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บทที่ 9
การฟนจากความตาย
ตอนที่ 2
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- อธิบายการฟนจากความตายในอนาคต
- เห็นขอแตกตางระหวางการฟนจากความตายของคนชอบธรรมและคนอธรรม
- อธิบายวาการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสตมีผล
ตอจุดหมายปลายทางของวิญญาณมนุษย
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค
ดวยพระดํารัสสั่งดวยสําเนียง
เรียก
ของเทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจาและคนทั้งปวงในพระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมา
กอน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และ
จะไดพบองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศอยางนั้นแหละ เราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจา
เปนนิตย”
(1 เธสะโลนิกา 4:16-17)

วิชา รากฐานของความเชื่อ

หนา

122

คํานํา
ในบทที่แลวไดใหนิยามคําวา “การฟนจากความตาย” และกลาวถึงการฟนจาก
ความตาย 3 ประการที่พูดไวในพันธสัญญาใหม และไดศึกษาเรื่องการเปนขึ้นจาก ความ
ตายในอดี ต ของพระเยซู และการฟน จากความตายในปจจุบัน ของผู เ ชื่ อ ในพระเยซูอย า ง
ละเอียด
บทนี้อธิบายการฟนจากความตายในอนาคตของทุกคนที่ถูกฝงในหลุมศพ โดยแท
จริงแลวการฟนจากความตายในอนาคตจะแบงออกเปน 2 พวกคือ ของคนชอบธรรม และ
ของคนอธรรมบทนี้อธิบายดวยวาการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซู
มีผลตอจุดหมายปลายทางของวิญญาณมนุษย
โดยที่บทนี้เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตจึงกลาวถึงคําพยากรณเกี่ยวกับเวลาสุดทาย
และนิรันดรกาล ถาคุณยังไมคุนเคยกับคําพยากรณในพระคัมภีร คุณควรทบทวน “เพื่อ
ศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้ ซึ่งจะใหโครงสรางทั่วไปของเหตุการณในอนาคตเทาที่
เปดเผยในพระวจนะของพระเจา
อนาคต : การฟนจากความตายของผูที่อยูในหลุมศพ
พระคัมภีรเปดเผยเกี่ยวกับมนุษยทุกคนไว 2 ประการ
1.
ทุกคนจะไดพบกับการฟนจากความตาย
2.
ทุกคนจะไดพบกับการพิพากษานิรนดร
พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการฟนจากความตายในอนาคต
“อยาประหลาดใจในขอนี้เลย เพราะใกลจะถึงเวลาที่บรรดาผูที่อยูในอุโทงคฝงศพจะ
ไดยินพระสุรเสียงของพระองค และจะไดออกมาบรรดาผูที่ประพฤติดีก็ฟนขึ้นสูชีวิต บรรดา
ผูที่ประพฤติชั่วก็ฟนขึ้นสูการพิพากษา”
(ยอหน 5:28-29)
อัครทูตเปาโลก็เขียนเกี่ยวกับการฟนจากความตายไวดวยวา
“เพราะวาคนทั้งปวงตองตายเกี่ยวเนื่องกับอาดามฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับ ไดชีวิต
เกี่ยวเนื่องกับพระคริสตฉันนั้น”
(1 โครินธ 15:22)
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โดยบาปดั้งเดิมของอาดาม ความตายก็มาสูมนุษยทุกคน แตโดยการสิ้นพระชนม
และการเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสตมนุษยทุกคนจะตายฝายรางกาย
และ
จะ
ฟนขึ้นจากความตายในภายหลัง
ขอยกเวนเรื่องการฟนจากความตาย
คนเหลานั้นที่ไมเคยตายก็ไมจําเปนตองฟนจากความตาย เปาโลเขียนไววา
“ดูกอนทานทั้งหลาย ขาพเจามีความลํ้าลึกที่จะบอกแกทาน คือ วาเราจะไมลวง
หลับหมดทุกคน แตเราจะถูกเปลี่ยนแปลงหมดในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเปา
แตรครั้งสุดทายเพราะวาจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแลวจะเปนขึ้นมาปราศจากเนาเปอย
แลวเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม
เพราะวาสิ่งเนาเปอยนี้ตองสวมซึ่งไมเนาเปอย
สภาพอมตะนี้ตองสวมสภาพอมตะ”
(1 โครินธ 15:51- 53)
เมื่อเปาโลกลาววา “เราจะไมลวงหลับกันหมดทุกคน” เขาหมายถึงผูเชื่อทุกคนที่มี
ชีวิตอยูในเวลาของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเพื่อคริสตจักรของพระองค
ผูเชื่อเหลานี้จะไมประสบกับความตาย เขาจะถูกรับขึ้นไปพบกับพระเยซู และถูก
รวบรวมเขากับคริสเตียนที่ฟนขึ้นจากหลุมฝงศพ
จุดหมายปลายทางของคนที่ตายแลว
มีเหตุการณหลายอยางในชวงเวลาระหวางการตายฝายรางกาย และการฟนจาก
ความตาย ซึ่งไมไดเปดเผยไวในพระคัมภีร แตมีอยู 3 สิ่งที่รูชัดคือ :
1. ในขณะที่พบความตายนั้นมีการแยกออกระหวางรางกาย และจิตใจ และจิต
วิญญาณ รางกายถูกฝงในหลุมศพ แตจิตใจและจิตวิญญาณยังคงมีชีวิตอยูเปนนิรันดร
2. จิตใจและจิตวิญญาณของผูที่ชอบธรรมจะไปสูสถานที่ที่แตกตางจากผูที่ชั่วราย
3. จุดหมายปลายทางของคนชอบธรรม แตกตางทั้งกอนและหลังการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูคริสต
พระเยซูทรงเปดเผยวาอะไรเกิดขึ้นภายหลังความตาย โดยใชเรื่องของขอทาน ชื่อลา
ซารัส ซึ่งนอนอยูที่ประตูบานของเศรษฐี
“ อยูมาคนขอทานนั้นตาย และเหลาทูตสวรรคไดนําเขาไปไวที่อกของอับราฮัม ฝาย
เศรษฐีนั้นก็ตายดวย และเขาก็ฝงไว แลวเมื่ออยูในแดนมรณาเปนทุกขทรมานยิ่งนัก เศรษฐี
นั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูแตไกล และลาซารัสอยูที่อกของทาน เศรษฐีจึงรองวา "อับรา
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ฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด ขอใชลาซารัสมา เพื่อจะเอาปลายนิ้วจุมนํ้า มาแตะลิ้น
ของขาพเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรําทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี้ แตอับราฮัม ตอบวา "ลูก
เอย เจาจงระลึกวาเมื่อเจายังมีชีวิตอยู เจาไดของดีสําหรับตัว และลาซารัสได ของเลว แต
เดี๋ยวนี้เขาไดรับความเลาโลมแตเจาไดรับความแสนระทม นอกจากนั้นระหวาง พวกเรากับ
พวกเจามีเหวใหญตั้งขวางอยู เพื่อวาถาผูใดปรารถนาจะขามไปจากที่นี่ถึงเจาก็ไม
ได หรือถาจะขามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไมได"
(ลูกา 16:22-26)
เมื่อตายแลว รางกายจะกลับไปสูดิน
“เพราะเราสรางเจามาจากดินเจาเปนผงคลีดิน

และจะตองกลับเปนผงคลีดินและ

จะ
ตองกลับเปนผงคลีดินดังเดิม (ปฐมกาล 3:19 ข)
จิตใจและจิตวิญญาณของคนจะเขาไปสูความเปนอยูใหมในนิรันดรกาล เรายังคง มี
บุคคลิกภาพ จําคนอื่นไดและรับรูถึงสภาวะปจจุบันได
พระคัมภีรเปดเผยวามีอะไรเกิดขึ้นกับวิญญาณจิตของพระคริสตหลังการสิ้นพระชนม
“(ที่กลาววาพระองคเสด็จขึ้นไปนั้น จะหมายความอยางอื่นไปไมได นอกจากวา
พระองคไดเสด็จลงไปสูเบื้องตํ่าของแผนดินโลกแลวดวย องคผูเสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค ผู
ที่เสด็จขึ้นไปสุที่สูงเหนือฟาสวรรคทั้งปวงนั่นเอง เพื่อจะไดสถิตอยูทั่วในสิ่งสารพัด)”
(เอเฟซัส 4:9-10)
กอนการสิ้นพระชนม พระเยซูตรัสแกโจรที่กําลังจะตายและสํานึกผิดวา
“ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับเรา ใน
เมืองบรมสุขเกษม”
(ลูกา 23:43)
วิญญาณจิตของพระเยซูเสด็จขึ้นไปสูสถานที่ของวิญญาณทั้งหมดที่จากไป ประการ
แรกพระองคเสด็จไปสูสถานที่ของวิญญาณคนชอบธรรม ซึ่งเรียกวา “สวรรค” (Paradise)
หรือ “ทรวงอกของอับราฮัม”
จากสวรรค พระองคเสด็จตอไปสูสถานที่ที่จัดไวสําหรับวิญญาณของคนอธรรม ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับพระองค เพื่อจะไดทํางานแหงการทรงไถบาปมนุษยใหสําเร็จสมบูรณ
พระองคตองเผชิญกับการลงโทษทั้งฝายรางกายและวิญญาณจิต การลงโทษฝายกาย คือ
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ความตายฝายรางกาย การลงโทษฝายวิญญาณคือการถูกแยกจากพระเจาซึ่งเรียกวา ความ
ตายฝายวิญญาณ พระองคประสบสิ่งนี้ใน “Sheol”
หลังจากนั้นวิญญาณจิตของพระเยซูก็เสด็จขึ้นกลับมาสูโลก ในขณะนั้นรางกายของ
พระองคซึ่งนอนไรชีวิตอยูในอถโมงคก็ถูกทําใหเปนขึ้นมาจากความตาย วิญญาณ จิตใจ
และรางกายของพระองคเขามารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรางบุคคลิกภาพที่สมบูรณ
ตามที่เราไดศึกษาในบทที่แลว วาพระเยซูทรงปรากฎในรูปแบบที่มองเห็นไดบนโลก
กอนที่พระองคจะเสด็จคืนสูฟาสวรรค (Heaven คนละคํากับคําวา สวรรค Paradise ภาษา
อังกฤษมี 2 คําตางกันแตภาษาไทยใชคําวาสวรรคคําเดียวซึ่งที่จริงเปนคนละที่กัน จึงขอใชคํา
วา“สวรรค”สําหรับ Paradise และ “ฟาสวรรค” สําหรับ Heaven ___ ผูแปล)
รูปแบบใหม
เหตุการณชวงเวลาระหวางการสิ้นพระชนมกับการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซู
ไดวางรูปแบบสําหรับจุดหมายปลายทางของวิญญาณที่ชอบธรรม
กอนการเปนขึ้นมาจากความตายของพระคริสต วิญญาณที่จากไปของผูชอบธรรม
จะไปสูสวรรค (Paradise) ภายหลังจากการสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระเยซู
วิญญาณของผูชอบธรรมสามารถขึ้นไปอยูตอหนาพระเจาไดทันที
เรื่องนี้มีการยืนยันในบันทึกเกี่ยวกับความตายของสตีเฟน
“ ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดเขมนดูสวรรคเห็นพระสิริของ
พระเจาและพระเยซูทรงยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองค แลวทานไดกลาววา "ดูเถิด
ขาพเจาเห็นทองฟาแหวกเปนชอง และบุตรมนุษยยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา"
(กิจการ 7:55-56)
“ เขาจึงเอาหินขวางสเทเฟน เมื่อกําลังออนวอนองคพระผูเปนเจาอยูวา "ขาแต
พระเยซูเจา ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของขาพระองคดวย สเทเฟนก็คุกเขาลงรอง เสียงดัง
วา "ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอโปรดอยาทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้” เมื่อกลาว เชนนี้แลว
ก็ลวงหลับไป ”
(กิจการ 7:59-60)
ชวงเวลากอนที่สตีเฟนจะตาย
เขามองเห็นภาพนิมิตของพระเยซูในฟาสวรรค
(Heaven) ประทับอยูเบื้องขวาของพระเจา คําวา “ขอองคพระผูเปนเจา พระเยซูทรงรับ
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วิญญาณของขาพเจาไป”ชี้ใหเห็นวาเขารูทันทีที่เขาตายไปวิญญาณและจิตใจของเขาจะไปสู
ฟาสวรรค (Heaven) ทันที
อัครทูตเปาโลไดยืนยันดวยวา :
“ เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยูเสมอ รูอยูแลววา ขณะที่เราอยูในรางกายนี้ เราอยูหาง
จากองคพระผูเปนเจา”
(2 โครินธ 5:6)
“เรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยูกับองคพระผูเปนเจามากกวาอยูในรางกาย
นี้ ”
(2 โครินธ 5:8)
เปาโลเปรียบเทียบคุณคาของความตายกับการยังคงมีชีวิตอยู เพื่อที่จะทํางานรับใช
ในโลกนี้ใหเสร็จสมบูรณ เขากลาววาการจากรางกายนี้ไปก็เพื่อไปอยูกับพระคริสต
“ เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การมีชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสต และการตายก็ไดกําไร
ถาขาพเจายังจะมีชีวิตอยูในรางกาย ขาพเจาก็จะทํางานใหเกิดผล แตขาพเจาบอกไมไดวา
จะเลือกฝายไหนดี ขาพเจาลังเลใจอยูในระหวางสองฝายนี้
คือวา
ขาพเจามีความ
ปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยูกับพระคริสต ซึ่งประเสริฐกวามากนักแตการที่ขาพเจายังมีชีวิต
อยูในรางกายนี้ก็จําเปนมากสําหรับพวกทาน ”
(ฟลิปป 1:21-24)
นอกเหนือจากจุดหมายปลายทางใหมของคนตายที่ชอบธรรมแลว พระเยซูไดวางรูป
แบบใหมอีกอยางหนึ่งใหทุกคนที่จะตองทําตาม
1. ขณะที่ตาย จิตใจและวิญญาณของมนุษยจะไปยังขอบเขตของวิญญาณที่จากไป
ผูชอบธรรมจะขึ้นไปอยูตอหนาพระเจา คนชั่วรายจะไปอยูสถานที่แหงการทรมาน (นรก)
2. ในเวลาของการฟนจากความตาย รางกายจะถูกทําใหฟนจากความตายและ รวบ
รวมไวดวยกันกับวิญญาณและจิตใจ
การฟนจากความตายมี 3 ขั้นตอน
อัครทูตเปาโลอธิบายการฟนจากความตายไว 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง
การฟนจากความตายครั้งแรกคือการคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
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“ เพราะวาคนทั้งปวงตองตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับไดชีวิต
เกี่ยวเนื่องกับพระคริสตฉันนั้น แตวาจะเปนไปตามลําดับ คือพระคริสตทรงเปนผลแรก แลว
ภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เปนของพระคริสต ในเมื่อพระองคเสด็จมา ตอจากนั้นจะเปน
วาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแกพระบิดาเจา เมื่อพระองคจะไดทรง
ทําลายเทพผูครอง ศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแลว”
(1 โครินธ 15:22-24)
ดังนั้น นี่คือความหมายของวลีที่วา “พระเยซูผูทรงเปนผลแรก”
ยังมีการฟนจากความตายอีก 2 ขั้นตอน ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การที่คนชอบ
ธรรมและคนอธรรมจะฟนจากความตาย
“ ขาพเจามีความหวังใจในพระเจา ตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจดวย คือ หวังใจ
วาคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรม และคนที่ไมชอบธรรมจะเปนขึ้นมาจากความตาย”
(กิจการ 24:15)
พระคัมภีรเรียกการฟนจากความตาย 2 ขั้นตอนนี้วา การฟนจากความตายขึ้นสู ชีวิต
และการฟนจากความตายขึ้นสูการพิพากษา
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เวลาที่กําหนดนั้นใกลจะถึงแลว และบัดนี้ก็
ถึงแลว คือเมื่อผูที่ตายแลวจะไดยินพระสุรเสียงแหงพระบุตรของพระเจา และบรรดาผูที่ ได
ยินจะมีชีวิต”
(ยอหน5:25)
“อยาประหลาดใจในขอนี้เลย เพราะใกลจะถึงเวลาที่บรรดาผูที่อยูในอุโมงคฝงศพ
จะไดยินพระสุรเสียงของพระองค และจะไดออกมา บรรดาผูที่ไดประพฤติดีก็ฟนขึ้นสูชีวิต
บรรดาผูที่ไดประพฤติชั่ว ก็จะฟนขึ้นสูการพิพากษา”
(ยอหน 5:28-29)
ขั้นตอนที่สอง
การฟนจากความตายขึ้นสูชีวิตที่จะเกิดขึ้น เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาสูโลกเพือคริสต
จักรของพระองคเหตุการณนี้จะทําใหผูเชื่อที่แทจริงทุกคนในพระเยซูฟนจากความตาย เรียก
วา การฟนจากความตายของคนชอบธรรม หรือการฟนจากความตายขึ้นสูชีวิต
การฟนคืนพระชนมของพระเยซูเปนขั้นตอนแรก
การฟนจากความตายของผูเชื่อเปนขั้นตอนที่สอง
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ขั้นตอนที่สาม
การฟนจากความตายขั้นที่สามเรียกวา “วาระสุดทาย”การฟนจากความตายนี้เกดิขึ้น
ในวาระสุดทายขงการที่พระคริสตทรง
ครอบครองโลกอยางมีสันติภาพเปนเวลาพันป
การฟนจากความตายนี้เรียกวา การฟนจากความตายของคนอธรรมหรือการฟนจาก
ความตายขึ้นสูการพิพากษา
เพื่อสรุป
การฟนจากความตาย
ขั้นที่หนึ่ง : การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต

ขั้นที่สอง:การฟนจากความตายของคนชอบธรรม
(การฟนจากความตายขึ้นสูชีวิต)
ขั้นที่สาม :การฟนจากความตายของคนอธรรม
(การฟนจากความตายขึ้นสูการพิพากษา)
คุณไดศึกษาแลวถึงการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซู และขณะนี้คุณจะไดศึกษาถึงการ
ฟนจากความตายของคนชอบธรรมและคนอธรรม
การฟนจากความตายของคนชอบธรรม
เปาโลกลาววา ผูที่อยูในขั้นที่สองของการฟนจากความตายคือ “คนเหลานั้นที่เปน
ของพระคริสต” หมายถึง
คนที่สํานึกผิดจากบาปที่นําไปสูความตายและยอมรับพระเยซู
เปน
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พระผูชวยใหรอดโดยทางความเชื่อ
เปาโลกลาววาการฟนจากความตายของผูเชื่อเหลานี้จะเกิดขึ้นในเวลาพระเยซูคริสต
กลับมาขอความสําคัญในพันธสัญญาใหมซึ่งอธิบายการฟนจากความตายขึ้นสูชีวิต (ของคน
ชอบธรรม) นี้มีอยูในหนังสือเธสะโลนิกา
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย
เราไมอยากใหทานไมทราบความจริงเรื่องคนที่ลวงหลับ
ไป
แลว เพื่อทานจะไมทุกขโศกเศรา อยางคนอื่น ๆ ที่ไมมีความหวัง”
เพราะในเมื่อเราเชื่อวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมและทรงคืนพระชนมแลว โดยพระ
เยซูนั้น พระเจาจะทรงนําบรรดาคนที่ลวงหลับไปแลวนั้น มากับพระองค
ในขอนี้เราขอบอกใหทานทราบ ตามพระวจนะขององคพระผูเปนเจาวา เราผูยัง
เปนอยูและคอยองคพระผูเปนเจาเสด็จมาจะลวงหนาไปกอนคนเหลานั้นที่ลวงหลับไปแลวก็
หาไม
ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค ดวยพระดํารัสสั่งดวยสําเนียงเรียก
ของเทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจาและคนทั้งปวงในพระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมา
กอน
หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น
และจะไดพบองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้นแหละเราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจา
เปนนิตย
เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันดวยถอยคําเหลานี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4:13-18)
จุดประสงคของคําสอนของเปาโล คือ เพื่อปลอบโยนผูเชื่อเกี่ยวกับคริสเตียนคนอื่นที่
ไดตายไป “คนเหลานั้นที่ลวงหลับไป” ขอความของเขาใหความแนใจวาผูเชื่อแทจริงทุกคน
จะฟนจากความตาย
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะมีเหตุการณใหญ 2 ประการเกิดขึ้นบนโลก :
1. ผูเชื่อที่แทจริงทุกคนซึ่งไดตายไปจะพนจากความตาย ไดรับรางกายใหมและ ถูก
รวบรวมเขาไวกับวิญญาณและจิตใจของเขา
2. ผูเชื่อทุกคนที่มีชีวิตอยูในโลกเวลานั้นจะไดรับการเปลี่ยนแปลงกายใหมทันที
ทั้งผูที่ฟนจากความตาย
รับ

และผูที่มีชีวิตอยูในเวลาที่พระคริสตเสด็จกลับมาจะถูก
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ขึ้นไปโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจาจากพื้นโลกไปในอากาศ เขาทั้งหลายจะถูกรวบรวมไวกับ
พระผูเปนเจาและซึ่งกันและกัน ตั้งแตวินาทีนั้นเขาจะอยูกับพระผูเปนเจาตลอดไป
หนังสือวิวรณไดบันทึกเพิ่มเติมเรื่องการฟนจากความตายของคนชอบธรรมวา
“ขาพเจาไดเห็นบัลลังกหลายบัลลังก และผูที่นั่งบนบัลลังกนั้นเปนผูที่จะพิพากษา
และขาพเจายังไดเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศรีษะ เพราะเปนพยานของ พระ
เยซูและเพราะพระวจนะของพระเจา และผูที่ไมไดบูชาสัตวรายนั้นหรือรูปของมัน และ ไมได
ติดเครื่องหมายของมันไวที่หนาผากหรือที่มือของเขา คนเหลานั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม และ
ไดครอบครองรวมกับพระคริสตเปนเวลาพันป
นอกจากคนเหลานี้คนอื่นๆ ที่ตายแลวไมไดกลับมีชีวิตอีกจนกวาจะครบกําหนดพันป
นี่แหละคือการฟนจากความตายครั้งแรก
ผูใดที่ไดมีสวนในการฟนจากความตายครั้งแรกก็เปนสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้ง
ที่สองจะไมมีอํานาจเหนือคนเหลานั้น แตเขาจะเปนปุโรหิตของพระเจาและของพระคริสต
และจะครอบครองรวมกับพระองคตลอดเวลาพันป”
(วิวรณ 20:4-6)
การฟนจากความตายที่อธิบายไวในขอความนี้เปนของผูเชื่อที่ตายเนื่องจากการสละ
ชีวิต เพื่อพระเจาในระหวางเวลาของกลียุคเขาถูกทําใหฟนจากความตายกอนที่อาณษจขักร
ของพระคริสตจะประดิษฐานขึ้นในโลก
ขอความนี้เปดเผยวา การฟนจากความตายของคนชอบธรรมซึ่งเรียกวาการฟนจาก
ความตายครั้งแรกนั้นเสร็จสมบูรณหลังจากการที่กลุมผูเชื่อกลุมสุดทายฟนจากความตาย
รางกายใหมสําหรับผูเชื่อ
พระคัมภีรเปดเผยบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับรางกายใหมที่ผูเชื่อจะไดรับ รางกายใหม
จะเปนเชนนี้คือ :
เปนไปตามพระประสงคของพระเจา
“พระเจาทรงประทานรูปรางตนของเมล็ดนั้นตามที่พระองคทรงเห็นชอบ และทรง
ประทานรูปรางแกเมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิดของมัน”
(1โครินธ 15:38)
เปนรางกายที่มีสงาราศี
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“สิ่งที่หวานลงนั้นไรเกียรติ สิ่งที่เปนขึ้นมาใหมก็จะมีศักดิ์ศรี สิ่งที่หวานลงนั้นออน
กําลัง สิ่งที่เปนขึ้นมาใหมก็จะทรงอานุภาพ”
(1โครินธ 15:43)

เปนรางกายที่เปนวิญญาณ
“มันถูกหวานลงดวยความไมแข็งแรงออนแอและบกพรอง
แตจะเปนขึ้นมาดวย
ความแข็งแรงและประกอบดวยอํานาจ” (1 โครินธ 15:43 ข) แปลจาก Amplified Bible
เปนรางกายอมตะ
หมายถึงวารางกายใหมจะไมแก ทรุดโทรม หรือตาย
“ในชั่วขณะเดียว พริบตาเดียว เมื่อเปาแตรครั้งสุดทาย เพราะวาจะมีเสียงแตร
และคนที่ตายแลวจะเปนขึ้นมาปราศจากเนาเปอย แลวเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม
เพราะวาสิ่งซึ่งเนาเปอยนี้ตองสวมซึ่งไมเนาเปอย และสภาพมตะนี้ตองสวมสภาพ
อมตะ
เมื่อสิ่งซึ่งเนาเปอยนี้จะสวมซึ่งไมเนาเปอยและสภาพอมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ
เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไวในพระคัมภีรจะสําเร็จวา ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแลว”
(1 โครินธ 15:52-54)
เปนรางกายเหมือนกับพระกายของพระผูเปนเจาของเราซึ่งเปนขึ้นจากความตาย
“แตความจริงพระคริสตทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตายแลว และทรงเปนผล
แรกในพวกคนทั้งหลายที่ไดลวงหลับไปแลวนั้น”
(1 โครินธ 15:20)
พระเยซูทรงเปนผูแรกที่เปนขึ้นจากความตายการเปนขึ้นจากความตายของพระองค
นั้น เปรียบไดกับรวงขาวฟอนแรกของการเก็บเกี่ยวอันยิ่งใหญที่จะตามมา การเก็บเกี่ยวนี้
คือ การทําใหผูเชื่อฟนจากความตายรางกายที่ฟนขึ้นมาของเรา
จะเปนเหมือนพระกาย
ของ
พระผูเปนเจา
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“ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเปนบุตรของพระเจาและยังไมปรากฏวา ตอไป
เบื้องหนานั้นเราจะเปนอยางไร แตเรารูวาเมื่อพระองคจะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลาย
จะเปนเหมือนพระองค เพราะวาเราจะเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปนอยูนั้น”
(1ยอหน 3:2)
“พระองคจะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าตอยของเราใหเหมือนพระกายอันทรงพระสิริ
ของพระองค ดวยฤทธานุภาพซึ่งทําใหพระองคปราบสิ่งสารพัดลงใตอํานาจของพระองค”
(ฟลิปป 3:21)

การฟนจากความตายของคนอธรรม
การฟนจากความตายครั้งสุดทาย ซึ่งเปาโลอธิบายไวใน 1 โครินธ 15:24 นั้นเรียก
วา “วาระสุดทาย” เปนการฟนจากความตายของคนอธรรม
เมื่อพระเยซูทรงครอบครองโลกในยุคพันปเสร็จสมบูรณแลว พระเจาจะทรงทําลาย
ศัตรูทั้งหมดของพระองค ศัตรูตัวสุดทายที่จะพายแพก็คือความตาย
“พระเจาทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองค ตามพระเจตนารมณ
ของพระองค ซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสต ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณ
แลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระ คริสต”
(เอเฟซัส 1:9-10)
วิวรณบทที่ 10 เปดเผยวา การฟนจากความตายของคนอธรรมมีสวนสัมพันธ อยาง
ไรกับสวนอื่น ๆ ในแผนการของพระเจา ในบทนี้อัครทูตยอหนอธิบายความพยายาม ครั้งสุด
ทายของซาตานที่จะยึดเอาสิทธิอํานาจ สิ่งที่เกิดขึ้นในชวงสุดทายของการครองราชย
พันปของพระคริสต
“ครั้นพันปลวงไปแลว ก็จะปลอยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว และมันจะออกไป
ลอลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผนดินโลก คือโกกและมาโกก ใหคนมาชุมนุมกันทํา
ศึกสงครามจํานวนคนเหลานั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล
และคนเหลานั้นยกขบวน
ออกไปทั่วแผนดินโลก และลอมกองทัพของพวกธรรมิกชน และนครอันเปนที่รักนั้นไว แต
ไฟไดตกลงมาจากสวรรคเผาผลาญคนเหลานั้น
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สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตวราย
และคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้นและมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอดไปเปนนิตย”
(วิวรณ 20:7-10)
ในระหวางการครองราชยพันป เมื่อเยรูซาเล็มจะเปนศูนยกลางของการปกครองของ
พระคริสตเหนือชาติตาง ๆ ในโลก ซาตานจะเปนนักโทษในชวงเวลานี้
ในชวงสุดทายของยุคพันป ซาตานจะถูกปลอยออกมานานพอที่จะทําการกบฎครั้ง
สุดทายในทามกลางชาติตางดาว ซึ่งเปนผลใหมีความพยายามที่จะตอสูกับเมืองเยรูซาเล็ม
พระเจาจะทรงเขามาแทรกแซงดวยไฟจากฟาสวรรค และการกบฎก็จะพายแพไป
ซาตานจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนิรันดรเพื่อถูกทรมานตลอดไป
วาระสุดทายและนิรันดรกาล
ยอหนอธิบายการฟนจากความตายครั้งสุดทายของผูที่ตายแลว
สวนที่เหลือทั้ง
หมด
วา
“ขาพเจาไดเห็นพระที่นั่งใหญสีขาวและเห็นทานผูประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระ
องค ทรงปรากฏแผนดินโลกและทองฟาก็หายไป และไมมีที่อยูสําหรับแผนดินโลกและทอง
ฟาเลย
ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูที่ตายแลว ทั้งผูใหญและผูนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้นและ
หนังสือตาง ๆ ก็เปดออก หนังสืออีกเลมหนึ่งก็เปดออกดวย คือ หนังสือชีวิตและผูที่ตายไป
แลวทั้งหมด ก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือเหลานั้น และตามที่เขาได
กระทํา
ทะเลก็สงคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณาก็สงคืนคนทั้งหลาย
ที่อยูในแดนนั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคน
แลวความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละเปนความ
ตายครั้งที่สอง
และถาผูใดที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิตผูนั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”
(วิวรณ 20:11-15)
เพื่อสรุป
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ผูที่เชื่อแทจริงทุกคนที่ไดตายไปจะถูกทําใหฟนจากหลุมศพ กอนการครองราชยพันป
ของพระคริสต ซึ่งเปนการฟนจากความตายครั้งแรกเปนการที่ผูชอบธรรมฟนขึ้นสูชีวิตนิรันดร
สวนใหญของคนที่ฟนขึ้นมาในตอนทายของยุคพันปจะเปนคนตายที่อธรรม ซึ่งเปน
การฟนขึ้นมาของคนอธรรมสูการพิพากษา
พระคัมภีรบอกเราถึงเหตุการณใหญอีกประการหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการฟนจาก
ความตายนี้เหตุกาณนี้เรียกวา การพิพากษานิรันดรและเปนหัวขอของการศึกษาของบทตอไป
ภายหลังการพิพากษาจุดหมายปลายทางของคนอธรรม คือ
บึงไฟนรกซึ่งพระ
คัมภีร
เรียกวา “การตายครั้งที่สอง” คนที่ชั่วรายไดประสบกับความตายฝายรางกายแลว และขณะนี้
เขาจะประสบความตายครั้งที่สองของการถูกแยกออกจากพระเจาชั่วนิรันดร ซึ่งเปนการตาย
ฝายวิญญาณหรือ “การตายครั้งที่สอง”
จุดหมายปลายทางของคนชอบธรรมคือ นิรันดรกาลตอหนาพระพักตรพระเจา
ขอความแหงการฟนจากความตาย
หลักขอเชื่อของการฟนจากความตายเปนความจริงพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน
ขอความแหงขาวประเสริฐไมเพียงแตรวมชีวิตและการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต
เทานั้น แตยังรวมถึงขอความของการเปนขึ้นมาจากความตายดวย
“ดวยเขางุนงานใจเพราะทานทั้งสองไดสั่งสอนและประกาศแกคนทั้งหลาย ถึงเรื่อง
การเปนขึ้นมาจากความตาย โดยอางการคืนพระชนมของพระเยซู” (กิจการ 4:2)
“ปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอปคูเรียน
และในพวกสโตอิกไดมาพบทานบางคน
กลาววา "คนเก็บเดนความรูเล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้จะใครมาพูดอะไรใหเราฟงเลา" บางคน
กลาววา "ดูเหมือนเขาเปนคนนําพระตางประเทศเขามาเผยแพร" เพราะเปาโลไดประกาศ
พระนามพระเยซู และเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย”
(กิจการ 17:18)
“ครั้นคนทั้งหลายไดยินถึงเรื่องการซึ่งเปนขึ้นมาจากความตายแลว บางคนก็เยาะเยย
แตบางคนวา "ขาพเจาจะคอยฟงทานกลาวเรื่องนี้อีกตอไป”
(กิจการ 17:32)
ขอพระคัมภีรเหลานี้แสดงใหเห็นการตอบสนองที่แตกตางกัน 2 ประการตอขอความ
ของการฟนจากความตาย บางคนจะไมเชื่อแตคนอื่นจะฟงขอความนี้
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ความรับผิดชอบของเราในฐานะผูเชื่อก็คือ เราตองแบงปนขอความแหงการฟนจาก
ความตายวาเปนสวนหนึ่งของขาวประเสริฐ เปาโลไดทําเชนเดียวกัน
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐ ที่ขาพเจาเคย
ประกาศแกทานทั้งหลาย ซึ่งทานไดยอมรับไว อันเปนฐานซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู
และซึ่งจะทําใหทานรอด
ถาทานยังยึดตามหลักคําสอนที่ขาพเจาไดประกาศนั้น
เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ
เรื่องซึ่งขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลายเปนเรื่องสําคัญที่สุด คือ
วาพระคริสตไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร
และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหม ตามที่มีเขียนไว
ในพระคัมภีรนั้น
พระองคทรงปรากฏแกเคฟาส แลวแกอัครทูตสิบสองคน” (1 โครินธ 15:1-5)
ภายหลัง พระองคทรงปรากฏแกพวกพี่นองกวาหารอยคนในคราวเดียว ซึ่งสวนมาก
ยังอยูจนถึงทุกวันนี้ แตบางคนก็ลวงหลับไปแลว ภายหลังพระองคทรงปรากฏแกยากอบ
แลวแกอัครทูตทั้งหมด ครั้งหลังที่สุดพระองคทรงปรากฏแกขาพเจาผูเปนเสมือนเด็กที่คลอด
กอนกําหนด”
(1โครินธ 15:6-8)
การเทศนาขาวประเสริฐจะไมสมบูรณถาปราศจากหลักขอเชื่อของการเปนขึ้นมาจาก
ความตาย
“ถาพระคริสตมิไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไมมีหลัก ทั้งความ
เชื่อของทานทั้งหลายก็ไมมีหลักดวย”
(1 โครินธ 15:14)
“ถาในชีวิตนี้ พวกเราซึ่งอยูในพระคริสตมีแตความหวังเทานั้น เราก็เปนพวกที่ นา
สังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง
แตความจริงพระคริสตทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตายแลวและทรงเปนผลแรก
ในพวกคนทั้งหลายที่ไดลวงหลับไปแลวนั้น
เพราะวาความตายไดอุบัติขึ้น เพราะมนุษยคนหนึ่งเปนเหตุฉันใด การเปนขึ้นมา
จากความตายก็ไดอุบัติขึ้น เพราะมนุษยผูหนึ่งเปนเหตุฉันนั้น
เพราะวาคนทั้งปวงตองตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับไดชีวิต
เกี่ยวเนื่องกับพระคริสตฉันนั้น” (1โครินธ 15:19-22)
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ชื่อ ....................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

2.

3.

4.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
การฟนจากความตายในอนาคต 2 ประการเรียกวาอะไร ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
พระคัมภีรเปดเผยอะไรเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของวิญญาณมนุษยทุกคน
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
อานขอความขางลาง ถาขอความใด ถูก ใหเขียนตัว ถ ขางหนา ถาขอความใด
ผิด ใหเขียน ผ ลงขางหนา
a ________ คนเหลานั้นที่ไมตายจะไมตองถูกทําใหฟนขึ้นมา
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b ________ ในขณะที่ตายนั้นมีการแยกออกระหวางวิญญาณของผูที่ชอบธรรมและ
ผูที่อธรรม
c. ________เปนการสําคัญที่จะตองอธิษฐานเผื่อคนตายใหไดรับความรอด
d. _______ จุดหมายปลายทางของคนชอบธรรมในขณะนี้แตกตางจากเมื่อครั้ง
กอนการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต
e _______ การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเปนสิ่งสํ าคัญ แตไมใชสวน
หนึ่งของขอความแหงขาวประเสริฐ
5.
ขอพระคัมภีรใดที่แสดงใหเห็นการตอบสนอง 2 ขนิดของมนุษยตอขอความ แหงการ
ฟนจากความตาย
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

2.
3.

4.

1 เธสะโลนิกา 4:16-17
“ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค ดวยพระดํ ารัสสั่ง ดวยสํ าเนียง
เรียกของเทพ บดีและดวยเสียงแตรของพระเจา และคนทั้งปวงในพระคริสตที่
ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน หลัง จากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู จะถูกรับขึ้นไป
ในเมฆพร อ มกั บ คนเหล า นั้ น และจะได พ บองค พระผู  เ ป น เจ า ในฟ า อากาศ
อยางนั้นแหละ เราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย”
การฟนจากความตายของคนชอบธรรมและคนอธรรม หนา 121
หนา 122
ทุกคนจะประสบกับการฟนจากความตาย
ทุกคนจะประสบกับการพิพากษานิรันดร
a.
ถ.
หนา 122
b.
ถ.
หนา 123
c.
ผ.
หนา 123
d.
ถ.
หนา 123
e.
ผ.
หนา 132
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กิจการ 17:18,32
“ปรั ชญาเมธีบางคนในพวกเอปคูเรียน และในพวกสโตอิกไดมาพบทาน บางคน
กลาววา “คนเก็บเดนเล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้จะใครมาพูดอะไรใหเราฟงเลา” บาง
คนกลาววา “ดูเหมือนเขาเปนคนนําพระตางประเทศเขามาเผยแพร” เพราะเปาโล
ไดประกาศพระนามพระเยซู และเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย” “ครั้นคนทั้ง
หลายไดยินถึงเรื่องการซึ่งเปนขึ้นมาจากความตายแลว บางคนก็เยาะเยย แตบาง
คนวา” ขาพเจาจะคอยฟงทานกลาวเรื่องนี้อีกตอไป”

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
หลักขอเชื่อของการเปนขึ้นจากความตายซึ่งคุณไดศึกษาแลวและหลักขอเชื่อของการ
พิพากษานิรันดร ซึ่งคุณจะไดศึกษาในบทตอไปนั้นทั้ง 2 ประการนี้เปนเหตุการณในอนาคต
พระวจนะของพระเจาพยากรณ เหตุการณในอนาคตแมวาเหตุการณเหลานี้จะยังไม
เกิดขึ้น แตพระเจาไดใหความรูถึงแผนการในอนาคตของพระองคโดยการพยากรณ
มีเหตุการณในอนาคตหลายประการซึ่งไมไดเปดเผยในพระวจนะของพระเจา และ
สิ่ง ที่ถูกเปดเผยแลวก็มีการแปลความหมายหลายประการโดยนักศึกษาพระคัมภีร
ไมเปนการจําเปน
ที่จะตองเขาใจการแปลความหมายของคําพยากรณในพระ
คัมภีร
ทั้งหมดที่มนุษยไดใหไว
คําพยากรณสวนใหญมีศูนยกลางที่เวลาที่แนนอนของเหตุการณ
ใน
คําพยากรณ หรือรายละเอียดโดยเฉพาะของเหตุการณเหลานี้
ตอไปนี้เปนโครงสรางของเหตุการณสําคัญ :
พระคัมภีรสอนวาพระผูเปนเจาจะเสด็จกลับมาสูโลกเพื่อผูเชื่อทั้งหลาย
พระเยซูทรงสัญญาแกาสาวกของพระองควา
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“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยูเปนอันมาก ถาไมมีเราคงไดบอกทานแลวเพราะ
เราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลว เราจะกลับ
มาอีกรับทานไปอยูกับเรา เพื่อวาเราอยูที่ไหนทานทั้งหลายจะไดอยูที่นั่นดวย”
(ยอหน 14:2-3)
A. การรับขึ้นไป :
ใน 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 ใหรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของ
พระคริสตเพื่อผูเชื่อ การเสด็จกลับมานี้เรียกวา การรับขึ้นไป
1. พระคริสตเองจะเสด็จกลับมา (ขอ 16)
2. จะมีการฟนจากความตายจากหลุมฝงศพของผูที่ตายแลว
3. จะมีการรับขึ้นไปซึ่งหมายถึง“กริยาของการนําบุคคลจากที่หนึ่งไปสูที่อีกแหงหนึ่ง”
ผูเชื่อที่มีชีวิตอยูในขณะนั้นจะถูกนําจากพื้นโลกไปพบกับพระคริสต (ขอ 16)
4. จะมีการรวบรวมไวดวยกัน
ระหวางผูเชื่อที่ไดตายไปกอน ผูเชื่อที่มีชีวิตอยู
ขณะ
นั้นและพระผูเปนเจาพระเยซูคริสตของเขา

B กลียุค :
พระคัมภีรกลาวถึงเวลาอันโหดรายบนโลกซึ่งเรียกวา “กลียุค”
1. กลียุคจะกินเวลา 42 เดือน หรือ 1,260 วัน (ดาเนียล 9:24-27)
2. จะเปนเวลาที่ลําบากมาก มีเวลาที่ลําบากหลายครั้งในโลกนี้ แตมี 3 สิ่งที่ทํา
ให
กลียุคแตกตางจากเวลาแหงความลําบากครั้งอื่น ๆ คือ
a. ประการแรก จะมีเหตุการณทั่วโลก ไมใชเพียงที่ใดที่หนึ่ง
b. ประการที่สอง คนจะรูไดวาจุดจบของโลกใกลเขามาแลว (วิวรณ 6:16)
c. ประการที่สาม เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้จะทวีความลําบากมากกวาเหตุ
การณ อื่นที่เคยมีมา (มัทธิว 24:4-14)
3. การอธิบาย : จะมีลําดับของการพิพากษาของพระเจาบนโลกนี้ในชวงกลียุค ซึ่ง
อธิบายไวใน วิวรณ 6:8-9,16 และมัทธิว 24:4-14
4. เหตุผลสําหรับกลียุค : ความโหดรายของมนุษยจะตองถูกลงโทษซาตานพายแพ
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และพระเยซูไดรับการยอมรับวาเปนพระผูเปนเจาของทุกสิ่ง ซึ่งทําใหแผนการของพระเจา เกี่ยว
กับยุคตาง ๆ ที่กลาวไวในเอเฟซัส 1:8-9 สําเร็จลง
C. เวลาของการรับขึ้นไป :
บางคนเชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นกอนกลียุคและผูเชื่อจะไมตองประสบกับเวลาอัน
ยากลําบากบนโลก บางคนเชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นระหวางกลางตลอดยุคนี้ แตบางคน
ก็เชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นตอนปลายของกลียุค
การแปลความหมายที่รูจักกันมากที่สุดคือ การรับผูเชื่อขึ้นไปจะเกิดขึ้นกอนที่กลียุค
จะ เกิดขึ้น
ทัศนะทีแ่ ตกตางกันของเวลา
แหงการรับขึน้ ไปจะมีผลมาจากการแปลความ
หมาย
ตาง ๆ กันของคําพยากรณที่ใหไวในพระคัมภีร
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณตองรูวาคุณเปนผูเชื่อที่แทจริง และพรอมที่จะไปกับพระเยซู
เมื่อมีการรับขึ้นไปเกิดขึ้นจริง ๆ
D. ยุคพันป :
ยุคพันปเปนระยะเวลา 1,000 ป ภายหลังกลียุค เปนชวงเวลาที่พระเยซูจะ ครอบ
ครองโลกดวยความชอบธรรม (เศคาริยห 14:9, ดาเนียล 7:14) เมืองเยรูซาเล็มจะเปน ศูนย
กลางของการปกครอง (อิสยาห 2:3)
ชวงเวลานี้จะสิ้นสุดลง เมื่อซาตานจะทําการกบฎครั้งสุดทายตอสูพระเจา (วิวรณ
20:7-9) พระเจาจะสงไฟจากฟาสวรรคและทําใหการตอตานเสร็จสิ้นลง ซาตานจะถูกทิ้งลง
ในบึงไฟเปนนิรันดร (วิวรณ 20:10)
E. การพิพากษา :
สิ่งที่ถูกสรางทั้งหมด จะถูกพระเจาพิพากษาเปนที่รูจักกันวาเปนเวลาแหงการพิ
พากษานิรันดร เปนหลักขอเชื่อพื้นฐานขอสุดทายของฮีบรู 6:1-3 และเพราะวาเขาไมได สํานึกผิด
จากบาป และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด เขาจึงถูกพิพากษาไปสูนรก ชั่วนิรันดร
(วิวรณ 20:12-15)
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และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดจะ

ใช
ชีวิตนิรันดรในฟาสวรรค ณ ที่ซึ่งพระเจาทรงสถิตอยู (วิวรณ 21)

