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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

สองสวาง 

วันท่ีเทศนา : 3 มกราคม 2016 

 

ขอพระคัมภีร 

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะวาความสวางของเจามาแลว และพระสิริของพระเจาขึ้นมาเหนือเจา 

เพราะวาดูเถิด ความมืดจะคลุมแผนดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติท้ังหลาย แตพระเจาจะทรง

ขึ้นมาเหนือเจา และเขาจะเห็นพระสิริของพระองคเหนือเจา และบรรดาประชาชาติจะมายังความ

สวางของเจา และพระราชาท้ังหลาย ยังความสุกใสแหงการขึ้นของเจา” (อิสยาห 60: 1 – 3) 

“Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.  For, behold, 

the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the LORD shall arise upon 

thee, and his glory shall be seen upon thee.  And the Gentiles shall come to thy light, and kings to 

the brightness of thy rising.” (Isaiah 60: 1 – 3) 

 

 ชนชาติอิสราเอลเปนชนชาติท่ีไดรับการเลือกสรรของพระเจา ใหทําหนาท่ีสะทอนพระสิริ

ของพระเจา แมวาบางชวงบางเวลาพวกเขาหลงลืมพระเจา แตพระองคคุมครองและรักษาพวกเขา

ไว เมื่อพวกเขาพลาด หลงผิดและตองกระจัดกระจายไปท่ัวโลก พระเจาผูทรงฤทธ์ิและพระปญญา

จะนําพวกเขากลับคืนสูสงาราศี 

 ขอพระคัมภีรกลาวยืนยันพันธสัญญาหนุนใจและเตือนสติใหระลึกถึงแผนการของพระเจา

สูงสุด พวกเขาจะตองฉายแสงในฐานะเปนประชากรของพระเจา 

 

I. สภาวะปจจุบันและอนาคต 

“เพราะวาดูเถิด ความมืดจะคลุมแผนดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติท้ังหลาย...”  

(อิสยาห 60: 2) 

“For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: ...” (Isaiah 60: 2) 
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 ความมืดเปนความสิ้นหวัง มนุษยอยูภายใตอิทธิพลความบาป ความทอ ความออนแอ และ

ความเสื่อมท่ีไมอาจชวยตนเองใหหลุดพนได เชนเดียวกับอิสราเอล มนุษยถู กสรางขึ้นดวย

วัตถุประสงคใหเปนพระฉาย ใหสะทอนพระเจาผานชีวิตของพวกเขา  

 ความลมเหลวของมนุษยไมไดทําใหพระเจาลมเลิกแผนการดังกลาว พระเยซูเสด็จเขามาใน

โลกเพื่อชวยมนุษย ไมเพียงแตชวยใหเขาหลุดพน แตเราจะกลับมาทําหนาท่ีฉายแสงถวายเกียรติแก

พระเจาได 

 

II. เปนความสวาง 

“แตพระเจาจะทรงขึ้นมาเหนือเจา และเขาจะเห็นพระสิริของพระองคเหนือเจา และบรรดา

ประชาชาติจะมายังความสวางของเจา” (อิสยาห 60: 2ข – 3) 

“but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.  And the Gentiles 

shall come to thy light,” (Isaiah 60: 2b – 3) 

 

“ทานท้ังหลาย เปนความสวาง ของโลก นครซึ่งอยูบนภูเขาจะถูกปดบังไวไมได เมื่อจุดตะเกียงแลว

ไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมต้ังไวบนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนท่ีอยูในบานน้ัน ทํานอง

เดียวกันพวกทานจงสองสวางแกคนท้ังปวง เพื่อวาเมื่อเขาท้ังหลายไดเห็นความดีท่ีทานทํา พวกเขา

จะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค” (มัทธิว 5: 14 – 16) 

“You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.  Nor do people light a lamp 

and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house.  In the same way, 

let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your 

Father who is in heaven.” (Matthew 5: 14 – 16) 

 คริสเตียนไดรับพระเยซูคริสตเขามา เปนความสวางแหงชีวิต บัดน้ีเรานําแสงสวางท่ีเรา

ไดรับแลวน้ันสะทอนออกไป เราคือภาชนะของพระเจาท่ีจะแสดงชีวิตพระคริสตใหเปนท่ีประจักษ

แกผูพบเห็น แกผูท่ีเขามาสัมผัสชีวิตของเรา แสงสวางแหงชีวิตท่ีเราฉายออกไป คือการสะทอนชีวิต

ของพระเยซูใหเปนท่ีประจักษผานชีวิตเราน่ันเอง 
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III. แนวทางการฉายแสง 

 ก. ทําความดี 

“เพื่อวาเมื่อเขาท้ังหลายไดเห็นความดีท่ีทานทํา พวกเขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน

สวรรค” (มัทธิว 5: 16) 

“... so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.” 

(Matthew 5: 16) 

 ทําความดีตอเพื่อนมนุษยไมวาเขาผูน้ันจะมีเช้ือชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม ท่ีแตกตางกัน  

พระเจาทรงกระทําการดีโดยใหฝนตกแดดออกแกคนชอบธรรมและคนอธรรมเหมือนกัน 

 

 ข. มีทาทีท่ีดี 

 ความดีท่ีทําตองทําดวยทาทีท่ีดี ไมใชเพื่อโออวด หรือเพื่อ การยอมรับนับถือ แตทําดวย

เมตตาจิตและเสียสละ ยอมเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม 

“จงมีจิตใจเชนน้ีในพวกทานเหมือนอยางท่ีมีในพระเยซูคริสต ผูทรงสภาพเปนพระเจา ไมทรงถือ

วาความทัดเทียมกับพระเจาเปนสิ่งท่ีจะตองยึดไว แตทรงสละพระองคเองและทรงรับสภาพทาส 

ทรงถือกําเนิดเปนมนุษย และทรงปรากฏอยูในสภาพมนุษย พระองคทรงถอมพระองคลง ทรงยอม

เช่ือฟงจนถึงความมรณา กระท่ังมรณาบนกางเขน” (ฟลิปป 2: 5 – 8) 

“Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the 

form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, 

taking the form of a servant, being born in the likeness of men.  And being found in human form, 

he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.” 

(Philippians 2: 5 – 8) 

 

 ค. มีความรักสามัคคีซ่ึงกันและกัน 

 ไมมีสิ่งใดท่ีดึงดูดใจใหคนอยากเปนคริสเตียนไดดีเทากับเมื่อไดเห็นชาวคริสตมีความรัก

ความสามัคคี มีมิตรภาพอันดีตอกัน สังคมท่ีทุกคนตอง การอยากรวมดวยเป นสังคมแหงมิตรภาพ 

สังคมท่ีมีเอกภาพ และสันติภาพ มีการเอ้ืออาทรตอกัน 
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 ง. พูดดี หรือ ปติวาจา 

“บุคคลท่ียับยั้งถอยคําของเขาเปนคนมีความรู และบุคคลผูมีจิตใจเยือกเย็นเปนคนมีความเขาใจ” 

(สุภาษิต 17: 27) 

“Whoever restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of 

understanding.” (Proverbs 17: 27) 

 

“ความตายและชีวิตอยูในอํานาจของลิ้น และผูท่ีรักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18: 21) 

“Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.”  

(Proverbs 18: 21) 

 

“และเมื่อทานท้ังหลายทําสิ่งใดไมวาจะดวยวาจาหรือดวยการประพฤติ จงทําทุกสิ่งในพระนามของ

พระเยซูองคพระผูเปนเจา และขอบพระคุณพระเจาพระบิดา โดยทางพระองค” (โคโลสี 3: 17) 

“And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving 

thanks to God the Father through him.” (Colossian 3: 17) 

 

 ใหเรารวมกันฉายแสงดวยการทําดี ทาทีดี รักสามัคคีและพูดดีตอกันและกัน 

 

 

 


