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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
วันพิพากษาคนอธรรม 

วันที่เทศนา : 18 ธันวาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์ 

“ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป ดังนั้นคนชั่วถูกตัดสินโทษ
เมื่อถึงวันพิพากษา และคนบาปจะไม่อยู่ท่ีชุมนุมชนของผู้ชอบธรรม เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงดูแลคนชอบธรรมแต่ทางของคนชั่วจะพินาศ” (สดุดี 1: 4 – 6) 
“The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away.  Therefore the wicked 

will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous; for the Lord 
knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.” (Psalms 1: 4 – 6) 

 
 หลักข้อเชื่อส าคัญส าหรับคริสเตียนอีกประการหนึ่ง คือ เชื่อว่ามีวันหนึ่งท่ีพระเจ้าทรง
ก าหนดไว้ส าหรับการพิพากษาโลก วันนั้นจะเป็นวันสิ้นสุดประวัติศาสตร์มนุษย์ เป็นวันท่ี 
พระคัมภีร์พูดถึง 

“แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมย ฟ้าสวรรค์จะหายวับไปด้วยเสียง
กัมปนาท และโลกธาตุท้ังหลายจะถูกไฟเผาท าลาย นั่นคือแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นจะถูก

ท าลายสิ้น” (2 เปโตร 3: 10) 
“But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a 
roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works 

that are done on it will be exposed.” (2 Peter 3: 10) 
 

“มนุษย์ถูกก าหนดให้ตายครั้งเดียวหลังจากนั้นต้องพบกับการพิพากษา” (ฮีบรู 9: 27) 
“And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment,”  

(Hebrew 9: 27) 
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I. เหตุผลของการพิพากษา 
 พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และยุติธรรม ในความบริสุทธิ์พระเจ้าเกลียดชังความบาป ความผิด
บาปจะต้องถูกก าจัดไปจากพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าเตือนมนุษย์ตั้งแต่แรกขณะท่ีเขาบริบูรณ์
ด้วยสง่าราศีและอ านาจ เมื่อใดที่เขาท าบาป เขาจะตาย แต่เขาไม่ฟัง 
 ในความยุติธรรมพระเจ้าให้โอกาส แต่โอกาสนั้นอยู่ในกรอบเวลา ในความยุติธรรม 
พระเจ้าไม่อาจปล่อยคนชั่ว การไม่ลงโทษคนชั่วเท่ากับเป็นการลงโทษคนดีและให้รางวัลคนชั่ว 
กฏของพระเจ้าประกาศแล้วว่า “เพราะว่าค่าตอบแทนท่ีได้จากบาปคือ ความตาย...” (โรม 6: 23) 
 

II. เหตุการณ์ในวันนั้น 

“แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งสีขาว พร้อมท้ังผู้ที่ประทับพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ 
แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป ไม่มีที่ส าหรับสองสิ่งนี้แล้ว และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตาย

ท้ังหลายท้ังผู้ใหญ่ผู้น้อย ยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่ง หนังสือเล่มต่างๆ เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็
เปิดออกด้วย คือ หนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามการกระท าของตน
ตามที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ทะเลคืนคนตายท่ีอยู่ในทะเล ความตายและแดนมรณาก็คืน

คนตายท่ีอยู่ในนั้น และแต่ละคนถูกพิพากษาตามการกระท าของตน แล้วความตายและแดน
มรณาก็ถูกโยนลงในบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งท่ีสอง ผู้ใดไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่ง

ชีวิตผูนั้นจะต้องถูกท้ิงลงในบึงไฟ” (วิวรณ์ 20: 11 – 15) 
“Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and 

sky fled away, and no place was found for them.  And I saw the dead, great and small, 
standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is 

the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to 
what they had done.  And the sea gave up the dead who were in it,  Death and Hades gave up 
the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they 

had done.  Then Death and Hades were thrown into the lake of fire.  This is the second death, 
the lake of fire.  And if anyone's name was not found written in the book of life, he was 

thrown into the lake of fire.” (Revelation 20: 11 – 15) 
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สรุปเหตุการณ ์

 พระเยซูคริสต์จะนั่งบนบัลลังก์เป็นผู้พิพากษา 
 โลกถูกเผาด้วยไฟ ไม่มีที่อยู่ของมนุษย์อีกต่อไป 
 คนตายแล้วในทุกยุคทุกสมัยท่ีถูกขังอยู่ในแดนผู้ตาย จะเป็นขึ้นปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ 
 จะมีหนังสือประมวลชีวิตขณะอยู่ในโลกถูกเปิดออก แต่ละคนต้องให้การด้วยตนเอง 
 คนชั่ว คนบาปจะเป็นเหมือนแกลบ ถูกตัดสินลงโทษสู่ความพินาศ ถูกท้ิงลงไปในเหวลึก

พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ที่ขบถและผีมารท้ังหลาย  
 
 ถือว่าเป็นการปิดฉากโลกเก่า เริ่มโลกใหม่ ท้องฟ้าอากาศใหม่ ชีวิตใหม่ ความตาย ความ
บาป ความทุกข์ น้ าตา ไม่มีอีกเลย 
 

III. ผูท้ี่ไม่ต้องเข้าในการพิพากษา 

“เหตุฉะนั้น บัดนี้ไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระคริสต์” (โรม 8: 1) 
“There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.” (Romans 8: 1) 

 

“คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนท่ีไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขา
ไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3: 18) 

“Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned 
already, because he has not believed in the name of the only Son of God.” (John 3: 18) 

 
 ถ้าเราไม่พบพระองค์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในวันนี้ เราจะพบพระองค์ในฐานะ
เป็นผู้พิพากษา  
 

สรุป 
 เราต้องเลือกเอาว่าเราจะพบพระองค์เดี๋ยวนี้ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด หรือพบ
พระองค์ในอนาคต ในฐานะเป็นผู้พิพากษา 
 


