
 

  

 

 

 
ท่านลกูา 
ซึง่เป็นผู ้
บนัทึกพระ
ธรรมลกูา 
ไดเ้ขยีนไว ้
ตน้เร่ืองวา่  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลกูา 1:1-4 
 

มีหลายคนไดร้วบรวม 
เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้สําเร็จ

ท่ามกลางเรา 
ตามทีพ่วกเขาซึง่ไดเ้ห็น
ดว้ยตาตวัเอง และยงัเป็น

ผูก้ล่าวพระวจนะนัน้  
ขา้พเจา้ ลกูา จงึได ้
สืบคน้เรือ่งราวอย่าง

ละเอียดตัง้แตต่น้ และ
เห็นสมควรทีจ่ะเรียบเรียง
เรือ่งตามลําดบัเหตกุารณ ์
เพือ่ท่านเธโอฟิลสัทีเ่คารพ 
เพือ่ใหท่้านไดรู้ค้วามจริงที ่

เคยมีคนแจง้แก่ท่านแลว้   



การปกครองในสมยัราชาเฮโรด  

ราชาเฮโรดผูนี้ ้ไม่ใชค่นชาวยิวแท ้ๆ 
แตเ่ป็นคนสืบเชือ้สายมาจากชาวเอโดม ซึง่เป็นลกูหลานของเอ
ซาว พ่ีชายฝาแฝดของยาโคบ 

 
 
ปกครองอยูต่ ัง้แตปี่ 37 กอ่นคริสตศกัราช จนประมาณคริสต
ศกัราชที่ 4  เขาเป็นผูป้กครองที่เป็นตวัแทนของโรม ซึง่
ครอบครองดินแดนยเูดียในเวลาน้ัน 
เฮโรดเป็นกษตัริยท์ี่โหดรา้ย  ใคร ๆ ก็กลวั มีคนเรียกเขาวา่ เป็น
คนบา้  เพราะเขาสงัหารคนในครอบครวัสองสามคน แมก้ระทัง่
ภรรยาของเขาเอง 
แมว้า่จะบอกวา่ตวัเองเป็นคนนับถือศาสนายิว แตก็่มีความเชือ่
แบบของตนเองผสมเขา้ไปดว้ย 
ดงัน้ันความเชือ่ของเขาจึงวุน่วายมีโน่นหน่อย น่ีนิด ผสมปนเป
กนัไป ....  
 



เฮโรดกบัวิหาร 

ราชาเฮโรดเป็นกษตัริยอ์งคแ์รกในราชวงศเ์ฮโรเดียน 
โดยตวัเขาเองเป็นผูส้ถาปนาราชวงศนี์ ้
แมเ้ฮโรดจะรา้ยอยา่งไรก็ตาม  แตเ่ขาเป็นคนที่ชอบความงดงาม
อลงัการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เรื่องตึกรามบา้นชอ่ง อาคารตา่งๆ  
 

 

 
 
เขาไดส้รา้งวิหารของเฮโรดขึน้ซึง่นับเป็นผลงานชิน้เอก 
แถมยงัมีราชวงักระจายอยู่ ในมาซาดา ทิเบเรียส และเซซารียาอีก
ดว้ย     เขาสรา้งวิหารนีเ้พ่ือบรรจเุทวรปูตา่ง ๆ ไวใ้หป้ระชาชนเขา้
มากราบไหว ้
โดยเอาเงินภาษีที่ขดูรีดมาจากชาวยิวน่ันแหละมาสรา้ง 
และไดค้วามรว่มมือจากเหลา่ผูนํ้าศาสนายิวในสมยัน้ัน 
 



ผูร้บัใชช้รา 

 

 
ลูกา 1:5-7 

สว่น เศคาริยาหเ์ป็นชายชราชาวยิวคนหน่ึงที่ทาํหนา้ที่ปุโรหิตมา
ตัง้แต่ยงัหนุ่ม   เขามีภรรยาที่รกัมากชือ่เอลีซาเบธ  ซึง่ทัง้สองได ้
ชือ่วา่เป็นคนดีพรอ้ม 
เขาทัง้สองเป็นที่รกัของประชาชนทัง้หลาย 
แตเ่ขาไม่ไดมี้ความสขุอยา่งที่หลาย ๆ คนคิด    เพราะทัง้สองไม่มี
ลกู  เอลีซาเบธภรรยาของเศคาริยาหเ์ป็นหมนั เอลีซาเบธเสียใจที่

ไม่มีลกูมาตัง้แต่ยงัสาว 

แตถึ่งกระน้ัน ทัง้สองก็ยงัสตัยซ์ือ่ตอ่พระเจา้อยา่งไม่เสื่อมคลาย 
ดซู ิ ...อายเุป็นคณุปู่  คณุย่าแลว้ แตก็่ยงัอยากมีลกูชายสกัคน 
 



เวรอาบียาห ์

 
ลูกา 1:8 

เศคาริยาห ์จะทาํหนา้ที่ของเขาตามเวรอาบียาห ์
(เป็นสายหน่ึงของปุโรหิต พวกเขาแบ่งเป็นสายงานอยา่งมีระบบ ) 
หนา้ที่ของเศคาริยาหคื์อ เขา้ไปถวายเครื่องบูชาแทนประชาชน 
แตย่งัมีปุโรหิตคนอื่นที่ทาํหนา้ที่นีด้ว้ยเชน่กนั อยูท่ี่วา่เขาจะจบั
ฉลากไดท้าํหรือไม่ 

ดูซิ สมยัก่อนผูค้นเขา้หาพระเจา้เองไม่ได ้  
แตต่อ้งมีตวัแทน! 

 
 
 
 
 



ในหอ้งบริสุทธิ ์  

 

ลูกา 1:9-10 

วนัหน่ึง ทา่นเศคาริยาหจ์บัฉลากเพ่ือจะไดท้ราบวา่ 
 ตอ้งทาํงานหนา้ที่ไหน 
ทา่นจบัฉลากไดว้า่ ตอ้งเขา้ไปในพระวิหาร ในหอ้งบริสทุธิ ์   
เพ่ือเผาเครื่องหอม 
 
การเผาเครื่องหอมนี ้จะทาํไปพรอ้ม ๆ กบัอธษิฐานตอ่พระเจา้ 
ใหเ้ป็นที่พอพระทยัของพระองค ์   
เขาคงอธษิฐานเหมือนอยา่งกษตัริยด์าวิดที่วา่ 
“ขอใหค้าํอธษิฐานของขา้พเจา้  เป็นดงัเครื่องหอมตอ่พระพกัตร ์
ของพระองค ์…” 
ขณะที่ทา่นเศคาริยาหก์าํลงัเผาเครื่องหอม 
ประชาชนจาํนวนมากมายก็อธษิฐานกนัอยูข่า้งนอก 
 



 

เพ่ือนในหอ้งบริสุทธิ ์  

ขณะน้ันเอง…. แทนที่เขาจะอยูค่นเดียว… กลบัมีใครอีกคนหน่ึง
มายืนขา้งขวาของแท่นบูชา !! 
“โอะ๊…. โอะ๊….. ”  เขาอทุาน ตกใจมาก  ไม่รูจ้ะพูดอะไรออกมา 
ทตูสวรรคข์องพระเจา้ตวัจริงมาพบเขาในหอ้งนี ้!!    
 

 

ลกูา 1: 11-12ก 

เป็นไปไดอ้ยา่งไร?? 
“เศคาริยาหเ์อ๋ย   อยา่ตกใจกลวัอยา่งน้ันเลย” ทตูสวรรคก์ลา่ว
เสียงออ่นโยน “พระเจา้ทรงฟังคาํอธษิฐานของทา่นแลว้นะ ”   
เศคาริยาห ์ตาโต… 
คาํอธษิฐานอะไรหรือ?  ทกุวนัเขาอธษิฐานหลายอยา่ง 
ขอลกู…  ขอเพ่ือพระเจา้จะทรงแกปั้ญหาใหค้นโนน้ คนนี้ 
ขอใหพ้ระเจา้ทรงสง่พระผูช้ว่ยใหร้อด… 
ขอเยอะจริง ๆ  ….. แลว้มนัเป็นค าตอบอนัไหนนะ? 
 



 

คาํตอบจากพระเจา้ 

 

ลกูา 1:12ข-14 

 ดซู ิ สิ่งที่ทตูสวรรคไ์ดบ้อก น่าดีใจขนาดไหน  
” ภรรยาของทา่นจะมีลกูชาย   จงตัง้ชือ่ลกูชายคนนีว้า่ ยอหน์!” 

….ลูกชาย !!   พระเจา้จะทรงใหข้า้มีลูกชาย    
มหศัจรรยจ์ริง !!….. 

ทตูองคน้ั์นยิม้ กลา่วตอ่ไปวา่ “ทา่นนะ  จะชืน่ชมยินดี  และคน
มากมายก็จะดีใจดว้ยที่บุตรคนนีเ้กิดมา” 

 
 

โอ… ความกงัวลของเศคาริยาห ์จะกลบักลายเป็นความยินดี 
คาํทลูขอวนัแลว้วนัเลา่  จะกลบักลายเป็นคาํขอบคณุ  และคาํ

สรรเสริญพระเจา้ และรอยยิม้ 
 

 



คาํแนะนําเรื่องลูกชายท่ีจะเกิดมา 

 

ลกูา 1:15 

“สาํหรบัพระเจา้แลว้  ลกูชายคนนี้ ทรงถือวา่ เขาเป็นใหญ ่”   
ทตูกลา่วตอ่ไป 
“เขาจะไม่กินนํา้องุ่นหมกั และเหลา้” 
“ที่สาํคญัมาก   พระวิญญาณบริสทุธิข์องพระเจา้ประทบัในเขา
ตัง้แตเ่ขาอยูใ่นทอ้งแม่” 
 
ลูกชายคนน้ีจะไม่ถูกควบคมุดว้ยอย่างอื่น นอกจากพระ
วิญญาณของพระเจา้โดยตรง! 
… 
 น่ีมนัย่ิงใหญ่ พิเศษเกินไปหรอืเปลา่… คนที่เป็นหมนัจะมามีลกู
ตอนแก่….ในใจของเศคาริยาหเ์วลาน้ัน มึน งง สบัสน  ดีใจ 
วา้วุน่  ความรูส้ึกหลายอยา่งประดงัเขา้มาจนเขาทาํอะไรไม่ถกู 
 
 



ลูกชายท่ีเหมือนเอลียาห ์

 

ลกูา 1:16-17ก 

 

ทตูสวรรคบ์อกกบัทา่นเศคาริยาหด์ว้ยวา่ 
“ลกูชายของทา่น  คือยอหน์  จะนําบรรดาคนอิสราเอลหลายคน 
ใหห้นักลบัมาหาพระเจา้ของพวกเขา” 
“เขาจะนําหนา้พระผูช้ว่ยใหร้อด 
ดว้ยหวัใจและฤทธิอ์าํนาจแบบทา่นเอลียาห ์” 
 
นานมาแลว้ กอ่นหนา้ยอหน์หลายรอ้ยปี   ทา่นเอลียาหเ์รยีกรอ้งให ้
คนอิสราเอลกลบัใจเสียใหม่จากการไหวรู้ปเคารพ 
ลกูชายยอหน์ของทา่นเศคาริยาห ์ก็จะทาํแบบเดียวกนั  เขาจะ
ชกัชวนใหค้นกลบัใจ ไม่ทาํบาป หนัมาติดตามพระเจา้… 
 

 

http://bubee.net/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C/1-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%91%E0%B9%97-%E0%B9%91/


ลูกชายท่ีเตรียมใจผูค้น 

 

ลกูา 1:17ข  

 

“ลกูชายของทา่นคนนีจ้ะทาํใหใ้จของพ่อกลบัมาคืนดีกบัลกู   
และคนที่ดือ้ดึงก็จะกลบัมามีปัญญาอยา่งคนเที่ยงธรรม 
 
ทา่นเศคาริยาห ์ ที่ลกูชายของทา่นทาํอยา่งนี ้เพ่ือเตรียมใจชน
ชาติหน่ึง ใหพ้รอ้มที่จะพบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ที่จะเสด็จมา” 
 
  
 
  
 

 



ขอความแน่ใจ 

 

ลกูา 1:18-20 

“ทา่นเจา้ขา้  ขา้พเจา้จะแน่ใจไดอ้ยา่งไร  
เพราะขา้พเจา้และภรรยาอายมุากแลว้” 
เศคาริยาหก์ลา่วกบัทตูสวรรค ์ 
ทัง้ ๆ ที่ทตูสวรรคไ์ดก้ลา่วเป็นมั่นเป็นเหมาะ 
 
ยงัไงกนัน่ี ทา่นเศคาริยาห ์…. 
“เราคือกาเบรียล” ทตูสวรรคก์ลา่ว  ”เรายืนรบัใชอ้ยูต่อ่พระพกัตร ์
พระเจา้ 
พระองคท์รงใชเ้รามาแจง้ขา่วดีใหท้า่นทราบ 
แตเ่พราะทา่นไม่เชือ่ ทา่นจะเป็นใบ ้พูดไม่ได ้
จนกวา่เหตกุารณท์กุอยา่งสาํเร็จตามที่เราบอกทา่นไว”้ 
ท่านเศคาริยาห…์. ไม่น่าเลย 
 

” 



เกิดอะไรขึน้? 

 
ลกูา 1:21 

 
 
สว่นขา้งนอกพระวิหาร ผูค้นตา่งรอทา่น  รอนานมาก  ทกุคนเริ่ม
กระวนกระวาย 
“ทา่นเสียชวีิตหรือเปลา่?” 
“ทา่นเหน่ือยมากจนเป็นลมไปหรือเปลา่?” 
“จะมีใครชว่ยเขา้ไปดใูหพ้วกเราไดบ้า้งนะ?” 
แตเ่ม่ือเห็นทา่นเศคาริยาหเ์ดินออกมา     
ทกุคนก็โลง่ใจแมว้า่ทา่นจะมีทา่ทางแปลกๆ  
  
 

 



พูดไม่ไดแ้ลว้! 

 

 
 ลกูา 1:22 

 
“ทา่นเศคาริยาห ์ ทา่นเขา้ไปในพระวิหารนานมาก” 
“พระเจา้ทรงมาพบกบัทา่นในน้ันหรือขอรบั?” 
 
ทกุคนตา่งชงิกนัถามเศคาริยาห ์ แต่… คนหน่ึงสงัเกตเห็น 
“ดซู ิทา่นไม่พูด  เอาแตท่าํทา่ทาง  พวกเจา้น่ีไม่เห็นเลยหรือไง?” 
 
ใชซ่ ิ เศคาริยาหไ์มพู่ด… พดูไม่ได…้ ไม่มีเสียงออกมา 
“ทา่นปุโรหิตเป็นใบไ้ปเสียแลว้!!” 
ทา่นทาํทา่ใบใ้หพ้วกเขารูว้า่ ทา่นเห็นทตูสวรรค!์ 
 



ขา่วท่ีกระพือออกไป  

 
ลกูา 1:22-23 
 
ดงัน้ัน เม่ือทา่นทาํหนา้ที่ของทา่นเสร็จสรรพ 
ซึง่ใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ หน่ึงสปัดาห ์
ทา่นก็กลบับา้น ซึง่อยูแ่ถบภเูขาในยเูดีย 
 
และเรื่องราวการเป็นใบเ้ฉียบพลนัของทา่นเศคาริยาห ์
เพราะไดพ้บทตูสวรรค ์   
จึงเป็นเรื่องที่คนทัง้นครตา่งพากนัพูดเลื่องลือกนัไปทัว่…. 
 

 

 

 



ทอ้งแลว้จา้! 

 
ลกูา 1:24 
 
เอลีซาเบธไดร้บัรูเ้รื่องราวทัง้หมดจากเศคาริยาห ์
เธออา่นสิ่งที่เขาเขยีนให…้. เธอดีใจมากที่พระเจา้ทรงสง่ทตูสวรรค ์
มาบอกขา่วดีนี ้

แลว้ไม่นาน เอลีซาเบธ หญิงชราก็ต ัง้ครรภ!์ 
ทัง้ดีใจที่พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐาน 

ทัง้อายและขาํที่อายมุากแลว้แตย่งัตัง้ทอ้ง 
เธอจึงเก็บตวั ไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกอ่นถึง 5 เดือน 

 
 
 
 

 



พระเจา้ทรงโปรดปราน 

  

 
ลกูา 1:25 
 
สองสามีภรรยามีความสขุที่สดุ  ไม่เคยชืน่ชมยินดีอยา่งนีม้ากอ่น 
รอวนัที่จะเห็นหนา้ลกูชายที่ทตูสวรรคก์าเบรียลบอกไวล้ว่งหนา้ 
“ทอ้งของเจา้ใหญม่ากขึน้ทกุวนันะ”  เศคาริยาหช์ม 
“เจา้คะ่ ในวนัที่พระเจา้ทรงมองดฉัูน  พระเจา้ทรงทาํใหฉั้นไม่ตอ้ง
อบัอายอีกตอ่ไป” 
“น่ันนะซ ิ ขอบคณุพระเจา้จริง ๆ “ 
 ในสมยัของเศคาริยาห ์ การไม่มีลกูเป็นเรือ่งน่าอบัอายมาก 

เหมือนกบัถกูพระเจา้แชง่สาปเพราะมีความผิดบาป 
การทีพ่ระเจา้ใหเ้อลีซาเบธมีลกูนัน้ จึงแสดงใหเ้ห็นถึงพระคณุที ่

พระเจา้โปรดปรานเธอ 
ทัง้สองไม่ไดรู้เ้ลยวา่ แผนการของพระเจา้ยิง่ใหญก่วา่แคมี่ลกูชาย 

 

 


