา (ววิรณ 19) กองทัพในโลกจะกลับไปใชอาวุธตอสูพระคริสตเจา แตก็ไรประโยชน 
เพราะพระแสงคมจะออกจากพระโอษฐจะกลายเปน “ดาบท่ีคมกริบ” (วิวรณ 19:15) ซ่ึงมีฤทธ์ิจะทําลาย
การตอตานกองกําลังตาง ๆ ในโลกนี้ เปนดาบของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจา 
เพราะพระวจนะจากพระโอษฐของพระคริสตเจาจะขับกาํลังของโลกน้ีออกไป พระองคจะเสด็จมาอยาง
พระบรมมหากษัตริยเหนือกษัตริยท้ังหลาย และพระผูเปนเจาเหนือพระท้ังปวง 

คริสเตียนจะตองเตรียมตัวอยางไร? 

นี่คือปญหาท่ีใหญกวาทุกอยางในพระธรรมวิวรณ 13: 8 “....เวนแตคนท้ังปวงท่ีมีช่ือจดไวใน
หนังสือแหงชีวิตของพระเมษโปดก ผูถูกปลงพระชนมซ่ึงในพระดํารัสของพระองคเม่ือคร้ังยังไมเกิด
วันนัน้เลย” 

ในสดุดี 69: 28 “ผูใดทําบาปตอเราแลว เราจะลบช่ือผูนั้นเสียจากทะเบียนของเรา” 
เม่ือเราสรุปแลว คริสเตียนตองมีช่ืออยูในสมุดแหงชีวิต ซ่ึงพระเจาทรงสรางไวตั้งแตสรางโลก 

ในกอนสมัยของอาดัมและเอวาเสียดวยซํ้า ลักษณะของผูท่ีมีช่ือในสมุดแหงชีวิตคือ 
1. คริสเตียน ไดรับการไถโทษจากพระโลหิตของพระเมษโปดกแลว 
2. คริสเตียนท่ีไดกลับใจและมีช ีวิตใหมแลว 
3. คริสเตียนท่ียอมกระทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา 
ขอพระเจาทรงอวยพระพรเราทุกคน ใหเตรียมพรอมสําหรับอารมาเกดโดน อาเมน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม - เมษายน 

2007, หนา 33-36. 


