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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

ในพระวิหารของพระเจาวันหนึ่ง, มีปุโรหิตแกคนหนึ่งช่ือ เศคาริยาห กําลังเผา

เครื่องหอมบูชา.ประชาชนก็อธิษฐานอยูขางนอกพระวิหาร ทันใดนั้น เศคาริยาห 

ตกใจ
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หลังจากนั้นไมนาน 

เอลีซาเบธก็ต้ังครรภ.นาง

สรรเสริญขอบคุณพระเจา.

วันหนึ่งญาติของเอลีซาเบธ

ไดมาเยี่ยม.

มารียก็กําลังต้ังครรภ

เหมือนกัน

จนกวาเด็กจะเกิดมา เพราะวาเขา

ไมเชื่อขาวสารของพระเจาที่

ทูตสวรรคบอก เขาคิดวาภรรยาของ

เขาแกเกินไปที่จะมีลูกได

เขาจะเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิข์องพระเจา.เขาจะนําคนหลงหาย

มากมายมาหาพระเจา”

ที่บาน เศคาริยาหไดเขียนสิ่งที่ทูตสวรรคไดบอกเขา.

ภรรยาของเขา เอลีซาเบธ ก็ประหลาดใจ.เขาทั้งสอง

อธิษฐานเผ่ือลูกมานาหลายป.เรื่องนี้จะเกิดขี้นจริงๆ

หรือ?

“พูดกับพวกเราซิ,เศคาริยาห” ผูคน

ขางนอกพระวิหารก็ประหลาดใจที่

เศคาริยาหพูดไมออก.พวกเขาไมรูวา 

ทูตสวรรค กาเบรียล ทําให เศคาริยาห

พูดไมได

มีทูตสวรรคของพระเจามาปรากฏตัวแกเขา บอกวา “อยากลัวเลย 

พระเจาสงเรามาหาทาน เพื่อจะบอกวาภรรยาของทานจะต้ังครรภ

บุตรชาย จงต้ังชื่อเขาวา ยอหน
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ยอหนไดนําคนมากมายมาหาพระเจา แต เฮโรด ผูปกครองชั่ว ไดจับ

ยอหนขังคุก ยอหนบอกกับเฮโรดวา “เจารูไหมวามันบาปที่เอาเฮโรเดียส

ภรรยาของนองชายเจา

มาเปนภรรยาของตัวเอง”

บางคนเรียกเขาวา ยอหน บัพติศมา เพราะเขาจุมคนลงใตน้ําเพื่อ

ประกาศวา พวกเขาไดละทิ้งบาปที่เคยทํามา วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมา

ใหยอหน ทําพิธีบัพติศมาให 

“เจาควรจะบัพติศมาใหเรา”

ยอหน ก็ปฏิเสธแตพระเยซู

บอกยอหนวา 

“บัพติศมาเราเถิด”

แลวยอหนก็ทํา

พิธีบัพติศมา

ใหพระเยซู

เอลีซาเบธคลอดลูกตามพระสญัญาของ

พระเจา.ผูคนก็บอกนางวา “เรียกเด็กคนนี้

วา เศคาริยาห ตามชื่อพอของเขา”

เศคาริยาหก็จําคําสั่งของพระเจาได 

เขาจึงเขียนวา

“ไม เด็กคนนี้ชื่อ ยอหน” เมื่อเศคาริยาห

เขียนคําเหลานั้นเสร็จทันใดนั้น

เขาก็พูดได.เศคาริยาหสรรเสริญ

ขอบคุณพระเจา

หลังจากที่พระเยซูบัพติศมา

เสร็จแลว ยอหนก็เห็น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา

จากเบื้องบนมาปกคลุมเหนือ

พระเยซู นี่เปนหมายสําคัญ

ของพระเจา.ยอหนรูวา

พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา 

ยอหน เรียกพระเยซู วา 

ลูกแกะของพระเจา 

ผูทรงไถบาปของโลก

เมื่อยอหนโตเปนหนุมเขาเหมือนกับ 

เอลียาหบุรุษผูยิ่งใหญของพระเจา.

ยอหยอหนบอกผูคนวา พระเมสสิยาห

กําลังจะมาอวยพรพวกเขา.บรรดาผูนํา

ชาวยิวเกลียด ยอหนเพราะวาบอกให

เขาเหลานั้นวา “กลับใจ และหยุดความ

บาป”

เมื่อมารียมาถึง,เอลีซาเบธรูสึกทารกในครรภ

ของนางด้ิน.นางรูสึกเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ.์

เอลีซาเบธรูวาเด็กในครรภของมารีย คือพระเยซูนาง

ทั้งสองก็สรรเสริญขอบคุณพระเจาดวย

ความปติยินดี
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ชายคนหนึ่งที่พระเจาสงมา 

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มาระโก 6, ลูกา 1, 3 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

ลูกสาวของเฮโรเดียน บอกเฮโรด วา “ขอ

ศรีษะของยอหนบัพติศมาใสถาดมาใหฉัน”

เฮโรดทุกขใจเพราะเหตุที่ไดสัญญาไว แต

เขาก็หยิ่งเกินกวาที่จะยกเลิกคําสัญญานั้น 

จึงไดสั่งทหารวา “จงไปตัดศรีษะของยอหน

และนํามาที่นี่” ทหารก็ทําตามที่เขาสั่ง

ในวันเกิดของเฮโรดเขาไดจดังานเลี้ยงฉลองอยาง

ยิ่งใหญ ลูกสาวของเฮโรเดียนกไ็ดเตนรําถวาย ทําให

เฮโรดพอใจเปนอยางมาก จึงไดสัญญากับหญิงสาว

นั้นวา “เจาจะขอสิ่งใดก็จะใหสิง่นั้น แมกระทั่ง

อาณาจักรของเราครึ่งหนึ่งก็ตาม”

มิตรสหายของยอหนก็เศราเสียใจเมื่อเห็นศพของยอหน เขาเปนผูรับใช

ที่สัตยซ่ือและกลาหาญของพระเจา.

งานรับใชของยอหนตอ

พระเจาก็ยุติลง เขาทั้งหลาย

รูวาพระเยซูจะสถิตอยูกับพวกเขา
ในชวงเวลาเศราโศกนี้

เด็กสาวคนนั้นก็คิดวา “เรา

จะขออะไรดี?” เฮโรเดียน

แมชั่วรายของนางซ่ึง

เกลียดชังยอหน จึงบอก

ในสิ่งที่นางควรจะขอ ซ่ึง

เปนสิ่งที่เลวรายมาก

เฮโรดรูวานี่เปนเรื่องจริงและรูวายอหนเปนผูรับใชของพระเจา และเปนผู

บริสุทธิ์ไมมีความผิดอะไร แตเขาไมอยากหยุดกระทําบาป.แตยอหนก็ไม

หยุดเทศนาตอตานความบาป

เชนกัน ถึงแมวานั่นจะ

หมายถึงถูกจับเขาคุกก็ตาม
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
6037

ตอนจบ
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