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ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยน สตรี มารดาพิทกั ษ์ จันทบุรี

1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั และมีความเชื่อ ศรัทธาในพระแม่มารี ย ์
- เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถนาแบบอย่างการดาเนินชีวติ และคุณงานความดีของพระแม่มารี ย ์ ในด้านความ
สุ ภาพ ถ่อมตน ความรักเมตตา และความเสี ยสละ มาใช้ในการดาเนินชีวติ ได้
- เพื่อให้นกั เรี ยน เข้าใจใน บท “วันทามารี ย”์ ได้อย่างลึกซึ้ ง และสามารถที่จะสวดภาวนาวอนขอพระพร
และความช่วยเหลือจากพระแม่มารี ยไ์ ด้
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนรู ้จกั พระแม่มารี ย ์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรี ยน และสามารถสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลื อจาก
พระแม่มารี ย ์ และยึดพระแม่มารี ยเ์ ป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ในด้านความสุ ภาพถ่อมตน
ความรักเมตตา และความเสี ยสละ
1.3 หัวข้อและเนื้ อหา (Range)
1. ประวัติพอสังเขปของพระแม่มารี ย ์
2. แบบอย่างคุ ณธรรมความดี ของพระแม่มารี ยใ์ นด้าน ความสุ ภาพถ่อมตน ความรักเมตตา และความ
เสี ยสละ
3. บทเพลงสรรเสริ ญของพระนางมารี ย ์ (Magnificat)
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า “นักเรี ยนมีใครที่เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ?” เปิ ดแฟ้มรู ปภาพพระแม่มารี ย ์
ในรู ปแบบต่างๆให้นกั เรี ยนดูสนทนาและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามเกี่ยวกับรู ปภาพที่ดูและเลือกรู ปภาพ
ที่ประทับใจ
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1.5 เวลา (Time)
- 4 คาบๆ ละ 50 นาที
2. การประเมินผลและการวัดผล
- นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น
- การตอบคาถาม
- สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. การสร้ างบรรยากาศ
- เปิ ด คลิป ประวัติ พระแม่มารี ย ์
- ภาวนาด้วยบท “วันทามารี ย”์
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
คาบที่ 1-3
- ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 5-6 คน
- ครู ต้ งั ประเด็นศึกษาให้นกั เรี ยน “ถ้าพูดถึงผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างให้กบั นักเรี ยนในด้าน ความสุ ภาพถ่อมตน
ความรักเมตตา และเสี ยสละนักเรี ยนคิดถึงใคร? และเพราะอะไร?”
- ครู ให้นกั เรี ยนดูคลิปประวัติ พระแม่มารี ย ์ หรื ออ่านพระวรสารอีกครั้งในแต่ละคาบ
คาบที่ 1 ตอน “ทูตวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซู เจ้า” ลก.1:26-38 (แบบอย่างด้านเชื่ อฟั งและ
สุ ภาพถ่อมตน)
คาบที่ 2 ตอน “งานสมรสที่หมู่บา้ นคานา” ยน. 2:1-11 (แบบอย่างด้าน ความรักเมตตา)
คาบที่ 3 ตอน “พระนางมารี ยเ์ ด็จเยีย่ มนางเอลีซาเบธ” ลก.1:39-45 (แบบอย่างด้านความเสี ยสละ)
- จากคลิปที่ได้ดู “นักเรี ยนรู ้จกั พระแม่มารี ย ์ อย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมความดีของพระ
แม่มารี ยใ์ นด้านใด? เพราะเหตุใด?” อภิปรายสรุ ปในกลุ่มและนาเสนอในชั้น
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4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้ความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับชีวติ ในวัยเด็ก และแบบอย่างของพระแม่มารี ย ์ จากเอกสารที่ครู เตรี ยมให้
- ครู แจกพระวรสารและบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวสัด์ ิ ให้นกั เรี ยนอ่านศึกษาและสรุ ป
- ครู ให้นกั เรี ยนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นถึงแบบอย่างของพระแม่มารี ยใ์ นด้านต่างๆที่นกั เรี ยนได้ดูจาก
คลิปจากการอ่านพระวรสาร และการแบ่งปั นของเพื่อนๆ
อธิษฐาน
- ให้นกั เรี ยนแสดงความศรัทธาและการภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารี ย ์ จากบท
“วันทามารี ย”์ หรื อสวดสายประคา 10 เม็ด
4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาแบ่งปั น ให้กบั เพื่อนๆ ถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการศึกษา
ประวัติ และคุณความดีของพระแม่มารี ยใ์ นแต่ละตอน
- ให้ นัก เรี ย นแต่ ล ะเขี ย นบทภาวนาขอบคุ ณ ขอโทษ และขอพระพรจากพระแม่ ม ารี ย ์ต ามความ
ปรารถนาของนักเรี ยน เพื่อนาไปสวดก่อนนอนตลอดสัปดาห์
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคิดไตร่ ตรองและเขียนข้อตั้งใจที่จะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตจากแบบอย่างของ
พระแม่มารี ย ์ ตลอดช่ วงเวลาตลอดสัปดาห์ที่เรี ยนรู ้จกั “พระแม่มารี ย”์ และชักจูงให้สวดสายประคาอย่าง
น้อ ย 10 เม็ด ทุ ก ครั้ งที่ มี โ อกาส เช่ น ก่ อ นและหลัง ตื่ น นอน/ ระหว่า งเดิ น ทางไปกลับ โรงเรี ย น และนา
ประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปั นให้กบั เพื่อนๆ ในคาบต่อไป
คาบที่ 4
4.4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนอ่านพระวรสาร ลก 1:39-56
- ครู อธิบายความหมายของบทเพลงสรรเสริ ญของพระนางมารี ย ์ (Magnificat) ตามแนวทางบทเทศน์
ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
4.4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู แจกและให้นกั เรี ยนอ่าน YOUCAT ข้อ 147-149
ข้อ 147 ทาไมพระนางมารี ยจ์ ึงมีบทบาทสาคัญในสมาพันธ์นกั บุญ?
ข้อ 148 พระนางมารี ยช์ ่วยเราได้จริ งเหรอ?
ข้อ 149 เราถวายบูชาแต่พระนางมารี ยไ์ ด้จริ งเหรอ?
- ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันจากเอกสารที่อ่าน
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- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนบทภาวนาสรรเสริ ญ ขอบคุณ ขอโทษ หรื อขอพรจากพระแม่มารี ย ์ สาหรับ
การที่นกั เรี ยนได้ศึกษาและรับแบบอย่างจากแม่พระตลอด 3 สัปดาห์ที่ผา่ นมา
- ครู นานักเรี ยนไปที่ถ้ าแม่พระของโรงเรี ยน
อธิษฐานภาวนา
- นักเรี ยนสวดสายประคา 10 เม็ดพร้อมกัน และแต่ละคนอ่านออกเสี ยงบทภาวนาของตนและราพึง
ส่ วนตัว
- ครู จูง ใจให้นัก เรี ย นภาวนาก่ อนนอนทุ ก คื นด้วยการภาวนาจากใจ ตามแนวทางของบทภาวนาที่
นักเรี ยนเขียนขึ้นตลอดสัปดาห์ และสวดสายประคาทุกครั้งที่มีโอกาสและนาประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปั น
ในคาบถัดไป
5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
1. นัก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ อะไรบ้า งจากการศึ กษาประวัติ และแบบอย่า งความดี ของพระแม่ มารี ย ์ และจะ
นาไปใช้ในชีวติ อย่างไร?
2. เมื่อสวดบทภาวนาของพระแม่ “บทวันทามารี ย”์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนนักเรี ยนรู ้สึกแตกต่างกัน
อย่างไร?
3. จากสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากแบบอย่างพระแม่มารี ย ์ นักเรี ยนมีความสนใจในแบบอย่างด้านใด และ
จะนาแบบอย่างจากพระแม่มารี ยม์ าใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างไร เพื่อทาให้สังคมรอบค้างของนักเรี ยนน่าอยู่
ขึ้น?
6. สื่ อการเรียนการสอน
-

เครื่ องเล่น DVD
บทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
เอกสารประกอบการเรี ยน
รู ปภาพ
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7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษาและราพึงบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง
1. “ทูตวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซู เจ้า” (ลก. 1:26-38)
2. “งานสมรสที่หมู่บา้ นคานา” (ยน. 2:1-11)
3. “พระนางมารี ยเ์ ด็จเยีย่ มนางเอลีซาเบธ” (ลก. 1:39-45)
4. “สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติยกขึ้นสวรรค์” (ลก. 1: 39-56)
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1. ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ าวการประสู ติของพระเยซู เจ้ า
ข่ าวดี ลก 1:26-38
26

เมื่อนางเอลี ซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดื อนแล้วพระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึ่ งใน
แคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ ธ 27มาพบหญิงพรหมจารี คนหนึ่ งซึ่ งหมั้นอยู่กบั ชายชื่ อโยเซฟ ในราชวงศ์ของ
กษัตริ ยด์ าวิด หญิงพรหมจารี ผูน้ ้ นั ชื่ อมารี ย ์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า จงยินดี เถิ ด ท่านผูท้ ี่
พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน” 29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคานี้ พระนางมารี ยท์ รงวุน่ วายพระทัยมาก
ทรงถามพระองค์เองว่า คาทักทายนี้ หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารี ย ์ อย่ากลัว
เลย ท่านเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง ท่านจะตั้งชื่ อเขาว่าเยซู
32
เขาจะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่และพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดจะทรงเรี ยกเขาเป็ นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่
ของกษัตริ ยด์ าวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักร
ของเขาจะไม่สิ้นสุ ดเลย” 34พระนางมารี ยจ์ ึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์ น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไรเพราะ
ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุ ภาพของ
พระผูส้ ู งสุ ดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ และจะรับนามว่าบุตรของพระ
เจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยงั ตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็ นหมัน แต่นางก็
ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทาไม่ได้” 38พระนางมารี ยจ์ ึงตรัสว่า “ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

*************************

เมื่อเอลี ซาเบธซึ่ งเป็ นมารดาของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งตั้งครรภ์ได้หกเดื อน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์
กาเบรี ยลมายังเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี เพื่อแจ้งข่าวแก่หญิงพรหมจารี ผเู ้ ป็ นคู่หมั้นของโยเซฟ ซึ่ งสื บเชื้อ
สายมาจากกษัตริ ยด์ าวิดหญิงพรหมจารี ผูน้ ้ นั ชื่ อ มารี ย์ คาแรกที่ทูตสวรรค์กาเบรี ยลกล่าวทักทายพระแม่มา
รี ยค์ ือ “จงยินดีเถิด ท่ านผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน พระเจ้ าสถิตอยู่กับท่ าน” (ลก 1:28) คา “โปรดปราน” ตรง
กับภาษากรี ก charitoō (คารี ตอโอ) ซึ่ งพบอีกเพียงครั้งเดียวในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
(อฟ 1:6) ความหมายคือ “ให้ เปล่ า ๆ” และต่อมาใช้เพื่อหมายถึง “พระหรรษทาน”
เมื่อพระแม่มารี ยเ์ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทานเช่ นนี้ ทาไมพระนางจึงวุน่ วายพระทัยยิ่งนักเมื่อได้ยินคา
ทักทายของทูตสวรรค์ ? (ลก 1:29) เหตุผลแรกอาจเป็ นเพราะความสุ ภาพถ่อมตนของพระนางเอง “ทาไม
ต้ องเป็ นข้ าพเจ้ า ? ข้ าพเจ้ าแสนจะตา่ ต้ อย ทาไมพระองค์ จึงโปรดปรานข้ าพเจ้ า !” เหตุผลอีกประการหนึ่งคง
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เป็ นเพราะพระนางตระหนักดี วา่ ชะตากรรมของผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลื อกสรรนั้นเป็ นอย่างไร ?
ชาวยิวคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลื อกสรร แต่ตลอดสามพันปี ที่ผ่านมา พวกเขาต้องทนทุกข์ยงิ่ กว่าชนชาติ
อื่นใด และเกือบถูกพวกนาซี ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นี่ คือสาเหตุที่ทาให้พระแม่กลัว
และวุน่ วายพระทัย จนทูตสวรรค์ตอ้ งปลอบใจว่า “มารี ย์ อย่ ากลัวเลย” พร้อมกับกล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่ าน
เป็ นผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน” (ลก 1:30)
พร้อมกันนี้ ทูตสวรรค์กาเบรี ยลได้แจ้งข่าวสาคัญแก่พระแม่มารี ย ์ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก
เกีย่ วข้ องกับพระแม่ เอง กล่าวคือ
1. พระแม่ จะตั้งครรภ์ และให้ กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และเป็ นเพราะข่าวนี้เองที่ทาให้พระนางถามว่า
“เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นไปได้ อย่ างไรเพราะข้ าพเจ้ าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” จะเห็ นว่าพระนางไม่ได้สงสัยใน
คาพูดของทูตสวรรค์ แต่สงสัยตัวเองว่าจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรได้อย่างไรในเมื่อยังเป็ นพรหมจารี อยู่
ผิดกับเศคาริ ยาห์ที่ทูลถามทูตสวรรค์กาเบรี ยลว่า “ข้ าพเจ้ าจะแน่ ใจเรื่ องนีไ้ ด้ อย่ างไร ข้ าพเจ้ าชราแล้ ว และ
ภรรยาของข้ าพเจ้ าก็อายุมากแล้ วด้ วย” จนทูตสวรรค์ตอ้ งตาหนิ วา่ “ข้ าพเจ้ าคื อกาเบรี ยลซึ่ งเฝ้าอยู่เฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้ า พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาพูดกับท่ านและนาข่ าวดีนมี ้ าแจ้ งให้ ท่านทราบ แต่ ท่านไม่ เชื่อคาของ
ข้ าพเจ้ า ซึ่ งจะเป็ นจริ งเมื่อถึงเวลากาหนด ดังนั้น ท่ านจะเป็ นใบ้ จนถึงวันที่เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นจริ ง” (ลก 1:1820)
สิ่ งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งคื อลู กาเป็ นแพทย์ และพยายาม “ค้ นคว้ าเรื่ องราวทั้งหมดตั้งแต่ ต้น
อย่ างละเอียด” (ลก 1:3) ท่านควรจะบันทึกกระบวนการให้กาเนิ ดบุตรในเชิ งวิทยาศาสตร์ ดงั ที่แพทย์ทวั่ ไป
พึงกระทา แต่กลับกลายเป็ นว่าท่านบันทึกคาสนทนาระหว่างทูตสวรรค์กาเบรี ยลและพระแม่มารี ยเ์ กี่ ยวกับ
การให้กาเนิ ดบุตรที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ ไว้อย่างละเอียด นัน่ คือ “พระจิ ตเจ้ าจะเสด็จลงมาเหนือท่ านและ
พระอานุภาพของพระผู้สูงสุ ดจะแผ่ เงาปกคลุมท่ าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิ ดมาจะเป็ นผู้ศักดิ์ สิทธิ์ และจะรั บ
นามว่ าบุตรของพระเจ้ า” (ลก 1:35) นัน่ คือ ท่านค้นคว้าและยืนยันในฐานะแพทย์ว่า พระกุมารทรงบังเกิด
ด้ วยฤทธิ์อานาจของพระจิตเจ้ า
2. พระแม่ จะตั้งชื่ อบุตรที่เกิดมาว่ า “เยซู ” ซึ่ งตรงกับภาษาฮีบรู Joshua (โยชูอา) อันหมายถึง “พระ
เยโฮวาห์ คือผู้ช่วยให้ รอด”
ประเด็นที่สอง เกีย่ วกับ “บุตร” ของพระแม่ คือ
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1. เขาจะเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ (ลก 1:32)
2. เขาจะได้ ชื่อว่ าบุตรของผู้สูงสุ ด ตามความคิดของชาวยิว “บุตร” คือ “สาเนา” (copy) ของบิดา
และมีคุณสมบัติทุกประการที่บิดามี ในกรณี น้ ี บิดาคือ “ผู้สูงสุ ด” หรื อ hupsistos (ฮุพซิ สตอส) ในภาษากรี ก
ซึ่งหมายถึง “พระยาห์ เวห์ ” เพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจึงมีคุณสมบัติทุกประการที่พระยาห์เวห์ทรงมี
3. เขาจะได้ รับพระที่นั่งของกษัตริ ย์ดาวิดบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งเท่ากับว่าพระองค์คือผูส้ ื บเชื้ อสาย
มาจากกษัตริ ยด์ าวิด
4. เขาจะปกครองวงศ์ ต ระกูล ของยาโคบตลอดไป นั่นคื อพระองค์จะเป็ นกษัต ริ ย ์ป กครองชาว
อิสราเอลชัว่ นิรันดร
5. พระอาณาจักรของเขาจะไม่ สิ้นสุ ดเลย ซึ่ งเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ของประกาศกนาธันที่กล่าว
แก่ กษัตริ ยด์ าวิดสาเร็ จลุ ล่วงไป นั่นคื อ “ราชวงศ์ และอาณาจักรของท่ านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้ าเราตลอดไป
อานาจปกครองของท่ านจะตั้งมัน่ อยู่ตลอดไป” (2 ซมอ 7:16)
แม้ทูตสวรรค์กาเบรี ยลจะไม่ได้กล่าวออกมาตรง ๆ แต่จากเนื้ อหาของข่าวที่แจ้งแก่พระแม่มารี ยด์ งั
ได้กล่าวมาแล้ว เราไม่มีทางสรุ ปเป็ นอื่นได้เลยนอกจาก “พระกุมารที่กาลังจะประสู ติมานี้คือพระเมสสิ ยาห์
และทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าผู้สูงสุ ด !”
พระเจ้าทรงแจ้งแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการไถ่กูม้ นุ ษยชาติให้พระแม่มารี ยท์ ราบ
แล้ว ขาดเพียงสิ่ งเดียวคือ “ความยินยอม” จากพระแม่ ทั้ง ๆ ที่ทรงกลัวและวุน่ วายพระทัย แต่พระแม่ก็ทรง
ตัดสิ นพระทัยเด็ดขาด ตอบทูตของพระเจ้าว่า “ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
พระกุมารกาลังจะประสู ติ แล้ ว.... เราจะตอบรั บความโปรดปรานและพระหรรษทานเช่ นเดี ยวกับ
พระแม่ มารี ย์ แล้ วทูลเชิ ญพระองค์ เข้ ามาในหัวใจของเรา... หรื อเราจะใจดาทิง้ พระองค์ ให้ หนาวเหน็บอยู่ในถ้า
เลี้ยงสัตว์ ก็เลือกเอา !

%%%%%%%%%%%%
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2. งานสมรสทีห่ มู่บ้านคานา
ข่ าวดี ยน 2:1-11
สามวันต่อมามีงานสมรสที่หมู่บา้ นคานาในแคว้นกาลิ ลี พระมารดาของพระเยซู เจ้าทรงอยู่ในงาน
นั้น 2พระเยซู เจ้าทรงได้รับเชิ ญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย 3เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของ
พระเยซู เจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” 4พระเยซู เจ้าตรัสว่า “หญิงเอ๋ ย ท่านต้องการสิ่ งใด
เวลาของเรายังมาไม่ถึง” 5พระมารดาของพระเยซู เจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้วา่ “เขาบอกให้ท่านทาอะไร
ก็จงทาเถิ ด” 6ที่นนั่ มีโอ่งหิ นตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชาระตามธรรมเนี ยมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ าได้ประมาณ
หนึ่งร้อยลิตร 7พระเยซู เจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้วา่ “จงตักน้ าใส่ โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตกั น้ าใส่ จนเต็มถึงขอบ 8
แล้วพระองค์ท รงสั่ ง เขาอี ก ว่า “จงตัก ไปให้ผูจ้ ดั งานเลี้ ย งเถิ ด” เขาก็ ตกั ไปให้ 9ผูจ้ ดั งานเลี้ ย งได้ชิ ม น้ า ที่
เปลี่ยนเป็ นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้วา่ เหล้านี้มาจากไหน แต่คนรับใช้ที่ตกั น้ ารู ้ดี ผูจ้ ดั งานเลี้ยงจึงเรี ยกเจ้าบ่าวมา 10
พูดว่า “ใคร ๆ เขานาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนาเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่
ท่านเก็บเหล้าอย่างดี ไว้จนถึงบัดนี้ ” 11พระเยซู เจ้าทรงกระทาเครื่ องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ ที่หมู่บา้ นคานา
แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์
1

*************************

หมู่บา้ นคานาอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองนาซาเร็ ธ นักบุญเยโรมเล่าว่าจากเมืองนาซาเร็ ธเราสามารถมองเห็น
หมู่บา้ นคานาได้ดว้ ยตาเปล่า มีงานสมรสที่หมู่บา้ นคานาและพระนางมารี ยท์ รงอยู่ในงานนั้นในฐานะผูม้ ี
บทบาทสาคัญ เพราะเป็ นพระนางเองที่ร้อนใจเมื่อเหล้าองุ่นหมด และเป็ นพระนางอีกนัน่ แหละที่มีอานาจสั่ง
คนรับใช้วา่ “เขาบอกให้ ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด” (ยน 2:5) ในหนังสื ออธิ กธรรมบางเล่ม ดังเช่นพระวรสาร
ของชาวอียปิ ต์โบราณ มีรายละเอียดระบุวา่ พระนางมารี ยเ์ ป็ นพี่สาวของมารดาเจ้าบ่าว และในบางบทนาของ
หนังสื อพระธรรมใหม่ยุคเริ่ มแรกถึงกับระบุวา่ เจ้าบ่าวคือยอห์นอัครสาวกเอง และมารดาของเจ้าบ่าวคือนาง
ซาโลเมผูเ้ ป็ นน้องสาวของพระนางมารี ย ์ ไม่วา่ ข้อเท็จจริ งจะเป็ นเช่นใดก็ตาม สิ่ งที่เรารับรู ้ได้อย่างแน่นอนคือ
ผูเ้ ขียนพระวรสารตอนนี้ รู้รายละเอียดราวกับว่าอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง เพราะแม้แต่คาพูดของพระนางมารี ยแ์ ละ
ผูจ้ ดั งานเลี้ยงก็ได้รับการบันทึกไว้
ไม่มีการเอ่ยถึ งโยเซฟ เป็ นไปได้ว่าท่านเสี ยชี วิตนานแล้ว อันเป็ นสาเหตุทาให้พระเยซู เจ้าไม่ อาจ
ทอดทิ้งพระมารดาและญาติ พี่น้องไว้ตามลาพังได้ พระองค์จาต้องทนรออี ก 18 ปี หลังจากทรงค้นพบว่า
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พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าที่ “ต้ องอยู่ในบ้ านของพระบิดา” (ลก 2:49) คราวที่เสด็จไปร่ วมฉลองปั สกา
ครั้งแรกในกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษา
กฎหมายยิวกาหนดให้ทาพิธีแต่งงานในวันพุธ อันอาจเป็ นสาเหตุทาให้วนั พุธ หรื อ Wednesday ใน
ภาษาอังกฤษ มี คาว่า “Wed” ซึ่ งแปลว่า “แต่ งงาน” รวมอยู่ด้วย การแต่งงานในปาเลสไตน์ถื อเป็ นงาน
ยิง่ ใหญ่สุดของหมู่บา้ น พิธีแต่งงานมักกระทาตอนหัวค่า หลังพิธีจะมีขบวนแห่คู่บ่าวสาวไปสู่ เรื อนหอโดยมี
ผูถ้ ือปะราเหนือศีรษะ และผูร้ ่ วมขบวนแห่ทุกคนจะถือตะเกียงหรื อคบไฟสว่างไสวไปตามเส้นทางที่ยาวที่สุด
เท่าที่จะยาวได้ เพื่อให้ชาวบ้านจานวนมากที่สุดได้มีโอกาสอวยพรคู่บ่าวสาว เมื่อถึงเรื อนหอ คู่บ่าวสาวจะ
ได้รับการปฏิบตั ิเยี่ยงกษัตริ ยแ์ ละราชิ นี ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งกาย การเรี ยกขาน หรื อแม้แต่คาพูดทุกคาของคู่
บ่าวสาวก็ได้รับการปฏิบตั ิตามราวกับเป็ นพระบรมราชโองการ พวกเขาจะเปิ ดบ้านเลี้ยงฉลองเช่นนี้ประมาณ
7 วัน สาหรับชาวยิวที่ยากจนและต้องตรากตราทางานหนัก นี่ คือสัปดาห์แห่ งการเฉลิมฉลองที่น่ายินดี ที่สุด
ในชีวติ และในโอกาสแห่ งความยินดีเช่ นนีเ้ องที่พระเยซูเจ้ าเสด็จมาร่ วมงานด้ วย
ยอห์นเล่าว่าพระองค์ไปร่ วมงาน “พร้ อมกับบรรดาศิษย์ ” (ยน 2:2) ซึ่ งขณะนั้นมี 5 คนคือ อดีตศิษย์
ของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งสองคน เปโตร ฟิ ลิป และนาธานาเอล (ยน 1:35-51) อาจเป็ นเพราะแขกไม่ได้รับเชิ ญ
ห้าท่านนี้กระมังที่ทาให้งานเลี้ยง “ล่ ม” เพราะ เหล้ าองุ่นหมด
เหล้ า องุ่ น ถื อ เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะขาดเสี ย มิ ไ ด้ ใ นงานเลี้ ย งของชาวยิ ว พวกรั บ บี ถึ ง กับ สอนว่า
“ปราศจากเหล้ าองุ่น ก็ปราศจากความยินดี” ลาพังการต้อนรับแขกทัว่ ไปก็เป็ นหน้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ชนิดที่แขกมา
เวลาดึกดื่นเที่ยงคืน เจ้าบ้านยังต้องแบกหน้าไปรบเร้าเพื่อนบ้าน “เพื่อนเอ๋ ย ให้ ฉันขอยืมขนมปั งสักสามก้ อน
เถิด เพราะเพื่ อนของฉั นเพิ่งเดิ นทางมาถึงบ้ านของฉั น ฉั นไม่ มีอะไรจะให้ เขากิน ” (ลก 11:5-6) ยิ่งเป็ นงาน
เลี้ยงฉลองโอกาสแต่งงานอย่างนี้ ดว้ ยแล้ว หากเจ้าภาพไม่สามารถจัดหา “เหล้ าองุ่น” ไว้ตอ้ นรับแขก คงไม่
ต้องบรรยายว่าจะน่ าอัปยศอดสู สักเพียงใด ท่ามกลางสถานการณ์ อนั เลวร้ ายสุ ด ๆ นี้ เอง “พระมารดาของ
พระเยซูเจ้ าจึงมาทูลพระองค์ ว่า ‘เขาไม่ มเี หล้ าองุ่นแล้ ว’” (ยน 2:3)
คาตอบของพระเยซูเจ้าคงทาให้ผฟู ้ ังหลายคนสะอึก หากแปลต้นฉบับตามตัวอักษร เราจะได้คาตอบ
ว่า “หญิงเอ๋ ย อะไรแก่ ฉันและแก่ ท่าน” คา “หญิงเอ๋ ย” ตรงกับภาษากรี ก gunai (กูนาย) เป็ นคาเดียวกับที่พระ
เยซู เจ้าตรัสจากไม้กางเขนว่า “หญิงเอ๋ ย นี่คือลูกของท่ าน” (ยน 19:26) Homer กวีผยู ้ งิ่ ใหญ่ใช้คา gunai ในบท
ประพันธ์กบั ผูเ้ ป็ น “ภรรยาสุ ดที่รัก” และจักรพรรดิ ออกัสตัสแห่ งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ทรงเรี ยกคลี
โอพัตรา ราชิ นีผูเ้ ลอโฉมและเลื่ องชื่ อแห่ งอียิปต์ โดยใช้คา gunai เหมือนกัน เพราะฉะนั้น “หญิงเอ๋ ย” จึง
ไม่ใช่คาพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่เป็ นคาที่ใช้พูดกับผูเ้ ป็ นที่รักและเคารพสู งสุ ด
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ส่ วนคาตอบ “อะไรแก่ ฉันและแก่ ท่าน” ซึ่ งมีพระคัมภีร์บางฉบับแปลทานองว่า “ฉั นจะทาอะไรกับ
ท่ านดี” หรื อ “ธุระอะไรของเราเล่ า” นั้น แม้ “คาพูด” จะเป็ นเช่นนี้จริ ง แต่ “น้าเสียง” เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง หาก
พูดด้วย “นา้ เสียงโกรธ” ความหมายที่ได้คือการ “ตาหนิ” และ “ปฏิ เสธ” แต่หากพูดด้วย “น้าเสียงอ่ อนโยน”
ความหมายคือ “อย่ ากังวลเลยแม่ ปล่ อยให้ เป็ นธุระของลูกเถิด ลูกจะจัดการทุกอย่ างให้ เรี ยบร้ อยตามวิธีของ
ลูก”.... และนี่ คือสิ่ งที่พระมารดารับรู ้และวางพระทัยในพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยม จนกล้ากล่าวแก่บรรดาคนรับ
ใช้วา่ “เขาบอกให้ ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด” (ยน 2:5)
“ที่นั่นมีโอ่ งหิ นตั้งอยู่หกใบ เพื่ อใช้ ชาระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ ละใบจุนา้ ได้ ประมาณหนึ่ง
ร้ อยลิ ตร” (ยน 2:6) พิธีชาระตามธรรมเนี ยมของชาวยิวคือ การล้างเท้าของผูเ้ ดิ นทางก่อนเข้าบ้าน และการ
ล้างมือทั้งก่อนและระหว่างรับประทานอาหาร ยอห์นอธิ บายว่าบรรดาคนรับใช้ “ตักนา้ ใส่ จนเต็มถึงขอบ”
(ยน 2:7) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่วา่ งเหลือสาหรับใส่ สารหรื อส่ วนผสมอื่นเจือปนเพื่อแปลงน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น
ต่อจากนั้น พระเยซู เจ้าตรัสสั่งว่า “จงตักไปให้ ผ้ จู ัดงานเลีย้ งเถิด ” (ยน 2:8) ผูจ้ ดั งานเลี้ยงเทียบได้กบั หัวหน้า
คนรับใช้ในปั จจุบนั มีหน้าที่รับผิดชอบจัดที่นงั่ ให้แขก รวมถึง การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งได้แก่เหล้า
องุ่นตลอดงาน เมื่อ “ผู้จัดงานเลีย้ งได้ ชิมนา้ ที่เปลี่ยนเป็ นเหล้ าองุ่นแล้ ว ” (ยน 2:9) เขาพูดว่า “ใคร ๆ เขานา
เหล้ าองุ่นอย่ างดีมาให้ ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ ว จึงนาเหล้ าองุ่นอย่ างรองมาให้ แต่ ท่านเก็บเหล้ าอย่ างดี
ไว้ จนถึงบัดนี”้ (ยน 2:10) แสดงว่าพระองค์ไม่เพียงเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นธรรมดา ๆ เท่านั้น แต่ทรงทา
ให้เป็ นเหล้าองุ่นชั้นเลิศอีกด้วย
งานแต่งงานที่หมู่บา้ นคานาให้บทเรี ยนแก่เราหลายประการ ขอเริ่ มต้นที่พระมารดาก่อน
1. พระมารดาหันไปหาพระเยซู เจ้ าทันทีที่เกิดปัญหา สามสิ บปี ที่เมืองนาซาเร็ ธย่อมนานพอที่จะทา
ให้พ ระมารดารู ้ จกั และคุ ้นเคยกับ บุ ตรของพระนางเป็ นอย่า งดี จนกลายเป็ นสั ญชาติ ญาณที่ จะหันไปหา
พระองค์ทนั ทีที่เกิดปั ญหา เช่นเดียวกัน หากเรารู ้จกั และคุน้ เคยกับพระเยซู เจ้าเป็ นอย่างดี สัญชาติญาณย่อม
กระตุน้ ให้เราหันไปพึ่งพาพระองค์ทุกครั้งที่เราประสบความยากลาบากในชีวติ
2. พระมารดาทรงวางพระทัยในพระเยซู เจ้ าอย่ างเต็มเปี่ ยม แม้พระนางจะไม่เข้าใจว่าพระองค์กาลัง
จะทาสิ่ งใด และหากฟั งเผิน ๆ ดู เหมือนพระองค์จะปฏิเสธคาขอของพระนางด้วยซ้ าไป กระนั้นก็ตามพระ
นางยังเชื่ อมัน่ ว่าพระองค์จะทาสิ่ งที่ดีที่สุด จึงกล้าสั่งบรรดาคนรับใช้ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระองค์ สุ ด
ยอดคือ พระนางเชื่ อและวางใจ แม้ ไม่ เข้ าใจ เราทุ กคนล้วนต้องประสบกับช่ วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชี วิต
ช่วงเวลาที่มองไม่เห็นทางออก อีกทั้ง ไม่เข้าใจด้วยซ้ าไปว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม....ผู้ที่ยังเชื่ อและ
วางใจพระเยซูเจ้ าในห้ วงเวลาเช่ นนี้ ย่ อมเป็ นสุ ข เหตุว่าเขากาลังเจริ ญรอยตามพระนางมารี ย์พระมารดาของ
พระเจ้ า
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นอกจากพระมารดาแล้ว เรายังได้บทเรี ยนจากพระเยซูเจ้าอีกด้วย ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่ อง “เวลา”
อัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู เจ้าเกิ ดขึ้นระหว่าง “งานแต่ งงาน” ซึ่ งเป็ นงานที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรื่ นเริ ง
ยินดีและความสุ ข พระองค์ ทรงพอพระทัยร่ วมแบ่ งปันความยินดีและความสุ ข ต่างจากพวกเคร่ งศาสนาบาง
คนที่ชอบพกพาความเคร่ งขรึ มและโศกเศร้ าติดตัวไปทุกแห่ ง พวกเขาคิดว่าเสี ยงหัวเราะเป็ นบาป ศาสนา
สาหรับพวกเขาหมายถึงการแต่งชุ ดดาเสมือนไว้ทุกข์ให้แก่บาปของตน และต้องพูดเสี ยงเบาราวกับสารวม
ตน อีกทั้ง ต้องแยกตัวจากสังคมให้ดูเหมือนสละโลก ฯลฯ ตามมาตรฐานของชาวโลก ดูเหมือนพวกเขาเป็ น
คนศรัทธา... แต่.เราจับแมลงวันด้วยน้ าผึ้งได้มากกว่าด้วยน้ าส้มฉันใด เราย่อมพาคนไปสวรรค์ดว้ ยหน้าตาที่
อิ่มเอิบยิ้มแย้มมากกว่าด้วยหน้าตาที่เคร่ งขรึ มเศร้ าหมองฉันนั้น ที่สาคัญ พระเยซู เจ้ าไม่ ทรงถือว่ าความสุ ข
เป็ นอาชญากรรม แล้ วเราซึ่ งเป็ นศิษย์ ติดตามพระองค์ จะไม่ ปฏิ บัติเช่ นเดียวกันหรื อ ?
ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับ “สถานที่” อัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู เจ้าเกิดขึ้นใน “บ้ าน” ท่ามกลาง
หมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ ง หาได้เกิ ดขึ้ นในสถานที่ ใหญ่ โตโอ่ อ่าท่ ามกลางฝูงชนมากมายแต่ป ระการใดไม่
“บ้ าน” คือสถานที่ทรงคุ ณค่าและน่ าอยู่ที่สุดในโลก แต่ทาไมเราถึ งยอมปล่อยให้ความหยาบคาย ความไม่
สุ ภาพ การไม่ให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน ความเห็ นแก่ ตวั ความรุ นแรง และอี กจิ ปาถะเกิ ดขึ้ นใน “บ้ านของ
เรา”…“บ้ าน” ซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนที่เรารักและใกล้ชิดมากที่สุด ส่ วนคนแปลกหน้านอกบ้านกลับได้พบ
เห็นและได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา ในเมื่อพระเยซู เจ้ายังทรงมอบสิ่ งที่ดีที่สุดคือ “ทรงแสดงพระสิ ริร่ ุ งโรจน์
ของพระองค์ ” ใน “บ้ าน” เช่ นนี้ แล้วเราไม่คิดจะทาสิ่ งดี ๆ ใน “บ้ านของเรา” บ้างดอกหรื อ ? (เทียบ ยน
2:11)
ประเด็นที่สามเกี่ยวกับ “เหตุผล” เราทราบแล้วว่าการต้อนรับแขกของชาวตะวันออกถื อเป็ นหน้าที่
ศักดิ์ สิทธิ์ และการปล่อยให้งานสมรส “ล่ ม” เพราะไม่มีเหล้าองุ่นต้อนรับแขกนั้นน่ าอัปยศอดสู สักเพียงใด
เพราะทรงเข้ าถึงจิตใจ ทรงเห็นอกเห็นใจ และทรงเมตตาผู้เดือดร้ อนขัดสน พระเยซู เจ้ าทรงช่ วยเหลือคู่บ่าว
สาวชาวชนบทให้ รอดพ้ นจากความอัปยศอดสู ที่สุด แต่น่าเสี ยดายที่เรากลับเดิ นสวนทางกับพระองค์.... เรา
แทบทุกคนมักยินดี เมื่อเห็ นผูอ้ ื่นตกทุกข์ได้ยาก และมักสนุ กปากกับการวิพากษ์วิจารณ์ ความผิดพลาดของ
ผูอ้ ื่น อย่างนี้ตอ้ งถามว่า “เรายังเป็ นศิษย์ ของพระองค์ อยู่อีกหรื อ ?”
ประเด็นสุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับ “อาเภอใจ” พระเยซู เจ้าตรัสว่า “เวลาของเรายังมาไม่ ถึง” (ยน 2:4) ทั้ง
ชี วิตของพระองค์มีแต่เรื่ องของ “เวลา” ไม่วา่ จะเป็ น...“เวลา” แห่ งการแสดงตนเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (ยน 7:6,
8) “เวลา” แห่ งการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน (ยน 12:23; 17:1; มธ 26:18, 45; มก 14:41) จะเห็ นว่าทุก
“เวลา” ของพระองค์ลว้ นเป็ นการตระหนักว่า ภารกิจของพระองค์คือการปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระ
บิดา ไม่ใช่ การทาตาม “อาเภอใจ” ของพระองค์เอง ทั้งชี วิตของพระองค์ คือการปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระบิดา ในเมื่อพระเยซูเจ้าซึ่งเป็ นพระบุตรของพระเจ้ายังปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระบิดา เราซึ่ ง
เป็ นสิ่ งสร้างยิง่ สมควรและจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าเป็ นร้อยเท่าพันทวี นัน่ คือ
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เราต้อง “คิดเหมือนพระเจ้ า ปรารถนาเหมือนพระเจ้ า และทาเหมือนพระเจ้ า ” ให้สมกับที่พระองค์ทรงสร้าง
เรามาตามพระฉายาของพระองค์
นอกจากบทเรี ยนที่ได้จากพระเยซู เจ้าและพระมารดาแล้ว เรายังได้รับบทเรี ยนจากยอห์นผูน้ ิ พ นธ์
พระวรสารอีกด้วย ยอห์นเขียนพระวรสารหลังจากพระเยซู เจ้าสิ้ นพระชนม์แล้ว 70 ปี ตลอดระยะเวลา 70 ปี
ยอห์นมีโอกาสไตร่ ตรองและพัฒนาความเชื่อของตนจนสามารถแฝงความหมายที่ลึกซึ้ งเกินกว่าคนทัว่ ไปจะ
เข้าใจได้ไว้ในตัวอักษรที่เล่าเรื่ องธรรมดา ๆ ประเด็นของยอห์นคือ... ชาวยิวถือว่า จานวน 7 หมายถึง ความ
สมบูรณ์ ความครบครัน ในเมื่อมี “โอ่ ง” เพียง 6 ใบ จึงหมายถึ ง ความไม่สมบูรณ์ สาหรับยอห์น สิ่ งที่ไม่
ครบสมบู รณ์ ก็คือ บรรดากฎระเบี ย บต่าง ๆ ที่ ชาวยิวยึดถื อว่า เป็ นหนทางนามนุ ษย์กลับไปหาพระเจ้า ได้
หลังจากเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ พระเยซู เจ้าทรงแทนที่กฎระเบียบที่บกพร่ องและไม่ครบสมบูรณ์
ด้วย “พระหรรษทาน” ที่ดีเลิศและสมบูรณ์ครบครัน นอกจากคุณภาพชั้นเลิศแล้ว ปริ มาณเหล้าองุ่นยังมีเต็ม
โอ่งหิ นถึง 6 ใบ ๆ ละประมาณ 100 ลิตร หากบรรจุใส่ ขวดเบียร์ ขนาดใหญ่จะได้ประมาณ 800 ขวด ซึ่ งมาก
เกินพอสาหรับงานมงคลสมรสไม่วา่ จะยิง่ ใหญ่เพียงใดก็ตาม หมายความว่ามีพระหรรษทานมากเกินพอ จน
ไม่มีทางที่จะมีผใู ้ ด “ขาดแคลนพระหรรษทาน” ของพระเยซูเจ้าได้
พระองค์ สามารถเปลี่ยนความบกพร่ องของเราให้ เป็ นความดีครบครั นได้ อย่ างไม่ จากัด เว้ นแต่ เรา
จะไม่ ยนิ ยอมให้ พระองค์ เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

%%%%%%%%%%%%
3. พระนางมารีย์เสด็จเยีย่ มนางเอลีซาเบธ
ข่ าวดี ลก 1:39-45
39

หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารี ยท์ รงรี บออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย 40
พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริ ยาห์และทรงทัก ทายนางเอลี ซาเบธ 41เมื่อนางเอลี ซาเบธได้ยินคา
ทักทายของพระนางมารี ย ์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม 42ร้องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย 43ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า 44เมื่อฉันได้ยินคาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 45เธอ
เป็ นสุ ขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็ นจริ ง”
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เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมาแจ้งข่าวแก่พระนางมา
รี ยว์ า่ พระนางจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง ซึ่ งพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดจะเรี ยกว่า บุตรของพระองค์ (ลก
1:31) แต่เนื่ องจากพระนางยังเป็ นพรหมจารี อยู่ จึงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์ น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไร ? ทูต
สวรรค์ตอบยืนยันโดยอ้างถึ งนางเอลี ซาเบธว่า ทั้ง ๆ ที่เป็ นหมันและอายุมากแล้ว นางยังตั้งครรภ์ได้ต้ งั หก
เดือนแล้ว (ลก 1:36) เมื่อทราบว่านางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ พระนางมารี ยซ์ ่ ึ งเป็ นชาวเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกา
ลิ ลี จึงเร่ งรี บเดิ นทางลงใต้ มาเยี่ยมนางเอลีซาเบธซึ่ งอาศัยอยูใ่ นเมืองหนึ่ งแถบภูเขาในแคว้นยูเดี ย (อาจเป็ น
เมืองเฮโบรน – เทียบ ยชว 21:11)
เมื่อเข้าไปในบ้าน ทันทีที่นางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทายของพระนาง นางก็เต็มเปี่ ยมไปด้วยพระจิต
เจ้า ร้ องเสี ยงดังว่า “ทาไมหนอพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จึ งเสด็จมาเยี่ยมข้ าพเจ้ า ” ทั้ง ๆ ที่ ไม่ มี
ข้ อความใดในพระคัมภีร์ที่ระบุว่านางเอลีซาเบธรู้ เรื่ องการตั้งครรภ์ ของพระนางมาก่ อน แต่ ไฉนนางจึ งเรี ยก
หญิงพรหมาจารี ผ้ นู ีว้ ่ า “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ” ? นี่ย่อมเป็ นการเผยแสดงของพระจิตเจ้ าล้ วนๆ
แม้แต่ “ลูกในครรภ์ ” ของนางเอลีซาเบธเองก็เต็มเปี่ ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและได้รับการเผยแสดงให้ทราบ
เช่นกันว่า “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” เสด็จมาเยีย่ ม จึงโลดเต้นยินดีเมื่อได้ยินคาทักทายของพระนาง
(ลก 1:41) สมดังคาทานายของทูตสวรรค์กาเบรี ยลซึ่ งพูดกับเศคาริ ยาห์ผเู ้ ป็ นบิดาว่า “เขา (ยอห์ น) จะรั บพระ
จิ ตเจ้ าเต็มเปี่ ยมตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ ของมารดา” (ลก 1:15) เท่ากับว่า พระจิตเจ้ าทรงยืนยันผ่ านทางปากของนาง
เอลีซาเบธ และผ่ านทางการดิ้นของยอห์ น ซึ่ งยังอยู่ในครรภ์ ว่า พระนางมารี ย์ทรงเป็ น “พระมารดาขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า” เป็ นมารดาซึ่ งตั้งครรภ์ดว้ ยฤทธิ์ อานาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่เกิดมานั้น “จะเป็ นผู้ยิ่งใหญ่
และพระเจ้ าผู้สูงสุ ดจะทรงเรี ยกเขาเป็ นบุตรของพระองค์ พระเจ้ าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริ ย์ดาวิด
บรรพบุรุษให้ แก่ เขา เขาจะปกครองวงศ์ ตระกูลของยาโคบตลอดไป และพระอาณาจักรของเขาจะไม่ สิ้นสุ ด
เลย” (ลก 1:32-33) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ พระจิตเจ้าทรงยืนยันผ่านทางนางเอลีซาเบธและทารกในครรภ์
ของนางว่าบุตรของพระแม่มารี ยห์ รื อ “พระกุมาร” ก็คือ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” นัน่ เอง

นอกจากยอมรับพระนางมารี ยเ์ ป็ น “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ” แล้ว นางเอลีซาเบธยังร้อง
เสี ยงดังว่า “เธอได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย” (ลก 1:42) ใช่ ! พระแม่
มารี ยไ์ ด้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใด ๆ เพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานและเลือกสรร แต่ก็เป็ นพระแม่ผไู ้ ด้รับพระ
พรและมีบุญยิง่ กว่าหญิงใด ๆ นี้เองที่ยนื ตรอมใจอย่างสุ ดซึ้ งอยูเ่ ชิ งไม้กางเขน เฝ้าดูบุตรสุ ดที่รักสิ้ นพระชนม์
ด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัส เท่ากับว่า พระเจ้ าทรงเรี ยกและเลือกพระแม่ มารี ย์ มิใช่ เพื่อให้ ได้ รับความ
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สะดวกสบาย แต่ เพื่อให้ พระแม่ ได้ รับพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ อันยิ่งใหญ่ และหนทางสู่ พระสิ ริรุ่งโรจน์อนั ยิง่ ใหญ่คือ
หนทางที่พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกแล้ว นัน่ คือหนทางของ “กางเขน”
หากปราศจากกางเขน พระเยซูเจ้ าจะได้ รับเกียรติมงคลและพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ได้ อย่ างไร ? เช่ นเดียวกัน
หากปราศจากกางเขน พระแม่ ม ารี ย์ จะได้ รับพระพรและมีบุญได้ อย่ างไร ? เพราะปราศจากกางเขน ก็
ปราศจากมงกุฎแห่ งความรุ่ งโรจน์ (No Cross, No Crown) นี่คือหนทางทีเ่ ราทุกคนต้ องเลือกเดินหากคิดจะมี
“ชีวิตใหม่ ” โอกาสฉลองพระคริสตสมภพปี นี้
ที่สุด นางเอลีซาเบธกล่าวว่า “เธอเป็ นสุ ขที่เชื่ อว่ า พระวาจาที่พระเจ้ าตรั สแก่ เธอไว้ จะเป็ นจริ ง ” (ลก
1:45) คากล่าวนี้ เป็ นเสมือน “กาลังใจ” จากหญิงชราคนหนึ่ งซึ่ งมีประสบการณ์ต้ งั ครรภ์ดว้ ยฤทธิ์ อานาจของ
พระเจ้าเช่นเดียวกับพระแม่ นางให้กาลังใจพระแม่มารี ยว์ า่ จะ “เป็ นสุ ข” หากเชื่ อว่าพระวาจาของพระเจ้าจะ
เป็ นจริ ง พระแม่ไม่เพียงเชื่ อว่าพระวาจาของพระเจ้าจะเป็ นจริ งเท่านั้น แต่พระแม่ยงั อุทิศตัวเองทั้งหมดเพื่อ
ปฏิบตั ิตามพระวาจานั้นอีกด้วย ดังที่ทรงตรัสกับทูตสวรรค์วา่ “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไป
กับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” (ลก 1:38)
อันที่จริ งไม่ใช่เฉพาะพระแม่เท่านั้นที่เป็ นสุ ข แต่ทุกคนที่เชื่ อในพระวาจาของพระเจ้าก็เป็ นสุ ขและมี
ชีวิตนิรันดร เพราะพระเยซู เจ้าตรัสว่า “ผู้ที่เชื่ อในเรา ก็มีชีวิตนิรันดร” (ยน 6:47) เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราจึงต้อง
ตอบตัวเองให้ได้วา่ เราเชื่ อคาของทูตสวรรค์ที่กล่าวกับพระแม่มารี ยว์ า่ “บุตรที่เกิ ดมาจะเป็ นผู้ศักดิ์ สิทธิ์ และ
จะรั บนามว่ าบุตรของพระเจ้ า” (ลก 1:35) หรื อไม่ ? และหากเชื่อว่า “พระกุมาร” ที่เรากาลังเตรี ยมรับเสด็จอยู่
นี้ คือ “บุตรของพระเจ้ าผู้สูงสุ ด” แล้ว เราพร้ อมจะอุทิศตนเพื่อพระองค์ ดังที่พระแม่ มารี ย์ทรงอุทิศตนเป็ น
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าหรื อไม่ ? (ลก 1:38)
ถ้าคาตอบคือ “ครับ” หรื อ “ค่ ะ” คริ สต์มาสปี นี้ก็ช่าง “แสนสุ ข” จริ ง ๆ

%%%%%%%%%%%%
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4. สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ ท้งั กายและวิญญาณ
ข่ าวดี ลก 1:39-56
39

หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารี ยท์ รงรี บออกเดิ นทางไปยังเมืองหนึ่ งในแถบภู เขาแคว้นยูเดี ย 40
พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริ ยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ 41เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทาย
ของพระนางมารี ย ์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลี ซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม 42ร้ องเสี ยงดังว่า “เธอได้รับ
พระพรยิง่ กว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย 43ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึง
เสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า 44เมื่อฉันได้ยินคาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 45เธอเป็ นสุ ขที่
เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็ นจริ ง”
46

พระนางมารี ย ์ ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 47จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชม
ยินดี ในพระเจ้า พระผูก้ อบกูข้ า้ พเจ้า 48เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผูร้ ับใช้ต่ าต้อยของพระองค์ ตั้งแต่น้ ี ไป
ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็ นสุ ข 49พระผูท้ รงสรรพานุ ภาพทรงกระทากิจการยิง่ ใหญ่สาหรับข้าพเจ้า พระ
นามของพระองค์ศกั ดิ์สิทธิ์ 50พระกรุ ณาต่อผูย้ าเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย 51พระองค์ทรงยกพระ
กรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผมู ้ ีใจมักใหญ่ใฝ่ สู งให้กระจัดกระจายไป 52ทรงคว่าผูท้ รงอานาจจากบัลลังก์
และทรงยกย่องผูต้ ่าต้อยให้สูงขึ้น 53พระองค์ประทานสิ่ งดีท้ งั หลายแก่ผอู ้ ดอยาก ทรงส่ งเศรษฐีให้กลับไปมือ
เปล่า 54พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผูร้ ับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุ ณา 55ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่
บรรพบุรุษของเรา แก่อบั ราฮัมและบุตรหลานตลอดไป
พระนางมารี ยป์ ระทับอยูก่ บั นางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

56

***************************

เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมาแจ้งข่าวแก่พระนางมา
รี ยว์ า่ จะทรงตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายชื่ อว่าเยซู (ลก 1:31) แต่เพราะทรงเป็ นหญิงพรหมจารี พระนางจึง
ถามทูตสวรรค์วา่ เหตุการณ์น้ ีจะเป็ นไปได้อย่างไรกัน? (ลก 1:34) ทูตสวรรค์อธิ บายว่าพระแม่จะตั้งครรภ์ดว้ ย
พระอานุ ภาพของพระจิ ตเจ้า และบุ ตรที่ เกิ ดมาจะเป็ นบุ ตรของพระเจ้า พร้ อมกันนั้นได้ยืนยันว่านางเอลี
ซาเบธ ทั้ง ๆ ที่ชราและเป็ นหมัน ยังตั้งครรภ์ได้ต้ งั หกเดื อนแล้ว (ลก 1:35-36) เมื่อทราบว่านางเอลี ซาเบธ
ตั้งครรภ์ พระแม่มารี ยจ์ ึงรี บออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี มาเยีย่ มนางเอลีซาเบธซึ่ งอาศัยอยูท่ ี่
เมืองเฮโบรนในแคว้นยูเดียทางใต้ (เฮโบรนเป็ นเมืองของสมณะ ตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งของแคว้นยูเดีย ห่ างจาก
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กรุ งเยรู ซาเล็มไปทางใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร – เทียบ ยชว 21:11,13) เมื่อพระแม่เข้าไปในบ้านของเศคาริ
ยาห์และกล่าวทักทายนางเอลีซาเบธ นางเอลีซาเบธ ซึ่ งได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม ร้องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย ทาไมหนอพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ น
เจ้ า จึงเสด็จมาเยีย่ มข้ าพเจ้ า” (ลก 1:42)
สิ่ งที่น่าสังเกตคือ ไม่ มขี ้ อความใดเลยในพระคัมภีร์ที่บ่งบอกว่ านางเอลีซาเบธรู้ เรื่ องการตั้งครรภ์ ของ
พระแม่ แล้ วนางรู้ ได้ อย่ างไรว่ า พระแม่ กาลังจะเป็ นพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าหากพระจิ ตเจ้ าไม่ ทรง
ดลใจนาง ? เท่ากับว่า นี่เป็ นงานของพระจิตเจ้ าล้ วน ๆ นอกจากนี้ ทารกในครรภ์ของนางเอลีซาเบธก็ได้รับ
พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม และได้รับการดลใจให้ทราบว่าพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาเยี่ยมด้วย
เช่นกัน จึง “ดิ้น” ด้วยความยินดีเมื่อได้ยินคาทักทายของพระแม่ (ลก 1:41) สมดังคาทานายของทูตสวรรค์ที่
พูดกับเศคาริ ยาห์ผเู ้ ป็ นบิดาว่า “เขาจะรั บพระจิ ตเจ้ าเต็มเปี่ ยมตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ ของมารดา” (ลก 1:15) เท่ากับ
ว่า พระจิตเจ้ าทรงยืนยันผ่ านทางคาทักทายของนางเอลีซาเบธและการดิ้นของทารกในครรภ์ ว่า พระนางมา
รี ย์ผ้ รู ั บเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณซึ่ งเราร่ วมใจกันสมโภชในวันนี้ ทรงเป็ น “พระมารดาขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า” เป็ นพระมารดาผูท้ รงตั้งครรภ์ดว้ ยฤทธิ์ อานาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่บงั เกิ ดมานั้น “จะ
ยิ่ ง ใหญ่ และได้ ชื่ อว่ า พระบุ ต รแห่ งพระเจ้ าสู งสุ ด พระเจ้ าจะประทานบัล ลังก์ ข องดาวิ ด บรรพบุ รุ ษ ของ
พระองค์ แก่ พระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครองพงศ์ พันธ์ แห่ งยาโคบตลอดไป อาณาจักรของพระองค์
จะไม่ มวี นั สิ ้นสุดเลย” (ลก 1:32-33)
ทาไมพระนางมารี ยจ์ ึงได้รับเลือกให้เป็ น “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ” และได้รับเกียรติเข้าสู่
สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ ? เหตุผลประการแรกคือ พระแม่ ทรงดาเนินชี วิตตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า
ทั้ง ๆ ที่ ท รงวุ่นวายพระทัยมากกับ สิ่ งที่ ทูตสวรรค์แจ้ง แก่ พระนาง กระนั้นก็ ตาม พระแม่ ย งั ตรั ส ตอบว่า
“ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” (ลก 1:38) เพราะทรงพร้อม
น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเช่ นนี้ เอง นางเอลี ซาเบธผูเ้ ต็มเปี่ ยมด้วยพระจิตเจ้า จึงร้ องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด” (ลก 1:42)
ใช่ ! พระแม่ได้รับพระพรและมีบุญยิ่งกว่าหญิงใด ๆ เพราะพระแม่ทรงเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรด
ปรานและเลือกสรร และที่สาคัญ พระแม่ก็ทรงตอบรับการเลื อกสรรของพระองค์ดว้ ย ! แต่ความจริ งก็คือ
พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลือกสรรผูห้ นึ่ งผูใ้ ด มิใช่ เพื่อให้ผูน้ ้ นั เสวยสุ ขแบบเห็ นแก่ตวั แต่เพื่อให้ผูน้ ้ นั
ทุ่มเทความคิด จิตใจ และพละกาลังทั้งหมดเพื่อกระทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงไป
นัน่ คือ พระองค์ ทรงเลือกสรรพระแม่ เพื่อจะได้ มอบหมายภารกิจให้ พระแม่ และทาให้ พระแม่ ได้ รับ
พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ และหนทางสู่ พระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์มีอยู่เพียงหนทางเดี ยว นัน่ คื อ “หนทางของ
กางเขน” ด้วยเหตุน้ ี เราจึงเห็นพระแม่ผไู ้ ด้รับเลือกสรรให้เป็ นพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงประทับ
ยืนด้วยความตรอมตรมสุ ดซึ้ ง ณ เชิ ง ไม้ก างเขน เฝ้ า ดู พ ระบุ ตรของพระนางทนทุ ก ข์ท รมานแสนสาหัส
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จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ไปต่อหน้าต่อตา ความตรอมตรมแสนสาหัสดุ จดัง “ดาบแทงทะลุจิตใจ” ตามคา
ทานายของสิ เมโอน (ลก 2:35) นี้เอง ที่ทาให้พระแม่ได้ร่วมหนทางแห่งกางเขน และเป็ นผูไ้ ด้รับพระพรและมี
บุ ญยิ่งกว่าหญิ งใดๆ หากปราศจากกางเขน พระแม่ย่อมปราศจากเกี ยรติ และการเข้าสู่ สวรรค์ท้ งั กายและ
วิญญาณซึ่ งเราร่ วมใจกันสมโภชวันนี้ เราจึงสรุ ปด้วยวลีที่วา่ No Cross, No Crown !
เพราะฉะนั้น เมื่อพระแม่กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจา
ของท่ านเถิด” ย่อมแสดงว่าพระแม่ทรงพร้อมดาเนิ นชี วติ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า แม้จะต้องเผชิญหน้า
กับกางเขนอันแสนตรอมตรมสักปานใดก็ตามท่ามกลางความทุ กข์ตรอมตรมและความยากลาบากต่าง ๆ
นานาในชี วิต พระแม่ได้รับความบรรเทาใจว่าทั้งหมดนี้ คือพระประสงค์ของพระเจ้า และทั้งหมดนี้ ลว้ นอยู่
ในแผนการของพระองค์ต้ งั แต่แรกเริ่ มแล้ว นี่คือชี วิตของพระแม่ ! หากเป็ น “ลูกแม่ ” จริ ง เราต้องพร้ อม
กล่าวเช่นเดียวกับพระแม่วา่ “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด ”
และอย่าเพียงแต่พูดเท่านั้น ต้องลงมือทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าสาเร็ จลุล่วงไปดังที่ “พระแม่ ” ของเรา
ได้ทรงกระทา อันเป็ นสาเหตุให้พระแม่ได้รับเกียรติเข้าสู่ สวรรค์ในวันนี้ดว้ ย
เหตุผลประการที่สองคือ พระแม่ ทรงเชื่ อและวางใจพระเจ้ าอย่ างเต็มเปี่ ยม นางเอลีซาเบธกล่าวกับ
พระแม่ว่า “เธอเป็ นสุ ขที่เชื่ อว่ า พระวาจาที่พระเจ้ าตรั สแก่ เธอไว้ จะเป็ นจริ ง ” (ลก 1:45) ใช่ ! ทุกคนที่เชื่ อ
และวางใจในพระวาจาของพระเจ้ าย่ อมเป็ นสุ ข
ใน “บทเพลงสรรเสริ ญของพระนางมารี ย์ ” (Magnificat) พระแม่ทรงแสดงความเชื่ อและความ
วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม เป็ นความเชื่อและความวางใจทีพ่ ลิกโฉมหน้ าของโลกอย่างสิ้ นเชิง เพราะพระ
แม่ทรงเชื่อว่า “พระเจ้ าจะทรงฟื้ นฟูและปฏิรูปชี วิตมนุษย์ ” ทุกด้าน
1. ด้ านศีลธรรม พระแม่เชื่อว่าพระเจ้าจะ “ทรงขับไล่ ผ้ มู ใี จมักใหญ่ ใฝ่ สูงให้ กระจัดกระจายไป” (ลก
1:51) เมื่อพระเยซู เจ้าเสด็จมา ความหยิง่ จองหองและความมักใหญ่ใฝ่ สู งจะต้องมลายหายไป เพราะเราจะมัว
หยิ่งจองหองต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อพระองค์ทรงเลือกเกิดในถ้ าเลี้ยงสัตว์ และทรงเลือกตายบนไม้กางเขน
เมื่อความหยิ่งจองหองถูกทาลายหมดสิ้ นไป เราจะเริ่ มตระหนักว่าตนเองเป็ นคนบาป อ่อนแอ และต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างยิง่
ที่หมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งในอังกฤษ เด็กชายและหญิงคู่หนึ่ งนัง่ เรี ยนติดกันจนรักใคร่ ชอบพอกัน ต่อมา
เด็กหนุ่มเข้าไปทางานในเมืองและหลงผิดกลายเป็ นนักล้วงกระเป๋ า วันหนึ่งเขาสามารถฉกกระเป๋ าเงิ นของ
หญิ งชราผูห้ นึ่ ง ได้ด้วยทัก ษะและสติ ปั ญญาอันเฉี ย บแหลมของเขา ขณะที่ ยืนยิ้มด้วยความภาคภู มิ ใ จอยู่
นั้นเอง พลันเด็กหญิงที่เคยนัง่ เรี ยนติดกันก็เดินมา เธอยังคงหวานชื่นและสดใสบริ สุทธิ์ เหมือนเดิม เมื่อสบตา
กันเขาตระหนักทันทีวา่ ตนเองช่างชัว่ ช้าจริ ง ๆ ด้วยความละอายใจ เขาพิงศีรษะกับเสาไฟอันเย็นเฉี ยบ พึมพา
ว่า “ข้ าแต่ พระเจ้ า ลูกอยากตาย” ต่อหน้าคนรักผูบ้ ริ สุทธิ์ เขามองเห็นตัวเอง ! เช่นเดียวกัน เมื่ออยูเ่ บื้องพระ
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พักตร์ ของพระเยซู เจ้าและพระแม่ผทู ้ รงสุ ภาพถ่อมตน ความหยิ่งจองหองจะมลายหายไป และเราจะมองเห็น
ตัวตนที่แท้จริ ง นี่คือจุดเริ่ มต้นของการปฏิรูปศีลธรรม
2. ด้ านสังคม พระแม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรง “ควา่ ผู้ทรงอานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่ องผู้ตา่ ต้ อยให้
สู งขึน้ ” (ลก 1:52) นับจากนี้ จะไม่มีการแยกแยะสังคมของคนชั้นสู งออกจากสังคมของคนชั้นต่ าอีกต่อไป
เพราะพระเยซู เจ้าทรงบังเกิดและสิ้ นพระชนม์ “เพื่อมนุษย์ ทุกคน” ไม่วา่ จะยากดีมีจนสักเพียงใดก็ตาม ทุก
คนล้ วนได้ รับการกอบกู้ และเป็ นบุตรของพระเจ้ า “เหมือนกัน” และ “เท่าเทียมกัน”
ในยุคกลาง มีปัญญาชนเร่ ร่อนคนหนึ่ งนามว่ามูเรตุส (Muretus) เขายากจนมากจนครั้งหนึ่งถูกนาตัว
ส่ งโรงพยาลในฐานะคนจรจัด คณะแพทย์สนทนากันเป็ นภาษาละตินโดยคิดว่าเขาคงไม่เข้าใจ แพทย์คน
หนึ่ งเสนอให้ใช้คนเร่ ร่อนไร้ ค่าอย่างเขาเป็ นหนู ทดลองยา เขาแหงนหน้ามองแล้วตอบเป็ นภาษาละติ นว่า
“อย่ าเรี ยกใครว่ าไร้ ค่ าอีก เพราะพระคริ สตเจ้ าทรงสิ ้นพระชนม์ เพื่อทุกคน” พระองค์ ทรงทาให้ มนุษย์ ทุกคน
เท่ าเทียมกัน
3. ด้ านเศรษฐกิจ พระแม่เชื่ อว่าพระเจ้าจะทรง “ประทานสิ่ งดีทั้งหลายแก่ ผ้ อู ดอยาก ทรงส่ งเศรษฐี
ให้ กลับไปมือเปล่ า” (ลก 1:53) สังคมที่ปราศจากพระเยซู เจ้ามักเป็ นสังคมที่มีแต่ “เอา” ชนิดมือใครยาว สาว
ได้สาวเอา เมื่อพระเยซู เจ้าเสด็จมา พระองค์มีแต่ “ให้ ” และทรงให้แม้กระทัง่ ชีวติ และโลหิ ตหยดสุ ดท้ายของ
พระองค์เอง ! เพราะฉะนั้น สังคมคริ สตชนจึงต้องเป็ นสังคมที่ไม่มีใครกล้า “มีมากเกินไป” ในขณะที่คนอื่น
“มีน้อยเกินไป” จนแทบจะดารงชี วิตอยู่ไม่ได้ ยิ่งได้ รับมากเท่ าใด ยิ่งต้ องให้ มากเท่ านั้น ดังที่พระแม่ผทู ้ รง
ได้รับพระพรมากกว่าหญิงใด ๆ ได้ทรงมอบ “น้าใจ” ทั้งหมดของพระนางแด่พระเจ้า วาทะที่ว่า “ข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” จักต้องดังก้องอยูใ่ นจิตใจของ “ลูก
แม่ ” ทุกคน ทั้งวันนีท้ ี่เราสมโภชพระแม่ รับเกียรติเข้ าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และตลอดไป
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