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บทที่  10 
การพิพากษานิรันดร 

 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ 
 -  นิยามคําวา  “พิพากษา” 
 -  อธิบายวาเหตุใดจึงตองมีการพิพากษา 
 -  รูวาใครจะเปนผูพิพากษาในการพิพากษาครั้งสุดทาย 
 -  รูวาใครจะถูกพิพากษาในการพิพากษาครั้งสุดทาย 
 
ชื่อพระคัมภีรสําคัญ 
 “เพราะพระเจาทรงเปนผูพิพากษาเรา พระเจาทรงเปนผูครอบครองของเรา  พระเจา 
ทรงเปนบรมมหากษัตริยของเรา  พระองคทรงชวยเราใหรอด”  (อิสยาห 33:22) 

 
คํานํา 

 การพิพากษานิรันดรเปนหลักการสุดทายของรากฐานทั้งหกของความเชื่อคริสเตียน 
 ในพันธสัญญาเดิม  คําวา “พิพากษา” ใชในความหมาย 2 ประการ  ประการหนึ่งใช 
กับกฎหมาย     คําพยานและพระบัญญัติของพระเจา  อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการพิพากษา 
ของพระเจาที่มีตอคนและชาติตาง ๆ  
 
คํานิยาม 
 คําวา “พิพากษา”  หมายถึงการแยกออกหรือทําใหแตกตางระหวางสองสิ่ง  หมาย 
รวมถึงการนําเขาสูการตัดสิน  ตรวจสอบหลักฐาน  วินิจฉัยวามีความผิดหรือบริสุทธิ์  และ 
ตัดสินการลงโทษบาป 
 การพิพากษานิรันดร  เปนการพิพากษาใหญและครั้งสุดทายของวิญญาณทั้งหมด 
 
ผูพิพากษา 
พระเจาเปนผูพิพากษา 
 พระเจาเปนผูพิพากษาคนทั้งปวง (ฮีบรู 12:23) 
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 พระเจาทรงตัดสินพิพากษาความประพฤติบาปของมนุษยชาติ  ความปรารถนาที่แท 
จริงของพระเจาไมใชการพิพากษาแตทรงตองการใหมนุษยยอมรับรูจักพระเยซูคริสต 
 “เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก  มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษโลก แตเพื่อ 
ชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”       (ยอหน 3:17) 
 
 “องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค  ตามที่บางคน 
คิดนั้น  แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว  เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน  พระองค 
ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลยแตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสีย
ใหม”  

(2 เปโตร 3:9) 
 

 ความปรารถนาของพระเจาก็คือมนุษยทุกคนทุกหนทุกแหงไดสํานึกผิด  ถาเขาไมได 
สํานึกผิดจากบาปเขาจะตองพบการพิพากษาของพระองค 
 “ในเวลาเมื่อมนุษยยังไรเดียงสาพระเจา  มิไดทรงถือโทษ  แตเดี๋ยวนี้พระเจาไดตรัส 
ส่ังแกมนุษยทั้งปวงทั่วทุกแหงใหกลับใจใหม 
 เพราะพระองคไดทรงกําหนด    วันหนึ่งไวในวันนั้นพระองคจะทรงพิพากษาโลก
ตาม 
ความชอบธรรม  โดยมนุษยซึ่งพระองคไดทรงเลือกไว  และพระเจาไดทรงโปรดใหคนทั้งปวง 
มีความแนใจในเรื่องนี้  โดยทรงใหมนุษยผูนั้นคืนชีวิต”    (กิจการ 17 :30-31) 
 
พระเยซูคริสต 
 พระเจาทรงมอบอํานาจในการพิพากษาแกพระเยซู 
 “เพราะวาพระบิดามิไดทรงพิพากษาผูใดแตพระองคไดทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้น 
ไวกับพระบุตรและไดทรงประทานใหพระบุตรมีสิทธิอํานาจที่จะพิพากษาเพราะพระองคทรง 
เปนบุตรมนุษย”         (ยอหน 5:22,27) 
 
ธรรมิกชน 
 ในการพิพากษาครั้งสุดทาย  ผูเชื่อที่แทจริงจะชวยพิพากษาโลก 
 “ทานไมรูหรือวาธรรมิกชนจะพิพากษาโลก  และถาพวกทานจะพิพากษาโลกทานไม 
มีสมรรถภาพจะพิพากษาตัดสินเรื่องมโนสาเรหรือ 
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 ทานไมรูหรือวา  เราจะตองพิพากษพวกทูตสวรรคถาเชนนั้นจะยิ่งเปนการสมควรสัก 
เทาใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้”    (1โครินธ 6:2-3) 
 
 คําวา “ธรรมิกชน”  ในขอนี้หมายถึงผูเชื่อแททุกคน  เขาจะชวยพิพากษา “โลก” (คน
อธรรม) 
 
มาตรฐานของการพิพากษา 
 มาตรฐานซึ่งเราจะถูกพิพากษาคือ  พระวจนะพระเจา 
 “ถาผูใดไดยินถอยคําของเราและไมกระทําตาม  เราก็ไมพิพากษาผูนั้น  เพราะวาเรา 
มิไดมาเพื่อจะพิพากษาโลก  แตมาเพื่อจะชวยโลกใหรอด 
 ถาผูใดไมยอมรับเราและไมรับคําของเรา  ผูนั้นจะมีส่ิงหนึ่งพิพากษาเขา  คําที่เราได 
กลาวแลวนั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดทาย”  (ยอหน 12:47-48) 
 เราจะไมถูกพิพากษาโดยใชมาตรฐาน  ความเชื่อหรือประเพณีของมนุษย  และไมใช 
บนพื้นฐานขององคการหรือกฎเกณฑของนิกาย 
 มาตรฐานซึ่งเราจะถูกพิพากษาเปนมาตรฐานตายตัวแหงพระวจนะของพระเจา 
 
 “ขาแตพระเจา  พระวจนะของพระองคปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย” 

 (สดุดี 119:89) 
 
เหตุผลของการพิพากษา 
 พระคัมภีรเปดเผยวาการพิพากษาเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากบาปที่ตอสูกับพระบัญญัติ
ของพระเจา  การไมมีศีลธรรม  ความอธรรม  ความไมเชื่อ  การลวงละเมิด  และการ กระทํา
ชั่วราย  แมวาสิ่งเหลานี้เปนคนละคํา  แตก็เปนคําใชสําหรับความบาป 
 
ความบาปตอสูพระบัญญัติของพระเจา 
 “และคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทําบาปก็จะตองมีโทษตามธรรมบัญญัติ” 

 (โรม 2:12) 
 
การไมมีศีลธรรม 
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 “และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเอง   ทองฟาและแผนดินโลกที่มีอยูในปจจุบันนี้ก็มี
ไว 
สําหรับใหไฟเผาผลาญคือเก็บไวจนกวาจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแหงบรรดาทุรชน
         (2 เปโตร 3:7) 
 
 “เมื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง   และทรงกระทําใหทุรชนทั้งปวงรูสึกตัวถึง
การ 
รอธรรมที่เขาไดกระทําดวยใจชั่ว  และรูสึกตัวถึงการหยาบชาทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหลานั้น 
ไดกลาวรายตอพระองค”       (ยูดา 15) 
 
ความอธรรม 
 “ดังนั้นองคพระผูเปนเจาจึงทรงทราบวาจะชวยคนชอบธรรมใหรอดพน   จากการ
ทด 
ลองไดอยางไร  และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไวใหรับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา” (2 เปโตร 2:9) 
 
ความไมเชื่อ 
 “ผูที่วางใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษสวนผูที่มิไดวางใจก็ตองถูก
พิพากษาลงโทษอยูแลว  เพราะเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองคเดียวของพระเจา” 

 (ยอหน 3:18) 
 

 
การลวงละเมิด 
 “ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษไดมาถึงคนทั้งปวง  เพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด  
การกระทําอันชอบธรรมครั้งเดียวก็นําการปลดปลอยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น” (โรม 5:18) 
 
การกระทําชั่วราย 
 “หลักการพิพากษามีอยางนี้  คือความสวางไดเขามาในโลกแลว  แตมนุษยไดรัก 
ความมืดมากกวาความสวาง  เพราะกิจการของเขาเลวทราม”  (ยอหน 3:19) 
 
หลักการของการพิพากษาของพระเจา 
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 หลักการของการพิพากษาของโลกนี้เปลี่ยนไปในแตละชาติมาตรฐานนอาจแตกตาง
จากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งภายในชาติหนึ่ง ๆ และจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง 
 หลักการแหงการพิพากษาของโลกและการลงโทษแตกตางกันไป  เพราะคนแปล 
ความหมายของการกระทําบางอยางดวยวิธีที่แตกตางกันไปการกระทําอยางเดียวกัน   ซึ่งถูก 
แปลความหมายเปนผิดวัฒนธรรมหนึ่งอาจเปนที่ยอมรับในอีกวัฒนธรรมหนึ่งได 
 ตัวอยางเชนการฆาวัวในอเมริกาซึ่งใชเนื้อเปนอาหารจะถูกมองในแงที่แตกตางกัน
ในอินเดีย  ซึ่งวัวนับวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับบางคน 
 การพิพากษาของมนุษยแตกตางกัน  เพราะเขาใชมาตรฐานในการพิพากษาตางกัน  
แตหลักการของการพิพากษาของพระเจาไมเปลี่ยนแปลง 
 พระเจาทรงพิพากษา... 
 
บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจา 
 พระบัญญัติของพระเจาและหลักการของการพิพากษาไดถูกวางไวในพระวจนะของ
พระเจาแลว 
 “ขาแตพระเจา  พระวจนะของพระองคปกแนนอยในสวรรคเปนนิตย”  

 (สดุดี 119:89) 
 
 
 
 
 
ตัดสินตามความรู 
 คนและชนชาติตางๆ จะถูกพิพากษา    ตามความรูเร่ืองพระเจาที่ทรงประทานแกเขา 
 พระเยซูกลาววาบางคนจะถูกพิพากษาหนักกวาเมืองโสโดม  โกโมรา  นีนะเวหและ 
ไดอน เมืองเหลานี้เปนเมืองชั่วรายที่กลาวไวในพันธสัญญาเดิมซึ่งถูกพระเจาตัดสินพิพากษา 
และลงโทษ 
 เหตุผลที่พระเยซูประกาศวา     จะมีการพิพากษาเมืองบางเมืองในพันธสัญญาใหม
ที่ 
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หนักกวาที่อ่ืน  เพราะวาเมืองเหลานี้มีความรูเร่ืองพระเจามากกวา  พระเยวูเองไดทรงรับใช 
ในเมืองเหลานี้และทรงทําการอัศจรรยแหงการหายโรคและปลดปลอยคนจากวิญญาณชั่ว  
แตคนในเมืองเหลานี้ไมไดสํานึกผิดบาป 
 
พระเยซูทรงเตือนวา 
 “วิบัติแกเจาเมืองโคราซิน  วิบัติแกเจาเมืองเบธไซอิดา  ถาการอัศจรรยซึ่งไดกระทํา 
ทามกลางเจา  ไดกระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน  คนในเมืองทั้งสองคงไดนุงหมผา 
กระสอบนั่งบนขี้เถากลับใจเสียใหมนานมาแลว 
 แตเราบอกเจาวา  ในวันพิพากษาโทษเมืองไทระและเมืองไซดอน  จะเบากวาโทษ 
ของเจา 
 และฝายเจาเมืองคาเปอรนาอุม  เจาจะถูกยกขึ้นเทียมฟาหรือ  มิไดเจาจะตองลงไป 
ถึงแดนคนตายตางหาก  ดวยวาการมหัศจรรยซึ่งไดกระทําในทามกลางเจานั้น  ถาไดกระทํา 
ในเมืองโสโดม  เมืองนั้นคงไดอยูจนทุกวันนี้   
 แตเราบอกเจาวา ในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากวาโทษของเจา”  

 (มัทธิว 11:21-24) 
 

 พระเจาทรงประทานการเปดเผยทั่วไปแกมนุษยทุกคนโดยทางการอัศจรรยของการ
ทรงสราง 
 “ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลว  สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้น  คือ ฤทธานุภาพอัน 
ถาวรและเทวสภาพของพระองค  ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง  ฉะนั้น 
เขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”       (โรม 1:20 ) 
 
 ความเขาใจทั่วไปของพระเจาที่ใหแกมนุษยทุกคน    โดยทางการทรงสรางเปน
มาตร-ฐานซึ่งมนุษยจะถูกพิพากษา   
ผูที่ไดรับการเปดเผยมากขึ้น   โดยการฟงพระวจนะของพระเจาจะถูกพิพากษาโดยมาตรฐาน 
ความรูที่สูง 
 
 
ตัดสินแตละบุคคล 
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 “ชีวิตที่กระทําบาปจะตองตาย  บุตรไมตองรับโทษความชั่วของบิดา  บิดาก็ไมตอง 
รับโทษความชั่วของบุตร  คนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัว  และคนอธรรมจะรับกรรม ชั่ว
ของตน”        (เอเสเคียล 18:20) 
 
 การพิพากษาซึ่งตัดสินจุดหมายปลายทางทางนิรันดรของแตละบุคคลจะไมต้ังอยูบน
มาตรฐานกลุม  แตจะอยูบนมาตรฐานของแตละบุคคล 
 
ตัดสินตามความเปนจริง 
 เปาโลเขียนไววา 
 “แตเราแนใจวาการพิพากษาของพระเจานั้นเปนไปตามความจริง” (โรม2:2) แปล
จากภาษาอังกฤษ King  Jame 
 
บนพื้นฐานของความประพฤติสวนตัว 
 เราแตละคนจะยืนอยูตอหนาพระที่นั่งแหงการพิพากษาของพระคริสต  และจะถูก 
พิพากษาตามการกระทําของเรา 
 “เพราะวาจําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฏตัวที่หนาบัลลังกของพระคริสต เพื่อ ทุก
คนจะไดรับสมกับการที่ไดประพฤติในรางกายนี้  แลวแตจะดีหรือชั่ว” (2 โครินธ 5:10) 
 
 “เพราะพระองคจะประทานแกทุกคนตามควรแกการกระทําของเขา” (โรม 2:6) 
 
 “เพื่อการลองดูความเชื่อของทาน  อันประเสริฐยิ่งกวาทองคํา  ซึ่งแมเสียไปไดก็ยัง 
ถูกลองดวยไฟ  จะไดเปนเหตุใหเกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ  ในเวลาที่พระเยซู 
คริสตจะเสด็จมาปรากฏ”       (1 เปโตร 1:7) 
 
 “ ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูที่ตายแลว  ทั้งผูใหญและผูนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น  
และหนังสือตางๆก็เปดออก  หนังสืออีกเลมหนึ่งก็เปดออกดวย  คือ หนังสือชีวิต  และผูที่ 
ตายไปแลวทั้งหมด  ก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือเหลานั้น  และตามที่ เขา
ไดกระทํา”         (วิวรณ 20:12) 
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 บันทึกของพระเจาเกี่ยวกับการงานของมนุษย ไมเพียงครอบคลุมการกระทําเทานั้น  
แตยังรวมถึงความคิดและแรงจูงใจ  พระเจาพิจารณาดูจิตใจ  ไมใชที่รูปกายภายนอก  (1 ซา 
มูเอล 16:7) 
 
ตัดสินโดยไมมีอคติ 
 การพิพากษานิรันดรจะปราศจากอคติ  หมายถึง ไมมีความชอบพอเปนพิเศษคน จะ
ไมถูกตัดสินบนพื้นฐานของความมั่งมี  ฐานะในสังคม  เชื้อชาติ  หรือการศึกษา 
 “พระบิดา..โดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล” (ปราศจากอคติ) (1 เปโตร 1:17) 
 
 การคํานึงถึงตัวบุคคลหมายถึงไดรับอิทธิพลในการตัดสินพิพากษาโดยปจจัยของรูป
กายหรือส่ิงที่มองเห็นไดภายนอก  ความสัมพันธ  ตําแหนง  ความร่ํารวย ฯลฯ 
 การพิพากษาของพระเจาไมไดรับอิทธิพลจากสิ่งเหลานี้ 
 “แตพระเจาตรัสกับซามูเอลวา "อยามองดูที่รูปรางภายนอกหรือที่ความสูงแหงราง 
กายของเขา  ดวยเราไมยอมรับเขาเพราะพระเจาทอดพระเนตรไมเหมือนกับที่มนุษยดู  
มนุษยดูที่รูปรางภายนอกแตพระเจาทอดพระเนตรจิตใจ" (1 ซามูเอล 16:7) 
 
ตัดสินตามพระบัญญัติ 
 “และคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและบาป  ก็จะตองมีโทษตามธรรมบัญญัติ” 

 (โรม 2:2) 
ตัดสินตามความชอบธรรม 
 “พระองคทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรมพระองคทรงพิพากษาบรรดา
ประชาชาติดวยความเที่ยงธรรม”      (สดุดี 9:8) 
 “เฉพาะพระพักตรพระเจาเพราะพระองคเสด็จมาดวยพระองคเสด็จมาพิพากษาโลก  
พระองคจะทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม  และชนชาติทั้งหลาย  ดวยความจริงของ 
พระองค”         (สดุดี 96:13) 
 
 “ตอแตนี้ไป      มงกุฎแหงความชอบธรรมก็จะเปนของขาพเจาซึ่งองคพระผูเปนเจา
ผู 
พิพากษาอันชอบธรรม  จะทรงประทานเปนรางวัลแกขาพเจาในวันนั้น  และมิใชแกขาพเจา 
ผูเดียวเทานั้น  แตจะทรงประทานแกคนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค” 
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 (2 ทิโมธี 4:8) 
ตัดสินตามแรงจูงใจและความคิด 
 “เหตุฉะนั้นทานอยาตัดสินสิ่งใดกอนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกวาองคพระผูเปนเจาจะ 
เสด็จมา  พระองคจะทรงเปดเผยความลับที่ซอนอยูในความมืดใหแจมกระจาง  และจะทรง 
เผยความในใจของคนทั้งปวงดวย  ... ”     (1 โครินธ 4:5) 
 
 “ในวันที่พระเจาทรงพิพากษาความลับของมนุษยโดยพระเยซูคริสต  ทั้งนี้ตามขาว 
ประเสริฐที่ขาพเจาไดประกาศนั้น”      (โรม 2:16) 
 

เวลาของการพิพากษา 
 พระคัมภีรชี้ใหเห็นวามีการพิพากษาในอดีต  ในปจจุบัน  และในอนาคต 
 
การพิพากษาในอดีต 
 พระคัมภีรเปนประวัติศาสตรของการพิพากษาของพระเจา     ต้ังแตสมัยของอาดาม 
และเอวาไดมีบันทึกถึงการพิพากษาของพระเจาตชนชาติตาง ๆ และบุคคลแตละบุคคล 
 พระคัมภีรบันทึกการพิพากษาในอดีต  2  ประการที่สําคัญตอผูเชื่อคือ  การ 
พิพากษาซาตานและโลก  พระเจาไดทรงทําการพิพากษาและตั้งบทลงโทษสําหรับทั้ง 2 
อยาง 
 
ซาตานและทูตสวรรคของมัน 
 โดยการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซู  พระเจาไดทรงทํา 
การพิพากษาซาตานเปนครั้งสุดทาย 
 “...คือเพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”     (ยอหน 16:11) 
 
 “พระองคไดทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย (คืออํานาจของซาตาน)  พระองค 
(พระเยซู)ทรงประจานเขาอยางเปดเผยในที่สาธารณะและทรงมีชัยชนะเหนือเขาโดย
กางเขน”  

(โคโลสี 2:15) 
 ซาตานไดถูกพระเจาพิพากษาไปแลว  มันไดรับอนุญาตใหทําการอยางจํากัดจนกวา 
มันจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟในตอนสิ้นโลก  แตมันไดถูกตัดสินวามีผิดแลว   
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 ทูตสวรรคของซาตาน ซึ่งไดละทิ้งสถานภาพเดิมในสวรรคในฐานะทูตสวรรคของพระ 
เจาเพื่อมารวมกับซาตานในการกบฎก็ไดถูกตัดสินไปเรียบรอยแลว 
 “และเหลาทูตสวรรคก็ไมพดใจอธิปไตยที่ทรงประทานใหแตไดละทิ้งถิ่นฐานอัน
เหมาะสมของตนนั้น  พระองคก็ไดทรงจองจําไวดวยเครื่องพันธนาการอันไมรูจักสลาย  ขังไว
ในที่ มืดจนกวาจะถึงเวลาพิพากษาในวันสําคัญยิ่งนั้น”     (ยูดา 6) 
 
โลก 
 พระเยซูตรัสวา 
 “บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แลว...” (ยอหน 12:31) 
 เพราะเหตุที่โกลถูกทําลายเพระาความบาปโลกฝายกายนี้จึงถูกตัดสินโดยการ
พิพากษาของพระเจาแลว  พระคัมภีรกลาววาโลกนี้จะถูกทําลายโดยไฟ 
 “แตวาวันขององคพระผูเปนเจานั้น  จะมาถึงเหมือนอยางขโมยแอบยองมาและใน 
วันนั้นทองฟาจะลวงเสียไปดวย  เสียงที่ดังกึกกองและโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ  และ 
แผนดินโลกกับส่ิงสารพัดที่มีอยูในโลกนั้นจะตองไหมเสียสิ้น”  (2 เปโตร 3:10) 
 
การพิพากษาในปจจุบัน 
 มีการพิพากษาในปจจุบัน  ซึ่งดําเนินไปอยางสม่ําเสมอมนุษยทุกคนถูกตัดสินวาเปน 
คนบาป หรือชอบธรรมตอหนาพระเจา การตัดสินพิพากษามนุษยในปจจุบันอยูบนพื้นฐานวา  
เขาไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดหรือไม 
 “ผูที่วางใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษสวนผูที่มิไดวางใจก็ตองถูก
พิพากษาลงโทษอยูแลว  เพระาเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองคเดียวของพระเจา” 

 (ยอหน 3:18) 
 พระเจาทรงพิพากษาผูที่ไมเชื่อในปจจุบัน  โดยการสําแดงพระพิโรธของพระองค  
เพราะวาเขาปดกั้นความจริง 
 “เพราะวาพระเจาทรงสําแดงพระพิโรธของพระองคจากสวรรคตอความหมิ่น
ประมาทพระองค  และความชั่วรายนั้นบีบค้ันความจริง”    (โรม  1:18) 
 
 การพิพากษาผูเชื่อในปจจุบันนั้น    พระเจาทรงกระทําดวยความรักพระองคแกไข
เขา 
เมื่อทําผิด 
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 “...บุตรชายของเราเอย  อยาละเลยตอการตีสอนขององคพระผูเปนเจา  และอยา 
ทอถอยในเมื่อพระองคทรงตีสอนนั้น เพราะองคพระผูเปนเจาทรงตีสอนผูที่พระองคทรงรัก...”  

(ฮีบรู 12:5-6) 
 

 แตถาทานทั้งหลายไมไดถุกตีสอนเชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ ทานก็ไมไดเปนบุตรแตเปนลูก 
ที่ไมพอ ... 
 “และทานไดลืมคําเตือนที่พระองคไดทรงเตือนในฐานะที่เปนบุตรวา  บุตรชายของ 
เราเอย  อยาละเลยตอการตีสอนขององคพระผูเปนเจาและอยาทอถอยในเมื่อพระองคทรง ตี
สอนนั้น   
 เพราะองคพระผูเปนเจาทรงตีสอน     ผูที่พระองคทรงรักและเมื่อพระองคทรงรับ
ผูใด 
เปนบุตรพระองคก็ทรงตีสอนผูนั้น 
 แตถาทานทั้งหลายไมไดถูกตีสอนเชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ ทานก็ไมไดเปนบุตร  แตเปน 
ลูกที่ไมมีพอ”         (ฮีบรู  12:6-8) 
 
 เชนเดียวกับที่พอในโลกนี้แกไขบุตรของตนพระเจาทรงตัดสินความประพฤติของบุตร
ของพระองค  ถาเขาทําบาปพระเจาทรงแกไขเขาดวยความรักเชนเดียวกับที่บิดาทําแกบุตร 
ของเขา 
 การตีสอน (แกไขปรับปรุงของพระเจาตอบุตรของพระองคนั้นก็มีจุดหมายโดยเฉพาะ 
 “เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไมเปนที่นาชื่นใจเลย เปนเรื่องเศราใจ แตตอมาภายหลัง ก็จะ 
กอใหเกิดความสุขสําราญแกบรรดาคนที่ตองทนอยูนั้น  คือความชอบธรรมนั้นเอง” 

 (ฮีบรู 12:11) 
 
 
การพิพากษาในอนาคต 
 เปาโลกลาวถึงการพิพากษาในอนาคต ในฮีบรูบทที่ 6  เมื่อเขาพูดถึง  “การพิพากษา 
นิรันดร” 
 การพิพากษานิรันดรเกิดขึ้นภายหลังความตาย 
 “มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการ
พิพากษาฉันใด”        (ฮีบรู 9:27) 
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 ในบทที่แลว   คุณไดเรียนรูวาภายหลังที่คนหนึ่งตายลงก็มีการตัดสินทันทีวาเขาจะ
ได 
เขาไปอยูตอหนาพระเจาหรือไม 
 จุดหมายปลายทางของคนชอบธรรมและคนอธรรมนั้นแตกตางกันภายหลังความตาย  
แตการพิพากษาครั้งสุดทายไดยืนยันจุดหมายปลายทางนิรันดร  ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจุดจบของ 
โลกและการฟนจากความตาย 
 “ขาพเจากําชับทานตอพระพักตรพระเจาและพระเยซูคริสตผูจะทรงพิพากษาคนเปน
และคนตาย  โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปรากฎและแผนดินของพระเจาวา” 

 (ทิโมธี 4:1) 
 

 “...นี่แนะ องคพระผูเปนเจาไดเสด็จมาพรอมกับผูบริสุทธิ์ของพระองคเปนหมื่น ๆ 
เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง...” (ยูดา 14-15) 
 

สถานที่ของการพิพากษาครั้งสุดทาย 
 มีสถานที่ของการพิพากษาครั้งสุดทาย  3 แหงดวยกัน 
 
พระที่นั่งพิพากษาของพระคริสต 
 ผูที่ถูกพิพากษาของพระคริสต 
 ผูที่ถูกพิพากษาที่นี่ลวนเปนผูเชื่อที่แทจริง 
 “...เพราะวาเราทุกคนตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา” (โรม 14:10) 
 “เพราะวาจําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฎตัวที่หนาบัลลังกของพระคริสต” 
 
พระบัลลังกแหงสงาราศี 
 สถานที่แหงที่สองของการพิพากษาเรียกวา “พระบัลลังกของสงาราศีของพระคริสต”  
ผูที่ถูกพิพากษาที่นี่จะเปนผูที่ยังคงอยูบนโลกระหวางเวลากลียุค   ผูชอบธรรมจะฟนจากความ 
ตายและถูกพิพากษากอนที่พระเยซูจะตั้งอาณาจักรพันปข้ึนบนโลก 
 “ขาพเจาไดเห็นบัลลังกหลายบัลลังก  และผูที่นั่งบนบัลลังกนั้น  เปนผูที่จะพิพากษา  
และขาพเจายังไดเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเปนพยานของพระเยซู
และเพราะพระวจนะของพระเจา  และผูที่ไมไดบูชาสัตวรายนั้นหรือรูปของมันและไมไดติด 
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เครื่องหมายของมันไวที่หนาผากหรือที่มือของเขา  คนเหลานั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม  และได 
ครอบครองรวมกับพระคริสตเปนเวลาพันป 
 นอกจากคนเหลานี้คนอื่นๆที่ตายแลวไมไดกลับมีชีวิตอีกจนกวาจะครบกําหนดพันป  
นี่แหละคือการฟนจากความตายครั้งแรก”      (วิวรณ 20:4-5) 
 
พระที่นั่งใหญสีขาว 
 สถานที่สุดทายของการพิพากษาเรียกวา “พระที่นั่งใหญสีขาว” ผูที่ถูกพิพากษา ที่นี่
คือคนตายที่เหลออยู  ซึ่งจะฟนจากความตายในตอนทายของยุคพันป (นี่เปนการฟนจาก 
ความตายครั้งที่สองเรียกวาการฟนจากความตายของคนอธรรม) 
 การพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวไดบันทึกไวในวิวรณ  20:11-15 
 คนอธรรมจะถูกพิพากษาและโดยบาปของเขาก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ(นรก) พรอมกับ 
ซาตานและทูตสวรรค 
 
การพิพากษานิรันดร 
 จะมีการแบงคนออกเปน 2 พวก  ซึ่งถูกตัดสินในการพิพากษาสุดทาย คือ ผูเชื่อ และ
ผูไมเชื่อ 
 ผูเชื่อจะถูกพิพากษาสําหรับการงานของเขา  และไดรับบําเหน็จตามที่กระทํา 
 “ฉะนั้นเราทุกคนจะตองทูลเร่ืองราวของตัวเองตอพระเจา” (โรม 14:12) 
 “เพราะวาจําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฎตัวที่หนาบัลลังกของพระคริสตเพื่อทุกคน
จะไดรับสมกับการที่ไดประพฤติในรางกายนี้  แลวแตจะดีหรือชั่ว”  (2 โครินธ 5:10) 
 ผูเชื่อจะถูกพิพากษาโดยดูวาเราไดสรางชีวิตของเขาบนรากฐานของพระวจนะอยางไร 
 
 
 “บนรากนั้น ถาผูใดจะกอข้ึนดวยทองคํา  เงิน  เพชรพลอย  ไม  หญาแหงหรือฟาง 
การงานของแตละคนก็จะไดปรากฏใหเห็น  เพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน  เพราะวาจะ 
เห็นชัดไดดวยไฟ  ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร 
 ถาการงานของผูใดที่กอข้ึนทนอยูได  ผูนั้นก็จะไดคาตอบแทน 
 ถาการงานของผูใดถูกเผาไหมไป  ผูนั้นก็จะขาดคาตอบแทน  แตตัวเขาเองจะรอด  
แตเหมือนดังรอดจากไฟ”       (1 โครินธ 3:12-15)  
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 ในโลกธรรมชาติ  ไม  หญาแหง  และฟางตางขึ้นใหเห็นไดจากพื้นดิน  มันเผาไดงาย  
เปนตัวอยางของงานที่ผูเชื่อกระทําโดยมีคนรูเห็น   แรงจูงใจของงานเหลานี้เปนแรงจูงใจที่ผิด 
 ทองและเงินไมสามารถถูกทําลายไดในโลกธรรมชาติสารเหลานี้เกิดขึ้นใตดินไมมี
ผูใดเห็น  เปนตัวอยางของงานที่ทําโดยมีแรงจูงใจที่ถูก  ไมไดทําเพียงเพื่อใหคนเห็นและ
สรรเสริญ  เปนงานที่มีคุณคาในอาณาจักรของพระเจา    เพราะวากระทําโดยมีแรงจูงใจ
ถูกตอง 
 งานและผูเชื่อที่แทจริง   จะถูกตัดสินบนพื้ฐานของการเชื่อฟงคําอปมาของตะลันตใน 
มัทธิว 25 และคําอุปมาเรื่องเงินสิบมินาในลูกา19 พระเยซูทรงเลาเพื่อแสดงใหเห็นความจริงนี้ 
 ในคําอุปมาทั้ง 2 ประการ คนใชถูกตัดสินบนพื้นฐานของสิ่งที่เขาทํากับส่ิงที่เขาไดรับ  
เขาไดรับการสอนใหลงทุนเพื่อนายของเขา  คนใชที่ไมเชื่อฟงจะถูกพิพากษาวาไมสัตยซื่อ 
 เชนเดียวกับคําอุปมาเหลานี้   เจานายของเราไดใหเรามีความรับผิดชอบ  ซึ่งรูจักกัน 
วาเปนพระมหาบัญชา 
 “เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ  ใหเปนสาวกของเรา  ใหรับ 
บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไวนี่แหละเราจะอยูกับเจา
ทั้งหลาย 
เสมอไป  จนกวาจะสิ้นยุค”  (มัทธิว 28:19-20) 
 เราจะตองนําสิ่งที่พระเจาประทานแกเราคือขอความแหงขาวประเสริฐและทําให
เพิ่มพูนขึ้น  โดยการแบงปนกับผูอ่ืนตลอดทั่วโลก  ขณะที่เราเชื่อฟงคําบัญชานี้  เราก็กําลัง
ลงทุน ส่ิงที่พระเจาประทานแกเราและเพิ่มพูนขึ้น 
 ผูเชื่อบางคนมีความรับผิดชอบมากกวาผูอ่ืนเกี่ยวกับพระมหาบัญชานี้  บางคนถูก 
เรียกใหเปนศิษยาภิบาล  ผูประกาศ  ครู ฯลฯ  แตผูเชื่อที่บังเกิดใหมทุกคนมีความรับผิดชอบ 
ในการนําขาวประเสริฐไปถึงทุกคนในโลกนี้ 
 ผูเชื่อจะถูกพิพากษาบนพื้นฐานของความสัตยซื่อ    ของเขาที่มีตอความรับผิดชอบที่ 
พระเจาประทานให 
 “ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน” (1 โครินธ 4:2) 
 การพิพากษาผูเชื่อที่แทจริงนั้นไมใชการลงโทษนั่นคือผูเชื่อที่ทแจริงจะไมถูกตัดสินให
ไดรับการลงโทษนิรันดร   เพราะโดยการยอมรับพระคริสตเขาก็ไดผานพนจากความตายฝาย 
วิญญาณไปสุชีวิตนิรันดรแลว 
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 “เพราะพระบิดาทรงทําใหคนที่ตายแลวฟนขึ้นมามีชีวิตฉันใด  ถาพระบุตรปรารถนา 
จะกระทําใหผูใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉันนั้น ”  (ยอหน 5:21) 
 
 ผูเชื่อที่แทจริงคือผูที่สํานึกจากบาปและแสดงความเชื่อที่มีตอพระเจาโดยการยอมรับ
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัวเราไดกลายเปนผูที่ถูกสรางใหมในพระเยซู 
คริสตเปาโลยืนยันวา 
 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไมมีแกคนทั้งหลายที่อยูในพระคริสต” (โรม 8:1) 
 
 เมื่อคนบาปมาหมาพระเยซูบันทึกเรื่องความบาปดั้งเดิมองเขาก็ถูกพระเจาลบไปเสีย  
เมื่อผูเชื่อทําบาปเขาเพียง   แตสํานึกผิดและสารภาพความบาปและพระเจาก็ลบบาปออกไป 
จากบันทึก 
 “ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยก 
บาปของเรา  และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  (1 ยอหน 1:9) 
 
ผูที่ไมเชื่อ  
 คนอธรรมจะถูกตัดสินพิพากษาและลงโทษสําหรับความบาป 
 พระเจามีบันทึกเรียกวา “หนังสือแหงชีวิต”  ซึ่งมีรายชื่อของคนที่สํานึกผิด  ยอมรับ 
พระเยซูคริสตและกลายเปนผูเชื่อที่ทแจริง 
 ผูที่ปฎิเสธพระองคจะถูกตัดสินสําหรับความบาปและถูกลงโทษชั่วนิรันดร  ชื่อของ 
เขาไมไดอยูในหนังสือแหงชีวิต 
 “และถาผูใดไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิต  ผูนั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ” (วิวรณ 20:15) 
 
 จําเปนที่คุณจะตองเขาใจวาคุณตองดําเนินชีวิตเผ็นผูที่ถูกสรางใหมในพระเยซู
ภายหลังการกลับใจ  เปนไปไดที่คนไดรับความรอดแลวแตยังคงทําบาปตอไปที่จะ “หลง
หาย” กลับเขาสูชีวิตเกา 
 พระคัมภีรยืนยันวาเปนไปไดที่ชื่อของคุณถูกเยนไวในหนังสือแหงชีวิต  แตแลวก็ถูก 
ลบออกไปเนื่องจากความบาป 
 “ฝายพระเจาตรัสกับโมเสสวา         “ผูใดทําบาปตอเราแลวเราจะลบชื่อผูนั้นเสีย
จาก 
ทะเบียนของเรา”        (อพยพ 32:33) 
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 นี่จึงเปนสาเหตุที่คุณจําเปนตองเรียนรูจักการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (เราจะเรียนเกี่ยว 
กับเร่ืองนี้ในบทสุดทายเรื่องความไพบูลย) 
 โดยการเอาชนะความบาปในชีวิตของคุณคุณจะแนใจวาพระเจาไมไดลบชื่อของคุณ
ออกจากหนังสือแหงชีวิต 
 “ผูใดมีชัยชนะผูนั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไมลบชื่อผูนั้นออกจากหนังสือแหง
ชีวิต  เราจะรับรองชื่อผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเรา  และตอหนาเหลาทูตสวรรคของ
พระองค”  

(วิวรณ 3:5) 
 

จุดหมายปลายทางของคนชอบธรรม 
 คนชอบธรรมถูกกําหนดใหไปสูชีวิตนิรันดรในที่ที่พระเจาสถิตอยูซึ่งเรียกวาฟาสวรรค  
ในพระคัมภีรอธิบายไวโดยใชชื่อหลายชื่อ 
 
บานของพระบิดา 
 พระเยซูอธิบายสวรรควาเปน “บานของพระบิดา”สถานที่สําหรับบานที่พักและ 
สามัคคีธรรม 
 “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยูเปนอันมาก  ถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว  
เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลาย”     (ยอหน 14:2) 
 
เมือง 
 สวรรคเปรียบไดกับเมือง 
 “ขาพเจาไดเห็นวิสุทธนคร คือ  นครเยรูซาเล็มใหมเลื่อนลอยลงมาจากสวรรคและ 
จากพระเจา...”         (วิวรณ 21:2) 
 
ความชื่นชมยินดี 
 “พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา  ความตายจะไมมีอีกตอไป  การ 
ครํ่าครวญ  การรองไห  และการเจ็บปวดจะไมมีอีกตอไป  เพราะยุคเดิมนั้นไดผานพนไป แลว  

(วิวรณ  21:4) 
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ความงาม 
 “กําแพงนครนั้นกอดวยแกวมณีโชติและนครนั้นสรางดวยทองคําเนื้อบริสุทธิ์สุกใสดุจ
แกว”          (วิวรณ 21:18) 
 
การปรนนิบัติรับใช 
 “เพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลาย  จึงไดอยูหนาพระที่นั่งของพระเจาและปรนนิบัติพระองค 
ในพระวิหารของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน   และพระองคผูประทับบนพระที่นั่งจะทรง 
สถิตดวย  และปกปองคุมครองเขา”      (วิวรณ 7:15) 
 
ครอบครองรวมกับพระคริสต 
 พระเยซูสัญญาวา 
 “ผูใดมีชัยชนะ  เราจะใหผูนั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับเรา ที่มีชัยชนะ 
แลว  และไดนั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค”  (วิวรณ 3:21) 
 
การนมัสการ 
 พระคัมภีรบันทึกวาคนเหลานั้นในฟาสวรรค 
 “...และผูอาวุโสเหลานั้นก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการ”   (วิวรณ 5:14) 
 
แสงสวางและสงาราศี 
 “นครนั้นไมตองการแสงของดวงอาทิตยและดวงจันทร     เพราะวาพระสิริของพระ
เจา 
เปนแสงสวางของนครนั้น  และพระเมษโปดกทรงเปนดวงประทีปของนครนั้น” (วิวรณ 21:23) 
 
 
สถานที่แหงแงมุมทัศนะใหม 
 การอยูในฟาสวรรคจะทําใหเรามีทัศนะใหมตอทุกสิ่ง 
 “เพราะดูเถิด  เราจะสรางฟาสวรรคใหม  และแผนดินดลกใหม  เพราะสิ่งเกากอน 
นั้นจะไมจํากันหรือนึกไดอีก”      (อิสยาห 65:17) 
สถานที่อยูของพระเจา 
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 “ขาพเจาไดยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งวาเถิดพลับพลาของพระเจาอยูกับมนุษยแลว  
พระองคจะทรงสถิตกับเขา  เขาจะเปนชนชาติของพระองคและพระเจาเองจะประทับอยู กับ
เขา” {สําเนาตนฉบับบางฉบับเพิ่มคําวา และจะทรงเปนพระเจา} (วิวรณ 21:3) 
 

จุดหมายปลายทางของคนอธรรม 
    นรก  คือ  จุดหมายปลายทางของคนชั่วราย 
   นรก  คือ   สถานที่แหง : 
 
การทนทุกขชั่วนิรันดร 
 “สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้รก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน  ที่สัตวราย 
และคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะจะตกอยูในนั้น และมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวัน 
และกลางคืนตลอดไปเปนนิตย”      (วิวรณ  20:10) 
 
ความทรงจํา 
 “แลวเมื่ออยูในแดนมรณาเปนทุกขทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู
แตไกล  และลาซารัสอยูที่อกของทาน 
  แตอับราฮัมตอบวา  "ลูกเอย  เจาจงระลึกวาเมื่อเจายังมีชีวิตอยู  เจาไดของดี 
สําหรับตัว  และลาซารัสไดของเลว  แตเดี๋ยวนี้เขาไดรับความเลาโลมแตเจาไดรับความแสน 
ระทม”         (ลูกา 16:23,25) 
 
ความปรารถนาที่ไมสมหวัง 
 “เศรษฐีจึงรองวา  “อับราฮามบิดาเจาขา  ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด  ขอใหลาซารัสมา 
เพื่อจะเอาปลายนิ้วจุมน้ํามาแตะลิ้นของขาพเจาใหเย็นดวยวาขาพเจาตรําทุกขทรมานอยูใน 
เปลวไฟนี้”         (ลูกา 16:24) 
 
การดูถูก 
 “และบางคนเปนอันมากในพวกที่หลับในผลคลีแหงแผนดินโลกจะตื่นขึ้น  บางก็จะ 
เขาสูชีวิตนิรันดร  บางก็เขาสูความอับอายและความขายหนานิรันดร” (ดาเนียล 12:2) 
 
 
มิตรสหายที่ชั่วราย 
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 “แตคนขลาด  คนไมเชื่อ  คนที่นาเกลียดนาชัง  คนที่ฆามนุษย  คนลวงประเวณี  
คนใชเวทมนต  คนไหวรูปเคารพ  และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น  มรดกของเขาอยูที่บึงไฟ และ
กํามะถันที่กําลังไหมอยูนั้น  นั่นคือความตายครั้งที่สอง”  (วิวรณ 21:8) 
 
คนสิ้นหวัง 
 “เมื่อคนชั่วรายตาย  ความหวังของเขาก็พินาศและความมุงหวังของคนชั่วชาก็ สูญ
เปลา”        (สุภาษิต 11:7) 
 
การลงโทษนิรันดร 
 เดิมนั้น  นรกถูกเตรียมไวสําหรับซาตานและทูตสวรรคของมัน  เพราะความบาป 
มนุษยจึงถูกกําหนดใหไปสูนิรันดรกาลในนรก     ดวยนอกจากวาเขาไดรับการไถดวยพระเยซู 
คริสต 
 “พระองคจะตรัสกับบรรดาผูที่อยูเบื้องซายพระหัตถของพระองควา "ทานทั้งหลาย ผู
ตองแชงสาปจงถอยไปจากเรา  เขาไปอยูในไฟซึ่งไหมอยูเปนนิตย  ซึ่งเตรียมไวสําหรับมาร 
รายและสมุนของมันนั้น”      (มัทธิว 25:41) 
 
 การลงโทษสําหรับคนชั่วรายนั้นเปนนิรันดร  เปนคําเดียวกันที่ใชสําหรับชีวิตนิรันดร 
ในพระคัมภีร (ยอหน 3:15)  และพระเจานิรันดร (1ทิโมธี 1:17)  ไดถูกนํามาอธิบาย การ
พิพากษานิรันดร (ฮีบรู 6:2)  ถาสิ่งหนึ่งใน 3 ส่ิงนี้เปนสิ่งชั่วคราว  อีก 2 ส่ิงก็ตอง ชั่วคราวดวย  
ดังนั้นไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากการสรุปวา  ถาพระเจาดํารงอยูตลอดไปและ ชีวิตนิรันดร
นั้นคงอยูตลอดไปแลว  การพิพากษาลงโทษในนรกก็เปนเชนเดียวกัน 
 พระเจาไดทรงใหหนทางหลีกหนีจากการลงโทษนิรันดร    โดยทางแผนการแหง
ความ 
รอด  พระองคไมปรารถนาที่จะใหผูใดพินาศไป 

 
 

แลวเราควรจะดําเนินชีวิตอยางไร 
 หลักขอเชื่อของการพิพากษานิรันดรควรจะมีผลตอชีวิตของเราในฐานะผูเชื่ออยางไร 
 เมื่อเปโตรเขียนในหัวขอเร่ืองการพิพากษาในอนาคต  เขาตอบคําถามนี้วา 
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 “เมื่อเห็นแลววาสิ่งทั้งปวง   จะตองสลายไปหมดสิ้นเชนนี้ทานทั้งหลายควรจะเปนคน 
เชนใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม ... 
  เหตุฉะนั้นพวกที่รัก  เมื่อทานทั้งหลายยังคอยสิ่งเหลานี้อยู  ทานก็จงอุตสาหให 
พระองคทรงพบทานทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมลทินและขอตําหนิ” (2เปโตร 3:11,14) 
 ความเขาใจ  เร่ืองการพิพากษานิรันดรควรมีผลใหเกิดการเติบโตฝายจิตวิญญาณใน 
ชีวิตของผูเชื่อ 
 หัวขอเร่ืองการเจริญเติบโตของคริสเตียนซึ่งเปาโลเรียกวา “ไปสูความไพบูลย” เปน 
หัวขอวิชาของบทตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  .................................................... 
 

บททดสอบตนเอง  บทที่  10 
 
1. คําวาการพิพากษาที่ใชในพันธสัญญาเดิม  2  ประการคืออะไร ? 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
2. อะไรคือความหมายของคําวา “ตัดสินพิพากษา” 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
3. เหตุใดการพิพากษาจึงเปนสิ่งจําเปน 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 
4. ใครจะทําการพิพากษาในเวลาแหงการพิพากษานิรันดร 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
5. ใครจะถูกพิพากษา 
 ____________________________________________________________________ 
6. หลักการอะไรที่จะใชในการพิพากษาในเวลานั้น 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
7. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
8. ถาขอความใดถูกใหเขียนตัว  ถ  ไวขางหนา  ถาขอความใดผิดใหเขียนตัว  ผ  ไว
 ขางหนา 
 ก. ________    มีการพิพากษาดําเนินไปตลอดเวลา 
 ข. ________    มีการพิพากษาที่สงวนไวสําหรับเวลาพิเศษในอนาคต 
 ค. ________    พระคัมภีรไมไดบอกวาการพิพากษาในอนาคตจะเกิดที่ใด 
 

 
 
 
 

คําตอบทดสอบ  บทที่  10 
 
1. หนา 139 
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 การอางถึงกฎเกณฑ  คําพยานและพระบัญญัติของพระเจาเกี่ยวกับการพิพากษา
 ของพระเจาตอกิจการตาง ๆ ของมนุษยและชาติตาง ๆ 
2. คําวา  “พิพากษา”  หมายถึง  การแยกออกหรือทําใหแตกตางระหวาง  2  ส่ิง  
 รวมถึงการนําเขามาพิจารณาตัดสิน  ตรวจสอบหลักฐาน  ตัดสินวามีความผิดหรือ
 บริสุทธิ์  และตัดสินใจลงโทษความบาป  หนา   139 
3. การพิพากษาจําเปนเนื่องจากความบาป  หนา  139 
4. พระเจา  พระเยซูและธรรมิกชน  หนา 139-140 
5. วิญญาณทั้งหมด  หนา  139 
6. ดูหนา  142 
 -   พระวจนะของพระเจา 
 -   ตามความรู 
 -   แตละบุคคล 
 -   ตามความจริง 
 -   บนพื้นฐานของความประพฤติสวนตัว 
 -   โดยไมมีอคติ 
 -   ตามพระบัญญัติ 
 -   ตามความชอบธรรม 
 -   ตามแรงจูงใจและความคิด 
7. “เพราะพระทรงเปนผูพิพากษาของเรา  พระเจาทรงเปนผูครอบครองของเรา 
 (ภาษาอังกฤษใชวา  “ทรงเปนผูประทานบัญญัติแกเรา”)  พระเจาทรงเปนบรม
 มหากษัตริยของเรา” (อิสยาห 33:22) 
8. ก.       ถ หนา  145 
 ข.        ถ หนา  148 
 ค. ผ หนา  148 

 
 
 

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป 
        บทนี้ไดแนะนําหัวขอเร่ืองของการพิพากษาตามที่สอนไวในพระคัมภีร 
        เพื่อเพิ่มความรูของวิชานี้จงศึกษาตอไปเร่ืองของการพิพากษาโดยโครงสรางตอไปนี้ 
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การพิพากษาคือคุณลักษณะ(คุณสมบัติ)ของพระเจา 

 สดุดี  89:14;  97:2 ; 99:1-5; 
 อิสยาห  28:5-6 ;  30:18;  61:8; 
 ดาเนียล  4:37 
 

การพิพากษาคือคุณลักษณะของพระเยซู 
 สดุดี  72:2 
 อิสยาห  9:7,  11:1-5 
 ยอหน  5:30,  8:15-16,26 
 

จุดประสงคของการพิพากษาของพระเจา 
 เพื่อใหชีวิต : เลวีนิติ 18:4-5 , เนหะมีย  9:29, สดุดี 119:149, 156 
 เพือไถประชากรของพระองค : อพยพ 6:6, 7:4, อิสยาห 1:27 
 เพื่อสถาปนา :1พงศาวดาร 28:7,สดุดี 119:75,เยเรมีย10:24, ฮาบากุก 1:12 
 เพื่อตีสอน (แกไขปรับปรุง):สดุดี 119:75,เยเรมีย 10:24,ฮาบากุก 1:12 
 เพื่อชวยประชากรของพระองค :สดุดี 76:8-9, 119:175 
 

พระพรของการพิพากษาของพระเจา 
 เพื่อปลอบโยน : สดุดี 119:52 
 เพื่อเปนบําเหน็จ : สดุดี 58:11 
 คําแนะนําที่ส่ังสอนและความชอบธรรม : อิสยาห 26:8-9 
 

การลงโทษสําหรับการไมตอบสนองตอการพิพากษาของพระองค 
 มีเขียนไวในเอเสเคียล 5:6-17, 11:11-12, 14:21, มาลาคี 2:1-4 , 3:1-6 
 

 
ธรรมชาติของการพิพากษาของพระเจา 

 ความชอบธรรม : เฉลยธรรมบัญญัติ 4:8, สดุดี 19:9, 119:137, เยเรมัย 11:20, 2 เธ
สะโลนิกา 1:4-6, 1เปโตร 2:23, วิวรณ 15:4, 16:7, 19:2,11 
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 ต้ังอยูบนพื้นฐานของความรัก : สดุดี 33:5 
 อยูบนพื้นฐานของความรัก : สดุดี 33:5 
 เปนจริงและยุติธรรม :สดุดี 111:7,สุภาษิต 2:9, เยเรมีย 4:2, ยอหน 8:15-16 
 หางไกลจากความทารุณโหดราย : สดุดี 10:5 
 เปนนิรันดร : สดุดี 119:160 
 ยิ่งใหญ : สดุดี 36:6 
 ทําขึ้นใหม : เศฟนยาห 3:15 
 ไมอาจคนหาได : โรม 11:33 
 จะถูกทําใหเปดเผยแจงชัดแกเรา : วิวรณ 15:4 
 
พระเจาทรงตัดสินใคร 
 ประการทั้งหมด : สดุดี 7:8, 9:7-8, 96:10, ฮีบรู 12:23, ยูดา 15-16 
 คนที่ขมเหงคนชอบธรรม : สดุดี 119:84 
 คนชอบธรรม : สดุดี 7:11 
 คนเยาะเยย : สดุดร 19:29 
 ทุกคน : สุภาษิต 29:26 
 คนหนุม : ปญญาจารย 11:9 
 ชาติตาง ๆ อิสยาห 2:4. 
 ผูนํา : อิสยาห 3:13-14 
 คนชั่วราย :เฉลยธรรมบัญญัติ 7:10-11,เยเรมีห1:1:16,ฮีบรู13:4,ยูดา15-16 
 โลก : ยอหน 9:39 , 12:31 
 เจาของโลกนี้ (ซาตาน) : ยอหน 16:11, 12:31 
 ผูที่อยูนอกคริสตจักร (ผูที่ไมมีพระเจา) : 1 โครินธ 5:13 
 ประชากรของพระองค  : ฮีบรู 10:30 
 ครู : ยากอบ 3:1 
 คนที่บนวา : ยากอบ 5:9 
 คริสตจักร(พระนิเวศนของพระเจา) : 1 เปโตร 4:17 
 ชาวโลก : เอเสเคียล 39:21 
พระเจาพิพากษาอยางไร 



วิชา  รากฐานของความเชื่อ                                                                                               
หนา   

163 

 โดยทางพระเยซูคริสต : ยอหน 5:22,27 
 โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ : ยอหน 16:11, เอเสเคียล 36:27 
 ตามพระวจนะของพระเจา : ยอหน 12:48 
 ตามการงานของแตละคน : 1 เปโตร 1:7 
 โดยทางผูรับใชของพระองค : เอเสเคียล 44:24,  โฮเชยา 6:5 
 

ทาทีของเราตอการพิพากษาของพระเจา 
 เราควรตอง 
 สอนเขา  : เอสรา 7:10,สดุดี 37:30 
 พินิจดูและกระทําตาม : เฉลยธรรมบัญญัติ 11:32 
 สรรเสริญพระเจาสําหรับการพิพากษา : สดุดี 48:11, 97:8, 119:17,62,164 
 ปรารถนาการพิพากษา : สดุดี 119:20 
 ต้ังไวตอหนาเรา  : สดุดี 119:30 
 หวังในการพิพากษา : สดุดี 119:43 
 ประกาศการพิพากษา : สดุดี  119: 13 
 ไมอยูหางจากการพิพากษา : สดุดี 119:102 
 กลัวการพิพากษา : สดุดี 119:120 
 ระวังระไวตอการพิพากษา : สดุดี 35:24 
 ขอใหพระเจาพิพากษาเรา : สดุดี 35:24 
 เทศนาเรื่องการพิพากษาของพระองค : กิจการ 24:25 

จุดประสงคของการพิพากษาในปจจุบันของพระเจา 
(การตีสอนของพระองคตอผูเชื่อ) 

 
จุดประสงคของพระองคก็เพื่อ  : 
ทําใหเราบริสุทธิ์ : ฮีบรู 12:10 
นําความชอบธรรมมาสูชีวิตของเรา : ฮีบรู 12:11 
นําชีวิตมาใหเรา : ฮีบรู 12:9, สุภาษิต 15:31 

 เตรียมเราสําหรับการนําทางของพระวิญญาณ :สุภาษิต 1:23 
 นําเกียรติมาใหเรา : สุภาษิต 13:18 
 นําสติปญญามาให : สุภาษิต 15:33 
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 ทําใหเราถึงความไพบูลย : โคโลสี 1:28, 2 ทิโมธี 3:16-17 
 สอนใหเรามีความอดทน : 1 เปโตร 2:20 
 หลีกเลี่ยงการตัดสินลงโทษ : 1 โครินธ 11:32 
 นําการสํานึกผิดแกเรา : เยเรมีย 10:24 
 ปรับปรุงแกไขเรา  : เยเรมีย  10:24 
 
เหตุผลของการตีสอน 
 เพราะบาปและการหลงหาย :เยเรมีย 2:19,ยอหน 3:20, 16:8, 2 เปโตร 2:16 
 เพราะความผิดตาง ๆ : 1 เปโตร 2:20 
 เพราะความไมเชื่อ : โรม 11:20 
 เพราะการไมเชื่อฟง : ลูกา 12:47-48 
 เพราะการเชื่อถือในตัวบุคคล : โยบ  13:10 
 
จะหลีกเลี่ยงการตีสอนไดอยางไร 
 1 โครินธ 11:31-32 (การตรวจสอบตนเอง) โรม 11:22, ฟลิปป 2:12-16 
 

การตีสอน : ฮีบรู 12:11 
 
ขนาดของการตีสอน 
 พระเจาทรงมีรูปแบบของการตีสอนในชีวิตของคุณ  เร่ิมจากตําหนิซึ่งเปนรูปแบบ
ธรรมดาของการตีสอน  จนกระทั่งถึงระดับที่รายแรงของการตีสอน 
 
การตําหนิ 
 การปรับปรุงแกไขความผิด  ชี้แจงขอที่ผิด  ใหคําแนะนําแกไข  พระเจาตรัสแกเรา 
และปรับปรุงเราตอส่ิงที่ผิดในชีวิตของเรา 
 อิสยาห 11:4 , สดุดี 50:21, 141:5, สุภาษฺต 1:23,เอเฟซัส 5:13, 2 ทิโมธี 3:16 
 
การดุวา 
 การตําหนิอยางเฉียบขาด  รุนแรง  ถาเราไมยอมฟงการตําหนิเพื่อปรับปรุงแกไข  
พระเจาจะเขมงวดกับเรามากขึ้น 
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 ฮีบรู 12:5, วิวรณ 3:19, สดุดี 6:1, เฉลยธรรมบัญญัติ 28:20 
 
พระพิโรธ  
 เมื่อเราถูกตําหนิ  แตเรายังคงดําเนินชีวิตในความบาป  และปฎิเสธการแกไขจาก 
พระเจาแลว  พระพิโรธของพระเจาก็จะมาสูเรา : โรม 2:8-9 
 
ความทุกขเดือดรอน 
 พระพิโรธของพระเจาอาจเปดเผยในรูปแบบของความทุกขยากเดือดรอน  อาจจะ 
เปนทางดานการเงิน  วัตถุหรือทางรางกาย  (ไมไดหมายความวาความเดือดรอนทุกอยาง 
เปนการพิพากษาจากพระเจา) 
 โรม 2:9, สดุดี 119:75, เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15-47, เลวีนิติ 26:14-39, อาโมส 
4:6-13 
 
 
 
การปฎิเสธ 
 นี่เปนขั้นสุดทายของการพิพากษาของพระเจาเมื่อการตีสอนไมเกิดผลใหเกิดการ 
 
สํานึกผิด 
 ฮีบรู 6:4-6, 10:26-31, เยเรมีย 14:11-12, 2 เปโตร 2:20, 1 ยอหน 5:16, สุภาษิต 
1:25-32, 5:1-23, 15:10,29:1 
 

ผลของการตีสอน 
 เปาหมายของพระเจาในการตีสอนก็คือใหเราหันกลับมาหาพระองค: โฮเชยา 6:1 
 
 


