2. ผูตองขัง

1. คนขับรถ
คนขับรถคนหนึ่งถูกเจาหนาที่ตํารวจเรียกใหจอดรถ
เขารูแกใจวา เขาเปนคนขับรถที่ดี และเทาที่เขาทราบ
คือ เขาไมไดทําอะไรผิด
ตํารวจคนนั้นบอกกับเขาวา “ผมเรียกใหคุณจอดเพราะ
คุณขับมาดวยความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม.ผานเขต
โรงเรียน ซึ่งระหวางทางก็มีปายเตือนกวาสิบปายวา
เขตนี้จํากัดความเร็วที่ 25 ก.ม./ช.ม. แตคุณกลับ
ไมสนใจปายเตือนเหลานั้นเลย”

มีชายบริสุทธิ์คนหนึ่งไดเดินเขาไปหาผูพิพากษา และอาสา
ที่จะรับโทษประหารชีวิตแทนนักโทษคดีฆาตกรรมคนหนึ่ง
ผูพิพากษาก็อนุญาตตามคําขอนั้น
วันรุงขึ้น ผูพิพากษาไดกลาวแกนักโทษวา เขามีเรื่องที่จะตอง
ตัดสินใจ
“มีชายบริสุทธิ์คนหนึ่งไดถูกประหารชีวิตแทนที่คุณไปแลว
ถาคุณยอมรับคาไถนี้สําหรับอาชญากรรมของคุณ คุณก็จะได
รับการปลอยตัวไป

เราเองก็เหมือนคนขับรถที่ผานปายเตือนสิบกวาปาย
นั้นเชนกัน พระเจาไดใหปายเตือนกวาสิบปายที่ชัดเจน
แกเราในพระคัมภีร ซึ่งเรียกวาบัญญัติ 10 ประการ

แตถาคุณปฏิเสธคาไถนี้ คุณก็จะถูกประหารชีวิตตามเดิม ตกลง
คุณจะเลือกอยางไหน?”

คุณเคยที่จะโกหก, ขโมยของบางอยาง, หรือ
กลาวถึงพระนามของพระเจาในทางเสื่อมเสีย
รึเปลาละ? ถาคุณเปนเหมือนผม คําตอบของคุณ
ก็นาจะเปน “ใช”

พระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา ผูซึ่งปราศจากบาป แตทรง
รับอาสาที่จะมอบชีวิตของพระองคใหเปนคาไถแทนบาปของ
คุณ และผม (การพิพากษาของพระเจาสําหรับบาปของเรา
คือความตาย) สามวันหลังจากนั้นพระองคก็ทรงฟนจาก
ความตาย

ลองมาฟงดูวาพระคัมภีรไดพูดถึงเรื่องนี้ไวอยางไร:


เพราะวาผูใดรักษาธรรมบัญญัติไดทั้งหมด
แตผิดอยูขอเดียว ผูนั้นก็เปนผูผิดธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด (ยากอบ 2:10)

พระเจากําลังบอกวา การทําผิดธรรมบัญญัติ แมเพียง
ขอเดียว ก็ถือวาเราไดทําบาปแลว และถือวาเราตอง
รับผิดชอบ เฉกเชนเดียวกับไดละเมิดบัญญัติขออื่นๆ
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการลวงประเวณี และการฆา
ผูอื่นดวย


การพิพากษาของพระเจาสําหรับบาปของเรา
คือความตาย (การถูกสงไปอยูนรก

เนื่องจากพระเจาไมอนุญาต
ใหความผิดบาป อยูตอหนาพระองคได)
(โรม 6:23)
หากเรื่องทั้งหมดจบลงแคนี้ เราก็คงจะไมมี
ความหวังใดเลย…



แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรง
สิ้นพระชนมเพื่อเรา (โรม 5:8)



… ของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเรา (โรม 6:23)

เนื่องจากวาพระเยซูไดทรงสิ้นพระชนมแทนที่คุณแลว คุณเอง
ก็มีทางเลือกอยูสองอยาง
รับ ทั้งการอภัยโทษบาปของคุณและชีวิตนิรันดรโดยการ
สารภาพ (ยอมรับวาคุณไดทําบาปและปรารถนาที่จะกลับใจ
ใหม) และเชื่อวางใจในองคพระเยซูคริสต (กิจการ 20:21)
หรือ
ปฏิเสธ ทั้งการอภัยโทษบาปของคุณ และชีวิตนิรันดร โดยการ
เชื่อในใคร หรืออะไรก็ได นอกเหนือจากพระเยซู เพื่อที่จะทําให
เปนที่ยอมรับไดในสายพระเนตรพระเจา โดยทนรับการลงโทษ
สําหรับการละเมิดกฎบัญญัติของพระเจาดวยตัวคุณเอง


ผูที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร ผูที่ไมเชื่อฟง
พระบุตรก็จะไมไดเห็นชีวิต แตพระพิโรธของพระเจา
ตกอยูกับเขา (ยอหน 3:36)

การรูเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูไมไดหมายความวาคุณเชื่อใน
พระเยซู ….

3. นักโดดรม
นักโดดรมนั้น แสดงออกถึงความเชื่อในรมชูชีพ
ของเขา ก็ตอเมื่อเขากระโดดออกจากเครื่องบิน
ผูติดตามพระเยซูนั้นแสดงออกถึงความเชื่อของเขาใน
พระองคก็ตอเมื่อพระวิญญาณของพระเจา
เปลี่ยนแปลงความคิดและความตองการของเขา


เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปน
คนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกาๆก็ลวงไป
นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)



เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณ
ใหมไวในเจา เราจะนําใจหินออกไปเสียจาก
เนื้อของเจา และใหใจ เนื้อแกเจา
(เอเสเคียล 36:26)

เชนเดียวกับการเขาไปในโรงรถไมไดทําใหคุณเปน
ชางซอมรถฉันใด การไปโบสถก็ไมไดทําใหคุณเปน
คริสเตียนฉันนั้น
ถาคุณตองการที่จะรับการอภัยโทษจากพระเจาสําหรับ
บาปของคุณและรับชีวิตนิรันดร คุณสามารถกลาวกับ
พระเจาจากใจ ซึ่งเรียกวา “การอธิษฐาน” ดวยคํา
อธิษฐานคลายๆ อยางนี้:
“พระเยซู ขาพเจาเชื่อวาพระองคไดไถโทษบาป
ของขาพเจาแลวเมื่อพระองคทรงสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขน และไดฟนขึ้นมาจากความตาย ขาพเจา
ขอหันกลับจากความบาปและเชื่อในพระองค ใหเปน
องคพระผูเปนเจาของขาพเจา ขาพเจาขอติดตาม
พระองคนับแตนี้เปนตนไป และขอขอบพระคุณ
สําหรับชีวิตนิรันดรที่โปรดประทานใหขาพเจา อาเมน”


เพราะวา ผูที่รองออกพระนามขององคพระผู
เปนเจาจะรอด (โรม 10:13)

ผูติดตามพระเยซูที่แทจริงจะปรารถนาที่จะ:


ใชชีวิตอยางมีคุณคาตอองคพระผูเปนเจา
และทําตนใหเปนที่ชอบพระทัยพระองค
ใหเกิดผลในการดีทุกอยาง และเติบโตขึ้น
ในการรูจักพระเจา (โคโลสี 1:10)

_______________________________________________________________________

อานพระคัมภีรทุกวัน เริ่มจากพระธรรมยอหน
เขารวมโบสถที่เชื่อในพระคัมภีร
ดาวนโหลดหนานี้ และเอกสารอื่นฟรีไดท:ี่
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1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.



God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8



Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.


God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…



The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.



If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17



God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”


OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.


Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:



Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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Who is Jesus?

Prophesied by:

Worshiped by:

Statements by:

The Wise Men

Jesus’ adversaries

After they had heard the king, they went on their
way, and the star they had seen in the east went
ahead of them until it stopped over the place
where the child was. When they saw the star,
they were overjoyed. On coming to the house,
they saw the child with his mother Mary, and
they bowed down and worshiped him.
Matthew 2:9-11

Daniel
In my vision at night I looked, and there before
me was one like a son of man, coming with the
clouds of heaven. He approached the Ancient
of Days and was led into his presence. He was
given authority, glory and sovereign power; all
peoples, nations and men of every language
worshiped him. His dominion is an everlasting
dominion that will not pass away, and his
kingdom is one that will never be destroyed.
Daniel 7:13-14

Isaiah
For to us a child is born, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counselor,
Mighty God, Everlasting Father, Prince of
Peace. Of the increase of his government and
peace there will be no end. He will reign on
David's throne and over his kingdom,
establishing and upholding it with justice and
righteousness from that time on and forever.
Isaiah 9:6-7
All this took place to fulfill what the Lord had
said through the prophet Isaiah: "The virgin will
be with child and will give birth to a son, and
they will call him Immanuel" - which means,
"God with us." Matthew 1:22-23

His disciples
Immediately Jesus reached out his hand and
caught Peter. "You of little faith," he said, "why
did you doubt?" And when they climbed into the
boat, the wind died down. Then those who were
in the boat worshiped him, saying, "Truly you
are the Son of God." Matthew 14:31-33
Then the eleven disciples went to Galilee, to the
mountain where Jesus had told them to go.
When they saw him, they worshiped him.
Matthew 28:16-17
When he had led them out to the vicinity of
Bethany, he lifted up his hands and blessed
them. While he was blessing them, he left them
and was taken up into heaven. Then they
worshiped him and returned to Jerusalem with
great joy. Luke 24:50-53

The women who saw him crucified
The women hurried away from the tomb, afraid
yet filled with joy, and ran to tell his disciples.
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said.
They came to him, clasped his feet and
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do
not be afraid.” Matthew 28:8-10

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My
Father is always at his work to this very day,
and I, too, am working." For this reason the
Jews tried all the harder to kill him; not only
was he breaking the Sabbath, but he was even
calling God his own Father, making himself
equal with God. John 5:17-18
The Jews insisted to Pilate, "We have a law,
and according to that law he must die, because
he claimed to be the Son of God." John 19:7

The Apostle Peter
Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon
Peter answered, "You are the Christ, the Son of
the living God." Jesus replied, "Blessed are
you, Simon son of Jonah, for this was not
revealed to you by man, but by my Father in
heaven.” Matthew 16:15-17

The Apostle Thomas
Though the doors were locked, Jesus came
and stood among them and said, "Peace be
with you!" Then he said to Thomas, "Put your
finger here; see my hands. Reach out your
hand and put it into my side. Stop doubting and
believe." Thomas said to him, "My Lord and my
God!" Then Jesus told him, "Because you have
seen me, you have believed; blessed are those
who have not seen and yet have believed."
John 20:26-29

Jesus Himself
The Jewish religious leaders all asked, "Are
you then the Son of God?" He replied, "You are
right in saying I am." Luke 22:70
“I and the Father are one.” John 10:30
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“Anyone who has seen me has seen the
Father.” John 14:9

