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Pada suatu hari di rumah Tuhan, seorang pemimpin
agama bernama Zakharia, sedang membakar
kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar
untuk beribadah. Zakkaria berdebar
dan takut melihat malaikan Tuhan
berdiri di sebelah kanan mesbah.



Malaikat itu muncul.  "Jangan takut," katanya.  "Allah 
telah mengabulkan doamu, istrimu akan melahirkan
anak dan namai dia Yohanes.  Dia akan dipenuhi

dengan Roh Kudus sejak lahir. Dia akan
membawa manusia kembali

ke jalan
Allah."



"Bercakaplah kepada kami, Zakharia." Orang di luar
kebingungan. Mereka tidak tahu bahawa malaikat

Jibril berkata bahawa Zakharia tidak
boleh bercakap sehingga
kelahiran bayi itu kerana dia
tidak mempercayai pesanan

Tuhan. Dia menyangka
isterinya sudah
terlalu tua untuk
melahirkan anak.



Di rumah, Zakharia menulis
semua mesej malaikat. 
Elisabeth bersyukur dan
memuji Tuhan.  Mereka
sentiasa mendoakan anak-anak. 
Bolehkah ia berlaku sekarang?



Tidak lama kemudian
Elisabet memuji
Tuhan sebab dia akan
melahirkan anak.
Diberkati Maria 
sepupunya, yang 
sedang mengandung, 
yang datang melawat
Elisabet.  Maria 
juga mengandung.



Apabila Maria tiba, Elizabeth 
merasakan bayi dalam kandungannya
melompat. Elizabeth dipenuhi dengan
Roh Kudus.  Elisabet tahu bayi dalam

rahim Maria adalah
Tuhan Yesus Kristus. 
Bersama-sama, 
kedua wanita itu
memuji Tuhan
dengan gembira.



Bayi Elizabeth dilahirkan seperti yang dijanjikan
Allah. "Namakan dia Zakharia, menurut nama

bapanya," kata para pemimpin
agama. Zakharia teringat
akan perintah Tuhan. "Bukan! 
Nama bayi ini ialah Yohanes." 

Apabila Zakharia menulis
nama bayi itu, dia boleh

bercakap semula. 
Kemudian dia

memuji
Tuhan. 



Apabila Yohanes semakin
dewasa, dia menjadi seperti
Elia, orang pilihan Tuhan. 
Yohanes memberitahu orang 
ramai bahawa Anak Tuhan
akan datang untuk
memberkati mereka. 



Para pemimpin Yahudi
membenci Yohanes kerana 
apa yang dia katakan kepada
mereka, "Bertaubatlah! 
Berhenti berbuat dosa." 
Mereka tidak mahu
mendengar tentang
dosa mereka.



Orang lain memanggilnya Yohanes Pembaptis kerana
dia membaptis dengan merendam orang dalam air untuk
menunjukkan bahawa mereka telah bertaubat
daripada dosa mereka. Pada suatu hari
Yesus melawat Yohanes
untuk dibaptiskan. 
"Kamulah yang
membaptiskan saya," 
Yohanes menolak. 
Tetapi Yesus
berkata, 
"Biarlah ini
terjadi." 
Dan Yohanes
membaptis Yesus.



Setelah Tuhan Yesus
dibaptiskan, Yohanes
melihat Roh Kudus 
turun ke atas Yesus
dalam bentuk burung
merpati. Ini adalah
tanda dari Allah. 
Yohanes tahu bahawa
Yesus adalah Anak
Tuhan. Yohanes
memanggil Yesus
Anak Domba Tuhan
yang menghapuskan
dosa dunia.



Yohanes membawa
ramai orang kembali
kepada Tuhan. Tetapi
Herodes, pemimpin
jahat, memasukkan
Yohanes ke dalam
penjara. "Adalah
berdosa bagimu untuk
mempunyai Herodes, 
yang merupakan isteri
saudaramu, sebagai
isterimu," kata 
Yohanes. Herodes
faham bahawa
itu benar. 



Dia juga tahu
bahawa Yohanes
adalah hamba Tuhan, 
benar dan kudus. 
Tetapi dia tidak
akan berhenti
berbuat dosa.  
Dan Yohanes tidak
akan berhenti
berkhotbah tentang
dosa, walaupun dia
terpaksa masuk
penjara.



Herodes merayakan hari lahirnya dengan pesta
besar. Anak perempuan Herodes menari untuk
Herodes.  Hal ini menggembirakan Herodes

dan dia berjanji.  "Aku akan
memberikan kepadamu apa sahaja
yang kamu minta walaupun separuh
daripada kerajaanku".



Gadis itu berfikir
"Apa yang perlu
saya minta." 
Ibunya Herodes
yang jahat, yang 
sangat membenci
Yohanes, 
memberitahu anak
perempuannya apa
yang dia perlu
minta. Dan itu
sangat kejam.



"Beri saya kepala Yohanes
Pembaptis di atas dulang," 
kata gadis itu kepada bapanya. 
Herodes sangat menyesal akan
janjinya, tetapi dia terlalu
takut untuk menolaknya. 
Herodes memerintahkan
pengawalnya "Penggal
kepala Yohanes dan bawa

dia ke sini".



Rakan-rakan Yohanes sangat sedih ketika
mereka mengebumikan mayat Yohanes, hamba
Tuhan yang berani dan setia. 
Pekerjaan Yohanes untuk
Tuhan telah selesai. 
Mungkin mereka
faham Yesus boleh
menghiburkan
mereka dalam
kesedihan mereka.



Seorang Rasul Allah 

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Markus 6; Lukas 1, 3

“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat 
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian 
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda 

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa 
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk 

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi 

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup 
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa 
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari 

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya 
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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