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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ในพระวิหารของพระเจาวันหนึ่ง, มีปุโรหิตแกคนหนึ่งชื่อ 

เศคาริยาห กําลังเผาเครื่องหอมบูชา.

ประชาชนก็อธิษฐานอยูขางนอกพระวิหาร 

ทันใดนั้น เศคาริยาห ตกใจ



มีทูตสวรรคของพระเจามาปรากฏตัวแกเขา บอกวา 

“อยากลัวเลย พระเจาสงเรามาหาทาน เพ่ือจะบอกวา

ภรรยาของทานจะตั้งครรภ

บุตรชาย จงตั้งชื่อเขาวา

ยอหน



เขาจะเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา.

เขาจะนําคนหลงหายมากมายมาหาพระเจา”



“พูดกับพวกเราซิ, เศคาริยาห” ผูคนขางนอกพระวิหารก็

ประหลาดใจที่เศคาริยาหพูดไมออก.

พวกเขาไมรูวา 

ทูตสวรรค กาเบรียล ทําให 

เศคาริยาหพูดไมได

จนกวาเด็กจะเกิดมา 



เพราะวาเขาไมเชื่อขาวสารของพระเจาที่ทูตสวรรคบอก 

เขาคิดวาภรรยาของเขาแกเกินไปที่จะมีลูกได



ที่บาน เศคาริยาหไดเขียนสิ่งที่ทูตสวรรคไดบอกเขา.

ภรรยาของเขา เอลีซาเบธ ก็ประหลาดใจ.

เขาทั้งสองอธิษฐานเผื่อลูกมานาหลายป.

เรื่องนี้จะเกิดข้ีนจริงๆหรือ?



หลังจากนั้นไมนาน 

เอลีซาเบธก็ตั้งครรภ.

นางสรรเสริญ

ขอบคุณพระเจา.

วันหนึ่งญาติของเอลี

ซาเบธไดมาเย่ียม.

มารียก็กําลังตั้งครรภ

เหมือนกัน



เม่ือมารียมาถึง, เอลีซาเบธรูสึกทารกในครรภของนางดิ้น.

นางรูสึกเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ.

เอลีซาเบธรูวาเด็กในครรภของมารีย 



คือพระเยซูนางทั้งสองก็สรรเสริญขอบคุณพระเจาดวย

ความปติยินดี



เอลีซาเบธคลอดลูกตามพระสัญญาของ

พระเจา. ผูคนก็บอกนางวา “เรียกเด็กคนนี้

วา เศคาริยาห ตามชื่อพอของเขา”

เศคาริยาหก็จําคําสั่งของพระเจาได 

เขาจึงเขียนวา “ไม เด็กคนนี้ชื่อ

ยอหน”



เม่ือเศคาริยาห

เขียนคําเหลานั้นเสร็จทันใดนั้น

เขาก็พูดได. เศคาริยาหสรรเสริญ

ขอบคุณพระเจา



เม่ือยอหนโตเปนหนุมเขาเหมือนกับ 

เอลียาหบุรุษผูย่ิงใหญของพระเจา.

ยอหยอหนบอกผูคนวา



พระเมสสิยาหกําลังจะมาอวยพรพวกเขา.

บรรดาผูนําชาวยิวเกลียด 

ยอหนเพราะวาบอกใหเขาเหลานั้นวา 

“กลับใจ และหยุดความบาป”



บางคนเรียกเขาวา ยอหน บัพติศมา เพราะเขาจุมคนลงใต

น้ําเพ่ือประกาศวา พวกเขาไดละทิ้งบาปที่เคยทํามา 

วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาใหยอหน 

ทําพิธีบัพติศมาให 



“เจาควรจะบัพติศมาใหเรา” ยอหน ก็ปฏิเสธแตพระเยซู

บอกยอหนวา “บัพติศมาเราเถิด”

แลวยอหนก็ทํา

พิธีบัพติศมา

ใหพระเยซู



หลังจากที่พระเยซูบัพติศมาเสร็จแลว ยอหนก็เห็น

พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา

จากเบ้ืองบนมาปกคลุมเหนือ

พระเยซู นี่เปนหมายสําคัญ

ของพระเจา.ยอหนรูวา

พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา 

ยอหน เรียกพระเยซู วา 

ลูกแกะของพระเจา 

ผูทรงไถบาปของโลก



ยอหนไดนําคนมากมายมาหาพระเจา แต เฮโรด 

ผูปกครองชั่ว ไดจับยอหนขังคุก ยอหนบอกกับเฮโรดวา 

“เจารูไหมวามันบาปที่เอาเฮโรเดียส

ภรรยาของนองชายเจา

มาเปนภรรยาของตัวเอง”



เฮโรดรูวานี่เปนเรื่องจริงและรูวายอหนเปนผูรับใชของ

พระเจา และเปนผูบริสุทธ์ิไมมีความผิดอะไร แตเขาไม

อยากหยุดกระทําบาป.แตยอหนก็ไม

หยุดเทศนาตอตานความบาป

เชนกัน ถึงแมวานั่นจะ

หมายถึงถูกจับเขาคุกก็ตาม



ในวันเกิดของเฮโรดเขาไดจัดงานเลี้ยงฉลองอยางย่ิงใหญ 

ลูกสาวของเฮโรเดียนก็ไดเตนรําถวาย ทําใหเฮโรดพอใจ

เปนอยางมาก จึงไดสัญญากับหญิงสาวนั้นวา

“เจาจะขอสิ่งใดก็จะใหสิ่งนั้น 

แมกระทั่งอาณาจักรของเราครึ่งหนึ่งก็ตาม”



เด็กสาวคนนั้นก็คิดวา “เราจะขออะไรดี?” 

เฮโรเดียนแมชั่วรายของนางซ่ึงเกลียดชังยอหน จึงบอกใน

สิ่งที่นางควรจะขอ ซ่ึงเปนสิ่งที่เลวรายมาก



ลูกสาวของเฮโรเดียน บอกเฮโรด วา

“ขอศรีษะของยอหนบัพติศมาใสถาดมาใหฉัน” 

เฮโรดทุกขใจเพราะเหตุที่ไดสัญญาไว 



แตเขาก็หย่ิงเกินกวาที่จะยกเลิกคําสัญญานั้น 

จึงไดสั่งทหารวา 

“จงไปตัดศรีษะของยอหนและนํามาที่นี่” 

ทหารก็ทําตามที่เขาสั่ง



มิตรสหายของยอหนก็เศราเสียใจเม่ือเห็นศพของยอหน 

เขาเปนผูรับใชที่สัตยซ่ือและกลาหาญของพระเจา.

งานรับใชของยอหนตอ

พระเจาก็ยุติลง 

เขาทั้งหลาย



รูวาพระเยซูจะสถิตอยูกับพวกเขา
ในชวงเวลาเศราโศกนี้



ชายคนหนึ่งที่พระเจาสงมา 

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มาระโก6, ลูกา 1, 3 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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