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โดย ยงยุทธ์ ฟูเกยีรติสุทธ์ิ 



 3 

สงครามคร้ังสุดท้าย Armageddon 

สภาพการเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบันได้สร้างความป่ันป่วนแก่สถานการณ์โลก อย่าง
มากมายทีเดียว ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ (Inflation) และเงินฝืด (recession) ในขณะท่ีผูน้ าประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ยงัผลสะทอ้นไปถึงเสถียรภาพทางการเมือง จะเห็นไดว้า่มีการเปล่ียนรัฐบาล และประกาศยุบ
สภากนัในหลายประเทศ ยิ่งสถานการณ์แต่ละประเทศประสบความยุ่งเหยิง ก็ท  าให้สถานการณ์โลก 
ตรึงเครียดไปดว้ย 

สงครามเกิดข้ึนในท่ีหลายแห่งทัว่ไป สงครามท่ีจะมีผลต่อทุกประเทศทัว่โลก ก็คือ สงครามใน
ตะวนัออกกลาง สงครามเม่ือเดือน ตุลาคมระหว่างอิสราเอล กับอียิปต์ และซีเรียนั้น ท าให้อาหรับ
ประกาศตดัน ้ ามนั เป็นเหตุให้เศรษฐกิจของหลายประเทศขาดทุน และถึงกบัเสียหายอยา่งหนกั แมแ้ต่
ประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาขาดน ้ ามนั และราคาน ้ ามนัถีบตวัข้ึนสูงล่ิว ยิ่งสร้างความเคร่งเครียดแก่
สถานการณ์โลก 

ชาติมหาอ านาจต่าง ๆ ไดเ้สริมสร้างอาวธุปรมาณูหรือ นิวเคลียร์ไวอ้ยา่งมาก และความรู้ในการ
สร้างอาวุธนิวเคลียร์ ก็ไม่ไดเ้ป็นความลบัอีกต่อไป เม่ือก่อนมีเพียง 5 ชาติเท่านั้นท่ีสร้างอาวุธนิวเคลียร์
ได้คือ สหรัฐ องักฤษ ฝร่ังเศส โซเวียต และจีน แต่ไม่นานมาน้ี อินเดียได้เพิ่มข้ึนมาเป็นชาติท่ี 6 ผู ้
สังเกตการณ์ในตะวนัออกกลางบางคนเช่ือวา่ อิสราเอลก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยูใ่นความครอบครอง แต่ยงั
เก็บไวเ้ป็นความลบั 

จากมูลเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้หลายคนสงสัย และถามกนัวา่ สงครามนิวเคลียร์จะเกิดข้ึน
ไหม มนุษยจ์ะถูกท าลายส้ินทั้งโลกหรือไม่ พระคริสตธรรมคมัภีร์พูดถึงสงครามโลกคร้ังสุดทา้ยว่า
อยา่งไร? 

จากการอ่านดูในพระค าของพระเจา้ จะเห็นชัดเจนว่า ได้มีการบรรยายถึงสงครามโลกคร้ัง
สุดทา้ย อยา่งละเอียดละออทีเดียว 

1. ช่ือ อารมาเก็ดโดน (Armageddon) เป็นอีกช่ือหน่ึงในการเรียกสงครามโลกคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผู ้
ต่อตา้นพระคริสต์ (Antichrist) จะเป็นผูน้ าของพลโลกในการส่งแสนยานุภาพ เขา้ถล่มอิสราเอลเพื่อ
ต่อสู้กษตัริยแ์ห่งกษตัริย ์คือ พระเยซูคริสตเจา้ในวิวรณ์ 16:14 เรียกการรบคร้ังน้ีวา่ “การสงครามในวนั
ใหญ่ของพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ” 

2. สนามรบ สนามรบของสงครามโลกคร้ังสุดท้ายมีจุดรวมส่วนใหญ่ในตะวนัออกกลาง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีทางเหนือตอนกลางของอิสราเอล หรือ ทางตอนใต้ของพื้นราบเอสดราเอลลอน 
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(Esdraelon) ดา้นตะวนัออกของจอร์แดน บริเวณน้ีเป็นหุบเขาใกลเ้ทือกเขา Megiddo ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ
สงครามน้ี คร้ังหน่ึงนโปเลียนมหาราชเคยพดูวา่ “กองทพัทัว่โลกสามารถท าสงครามกนัท่ีน่ี” 

พื้นราบ Esdraelon น้ี เคยเป็นสนามรบของสงครามใหญ่ในอดีต อาทิเช่น สงครามท่ีเดโบราห์
และบาราค ชนะพวกคะนาอนั กิเดโอนรบชนะคนมีเดียน การส้ินพระชนมข์องกษตัริยซ์าอูล เพราะการ
โจมตีของฟิลิสเตีย เป็นตน้ 

3. สงครามนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? วนัหน่ึงขา้งหน้าโลกจะตอ้งตกอยู่ในภาวะตะลึงอย่างท่ีสุด 
เพราะมีชนกลุ่มหน่ึงไดอ้นัตรธานหายไปจากโลกน้ีอยา่งลึกลบั ชนกลุ่มน้ีก็คือ คริสเตียนนัน่เอง 

ใน 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 บอกกบัเราถึงเหตุการณ์ส าคญัอนัน้ี “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่
อยากใหท้่านไม่ทราบความจริงเร่ืองคนท่ีล่วงหลบัไปแลว้ เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกขโ์ศกเศร้า อยา่งคนอ่ืน 
ๆ ท่ีไม่มีความหวงั เพราะในเม่ือเราเช่ือวา่พระเยซูทรงส้ินพระชนม ์และทรงคืนพระชนมแ์ลว้ โดยพระ
เยซูนั้น พระเจา้จะทรงน าบรรดาคนท่ีล่วงหลบัไปแลว้นั้น มากบัพระองค์ในขอ้น้ีเราขอบอกให้ท่าน
ทราบตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ว่า เราผูย้งัเป็นอยู่ และคอยองค์พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมา จะ
ล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นท่ีล่วงหลบัไปแลว้ก็หาไม่ ดว้ยวา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรค ์
ดว้ยพระด ารัสสั่งด้วยส าเนียงเรียกของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจา้ และคนทั้งปวงในพระ
คริสต์ทีต่ายแล้วจะเป็นขึน้มาก่อน หลงัจากน้ันเราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู่ จะถูกรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกับ
คนเหล่านี้ และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า ในฟ้าอากาศ อยา่งนั้นแหละ เราก็จะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
เป็นนิตย ์เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกนัดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ีเถิด” 

ใน 1 โครินธ์ 15:51-57 ก็ไดย้  ้าถึงความคิดอนัเดียวกนัน้ี “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ขา้พเจา้มีความล ้า
ลึกท่ีจะบอกแก่ท่าน คือวา่เราจะไม่ล่วงหลบัหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่หมดในชัว่ขณะ
เดียว ในพริบตาเดียว เม่ือเป่าแตรคร้ังสุดทา้ย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้ว จะเป็นขึ้นมา
ปราศจากเน่าเป่ือย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะวา่ส่ิงซ่ึงเน่าเป่ือยน้ีตอ้งสวมซ่ึงไม่เน่า
เป่ือย และสภาพอมตะน้ีตอ้งสวมสภาพมตะ เม่ือส่ิงซ่ึงเน่าเป่ือยนั้นจะสวมซ่ึงไม่เน่าเป่ือย และสภาพ
มตะน้ีจะสวมสภาพมตะ เม่ือนั้นตามซ่ึงเขียนไวใ้นพระคมัภีร์จะส าเร็จวา่ ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชยั
แลว้ โอมจัจุราชเอ๋ย ชยัชนะของเจา้อยู่ท่ีไหน โอ มจัจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจา้อยู่ท่ีไหน เหล็กไนของ
ความตายนั้นคือบาป และฤทธ์ิของบาปคือธรรมบญัญติั สาธุการแด่พระเจา้ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เรา
ทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจา้ของเรา” ทนัทีท่ีเสียงแตรดงัข้ึน คริสเตียนท่ีมีอยูใ่นโลกทั้งหมด จะลอย
ไปพบกบัพระเยซูคริสต์กลางทอ้งฟ้า คนท่ีไม่ใช่คริสเตียนนั้นก็จะอยูใ่นโลกน้ีอีกต่อไป เพื่อท่ีจะเผชิญ
กบัยุคมหาประลยัยุคแห่งความระทมขมข่ืน ซ่ึงไม่มียุคใดสมยัใดในประวติัศาสตร์โลกอีกแลว้ท่ีมนุษย์
จะเผชิญกบัความยากแคน้แสนเขญ็ถึงขนาดน้ี ในวิวรณ์บทท่ี 6 ถึง 19 ไดเ้ปิดเผยถึงความเป็นไปในดา้น
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ต่าง ๆ ในระยะ 7 ปีน้ี ซ่ึงเป็น 7 ปี แห่งกลียุค (Seven Year period of tribulation) พระเยซูคริสตเ์องได้
เปิดเผยถึงวนัแห่งความล าบากน้ี มทัธิว 24:25-30 “แต่พอส้ินความทุกขล์ าบากแห่งวนัเหล่านั้นแลว้ ดวง
อาทิตยจ์ะมืดไป และดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาส่ิงท่ีมีอ านาจใน
ทอ้งฟ้า จะสะเทือนสะทา้น เม่ือนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย ์จะปรากฏข้ึนในทอ้งฟ้า มนุษยทุ์กชาติทัว่โลก
จะตีอกร้องไห้แลว้จะเห็นบุตรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆในทอ้งฟ้าทรงฤทธานุภาพ และพระสิริเป็นอนั
มาก” 

มาระโก 13: 19-20 “ดว้ยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ล าบากอย่างท่ีไม่เคยมี ตั้งแต่พระเจา้
ทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวนัน้ีและในเบ้ืองหน้าจะไม่มีอีกต่อไป ถา้พระเจา้มิไดท้รงให้วนัเหล่านั้นย่น
สั้นเขา้ จะไม่มีมนุษยร์อดไดเ้ลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผูถู้กเลือกสรร ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกไว ้พระองค์
จึงทรงใหว้นัเหล่านั้นยน่สั้นเขา้” 

และในช่วงระยะสุดทา้ยของกลียคุ 7 ปีน้ีเอง ท่ีสงครามโลกคร้ังสุดทา้ย จะเกิดข้ึน Armageddon 
4. สาเหตุของสงครามโลกคร้ังสุดท้าย (Armageddon) 
นับตั้งแต่เร่ิมประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติสงครามได้เป็นปัญหาใหญ่ท่ีมนุษยพ์ยายามท่ีจะ

แกไ้ข หรือหลีกเล่ียง แต่ไม่วา่จะมีความพยายามแลว้สักเท่าไร สันติภาพ หรือ ความสงบก็หาไดเ้กิดข้ึน
ไม่ “เขาทั้งหลายไดรั้กษาแผลแห่งประชากรของเรา แต่เล็กนอ้ยกล่าววา่ สวสัดิภาพ สวสัดิภาพ เม่ือไม่มี
สวสัดิภาพเลย” (เยเรมีย ์6:14) 

บางคนตั้งค  าถามว่า มนุษยเ์ราจะอยู่กนัอย่างสันติไม่ได้หรือ ท าไมเราจะต้องฆ่าฟันกันด้วย
มนุษยไ์ม่อาจหลีกเล่ียงสงคราม ก็เพราะเขาไม่ยอมรับสาเหตุขั้นพื้นฐาน ท่ีพระคมัภีร์กล่าววา่ “อะไรเป็น
สาเหตุของสงคราม และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะววิาทกนัในพวกท่าน มิใช่กิเลสตณัหาของท่าน
หรือท่ีท าใหท้่านต่อสู้กนั ท่านทั้งหลายอยากได ้แต่ไม่ได ้ท่านก็ฆ่ากนั ท่านโลภแต่ไม่ได ้ท่านก็ทะเลาะ
และท าสงครามกนั ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ไดข้อ” (ยากอบ 4:1-2)  

เหตุผลส าหรับสงครามโลกคร้ังสุดทา้ย (Armageddon) กล่าวไดว้า่เป็นการพิพากษาต่อประเทศ
ต่าง ๆ (โยเอล 3:2 ววิรณ์ 16:14 15:15 และ 16:9)  

5. สงครามระเบิด 
ขัน้ท่ี 1 การโจมตีของสหพนัธ์กลุ่มชาติอาหรับ สงคราม Armageddon เปิดฉากดว้ยการบุกของ

กลุ่มชาติอาหรับตามค าพยากรณ์ของดาเนียล “พอถึงเวลาวาระสุดทา้ยพระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาสู้กบัเขา 
และพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเขา้ใส่ท่านอย่างลมบา้หมูพร้อมดว้ยรถรบ และพลมา้ และเรือรบเป็น
อนัมาก เขาจะเขา้มาในประเทศต่าง ๆ แลว้ไหลท่วม และผา่นไป” (ดาเนียล 11:40) กษัตริย์ทิศทักษิณ 
(ใต้) นี้ก็ได้แก่ประเทศอียิปต์ และอาหารอื่น ๆ ท่ีอยูต่อนใตข้องอิสราเอล ในปัจจุบนันัน่เอง ขณะท่ีกลุ่ม
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ชาติอาหรับเปิดการโจมตีเต็มอตัรานั้น รัสเซียก็จะส่งกองทพับุกลงมาเช่นกนั ในตะวนัออกกลาง พระ
คัมภีร์เรียกรัสเซียว่า กษัตริย์ทิศอุดร (เหนือ) ทพัของรัสเซียมีความเข้มแข็งมาก ประเทศอียิปต์ลิบยา
และดุซิม ก็ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของรัสเซีย (ดาเนียล 11:40-45) เร่ืองราวตอนน้ีก็พยากรณ์ไวเ้ช่นกนั ในเอ
เสเคียล 38:14-17 และโยเอล 2:1-10) รัสเซียเดิมนั้นก็มุ่งจะโจมตีอิสราเอล แต่เม่ือส่งทหารเขา้ในอียิปตก์็
ท  าการยดึครองประเทศอาหรับดว้ย ในปฐมกาล 16:12 ไดก้ล่าววา่ อาหรับเป็นดุจดงัลาป่า มือของเขาจะ
ต่อสู้คนทั้งปวง แต่ในเวลาสุดทา้ย อาหรับจะสามารถรวมกนัไดเ้ป็นกลุ่มประเทศท่ีน่าเกรงขามยิง่ 

ขัน้ท่ี 2 ในขณะท่ีรัสเซียท าการยดึครองแอฟริกาอยูน่ั้น กองทพัใหญ่ทางดา้นตะวนัออกก็เตรียม
บุกในตะวนัออกกลางเช่นกนั มีข่าวลือการระดมพลคร้ังใหญ่ของจีนแดง “แต่ข่าวจากทิศตะวนัออก 
และทิศเหนือจะกระท าให้เขาตกใจและ....” (ดาเนียล 11: 44) เหตุการณ์น้ีบรรยายไวใ้น วิวรณ์ 9:13-16 
เช่นนั้น ซ่ึงพดูถึงการลม้ตาย 33.33% (หน่ึงในสาม) ของพลโลกทั้งหมด 

ขณะท่ีรัสเซียมองข้ึนไปทางเหนือจากประเทศอียิปต์ รัสเซียก็จะได้ข่าวการฟ้ืนตัวของ
อาณาจกัรโรมนัท่ีเตรียมตวัจะเขา้ยุง่เก่ียวในสงครามตะวนัออกกลาง อาณาจกัรโรมนัท่ีฟ้ืนตวัน้ีนกัศาสน
ศาสตร์เช่ือว่าเป็นเครือประเทศในตลาดร่วมยุโรป ผู ้น าคือ ผู ้ต่อต้านพระคริสต์โรมัน (Roman 
Antichrist) จะยกกองทพัเขา้ป้องกนัอิสราเอลจากการโจมตีของอาหรับและรัสเซีย ทั้งน้ีเพราะผูต่้อตา้น
พระคริสต ์Antichrist ไดท้  าสัญญาป้องกนักบัอิสราเอล ตามค าพยากรณ์ล่วงหนา้ของดาเนียล 9:27 “ท่าน
จะท าพนัธสัญญาเขม้แขง็กบัคนเป็นอนัมากอยูห่น่ึงสัปดาห์ ผูท่ี้จะกระท าให้เกิดความวิบติันั้น จะมาบน
ปีกของส่ิงน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานท่ีไดก้ าหนดไวจ้ะถูกเทลงเหนือผูก้ระท าให้เกิดความวิบติั
นั้น” 

จากนั้นรัสเซียจะเดินทางกลบั จากอียิปตเ์ขา้สู่อิสราเอลอยา่งรวดเร็ว เพื่อรวบรวมแสนยานุภาพ
ท่ีนัน่ กองทพัอนัเกรียงไกรของโซเวยีตจะตั้งอยูใ่นบริเวณของกรุงเยรูซาเล็ม (ดาเนียล 11:44-45) 

ขั้นท่ี 3 ในการต่อสู้น้ีรัสเซียจะถูกท าลายย่อยยบั โดยอาณาจกัรของโรมนัใหม่ ภายใตก้ารน า
ของผูต่้อตา้นพระคริสต์ Antichrist (ดาเนียล 11:45 เอเสเคียล 38:18-39:5) เศคาริยาห์ ไดพู้ดถึงทหาร
เหล่าน้ีวา่ จะไดรั้บโรคระบาดในลกัษณะท่ีวา่ “คือ เน้ือของเขาจะเน่าไปเม่ือเขายงัยืนอยูไ่ด ้ตาของเขาจะ
เน่าคาเบา้ตา และล้ินของเขาจะเน่าคาปาก” (เศคาริยาห์ 14:12) 

นบัเป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวท่ีคนเรียนรู้พระคมัภีร์ ไม่อาจตีความหมายวา่โรคท่ีเศคาริยาห์พูด
ถึงคือโรคอะไร แต่จากการท่ีญ่ีปุ่นถูกระเบิดนิวเคลียร์ท่ีนางาซากิ และฮิโรชิมา สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
นั้น โลกเราจึงเขา้ใจค าพยากรณ์ของเศคาริยาห์ดีข้ึน 

อาวุธนิวเคลียร์จะตอ้งถูกน ามาใช้อย่างแน่นอนในอนาคต ประเทศ 2 มหาอ านาจจะไม่ทุ่มเงิน
นับพนั ๆ ล้าน โดยไม่น าส่ิงนั้นมาใช้ แมจ้ะมีการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ หลายสิบคร้ังท่ี เอลซิงกิ
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ประเทศฟินส์แลนด์ แต่เพราะความไม่ไวใ้จกนั อาวุธนิวเคลียร์แทนท่ีจะลดลงกลับเพิ่มจ านวนมากข้ึน
กวา่เก่า 

ขั้นท่ี 4 กษตัริยท์างด้านตะวนัออก ซ่ึงหมายถึงประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน จะ 
กรีธาทพัพล 200 ลา้นเดินทางมาถึง แม่น ้ ายเูฟรติส (Euphrates) เพื่อเตรียมเขา้โจมตีผูต่้อตา้นพระคริสต ์
ซ่ึงขณะนั้นจะอยูใ่นประเทศอิสราเอล (ววิรณ์ 16:12) 

ขัน้ท่ี 5 เพราะการเคล่ือนไหวของฝ่ายตะวนัออก ผูต่้อตา้นพระคริสตจ์ะท าการระดมพลทัว่โลก 
ท่ีจะท าการปราบกษตัริยห์ลายองคข์องตะวนัออก (พหูพจน์) ซ่ึงกองทพัเหล่าน้ีจะท าการเผชิญหนา้กนั 
ในแผ่นดินของอิสราเอล และพร้อมท่ีจะบดขยี้ อีกฝ่ายหน่ึงให้แหลกลาญไป และท่ีน่ีจะเป็นพื้นท่ีราบ
ของสงคราม Armageddon (ววิรณ์ 16:13-14)  

นาทีวกิฤติ มนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยค์าดไม่ถึงเลยวา่ วนัหน่ึงขา้งหนา้จะมีการเผชิญหนา้ทางทหารกวา่ 
300 ลา้นคนในอิสราเอล อารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยช์าติ ท่ีพฒันามาเป็นพนั ๆ ปีนั้นจะ
หมดลง 

ในท่ีสุดสงครามก็ถึงจุดระเบิด ณ หุบเขาแห่ง Armageddon (วิวรณ์ 16:16) การปะทะกนัอยา่ง
รุนแรงเกิดข้ึนรอบเยรูซาเล็ม และยดูาซ่ึงจ านวนพลรบเป็นร้อยลา้นน้ี ไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจเลยท่ียอห์น
ไดท้  านายถึงวา่ เลือดจะไหลสูงเทียมบงัเหียนมา้ เป็นระยะทางยาวถึง 300 กิโลเมตร (วิวรณ์ 14:20) ใน
หุบเขาจอร์แดน “ทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็ไดเ้ทขนัของตนลงในอากาศ และมีพระสุรเสียงดงัออกมาจากพระ
ท่ีนัง่ในพระวหิารนั้นวา่ “ส าเร็จแลว้” และเกิดมีฟ้าแลบ มีเสียงต่าง ๆ มีฟ้าร้อง และเกิดแผน่ดินไหวคร้ัง
ใหญ่ซ่ึงตั้งแต่มีมนุษยเ์กิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผน่ดินไหวร้ายแรงเช่นน้ีเลย มหานครนั้นก็แยก
ออกเป็นสามส่วน และบา้นเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจม พระเจา้มิไดท้รงลืมมหานครบาบิโลน 
พระองค์ทรงให้นครนั้น ด่ืมถ้วยแห่งพระพิโรธอนัใหญ่ของพระองค์ และบรรดาเกาะต่าง ๆ ก็หนี
หายไป และภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผูใ้ดพบ และมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจาฟ้าถูกคนทั้งปวงแต่ละกอ้นหนกั
ประมาณหา้สิบกิโลกรัม คนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจา้ เพราะภยัพิบติัท่ีเกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะวา่ภยั
พิบติัจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิง่นกั” (ววิรณ์ 16:17-21)  

ในขณะท่ีสงครามมหาวนิาศก าลงัด าเนินอยูน่ั้น เมืองทุกเมืองในโลกน้ีจะพงัพินาศกลายเป็นพื้น
ราบ การพงัทลายคร้ังน้ีอาจเป็นเพราะแผน่ดินไหวจากธรรมชาติจริง (วิวรณ์ 16: 18) หรือแผน่ดินไหว
เกิดจากการแลกเปล่ียนอาวธุนิวเคลียร์ของทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ยงิอาวธุมหาประลยัเขา้หากนั  

ท่านหลับตาวาดภาพสักนิดเถอะว่า โลกมนุษย์จะอลหม่านขนาดไหน เมืองใหญ่ ๆ เช่น 
นิวยอร์ค ซานฟรานซิสโก ลอนดอน มอสโคว ์ปักก่ิง โตเกียว รวมทั้งกรุงเทพมหานครดว้ยจะต้องพัง
พนิาศราบเป็นหน้ากลอง! ราบเรียบ! ไม่มีอะไรเหลอื! 
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ในขณะท่ีสงคราม Armageddon จะถึงจุดสุดยอด เส้ียวท่ีมนุษยจ์ะลา้งโลกดว้ยระเบิดอะตอมมิค
นั้นเอง พระเยซูคริสต์จะปรากฏตวัข้ึนการเสด็จกลับมาคร้ังท่ี 2 ของพระเยซูคริสต์ พระบาทของ
พระองค์จะแตะลงบนยอดเขามะกอกเทศเป็นแห่งแรก และภูเขามะกอกเทศจะแยกออกตรงกลางเป็น 2 
ลูก ทางเหนือ และใต ้(เศคาริยาห์ 14:4) การเสด็จกลบัมาคร้ังน้ี พระองค ์กลบัมาพร้อมผูท่ี้ไดเ้ช่ือ และ
วางใจในพระองคส่์วนผูท่ี้ไม่เช่ือในพระคริสตก์็จะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ และทิ้งลงในบึงไฟใหญ่ 

พระคริสต์จะสร้างอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ และจะปกครองด้วยพระองค์เองเป็นเวลา 
1000 ปี (หน่ึงพนัปี) กบัผูท่ี้วางใจในพระองค ์(คริสเตียน) ในระยะ 1000 ปีน้ี จะมีแต่ความสงบสุข ไร้
ทุกข ์และระบอบการปกครองจะเป็นแบบ Theocratic หมายถึงวา่ พระเจา้จะท าการปกครองประชาชน
โดยตรง ศูนยก์ารบญัชางานอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม 

การเสดจ็กลบัมาคร้ังที ่2 ของพระเยซูคริสต์ 

ในขณะท่ีสงคราม Armageddon จะถึงจุดสุดยอดนั้น พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาพร้อมสง่า
ราศี พระบาทของพระองค์จะแตะลงท่ียอดเขามะกอกเทศ ดา้นตะวนัออกของกรุงเยรูซาเล็ม  การเสด็จ
กลบัมาคร้ังน้ี ไม่ใช่มาเพื่อแสดงความรักหรือมาปลอบประโลม แต่เป็นการมาอยา่งพระเดช คือ มาเพื่อ 
“พิพากษาโลก” เราทุกคนจะตอ้งเผชิญกบัการพิพากษาอนัน่ากลวัยิ่งของพระเจา้ หากไม่มีพระคริสตใ์น
ชีวติของเรา นานาประเทศจะตอ้งยืนอยูต่่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้ “บรรดาประชาชาติต่าง ๆ จะประชุม
พร้อมกนัต่อพระพกัตร์พระองค ์และพระองคจ์ะทรงแยกมนุษยท์ั้งหลายออกเป็นสองพวก เหมือนอยา่ง
ผูเ้ล้ียงแกะ จะแยกแกะออกจากแพะ” (มทัธิว 25:32) 

1. สถานที่ การพิพากษาคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนในสถานท่ี ท่ีก าหนดไวแ้น่นอน คือ หุบเขาเยโฮชาฟัท 
(The Valley of Jehoshaphat) “เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งส้ิน และน าเขาลงมาท่ีหุบเขาเยโฮชา
ฟัท และเราจะเขา้สู่การพิพากษากบัเขาท่ีนั่น ด้วยเร่ืองประชากรของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา 
เพราะวา่เขาไดก้ระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และไดแ้บ่งแผน่ดินของเรา” (โยเอล 3:2) 

2. ข้อหา ขอ้หาท่ีชนชาติจะไดรั้บการกล่าวโทษ ก็คือ การปฏิบติัชาวยิว “แลว้พระมหากษตัริย์
จะตรัสกบัเขาวา่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ซ่ึงท่านมิไดก้ระท าแก่ผูต้  ่าตอ้ยท่ีสุดสักคนหน่ึงใน
พวกน้ี ก็เหมือนท่านมิได้กระท าแก่เราด้วย” (มทัธิว 25:45) และการปฏิเสธข่าวดีของพระเยซูคริสต ์
“หลกัการพิพากษามีอย่างน้ี คือความสว่างได้เขา้มาในโลกแล้ว แต่มนุษยไ์ด้รักความมืดมากกว่ารัก 
ความสวา่ง เพราะกิจการของเขาเลวทราม เพราะทุกคนท่ีประพฤติชัว่ก็เกลียดความสวา่ง และไม่มาถึง 
ความสวา่ง ดว้ยกลวัวา่การกระท าของตนจะปรากฏ แต่ผูท่ี้ประพฤติชอบก็มาสู่ความสวา่ง เพื่อให้เห็นวา่
การกระท าของเขานั้นไดก้ระท าโดยพึ่งพระเจา้” (ยอห์น 3:19-21) 
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3. ผลลพัธ์ การลงโทษส าหรับทุกคนท่ีไม่ไดบ้งัเกิดจากพระวิญญาณ คนท่ีไม่มีพระคริสตเจา้ใน
ชีวิต “พระองค์จะตรัสกบับรรดาผูท่ี้อยู่เบ้ืองซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์วา่ ท่านทั้งหลายผูต้อ้งแช่งสาป 
จงถอยไปจากเรา เขา้ไปอยูใ่นไฟซ่ึงไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย ์(ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับมารร้าย และสมุนของมนันั้น” 
(มทัธิว 25:41) 

ส่วนผูท่ี้บงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณแล้ว ก็จะไดรั้บพระพร เขา้ส่วนในแผ่นดินของพระเจา้ 
“ขณะนั้น พระมหากษตัริยจ์ะตรัสแก่บรรดาผูท่ี้อยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายท่ี
ไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัร ซ่ึงไดต้ระเตรียมไวส้ าหรับท่านทั้งหลาย
ตั้งแต่แรกสร้างโลก” (มทัธิว 25:34)  

ท่านได้ทราบเร่ืองราวของ Armageddon สงครามมหาประลัยท่ีพูดถึงข้างต้น มันมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตทุก ๆ คนมากทีเดียว บางคนอาจจะตายเสียก่อนท่ีจะไดเ้ห็นสงครามคร้ังสุดทา้ย แม้
กระนั้นก็ตาม เรากต็อ้งรับผดิชอบต่อหนา้พระเจา้อยูดี่  

พระคมัภีร์บอกกบัเราวา่ วนัหน่ึง คริสเตียนจะลอยไปพบพระเยซูกลางอากาศ คนท่ีตายไปใน
พระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมาใหม่ พร้อมดว้ยร่างกายใหม่ และเขาท่ีเช่ือในพระองคเ์หล่าน้ีจะมาพร้อมกบัพระ
คริสต ์เพื่อท่ีจะพิพากษาโลก แน่นอนท่ีสุด ท่านไม่อยากท่ีจะตกอยู่ในการพิพากษาซ่ึงท่ีอยูสุ่ดทา้ยก็คือ 
บึงไฟใหญ่ในนรก ท่านปรารถนาท่ีจะเป็นพลไพร่ของพระคริสต์ แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า ท่านจะเป็นคริส
เตียนได้อย่างไร ต่อไปน้ีเป็นข่าวดีของพระเจา้ท่ีเราอยากจะบอกแก่ท่าน 

แมม้นุษยจ์ะกบฏต่อพระเจา้ ก็หาไดท้  าให้พระองคล์ะทิ้งเราไม่ “แต่พระเจา้ทรงส าแดงความรัก
ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยูน่ั้น พระคริสต์ไดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา” 
(โรม 5:8) และเพราะการตายบนไมก้างเขน ของพระคริสตน่ี์เองท่ีเรากลายเป็นคนบริสุทธ์ิอีกคร้ังหน่ึง 
“แต่ท่านถูกบาดเจบ็ เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช ้ าเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอน
อนัท าใหเ้ราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่านท่ีท่านฟกช ้านั้นก็ใหเ้ราหายดี” (อิสยาห์ 53:5)  

แต่การรู้เท่าน้ียงัไม่เพียงพอ เราตอ้งเช่ือ และวางใจในพระเยซูคริสต์ คร้ังหน่ึงนายคุกเคยถาม
อคัรสาวกเปาโลผูรั้บใช้ของพระคริสต์ว่า “ขา้พเจา้จะตอ้งท าอย่างไรจึงจะรอดได”้ เปาโลและซีลาจึง
กล่าววา่ “จงเช่ือและวางใจในพระเยซูเจา้ และท่านจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่านดว้ย” (กิจการ 16:30-
31) 

ในวนันีท่้านสามารถจะอธิษฐาน และอญัเชิญพระคริสต์ให้เข้ามาสถิตในใจท่าน เพราะพระองค์
สัญญาไวว้่า “แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ต้อนรับพระองค์ ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) หากท่านไดก้ระท าอย่างน้ีดว้ยความจริงใจแล้ว 
วนัน้ีคือ วนัแห่งประสบการณ์ท่ีพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน 
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ถา้ท่านใคร่จะรู้เร่ืองราวของพระคริสต์มากข้ึน หรือมีขอ้สงสัยอะไร โปรดเขียนจดหมายไปท่ี
พระคริสตธรรมกรุงเทพ ฯ 68 ซอยสุสาน สาธรเหนือ กรุงเทพ ฯ 5 เรายินดีท่ีจะส่งหนงัสือบางเล่มท่ีจะ
ช่วยใหท้่านมีความกระจ่างมากข้ึนขอพระเจา้อวยพระพร 

 

ยงยุทธ์ิ ฟูเกยีรติสุทธ์ิ 
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อน่ึง ผู้เขียนขอขอบคุณ Dr. Henry 
Breidenthal อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน 

พระคริสตธรรมกรุงเทพ ทีใ่ห้ข้อคิดอนัเป็น 
ประโยชน์อย่างมาก อกีทั้งกรุณาตรวจทาน 

ต้นฉบับ 
และขอขอบคุณ คุณสุพร ตู้สิริ ที่ 

ช่วยในการพมิพ์ดีด และคัดลอกข้อพระ 
คัมภีร์ต่าง ๆ ไว้ ณ ทีนี่ด้้วย 
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