มารีย์แห่ งนาซาเร็ธ
โดย ธรรมวงศ์
ฉากคริ สต์มาสเจนตาฉากหนึ่ งก็คือภาพนางมารี ย,์ โยเซฟ กับพระกุมารเยซู เราซาบซึ้ งดีวา่ นาง
มารี ยม์ ีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบังเกิดมาของพระคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษยชาติ
แต่พระคัมภีร์กล่าวถึงนางมารี ยไ์ ม่มากนัก นางเป็ นหนึ่งในวีรบุรุษวีรสตรี แห่งความเชื่ อจานวน
มากที่ได้เข้ามาทาหน้าที่ส่วนของตนตามการทรงเรี ยกแล้วก็หายไปจากเวที เราไม่ทราบเรื่ องราวการ
กาเนิด, ชีวิตในวัยเด็ก และช่วงชีวติ ของนางมารี ยข์ ณะเจริ ญวัยขึ้นเลย
มีคาพูดของนางบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่สี่ตอนคือคาที่กล่าวตอบทูตสวรรค์เมื่อทราบว่าพระ
เมสสิ ยาห์จะประสู ติจากครรภ์ของนาง, บทเพลงสรรเสริ ญเมื่อไปเยีย่ มนางเอลีซาเบ็ธผูเ้ ป็ นญาติ, เมื่อต่อ
ว่าพระเยซูที่อยูต่ ่อในกรุ งเยรู ซาเล็มไม่กลับไปกับครอบครัวหลังจากเทศกาลปั สกา และเมื่อขอให้พระ
เยซูช่วยเจ้าภาพเรื่ องเหล้าองุ่นที่งานสมรสหมู่บา้ นคานา นับว่านางได้มีส่วนในการเขียนพระคัมภีร์ใหม่
อยูบ่ า้ ง
ไม่รวมถึงที่มีบางคนกล่าวว่าลูกาเขียนพระประวัติของพระเยซูโดยอาศัยนางมารี ยเ์ ป็ น
แหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่ง
จากพระคัมภีร์ตอนต่าง ๆ ที่เอ่ยถึงนาง เราจะลองพินิจดูนางมารี ยใ์ นแง่มุมที่เผยให้เราเห็นโฉม
หน้าของนางด้านต่าง ๆ แปดด้านด้วยกันดังต่อไปนี้

มารีย์ : บุตรแห่ งพันธสั ญญาผู้ช่างคิด (ลูกา 1:54, 55)
บทเพลงสรรเสริญจากปากของนางเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นแน่ ชัดว่านางมารีย์สะสมพระ
วจนะของพระเจ้ าไว้ในใจ เมื่อพระวิญญาณดลใจ นางได้ขบั ขานบทเพลงที่ไพเราะสง่างามที่สุดเพลง
หนึ่งในพระคัมภีร์ แม้เนื้อหาจะเผยถึงเรื่ องอนาคต แต่ก็เต็มไปด้วยข้ออ้างอิงถึงอดีต แม้จะเป็ นถ้อยคา
และความคิดที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดลใจนางมารี ยเ์ อง แต่ก็เต็มไปด้วยการพาดพิงถึงพระคัมภีร์เดิม แม้
จะไม่ยกคาพูดของผูเ้ ผยพระวจนะในอดีตมาอ้างตรง ๆ แต่บทเพลงทั้งบทก็วางรากฐานอยูบ่ นพระ
สัญญาที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสไว้แก่บรรบุรุษอย่างเด่นชัด อาบอิ่มด้วยความคิด ถ้อยคาและภาพพจน์
ของผูพ้ ยากรณ์โบราณแห่งอิสราเอล ชวนให้ระลึกถึงบทเพลงของโมเสส มีเรี ยมและนางฮันนาห์
รวมทั้งดาวิดผูเ้ ป็ นต้นตระกูลของนาง
ความรู ้อย่างนี้ ของนางมารี ยย์ ากจะได้มาโดยวิธีอื่น นอกจากนางจะค้นหาอ่านพระวจนะแห่ง
ชีวติ ด้วยตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อน คุณสมบัติขอ้ นี้ของนางมีผลต่อพระเยซูดว้ ย เพราะจากปากของนางที่
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พระองค์ทรงได้ยนิ ได้ฟังภาษาของโลกนี้เป็ นครั้งแรกนั้น
นางได้ถ่ายทอดพระโอวาทอันบริ สุทธิ์ ให้
ความคิดจิตใจของพระกุมาร
หัวใจของนางมารี ยอ์ าบอิ่มด้วยความรักที่มีต่อชาติอิสราเอล เราเห็นได้จากคาแสดงกตัญญูที่
พระเจ้า “ทรงช่วยชาวอิสราเอล” บ่งชี้วา่ สวัสดิภาพของชาติฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของนางสายเลือดขัตติยะ
โบราณแห่งอิสราเอลไหลอยูใ่ นเส้นโลหิ ตของนาง ผูเ้ ป็ นเชื้อสายของดาวิดนางรักอิสราเอลเพราะเป็ น
ประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร นางเองเป็ นหนึ่งในประชากรนั้นอิสราเอลเป็ นเถาองุ่นและมารี ยเ์ ป็ นกิ่ง
และความรักนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการไปร่ วมเทศกาลต่าง ๆ ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม การถวายบูชาในพระ
วิหารคงจะให้ภาพที่แจ่มกระจ่างของความจริ งที่วา่ หากไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็ไม่มีการชาระบาป
นอกจากนี้พิธีปัสกายังจะเตือนให้นางระลึกถึงการอพยพออกจากอียปิ ต์ในอดีต และความหวังว่าพระเจ้า
จะทรงปลดปล่อยนครบริ สุทธิ์ จากการครอบครองของคนต่างชาติ
พระสัญญาอันยิง่ ใหญ่ในพันธสัญญาเป็ นความหวังของจิตวิญญาณของมารี ย ์ นางใช้คาว่า “ที่มี
ต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พนั ธุ์ของท่าน” เหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมในปฐมกาล 22:18

มารีย์ : ผู้แสวงหาทีจ่ ริงจัง (ลูกา 1:48, 50-53)
ถ่ อมใจ แต่ มารีย์กไ็ ม่ ได้ ลงั เลเลยทีจ่ ะอ้ างว่ านางเป็ นผู้ยาเกรงพระเจ้ า ซึ่งเหมาะสมแล้วที่จิตใจ
ของคนที่เข้ามาใกล้พระเจ้าผูท้ รงพระชมน์เป็ นพิเศษจะยาเกรงพระองค์อย่างลึกซึ้ ง
นี่ไม่ใช่ความ
หวาดกลัวที่ทาให้ทุกข์ทรมาน แต่เป็ นความรู ้สึกเกรงขามครั่นคร้ามอันศักดิ์สิทธิ์ เป็ นความเกรงกลัว
อย่างบุตรเกรงกลัวบิดา เป็ นความเคารพอันบริ สุทธิ์ นี่เป็ นลักษณะสาคัญที่สุดของการนมัสการ
ความถ่อมใจของมารี ยเ์ ป็ นเพราะนางก็อยูใ่ นฐานะอัน “ยากต่า” เหมือนอย่างบุตรของพระเจ้า
ทัว่ ๆ ไปประการหนึ่ง เป็ นสภาพความเป็ นอยูเ่ รี ยบง่าย ยิง่ ถ้าเทียบกับเกียรติสูงส่ งที่นางได้รับอย่าง
ฉับพลันก็ยงิ่ เห็นว่า มารี ยอ์ ยูใ่ นฐานะที่ต่าต้อย โดยพระคุณ มารี ยเ์ ป็ นผูท้ ี่จิตใจถ่อมสุ ภาพแบบเดียวกับผู ้
ที่พระเยซูตรัสว่าจะได้รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก นอกจากนี้ มารี ยย์ งั คงจะเคยได้รับการดูถูกดูหมิ่นจาก
คนหยิง่ ทะนงรอบตัว นางได้ชิมจอกอันขมขื่น จิตวิญญาณได้ผา่ นประสบการณ์ที่ถูกเหยียดหยามรุ นแรง
จนพระเจ้าทรง “ห่วงใย” เป็ นการเตรี ยมนางให้พร้อม ให้เหมาะที่จะได้รับการยกชูข้ ึนในเวลาต่อมา
มารี ยห์ ิวกระหายความชอบธรรม นางไม่ได้มีความอิ่มใจในความดี ความสมบูรณ์พูนสุ ขของ
ตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้น เป็ นช่วงที่โลกน่าจะเข้ามาครอบครองจิตใจ เป็ นเจ้าสาว มีคู่หมั้นหมาย กาลังจะ
แต่งงาน กาลังจะมีบา้ นใหม่ในโลกนี้ แต่มารี ยก์ ็ยงั กระหายหาพระเจ้า คิดถึงสวรรค์อยูก่ บั ความยาเกรง
พระเจ้า ไม่ได้เห่อเหิ มด้วยความยินดีอย่างคนเขลา แต่ถ่อมใจจาเพาะพระเจ้า ไม่ได้อิ่มใจกับสิ่ งภายนอก
แต่ยงั หิ วกระหายหาความชอบธรรม
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มารีย์ : ผู้เชื่ออย่ างจริงใจ (ลูกา 1:38, 45)
สตรี ที่ได้เชื่ อก็เป็ นสุ ข นี่ เป็ นคุณลักษณะที่โดดเด่นของมารี ย ์ เป็ นมงกุฏแห่งชีวิตของนางชนทุก
รุ่ นจะเรี ยกนางว่าผาสุ ก ความเชื่อของมารี ยเ์ ป็ นที่มาของพระคุณอื่น ๆ ในชีวติ ทุกอย่าง ทั้งความถ่อมใจ
ความหิ วกระหายหาความชอบธรรม ความยาเกรงพระเจ้าที่กล่าวข้างต้น มารี ยเ์ ชื่อในฤทธิ์ อานาจของ
พระเจ้า เชื่อในความดีและความกรุ ณาของพระองค์ดว้ ย ความเชื่อนี้เป็ นความเชื่อแบบเดียวกับความเชื่ อ
ของอับราฮัมบิดาของนาง และเป็ นความเชื่อที่อยูใ่ นทุกคนที่พระเยซูคริ สต์ทรงไถ่ไว้ อับราฮัมเป็ นผูร้ ับ
พระสัญญาและพระสัญญานั้นเป็ นจริ งผ่านทางมารี ย ์ ความเชื่อของนางถูกทดสอบหนักยิง่ กว่าอับราฮัม
อับราฮัมถูกทดสอบโดยให้นาอิสอัคไปถวายบูชา แต่นางมารี ยต์ อ้ งเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้บุตรของนาง
ที่สิ้นชีวติ ไปแล้วเป็ นขึ้นมาอีกโดยความเชื่ อนางได้เห็นพระองค์ผไู ้ ม่ประจักษ์แก่ตา และนางได้ตอบรับ
ที่จะเป็ นไปตามพระวจนะพระเจ้า นางจึงเป็ นผูไ้ ด้รับพระพรและเป็ นเครื่ องมือให้พระพรหลัง่ ไหลไปสู่
ประชาชาติต่าง ๆ ในโลก

มารีย์ : ยกย่ องสรรเสริญพระเจ้ า (ลูกา 1:38-45)
มารี ยก์ ล่าวบทเพลงสรรเสริ ญนี้ ขณะที่ไปเยีย่ มนางเอลีซาเบ็ธในแถบเนินเขาแคว้นยูดาห์ จาก
บทเพลงสรรเสริ ญนี้ เราได้เห็นความชื่นชมยินดีของมารี ยใ์ นความดีประเสริ ฐขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ น
ความดีที่ประทานแก่นาง ความโปรดปรานที่นางได้รับเมื่อพระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็ นมารดาของผูท้ ี่
พระองค์ทรงเจิมไว้อนั เป็ นเกียรติสูงยิง่ เหนื อนางซาราห์ ผูเ้ ป็ นมารดาแห่งชนชาติน้ นั เหนือเจ้าหญิงแห่ง
อิสราเอลองค์ใด ๆ นับแต่น้ นั แต่ความชื่นชมยินดีน้ ีไม่ได้เจือปนด้วยความทะนงตนแม้แต่นอ้ ยมารี ยร์ ับ
ความโปรดปรานนี้ดว้ ยความถ่อมใจ ตระหนักในจิตใจว่าตนไม่สมควรและไม่เหมาะสมจะได้รับความ
โปรดปรานถึงเพียงนี้ มารี ยเ์ ต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าพระผูช้ ่วยให้รอด ไม่ใช่เพียงในความโปรดปรานและของประทาน แต่ในพระองค์ผปู ้ ระทานสิ่ ง
เหล่านี้ให้ดว้ ยพระคุณ

มารีย์ : ผู้อดทนยามทุกข์ ยาก (มัทธิว 1:18-25)
เสี ยงสะท้อนของบทเพลงสรรเสริ ญจากปากมารี ยใ์ นแถบเนินเขายังไม่ทนั จะเงียบหาย เมฆมืด
ทะมึนก็เข้ามาครอบคลุมชีวติ จากความดีที่พระเจ้าทรงกระทาแก่นาง จากความเชื่ อแบบเด็ก ๆ ของนาง
ในสายตาของมนุษย์ บัดนี้นางกลายเป็ นคนที่สังคมรังเกียจเป็ นคนที่ทิ้งผูท้ ี่เคยนาทางในวัยเยาว์ ทิ้งพันธ
สัญญาที่มีกบั พระเจ้า แต่มารี ยก์ ็มีสิ่งค้ าจุนจิตใจ จิตสานึกของนางไม่มีสิ่งใดกล่าวโทษนางต่อพระพักตร์
พระเจ้า และนางถูกตาหนิ ติเตียนก็เพื่อพระคริ สต์ เหล็กในของความทุกข์ทรมานจึงถูกถอดออกไป
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ความโปรดปรานจากพระเจ้าก็เข้ามาทดแทนความนับถือยกย่องของมนุษย์ที่สูญเสี ยไปได้มากยิง่
นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงจัดเตรี ยมให้นางมี เพื่อน ที่ผา่ นการทดลองมาแล้วและเป็ นที่นบั ถือของนาง
และชุมชน
ทว่าภาพอีกด้านหนึ่งนั้นมืดมนยิง่ นัก เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส ยิง่ จิตสานึ กบอกว่า
ตนไม่ผดิ มากเท่าไร ก็ยงิ่ จะเกิดคาถามว่าเหตุใดองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองจะก่อความเศร้าโศกขมขื่นให้กบั
คนไร้ผดิ เช่นนี้มากเท่านั้นโยเซฟคู่หมั้นก็คิดอยูว่ า่ จะหย่าจากนางอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อจะหย่า
อย่างเงียบ ๆ มารี ยก์ าลังจะถูกตราหน้าว่าเลวถึงสามชั้น คือเป็ นคนบาป, เป็ นคนหน้าซื่ อใจคด, และเป็ น
คนที่อวดอ้างหมิ่นประมาทพระเจ้า มารี ยเ์ สี่ ยงต่อการที่จะถูกฉุ ดกระชากลากไปอย่างอาชญากรผูช้ วั่ ร้าย
ถูกขว้างก้อนหิ นใส่ จนตาย ให้เป็ นเยีย่ งอย่างเพื่อคนจะได้กลัวและไม่กล้าทาบาป แล้วเกียรติที่เจ้าหวังจะ
อยูท่ ี่ไหนเล่าพรหมจารี ผเู ้ ป็ นที่โปรดปรานเอ๋ ย แต่โยเซฟคิดเลือกที่จะหย่าอย่างเงียบ ๆ อาจจะเป็ นเพราะ
เจ้าเคยเห็นอุปนิสัยอันดีงามของนาง ได้ยนิ จากปากนางว่าไม่ได้ทาผิด และให้โอกาสนางที่จะพิสูจน์
ความบริ สุทธิ์
เท่าที่เราทราบ มารี ยไ์ ม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อปกป้ องตัวเอง เงียบและถ่อมใจ ในอดีตนางเชื่อและ
ได้รับพร บัดนี้นางเชื่อและไม่เร่ งร้อน ไม่เอะอะโวยวาย ไม่บ่นว่าที่คนทาผิดต่อนาง และไม่ได้ร้องขอ
ความสงสาร แต่อดทนสงบจิตใจ แต่ภายในจิตใจของมารี ยผ์ สู ้ ามารถสรรเสริ ญอย่างที่กล่าวในตอนก่อน
ก็สามารถอธิ ษฐานอย่างที่นอ้ ยคนจะทาได้ นางเทจิตใจที่ปวดร้าวเจ็บช้ าออกอย่างน้ าต่อพระเจ้าเข้าไปใน
ห้องชั้นบนในและร่ าร้องต่อพระเจ้า อย่างเดียวกับผูเ้ ผยพระวจนะ อย่างดาวิดบรรพบุรุษของนาง ปล้ าสู ้
อย่างยาโคบ (ปฐมกาล 32, เพลงคร่ าครวญ 3, สดุดี 6, 35, 39, 70)
สิ่ งที่มนุษย์ไม่อาจช่วยและมารี ยไ์ ม่อาจช่วยตัวเองได้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามา
แทรกแซงด้วยการอัศจรรย์โดยตรงเพื่อนาง พระองค์ให้ทูตสวรรค์สาแดงความจริ งแก่โยเซฟ ในเวลา
ของพระองค์และโยเซฟก็เชื่อฟัง มารี ย ์ ทาสี ของพระองค์ จึงได้รับการรักษาให้รอดพ้นจากลมปากของ
คน

มารีย์ : ผู้ใคร่ ครวญสิ่ งต่ าง ๆ อย่ างเงียบ ๆ (ลูกา 2:19, 51)
มารี ยจ์ ดจาสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นางเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจพระวจนะ
ที่มาถึงนางเกี่ยวกับตัวนางและพระกุมารผูบ้ ริ สุทธิ์ ต่อมาภายหลัง นางก็จดจาคาตรัสของผูเ้ ป็ นบุตรและ
พระผูช้ ่วยให้รอดของนาง และมารี ยก์ ็จดจาพระราชกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย ไม่มีสิ่งใดที่ทรง
กระทาเพื่อนางหรื อบุตรของนางจะเลือนหายไปจากความทรงจาของมารี ย ์ นางเก็บรักษาทุกสิ่ งไว้เป็ น
สมบัติอนั ล้ าค่า จิตใจของนางกลายเป็ นคลังที่ลน้ ด้วยพระราชกิจอันมหัศจรรย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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และในสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมด มารี ยก์ ็หยิบยกเอาสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้ามาใคร่ ครวญ, ทบทวนและ
เปรี ยบเทียบ ทั้งพระวจนะและพระราชกิจนามาชัง่ มาพิจารณา ตั้งแต่คาทักทายของทูตสวรรค์ และ
ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผา่ นพบทั้งสุ ขและเศร้า ทั้งเกียรติและความอัปยศ ทั้งการต้อนรับชื่นชมและการ
ปฏิเสธไม่มีให้แม้แต่ที่จะพักพิง มีเพียงคอกสัตว์ที่จะให้กาเนิดบุตรและวางไว้ในรางหญ้า คาทานายถึง
“สันติสุขในโลก” และเสี ยงคร่ าครวญของแม่ที่สูญเสี ยลูก ทั้งความรอดกับสง่าราศีของอิสราเอลรวมทั้ง
แสงสว่างของคนต่างชาติและดาบที่จะแทงทะลุจิตวิญญาณของนางซึ่ งสิ เมโอนกล่าวถึง “นางมารี ยก์ ็เก็บ
บรรดาสิ่ งเหล่านั้นไว้ในใจและราพึงอยู”่

มารีย์ : สาวกทีท่ รงแก้ไขให้ เข้ าใจถูกต้ อง (ลูกา 2:48, 49, ยอห์ น 2:3, 4, มาระโก 3:20-21,3135)
จากฐานะมารดา ครู ผูน้ าทางในวัยเด็กมารี ยก์ ลายมาเป็ นผูเ้ ชื่อคนหนึ่ง สภาพที่โดดเด่นที่สุด
ของการเป็ นสาวกของมารี ยน์ ้ นั คือการที่นางได้รับการแก้ไขจากพระเยซูคริ สต์ในสิ่ งที่นางทาไม่ถูกต้อง
นางได้รับคาตาหนิที่ปล่อยให้พระเยซูคลาดสายตาไป
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นหลังจากหลายสิ่ ง
หลายอย่างที่น่าตื่นเต้นประทับใจในการประสู ติของพระองค์จางหายไปแล้ว พระเยซูทรงเจริ ญวัยขึ้นทั้ง
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคมและฝ่ ายจิตวิญญาณ สิ่ งอื่น ๆ อาจจะเข้าอยูใ่ นความสนใจและความ
ห่วงใยของมารี ยม์ ากกว่าในตอนเดินทางกลับจากการร่ วมเทศกาลปั สกา มารี ยจ์ ึงปล่อยให้พระเยซูคลาด
สายตาไป โยเซฟกับมารี ยต์ อ้ งตามหาพระองค์ดว้ ยความทุกข์และโศกเศร้าอยูถ่ ึงสามวันจึงจะพบพระ
กุมารในพระวิหาร และเมื่อนางต่อว่า พระเยซูก็ตอบในเชิงตาหนิให้นางรู ้วา่ พระบิดาของพระองค์ใน
สวรรค์มีสิทธิ์ ในพระองค์เหนือตัวนางหรื อผูท้ ี่มีฐานะเป็ นบิดาของพระองค์ในโลกนี้ “ท่านไม่ทราบหรื อ
ว่า ฉันต้องอยูใ่ นพระนิเวศน์แห่งพระบิดาของฉัน”
มารี ยถ์ ูกตาหนิเพราะไปเร่ งให้พระคริ สต์แสดงบทบาทที่งานสมรสในหมู่บา้ นคานา
บางที
เจ้าภาพอาจจะเป็ นญาติหรื อเพื่อนบ้านที่สนิทสนมและมารี ยอ์ าจจะเป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการจัดงานก็ได้
เมื่อน้ าองุ่นหมด นางจึงทูลขอให้พระเยซูช่วยแม้พระองค์จะตรัสปฏิเสธ แต่นางก็สั่งคนรับใช้ให้ทาตาม
คาสั่งของพระองค์ คาตอบของพระองค์ที่วา่ “หญิงเอ๋ ย ให้เป็ นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายัง
ไม่มาถึง” คาว่า “หญิงเอ๋ ย” แสดงความเคารพแต่ไม่ได้แสดงความรักความใกล้ชิดอย่างลูกกับแม่ แต่
ข้อความตอนหลังแสดงว่าพระองค์ทรงตาหนิ ทรงแสดงให้นางเห็นว่าในพันธกิจอันยิง่ ใหญ่ที่พระองค์
จะกระทานั้น ไม่ใช่หน้าที่ของนางที่จะกาหนดกะเกณฑ์หรื อเร่ งรัดแม้แต่ในสิ่ งที่พระองค์ให้ความหวัง
แก่นาง นางก็ยงั ต้องปล่อยให้พระองค์ทาในเวลาและแนวทางที่พระองค์ทรงเลือกเองเท่านั้น และนางก็
รับคาตรัสตาหนิ โดยสงบเสงี่ยม แต่ก็เชื่อ และได้รับสิ่ งที่ขอ
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อีกครั้งหนึ่งที่มารี ยไ์ ด้รับการแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องคือ ในตอนที่นางร่ วมกับพวกน้องชายของ
พระเยซูเข้ามายับยั้งความร้อนรนในการกระทาพระราชกิจของพระองค์
ขณะนั้นมีคนมารุ มล้อม
พระองค์และสาวกเสี ยจนไม่มีเวลารับประทานอาหาร พวกเขาเข้าใจว่าพระองค์วกิ ลจริ ตแล้ว นางยังได้
รับคาตรัสตาหนิจากพระเยซู อีกด้วยที่นางถือเอาว่าตนเป็ นมารดา จึงเข้ามาแทรกแซงพระราชกิจของ
พระองค์ แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าทุกคนเป็ นของพระองค์เท่าเทียมกัน และคนที่เป็ นมารดาและพี่
น้องของพระองค์ก็ค อคนที่ทาตาม น้ าพระทับพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์

มารีย์ : ผู้เป็ นประจักษ์ พยานของการสิ้นพระชนม์ (ยอห์ น 19:25-27, ยอห์ น 20:20, กิจการ
1:14)
มารี ยค์ งจะขึ้นไปร่ วมเทศกาลปั สกาที่เยรู ซาเล็มเช่นเคย คงได้ร่วมกับฝูงชนที่โห่ ร้องโฮซันนา
ต้อนรับพระเยซูขณะทรงลาลงมาจากภูเขามะกอกเทศ จิตใจของมารี ยค์ งจะอิ่มเอม เพราะบุตรดาวิด
กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลผูน้ ้ ีเป็ นบุตรของมารี ย ์ แต่เพียงไม่กี่วนั หลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกจับ ถูกถ่มน้ าลายรด
ถูกเฆี่ยนตี ลากไปไต่สวนต่อหน้ามหาปุโรหิ ต ปี ลาต และเฮโรด ถูกเอามงกุฏหนามสวมพระเศียร และ
ถูกพิพากษาให้ประหารช วิต
ต่างจากอิสอัคที่ถูกมัดวางไว้บนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ และพระเจ้าก็
หยุดยั้งทุกอย่างเสี ยก่อนที่เลือดของเขาจะไหลนอง พระองค์ถูกตอกตาปูตรึ งไว้ที่กางเขนระหว่างโจร
สองคน และพระองค์ก็ยอมด้วยความเงียบ ด้วยความอ่อนแอ และสิ้ นพระชนม์ไปอย่างคนทาชัว่ กบฏ
และคนหมิ่นประมาทพระนามพระเจ้า ถูกแขวนไว้อย่างผูท้ ี่ถูกพระเจ้าสาบแช่ง
มารี ยย์ นื เงียบ ๆ อยูท่ ี่ใต้กางเขน อาจจะคิดถึงคาทานายที่รุ่งโรจน์ของกาเบรี ยล นางมอบบุตร
ของนางและตัวนางไว้กบั พระเจ้า วางทุกอย่างไว้กบั พระองค์ ดาบที่ผเู ้ ฒ่าสิ เมโอนได้พดู ถึงบัดนี้แทง
ทะลุจิตใจของนางแล้ว แต่สิเมโอนก็ได้พดู ถึงบัดนี้แทงทะลุจิตใจของนางแล้ว แต่สิเมโอนก็ได้พดู ถึง
ความชื่นชมยินดีหลายอย่างด้วย ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้าในขณะนั้น บัดนี้ก็ไม่มีอะไรที่
เป็ นไปไม่ได้ “ผูท้ ี่ยนื อยูข่ า้ งกางเขนของพระเยซูน้ นั มีมารดาของพระองค์” ไม่มีเสี ยงร้องคร่ าครวญดังมา
จากหัวใจที่แตกสลาย มารี ยย์ อมจานนด้วยความอ่อนสุ ภาพต่อน้ าพระทัยอันมืดดาแต่บริ สุทธิ์ ของพระ
เจ้า และเมื่อพระเยซูมอบนางให้เป็ นมารดาของยอห์นสาวกของพระองค์ นางก็ตามพระทัย ไม่ได้
ประท้วงว่าพระองค์ต่างหากคือบุตรของนาง
ยอมรับความรักห่วงใยของพระองค์ที่แสดงออกมาใน
ช่วงเวลาที่ทรงเจ็บปวดแสนสาหัส ต่อไปนี้พระองค์ไม่ใช่บุตรของนาง แต่เป็ นพระผูไ้ ถ่ องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า และพระเจ้าของนาง
มารี ยไ์ ด้เป็ นประจักษ์พยานในการคืนพระชนม์ของพระเยซู คงไม่มีใครชื่นชมยินดีในการศึกษา
พระชนม์ของพระองค์มากไปกว่านาง ความเศร้าโศกสู ญเสี ยสิ้ นไปหมดแล้ว ความกลัวของนางหมดไป
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ความหวังของนางเป็ นจริ งแล้วอย่างสมบูรณ์ ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็ นจริ งพระเยซูที่ประสู ติ
จากครรภ์ของนางเป็ นทารกน้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ บัดนี้ทรงบังเกิดใหม่จากความตายและหลุมฝังศพ
ด้วยพระกายอันทรงสง่าราศีที่ไม่มีวนั เปื่ อยเน่า การประสู ติมาครั้งแรกของพระองค์ส่วนหนึ่งมาจาก
ความเชื่อของนาง แต่การคืนพระชนม์ไม่ได้มากจากความเชื่อของมารี ยเ์ ลย จิตใจที่ช่างคิดใคร่ ครวญของ
นางมีเรื่ องยิง่ ใหญ่ที่สุดให้คิดพิจารณาแล้ว
ฉากสุ ดท้ายที่เราพบมารี ยใ์ นพระคัมภีร์ก็คือ “พวกเขาร่ วมใจกันขะมักเขม้นอธิ ษฐานพร้อมกับ
พวก ผูห้ ญิง และมารี ยม์ ารดาของพระเยซู ” มารี ยเ์ องไม่มีตาแหน่งอะไรในอาณาจักรนี้ นอกจากในฐานะ
ผูเ้ ชื่อคนหนึ่งเท่านั้น นางมีส่วนได้ก็โดยความเชื่อเท่านั้นไม่ต่างอะไรจากสตรี ชาวยิวคนอื่น ๆ และมารี ย ์
ก็ยอมรับและชื่นชมยินดี เป็ นตัวอย่างอันสดใสของความถ่อมใจ ความเชื่ อและความรักนางเป็ นคนหนึ่ง
ในแนวหน้าของผูท้ ี่อธิ ษฐานวิงวอนอย่างไม่หยุดหย่อนและรอคอยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มารี ยม์ ารดา
ของพระเยซูเป็ นสตรี ผเู ้ ดียวที่พระคัมภีร์เอ่ยถึงเกี่ยวกับวันเพ็นเตคอส
เราจึงเชื่ อว่านางได้รับพระพร
ทางด้านวิญญาณมากมาย
ฉากชีวติ ที่ยนื ยาวซึ่ งมีท้ งั การถูกทดลองและความมีเกียรติของมารี ยจ์ บลงด้วยการอธิ ษฐาน นาง
มีชีวติ ต่อไปอีกนานเท่าไรหลังจากวันเพ็นเตคอสเราไม่มีขอ้ มูล แต่บนั ทึกสุ ดท้ายที่มีคือนางอธิ ษฐาน
และไม่มีบนั ทึกชีวติ ใดจะสรุ ปลงอย่างเป็ นสุ ขมากไปกว่านี้
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