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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
วันแห่งการพิพากษาคริสเตียน 

วันที่เทศนา : 4 ธันวาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์ 

“แล้วท่านเล่าท าไมจึงตัดสินพี่น้องของตน เหตุใดจึงดูถูกพี่น้องของตน เพราะเราท้ังหลาย
ท้ังหมด จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า ... ดังนั้นแล้วพวกเราแต่ละคนจะต้อง

ทูลให้การเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้า” (โรม 14: 10, 12) 
“Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother?  For 
we will all stand before the judgment seat of God; .... So then each of us will give an account 

of himself to God.” (Romans 14: 10, 12) 
 
 พระคัมภีร์พูดถึงการพิพากษาในหลายเรื่อง แต่ครั้งนี้จะพูดถึง คริสเตียนเข้าสู่การ
พิพากษา เราแต่ละคนจะต้องปรากฎตัวต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคริสต์ 
 การพิพากษานี้ไม่ใช่พิพากษาโลก แต่เป็นการพิพากษาเฉพาะคริสเตียน จะไม่มีการ
พิพากษาปรับโทษใดๆ เพราะจะไม่มีการปรับโทษใครท่ีอยู่ในพระคริสต์ 
 การพิพากษานี้จะเป็นการให้รางวัลเป็นมงกุฏ หมายถึง เกียรติและศักศรีท่ีจะได้รับจาก
การด ารงชีวิตขณะอยู่ในโลก มงกุฎท่ีพระเจ้าเตรียมไว้มีหลากหลายดังนี้: 
 

I. มงกุฏอันยืนยง 

“ท่านไม่รู้หรือว่าในการแข่งขัน นักวิ่งทุกคนออกวิ่ง แต่มีคนเดียวท่ีได้รับรางวัล จงวิ่งอย่างนั้น
เพื่อให้ได้รางวัลมา ผู้เข้าแข่งขันทุกคนผ่านการฝึกช้อมอย่างเข้มงวด เขาท าอย่างนั่นเพื่อมงกุฏอัน

ไม่ยั่งยืน ส่วนเราท าเพื่อมงกุฏที่ยืนยงเป็นนิตย์” (1 โครินธ์ 9: 24, 25) 
“Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize?  So run 

that you may obtain it.  Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive 
a perishable wreath, but we can imperishable.” (1 Corinthian 9: 24, 25) 

 มงกุฏนี้ส าหรับผู้ ชัยชนะโลก ชนะตนเองในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 
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II. มงกุฎแห่งชีวิต 

“อย่ากลัวการทนทุกข์ท่ีเจ้าก าลังเผชิญ เราบอกเจ้าว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อ
ทดสอบเจ้า และเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึงสิบวัน "จงซื่อสัตย์แม้ต้องตาย" และเราจะ

มอบมงกุฏแห่งชีวิตให้แก่เจ้า” (วิวรณ์ 2: 10) 
“Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into 

prison,  that you may be tested, and for ten days you will have tribulation.  Be faithful unto 
death, and I will give you the crown of life.” (Revelation 2: 10) 

 พวกเขาเป็นเหมือนธาตุทนไฟ ยิ่งร้อนย่ิงย่ิงท าให้บริสุทธิ์ 
 

III. มงกุฎแห่งศักดิ์ศรี 

“จงเล้ียงฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน พวกท่านรับใช้ในฐานะ
ผู้ปกครองดูแล ไม่ใช่เพราะท่านต้องท า แต่เพราะท่านเต็มใจท าตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้
ท่านเป็น ไม่ใช่โลภเงินทองแต่กระตือรือร้นท่ีจะรับใช้ ไม่ใช่ทางอ านาจเหนือบรรดาผู้ท่ีทรง
มอบหมายแก่ท่านแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น ... และเมื่อหัวหน้าของผู้เล้ียงท้ังปวงทรง
ปรากฎท่าน ท้ังหลายจะได้รับมงกุฏแห่งศักดิ์ศรีซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลาย” (1 เปโตร 5: 2 – 4) 

“Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, 
but willingly, as God would have you; not for shameful gain, but eagerly; not domineering 
over those in your charge, but being examples to the flock.  And when the chief Shepherd 

appears, you will receive the unfading crown of glory.” (1 Peter 5: 2 – 4) 

 เป็นมงกุฏส าหรับผู้ท าหน้าที่อภิบาล ลูกแกะของพระเจ้าด้วยชีวิต 
 

IV. มงกุฏแห่งความชอบธรรม 

“บัดนี้มงกุฏแห่งความชอบธรรม รอข้าพเจ้าอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าตุลาการผู้เท่ียงธรรมจะประทาน
มงกุฏนี้เป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และไม่ใชแ่ก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนท้ังปวง

ท่ีเฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วย” (2 ทิโมธี 4: 8) 
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“Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous 
judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his 

appearing.” (2 Timothy 4: 8) 
 เป็นรางวัลส าหรับผู้เตรียมพร้อมตลอดเวลารอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
 
 
V. มงกุฏแห่งความภาคภูมิใจ 

“เพราะอะไรเล่าเป็นความหวังของเรา อะไรเล่าเป็นความชื่นชมยินดีของเราหรือเป็นมงกุฏซึ่งเรา
จะภาคภูมิใจต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์จะเสด็จมา ไม่ใชพ่วกท่านดอกหรือ เพราะ

ท่านเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความชื่นชมยินดีของเราอย่างแท้จริง”  
(1 เธสะโลนิกา 2: 19, 20) 

“For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? Is it not you?  

For you are our glory and joy.” (1 Thessalonians 2: 19, 20) 

 เป็นรางวัลส าหรับผู้น าวิญญาณมาถวายแด่พระเจ้า 
 
 

สรุป 
 ในวันนั้นจะมีบางคนท่ีรอด แต่จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะเป็นวันแห่งความเสียใจท่ีชีวิต 
คริสเตียนในโลกไม่เคยยอมจ านนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง 
 วันนั้นหลายคนจะประหลาดใจและนึกไม่ถึง ส าหรับผู้ที่รับบ าเหน็จรางวัล 
 
 
 
 


