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บทที ่1 พระเยซูคริสต์ใกล้จะเสดจ็กลบัมาแล้ว 

พระกิตติคุณโยฮนัไดบ้่งถึงพระเยซูคริสตไ์วด้งัน้ี 
“ในปฐมกาลพระวาทะด ารงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กบัพระเจา้ และพระวาทะทรงเป็น

พระเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงด ารงอยูก่บัพระเจา้ พระเจา้ทรงสร้างส่ิงทั้งปวงข้ึนมาโดยพระวาทะ ใน
บรรดาส่ิงท่ีเป็นมานั้น ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีเป็นมานอกเหนือพระวาทะ 

พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละทรงอยูท่่ามกลางเรา บริบูรณ์ดว้ยพระคุณและความจริง 
เราทั้งหลายไดเ้ห็นพระสง่าราศีของพระองค ์คือพระสง่าราศี อนัสมกบัพระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา” 

(พระธรรมยอห์น 1:1-3,14) 
การปรากฏพระองค์อีกคร้ังหน่ึงของพระเยซูคริสต์ ผูท้รงเป็นพระภาคท่ีสองในตรีเอกานุภาพ

ของพระเจา้นั้น จะเป็นเหตุการณ์ท่ีอุบติัข้ึนอยา่งรวดเร็วท่ีสุด และแพร่สะพดัมากท่ีสุดกวา่เหตุการณ์ใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนนบัตั้งแต่พระเจา้ไดท้รงวางรากสร้างโลก ในตอนรุ่งอรุณแห่งประวติัศาสตร์มนุษยชาติพระ
เจา้ไดท้รงสัญญาวา่ พระผูช่้วยใหร้อดของโลกจะเสด็จมารับสภาพมนุษยจ์ากพงศพ์นัธ์ุของหญิง และใน
ท่ีสุดเม่ือครบก าหนดเวลาของพระองค ์ขณะท่ีทูตสวรรคก์ าลงัเฝ้ามองอยูอ่ยา่งเกรงขามนั้น พระบุตรองค์
เดียวของพระเจา้ไดส้ละราชบลัลงัก์ในสวรรคส์ถานอนัสูงสุดของพระองค ์ลงมาประสูติจากครรภข์อง
หญิงสาวพรหมจารียผ์ูย้ากจนชาวยิว ณ หมู่บา้นเล็ก ๆ ในเมืองปาเลสไตน์ ซ่ึงมีช่ือว่า บา้นเบธเลเฮ็ม
ประวติัเก่ียวกบัพระชนมชีพและพระราชกิจขององคพ์ระเยซูคริสต ์ก็เป็นท านองเดียวกนักบัการประสูติ
ของพระองค ์คือมีลกัษณะพิเศษเฉพาะพระองค ์

บุคคลานุภาพขององค์พระเยซูคริสต์ 

เม่ือเราอ่านพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม เราจะพบทนัทีวา่พระชนมชีพของพระเยซูนั้น แตกต่างไปจาก
ชีวิตของบุคคลอ่ืน ๆ เม่ือมองในแง่หน่ึงดูเหมือนวา่พระชนมชีพของพระองคไ์ม่มีอะไรท่ีน่าประทบัใจ
เลย เพราะพระองคไ์ดใ้ชเ้วลา 30 ปี แรกแห่งพระชนมชีพอยูใ่นหมู่บา้นนาซาเร็ธ ประกอบอาชีพเป็นช่าง
ไม ้เม่ือพระองคท์รงเร่ิมพระราชกิจของพระองค ์พระองคไ์ดเ้ลือกคนท่ีไม่มีช่ือเสียง และไม่ค่อยเฉลียว
ฉลาดเท่าใดนกั มาเป็นอคัรสาวกของพระองค์ พระองค์ไม่เคยแต่งหนงัสือ หรือเดินทางจากบา้นของ
พระองคไ์ปไหนมาไหนเกินกวา่ 150 กม. และส้ินพระชมน์อยา่งน่าสังเวชท่ีสุดบนไมก้างเขนซ่ึงใชเ้ป็น
ท่ีประหารชีวิตอาชญากรท่ีกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ แต่ถา้จะมองกนัในอีกแง่หน่ึงพระเยซูคริสต์ได้
ประกาศพระองค์อย่างอาจหาญว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจา้ ผูท้รงพระชนม์อยู่
เพียงพระองค์เดียวทรงป็นพระผูช่้วยให้รอดของมวลมนุษย ์ตามท่ีพระเจา้ได้ทรงสัญญาไว ้และได้
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ส าแดงการอศัจรรยม์ากมายเป็นการยืนยนัขอ้อา้งถึงพระองค์ พระองค์ทรงสอนถึงความจริงฝ่ายจิต
วิญญาณเก่ียวกับพระเจา้และฟ้าสวรรค์ อย่างมีฤทธ์ิอ านาจและมกัจะทรงสอนถึงเร่ืองการสถาปนา
ราชอาณาจกัรแห่งความยุติธรรมและสันติสุขอนักวา้งใหญ่ไพศาลของพระองค์ ทรงท านายถึงการ
ส้ินพระชนม์ และการท่ีพระองค์จะทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ในวนัท่ีสาม และค าท านายของพระองค์ก็ได้
ส าเร็จสมจริง โดยพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมแ์ละฟ้ืนคืนพระชมน์อีกภายหลงัจากส้ินพระชนมแ์ลว้สามวนั 
จากนั้นก็ปรากฏให้สาวกไดเ้ห็นหลายคร้ังหลายคราว ตลอดระยะเวลา 40 วนัหลงัจากพระองคท์รงฟ้ืน
คืนพระชนม์ มีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีพระองค์ทรงปรากฎพระองค์ให้ประชาชนกว่า 500 คน ไดเ้ห็นในคราว
เดียวกนั พระองค์ไดเ้สด็จข้ึนสู่ฟ้าสวรรค์และหายลบัไป ต่อหน้าต่อตาของบรรดาสาวกของพระองค ์
โดยไดท้รงสัญญาไวว้า่ วนัหน่ึงขา้งหนา้พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาพร้อมดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีของ
พระองค ์

มทีั้งผู้รับและไม่รับ 

ผลท่ีเกิดจากพระชนมชีพ การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชมน์ขององคพ์ระเยซูคริสต ์อาจ
พิจารณาไดเ้ป็น 2 แง่เดียวกนั ในคริสตศตวรรษแรก ประชาชนหลายพนัคนไดรั้บการเปล่ียนแปลงจิตใจ
ใหม่ โดยการฟังข่าวประเสริฐเร่ืองความรอด ซ่ึงบรรดาอคัรสาวกของพระเยซูคริสต์ไดเ้ทศนาให้พวก
เขาฟัง เป็นใจความพอสรุปได้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผูช่้วยให้รอดของมนุษยทุ์กคน พระองค์ทรง
ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน และในวนัท่ีสามพระองค์ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ ผูใ้ดมีความศรัทธาใน
พระองค์ผูน้ั้นจะไดรั้บความรอด ผูเ้ช่ือท่ีอยู่ในคริสตศตวรรษแรกนั้น ต่างก็ป่าวประกาศข่าวประเสริฐ
เร่ืองความรอด ไปจนทัว่พิภพในสมยันั้น และในศตวรรษต่อ ๆ มาจนกระทัว่ถึงปัจจุบนัน้ีคนเป็น
จ านวนมากมายหลายลา้นคน ไดพ้บกบัวิถีทางท่ีจะหลุดพน้จากอ านาจแห่งความผิดบาปและช าระลา้ง
ความผิดบาปทั้งมวลท่ีเขาไดก้ระท าไปแลว้ และแมจ้นบดัน้ี คนเป็นอนัมากท่ีไดรั้บความช่ืนชมยินดี 
ไดรั้บก าลงักายและก าลงัใจซ่ึงพระเยซูคริสต ์ผูท้รงพระชนมอ์ยูใ่นสภาพเหนือธรรมชาติเป็นผูป้ระทาน
ให ้ในวาระท่ีเขาไดรั้บความทุกขเวทนา และความเศร้าโศกเน่ืองจากการถูกข่มเหง 

แต่ถา้เราจะมองดูในอีกแง่หน่ึง เราก็จะพบว่า คนเป็นจ านวนไม่ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทัว่
โลก ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นคริสเตียน และคริสเตียนท่ียอมรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดและองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเขาอย่างจริงใจนั้น ก็มีเพียงนอ้ยนิด ในปัจจุบนัความเจริญทางดา้นวตัถุพลุ่งข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่
จิตใจของมนุษยใ์นปัจจุบนัหาไดดี้ไปกวา่ ในสมยัท่ีพระเยซูคริสตย์งัทรงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ีไม่ มนุษย์
ยงัมีความโลภ ความโหดร้าย การคิดคดทรยศ และราคะตณัหา เช่นเดียวกบัมนุษยใ์นสมยัก่อน การ
สงครามระหวา่งประเทศก็ยงัคงด าเนินอยู่ต่อไป ปัญหาเร่ืองความไม่เป็นธรรมในสังคม ก็ยงัคงมีอยูใ่น
สังคมมนุษย ์คนรวยก็รวยจนลน้ฟ้า คนจนก็ไม่มีวนัท่ีจะเงยหนา้อา้ปาก ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีวนัท่ีจะหมดไป
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จากสังคมมนุษย ์เม่ือเราไดพ้ิจารณาถึงความจริงซ่ึงไม่น่าช่ืนใจเหล่าน้ีแลว้ เราคงจะตอ้งสรุปวา่ ถา้พระ
ประสงค์ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์คือ เพื่อท่ีจะมาเปล่ียนแปลงจิตใจมนุษยชาติทั้งมวล ยุติ
สงคราม ท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคมขจดัการกระท าความผดิแลว้ พระราชกิจของพระองคค์งตอ้ง
ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

ช่วงเวลาทีพ่ระเจ้าทรงเตรียมไว้ 

แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้ความกระจ่างวา่ พระประสงคข์องพระเจา้ไม่ลม้เหลว และพระ
เยซูก็ไม่ไดผ้ิดพลาดเพราะตามความเป็นจริงแลว้ ยุคปัจจุบนัก็เป็นส่วนหน่ึงในแผนการณ์อนันิรันดร์
ของพระเจา้ หลายเดือนก่อนท่ีพระเยซูจะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน พระองคไ์ดต้รัสกบัพวกสาวกของ
พระองค์ว่าพระองค์จะถูกตรึงท่ีไมก้างเขน แต่พระองค์ก็ไดใ้ห้ความมัน่ใจแก่พวกเขาในทนัทีว่า การ
ส้ินพระชนมข์องพระองค์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ในสามวนัต่อมา เป็นพระราชกิจของ
พระองค์เพียงประการเดียว ท่ีพระเจ้าได้ทรงใช้ให้พระองค์กระท าเพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์และ
พระองค์ยงัไดต้รัสกบับรรดาสาวกอีกว่า การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค์ไม่ไดห้มายความว่า พระ
ราชกิจของพระองคส์ าเร็จบริบูรณ์แลว้ แต่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมายงัโลกมนุษยอี์กคร้ังหน่ึง เพื่อท่ีจะท า
ใหค้  าสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์เดิมท่ีวา่ พระองคจ์ะทรงกระท าให้โลกน้ีมีความสงบสุขปราศจาก
การสงคราม และเต็มไปดว้ย ความยุติธรรมและความจริงนั้น ส าเร็จครบถว้น และแมแ้ต่ในระยะสอง
สามวนั ก่อนท่ีพระองค์จะถูกน าไปตรึงท่ีกางเขน พระเยซูก็ยงัทรงรับสั่งถึงเหตุการณ์ท่ีมกัเรียกกนัว่า 
“หมายส าคญัก่อนกาลอวสาน” ซ่ึงท่านอาจจะอ่านพบเหตุการณ์บางตอนไดใ้นพระธรรมมทัธิวบทท่ี 24 
และบทท่ี 25 ท่านจะวา่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงท านายไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง ถึงการเสด็จกลบัมาของ
พระองค ์ในตอนสุดปลายแห่งยคุของโลกน้ีพระองคไ์ดต้รัสเป็นค าอุปมาถึงเร่ืองสาวพรหมจารีย ์สิบคน
โดยทรงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความโง่ และความฉลาดของหญิงเหล่านั้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ 
พระองคท์รงจากโลกน้ีไปเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น และหลงัจากนั้นพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาพร้อม
ดว้ยฤทธานุภาพและพระสง่าราศีเป็นอนัมาก ในเวลานั้นพระองคจ์ะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติจะ
ทรงแยกคนชอบธรรมออกจากคนอธรรม และจะทรงเช้ือเชิญคนชอบธรรมเหล่านั้นวา่ “ท่านทั้งหลายท่ี
ไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัร ซ่ึงไดต้ระเตรียมไวส้ าหรับท่านทั้งหลาย
ตั้งแต่แรกสร้างโลก” 

โดยสรุป เราอาจจะกล่าวไดว้า่ พระเยซูไดต้รัสแก่เหล่าสาวกของพระองคอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้น
วา่ ภายหลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมแ์ละทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์และ
วนัหน่ึงพระองค์จะเสด็จกลบัมาอีกเพื่อท าให้ค  าพยากรณ์ทุกค าในพระวจนะของพระเจา้ส าเร็จครบ
บริบูรณ์ ยุคปัจจุบนัก็เป็นส่วนหน่ึงในพระราชกิจของพระองค์ คือเป็นช่วงเวลาระหว่างการเสด็จข้ึนสู่
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สวรรค์ของพระองค์กบัการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง การเสด็จเขา้มาในโลกคร้ังแรกของพระองค์นั้น 
พระองค์เขา้มาในลกัษณะอนัต ่าตอ้ยและน่าดูถูกเหยียดหยาม แต่การเสด็จมาคร้ังท่ีสองน้ี พระองค์จะ
เสด็จมาพร้อมดว้ยสง่าราศีในตอนปลายยุคคริสตจกัร (Church Age) เหตุฉะนั้น สถานการณ์ของโลก
ปัจจุบนัหาได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่พระเจา้ไม่ และก็ไม่เป็นเคร่ืองแสดงว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู ้
ลม้เหลว แต่ส่ิงเหล่าน้ีคือส่วนหน่ึงในแผนการอนันิรันดร์ของพระเจา้ 

การเสด็จมาพร้อมด้วยฤทธานุภาพและพระสง่าราศี 

ความจริงท่ีว่า พระเยซูคริสต์เจา้จะเสด็จกลับมายงัโลกน้ี เพื่อกระท าให้ค  าพยากรณ์ในพระ
คมัภีร์ส าเร็จครบบริบูรณ์ โดยการท่ีพระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกข้ึนใหม่ให้มีสภาพเป็นยุคทอง
เหนือบรรดายุคทองทั้งหลายของโลกน้ี ซ่ึงทั้งแผ่นดินโลกจะมีแต่ความสงบสุข อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรและพืชพนัธ์ุธัญญาหาร และจะมีความชอบธรรมทัว่ทุกหนทุกแห่ง พระเจา้ได้แสดงให้เรา
เห็นหลายคร้ังในพระกิตติคุณ 4 เล่มของพระองค์ และในพระธรรมกิจการของอคัรสาวก ขอให้เรา
พิจารณาจากพระด ารัสของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงไดต้รัสกบัเหล่าสาวกของพระองค ์

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่ คราวเม่ือบุตรมนุษยจ์ะนัง่บนพระท่ีนัง่อนั
รุ่งเรืองนั้น พวกท่านท่ีไดติ้ดตามเรามาจะไดน้ัง่บนบงัลงัก์สิบสองท่ี พิพากษาชนชาติอิสราเอลสิบสอง
เผา่” (พระธรรมมทัธิว 19:28) 

และเม่ือคราวท่ีอคัรสาวกเปโตรไดเ้ช้ือเชิญให้ชาวยิวกลบัใจรับเอาพระเยซูคริสต์เจา้เป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเขา ท่านไดก้ล่าววา่ 

“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงหนักลบัและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจา้จะทรงลบลา้งความผิดบาปของ
ท่านเสีย เพื่อวาระพกัผอ่นหยอ่นใจ จะไดม้าจากพระพกัตร์พระเจา้ และเพื่อพระองค์จะไดท้รงใชพ้ระ
คริสตซ่ึ์งก าหนดไวแ้ลว้นั้น มาเพื่อท่านทั้งหลายคือพระเยซู พระองคน์ั้นสวรรคจ์ะตอ้งรับไวจ้นถึงวาระ
เม่ือส่ิงสารพดัจะตั้งตน้ใหม่ ตามซ่ึงพระเจา้ได้ตรัสไว ้โดยปากบรรดาผูเ้ผยพระวจนะบริสุทธ์ิของ
พระองคต์ั้งแต่กาลโบราณมา” (พระธรรมกิจการ 3:19-21) 

เหตุการณ์แรก คอื การรับขึน้ไปสวรรค์ทั้งเป็น (rapture)  

การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์เพื่อท่ีจะสถาปนาราชอาณาจกัรของพระองคน์ั้น ไม่ใช่เป็น
เหตุการณ์แรก แห่งการเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึงของพระองค์ แต่อยา่งไรก็ดี การสถาปนาราชอาณาจกัรนั้น 
ตอ้งถือว่าเป็นการกระท าให้พระสัญญา ซ่ึงพระองค์ไดใ้ห้ไวก้บัเหล่าสาวกของพระองคใ์นคืนสุดทา้ย
ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงท่ีกางเขน ส าเร็จครบบริบูรณ์ พระองคต์รัสไวใ้นคร้ังกระนั้นวา่ 
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“อยา่ให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจา้ จงวางใจในเราดว้ย ในพระนิเวศน์ของ
พระบิดาเรามีท่ีอยู่เป็นอนัมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแลว้ เพราะเราไดจ้ดัเตรียมท่ีไวส้ าหรับท่าน
ทั้งหลาย เม่ือเราไปจดัเตรียมท่ีไวส้ าหรับท่านแลว้ เราจะกลบัมาอีกรับท่านไปอยู่กบัเรา เพื่อว่าเราอยู่ท่ี
ไหน ท่านทั้งหลายจะไดอ้ยูท่ี่นัน่ดว้ย” (พระธรรมยอห์น 14:1-3) 

อคัรสาวกเปาโลก็ได้กล่าวถึง เร่ืองการรับข้ึนไปในฟ้าสวรรค์ ดว้ยเช่นกนั ดงัปรากฏในพระ
ธรรมเธสะโลนิกาฉบบัตน้ดงัน้ี 

“ดว้ยว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ จะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ยพระด ารัสสั่ง และด้วยส าเนียงเรียกของ
เทพบดี และดว้ยเสียงแตรของพระเจา้ และคนทั้งปวงในพระคริสตท่ี์ตายแลว้จะเป็นข้ึนมาก่อน หลงัจาก
นั้นเราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู ่จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ในฟ้าอากาศ อยา่งนั้นแหละเราจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16,17) 

จุดประสงค์อนัเด่นชดั ในการเสด็จกลบัมาขององค์พระเยซูคริสต ์ก็คือ ท าให้พระสัญญาสอง
ขอ้ของพระองค์ส าเร็จครบบริบูรณ์ การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองน้ี จะเกิดเหตุการณ์ข้ึนเป็นสองระยะ 
ระยะแรก องคพ์ระเยซูคริสตเจา้จะเสด็จกลบัมารับเอาบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค ์ดว้ยพระองคเ์อง โดยจะ
ทรงเรียกผูท่ี้ตายไปแลว้ใหฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมาก่อนจากนั้น ก็จะทรงรับบุคคลเหล่านั้นข้ึนไปในเมฆพร้อม
กบัผูท่ี้เช่ือในพระองค์ ท่ียงัมีชีวิตอยู่ ระยะท่ีสอง พระองค์จะเสด็จกลบัมาเพื่อกวาดล้างพวกท่ีเป็น
ปฏิปักษ์ต่อพระองค์ เพื่อพิพากษาประชาชาติ และ สถาปนาระบอบการปรครองอนัชอบธรรมบน
แผน่ดินโลก 

การรับวสุิทธิชนขึน้ไปสวรรค์ทั้งเป็น อาจจะเกดิขึน้วนันีก้ไ็ด้ 

เพื่อท่ีจะให้เขา้ใจดียิ่งข้ึน จึงใคร่จะขออธิบายเร่ืองการรับข้ึนไปทั้งเป็นอีกสักเล็กน้อย เพราะ
จะตอ้งเขา้ใจว่า เม่ือพระเยซูคริสตรั์บผูท่ี้เช่ือในพระองคข้ึ์นไปนั้น พระองคไ์ดน้ าคนเหล่านั้นไปอยูใ่น
คริสตจกัรของพระองค ์จากนั้นพระองคจึ์งเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง คือเป็นระยะท่ีสอง ของการเสด็จกลบัมา 
ดงันั้นระยะแรก คือการรับข้ึนไปทั้งเป็นจึงไม่เก่ียวข้องกับระยะท่ีสอง คือเม่ือพระองค์จะเสด็จมา
ครอบครองโลก แมแ้ต่น้อย ก่อนท่ีพระองค์จะสถาปนาราชอาณาจกัรของพระองค์ จะมีหมายส าคญั
เกิดข้ึนหลายประการ รวมทั้งความทุกขอ์นัใหญ่หลวง ตามท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวไวใ้นพระธรรมมทัธิวบท
ท่ี 24 ขอ้ 21 ดว้ย ซ่ึงความทุกขย์ากน้ีจะเกิดข้ึนภายหลงัท่ีมีการรับข้ึนทั้งเป็นไดเ้กิดข้ึนแลว้ หนงัสือเล่ม
หน่ึงซ่ึงบิดาของขา้พเจา้ คือ ดร.เอ็ม. อาร์. ดี. ฮาน โปรดปรานมาก ช่ือว่า “อาจจะเป็นวนัน้ีก็ได”้ ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงความจริง ท่ีให้ชีวิตชีวาแก่ผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตทุ์กคน ซ่ึงพอจะสรุปไดว้า่ การเสด็จ
กลบัมาของพระเยซูคริสตน์ั้น อาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือและอาจจะท าให้กิจการต่าง ๆ เกิดการขลุกขลกัหรือ
หยุดชะงกัลง (ขา้พเจา้ก็เช่ืออยา่งแน่วแน่วา่จะตอ้งเป็นเช่นนั้น) และก่อนท่ีวาระของโลกน้ีจะส้ินสุดลง 
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เราจะไดย้นิส าเนียงเรียกของเทพบดีและเสียงแตรของพระเจา้ และในพริบตานั้นพระเยซูคริสตก์็จะทรง
รับเราข้ึนไปพบพระองคใ์นเมฆ 

ความเช่ือของคริสตจักรสมยัแรก 

ประมาณปีคริสตศกัราชท่ี 50 คือเม่ืออาจารยเ์ปาโลเขียนจดหมายฝากฉบบัแรกของท่าน คริส
เตียนสมยันั้น เฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ พวกเขาคาดคะเนกนัว่า พระองค์
จะตอ้งเสด็จกลบัมาไม่เวลาใดก็เวลาหน่ึงในช่วงชีวิตของพวกเขา อาจารยเ์ปาโลไดย้กเอาชาวเมืองเธ
สะโลนิกาข้ึนมาเป็นตวัอยา่งในเร่ืองความเช่ือ ความกระตือรือร้นและการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้
ดว้ยความเตม็ใจท่านไดก้ล่าววา่ 

“เพราะคนเหล่านั้นก็ไดร้ายงานเก่ียวกบัเราว่าเราไดรั้บการตอ้นรับจากพวกท่านอย่างไร และ
กล่าวถึงการท่ีท่านไดล้ะทิ้งรูปเคารพ และหนัมาหาพระเจา้เพื่อรับใชพ้ระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่และเท่ียง
แทแ้ละรอคอยพระบุตรองค์เดียวของพระเจา้จากสวรรค์ซ่ึงพระเจา้ทรงให้เป็นข้ึนมาจากความตาย คือ
พระเยซูคริสต์ผูท้รงช่วยให้เราพน้จากพระอาชญา ท่ีจะมีมาภายหน้านั้น” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 
1:9,10) 

คริสเตียนสมยัแรกเหล่านั้น รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงได้แสดงให้เห็นว่า เขา
เหล่านั้นมีความหวงัในพระองคทุ์กขณะจิต ในระยะเวลาต่อมา เม่ืออาจารยเ์ปาโลเขียนจดหมายถึงทิตสั 
ท่านก็ยงัไดบ้รรยายให้เราเห็นลกัษณะของคริสเตียนในสมยันั้นว่าเขา “คอยความสุขซ่ึงจะไดรั้บตาม
ความหวงั ไดแ้ก่การปรากฏของพระสิริของพระเจา้ใหญ่ยิ่ง คือพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรา” 
(พระธรรมทิตสั 2:13) 

ความทุกข์เขญ็คร้ังยิง่ใหญ่ 

คริสเตียนในคริสตศวรรษแรก ไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อยในเร่ืองการพิพากษาอันน่า
สะพรึงกลวั ซ่ึงพระเยซูไดท้รงพรรณนาไวใ้นพระธรรมมทัธิวบทท่ี 24 พระองคไ์ดต้รัสถึง “ส่ิงอนัน่า
สะอิดสะเอียน” ซ่ึงไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในพระวิหารของชาวยิว และพระองคไ์ดต้รัสวา่ เม่ือเหตุการณ์น้ี
เกิดข้ึนแลว้ เหตุการณ์ท่ีจะตามมาทนัทีก็คือ ความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่ซ่ึงมีความน่ากลวัมากกวา่คร้ัง
ใด ๆ เท่าท่ีโลกน้ีเคยประสบมา ความพินาศยอ่ยยบัจะเกิดข้ึนมากมายซ่ึง “ถา้มิไดท้รงให้วนัเหล่านั้นยน่
สั้นเขา้จะไม่มีมนุษยร์อดไดเ้ลย” (มทัธิว 24:22) และช่วงเวลาแห่งความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่น้ี ศาสดา
พยากรณ์เยเรมีย ์ก็ยงัไดพ้รรณนาเอาไวว้า่ “เป็นวบิากความทุกขเ์พราะวนันั้นเป็นวนัใหญ่กวา่ จะไม่มีวนั
อ่ืนเหมือน เป็นเฉพาะคราวความทุกข์ของยาโคบ แต่เขาจะได้พน้ความทุกข์นั้น” (พระธรรมเยเรมีย ์
30:7) เศคาริยาห์ ก็ไดพ้รรณนาไวเ้ช่นกนัวา่ 
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“ยะโฮวาตรัสวา่ จะเป็นไปทัว่แผน่ดิน สองส่วนจะตดัออกเสียแลตาย แลส่วนหน่ึงจะตั้งอยูใ่น
แผน่ดิน แลเราจะเอาส่วนหน่ึงนั้นในสามส่วนไวใ้นไฟแลช าระเขาทั้งหลายดุจดงัเงิน แลจะลองเขาดุจ
ลองทองค า เขาทั้งหลายจะร้องถึงพระนามของเรา และเราจะทรงสดบัฟังเขา เราจะวา่เขาทั้งหลายเป็น
พลไพร่ของเรา แลเขาทั้งหลายจะวา่ พระยะโฮวาเป็นพระเจา้ของเรา” (พระธรรมเศคาริยาห์ 13:8,9) 

คิดดูดี ๆ ความทุกข์ล าบากอนัใหญ่ยิ่งคร้ังน้ี จะตอ้งร้ายกาจกว่าความทุกข์คร้ังอ่ืน ๆ ท่ีพวกยิว
เคยไดรั้บ ไม่วา่จะเป็นในสมยัโรมนัหรือสมยัฮิตเลอร์ เพราะวา่ในคร้ังน้ี ชาวยิวจ านวน 2 ใน 3 ส่วนจะ
เสียชีวิต เหลือเพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น ท่ีจะยงัคงมีชีวิตอยู ่และผ่านพน้ช่วงเวลาแบ่งเหตุการณ์อนัร้าย
กาจคร้ังน้ีไปได ้ความจริงแลว้ คริสเตียนสมยัแรกไดเ้ฝ้ารอคอย และปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะไดเ้ห็นภาพ
การเสด็จกลบัมาขององค์พระเยซูคริสต์ พวกเขากล่าวขวญัถึงส่ิงน้ีในฐานะท่ีเป็น “ความหวงัท่ีเต็มไป
ดว้ยพระพร” ซ่ึงแสดงวา่ พวกเขาไม่เช่ือว่า พวกเขาคิดวา่พวกเขาจะตอ้งผา่นความทุกขย์ากล าบากอนั
ใหญ่หลวง ถา้หากพวกเขาจ าเป็นจะตอ้งประสบกบัส่ิงน้ีเสียก่อน แลว้พระเจา้จึงจะทรงรับเขาข้ึนไปทั้ง
เป็นพวกเขาคงจะตอ้งใคร่ครวญอยูเ่สมอวา่ เขาควรจะตายเสียก่อนดีกวา่ท่ีจะมีชีวิตอยูจ่นถึงวนันั้น แต่มี
ขอ้สังเกตอยู่อย่างหน่ึง คือ อาจารยเ์ปาโลไดแ้สดงให้คริสเตียนสมยันั้นเห็นวา่ออกจากร่างกาย คือการ
ไปอยู่กบัพระเจา้ (2 โครินธ์ 5:8) และการตายก็ได้ก าไร (ฟีลิปปี 1:21) ฉะนั้นพวกเขาย่อมจะไม่กลวั
ความตาย และมีความกระหายท่ีจะไดต้อ้นรับการเสด็จมาขององคพ์ระเยซูเจา้ ท าให้เราแน่ใจไดว้า่ เขา
เหล่านั้นจะตอ้งไม่เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเยซูตรัสเก่ียวกบัหมายส าคญัแห่งการเสด็จมา ของพระองค์
ได้อย่างครบถอ้น นอกจากน้ี พวกเขายงัได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัว่า พวกเขาไม่เช่ือว่าความทุกข์
ล าบากคร้ังยิง่ใหญ่จะเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์

ค าช้ีแจงของอาจารย์เปาโลเกีย่วกบัวาระน้ัน 

อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึงสองคร้ังคราวไปยงัคริสเตียนสองเมือง ท่านได้เตือนว่า 
ร่างกายของพวกเขาจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็นกายทิพย ์คือ จะตอ้งไม่ตาย ฝ่ายร่ายกาย ใน 1 เธสะโล
นิกา ท่านไดเ้ขียนไวว้า่ 

“หลงัจากนั้นเราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะได้
พบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย ์(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) 

และอีกคร้ังหน่ึง ท่านไดเ้ขียนไปยงัคริสเตียนในเมืองโครินธ์ เปิดเผยใหท้ราบวา่ 
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ขา้พเจา้มีความล ้าลึกท่ีจะบอกท่าน คือวา่เราจะไม่ล่วงหลบัหมดทุกคนแต่

เราจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่หมดในช่วงขณะเดียวในพริบตาเดียว เม่ือเป่าแตรคร้ังสุดทา้ย เพราะวา่มีเสียง
แตร และคนท่ีตายแลว้จะเป็นข้ึนมาปราศจากเน่าเป่ือย แลว้เราทั้งหลายจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่” (พระ
ธรรม 1 โครินธ์ 15:51,52) 
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ถอ้ยค าเหล่าน้ีช่วยให้ความเขา้ใจของเรากระจ่างข้ึนเป็นอนัมาก เพราะในตอนท่ีอาจารยเ์ปาโล
เขียนจดหมายสองฉบบัน้ี กรุงเยรูซาเร็มยงัไม่ถูกพวกโรมนัท าลาย ตวัท่านและคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ใน
สมยันั้นไม่มีทางท่ีจะทราบไดเ้ลยวา่ ส่ิงเหล่านั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไร นอกจากนั้น พวกเขาก็ไม่ตระหนกัถึง
ค าพยากรณ์ของพระเยซูในส่วนท่ีเก่ียวกบั “ส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียน” และการท่ีพระวิหารจะถูกท าลาย 
ซ่ึงจะตอ้งส าเร็จครบบริบูรณ์ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา พวกเขาเช่ืออยา่งมัน่คงแต่เพียงวา่ พระองค์
อาจจะเสด็จกลบัมารับพวกเขาเวลาหน่ึงเวลาใดก็เป็นได ้

ผลของความเช่ือเช่นน้ัน 

การท่ีคริสเตียนสมยันั้น มีความเช่ืออย่างมัน่คงว่า พระเยซูอาจจะเสด็จกลบัมาในทนัทีทนัใด 
ความเช่ือเช่นน้ีได้กระตุ้นให้พวกเขาเกิดความรักซ่ึงกันและกัน และด ารงชีวิตในทางบริสุทธ์ิ 
เช่นเดียวกนั ถา้คริสเตียนคนใดก็ตามท่ีหวงัเช่นน้ี เขาก็แสวงหาทางท่ีจะติดสนิทกบัพระเจา้เป็นประจ า
ทุกวนั เช่ือฟังค าสอนของพระเจา้ในทุกทาง และประพฤติตนในทางบริสุทธ์ิ ขอให้สังเกตดูคริสเตียนท่ี 
อคัรสาวกยอห์นเขียนจดหมายไปแนะน า “บดัน้ีลูกทั้งหลายเอ๋ย จงอยู่ในพระองค์ เพื่อวา่พระองค์ทรง
ปรากฏ เราทั้งหลายจะไดมี้ใจกลา้ และไม่หลบพระพกัตร์พระองคด์ว้ยความละอาย เม่ือพระองคเ์สด็จ
มา” (พระธรรมยอห์น 2:28) 

และอีกตอนหน่ึงท่ีเราควรสังเกตดู ก็คือในพระธรรม 1 ยอห์น 3:2,3 ท่ีวา่ 
“ท่านท่ีรักทั้งหลาย บดัน้ีเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้ และยงัไม่ปรากฏว่าต่อไปเบ้ืองหน้า

นั้น เราจะเป็นอยา่งไร แต่เรารู้วา่ เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค ์
เพราะวา่เราจะเห็นพระองคอ์ยา่งท่ีพระองคท์รงเป็นอยา่งอยูน่ั้น และทุกคนท่ีมีความหวงัอยา่งน้ี ก็ช าระ
ตนใหบ้ริสุทธ์ิ ดงัท่ีพระองคท์รงบริสุทธ์ิ” 

นอกจากน้ี หลักท่ีว่า “พระองค์จะเสด็จกลับมาเม่ือไรก็ได้” น้ียงัท าให้คริสเตียนเกิดความ
กระตือรือลน้ เขาจะปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้อยา่งดีท่ีสุดในวนัน้ี เพื่อรอรับการเสด็จกลบัมาของ
พระองค ์ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นวนัน้ีหรือพรุ่งน้ีก็เป็นได ้ท าใหเ้ขามีความช่ืนชมยนิดีและมีก าลงัใจท าให้
เกิดความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะมีชีวติท่ีบริสุทธ์ิและเป่ียมลน้ดว้ยความรัก ช่วยให้เขาอธิษฐานอยา่ง
สม ่าเสมอและช่วยดลใหจิ้ตใจของเขาจดจ่ออยูแ่ต่งานของพระองค ์

พี่นอ้งท่ีรัก การท่ีขา้พเจา้เขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึนมา ก็เพราะเหตุท่ีขา้พเจา้แน่ใจวา่ พระเยซูคริสต์
อาจเสด็จมาเม่ือไรก็ได ้หากวา่วนัน้ีเป็นวนัแห่งการเสด็จกลบัมาของพระองคอ์ะไรจะเกิดข้ึนกบัท่าน? 
ท่านก็ถูกรับข้ึนไปอยู่กบัพระองค์ในฟ้าสวรรค์ในสภาพของกายทิพยก์ระนั้นหรือ? หรือจะถูกละไว้
เบ้ืองหลงั เพื่อเผชิญกบัการพิพากษาของพระเจา้? จ  าไวใ้ห้ดีคติท่ีว่า “อาจจะเป็นวนัน้ีก็ได”้ นั้น ถูกตอ้ง
ทีเดียวดงันั้น ถา้ท่านยงัไม่ตอ้นรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่านอย่างแทจ้ริงแลว้ ก็จง
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กระท าเสียเด๋ียวน้ี เพราะพรุ่งน้ีจะสายเกินไปส าหรับท่าน พระคริสตธรรมคมัภีร์ประกาศวา่ “จงเช่ือใน
พระเยซูคริสต ์แลว้ท่านจะรอด” 

“การเช่ือ” หมายถึงการยอมรับโดยส้ินเชิงว่า ทุกถ้อยค าในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีกล่าวถึง
เร่ืองราวของพระองคน์ั้นถูกตอ้งและเป็นความจริง และในส่วนตวัของท่านเอง ท่านก็จะตอ้งรับเอาพระ
เยซูคริสตเ์ขา้มาสถิตในจิตใจในฐานะเป็นพระผูช่้วยให้รอด และเป็นความหวงัแห่งความรอดของท่าน 
แต่เพียงความหวงัเดียว 

“แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์พระองคก์็ประทานสิทธิ
ใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” (พระธรรมยอห์น 1:12) 
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บทที ่2 การเสดจ็กลบัมาของพระเยซูคริสต์แบ่งออกเป็นสอง

ระยะ 

เน้ือเพลงท่ีบรรดาทูตสวรรค์ขบัร้องประสานเสียงสรรเสริญพระเยซูในวนัท่ีพระองค์ประสูติ
นั้น บรรจุดว้ยถอ้ยค าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นองคส์ันติราชดงัน้ี “รัศมีภาพมีแด่พระเจา้
ในท่ีสูงสุด และแผ่นดินโลกจงมีความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง ซ่ึงพระองค์ทรงรักใคร่
นั้น” (พระธรรมลูกา 2:14) 

การป่าวประกาศด้วยบทเพลงของเหล่าทูตสวรรค์คร้ังก็ตรงกนัค าพยากรณ์ ท่ีบรรดาศาสดา
พยากรณ์ไดพ้ยากรณ์ไวอ้ยา่งพอดิบพอดีทีเดียว เพราะศาสดาพยากรณ์ไดท้  านายถึงการเสด็จมาของพระ
มาซีฮาวา่ จะน าสันติภาพมาสู่โลกและจะน าพระพรของพระเจา้ลงมาท่ามกลางอาณาจกัรต่าง ๆ  

“แลว้พระองค์ทรงวินิจฉัยความระหว่างประชาชนเป็นอนัมาก และจะทรงตดัสินให้ประเทศ
มหาอ านาจอนัอยูห่่างไกลนั้นกระท าตาม เขาทั้งหลายจะเอาดาบของเขาตีเป็นผาลไถนา และเอาหอกตี
เป็นขอส าหรับลิดแขนง ประเทศต่อประเทศจะไม่ยกดาบข้ึนต่อสู้กนั และเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีก
ต่อไป ต่างคนต่างก็นัง่อยู่ใตซุ้้มเถาองุ่นและใตต้น้มะเด่ือเทศของตน และจะไม่มีอะไรมาท าให้เขาสดุง้
กลวั ดว้ยวา่พระโอษฐข์องพระยะโฮวาเจา้แห่งพลโยธา ตรัสไวอ้ยา่งนั้น” (พระธรรมมีคา 4:3,4) 

เหตุใดค าพยากรณ์เหล่าน้ันจึงยงัไม่ส าเร็จ 

เม่ือพระเยซูหรือพระมาซีฮา พระผูช่้วยโลกให้รอดตามพระสัญญา เสด็จเขา้มาในโลกแลว้ ทุก
ส่ิงทุกอยา่งตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไวก้็ยงัไม่มีทีท่าวา่จะเกิดข้ึนไดเ้ลย เหล่าสาวกของพระเยซูและบรรดาผูท่ี้มี
ความเช่ือในพระองค์ ซ่ึงอาศยัอยู่ในประเทศยิวสมยันั้น ต่างหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้เห็นพระองค์
สถาปนาราชอาณาจกัรแห่งความมัน่คง สันติภาพและความยุติธรรม แทนท่ีจะเป็นเช่นนั้น การณ์กลบั
เป็นว่าพระองค์ส้ินพระชนม์บนไมเ้กงเขนของชาวโรมนั หลงัจากนั้นสามวนัก็ฟ้ืนคืนพระชนม์ข้ึนมา 
และทา้ยท่ีสุด เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ โดยไม่ทรงกระท าให้ค  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมดงักล่าวส าเร็จลง
แมแ้ต่ขอ้เดียว และในทุกวนัน้ี แมเ้วลาจะผา่นไปเกือบ 2,000 ปีมาแลว้ ผูท่ี้ไม่เช่ือในพระองค ์ผูท่ี้เยาะเยย้
พระองค์ก็มีมากข้ึนกว่าสมัยนั้ นมากมายนัก แต่ปรากฏว่ามีคนเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น ท่ีรู้จัก
ความสุขอนัแทจ้ริงในความรอดซ่ึงเขาไดรั้บเฉพาะตวั โดยการศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต ์มีคนเพีย ง
จ านวนนอ้ยท่ีรู้จกัรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐอนัทรงฤทธานุภาพ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลง
จิตใจมนุษย ์ยิ่งกวา่นั้นอีก อาชญากรรมซ่ึงเกิดมากมายตลอดทุกยุคทุกสมยัก็ยงัไม่มีวนัหมดไป นบัวนั
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แต่จะทวจี  านวนมากข้ึน จ านวนผูท่ี้ติดสุรายาเมาและยาเสพติดให้โทษก็ก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ความ
รักความอบอุ่นในครอบครัวสลายไป ลักษณะบ้านแตกสาแหรกขาดของครอบครัวมีมากข้ึน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดปัญหาอนัน่าวติกแก่สังคม อตัราการหยา่ร้างซ่ึงเพิ่มมากข้ึนทุกวนัเป็นเหตุให้เด็กตาด า ๆ ซ่ึงไม่
รู้อิโหน่อิเหน่ ตอ้งมีสภาพถูกทอดทิ้ง ขาดความรัก ความอบอุ่นและมีจิตใจสับสนวุน่วาย อนัเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีผลกัดนัใหเ้ขาตอ้งเลือกวิถีชีวิตในทางนอกกฎหมาย มาตรฐานทางศีลธรรมก าลงัจะเส่ือมลงเร่ือย 
ๆ และในชัว่อายขุองเราน้ีก็ยงัไม่มีทีท่าวา่จะกระเต้ืองข้ึนไดเ้ลย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ผดิพลาด 

ความจริงท่ีวา่ พระเยซูคริสตเจา้ไม่ทรงกระท าให้ค  าพยากรณ์เร่ืองการสถาปนาราชอาณาจกัร
แห่งความมัง่คัง่ สันติภาพ และความยุติธรรมส าเร็จลงนั้น ไม่ได้ท  าให้คริสเตียนตกอกตกใจว่า พระ
คมัภีร์ตอนน้ีผิดพลาดแต่ประการใดคริสเตียนทุกคนทราบดีว่า สภาพการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนัน้ีจ  าเป็น
จะตอ้งเกิดข้ึน สมดงัท่ีพระเยซูไดเ้คยตรัสไวแ้ลว้นั้นและในระหวา่งยุคปัจจุบนัหรือท่ีพระคมัภีร์เรียกวา่ 
ยุคสุดทา้ยน้ี พระเจา้ไดท้รงปฏิบติัพระราชกิจในการจดัเตรียมแผนการส าหรับคริสตจกัรของพระองค ์
พระเจา้ผูใ้หญ่ยิ่งสูงสุด ทรงเปิดโอกาสให้แก่มนุษยซ่ึ์งเต็มไปดว้ยความทะนงตน ความเห็นแก่ตวั และ
ความคิดคดทรยศ ไดรู้้จกักบัส่ิงท่ีเขาถือวา่โง่เขลา อ่อนแอ ต ่าตอ้ยและไร้สาระ องคพ์ระเยซูคริสตพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อด ผูท้รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร ผูท้รงพระชนมอ์ยูว่นัน้ีในสวรรคส์ถาน และข่าวประเสริฐ
แห่งพระคุณของพระองค์ ก าลงัประกาศอยู่ทัว่ไปบนแผ่นดินโลกเพื่อทุกคนท่ีหันหลงัให้กบัความผิด
บาป และกลบัใจมาเช่ือพระองค์ จะไดรั้บการช าระให้พน้จากการอธรรมทั้งส้ิน รับชีวิตนิรันดร์ และมี
สิทธิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ พระองคย์งัไม่ไดท้รงปกครองรัฐบาลท่ีมนุษยต์ั้งข้ึน ประเทศต่าง ๆ ก็อยู่
ภายใตก้ารบงการของพญามารซาตาน ซ่ึงอาจารยเ์ปาโลเรียกว่า “พระของสมยัน้ี” ในพระธรรม 2 โค
รินธ์ 4:4 ดงันั้นถึงแมว้่ามนุษยผ์ูเ้ต็มไปดว้ยความผิดบาปจะได้พยายามให้การศึกษา วฒันธรรม หรือ
หลกัปรัชญาต่าง ๆ ท่ีเขาคิดข้ึน ก็ไม่มีทางท่ีจะแกปั้ญหาอนัยากยิ่งท่ีสุดน้ีไดพ้ระเจา้ก าลงัจะพิสูจน์ให้
เห็นวา่ มีผูเ้ดียวท่ีจะช่วยโลกได ้คือ พระเยซูคริสต ์

แผนการของพระเจ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ 

ในการกล่าวต่อท่ีประชุมของบรรดาผูป้กครองคริสตจกัรซ่ึงไดม้ารวมกนัอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อท่ีจะอภิปรายถึงเร่ืองความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างคนต่างชาติกนัธรรมบญัญติั ยากอบได้กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา ถึงแผนการของพระเจา้ส าหรับยคุปัจจุบนั และยคุท่ีจะติดตามมาวา่ 
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“พี่นอ้งทั้งหลาย ขอฟังขา้พเจา้ ซิมโอนไดบ้อกแลว้วา่ พระเจา้ไดท้รงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติคร้ัง
แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหน่ึงออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์ ค  าของผูเ้ผยพระวจนะก็
สอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ี ดงัท่ีไดเ้ขียนไวว้า่ 

“ภายหลงัเราจะกลบัมา แลว้เราจะสร้างพลบัพลาของดาวดิ ซ่ึงพงัลงแลว้ข้ึนมาใหม่ ท่ีร้างหกัพงั
นั้นเราจะก่อข้ึนอีก และจะตั้งข้ึนใหม่ เพื่อคนอ่ืน ๆ จะได้แสวงหาองค์พระผูเ้ป็นเจ้า คือบรรดาคน
ต่างชาติซ่ึงเราจองไว”้ (พระธรรมกิจการ 15:13-17) 

ยากอบไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ คนต่างชาติท่ีกลบัใจใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือฟังธรรมบญัญติ ซ่ึง
เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบติัของชาวยิว เขาไดอ้ารัมภบทโดยเตือนใจผูฟั้งให้ระลึกถึงค ากล่าวของเปโตร 
เร่ืองความรอดของคนต่างชาติต่าง ๆ เพื่อทรงเลือกชนกลุ่มหน่ึงซ่ึงถือพระนามของพระองคใ์ห้ออกมา น่ี
คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เพราะเดิมทีนั้นถึงแมว้่า กฎหมายของโมเสส (ธรรมบญัญติั) จะอนุญาตให้คน
ต่างชาติท่ีกลบัใจใหม่ มีส่วนรวมในศาสนาของชาวยิว แต่ก็ยงัมีการแบ่งชั้นวรรณะระหว่างชาวยิวกบั
คนต่างชาติ ดงันั้นเม่ือพระเจา้ไดเ้ลือกคนต่างชาติของพระองค์ให้ออกมาจากบรรดาอาณาจกัรต่าง ๆ 
อาจถือไดว้่าพระเจา้ไดเ้ปล่ียนแปลงแผนการของพระองค์ไปแลว้ แต่ยากอบ ไดย้ืนยนักบัท่ีประชุมว่า 
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะส่ิงท่ีสอดคล้องตอ้งกันกับค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมของบรรดาศาสดา
พยากรณ์ทั้งหลาย ยากอบไม่ไดก้ล่าววา่ศาสดาพยากรณ์ ไดท้  านายไวอ้ยา่งละเอียด เก่ียวกบัแผนการของ
พระเจ้าส าหรับคริสตจกัรแต่เขากล่าวว่าส่ิงเหล่านั้นได้เกิดข้ึน สอดคล้องต้องกันกบัค าท านายของ
บรรดาศาสดาพยากรณ์และไดก้ล่าวว่า ค  าพยากรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการท่ีชาวยิวจะละทิ้งความผิดบาป 
และการท่ีพระเจา้จะทรงโปรดให้ชาวยิวกลบัสู่ดินแดนของตน ก็จะส าเร็จสมจริงเช่นกนัและเพื่อให้
ปัญหาน้ีกระจ่างข้ึน ยากอบจึงไดย้กเอาพระธรรมอาโมศในพระคมัภีร์เดิม ท่ีเขียนเป็นภาษากรีกข้ึนมา
อา้ง (พระธรรมอาโมศ 9:11,12) ซ่ึงขอ้ความตอนนั้นไดก้ล่าวถึงการท่ีพระเจา้จะทรงสร้างอาณาจกัรของ
ชาวยวิอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะเป็นผลใหม้นุษยชาติทั้งมวลไดรั้บการอวยพระพรจากพระเจา้ หรือจะกล่าวอีก
นยัหน่ึงวา่ เม่ือถึงวาระส้ินสุดของสมยัแห่งคริสตจกัร พระเจา้ก็จะทรงกระท าใหข้อ้ความทั้งหมดในพระ
คมัภีร์ ซ่ึงกล่าวถึงยุคท่ีก าลังจะมาอนัเป็นยุคท่ีมนุษยชาติจะสรรเสริญพระเจ้า สันติภาพจะเกิดข้ึน
โดยทัว่ไป และทุกคนจะช่ืนชมในพระพรแห่งความชอบธรรมของพระองคส์ าเร็จครบบริบูรณ์ 

ค าพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ 

สมยัคริสตจกัรปัจจุบนั ไม่เพียงแต่เป็นความจริงท่ีเกิดข้ึนถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์เท่านั้น แต่
ยงัเป็นการท าให้ค  าท านายบางประการของพระเยซูคริสตเจา้ ส าเร็จลงดว้ยในบทท่ี 13 ของพระธรรม
มดัธาย พระองค์ตรัสถึง “ความล ้ าลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์” โดยทรงยกอุปมาเร่ืองหน่ึงเปรียบเทียบให้
เห็นถึงลกัษณะของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั และยงัได้ทรงยกค าอุปมาเร่ืองผูห้ว่านพืช (พระธรรมมทัธิว 
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13:3-9, 13-28) ซ่ึงค าอุปมานั้นปรากฏวา่มีเมล็ดพืชประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของเมล็ดพืชทั้งหมด เท่านั้นท่ี
ตกลงในดินดีและเกิดผล ค าอุปมาน้ียอ่มแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ พระกิตติคุณของพระเจา้จะไม่เป็น
ท่ียอมรับกนัทัว่ไป ค าอุปมาเร่ืองขา้วละมานท่ามกลางตน้ขา้วสาลี (พระธรรมมทัธิว 13:24-30,36-43) 
แสดงว่าในระหว่างยุคของคริสตจกัร คริสเตียนประเภท “สวมหน้ากาก” จะเผยโฉมหน้าอนัแทจ้ริง
ออกมา ค าอุปมาเร่ืองเมล็ดพืชเมล็ดเล็กซ่ึงเพาะแลว้ กลบัจ าเริญข้ึนใหญ่โตกวา่ผกัทั้งปวง คือการท านาย
ว่าในยุคปัจจุบันสภาพแห่งคริสตจักรจะไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีพระเจ้าทรงประสงค์จะให้เป็น 
คริสตจกัรจะอยูภ่ายใตก้ารบงการของผูน้ าทางการเมือง มีการแสดงหาต าแหน่ง ยศศกัด์ิ และอ านาจ และ
จะไม่สนใจใยดีในเร่ืองความรอดส่วนบุคคลโดยการศรัทธาในพระเยซูคริสต ์

การท่ีพระเยซูเสด็จไปยงัไมก้างเขน ไม่ไดห้มายความว่าพระองค์จะไม่สถาปนาอาณาจกัรเสีย
แล้ว และการส้ินพระชนม์ไม่ได้เป็นการยกเลิกข้อความในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงพยากรณ์ถึงยุคแห่ง
สันติภาพ ความชอบธรรม และการอวยพระพรของพระเจา้ แต่พระเจา้ทรงจดัเตรียมแผนการนิรันดร์
ของพระองค์ไวแ้ลว้ โดยทรงมีพระประสงค์ท่ีเทพระมหากรุณาธิคุณลงมายงัโลกในระหว่างช่วงเวลา
แห่งการเสด็จเขา้มาในโลกคร้ังแรกของพระเยซูคริสต ์กบัการเสด็จกลบัมาปกครองโลกของพระองค ์

สองระยะการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

ในการท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวการเสด็จมาขององคพ์ระเยซูคริสตไ์ดดี้ข้ึน ก่อนอ่ืนท่านควรจะเขา้ใจ 
ยุคปัจจุบนัน้ีก็คือยุคท่ีพระเจา้ก าลงัทรงเรียกผูท่ี้เช่ือพระองค์ คริสตจกัรและท่านควรจะจ าไวเ้สมอว่า 
การเสด็จกลบัมาของพระองคน์ั้น จะเกิดข้ึนเป็น 2 ขั้น แต่ละขั้นจะเกิดข้ึนรวดเร็วมาก และมีเหตุการณ์ท่ี
ไม่เหมือนกนั ขั้นแรกพระองค์จะเสด็จกลบัมาเพื่อเรียกผูท่ี้เช่ือในพระองค์ซ่ึงตายไปแลว้ให้เป็นข้ึนมา 
และข้ึนไปหาพระองค์ในเมฆพร้อมกบัผูท่ี้เช่ือในพระองค์ซ่ึงยงัมีชีวิตอยู่ ขั้นท่ีสอง พระองค์จะเสด็จ
กลบัมาในฐานะพระเจา้เหนือเทพเจา้ทั้งหลาย และกษตัริยแ์ห่งบรรดากษตัริย ์

เพื่อท่ีจะทรงสถาปนาระบอบ การปกครองของพระองคบ์นโลกน้ี 
เหตุการณ์ขั้นแรกแห่งการเสด็จมาของพระองคน์ั้นท่านอาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ 
“องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ยพระด ารัสสั่ง ดว้ยส าเนียงเรียกของเทพบดี และ

ดว้ยเสียงแตรของพระเจา้ และคนทั้งปวงท่ีตายไปแลว้ในพระคริสต์จะเป็นข้ึนมาก่อน หลงัจากนั้นเรา
ทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู ่จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้า
อากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16,17) 

ขอให้สังเกตดี ๆ วา่เม่ือเหตุการณ์ขั้นแรกอุบติัข้ึนผูท่ี้เช่ือในพระองค์จะเป็นข้ึนมาจากตาย ผูท่ี้
เช่ือในพระองคซ่ึ์งยงัมีชีวติจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และคนทั้งสองพวกจะถูกรับข้ึนไปพบ
พระองคใ์นฟ้าอากาศ 
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ส่วนเหตุการณ์ขั้นท่ีสองนั้น ก็มีปรากฏอยูห่ลายท่ีหลายตอนในพระคมัภีร์เดิม ตวัอยา่งเช่น ใน
พระธรรมเศคาริยาห์ ซ่ึงกล่าววา่ 

“ในวนันั้นพระบาทของพระองค์จะยืนท่ียอดภูเขาเอลายโอน ซ่ึงอยู่ตรงเมืองเยรูซาเล็มขา้ง
ตะวนัออก และพระเยโฮวาห์จะเป็นกษตัริยค์รองทัว่ทั้งแผน่ดิน ในวนันั้นพระเยโฮวาห์จะเป็นพระเจา้
แต่เพียงองคเ์ดียว…” (พระธรรมเศคาริยาห์ 14:4,9) 

และอคัรสาวก ยอห์นก็ได้กล่าวถึงการเสด็จมาพร้อมด้วยสง่าราศีของพระเยซูคริสต์เช่นกนั 
ท่านไดก้ล่าววา่ 

“ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและนัยน์ตาทุกดวง และคนเหล่านั้นท่ีได้แทง
พระองค ์จะเห็นพระองค ์และมนุษยทุ์กชาติทัว่โลกจะร ่ าไหเ้พราะพระองค.์.. 

แลว้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถิดมีมา้ขาวตวัหน่ึง พระองคผ์ูท้รงมา้นั้น มีพระนาม
วา่ “สัตยซ่ื์อและสัตยจ์ริง” พระองคท์รงพิพากษาและท าสงครามดว้ยความเป็นธรรม 

พระองค์ทรงมีพระนามจารึก ท่ีฉลองพระองค์และท่ีตน้พระอูรุโคนขาของพระองค์ว่า “จอม
กษตัริยแ์ละจอมเจา้นาย” (พระธรรมววิรณ์ 1:7;19:11,16) 

จากถอ้ยค าของท่านอาจารยเ์ปาโลใน 1 เธสะโลนิกา 4 ยอ่มเป็นขอ้พิสูจน์วา่ เม่ือพระเยซูคริสต
เจา้เสด็จเขา้มาในโลกคร้ังท่ีสอง เพื่อจดัตั้งคริสตจกัรของพระองค์นั้น พระองค์จะทรงเปล่ียนร่างกาย
ของผูท่ี้เช่ือในพระองคทุ์กคน ให้มีรัศมีและทรงรับข้ึนไปพบพระองคใ์นฟ้าอากาศ อตัรทูตเปาโลไม่ได้
พูดอะไรมากกวา่น้ี ท่านมิไดพู้ดถึงการท่ีพระเจา้จะทรงพิพากษาผูท่ี้ไม่ไดเ้ช่ือในพระองค ์ดงันั้น เราจึง
เช่ือวา่ การรับข้ึนไปในสวรรคจ์ะตอ้งเกิดข้ึนก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา ดว้ยฤทธานุภาพและ
สง่าราศีเป็นอนัมาก และท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงระยะแรกแห่งการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ และระยะแรกเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจอุบติัข้ึนอย่างทนัทีทนัใดก็ได้ คริสเตียนทุกคน
ตระหนักแน่ว่า การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ย่อมจะเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ และเหตุการณ์น้ี ก็คือ
เหตุการณ์ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสแก่พวกสาวกของพระองคว์า่ 

“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวงัอยูเ่พราะท่านไม่รู้วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านจะเสด็จมา
เวลาไหน....เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว ้เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์
จะเสด็จมา” (พระธรรมมทัธิว 24:42,44) 

ท่านอาจารยไ์ดบ้รรยายลกัษณะของคริสเตียนในสมยัแรกวา่ เขา “ไดล้ะทิ้งรูปเคารพและหนัมา
หาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่และเท่ียงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจาก
สวรรค”์ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 1:9,10) พวกเขาไม่ไดห้ว ัน่วิตกถึงความทุกขล์ าบากอนัใหญ่หลวง 
ซ่ึงจะอุบติัข้ึนก่อนหนา้ท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จเขา้มาปกครองโลก พวกเขากระหายท่ีจะไดเ้ห็นพระองค์
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ทรงเรียกผูเ้ช่ือในพระองคท่ี์ตายไปแลว้ให้ฟ้ืนคืนชีวิต และเรียกผูท่ี้เช่ือในพระองค์ซ่ึงยงัมีชีวิตอยู่ พวก
เขาทราบว่า พระเยซูไดต้รัสเก่ียวกบัส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียน (พระธรรมมทัธิว 24:15) และความทุกข์
ล าบากคร้ังยิ่งใหญ่อย่างท่ีไม่เคยมี ตั้งแต่เร่ิมโลกจนถึงทุกวนัน้ี (พระธรรมมทัธิว 24:21) อย่างไรก็ตาม 
พวกเขาเหล่านั้น ก็เช่ือวา่ค าท านายเหล่าน้ีจะส าเร็จหลงัจากท่ีพวกเขา ถูกรับข้ึนไปพบพระเยซูคริสตใ์น
ฟ้าอากาศแลว้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการรับคริสเตียนขึน้ไปสวรรค์ 

เพื่อท่ีจะให้ความเห็นของขา้พเจา้ท่ีวา่ พระเยซูคริสต์จะทรงรับผูท่ี้เช่ือในพระองคข้ึ์นไปอยูก่บั
พระองค ์ก่อนท่ีพระพิโรธของพระเจา้ คือความล าบากคร้ังยิง่ใหญ่จะเกิดข้ึนในโลก มีน ้ าหนกัมากยิ่งข้ึน 
ขา้พเจา้จึงใคร่ขอให้ท่านไดโ้ปรดเอาใจใส่กบัขอ้ความตอนหน่ึง ซ่ึงเป็นค าพูดของท่านยอห์นในพระ
ธรรมววิรณ์ ดงัน้ี 

“ต่อจากนั้น ขา้พเจา้ไดเ้ห็นประตูสวรรคเ์ปิดอา้อยู ่และพระสุรเสียงแรกซ่ึงขา้พเจา้ไดย้ินนั้นได้
ตรัสกบัขา้พเจา้ดุจเสียงแตรวา่ “จงข้ึนมาบนน้ีเถิดและเราจะส าแดงให้เจา้เห็นเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน
ในภายหนา้” (พระธรรมววิรณ์ 4:1) 

การส าแดงคร้ังน้ีเกิดข้ึนทนัทีหลังจากท่ีพระเจ้าได้ทรงสั่งให้ท่านยอห์นเขียนข่าวส่งไปยงั
คริสตจกัรต่าง ๆ เจ็ดแห่งแลว้ และนบัตั้งแต่ส าแดงคร้ังน้ีเป็นตน้ไป ค าวา่ “คริสตจกัร” ก็ไม่ปรากฏให้
เห็นอีกเลย จนกระทัง่บทสุดทา้ยของพระธรรมวิวรณ์ ซ่ึงพระเยซูคริสตมี์พระประสงคท่ี์จะเตือนใจท่าน
ยอห์นใหเ้ปิดเผยความจริงเหล่านั้น แก่คริสตจกัรเจด็แห่งจึงปรากฏค าวา่ “คริสตจกัร” อีกคร้ังหน่ึง (พระ
ธรรมววิรณ์ 22:16) 

พระธรรมววิรณ์ไดก้ล่าวถึงการท่ีผูต่้อตา้นพระคริสต ์(Anti-christ) จะปรากฏตวั ไดจ้  าลองภาพ
การพิพากษาของพระเจา้ต่อมนุษยใ์นสวรรคส์ถานของพระองค ์ไดพ้รรณนาถึงคนแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัคน 
ซ่ึงพระเจา้ทรงไถ่จากมวลมนุษยใ์ห้เป็นผูป้กครองสาวกสองจ าพวกของพระองค ์การท าลายลา้งกรุงบา
บิโลน และการเสร็จกลบัมาของพระคริสตเ์พื่อปราบศตัรูของพระองค ์และสถาปนาราชอาณาจกัรของ
พระองคแ์ต่ต่อจากขอ้ความเหล่าน้ีตลอดทุกบทท่ีกล่าวถึงเร่ืองเหล่าน้ี ไม่ปรากฏมีค าวา่ “คริสตจกัร” อยู่
เลยแมแ้ต่เพียงคร้ังเดียว 

ดงันั้น เม่ือเราพิจารณาจากพระธรรมวิวรณ์บทท่ี 4:1 ซ่ึงให้ความหมายแก่เราว่าคริสตจกัร
จะตอ้งถูกรับข้ึนไปในฟ้าอากาศ ประกอบกบัพระธรรมวิวรณ์บทท่ี 5:8-11 ก็จะท าให้เราไดเ้ห็นภาพว่า
เม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาปกครองโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึงนั้นพระองค์จะทรงน าคริสตจกัรของพระองค์
กลบัมาดว้ย 
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กล่าวโดยสรุป ขอ้ความในพระธรรมวิวรณ์เป็นล าดบัเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งบงัเกิดข้ึน เหตุการณ์
อนัดบัแรก คือ การรับข้ึนไปทั้งเป็น ซ่ึงหมายถึงการท่ีพระเจา้จะทรงเรียกผูท่ี้เช่ือในพระองคซ่ึ์งตายไป
แล้วให้ฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมา และจะทรงเปล่ียนร่างกายของคริสเตียนท่ียงัมีช  วิตอยู่ ให้เป็นกายทิพย์
เหตุการณ์ท่ีติดตามเป็นอนัดบัสอง คือช่วงเวลาท่ีเรียกกนัวา่ “ความทุกขย์ากล าบากอนัยิ่งใหญ่” และใน
ระหวา่งเวลาน้ีผูต่้อตา้นพระคริสตจ์ะปรากฏตวั ส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียนจะตั้งอยูใ่นพระวิหารของชาวยิว 
การกดข่ีข่มเหงและประหัตประหารผูท่ี้หันมาเช่ือพระคริสต์จะบงัเกิดข้ึน และเหตุการณ์ทั้งหมดน้ีจะ
เป็นจุดสุดยอดท่ีพระเจา้จะทรงเทพระพิโรธในการพิพากษาคร้ังยิ่งใกญ่ ลงมาบนพิภพโลก เหตุการณ์
อนัดบัท่ีสาม เป็นเวลาท่ีอาณาจกัรต่าง ๆ จะรวมตวักนั เพื่อท าสงครามอารมาเกดอน พระเยซูคริสต์จะ
ปรากฏพระองคเ์พื่อปราบศตัรูของพระองค์ พิพากษาอาณาจกัรต่าง ๆ และสถาปนาราชอาณาจกัรของ
พระองค ์

พี่น้องท่ีรัก ความหวงัเพียงอย่างเดียวของโลก คือการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์คนเป็น
อนัมากในโลกน้ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งคนส้ินหวงั ขาดสันติสุข และความช่ืมชนยินดี คนเหล่านั้นส่วนมากไม่
ยอมเอาใจใส่กบัขอ้เรียกร้องของพระเยซูคริสต ์และดงันั้นจึงไม่มีความรู้ในพระองคพ์วกเขาไม่ทราบวา่
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ไม่ทราบวา่พระองคจ์ะทรงท าลายลา้งความชัว่ชา้ในโลกน้ี และจะ
สถาปนาราชอาณาจกัร แห่งความชอบธรรมของพระองคส่์วนอีกดา้นหน่ึง คนเหล่านั้นท่ีวางใจในพระ
คริสต์ พวกเขามีความช่ืนชมยินดีในความจริงแห่งชีวิตน้ี และความรอดท่ีพวกเขาไดรั้บเป็นรายบุคคล 
พวกเขากระหายท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระคริสต ์เพราะพวกเขามัน่ใจวา่พระองคเ์ป็นผูเ้ดียว
เท่านั้นท่ีจะแกปั้ญหาซ่ึงมนุษยแ์กไ้ม่ตกพวกเขาไม่ได้เฝ้าคอยส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียน ไม่ได้เฝ้าดูการ
ปรากฏตวัของผูท่ี้ต่อตา้นพระคริสต ์ทั้งไม่ไดร้อคอยการพิพากษาอนัน่าสะพรึงกลวั จากสวรรค ์แต่พวก
เขาก าลงัเฝ้าดูการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงจะเสด็จเขา้มาในโลกพร้อมดว้ยสง่าราศีของพระองค ์
และบดัน้ี ขา้พเจา้ใคร่จะถามปัญหาท่านสักขอ้หน่ึง “ท่านเตรียมตวัพร้อมท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมา
ของพระผูช่้วยให้รอดของโลก แล้วหรือยงั?” ถ้ายงั และหากว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลบัมาวนัน้ี 
พระองค์ก็จะทรงละท่านไว ้และท่านจะตอ้งประสบกบัความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่ ในเวลาท่ีพระเจา้
จะทรงเทพระพิโรธของพระองคล์งมายงัพิภพโลก ดงันั้น ทางท่ีดีท่ีสุด ท่านควรจะหนัมาหาพระองคเ์สีย
แต่บดัน้ี และเช่ือไวว้างใจในพระองคว์า่ พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน 

“จงเช่ือและวางใจในพระเยซูเจา้ และท่านจะรอดได”้ (พระธรรมกิจการ 16:31) 
“เพราะวา่ผูท่ี้ร้องออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะรอด” (พระธรรมโรม 10:13) 



 22 

บทที ่3 เหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัคริสเตียน ในการเสดจ็กลบัมา

ของพระเยซูคริสต์ 

ในปัจจุบนัน้ีคนเป็นจ านวนมาก มีความภูมิใจในความสามารถและสติปัญญาของตวัเอง เขา
พยายามท่ีจะใชชี้วติ อยา่งมีจุดมุ่งหมาย และอยา่งมีความสุข โดยไม่ยอมรับรู้ถึงการทรงพระชนมอ์ยูข่อง
พระเยซูคริสต์ และชีวิตหลงัความตาย แต่ความพยายามทั้งหมดของเขาก็ไม่เคยประสบผลส าเร็จเลย
แมแ้ต่นอ้ย เพราะแทนท่ีจะพบกบัความหมายและความสุขในชีวิต พวกเขากลบัไดพ้บแต่ความกระวน
กระวายและความลม้เหลว เอช. จิ. เวลส์ เป็นผูห้น่ึงในคนเป็นอนัมากเหล่าน้ี ก่อนท่ีเขาจะส้ินชีวิตไม่
นาน เขาไดบ้นัทึกไวว้า่ 

“ไม่มีหลักความเช่ือหรือหนทางแห่งชีวิตใด ๆ ในโลกน้ี ท่ีจะสามารถเข้าถึงกฎเกณฑ์แห่ง
ธรรมชาติเขา้ขา้งมนุษยม์ากกว่าเขา้ขา้งสัตวจ์  าพวกปลาหรือสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีมีปีกบินได ้(ซ่ึงสูญพนัธ์
ไปแลว้) ทั้ง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามอยา่งสุดฝืนท่ีจะมองโลกในแง่ดีดว้ยความทะนงองอาจ ขา้พเจา้ก็ยงั
เห็นว่า บดัน้ี สากลจกัรวาลเบ่ือมนุษยเ์สียแลว้ และก าลงัตีหน้ายกัษ์ เขา้ใส่มนุษย ์และขา้พเจา้เห็นว่า
มนุษยก์ าลงัถูกลดสติปัญญาลงไปเร่ือย ๆ แต่กลบัถูกเพิ่มความทุกขล์ าบากให้อยา่งรวดเร็ว เหมือนกบัท่ี
สัตวโ์ลกก าลงัไดรั้บอยู ่มนุษยถู์กทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมตามล าพงั ถูกทอดทิ้งให้อยูใ่นความเส่ือม
โทรม ความทุกขล์ าบาก และความตาย” 

พวกเราท่ีรู้จกัพระเยซูคริสตไ์ม่มีส่วนในความรู้สึกอนัอา้งวา้งวา้เหวเ่ช่นน้ี พวกเราเขา้ใจกนัดีวา่ 
มนุษยป์ระสบกบัความลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่า ท่ีจะหลีกหนีความยากจน ความทุกขย์าก และสงคราม 
และเราก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะให้ผูม้องโลกในแง่ดีใช้ในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี แต่พวกเราเช่ือพระเจา้ และ
แน่ใจในความหวงัวา่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาอีก 

ความหวงัของคริสเตียน 

ความเช่ือของพวกเราท่ีวา่พระเยซูคริสตอ์าจจะเสด็จมาในวนัน้ี เร้าใจพวกเราให้เกิดความช่ืนชม
ยินดีในความหวงันั้น เม่ือพระเยซูคริสตเจา้เสด็จกลบัมา คริสเตียนทุกคนท่ีตายไปแล้วจะฟ้ืนคืนชีวิต
ข้ึนมาทนัที และคริสเตียนทุกคนท่ีมีชีวติอยู ่จะถูกรับข้ึนไปพบพระเยซูคริสตใ์นฟ้าอากาศอาจารยเ์ปาโล 
ไดอ้ธิบายเหตุการณ์เช่นน้ีไว ้ดงัน้ี 

“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เราไม่อยากใหท้่านไม่ทราบความจริงเร่ืองคนท่ีหลบัไปแลว้ เพื่อท่านจะ
ไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อยา่งคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีความหวงั เพราะในเม่ือเราเช่ือวา่พระเยซูทรงส้ินพระชนม์
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และทรงคืนพระชนมแ์ลว้ โดยพระเยซูนั้นพระเจา้ทรงน าบรรดาคนท่ีล่วงลบัไปแลว้นั้น มากบัพระองค ์
ในขอ้น้ีเราขอบอกใหท้่านทราบ ตามพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ เราผูย้งัเป็นอยูแ่ละคอยองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้เสด็จมาจะล่วงหนา้ไปก่อนคนเหล่านั้น ท่ีล่วงลบัไปแลว้ก็หามิได ้ดว้ยวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะ
เสด็จมาจากสวรรค์ ดว้ยพระด ารัสสั่งดว้ยส าเนียงเรียกของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรของพระเจา้ และ
คนทั้งปวงในพระคริสตท่ี์ตายไปแลว้จะเป็นข้ึนมาก่อน 

หลงัจากนั้นเราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู ่จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกนัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ อยา่งนั้นแหละเราก็อยูก่บัองค์พระผูเ้ป็นเจา้นิตย ์เหตุฉะนั้นจงปลอบใจ
กนัดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ีเถิด” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:13-18) 

การท่ีจะเข้าใจข้อพระธรรมตอนน้ีได้อย่างถูกตอ้ง เราต้องระลึกไวเ้สมอว่า คริสเตียนสมยั
เหล่านั้นผดิหวงั เพราะเหตุท่ีมีคริสเตียนบางคน ซ่ึงเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเขาไดเ้สียชีวิตไป ก่อน
พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา พวกเขารู้ดีวา่ผูท่ี้เสียชีวติเหล่านั้นจะฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาในท่ีสุด แต่พวกเขา
ก็ยงัสงสัยว่า เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง พระองค์จะรับคนเหล่านั้นข้ึนไปพบพระองค์
พร้อมกบัพวกเขาหรือไม่ ดงันั้น อาจารยเ์ปาโล จึงปลอบใจคนเหล่านั้น โดยการช้ีแจงให้พวกเขาเขา้ใจ
วา่ ผูเ้ช่ือในพระองคทุ์กคนท่ีตายไปแลว้ จะมีสิทธิมีส่วนอยา่งสมบูรณ์ เช่นเดียวกนักบัคริสเตียนท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ ในวนัท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมา ท่านกล่าวว่า เม่ือเสียงแตรของพระเจา้ดงัข้ึน คนทั้งปวงท่ี
ตายไปแลว้ในพระเยซูคริสต์จะเป็นข้ึนมาก่อนและจะได้รับกายท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย ซ่ึงพระเจา้
ประทานให้และในพริบตาเดียวกนันั้น คริสเตียนท่ียงัมีชีวิตอยู่ก็จะรับการเปล่ียนแปลงร่างกาย และ
จากนั้นทั้งสองพวกก็จะถูกรับข้ึนไปพบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) 
ค าวา่ “รับข้ึนไป” นั้น รากศพัทเ์ดิมซ่ึงเป็นภาษากรีก มีความหมายวา่ “ฉุดข้ึนไปดว้ยก าลงัแรงและอยา่ง
ฉบัพลนั” ส่วนปรากฏการณ์ท่ีเราเรียกว่า “การรับข้ึนไปทั้งเป็น” หรือท่ีภาษาองักฤษเรียกว่า “rapture” 
ซ่ึงหมายถึง “จบั” หรือ “ฉุด” ดงันั้นจึงพอจะสรุปเหตุการณ์สองระยะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับข้ึนไปทั้ง
เป็นไดด้งัน้ีคือ ระยะแรก คริสเตียนทุกคนจะไดรั้บกายทิพย ์ซ่ึงพระเจา้ประทานให้ และระยะท่ีสอง เขา
จะถูกรับข้ึนไปพบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ 

จะรับการเปลีย่นแปลงใหม่หมด 

เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา สาวกทุกคนในยคุแห่งคริสตจกัรท่ีตายไปแลว้และยงัเป็นอยู ่จะ
ไดรั้บกายทิพยอ์าจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “คนทั้งปวงในพระคริสต ์ท่ีตายไปแลว้จะเป็นข้ึนมาก่อน หลงัจาก
นั้นเราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู่จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 
4:16-17) ท่านอคัรสาวกคนน้ียงัไดแ้สดงความจริงอนัเดียวกนัน้ีไวพ้ระธรรม 1 โครินธ์ อีกแห่งหน่ึงท่าน
กล่าววา่ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ขา้พเจา้มีความล ้าลึกท่ีจะบอกแก่ท่าน คือวา่เราจะไม่ล่วงหลบัหมดทุกคน 
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แต่เราจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่หมด ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียว .... จะเป็นข้ึนมาปราศจากเป่ือยเน่า 
แลว้เราทั้งหลายจะถูกเปล่ียนใหม่” ( พระธรรม 1 โครินธ์ 15:51,52) 

พริบตาเดียวแต่สมบูรณ์ 

การเปล่ียนแปลงจากร่างกายซ่ึงมาจากดิน ไปเป็นร่างกายซ่ึงมาจากสวรรค์ จะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและสมบูรณ์ คือ ผูท่ี้ตายไปแลว้จะฟ้ืนข้ึนมารับเอากายใหม่ทนัที ซ่ึงถึงแมว้า่จะมีบุคคลิกลกัษณะ
เฉพาะตวัหลงเหลืออยู่บา้ง แต่ร่างกายทุกส่วนก็จะได้รับการเปล่ียนแปลง ให้เป็นร่างกายซ่ึงมาจาก
สวรรค์หรือกายทิพยโ์ดยส้ินเชิง ส่วนผูท่ี้ยงัมีชีวิตก็เช่นกนักายดินของเขาจะไดรั้บเปล่ียน ให้เป็นกาย
ทิพยอ์ยา่งรวดเร็วและสมบูรณ์ท่ีสุด 

เหตุการณ์เช่นน้ี เม่ือคิดดูแลว้ ก็รู้สึกวา่ออกจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเหลือเช่ือ เพราะความคิดของเรา
ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจ และวาดภาพไดว้า่เหตุการณ์เช่นนั้น จะเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรกนั แต่จงแน่ใจเถิดว่า 
สักวนัหน่ึงและอาจจะเป็นเร็ว ๆ น้ีก็ได ้พระเยซูคริสตเ์จา้จะเสด็จลงมาจากฟ้าสวรรคด์ว้ยพระด ารัสสั่ง 
ดว้ยส าเนียงเรียกของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรของพระเจา้ ในวนันั้นจิตวิญญาณของผูท่ี้เช่ือในพระองค์
ซ่ึงตายไปแลว้ จะฟ้ืนข้ึนมารับเอากายทิพยซ่ึ์งพระเจา้ประทานให้ในพริบตาเดียว และผูท่ี้มีชีวิตอยู่บน
โลกน้ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงทนัที การท่ีพระเจา้ทรงรับฮะโนดและเอลียาห์ข้ึนไปทั้งเป็นนั้น เป็น
ภาพท่ีแสดงใหเ้ราเห็นอยา่งเด่นชดัวา่ อะไรจะเกิดข้ึนกบัคริสเตียนทุกคนในยคุสุดทา้ยน้ี 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพของร่างกายจากกายดินเป็นกายทิพยข์องคริสเตียน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ
พระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมานั้น ไม่ไดแ้สดงไวแ้ต่เฉพาะในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทท่ี 4 เท่านั้นแต่
ยงัไดอ้ธิบายไวอ้ย่างชดัเจนในท่ีอ่ืน ๆ ของพระคมัภีร์อีกดว้ย เช่น พระธรรมฟิลิปปีบทท่ี 3 ขอ้ 20,21 
อาจารยเ์ปาโลกล่าวว่า ร่างกายท่ีเราอาศยัอยู่เด๋ียวน้ี “ต ่าตอ้ย” แต่ท่านได้เผยให้เห็นว่า ต่อไปเราจะมี
ร่างกายท่ีมีสง่าราศีของพระคริสต ์นอกจากน้ี ท่านยอห์นก็ยงัไดย้ืนยนัไวใ้นหนงัสือเล่มแรกของท่านวา่ 
“เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้และยงัไม่ปรากฏ วา่ต่อไปเบ้ืองหนา้นั้นเราจะเป็นอยา่งไร แต่เรารู้ว่า
เม่ือพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:2) ใน
พระธรรมโรม 8:18-23 แสดงให้เราเห็นวา่ คริสเตียนทุกคนท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลก มกัจะคร ่ าครวญอยูเ่สมอ
วา่ เม่ือไรเขาจึงจะไดจ้ากร่างกายท่ีอยูใ่นอ านาจแห่งอนิจจงั มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรือนน้ีไปเสียที เพราะเขา
อยู่ในจกัรวาลซ่ึงถูกสาปแช่งเพราะความผิดบาป แต่พวกเขารู้ว่าในท่ีสุดร่างกายท่ีอยู่ในอ านาจแห่ง
อนิจจงัเพราะความผิดบาปนั้นจะไดรั้บการเปล่ียนให้เป็นกายทิพย ์ไม่ตกอยูใ่นอ านาจของการเกิด แก่ 
เจบ็ ตาย อีกต่อไป ท่านอาจารยเ์ปาโลยงัไดเ้พิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่เราอีกใน 1 โครินธ์ บทท่ี 15:42 วา่ กาย
ดินอนัตอ้งเป่ือยเน่าเส่ือมสูญของเรา จะถูกเปล่ียนให้เป็นกายท่ีสวยงามและน่ารักอย่างไม่มีวนัเส่ือม
คลายในขอ้ 44 บทเดียวกนัน้ี อาจารยเ์ปาโลไดเ้ปิดเผยให้เห็นว่าร่างกายของคริสเตียน ซ่ึงในชัว่ชีวิตน้ี 
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มกัจะตกเป็นเคร่ืองมือของความปรารถนาชัว่นั้น จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปเป็นร่างกายท่ีปราศจาก
บาป และสมบูรณ์แบบภายใตก้ารควบคุมของพระวญิญาณแห่งพระผูโ้ปรดให้พน้บาป โดยความศรัทธา 
เราสามารถท่ีจะช่ืนชมยนิดีในความหวงัอนัสูงสุด ฉะนั้นหากพระคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาวนัน้ี ก็ขอให้เรา
ต่ืนอยูเ่สมอเพื่อเราจะมิไดมี้ความละอายในการตอ้นรับพระองค ์

การรับคริสเตียนขึน้ไปสวรรค์ 

ในชัว่พริบตาเดียวกนักบัท่ี ผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตซ่ึ์งตายแลว้ไดฟ้ื้นชีวิตข้ึนมา และคริสเตียน
ท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นโลกไดรั้บการเปล่ียนแปลงนั้น ทั้งสองพวกก็จะถูกรับข้ึนไป...พบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ฟ้าอากาศ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) ค าวา่ “รับข้ึนไป” นั้นตามตน้ฉบบัภาษากรีกใชค้  า ๆ หน่ึงซ่ึง
มีความหมายวา่ เราจะถูกฉุดข้ึนไปอยา่งรวดเร็วในพริบตาเดียว และดว้ยก าลงัแรง ท่านอาจารยเ์ปาโลได้
แยกเหตุการณ์อนัรวดเร็วน้ีแยกออกเป็นสามระยะคือ (1) เราจะถูกน าไปรวมกบัคนท่ีตายไปแลว้ในพระ
คริสต์เพื่อเราจะ “ถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น (2) เราจะ “พบกบัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้า
อากาศ” และ (3) เราจะเขา้สู่ดินแดนแห่งความสุขส าราญนิรันดร์ “อยา่งนั้นแหละเราจะอยูก่บัองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้เป็นนิตย”์ 

ความช่ืนชมยนิดีทีไ่ด้พบกนัใหม่ 

การรับข้ึนไปทั้งเป็นจะเป็นเหตุให้คริสเตียนทุกคนไดม้าอยูร่วมในท่ีเดียวกนั คริสเตียนทุกคน
แมแ้ต่ในวนัเพ็นเตคอสต์จะอยู่ ณ สถานท่ีนั้นด้วย บิดามารดาซ่ึงชอกช ้ าระก าทรวงเพราะบุตรน้อยผู ้
น่ารักของตนต้องมาพลดัพรากจากกันไปเสียแต่ยงัเยาว์ก็จะได้พบบุตรสุดท่ีรักของเขา อีกสามีและ
ภรรยาจะอยู่ร่วมกนัอีก ไม่ใช่ในความสัมพนัธ์แบบเก่า แต่เป็นสัมพนัธ์ทางจิตใจแบบใหม่ ซ่ึงมีความ
หวานช่ืนมากกว่าความสนุกสบายท่ีไดรั้บเม่ือคร้ังมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะไดพ้บกบัญาติสนิทมิตรสหาย
และคนท่ีเคยรู้จกัมกัคุน้กนัในชีวติน้ี ไม่เพียงเท่านั้นเรายงัจะไดพ้บกบับรรดาสาวกในสมยัศตวรรษแรก
และศตวรรษต่อ ๆ มาอีกดว้ย เราจะรู้สึกต่ืนเตน้สักปานใด ท่ีไดมี้โอกาสสนทนาเป็นส่วนตวักบับรรดา
ชายและหญิงซ่ึงเป็นผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อและรักพระเจา้ดว้ยสุดชีวิตจิตใจ ไดส้นทนากบับุคคลผูซ่ึ้งช่ือของ
เขาไดรั้บการบนัทึกไวใ้นประวติัของคริสตจกัรและในบญัชีรายช่ือของคริสเตียนคนส าคญั และจะยิ่ง
เป็นการอศัจรรยส์ักเพียงใดท่ีเราจะไดพ้บ และร่วมสามคัคีกนักบัคริสเตียนท่ีปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ดว้ยใจ
ถ่อมโดยไม่ไดห้วงัจะไดรั้บเกียรติยศช่ือเสียงใด ๆ จากมนุษย ์ในสวรรค์สถานการแบ่งชั้นวรรณะอนั
เป็นส่ิงจอมปลอมและการตดัสินอยา่งผดิ ๆ ท่ีเป็นอยูใ่นชีวติปัจจุบนัจะไม่มีอีกต่อไปและเราทั้งหลายจะ
มองดูซ่ึงกันและกัน เหมือนดังท่ีพระเจ้าก าลังทอดพระเนตรเราทั้ งหลายอยู่เด๋ียวน้ี และยิ่งกว่านั้ น
บุคลิกภาพท่ีไม่ดีไม่งามก็จะถูก าจดัออกไป และทุก ๆ คนจะเป็นผูท่ี้ปราศจากมลทินความผิด และต าหนิ
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ร้ิวรอยใด ๆ ตามความเป็นจริงแลว้ การสามคัคีธรรมท่ีนัน่ จะตอ้งโชติช่วงสวา่งไสวไปดว้ยไฟแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ จนถึงกบัท าให้เราตอ้งหันกลบัไปและพบว่า ประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยความช่ืนชม
ยนิดีเป็นอนัมากท่ีเราไดรั้บในโลกน้ี เป็นเพียงแสงสลวั ๆ ของเหตุการณ์อนัแทจ้ริงในสวรรคเ์ท่านั้นใช่
ถูกตอ้งทีเดียว “เราจะถูกรับไปพร้อมกบัคนเหล่านั้น” คือผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ซ่ึงตายไปแลว้ ไม่วา่จะเป็น
ยดุใดสมยัใด 

สามคัคธีรรมทีช่่วงโชติและสว่างไสวด้วยไฟแห่งพระวญิญาณ 

การรับข้ึนไปทั้งเป็น ไม่เพียงแต่จะเป็นการเร่ิมตน้แห่งสามคัคีธรรมแบบใหม่ ระหวา่งผูท่ี้เช่ือ
พระเจา้ เท่านั้นแต่ยงัจะเป็นการน าเราไปพบกบัพระคริสตต่์อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค ์แต่เน่ืองจาก
ร่างกายท่ีเราอาศยัอยูเ่ด๋ียวน้ีเป็นร่างกายท่ีถูกจ ากดั เพราะเราเป็นเพียงแต่เช้ือสายของมนุษยผ์ูห้ลงผิดไป
เท่านั้น ดงันั้น เราจึงไม่สามารถท่ีจะนึกคิดเขา้ใจถึงพระพรอนัใหญ่ยิ่งของพระองคใ์นเหตุการณ์เหล่าน้ี
ได ้และจะเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป จนกวา่ พระเจา้จะทรงฉุดเราใหอ้อกจากโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความผิดบาปและ
อิทธิพลของนิสัยดั้งเดิมของเรา เม่ือนั้นแหละ เราจึงจะรู้แจง้ถึงความยิ่งใหญ่ของการไดรั้บการไถ่โทษ
บาปของเรา หรืออีกนยัหน่ึง เราจะไดรู้้แจง้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่สุดประมาณขององคพ์ระ
ผูช่้วยให้รอดของเรา เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาและเปล่ียนแปลงกายอนัต ่าตอ้ยของเราให้เป็น
เหมือนพระลกัษณะของพระองค ์เม่ือนั้นเราก็จะสามารถเขา้ใจความล ้าลึกฝ่ายวิญญาณจิตอยา่งถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ท่ีสุด ท่านยอห์นไดบ้อกกบัเราว่า “เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองคเ์พราะว่าเราจะเห็น
พระองคอ์ยา่งท่ีพระองคท์รงเป็นอยูน่ั้น” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:2) 

เม่ือเราพบกบัพระเยซูคริสต์ เราจะตอ้งให้การต่อพระองค์ และราชกิจท่ีเรารับใช้พระองค์ท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาอยา่งพินิจพิเคราะห์ท่ีสุด ดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลไดเ้ปิดเผยใหเ้ราทราบวา่ 

“เพราะวา่จ าเป็นท่ีเราทุกคนจะตอ้งปรากฏตวัท่ีหนา้บลัลงัก์ของพระคริสต ์เพื่อทุกคนจะไดรั้บ
สมกบัการท่ีไดป้ระพฤติในร่างกายน้ี แลว้แต่จะดีหรือชัว่” (พระธรรม 2 โครินธ์ 5:10) 

ส่ิงท่ีติดตามมาภายหลงัท่ีเราไดใ้ห้การต่อพระองค์แลว้ก็คือ การนมสัการดว้ยใจรักและเคารพ
บูชาพระองค์ และเราจะส านึกถึงพระคุณและความรักอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ีช่วยเราให้รอดจาก
ความผดิบาป และเห็นคุณค่าของความรักท่ีเรามีต่อพระองค ์ซ่ึงเราไม่เคยนึกคิดมาก่อนเลย ในพระธรรม
ววิรณ์ ท่านอคัรสาวกยอห์นไดบ้อกแก่เราวา่ เม่ือพระบุตรของพระเจา้ทรงเร่ิมแผนการของพระองค ์โดย
การท าให้เกิดความทุกขล์ าบากอยา่งใหญ่หลวงข้ึนบนพิภพ เราซ่ึงไดม้าอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคส์ถาน
จะสรรเสริญพระองค ์ท่านไดก้ล่าววา่ 

“เขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ วา่ดงัน้ี พระองคเ์ป็นผูส้มควรจะทรงรับมว้นหนงัสือและแกะตรา
มว้นหนงัสือนั้นออก เพราะวา่พระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แลว้ และดว้ยพระโลหิตของพระองค์นั้น
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พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศ เพื่อถวายแด่พระเจา้ พระองค์ได้ทรง
โปรดให้เขาเป็นราชอาณาจกัร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครอง
แผน่ดินโลก” (พระธรรมววิรณ์ 5:9-10) 

แน่นอน เราจะไดพ้บกบัองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ในสักวนัหน่ึงขา้งหนา้ และเม่ือนั้น เราจะยืนอยู่
จ  าเพาะพระพกัตร์ของพระองค ์แลว้พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรความผิดบาปของเรา เพราะเราไดรั้บ
การช าระใหบ้ริสุทธ์ิ แลว้ โดยพระราชกิจของพระองคท่ี์ไมก้างเขนนั้น เราจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระองค ์
สมกบัการท่ีเราไดก้ระท าในช่วงชีวิตน้ี และหลงัจากนั้นเราจะนมสัการและยกย่องสรรเสริญพระองค์
ดว้ยเหตุท่ีเรามีส่วนร่วมในระบอบการปกครองอนัชอบธรรม ท่ีพระองคท์รงจดัตั้งข้ึนเพื่อปกครองโลก
น้ีเป็นระยะเวลา 1 พนัปี โอ ช่างน่าต่ืนเตน้เสียน่ีกระไร ส าหรับส่ิงท่ีเราจะไดรั้บจากพระองคใ์นกาลภาย
หนา้ 

ความสุขทีไ่ม่มวีนัส้ินสุด 

การรับข้ึนไปทั้งเป็นจะเป็นทางน าเราไปสู่สภาวะแห่งความสุขและความช่ืนชมยินดีอยา่งไม่มีท่ี
ส้ินสุดด้วย อาจารยเ์ปาโลกล่าวว่า.... เราก็จะอยู่กบัพระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย ์(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 
4:17) 

เราตอ้งยอมรับวา่ เร่ืองความเป็นนิรันดร์นั้น เป็นเร่ืองท่ีเกินกวา่ท่ีเราจะเขา้ใจได ้เราใช้ชีวิตอยู่
ในโลกของเราซ่ึงเป็นโลกแห่งอนิจจงั ตวัเราและส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเราจ าต้องเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา หามีส่ิงหน่ึงส่ิงใดคงท่ีอยู่ได้เลย เม่ือเรายงัอยู่ในวยัเยาว ์เราก็เฝ้ารอคอยวนัเวลาว่าเม่ือไรจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่เสียที แต่แลว้เม่ือเรามาเป็นผูใ้หญ่เราก็กลบัรู้สึกวา่วนัเวลาช่างผา่นไปรวดเร็วเสียจริง 
และเม่ือวยัชราย่างกรายเขา้มา ความตายก็เร่ิมผุดข้ึนมาในห้วงแห่งความคิด และท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ต่อไปน้ีเราไม่มีท่ีหวงัอนัใดอีกแลว้ส าหรับอนาคตของเรา จริงอยู ่เราจะรู้สึกเป็นสุขเม่ือเราไดเ้ห็นลูก  ๆ 
ของเราเติบโตข้ึนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตาม ๆ กันแต่อย่าลืมว่าเราก็จะตอ้งรู้สึกเป็นทุกข์ เม่ือเราได้
สังเกตเห็นว่า สุขภาพของบิดามารดาของเราก าลงัอ่อนแอกระปวกกระเปียกลงไปทุกที และอาจตอ้ง
ถึงกบัเสียน ้ าตา เม่ือท่านตอ้งตายจากไป และแลว้ก็มาถึงตวัเอง วนัเวลาผา่นไปอยา่งไม่หยุดหยอ่น และ
เราก็เร่ิมจะพบวา่ ความฝันอนัมากมายของเรายงัไม่ส าเร็จครบบริบูรณ์และความหวงัต่าง ๆ ของเรานั้น ก็
ไม่เป็นจริง เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวก้็ไม่บรรลุผล และดูเหมือนวา่การเรียนรู้ของเรานั้นเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า
มาก ผิดกันกบัความชราซ่ึงคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่...สรรเสริญพระเจา้ อุปสรรคและความ
ผิดหวงัทั้งมวลท่ีประดงัเขา้มาในชีวิตของเราอนัเป็นมาจากการท่ีเรามีชีวิตอยูใ่นโลกเพียงระยะอนัสั้น
นั้น จะไม่มีอีกต่อไปเม่ือเราไปถึงเมืองสวรรค ์อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เราจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็น
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นิตย”์ (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) จะไม่มีเวลาส้ินสุดส าหรับการนมสัการพระเจา้และปรนนิบติัรับ
ใชอ้งคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราท่านยอห์นไดว้าดภาพสวรรคใ์หเ้ราเห็น็ในลกัษณะเช่นน้ี คือ 

“จะไม่มีส่ิงใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป พระท่ีนัง่ของพระเจา้ และของพระเมษโปดกจะตั้งอยูท่ี่นัน่
และบรรดาผูรั้บใช้ของพระองค์จะนมสัการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพกัตร์พระองค์ และพระ
นามของพระองคจ์ะประทบัอยูท่ี่หนา้ผากเขา กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่ตอ้งการแสงตะเกียงหรือ
แสงอาทิตย ์เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย”์ 
(พระธรรมววิรณ์ 22:3,5) 

ผูรู้้บางท่านไดแ้จกแจงว่าสภาพนิรันดร์ในสวรรค์ ซ่ึงรอคอยเราอยู่ท่ีนัน่จะเป็นไปในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี คือ มีความใหม่อยา่งสมบูรณ์แบบทุกประการ เพื่อว่า “จะไม่มีส่ิงใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” 
จะตอ้งมีระบอบการปกครองท่ีสมบูรณ์แบบเพราะ “พระบลัลงัก์ของพระเจา้ และของพระเมษโปดกจะ
ตั้งอยู่ท่ีนั่น” จะต้องมีการบงัคบับญัชาท่ีเด็ดขาดท่ีสุด เพื่อ “บรรดาผูรั้บใช้ของพระองค์จะนมสัการ
พระองค์” จะต้องมีการเปล่ียนแปลงจิตใจใหม่หมด เพื่อ “เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพกัตร์พระองค์” 
จะตอ้งมีการจ าแนกบุคคลิกลกัษณะเฉพาะตวั เพื่อจะไดรู้้วา่ใครเป็นใครอย่างละเอียดถ่ีถว้นท่ีสุด เพื่อ 
“พระนามของพระองคจ์ะประทบัอยูท่ี่หนา้ผากของเขา” จะตอ้งมีการไดรั้บเกียรติยศอย่างสมบูรณ์เพื่อ
วา่ “เขาจะครอบครองอยูต่ลอดไปเป็นนิตย”์ 

พี่น้องคริสเตียนท่ีรัก ส่ิงเหล่านั้น คือความหมายท่ีท่านอาจารยเ์ปาโลตอ้งการจะให้เราทราบ 
เม่ือท่านกล่าว “และเราจะอยูก่บัพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ (ฉะนั้น ท่านจะใคร่ครวญถึงส่ิงเหล่าน้ี และ
ปล่อยให้มนัน าความสุขสบายมาสู่จิตใจของท่าน และแล้วจงเช่ือฟังค าแนะน าของท่านอคัรทูตโดย 
“ปลอบใจกนัดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ีเถิด” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:18) หากวา่เราทั้งหลายผูซ่ึ้งเช่ือในพระ
คริสตจ์ะเพียงแต่เอาใจใส่ และใคร่ครวญถึงความจริงอนัยิ่งใหญ่เหล่าน้ีให้มากกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ด๋ียวน้ี และ
ถา้วา่เราจะปลอบใจกนัและดว้ยเร่ืองเหล่าน้ีแลว้ ชีวิตของเราก็จะมีสง่าราศีมากยิ่งข้ึน บริสุทธ์ิมากข้ึน มี
ความรักเพิ่มข้ึน แน่นอนท่ีสุด เราก็จะมีชีวติเหมือนกบัชีวติของพระเยซูคริสตม์ากข้ึนทุกทีดว้ย 

พี่นอ้งท่ีไดรั้บความรอด ท่ีรักทุกท่าน พระเยซูคริสตอ์าจจะเสด็จกลบัมาก่อนวนัน้ีจะส้ินสุดลงก็
เป็นได ้และเม่ือพระองค์เสด็จมา พระองค์จะรับเอาคนของพระองค์ออกจากโลกน้ีไป ต่อจากนั้นก็จะ
เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ล าบากอนัใหญ่หลวง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพระองค์ทรงด าริไวล่้วงหน้าก่อน
แลว้ เพื่อให้เป็นช่วงเวลาแห่งการพิพากษาลงโทษของพระเจา้ และส่วนใหญ่ของบรรดาผูท่ี้หนักลบัมา
หาพระเยซูคริสตใ์นเวลานั้น จะถูกข่มเหงและถูกฆ่าตาย แต่ท่ีร้ายท่ีสุดก็คือหากท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ
พระเยซูคริสต์เสียตั้งแต่บดัน้ี ท่านอาจจะเป็นผูห้น่ึงในบรรดา “พวกจิตวิญญาณมืดบอด” เพราะความ
บาปและถูกซาตานล่อลวง จนท่านไม่สามารถท่ีจะกลบัมาหาพระองค์ และท่านจะตอ้งผา่นความทุกข์
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ล าบากอนัแสนล าเค็ญนั้น เขา้ไปสู่สภาพของคนท่ีปราศจากพระคริสตช์ัว่นิจนิรันดร์ พระองคท์รงเป็น
ความหวงัสุดทา้ยของโลก เป็นความหวงัเพียงประการเดียวของท่าน จงเช่ือพระองคเ์สียแต่บดัน้ีเถิด 
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บทที ่4 เหตุการณ์ขั้นสุดท้ายในการเสดจ็กลบัมาของพระเยซู

คริสต์ 

บางคนท่ีอ่านข่าวในหนา้หนงัสือพิมพข์องทุกวนัน้ีเขา้ทีไรถึงกบั “ลมใส่” เอาเสียทุกที บางคน
เพียงแต่จะชายตามองดูพาดหวัข่าวเท่านั้น ก็ถึงตระหนกตกใจ และหมดอาลยัตายอยากในชีวิตเอาทีเดียว 
ท าไมจะไม่ให้เป็นเช่นนั้นล่ะ ก็ดูข่าวแต่ละเร่ืองซี ล้วนแต่เป็นเร่ือง ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ การกนัดาร
อาหาร การจลาจล การประทว้ง นายจา้งโดยการนดักนัหยุดงาน จ านวนคนวา่งทวีสูงข้ึนและการฆ่ากนั
อยา่งไร้มนุษยธรรม เม่ือหนัไปดูข่าวต่างประเทศ หวัใจก็แทบจะวายไปใหไ้ด ้สงครามเกิดข้ึนในท่ีต่าง ๆ 
ซ่ึงลว้นแต่เป็นการรบราฆ่าฟันกนัอย่างป่าเถ่ือนและอ ามหิตท่ีสุด อนัเป็นการเผยให้เห็นว่าจิตใจมนุษย์
ก าลงัจะเส่ือมทรามลงอยา่งชนิดท่ีไม่เคยมีมาก่อนเลย ความนั้น ถูกตอ้งท่ีสุด อารยธรรมต่าง ๆ ท่ีไดส้ ่ า
สมกันมาแต่ดึกด าบรรพ์ก าลังจะถูกท าลายล้างลงในชั่วพริบตาเดียว และตามค าพยากรณ์มากมาย
เก่ียวกบัวาระสุดทา้ยของโลกน้ีนั้น การส้ินสุดของโลกจะอุบติัข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก 

แต่ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นการมองปัญหาของโลกในแง่ของมนุษยเ์ท่านั้น พวกเราท่ีเช่ือในพระเจา้
เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว ซ่ึงพระนามของพระองคป์รากฏอยู ่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์สามารถประกาศให้โลก
ไดท้ราบถึงข่าวประเสริฐท่ีเตม็ไปดว้ยความหวงัและความสุขสบายใจ โลกน้ีจะไม่ถูกท าลายลา้งจนหมด
ส้ินเป็นแน่ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษหรือโดยการสงครามเพราะพระวจนะของพระเจา้
กล่าววา่ ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษยชาติจะไดรั้บการแกไ้ข เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาครอบครองโลก 
อาณาจกัรต่าง ๆ จะอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข จะไม่มีสักคนเดียวท่ีมีชีวิตอยู่อย่างยากจนค่นแคน้ ใครก็
ตามท่ีพยายามจะปรักปร าผูอ่ื้น จะถูกลงโทษทนัที และสิทธิทุกอย่างของมนุษยจ์ะไดรั้บการคุม้ครอง
ป้องกนัธรรมชาติจะเป็นกนัเองกบัมนุษย ์และจะไม่มีสมสลาตนัลมใตฝุ้่ น หรือแผน่ดินไหวซ่ึงจะท าลาย
ชีวิตและทรัพยสิ์นหรือท าให้อกสั่นขวญัแขวนอีกต่อไป ความสงบสุขและความมัน่คง อนัเป็นส่ิงท่ี
มนุษยทุ์กคนตลอดทุกยุคทุกสมยัด้ินรนแสวงหากนัตลอดเวลามา แต่ไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงไดน้ั้น จะ
เป็นจริงไดใ้นท่ีสุด 

ในบทน้ี เราจะจ าแนกออกเป็นหวัขอ้ ๆ และพิจารณากนัอยา่งพินิจพิเคราะห์ ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบั การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตค์นเป็นจ านวนมากมกัจะคิดวา่ การ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้ น ไม่ใช่เป็น “การส้ินสุดของโลก” ไม่ใช่เป็นการล้างโลกใน
พริบตาเดียว แต่เป็นเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนตามล าดบัเป็นขั้น ๆ ไปถึง 10 ขั้นดงัน้ี (1) การรับคริสตจกัรข้ึน
ไปอยู่กบัพระองค์ (2) การปรากฏตวัของผูต่้อต้านพระคริสต์ (3) ความทุกข์ล าบากคร้ังยิ่งใหญ่ (4) 
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สงครามอารเมเกดอน (5) พระเยซูคริสต ์เสด็จกลบัมายงัโลกมนุษยอ์ยา่งผูมี้ชยั (6 ) ซาตานถูกผกูมดัไว ้
(7) การจดัตั้งอาณาจกัรพนัปี (8) การกบฏคร้ังสุดทา้ยของพญามารซาตาน (9) การพิพากษาลงโทษคร้ัง
สุดทา้ย (10) การสถาปนาฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกใหม่ 

การรับคริสเตียนขึน้สวรรค์ทั้งเป็น 

เหตุการณ์อนัดบัแรกท่ี พระเจา้ทรงจดัเตรียมในแผนการของพระองค ์คือ การรับคริสตจกัรข้ึน
ไปอยู่กบัพระองค์ ผูท่ี้เช่ือพระองค์ในยุคคริสตจกัรทั้งหมด ซ่ึงไดต้ายไปแลว้จะฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาและ
พวกคริสเตียนซ่ึง ยงัมีชีวิตอยูจ่ะรับกายทิพยท์นัทีทั้งสองพวกจะถูกรับข้ึน ไปพบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ฟ้าอากาศ ตามท่ีอาจารยเ์ปาโล ไดพ้รรณาไว ้“ดว้ยวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยเสียงกู่
กอ้ง ดว้ยส าเนียงของเทพบดีและดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจา้ และคนทั้งหลายท่ีตายแลว้ ในพระคริสต ์
จะเป็นข้ึนมาก่อนภายหลงันั้นเราผูย้งัเป็นอยู่ และคอยอยู ่จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น 
และจะได้พบองค์พระผูเ้ป็นเจา้ในทอ้งฟ้า อย่างนั่นแหละเราจึงจะอยู่กบัองค์พระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ 
(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16-17) 

การปรากฏตัวของผู้ต่อต้านพระคริสต์ 

เหตุการณ์ท่ีติดตามมาหลังจากท่ี พระเจ้าทรงรับคริสตจกัรข้ึนไปอยู่กับพระองค์ ก็คือการ
ปรากฏตวัของผูน้ าของโลกคนหน่ึง ซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้สมญานามไวต่้าง ๆ กนั เช่นในพระ
ธรรม 1 เธสะโลนิกา บทท่ี 2 อาจารยเ์ปาโลได้สมญานามว่า เป็น “คนนอกกฎหมาย” “ลูกแห่งความ
พินาศ” ท่านอคัรสาวกยอห์นไดพู้ดถึงเขาวา่เป็นปฏิปักษข์องพระคริสต ์(พระธรรม 1 ยอห์น 2:18) และ
เป็นสัตวร้์าย (พระธรรมวิวรณ์ 13 :1-10) และดาเนียล ได้พูดถึงเขาว่า เขาเป็นกษตัริย์ท่ีกระท าตาม
อ าเภอใจตวัเอง (พระธรรมดาเนียล 11:36) 

อาจารยเ์ปาโลบอก ใหเ้รารู้วา่ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงเทพระพิโรธของพระองคล์งมายงัโลกมนุษย ์
การกระดา้งกระเด่ืองอย่างใหญ่หลวงต่อพระเจา้ซ่ึงเป็นผลเก่ียวโยงกนักบัการประกาศตวัของผูต่้อตา้น
พระคริสต ์จะบงัเกิดข้ึน (ดูพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:3,4) ท่านไดช้ี้ให้เห็นวา่เจา้แห่งความชัว่ร้ายก็เร่ิม
ท างานของมนัอยูแ่ลว้อยา่งลบั ๆ แต่ยงัไม่สามารถส าแดงอ านาจของมนั ให้ปรากฏออกมาอยา่งเปิดเผย
ได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะพระวิญยาณบริสุทธ์ิทรงขดัขวางไวจ้นถึงเวลา เม่ือคริสตจกัรถูกรับข้ึนไปอยูก่บัพระ
เจา้แลว้ นัน่แหละผูท่ี้ต่อตา้นพระคริสตจึ์งจะสามารถ ประกาศตวัเป็นศตัรูของพระเจา้และของพระบุตร
ไดอ้ยา่งเปิดเผย (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8-10) 
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ความทุกข์ล าบากยากเยน็คร้ังยิง่ใหญ่ 

การกบฏต่อพระเจา้และการเปิดเผยของคนนอกกฎนั้นจะน ามาซ่ึงความทุกข์ล าบากอยา่งใหญ่
หลวง ซ่ึงพระเยซูเองก็ไดต้รัสไวว้า่ 

“ดว้ยว่าในคราวนั้นจะ เกิดความทุกข์ล าบากใหญ่ยิ่งอย่างท่ี ไม่เคยมีมาตั้งแต่เร่ิมโลกมาจนถึง
ทุกวนัน้ีและในเบ้ืองหน้าไม่มีต่อไปอีก ถา้มิไดท้รงให้วนัเหล่านั้นย่นสั้นเขา้ จะไม่มีมนุษยร์อดไดเ้ลย 
แต่เพราะทรงเห็นแก่ผูเ้ลือกสรร จึงทรงใหว้นัเหล่านั้นยน่สั้นเขา้” (พระธรรมมทัธิว 24:21-22) 

เรารู้เร่ืองราวต่าง ๆ ในระหว่างช่วงเวลาน้ี ไม่มากนักทั้งน้ีเพราะพระคมัภีร์กล่าวไวแ้ต่เพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น เท่าท่ีพบก็มี ในพระธรรมดาเนียลส่วนหน่ึง นอกจากนั้นสามารถท่ีจะตีความหมายจาก
พระธรรมววิรณ์ไดบ้า้ง 

พระธรรมดาเนียล 9:24-27 ไดใ้ห้ความกระจ่างแก่เราว่า มีช่วงเวลาของพระเจา้อยู่ 7 ปี ในช่วง
แรกของเวลา (ประมาณสามปีคร่ึง) นั้น พระองค์จะทรงจดัการกบัชนชาติอิสราเอล ด้วยวิถีทางพิเศษ
ของพระองค ์และในช่วงเวลาหลงั (ประมาณ 2 ปีคร้ังเช่นกนั) น่ีแหละท่ีเรียกวา่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์
ล าบากคร้ังยิง่ใหญ่ ประชากรจ านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของประชากรทัว่โลกจะถูกท าลายให้พินาศไปดว้ย
การพิพากษา โดยอ านาจเหนือธรรมชาติของพระเจา้ คนเป็นอนัมากจะถูกทรมานจนถึงตาย เพราะเหตุท่ี
หันกลบัมาเช่ือพระเยซูคริสต์ และสถานการณ์จะเลวร้ายลงอย่างท่ีสุด จนท าให้บางคนทนอยู่ไม่ไหว 
และหาทางท่ีจะฆ่าตวัตาย แต่ก็ไม่สามารถหาพบ พวกเรารู้สึกขอบคุณพระเจา้เป็นอนัมากท่ีพระวจนะ
ของพระองค์ ไดใ้ห้ความกระจ่างแก่เราว่า พวกเราซ่ึงเป็นคริสเตียน จะไม่ตอ้งผ่านการพิพากษาอนัน่า
กลวัเหล่าน้ี 

สงครามอารเมเกดอน 

ความทุกข์ล าบากยากเย็นคร้ังยิ่งใหญ่จะจบลง เม่ือวิญญาณชั่วมากมาย ได้น าผู ้ปกครอง
อาณาจกัรต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อต่อสู้กบัพระเจา้ในท่ีราบเมกโด ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือแควน้ปาเลสไตน์ 
ท่านยอห์น ไดพ้รรณนาถึงวิญญาณชัว่สามตนวา่ “และมนัทั้งสามไดชุ้มนุมพวกกษตัริยท่ี์ต าบลหน่ึงซ่ึง
ภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดอน” (พระธรรมวิวรณ์ 16:16) และท่านศาสดาพยากรณ์ เศคาริยาห์ ก็ได้
มองเห็นเหตุการณ์น้ี และท่านไดก้ล่าววา่ 

“ดูเถิด วนัแห่งพระเจา้มาถึงแลว้ เม่ือทรัพยสิ์นท่ีเขาริบไปจากเจา้นั้น เขาจะแบ่งกนัท่ามกลางเจา้ 
เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งส้ินให้ท าศึกกบัเยรูซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด เขาจะปลน้เอาทรัพยใ์น
เรือนและข่มเหงผูห้ญิง พลเมืองคร่ึงหน่ึงจะตกไปเป็นเชลย ประชาชนส่วนท่ีเหลืออยูจ่ะไม่ถูกตดัออก
เสียจากเมือง แลว้พระเจา้จะเสด็จออกไปต่อสู้กบัประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเม่ือพระองคท์รงต่อสู้ในวนั
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สงคราม ในวนันั้น พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ท่ีภูเขามะกอกเทศ ซ่ึงอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้าน
ตะวนัออก (พระธรรมเศคาริยาห์ 14:1-4) 

การเสด็จกลบัมาขององค์พระเยซูคริสต์ 

เม่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์เสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศีของพระองค ์พระองคก์็จะทรงท าลายศตัรูผูห้า
ช่องทางท่ีจะโค่นลม้ราชบลัลงัก์ให้ส้ินซากไปในพริบตาเดียว ท่านอคัรสาวกยอห์น ไดใ้ห้ภาพพจน์ท่ี
เป็นจริงของเหตุการณ์น้ีวา่ 

“แลว้ขา้พเจา้ก็ไดเ้ห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถิด มีมา้ขาวตวัหน่ึง พระองค์ผูท้รงมา้นั้นมีพระ
นามวา่ “สัตยซ่ื์อและสัตยจ์ริง” พระองคพ์ิพากษาและทรงกระท าสงครามดว้ยความเป็นธรรม 

เหล่าพลโยธาในสวรรคก์็สวมอาภรณ์ผา้ป่านเน้ือละเอียดขาวบริสุทธ์ิ ไดน้ัง่บนหลงัมา้ขาวตาม
เสด็จพระองค์ไป มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟาดฟัน
บรรดานานาประชาชาติดว้ยพระแสงนั้น และพระองคจ์ะทรงครอบครองเขาดว้ยคทาเหล็ก พระองคจ์ะ
ทรงเหยียบบ่อย  ่าองุ่นแห่งพระพิโรธอนัเฉียบขาดของพระเจา้ ผูท้รงฤทธานุภาพสูงสุด พระองค์ทรงมี
พระนามจารึกท่ีฉลองพระองค์ และท่ีต้นพระอูรุ (โคนขา) ของพระองค์ว่า “จอมกษตัริย์และจอม
เจา้นาย” (พระธรรมววิรณ์ 19:11,14-16) 

พญามารซาตานถูกผูกมดัไว้ 

เหตุการณ์ท่ีติดตามมาทนัที ภายหลงัท่ีสงครามอารมาเกดอนยุติลง ก็คือ การผูกมดัพญามาร
ซาตาน และน่ีคือขอ้ความท่ีท่านยอห์น ไดรั้บการดลใจใหเ้ขียนข้ึน 

“แลว้ขา้พเจา้เห็นทูตสวรรค ์องคห์น่ึงลงมาจากสวรรค ์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้นและถือ
โซ่ใหญ่ และท่านไดจ้บัพญานาคซ่ึงเป็นงูดึกด าบรรพ ์ผูซ่ึ้งเป็นพญามารและซาตาน และมดัมนัไวพ้นัปี 
แลว้ทิ้งมนัลงไปในบาดาลนั้น แลว้ไดล้ัน่กุญแจประทบัตรา เพื่อไม่ใหม้นัล่อลวงบรรดาประชาชนไดอี้ก
ต่อไป จนครบก าหนดพนัปีแลว้จึงจะตอ้งปล่อยมนัออกไปชัว่ขณะหน่ึง” (พระธรรมววิรณ์ 20:1-3) 

สมยัพนัปี  

หลงัจากท่ีองค์พระเยซูคริสตเจา้ เสด็จกลบัมาในสง่าราศีของพระองค์ ปราบปรามศตัรูของ
พระองค ์ผกูมดัพญามารซาตาน และพิพากษาบรรดาผูท่ี้รอดตายจากความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่แลว้
พระองค์ก็ทรงสถานปนาอาณาจกัรพนัปีข้ึนและเร่ืองราวเก่ียวกบัอาณาจกัรพนัปีน้ี ก็ไดรั้บการสาธยาย
ไวอ้ยา่งละเอียด โดย ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม สองท่าน คือ อิสยาห์ และ เศคาริยาห์  อิสยาห์ได้
พรรณนาไวว้า่ 
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“เราจะเปรมปรีด์ิดว้ยเยรูซาเล็ม และช่ืนบานดว้ยชนชาติของเรา จะไม่ไดย้นิเสียงร้องไห้ในเมือง
นั้นอีก และเสียงครวญครางในนั้นจะไม่มีทารกท่ีมีชีวิตเพียงสองสามวนั หรือคนแก่ท่ีมีอายุไม่ครบ
ก าหนด เพราะเด็กมกัจะมีอายุหน่ึงร้อยปีจึงจะตาย และคนบาปท่ีมีอายุเพียงหน่ึงร้อยปีจะเป็นท่ีแช่ง เขา
จะสร้างบา้นและเขา้อาศยัอยูใ่นนั้น เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมนั” (พระธรรมอิสยาห์ 65:19-
21) 

องคพ์ระเยซูคริสตเจา้จะทรงน าสันติสุข ความมัง่คัง่และความยุติธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด มาสู่มวล
มนุษย ์ในเวลานั้น ทุก ๆ คนในโลกจะเช่ือฟังและถวายเกียรติยศแด่พระองคใ์นฐานะท่ีพระองคท์รงเป็น 
“จอมเจา้นาย” และจอมกษตัริย”์ แมว้า่บางคนจะไม่แสดงออกนอกหนา้ก็ตามทีประชาชนต่าง ๆ จะอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสุขเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ เศคาริยาห์ ไดป้ระกาศวา่ 

“พระเจา้ทรงเป็นกษตัริยเ์หนือพิภพทั้งส้ินในวนันั้นพระเจา้จะทรงเป็นเอก และพระนามของ
พระองคก์็เป็นเอก” (พระธรรมเศคาริยาห์ 14:9) 

การกบฏคร้ังสุดท้ายของพญามารซาตาน 

เม่ือส้ินสุดสมยัหน่ึงพนัปี ซาตานจะไดรั้บการปลดปล่อยออกมาชัว่ระยะหน่ึง พระเจา้ทรงเปิด
โอกาสให้มนัรวบรวมสมคัรพรรคพวกของมนั อนัได้แก่วิญญาณชั่วทั้ งหมด และทุกคนซ่ึงปฏิเสธ
ระบอบการปกครองอนัชอบธรรมของพระคริสต์ในสมยัพนัปี ข้ึนต่อสู้กับพระองค์ (คนท่ีเช่ือใน
พระองคเ์ท่านั้นท่ีพญามารซาตานไม่สามารถรวบรวมเอาไปเป็นพรรคพวกได ้เพราะเขาไม่กลา้ท าอะไร
ผิดไปจากพระประสงคข์องพระเจา้) แต่ในท่ีสุดพญามารซาตานและสมคัรพรรคพวกของมนั ก็จะตอ้ง
ประสบความปราชยัอยา่งส้ินเชิง 

“คร้ันพนัปีล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกท่ีขงัมนัไว ้และมนัจะออกไปล่อล่วง
บรรดาประชาชาติทั้งส่ีทิศของแผน่ดินโลก คือโฆฆและมาโฆฆ ให้คนมาชุมนุมกนัท าศึกและสงคราม
และจ านวนคนเหล่านั้น มากมายดุจเม็ดทรายท่ีทะเลคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทัว่แผน่ดิน และลอ้ม
กองทพัของธรรมมิกชน และนครอนัเป็นท่ีรักนั้น แต่ไฟไดต้กลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น 
ส่วนพญามารท่ีล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และก ามะถนั สัตวร้์ายและคนท่ีปลอมตวั
เป็นผูเ้ผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมนัตอ้งทนทุกข์ทรมานทั้ง กลางวนั และกลางคืนตลอดไปเป็น
นิตย ์(พระธรรมววิรณ์ 20:7-10) 

การพพิากษาคร้ังสุดท้าย 

ทนัทีทนัใด หลงัจากท่ีพระเจา้ทรงเหวี่ยงพญามารซาตาน ผูต่้อตา้นพระคริสต์ และพยากรณ์
เทียมเท็จ ทิ้งลงไปในบึงไฟแลว้ พระองค์ก็จะทรงเผาผลาญโลกและสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกให้มลาย
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ส้ินดว้ยไฟของพระองค ์จากนั้นพระองคก์็จะเสด็จข้ึนประทบันัง่บนบลัลงัก์ของพระองค ์พิพากษาโลก
เป็นคร้ังสุดทา้ย และเป็นคร้ังท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ผูซ่ึ้งยงัไม่ไดรั้บความรอดทุกคน ไม่วา่จะอยูใ่นยุคสมยัใดจะ
ไปรวมกนัอยูจ่  าเพาะพระพกัตร์พระองค ์ในสภาพกายท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายและจะถูกพิพากษาโทษ 
ตามท่ีเขาควรไดรั้บ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวและเห็นท่านผูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้น เม่ือพระองค์ทรง
ปรากฏ แผ่นดินโลกและทอ้งฟ้าก็หายไป และไม่มีท่ีอยูส่ าหรับแผน่ดินโลกและทอ้งฟ้าเลย ขา้พเจา้ได้
เห็นบรรดาผูท่ี้ตายแลว้ ทั้งผูใ้หญ่และผูน้อ้ยยนือยูห่นา้พระท่ีนัง่นั้น และหนงัสือต่าง ๆ ก็เปิดออก” (พระ
ธรรมววิรณ์ 20:11-12) 

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ 

เม่ือท่านอคัรสาวกยอห์น ได้พรรณนาถึงการพิพากษาคร้ังสุดทา้ยเสร็จส้ินลงแล้ว ท่านก็รีบ
บรรยายภาพอนัรุ่งโรจน์ของฟ้าสววรค์และแผ่นดินโลกใหม่ ซ่ึงจะเป็นบา้นเมืองนิรันดร์ของผูท่ี้ไดรั้บ
การไถ่โทษบาปแล้ว ต่อไปทนัที และไม่มีถ้อยค าอนัใดท่ีจะน ามาอธิบายถึงส่ิงเหล่าน้ี ให้จบัใจได้ดี
เท่ากบัพระวจนะของพระเจา้เอง ท่านยอห์นไดแ้จง้ใหเ้ราทราบวา่ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะทอ้งฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้น
หายไปหมดส้ินแลว้ และทะเลก็ไม่มีอีกแลว้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นวิสุทธนคร คือนครเยรูซาเล็มใหม่เล่ือนลอย
ลงมาจากสวรรคแ์ละจากพระเจา้ นครน้ีไดจ้ดัเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ เหมือนอยา่งเจา้สาวแต่งตวัไวส้ าหรับ
สามี ขา้พเจา้ไดย้ินเสียงดงัมาจากพระท่ีนัง่ว่า ดูเถิด พลบัพลาของพระเจา้อยูก่บัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะ
ทรงสถิตกบัเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค ์และพระเจา้เองจะประทบัอยูก่บัเขา พระองคจ์ะทรงเช็ด
น ้าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร ่ าครวญการร้องไห้ และการเจ็บปวด จะ
ไม่มีอีกต่อไป เพราะยคุเดิมนั้นไดผ้า่นพน้ไปแลว้” (พระธรรมววิรณ์ 21:1-4) 

หวัขอ้ต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นล าดบัเหตุการณ์เห่งวาระสุดทา้ยของโลก ตามท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยให้
เราทราบในพระวจนะของพระองค ์การแยกออกเป็นหวัขอ้ ๆ เช่นน้ี ท าให้สามารถมองเห็นแผนการอนั
ยิ่งใหญ่แห่งการไถ่โทษบาปของมนุษยไ์ด้อย่างแจ่มชดั ขา้พเจา้เช่ือว่า ไม่มีใครท่ีจะสามารถเขา้ใจค า
พยากรณ์ในพระคมัภีร์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถา้หากเขายงัไม่เขา้ใจถึงความเก่ียวขอ้งกนัไปเป็นล าดบั ๆ ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี 

ขอให้จ  าไวว้่า เหตุการณ์ขั้นต่อไปในแผนการของพระเจา้คือ การรับผูท่ี้เช่ือในพระองคข้ึ์นไป
ทั้งเป็น ส่ิงน้ีแหละท่ีเป็นความหวงัเพียงประการเดียวของคริสตจกัร เพราะว่ามนัเป็นเหตุการณ์ล าดบั
แรกของเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาภายหลงั อนัจะน าพระพรมากมายมาสู่มวลมนุษยชาติแต่ส่ิงท่ีส าคญั
ส าหรับท่านก็คือ ท่านพร้อมแล้วหรือยงั ท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ พระองค์
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อาจจะเสด็จมาในชัว่วินาทีใดวินาทีหน่ึงก็เป็นได ้และผูท่ี้ยอมรับพระองคอ์ยา่งจริงใจเท่านั้นท่ีจะไดรั้บ
การรับข้ึนไปอยูก่บัพระองค ์ถา้หากท่านยงัมิไดรั้บความรอด ท่านก็จะถูกละไวใ้ห้เผชิญกบัความระทม
ทุกขอ์นัน่าหวาดหวัน่ของช่วงเวลาแห่งความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่ ขอให้ท่านสดบัฟังเสียงเรียกร้อง
ของพระองค์และตอบรับชวนเชิญอนัอ่อนหวานและน่ิมนวลของพระองค์ อนัเป็นตอนสรุปของพระ
ธรรมววิรณ์ทั้งเล่ม (พระธรรมววิรณ์ 22:17) 
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บทที ่5 เหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ก่อนการเสดจ็กลบัมาของพระ

เยซูคริสต์ 

ตามล าดบัขั้นตอนของการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์น้ี เราได้
กล่าวย  ้ามาแลว้ว่าการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ์เป็นความหวงัสุดทา้ยของโลก เราไดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่ เราก าลงัด าเนินชีวติอยูใ่ตร่้มพระคุณของพระเจา้ ซ่ึงก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกนักบัท่ีเราจะพูด
ว่า พระเจา้ไดป้ระทานความรอดให้ทุก ๆ คนท่ีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ แต่ขณะเดียวกนั พระองค์ได้
ทรงอนุญาตใหพ้ญามารซาตานเป็น “พระของยคุน้ี” (พระธรรม 2 โครินธ์ 4:4) เราไดพู้ดวา่ ทุกวนัน้ีเป็น
ช่วงระหวา่งการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสตก์บัคร้ังท่ีสอง และเราไดแ้จงให้เห็นดว้ยวา่ การเสด็จ
กลบัมาขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ จะเป็นสองระยะ คือระยะแรก พระองคจ์ะเสด็จมาเรียกผูท่ี้ตายไปแลว้
ในพระองคใ์หฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมาและรับผูท่ี้เช่ือในพระองคท่ี์ยงัมีชีวิตอยูข้ึ่นไปอยูก่บัพระองค ์และแลว้ก็
ติดตามมาด้วยเวลาสั้ น ๆ ท่ีเรียกว่า ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ล าบากคร้ังยิ่งใหญ่ และพระเยซูคริสต์จะ
เสด็จกลบัมาเพื่อสถาปนาระบอบการปกครองอนัชอบธรรมของพระองคบ์นแผน่ดินโลก 

เราไดพ้ยายามท่ีจะแสดงความจริงเหล่าน้ีให้เห็นอย่างชดัเจน แต่ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่บางคนจะ
ไม่เขา้ใจหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรากล่าวถึง เพราะใครก็ตาม ท่ีศึกษาเร่ืองราวการเสด็จกลบัมาของพระเยซู
คริสตอ์ยา่งผวิเผนิ หรือศึกษาแต่ตอนท่ีส าคญั ๆ และน าเอาใจใส่เท่านั้นก็จะเป็นไปในรูปน้ีทุกคน แมแ้ต่
ท่านอาจารยเ์ปาโล ก็ยงัเคยไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาน้ีเม่ือท่านเขียนจดหมายไปยงัคริสเตียนใน
เมืองเธสะโลนิกา บางคนถึงกบัคลัง่ไคลใ้หลหลงอยากจะไดเ้ห็นการเสด็จกลบัมาของพระองค์จนไม่
เป็นอนัท ามาหากิน และเท่ียวป่าวร้องว่าพระเยซูก าลงัจะเสด็จกลบัมาในไม่ชา้น้ีแลว้ส่วนคนอ่ืน ๆ เม่ือ
ไปตรวจสอบดูขอ้พระธรรมคมัภีร์บางขอ้ซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมไดก้ล่าวถึงเก่ียวกบั  
“วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” แลว้ก็ทึกทกัวา่ตวัพวกเขาเองจะตอ้งผา่นช่วงเวลาแห่งความทุกขล์ าบากคร้ัง
ยิ่งใหญ่ คือพวกน้ีสรุปเอาเองว่า พระคริสต์จะไม่เสด็จกลบัมาจนกระทัง่หลังจากท่ีพวกเขาได้ผ่าน
ช่วงเวลาอนัน่าประหวัน่พลัน่พรึงน้ีไปเสียก่อน และผลลพัธ์ก็คือคนพวกน้ีมีชีวิตอยู่อย่าง “ซงักะตาย” 
ไปวนั ๆ ขาดความสุขช่ืนชมยินดี และหมดอาลยัตายอยากท่ีจะได้เห็นการเสด็จกลบัมาของพระเยซู
คริสตเ์หมือนดงัแต่ก่อน เพราะฉะนั้น อาจารยเ์ปาโลจึงเขียนไวใ้นพระธรรม 2 เธสะโลนิกา บทท่ีสองวา่ 

“อย่าให้ใจของท่านหวัน่ไหวง่าย หรือต่ืนตะหนกตกใจไม่วา่จะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดย
ทางค าพูดหรือโดยทางจดหมาย เป็นเชิงว่ามาจากเรา อา้งว่าวนัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้มาถึงแลว้” (พระ
ธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:2) 
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หมายความวา่ข่าวต่าง ๆ ท่ีเขาไดย้ินหรือไดท้ราบมาวา่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาถึงแลว้ เป็น
ข่าวท่ีจะท าใหค้วามคิดของเขาเขวไป ไม่วา่ข่าวนั้นจะมาทางอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีสมมุติกนัข้ึน หรือ
มาทางจดหมายซ่ึงอา้งวา่เป็นจดหมายของท่าน 

อาจารยเ์ปาโลไดแ้จง้ให้เขาทราบต่อไปอีกว่า วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะยงัไม่มาถึงเพราะว่า 
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนสามเหตุการณ์ ยงัไม่อุบติัข้ึน คือ “การทรยศต่อพระคริสต”์ (ขอ้ 3) “การปรากฏตวั
ของคนนอกกฎหมาย (ขอ้ 3) และ “การออกไปของผูห้น่วงเหน่ียว” (ขอ้ 6,7) 

การทรยศต่อพระคริสต์ 

เหตุการณ์แรกก็คือ “การทรยศต่อพระคริสต ์
“อยา่ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดล่อลวงท่าน โดยทางหน่ึงทางใดเลย เพราะวา่วนันั้นจะไม่มาถึงจนกวา่จะมี

การทรยศเสียก่อน” (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:3) 
ค าวา่ “การทรยศ” มาจากภาษากรีก ซ่ึงมกัจะใชก้นัในความหมายท่ีวา่ “การถอยออกจากความ

ศรัทธา” แต่ความหมายเช่นน้ี ไม่ตรงกบัความหมายเดิมของค าในสมยัท่ีกรีกเรืองอ านาจ ค า ๆ น้ีใช้
อธิบายถึงการกบฏทหารหรือทางการเมือง และในพระคมัภีร์ฉบบักรีกไดใ้ชค้  า ๆ น้ีแทน “การกบฏต่อ
พระเจา้” นอกจากใน 2 เธสะโลนิกาน้ีแล้วก็ไม่พบค า ๆ น้ีอีกเลยในพระคมัภีร์ใหม่ นอกจากในพระ
ธรรมกิจการบทท่ี 21:31 แต่ในขอ้น้ีใชค้  าวา่ “ละทิ้ง” ซ่ึงก็มีความหมายท านองเดียวกนั อาจารยเ์ปาโลได้
บอกกบัคริสเตียนชาวยิว วา่ให้ “ละทิ้ง” ธรรมเนียมเก่าเสีย เพราะการท่ีจะรักษาธรรมเนียมเก่าอยูน่ั้น ก็
เท่ากบัเป็นการดูหม่ิน พระเยซูคริสตแ์ละเป็นการปฏิเสธแผนการไถ่บาปอนัสมบูรณ์ของพระองค ์ค าวา่ 
“ทรยศ” นั้นไม่ไดมี้ความหมายแต่เพียงว่า หนีออกจากสภาพเดิม หรือปลีกตวัออกมาอยา่งไม่เอาใจใส่
เท่านั้น แต่หมายความว่าการปฏิเสธอย่างเจาะจงต่อการสอนท่ีแน่นอน การเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจท่ี
เหนือกวา่หรือการก่อการก าเริบต่อพระเจา้ (อาจารยเ์ปาโลไดพู้ดถึงการกบฏโดยแสดงวา่ชาวเธสะโลนิ
กาเคยไดรั้บค าสั่งเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีมาก่อนแลว้) 

นบัแต่สมยัของอคัรสาวกจนถึงปัจจุบนั ผูส้อนเทียมเท็จมากมายไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับความจริง
ท่ีส าคญั ๆ ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ปฏิปักษข์องพระคริสตไ์ดป้ระหตัประหารสมาชิกคริสตจกัรของ
พระองค์อย่างทารุณ ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้ได้เยย้หยนัพระองค์ และลทัธิอเทวนิยม (ไม่เช่ือว่ามีพระเจา้) 
เกิดข้ึนมาแลว้ก็หายไป แลว้ก็เกิดข้ึนอีก เป็นเช่นน้ีสลบักนัไปเร่ือย ๆ แต่กบฏส าคญัซ่ึงจะจดักิจการข้ึน
ทัว่โลกเพื่อต่อตา้นพระเจา้ ตามท่ีพรรณนาไวใ้นพระธรรม 2 เธสะโลนิกา บทท่ี 2 ก็ยงัไม่ไดเ้กิดก่อนท่ี
วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาถึง 
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การปรากฏตัวของมารนอกกฎหมาย 

การกบฏต่ออ านาจการปกครองของพระเจา้ท่ียิ่งใหญ่และผิดมนุษยม์นาคร้ังน้ี จะเกิดข้ึนพร้อม
กบัการปรากฏตวัของผูต่้อต้านพระคริสต์ ซ่ึงจะมาในฐานะหัวหน้ากบฏ และผูก่้อตั้ งองค์การนอก
กฎหมาย 

“....และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจกัษแ์จง้คือลูกแห่งความพินาศ ผูกี้ดกั้นขดัขวาง และยกตวั
ข้ึนต่อสู้อะไร ๆ ....ท่ีเขาไหวน้มสัการนั้น แลว้มนัก็นัง่ในพระวิหารของพระเจา้ ประกาศตวัวา่เป็นพระ
เจา้” (2 เธสะโลนิกา 2:3-4) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกผูน้ี้วา่ “คนของบาป” แต่ตามส าเนาตน้ฉบบัภาษากรีกท่ีดีท่ีสุด ใชค้  า
วา่ “คนนอกกฎหมาย” และยงัไดเ้รียกวา่ “ลูกแห่งความพินาศ” อีกดว้ยซ่ึงค าหลงัน้ีชาวยิวใชเ้พื่อแสดง
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะของคนท่ีมีชีวิตอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัควบคุมของอ านาจความชัว่ร้าย และการตกอยูใ่น
ปลกัแห่งการสาปแช่งของพระเจา้ การกบฏของมนุษยต่์อพระเจา้จะถึงจุดสุดยอดในตวัเขา เขาจะปรากฏ
ตวัให้ประจกัษ์แก่โลกอย่างชนิดท่ีว่า ไม่มีใครจะทนัได้รู้เน้ือรู้ตวั พยายามหาทางท่ีจะเลียนแบบการ
ปรากฏพระกายอนัยิง่ใหญ่ของพระเยซูคริสต ์เม่ือพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังอาจารยเ์ปาโล ใชค้  าซ่ึง 

“อา้งถึงผูต่้อตา้นพระคริสต ์3 คร้ังใน 2 เธสะโลนิกาโดยช้ีให้เห็นวา่ คนนอกกฎหมายคนน้ี จะ
ปรากฏตวัออกมาในลกัษณะคลา้ย ๆ กบัพระเยซูคริสต ์(ดู 2 เธสะโลนิกา บทท่ี 2:3,6,8) 

จะอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้า 

ท่านอคัรสาวกเปาโลไดส้อนอย่างชัดเจนว่า ผูต่้อตา้นพระคริสต์จะต่อสู้ขดัขวางการงานทุก
อยา่งท่ีเป็นการปฏิบติัตามวิถีทางของศาสนาท่ีแทจ้ริง เขาจะตั้งตวัเองข้ึนเป็นผูย้ิ่งใหญ่เหนือบรรดาพระ
ทั้งปวงท่ีคนทัว่ไปกราบไหวน้มสัการ และเขาจะสร้างบลัลงักส์ าหรับตวัเขาเองข้ึนในพระวหิาร 

“ผูกี้ดกั้นขดัขวาง และยกตวัข้ึนต่อสู้อะไร ๆ ...ท่ีเขาไหวน้มสัการนั้น แลว้มนัก็นัง่ในพระวิหาร
ของพระเจา้ ประกาศตวัวา่เป็นพระเจา้” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:4) 

ค าวา่ “พระวิหารของพระเจา้” ในท่ีน้ี จะตอ้งหมายความถึงพระวิหารท่ีจะถูกสร้างข้ึนใหม่ใน
กรุงเยรูซาเล็มเป็นแน่ เพราะเป็นการสอดคลอ้งตอ้งกนักบัค าเตือนของพระเยซูคริสต์ท่ีมีต่อชาวยิวใน
เร่ือง “ส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียน” อนัจะเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงการเร่ิมตน้ของความทุกข์ล าบากคร้ัง
ยิง่ใหญ่ (ดูมทัธิว 24:15-21) ริชาร์ดวลัฟ์ไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือ ค าอธิบาย 2 เธสะโลนิกา ของเขาวา่พวก
นกัสอนศาสนาสมยัคริสศตวรรษแรก ๆ นั้น ส่วนใหญ่นิยมตีความพระคมัภีร์ตามตวัอกัษร ท่านไดย้ก
เอาขอ้ความจากภาษากรีก (ค.ศ.120-202) มาอา้งไวใ้นหนงัสือของท่านวา่ “ก่อนท่ีผูต่้อตา้นพระคริสตจ์ะ
ไดล้า้งผลาญทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก มนัจะปกครองโลกอยูเ่ป็นเวลานาน 3 ปีกบั 6 เดือน และมนัจะนัง่ใน
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พระวหิารแห่งกรุงเยรูซาเล็ม” ขอ้ความตอนน้ีประจวบกนัไดอ้ยา่งเหมาะเจาะกบัการอธิบายลกัษณะของ
ผูต่้อตา้นพระคริสต์ ในพระธรรมดาเนียล 11:36-38 ซ่ึงไดว้าดภาพให้เราเห็นว่า มนัจะรวบรวมสมคัร
พรรคพวกเป็นจ านวนมหาศาล ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้มีความเช่ือในโชคลาง กราบไหวรู้ปเคารพ และ
นมสัการภูติผีปีศาจอนัเกิดจากการหลอกลวงของมนั ข้ึนต่อสู้กบัพระเจา้ มนัจะกระท าจนถึงขนาด
ประกาศตวัวา่ มนัคือพระเจา้ และในพระธรรมวิวรณ์ บทท่ี 13 ก็ยงัไดว้าดภาพให้เราเห็นชดัเช่นกนัว่า 
มนัเป็นผูค้รอบครองโลก ซ่ึง “กล่าวค าหม่ืนประมาทต่อพระเจา้” และซ่ึงท าสงครามกบัธรรมิกชน อนั
ไดแ้ก่คนเหล่านั้นซ่ึงหนักลบัมาหาพระเยซูคริสตใ์นระหวา่งท่ีเกิดความทุกขล์ าบากคร้ังยิง่ใหญ่ 

คน ๆ น้ีอาจจะมีชีวิตอยู่ในวนัน้ีก็เป็นได้ แต่เขาจะยงัไม่ปรากฏตวัออกมาในฐานะท่ีเป็นผู ้
ต่อตา้นพระคริสต ์จนกวา่เขาจะท าลายกติกา 7 ปี ดว้ยฝีมือของชาวยิว และตั้งรูปจ าลองรูปหน่ึงในพระ
วหิารของชาวยวิ ส่ิงเหล่าน้ีพยากรณ์ไวใ้นพระธรรมดาเนียล บทท่ี 9 ขอ้ 27 ส าเร็จบริบูรณ์และเหตุการณ์
ตอนน้ีก็ตรงกบัค าพยากรณ์ ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงพยากรณ์ไวด้งัน้ี 

“เหตุฉะนั้น เม่ือท่านทั้งหลายเห็นส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียดซ่ึงกระท าให้เกิดความวิบติัตาม พระ
วจนะท่ีตรัสโดยดาเนียลผูเ้ผยพระวจนะนั้น ตั้งอยูใ่นสถานบริสุทธ์ิ... 

“ดว้ยวา่ในคราวนั้นจะเกิดความทุกขล์ าบากคร้ังยิ่งใหญ่ อยา่งท่ีไม่เคยมีตั้งแต่เร่ิมโลกมาจนถึง
ทุกวนัน้ี และในเบ้ืองหนา้จะไม่มีต่อไปอีก” (พระธรรมมทัธิว 24:15,21) 

กล่าวโดยสรุป การกบฏต่อพระเจา้ซ่ึงจะเกิดข้ึนแพร่หลายทัว่โลก ภายใตก้ารน าของคนนอก
กฎหมาย จะตอ้งเกิดข้ึนก่อนวนัแห่งการพิพากษาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อาจารยเ์ปาโลมีความประสงคท่ี์
จะใหค้ริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกา ไดรู้้ถึงส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้นจึงท าให้พวกเขาไม่กลวัวา่พวกเขาจะตอ้ง
เขา้สู่ช่วงเวลาอนัน่าประหวัน่พร่ันพรึงนั้น 

ผู้ทีห่น่วงเหน่ียว 

เม่ือไดเ้ตือนสติคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกา ดว้ยเหตุการณ์ท่ีพอจะมองเห็นไดโ้ดยง่าย สอง
เหตุการณ์ ซ่ึงจะตอ้งอุบติัข้ึนก่อนวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไปแลว้ อาจารยเ์ปาโล ก็ไดน้ าเอาเหตุการณ์
อนัท่ีสาม เขา้มาสู่ความสนใจของพวกเขา ซ่ึงเหตุการณ์ตอนน้ี พวกเขาก็ไดเ้คยถกเถียงกนัมาก่อนแลว้ 

“ท่านก็รู้จกัส่ิงนั้นท่ีก าลงัหน่วงเหน่ียวมนัไวใ้นขณะน้ี เพื่อมนัจะปรากฏออกมาไดต่้อเม่ือถึง
เวลาของมนั เพราะว่าอ านาจลึกลบันอกกฎหมายนั้นก็จะเร่ิมท างานอยู่แล้ว แต่ผูท่ี้คอยหน่วงเหน่ียว
เด๋ียวน้ีนั้น จะยงัหน่วงเหน่ียวอยูจ่นออกไปใหพ้น้” (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:6,7) 

พระเจา้ได้ทรงตั้งผูห้น่วงเหน่ียวไวใ้นโลกก็เพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ให้การกบฏและการกระท า
ความผิด ความบาปของมนุษย ์สามารถส าแดงออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงเราจะเห็นเม่ือคนนอกกฎหมาย
ตอ้งตกอยูใ่นความควบคุม เน่ืองจากคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกา มีความเขา้ใจแลว้วา่ ผูห้น่วงเหน่ียว
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นั้นคือใคร ดงันั้น อาจารยเ์ปาโล จึงไม่จ  าตอ้งกล่าวซ ้ าอีกวา่ ใครเป็นผูห้น่วงเหน่ียว นกัศึกษาพระคริสต
ธรรมตลอดหลายศตวรรษท่ีผา่นมา ต่างพยายามท่ีจะก าหนดลกัษณะเฉพาะตวัของผูห้น่วงเหน่ียว บา้งก็
วา่ เหมือนกบั จกัรวรรด์ิโรมนั บา้งก็วา่เป็นประเทศยิว หรือบางทีก็วา่ เป็นรัฐบาลของโลก เพราะวา่เป็น
ส่ิงท่ีคงอยู่ตลอดยุคของคนต่างชาติ (คือยุคหลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ส้ินพระชนม์แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้
ถูกตอ้งตรงกบัพระคมัภีร์และความเจริญทางประวติัศาสตร์ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยู่ในคริสตจักร 

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี นกัศึกษาพระคริสตธรรมบางพวกไดส้รุปวา่ อาจารยเ์ปาโลพูดถึงคริสตจกัรและ
การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทั้งน้ี โดยใชค้  าบางค าในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา บทท่ี 2 ขอ้ 6 
และขอ้ 7 ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่อาจารยเ์ปาโลไดอ้า้งถึงผูห้น่วงเหน่ียววา่ เป็นทั้งอ านาจและมีสภาพเป็นบุคคล 

คริสตจกัร ก็คือ อ านาจของผูห้น่วงเหน่ียว เพราะว่าคริสเตียนเป็น “เกลือแห่งแผ่นดินโลก” 
(พระธรรมมทัธิว 5:13) ซ่ึงจะคอยคดัง้างอ านาจทุจริตของความชั่วการด าเนินชีวิตของคริสเตียนท่ี
ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นความสวา่งท่ีส่องแสงอยูใ่นโลกแห่งความมืดและการประกาศ
พระวจนะของพระเจา้นั้น ก็เป็นเคร่ืองขดัขวางความชัว่ร้ายทั้งปวง ส่ิงท่ีน่าสมควรยกยอ่งหลายประการ
ของสังคมยคุใหม่ และความเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจของมนุษยชาตินั้น แทจ้ริงแลว้ก็
เกิดมาจากความเช่ือของคริสเตียนนัน่เอง ในสมยัท่ีคริสตจกัรยงัไม่ไดเ้ป็นรูปเป็นร่างเหมือนเช่นทุกวนัน้ี 
แต่ถึงกระนั้นก็ยงัดี ก็ยงัไดช่้วยคนเป็นอนัมากท่ีตกอยูใ่นความผิดบาป และหมดหวงัในชีวิตให้หลุดพน้
จากความผิดบาปและกลบัมีความหวงัใหม่ในชีวิตได ้อาจารยเ์ปาโลไดแ้สดงให้เห็นวา่ ส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บ
การจกัการโดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือผูท่ี้คอยหน่วงเหน่ียวของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
พระองคส์ถิตอยูใ่นคริสเตียนทุกคน (1 โครินธ์ 6:19) และพระองคท์รงตั้งพวกเขาไวเ้ป็นเคร่ืองขดัขวาง 
ท่ีท างานอยา่งไดผ้ลในการป้องกนัมิใหโ้รคมะเร็งของสังคมมนุษยเ์จริญเติบโตจนถึงท่ีสุด 

ถึงแมว้่า “อ านาจลึกลบันอกกฎหมาย” ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัแห่งความชัว่ร้ายในการท างานของ
พญามารซาตาน และในการประพฤติของคนทรยศ จะเร่ิมท างานอยูแ่ลว้ก็ตามการกบฏทัว่โลกต่อพระ
เจา้ภายใตก้ารน าของคนนอกกฎหมายก็ยงัไม่สามารถอุบติัข้ึนตราบเท่าท่ีคริสเตียนซ่ึงประกอบดว้ยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิยงัคงอธิษฐานอยู่อย่างสม ่าเสมอ เป็นพยาน และด าเนินชีวิตอยูใ่นโลกน้ีอยา่งสมบูรณ์ 
อาจารยเ์ปาโลกล่าวว่า “….แต่ผูท่ี้คอยหน่วงเหน่ียวเด๋ียวน้ีนั้น จะยงัหน่วงเหน่ียวอยูจ่นออกไปให้พน้” 
(พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:7) ขอ้น้ีหมายความถึงเวลาท่ีคริสเตียนทุกคน (ซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิต
อยูด่ว้ย) จะถูกรับข้ึนไปอยูก่บัพระคริสต ์แต่แน่นอนทีเดียว ยอ่มจะไม่หมายความวา่พระภาคท่ีสามของ
พระองคต์รีเอกานุภาพจะไม่สถิตอยูใ่นโลกน้ีอีกต่อไป เพราะในพระธรรมวิวรณ์ บทท่ี 7 ไดแ้สดงให้เรา
เห็นวา่ ในระหวา่งเวลาแห่งความทุกขล์ าบากนั้น จะมีชาวยิวจ านวน 144,000 คน พร้อมกบัคนต่างชาติ
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อีกเป็นจ านวนมาก กลบัใจมาหาพระเจา้ และเราก็ทราบกนัดีวา่ไม่มีใครเลยท่ีจะสามารถรับเอาพระเยซู
คริสตไ์ด ้หากวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิไดท้  าพระราชกิจของพระองคใ์นจิตใจของเขา ดงันั้นจึงอาจสรุป
ไดเ้ลยทีเดียววา่ การออกไปของพระองคน์ั้นหมายความถึงพระองคจ์ะไม่ทรงปฏิบติัพระราชกิจในฐานะ
ท่ีทรงเป็นผูท่ี้คอยหน่วงเหน่ียว ต่อไปอีกเท่านั้นส่วนพระองคเ์องก็ยงัคงสถิตอยูใ่นโลกน้ีและปฎิบติัพระ
ราชกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 

การปราชัยของผู้ต่อต้านพระคริสต์ 

เรารู้เพียงวา่คนนอกกฎหมายจะปรากฏตวัออกมาในเวลาไม่นานนกั หลงัจากท่ีคริสตจกัรถูกรับ
ข้ึนไปแล้ว และเขาจะประสบความพินาศอย่างแน่นอนท่ีสุด เม่ือเราจะพิจารณาถึงข้อพระธรรมท่ี
กล่าวถึงลกัษณะและการปรากฏตวัของเขาในฐานะท่ีเป็นผูต่้อตา้นพระคริสตแ์ลว้ เราก็ยอ่มจะรู้ไดอ้ยา่ง
แน่ชัดว่า เขาจะต้องปราชัยโดยส้ินเชิง เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่กว่าเขา
มากมายนกั จนถึงกบัว่า เม่ือพระองค์ทรงปรากฏพระกายอย่าวรวดเร็วพร้อมดว้ยสง่าราศีของพระองค์
ในฟ้าสวรรค์นั้น เพียงแต่ลมพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็เพียงพอแลว้ท่ีจะท าลายมนุษยผ์ูห้ยิ่งยโส และ
กล่าวค าหม่ินประมาทเยย้หยนัพระเจา้ และประกาศตวัเองวา่ เป็นพระเจา้ 

“ขณะนั้น คนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตวัข้ึน และพระเยซูเจา้จะทรงประหารมันดว้ยลม
พระโอษฐ์ของพระองค ์และทรงผลาญให้สูญไปดว้ยการปรากฏ และการเสด็จมาของพระองค์” (พระ
ธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8) 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรักทุกคน (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา ไดถู้กบนัทึกเพื่อจะใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจ
ของท่านดว้ย ท่านอาจสงสัยวา่ ในเม่ือพระคริสตต์อนน้ีก็กล่าวแต่เฉพาะเร่ืองการกบฏคร้ังยิ่งใหญ่ภายใต้
การบงการของผูต่้อตา้นพระคริสต ์ซ่ึงก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัเราเลย เพราะวา่เวลานั้นเราก็ไม่ไดอ้ยูใ่น
โลกน้ีแลว้ แลว้เรายงัจะไปสนใจอะไรกบัมนัท าไมเล่า? มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้กระตุน้ให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็นหรือปลุกเร้าความสนใจกระนั้นหรือ? พระเจา้ทรงห้ามมิให้กระท าเช่นน้ีแก่เราทั้งหลาย
นั้น การท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยความจริง อันเป็นค าพยากรณ์เหล่าน้ีแก่เราทั้งหลาย ก็
เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นค าสั่งและค าสอนส าหรับเราทั้งหลายผูเ้ป็นบุตรของพระองค ์เหมือนดงัเช่นจดหมายของ
อาจารยเ์ปาโล ท่ีมีไปยงัคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกา ไดช่้วยให้คริสเตียนท่ีนัน่คลายจากความหลงผิด
ไปได ้และท าใหพ้วกเขาเลิกจากการประพฤติท่ีผดิ ๆ เหล่านั้นเสีย ความจริงท่ีวา่ พระเยซูคริสตอ์าจเสด็จ
กลับมาเม่ือใดก็ได้นั้น ท าให้เราทั้งหลายมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอท่ีจะได้เห็นการปรากฏของ
พระองค์ และครองชีวิตอยู่ในทางแห่งความบริสุทธ์ิ นอกจากน้ียงัท าให้เราสามารถพูดได้อย่างมัน่ใจ
และมีหลกัมีเกณฑ์ทุกคร้ัง ท่ีเราเป็นพยานให้แก่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด และหาท่ีจะน าเขามาหาพระ
เยซูคริสต ์
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ขา้พเจา้ขอวิงวอนท่านผูซ่ึ้งเคยไดย้ินข่าวประเสริฐของพระเจา้มากมายหลายคร้ังแลว้ เม่ือการ
พิพากษาของพระเจา้ต่อส่ิงท่ีเส่ือมทรามไดต้กลงมายงัพื้นพิภพ คนเป็นอนัมากจะถูกพญามารซาตาน
ล่อลวงจนกระทัง่เขาเหล่านั้นปฏิเสธท่ีจะกลบัใจมาหาพระเจา้ พระวจนะของพระเจา้ ตอนน้ีไดก้ล่าวไว้
อยา่งเคร่งขรึมวา่ 

“ขณะนั้น คนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตวัข้ึน และพระเยซูเจา้จะทรงประหารมนัดว้ยลม
พระโอษฐข์องพระองค ์และทรงผลาญใหสู้ญไปดว้ยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์ 

คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบนัดาลของซาตานพร้อมกบัอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ และหมาย
ส าคญั และการอศัจรรยบ์นความเทจ็ 

และอุบายอธรรมต่าง ๆ ส าหรับคนเหล่านั้นท่ีจะตอ้งพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ไดรั้กความ
จริงเพื่อจะรอดได ้

เพราะเหตุน้ีพระเจา้จึงทรงให้ความลุ่มหลง มาครอบง าเขา ให้เขาเช่ือส่ิงท่ีเท็จ เพื่อคนท่ีไม่เช่ือ
ความจริง แต่ยนิดีในการอธรรมจะไดถู้กพิพากษาลงโทษส้ินทุกคน (พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:8-12) 

ท าไมท่านจึงไม่ก้มศีรษะลงแล้วอธิษฐานเสียเล่า “โอขา้แต่พระเยซูคริสตเจ้า ขา้พเจา้รู้ดีว่า
ขา้พเจา้เป็นคนบาป ขา้พเจา้เช่ือพระวจนะของพระองคท่ี์กล่าววา่ ทุกคนเป็นคนบาป และขาดการถวาย
เกียรติยศแก่พระเจา้ ขา้พเจา้เช่ือว่าพระคมัภีร์ทุกตอนท่ีกล่าวถึงพระองค์นั้นเป็นความจริง ขา้พเจา้รู้ว่า
พระองคท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้และเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ พระชนมชี์พของพระองคน์ั้นก็บริสุทธ์ิ ซ่ึง
ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะมีชีวติให้เหมือนกบัพระองคไ์ด ้และขา้พเจา้สมควรจะตอ้งตาย และรับโทษตาม
ความผิดบาปของขา้พเจา้นั้น เพื่อความผิดบาปทั้งหลายของขา้พเจา้ และรู้ว่าพระองค์ทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนม์ข้ึนจากความตาย พระองค์ได้ทรงชดให้หน้ีความผิดบาปทั้งส้ินแล้ว บัดน้ีข้าพเจ้าขอต้อนรับ
พระองค์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้วางใจพระองค์และพระองค์ผูเ้ดียวเท่านั้น ส าหรับ
ความรอดของขา้พเจา้” 

หากท่านไดก้ระท าเช่นนั้นดว้ยความจริงใจ ท่านก็สามารถท่ีจะอา้งพระสัญญาท่ีพระเยซูคริสต ์
ไดท้รงใหไ้วเ้ม่ือพระองคต์รัสวา่... “ผูท่ี้มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเลย” (พระธรรมยอห์น 6:37) 
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ความหวงัสุดทา้ยของโลก 
ถา้มนุษยข์าดอาหาร จะตายภายใน 40-60 วนั 
ถา้ขาดน ้า จะตายภายใน 7-10 วนั 
ถา้หากขาดลมหายใจ จะตายภายในไม่ก่ีนาที 
แต่ถา้หากมนุษยข์าดความหวงั 
จะตายภายในวนิาทีนั้นเอง 
ตวัอยา่งเคยปรากฏมาแลว้นบัรายไม่ถว้น 
ความหวงัของโลกน้ีอยูท่ี่ไหน?.....อนาคต....สันติภาพ..... 
เศรษฐกิจหรือวา่การเมือง 
 
เราขอแสดงความหวงัท่ีแทจ้ริงของมวลมนุษย ์
เป็นเหตุการณ์ระทึกใจท่ีท่านตอ้งเผชิญ 
ท่านทราบไหมวา่ ความหวงัสุดทา้ยของโลกน้ีอยูไ่หน? 
ค าตอบมีอยูอ่ยา่งพร้อมมูลในหนงัสือ 
 
“ความหวงัสุดทา้ยของโลก” 


