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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

คนใหมในพระคริสต 

วันท่ีเทศนา : 24 มกราคม 2016 

 

ขอพระคัมภีร 

“เหตุฉะน้ันผูใดอยูในพระคริสต การทรงสรางใหมไดเกิดแลว สิ่งเกาไดลวงไป สิ่งใหมไดเขา

มา” (2 โครินธ 5: 17) 

“Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.  The old has passed away; behold, the 

new has come.” (2 Corinthian 5: 17) 

 

 อาจารยเปาโลสื่อใหเราทราบวา ชีวิตเดิมกอนเขามาเปนคริสเตียน เปนชีวิตท่ีพังเสียหาย 

พังพินาศ เกินกวาท่ีจะนํามาซอมใชใหมได เหมือนบานท่ีพัง รถยนตท่ีประสบอุบัติเหตุชนกันพัง

ยับเยินไมสามารถซอมได 

 เมื่อมนุษยทําบาป ไมเช่ือฟงพระเจา  น่ันเปนอุบัติเหตุใหญของมนุษย ทําให กลไกสําคัญ

ภายในและพระฉายาของพระเจาถูกทําลายเสียหาย  ทางเดียวท่ีจะทําใหมนุษยกลับคืนสูสภาพดี  

เขาจะตองถูกสรางใหม โดยพระเจาผูสรางมนุษยเทาน้ัน 

 

I. มนุษยกอนอุบัติเหต ุ

“ดังน้ันพระเจาไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายของพระองค ตามพระฉายของพระเจาน้ัน 

พระองคทรงสรางพวกเขาขึ้น พระองคทรงสรางท้ังผูชายและผูหญิง” (ปฐมกาล 1: 27) 

“So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female 

he created them.” (Genesis 1: 27) 

 

 มนุษยท่ีพระเจาสรางมีความสมบูรณท้ังความสามารถ สิทธิอํานาจ ความสงางาม และ

มโนธรรมท่ีสมบูณแบบ ชีวิตมุษยจึงสะทอนพระเจาท้ังจิตใจภายในและการปฏิบัติภายนอก เขา

เปนมนุษยท่ีพรอมท่ีจะขยายเปนอาณาจักรของพระเจานิรันดร 
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II. ภายหลังอุบัติเหตุ 

“ทานท้ังหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของทาน เมื่อกอนพวกทานเคยดําเนินชีวิตในการ

บาปน้ันตามวิถีของโลกน้ี ตามผูครอบครองท่ีมีอํานาจในฟาอากาศ คือวิญญาณท่ีทํากิจอยูใน

พวกคนท่ีไมเช่ือฟงในเวลาน้ี เมื่อกอนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเน้ือ

หนัง คือทําตามความตองการของเน้ือหนังและของความคิด โดยวิสัยแลวเราจึงเปนคนท่ีสมควร

ไดรับการลงโทษเหมือนอยางคนอ่ืนๆ” (เอเฟซัส 2: 1 – 3) 

“...And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the 

course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work 

in the sons of disobedience- among whom we all once lived in the passions of our flesh, 

carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like 

the rest of mankind.” (Ephesians 2: 1 – 3) 

 ความบาปแหงการไมเช่ือฟง ทําใหความเปนมนุษยท้ังภายในและภายนอก  (การปฏิบัติ

ตน) พังทลายหมด เขาไมอาจทําหนาท่ีเปนผูครอบครอง ไมสามารถทําหนาท่ีสะทอนพระสิริ  ยิ่ง

ไปกวาน้ัน เขาถูกครอบครอง ครอบงําโดยมารซาตาน และอํานาจใฝตํ่าท่ีอยูภายใน 

 

III. พระเยซูคริสตกอบกูชีวิต 

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ีเช่ือใน

พระบุตรน้ันจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจาไมไดทรงสงพระบุตรของพระองค มา

ในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลก แตเพื่อชวยโลกใหรอดโดยพระบุตรน้ัน” (ยอหน 3: 16 – 17) 

“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should 

not perish but have eternal life.  For God did not send his Son into the world to condemn the 

world, but in order that the world might be saved through him.” (John 3: 16 – 17) 

 

“แตเน่ืองดวยความรักอันใหญหลวงท่ีทรงมีตอเรา พระเจาผูทรงเปยมดวยพระเมตตาอันอุดมจึง

ทรงใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต แมวาเราไดตายแลวในบาปคือทานท้ังหลายไดรับความรอด

โดยพระคุณ และพระองคใหเราเปนขึ้นมากับพระคริสตและในพระเยซูคริสต พระเจาทรงใหเรา

น่ังในสวรรคสถานกับพระองค” (เอเฟซัส 2: 4 – 6) 
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“But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when 

we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ- by grace you have been 

saved- and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ 

Jesus.” (Ephesians 2: 4 – 6) 

 เราถูกสรางใหมหลังจากท่ีเราไดถูกตรึงกับพระเยซูบนไมกางเขน และเราเปนขึ้นมาใหม

กับการเปนขึ้นขององคพระเยซูคริสต  บัดน้ีเราเปนคนใหม สิ่งเกาๆ  ลวงไปแลว เรามีชีวิตใหม 

ความคิดใหม มโนธรรมใหม การประพฤติใหม 

 เราไมไดพยายามเปลี่ยนศาสนาใหม หรือพยายามซอมแซมชีวิตเกา ... 

 


