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มารีย์แห่งนาซาเร็ธ 
โดย ธรรมวงศ์ 

ฉากคริสตม์าสเจนตาฉากหน่ึงก็คือภาพนางมารีย,์ โยเซฟ กบัพระกุมารเยซู เราซาบซ้ึงดีวา่นาง
มารียมี์ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบงัเกิดมาของพระคริสต ์พระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยชาติ 

แต่พระคมัภีร์กล่าวถึงนางมารียไ์ม่มากนกั นางเป็นหน่ึงในวรีบุรุษวรีสตรีแห่งความเช่ือจ านวน
มากท่ีไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีส่วนของตนตามการทรงเรียกแลว้ก็หายไปจากเวที เราไม่ทราบเร่ืองราวการ
ก าเนิด, ชีวิตในวยัเด็ก และช่วงชีวติของนางมารียข์ณะเจริญวยัข้ึนเลย 

มีค  าพดูของนางบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ใหม่ส่ีตอนคือค าท่ีกล่าวตอบทูตสวรรคเ์ม่ือทราบวา่พระ
เมสสิยาห์จะประสูติจากครรภข์องนาง, บทเพลงสรรเสริญเม่ือไปเยีย่มนางเอลีซาเบธ็ผูเ้ป็นญาติ, เม่ือต่อ
วา่พระเยซูท่ีอยูต่่อในกรุงเยรูซาเล็มไม่กลบัไปกบัครอบครัวหลงัจากเทศกาลปัสกา และเม่ือขอใหพ้ระ
เยซูช่วยเจา้ภาพเร่ืองเหลา้องุ่นท่ีงานสมรสหมู่บา้นคานา นบัวา่นางไดมี้ส่วนในการเขียนพระคมัภีร์ใหม่
อยูบ่า้ง ไม่รวมถึงท่ีมีบางคนกล่าววา่ลูกาเขียนพระประวติัของพระเยซูโดยอาศยันางมารียเ์ป็น
แหล่งขอ้มูลแหล่งหน่ึง 

จากพระคมัภีร์ตอนต่าง ๆ ท่ีเอ่ยถึงนาง เราจะลองพินิจดูนางมารียใ์นแง่มุมท่ีเผยใหเ้ราเห็นโฉม
หนา้ของนางดา้นต่าง ๆ แปดดา้นดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

มารีย์ : บุตรแห่งพนัธสัญญาผู้ช่างคดิ (ลูกา 1:54, 55) 

บทเพลงสรรเสริญจากปากของนางเป็นหลกัฐานที่แสดงให้เห็นแน่ชัดว่านางมารีย์สะสมพระ
วจนะของพระเจ้าไว้ในใจ เม่ือพระวิญญาณดลใจ นางไดข้บัขานบทเพลงท่ีไพเราะสง่างามท่ีสุดเพลง
หน่ึงในพระคมัภีร์ แมเ้น้ือหาจะเผยถึงเร่ืองอนาคต แต่ก็เตม็ไปดว้ยขอ้อา้งอิงถึงอดีต แมจ้ะเป็นถอ้ยค า
และความคิดท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิดลใจนางมารียเ์อง แต่ก็เตม็ไปดว้ยการพาดพิงถึงพระคมัภีร์เดิม แม้
จะไม่ยกค าพดูของผูเ้ผยพระวจนะในอดีตมาอา้งตรง ๆ แต่บทเพลงทั้งบทก็วางรากฐานอยูบ่นพระ
สัญญาท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสไวแ้ก่บรรบุรุษอยา่งเด่นชดั อาบอ่ิมดว้ยความคิด ถอ้ยค าและภาพพจน์
ของผูพ้ยากรณ์โบราณแห่งอิสราเอล ชวนให้ระลึกถึงบทเพลงของโมเสส มีเรียมและนางฮนันาห์ 
รวมทั้งดาวิดผูเ้ป็นตน้ตระกลูของนาง 

ความรู้อยา่งน้ีของนางมารียย์ากจะไดม้าโดยวธีิอ่ืน นอกจากนางจะคน้หาอ่านพระวจนะแห่ง
ชีวติดว้ยตวัเองอยา่งไม่หยดุหยอ่น คุณสมบติัขอ้น้ีของนางมีผลต่อพระเยซูดว้ย เพราะจากปากของนางท่ี
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พระองคท์รงไดย้นิไดฟั้งภาษาของโลกน้ีเป็นคร้ังแรกนั้น นางไดถ่้ายทอดพระโอวาทอนับริสุทธ์ิให้
ความคิดจิตใจของพระกุมาร 

หวัใจของนางมารียอ์าบอ่ิมดว้ยความรักท่ีมีต่อชาติอิสราเอล เราเห็นไดจ้ากค าแสดงกตญัญูท่ี
พระเจา้ “ทรงช่วยชาวอิสราเอล” บ่งช้ีวา่สวสัดิภาพของชาติฝังลึกอยูใ่นจิตใจของนางสายเลือดขตัติยะ
โบราณแห่งอิสราเอลไหลอยูใ่นเส้นโลหิตของนาง ผูเ้ป็นเช้ือสายของดาวดินางรักอิสราเอลเพราะเป็น
ประชากรท่ีพระเจา้เลือกสรร นางเองเป็นหน่ึงในประชากรนั้นอิสราเอลเป็นเถาองุ่นและมารียเ์ป็นก่ิง 
และความรักน้ีไดรั้บการหล่อเล้ียงดว้ยการไปร่วมเทศกาลต่าง ๆ ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม การถวายบูชาในพระ
วหิารคงจะใหภ้าพท่ีแจ่มกระจ่างของความจริงท่ีวา่หากไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็ไม่มีการช าระบาป 
นอกจากน้ีพิธีปัสกายงัจะเตือนใหน้างระลึกถึงการอพยพออกจากอียปิตใ์นอดีต และความหวงัวา่พระเจา้
จะทรงปลดปล่อยนครบริสุทธ์ิจากการครอบครองของคนต่างชาติ 

พระสัญญาอนัยิง่ใหญ่ในพนัธสัญญาเป็นความหวงัของจิตวญิญาณของมารีย ์ นางใชค้  าวา่ “ท่ีมี
ต่ออบัราฮมัและต่อพงศพ์นัธ์ุของท่าน” เหมือนอยา่งท่ีพระเจา้ตรัสกบัอบัราฮมัในปฐมกาล 22:18 

มารีย์ : ผู้แสวงหาทีจ่ริงจัง (ลูกา 1:48, 50-53) 

ถ่อมใจ แต่มารีย์กไ็ม่ได้ลงัเลเลยทีจ่ะอ้างว่านางเป็นผู้ย าเกรงพระเจ้า ซ่ึงเหมาะสมแลว้ท่ีจิตใจ
ของคนท่ีเขา้มาใกลพ้ระเจา้ผูท้รงพระชมน์เป็นพิเศษจะย  าเกรงพระองคอ์ยา่งลึกซ้ึง น่ีไม่ใช่ความ
หวาดกลวัท่ีท าใหทุ้กขท์รมาน แต่เป็นความรู้สึกเกรงขามคร่ันคร้ามอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นความเกรงกลวั
อยา่งบุตรเกรงกลวับิดา เป็นความเคารพอนับริสุทธ์ิ น่ีเป็นลกัษณะส าคญัท่ีสุดของการนมสัการ 

ความถ่อมใจของมารียเ์ป็นเพราะนางก็อยูใ่นฐานะอนั “ยากต ่า” เหมือนอยา่งบุตรของพระเจา้
ทัว่ ๆ ไปประการหน่ึง เป็นสภาพความเป็นอยูเ่รียบง่าย ยิง่ถา้เทียบกบัเกียรติสูงส่งท่ีนางไดรั้บอยา่ง
ฉบัพลนัก็ยิง่เห็นวา่ มารียอ์ยูใ่นฐานะท่ีต ่าตอ้ย โดยพระคุณ มารียเ์ป็นผูท่ี้จิตใจถ่อมสุภาพแบบเดียวกบัผู ้
ท่ีพระเยซูตรัสวา่จะไดรั้บแผน่ดินโลกเป็นมรดก นอกจากน้ี มารียย์งัคงจะเคยไดรั้บการดูถูกดูหม่ินจาก
คนหยิง่ทะนงรอบตวั นางไดชิ้มจอกอนัขมข่ืน จิตวญิญาณไดผ้า่นประสบการณ์ท่ีถูกเหยยีดหยามรุนแรง
จนพระเจา้ทรง “ห่วงใย” เป็นการเตรียมนางใหพ้ร้อม ใหเ้หมาะท่ีจะไดรั้บการยกชูข้ึนในเวลาต่อมา 

มารียหิ์วกระหายความชอบธรรม นางไม่ไดมี้ความอ่ิมใจในความดี ความสมบูรณ์พูนสุขของ
ตวัเอง ทั้ง ๆ ท่ีขณะนั้น เป็นช่วงท่ีโลกน่าจะเขา้มาครอบครองจิตใจ เป็นเจา้สาว มีคู่หมั้นหมาย ก าลงัจะ
แต่งงาน ก าลงัจะมีบา้นใหม่ในโลกน้ี แต่มารียก์็ยงักระหายหาพระเจา้ คิดถึงสวรรคอ์ยูก่บัความย  าเกรง
พระเจา้ ไม่ไดเ้ห่อเหิมดว้ยความยนิดีอยา่งคนเขลา แต่ถ่อมใจจ าเพาะพระเจา้ ไม่ไดอ่ิ้มใจกบัส่ิงภายนอก 
แต่ยงัหิวกระหายหาความชอบธรรม 
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มารีย์ : ผู้เช่ืออย่างจริงใจ (ลูกา 1:38, 45) 

สตรีท่ีไดเ้ช่ือก็เป็นสุข น่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของมารีย ์ เป็นมงกุฏแห่งชีวิตของนางชนทุก
รุ่นจะเรียกนางวา่ผาสุก ความเช่ือของมารียเ์ป็นท่ีมาของพระคุณอ่ืน ๆ ในชีวติทุกอยา่ง ทั้งความถ่อมใจ 
ความหิวกระหายหาความชอบธรรม ความย  าเกรงพระเจา้ท่ีกล่าวขา้งตน้ มารียเ์ช่ือในฤทธ์ิอ านาจของ
พระเจา้ เช่ือในความดีและความกรุณาของพระองคด์ว้ย ความเช่ือน้ีเป็นความเช่ือแบบเดียวกบัความเช่ือ
ของอบัราฮมับิดาของนาง และเป็นความเช่ือท่ีอยูใ่นทุกคนท่ีพระเยซูคริสตท์รงไถ่ไว ้ อบัราฮมัเป็นผูรั้บ
พระสัญญาและพระสัญญานั้นเป็นจริงผา่นทางมารีย ์ ความเช่ือของนางถูกทดสอบหนกัยิง่กวา่อบัราฮมั 
อบัราฮมัถูกทดสอบโดยใหน้ าอิสอคัไปถวายบูชา แต่นางมารียต์อ้งเช่ือวา่พระเจา้จะทรงใหบุ้ตรของนาง
ท่ีส้ินชีวติไปแลว้เป็นข้ึนมาอีกโดยความเช่ือนางไดเ้ห็นพระองคผ์ูไ้ม่ประจกัษแ์ก่ตา และนางไดต้อบรับ
ท่ีจะเป็นไปตามพระวจนะพระเจา้ นางจึงเป็นผูไ้ดรั้บพระพรและเป็นเคร่ืองมือใหพ้ระพรหลัง่ไหลไปสู่
ประชาชาติต่าง ๆ ในโลก 

มารีย์ : ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า (ลูกา 1:38-45) 

มารียก์ล่าวบทเพลงสรรเสริญน้ี ขณะท่ีไปเยีย่มนางเอลีซาเบธ็ในแถบเนินเขาแควน้ยดูาห์ จาก
บทเพลงสรรเสริญน้ี เราไดเ้ห็นความช่ืนชมยนิดีของมารียใ์นความดีประเสริฐขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็น
ความดีท่ีประทานแก่นาง ความโปรดปรานท่ีนางไดรั้บเม่ือพระเจา้ทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของผูท่ี้
พระองคท์รงเจิมไวอ้นัเป็นเกียรติสูงยิง่เหนือนางซาราห์ ผูเ้ป็นมารดาแห่งชนชาตินั้นเหนือเจา้หญิงแห่ง
อิสราเอลองคใ์ด ๆ นบัแต่นั้น แต่ความช่ืนชมยนิดีน้ีไม่ไดเ้จือปนดว้ยความทะนงตนแมแ้ต่นอ้ยมารียรั์บ
ความโปรดปรานน้ีดว้ยความถ่อมใจ ตระหนกัในจิตใจวา่ตนไม่สมควรและไม่เหมาะสมจะไดรั้บความ
โปรดปรานถึงเพียงน้ี มารียเ์ตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดีในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้พระผูช่้วยให้รอด ไม่ใช่เพียงในความโปรดปรานและของประทาน แต่ในพระองคผ์ูป้ระทานส่ิง
เหล่าน้ีใหด้ว้ยพระคุณ 

มารีย์ : ผู้อดทนยามทุกข์ยาก (มทัธิว 1:18-25) 

เสียงสะทอ้นของบทเพลงสรรเสริญจากปากมารียใ์นแถบเนินเขายงัไม่ทนัจะเงียบหาย เมฆมืด
ทะมึนก็เขา้มาครอบคลุมชีวติ จากความดีท่ีพระเจา้ทรงกระท าแก่นาง จากความเช่ือแบบเด็ก ๆ ของนาง 
ในสายตาของมนุษย ์ บดัน้ีนางกลายเป็นคนท่ีสังคมรังเกียจเป็นคนท่ีทิ้งผูท่ี้เคยน าทางในวยัเยาว ์ ทิ้งพนัธ
สัญญาท่ีมีกบัพระเจา้ แต่มารียก์็มีส่ิงค ้าจุนจิตใจ จิตส านึกของนางไม่มีส่ิงใดกล่าวโทษนางต่อพระพกัตร์
พระเจา้ และนางถูกต าหนิติเตียนก็เพื่อพระคริสต ์ เหล็กในของความทุกขท์รมานจึงถูกถอดออกไป 
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ความโปรดปรานจากพระเจา้ก็เขา้มาทดแทนความนบัถือยกยอ่งของมนุษยท่ี์สูญเสียไปไดม้ากยิง่
นอกจากน้ีพระเจา้ยงัทรงจดัเตรียมใหน้างมี เพื่อน ท่ีผา่นการทดลองมาแลว้และเป็นท่ีนบัถือของนาง
และชุมชน 

ทวา่ภาพอีกดา้นหน่ึงนั้นมืดมนยิง่นกั เตม็ไปดว้ยความเจ็บปวดแสนสาหสั ยิง่จิตส านึกบอกวา่
ตนไม่ผดิมากเท่าไร ก็ยิง่จะเกิดค าถามวา่เหตุใดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองจะก่อความเศร้าโศกขมข่ืนใหก้บั
คนไร้ผดิเช่นน้ีมากเท่านั้นโยเซฟคู่หมั้นก็คิดอยูว่า่จะหยา่จากนางอยา่งเปิดเผยต่อสาธารณะหรือจะหยา่
อยา่งเงียบ ๆ มารียก์  าลงัจะถูกตราหนา้วา่เลวถึงสามชั้น คือเป็นคนบาป, เป็นคนหนา้ซ่ือใจคด, และเป็น
คนท่ีอวดอา้งหม่ินประมาทพระเจา้ มารียเ์ส่ียงต่อการท่ีจะถูกฉุดกระชากลากไปอยา่งอาชญากรผูช้ัว่ร้าย
ถูกขวา้งกอ้นหินใส่จนตาย ใหเ้ป็นเยีย่งอยา่งเพื่อคนจะไดก้ลวัและไม่กลา้ท าบาป แลว้เกียรติท่ีเจา้หวงัจะ
อยูท่ี่ไหนเล่าพรหมจารีผูเ้ป็นท่ีโปรดปรานเอ๋ย แต่โยเซฟคิดเลือกท่ีจะหยา่อยา่งเงียบ ๆ อาจจะเป็นเพราะ
เจา้เคยเห็นอุปนิสัยอนัดีงามของนาง ไดย้นิจากปากนางวา่ไม่ไดท้  าผดิ และใหโ้อกาสนางท่ีจะพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิ 

เท่าท่ีเราทราบ มารียไ์ม่ไดพู้ดอะไรเลยเพื่อปกป้องตวัเอง เงียบและถ่อมใจ ในอดีตนางเช่ือและ
ไดรั้บพร บดัน้ีนางเช่ือและไม่เร่งร้อน ไม่เอะอะโวยวาย ไม่บ่นวา่ท่ีคนท าผดิต่อนาง และไม่ไดร้้องขอ
ความสงสาร แต่อดทนสงบจิตใจ แต่ภายในจิตใจของมารียผ์ูส้ามารถสรรเสริญอยา่งท่ีกล่าวในตอนก่อน 
ก็สามารถอธิษฐานอยา่งท่ีนอ้ยคนจะท าได ้นางเทจิตใจท่ีปวดร้าวเจบ็ช ้าออกอยา่งน ้าต่อพระเจา้เขา้ไปใน
หอ้งชั้นบนในและร ่ าร้องต่อพระเจา้ อยา่งเดียวกบัผูเ้ผยพระวจนะ อยา่งดาวิดบรรพบุรุษของนาง ปล ้าสู้
อยา่งยาโคบ (ปฐมกาล 32, เพลงคร ่ าครวญ 3, สดุดี 6, 35, 39, 70) 

ส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่อาจช่วยและมารียไ์ม่อาจช่วยตวัเองได ้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงยื่นพระหตัถเ์ขา้มา
แทรกแซงดว้ยการอศัจรรยโ์ดยตรงเพื่อนาง พระองคใ์ห้ทูตสวรรคส์ าแดงความจริงแก่โยเซฟ ในเวลา
ของพระองคแ์ละโยเซฟก็เช่ือฟัง มารีย ์ ทาสีของพระองค ์ จึงไดรั้บการรักษาใหร้อดพน้จากลมปากของ
คน 

มารีย์ : ผู้ใคร่ครวญส่ิงต่าง ๆ อย่างเงียบ ๆ (ลูกา 2:19, 51) 

มารียจ์ดจ าส่ิงท่ียิง่ใหญ่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นางเก็บพระวจนะของพระเจา้ไวใ้นใจพระวจนะ
ท่ีมาถึงนางเก่ียวกบัตวันางและพระกุมารผูบ้ริสุทธ์ิ ต่อมาภายหลงั นางก็จดจ าค าตรัสของผูเ้ป็นบุตรและ
พระผูช่้วยใหร้อดของนาง และมารียก์็จดจ าพระราชกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย ไม่มีส่ิงใดท่ีทรง
กระท าเพื่อนางหรือบุตรของนางจะเลือนหายไปจากความทรงจ าของมารีย ์ นางเก็บรักษาทุกส่ิงไวเ้ป็น
สมบติัอนัล ้าค่า จิตใจของนางกลายเป็นคลงัท่ีลน้ดว้ยพระราชกิจอนัมหศัจรรยข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
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และในส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด มารียก์็หยบิยกเอาส่ิงท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้มาใคร่ครวญ, ทบทวนและ
เปรียบเทียบ ทั้งพระวจนะและพระราชกิจน ามาชัง่ มาพิจารณา ตั้งแต่ค าทกัทายของทูตสวรรค ์ และ
ประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีผา่นพบทั้งสุขและเศร้า ทั้งเกียรติและความอปัยศ ทั้งการตอ้นรับช่ืนชมและการ
ปฏิเสธไม่มีใหแ้มแ้ต่ท่ีจะพกัพิง มีเพียงคอกสัตวท่ี์จะใหก้ าเนิดบุตรและวางไวใ้นรางหญา้ ค าท านายถึง 
“สันติสุขในโลก” และเสียงคร ่ าครวญของแม่ท่ีสูญเสียลูก ทั้งความรอดกบัสง่าราศีของอิสราเอลรวมทั้ง
แสงสวา่งของคนต่างชาติและดาบท่ีจะแทงทะลุจิตวญิญาณของนางซ่ึงสิเมโอนกล่าวถึง “นางมารียก์็เก็บ
บรรดาส่ิงเหล่านั้นไวใ้นใจและร าพึงอยู”่ 

มารีย์ : สาวกทีท่รงแก้ไขให้เข้าใจถูกต้อง (ลูกา 2:48, 49, ยอห์น 2:3, 4, มาระโก 3:20-21,31-
35) 

จากฐานะมารดา ครู ผูน้  าทางในวยัเด็กมารียก์ลายมาเป็นผูเ้ช่ือคนหน่ึง สภาพท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของการเป็นสาวกของมารียน์ั้นคือการท่ีนางไดรั้บการแกไ้ขจากพระเยซูคริสตใ์นส่ิงท่ีนางท าไม่ถูกตอ้ง 

นางไดรั้บค าต าหนิท่ีปล่อยใหพ้ระเยซูคลาดสายตาไป เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนหลงัจากหลายส่ิง
หลายอยา่งท่ีน่าต่ืนเตน้ประทบัใจในการประสูติของพระองคจ์างหายไปแลว้ พระเยซูทรงเจริญวยัข้ึนทั้ง
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคมและฝ่ายจิตวญิญาณ ส่ิงอ่ืน ๆ อาจจะเขา้อยูใ่นความสนใจและความ
ห่วงใยของมารียม์ากกวา่ในตอนเดินทางกลบัจากการร่วมเทศกาลปัสกา มารียจึ์งปล่อยใหพ้ระเยซูคลาด
สายตาไป โยเซฟกบัมารียต์อ้งตามหาพระองคด์ว้ยความทุกขแ์ละโศกเศร้าอยูถึ่งสามวนัจึงจะพบพระ
กุมารในพระวหิาร และเม่ือนางต่อวา่ พระเยซูก็ตอบในเชิงต าหนิใหน้างรู้วา่พระบิดาของพระองคใ์น
สวรรคมี์สิทธ์ิในพระองคเ์หนือตวันางหรือผูท่ี้มีฐานะเป็นบิดาของพระองคใ์นโลกน้ี “ท่านไม่ทราบหรือ
วา่ ฉนัตอ้งอยูใ่นพระนิเวศน์แห่งพระบิดาของฉนั” 

มารียถู์กต าหนิเพราะไปเร่งใหพ้ระคริสตแ์สดงบทบาทท่ีงานสมรสในหมู่บา้นคานา บางที
เจา้ภาพอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนบา้นท่ีสนิทสนมและมารียอ์าจจะเป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการจดังานก็ได ้
เม่ือน ้าองุ่นหมด นางจึงทูลขอใหพ้ระเยซูช่วยแมพ้ระองคจ์ะตรัสปฏิเสธ แต่นางก็สั่งคนรับใชใ้หท้  าตาม
ค าสั่งของพระองค ์ ค าตอบของพระองคท่ี์วา่ “หญิงเอ๋ย ใหเ้ป็นธุระของขา้พเจา้เถิด เวลาของขา้พเจา้ยงั
ไม่มาถึง” ค  าวา่ “หญิงเอ๋ย” แสดงความเคารพแต่ไม่ไดแ้สดงความรักความใกลชิ้ดอยา่งลูกกบัแม่ แต่
ขอ้ความตอนหลงัแสดงวา่พระองคท์รงต าหนิ ทรงแสดงใหน้างเห็นวา่ในพนัธกิจอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระองค์
จะกระท านั้น ไม่ใช่หนา้ท่ีของนางท่ีจะก าหนดกะเกณฑห์รือเร่งรัดแมแ้ต่ในส่ิงท่ีพระองคใ์หค้วามหวงั
แก่นาง นางก็ยงัตอ้งปล่อยใหพ้ระองคท์  าในเวลาและแนวทางท่ีพระองคท์รงเลือกเองเท่านั้น และนางก็
รับค าตรัสต าหนิโดยสงบเสง่ียม แต่ก็เช่ือ และไดรั้บส่ิงท่ีขอ 
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อีกคร้ังหน่ึงท่ีมารียไ์ดรั้บการแกไ้ขใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งคือ ในตอนท่ีนางร่วมกบัพวกนอ้งชายของ
พระเยซูเขา้มายบัย ั้งความร้อนรนในการกระท าพระราชกิจของพระองค ์ ขณะนั้นมีคนมารุมลอ้ม
พระองคแ์ละสาวกเสียจนไม่มีเวลารับประทานอาหาร พวกเขาเขา้ใจวา่พระองคว์กิลจริตแลว้ นางยงัได้
รับค าตรัสต าหนิจากพระเยซูอีกดว้ยท่ีนางถือเอาวา่ตนเป็นมารดา จึงเขา้มาแทรกแซงพระราชกิจของ
พระองค ์แต่พระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นวา่ทุกคนเป็นของพระองคเ์ท่าเทียมกนั และคนท่ีเป็นมารดาและพี่
นอ้งของพระองคก์็ค  อคนท่ีท าตาม น ้าพระทบัพระบิดาของพระองคใ์นสวรรค ์

มารีย์ : ผู้เป็นประจักษ์พยานของการส้ินพระชนม์ (ยอห์น 19:25-27, ยอห์น 20:20, กจิการ 
1:14) 

มารียค์งจะข้ึนไปร่วมเทศกาลปัสกาท่ีเยรูซาเล็มเช่นเคย คงไดร่้วมกบัฝงูชนท่ีโห่ร้องโฮซนันา
ตอ้นรับพระเยซูขณะทรงลาลงมาจากภูเขามะกอกเทศ จิตใจของมารียค์งจะอ่ิมเอม เพราะบุตรดาวิด 
กษตัริยแ์ห่งอิสราเอลผูน้ี้เป็นบุตรของมารีย ์แต่เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากนั้นพระเยซูก็ถูกจบั ถูกถ่มน ้าลายรด 
ถูกเฆ่ียนตี ลากไปไต่สวนต่อหนา้มหาปุโรหิต ปีลาต และเฮโรด ถูกเอามงกุฏหนามสวมพระเศียร และ
ถูกพิพากษาใหป้ระหารช  วติ ต่างจากอิสอคัท่ีถูกมดัวางไวบ้นแท่นบูชาอนัศกัด์ิสิทธ์ิและพระเจา้ก็
หยดุย ั้งทุกอยา่งเสียก่อนท่ีเลือดของเขาจะไหลนอง พระองคถู์กตอกตาปูตรึงไวท่ี้กางเขนระหวา่งโจร
สองคน และพระองคก์็ยอมดว้ยความเงียบ ดว้ยความอ่อนแอ และส้ินพระชนมไ์ปอยา่งคนท าชัว่ กบฏ 
และคนหม่ินประมาทพระนามพระเจา้ ถูกแขวนไวอ้ยา่งผูท่ี้ถูกพระเจา้สาบแช่ง 

มารียย์นืเงียบ ๆ อยูท่ี่ใตก้างเขน อาจจะคิดถึงค าท านายท่ีรุ่งโรจน์ของกาเบรียล นางมอบบุตร
ของนางและตวันางไวก้บัพระเจา้ วางทุกอยา่งไวก้บัพระองค ์ ดาบท่ีผูเ้ฒ่าสิเมโอนไดพ้ดูถึงบดัน้ีแทง
ทะลุจิตใจของนางแลว้ แต่สิเมโอนก็ไดพ้ดูถึงบดัน้ีแทงทะลุจิตใจของนางแลว้ แต่สิเมโอนก็ไดพ้ดูถึง
ความช่ืนชมยนิดีหลายอยา่งดว้ย ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระเจา้ในขณะนั้น บดัน้ีก็ไม่มีอะไรท่ี
เป็นไปไม่ได ้“ผูท่ี้ยนือยูข่า้งกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดาของพระองค”์ ไม่มีเสียงร้องคร ่ าครวญดงัมา
จากหวัใจท่ีแตกสลาย มารียย์อมจ านนดว้ยความอ่อนสุภาพต่อน ้าพระทยัอนัมืดด าแต่บริสุทธ์ิของพระ
เจา้ และเม่ือพระเยซูมอบนางใหเ้ป็นมารดาของยอห์นสาวกของพระองค ์ นางก็ตามพระทยั ไม่ได้
ประทว้งวา่พระองคต่์างหากคือบุตรของนาง ยอมรับความรักห่วงใยของพระองคท่ี์แสดงออกมาใน
ช่วงเวลาท่ีทรงเจบ็ปวดแสนสาหสั ต่อไปน้ีพระองคไ์ม่ใช่บุตรของนาง แต่เป็นพระผูไ้ถ่ องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ และพระเจา้ของนาง 

มารียไ์ดเ้ป็นประจกัษพ์ยานในการคืนพระชนมข์องพระเยซู คงไม่มีใครช่ืนชมยนิดีในการศึกษา
พระชนมข์องพระองคม์ากไปกวา่นาง ความเศร้าโศกสูญเสียส้ินไปหมดแลว้ ความกลวัของนางหมดไป 
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ความหวงัของนางเป็นจริงแลว้อยา่งสมบูรณ์ ทุกอยา่งท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไวเ้ป็นจริงพระเยซูท่ีประสูติ
จากครรภข์องนางเป็นทารกนอ้ยท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้ บดัน้ีทรงบงัเกิดใหม่จากความตายและหลุมฝังศพ
ดว้ยพระกายอนัทรงสง่าราศีท่ีไม่มีวนัเป่ือยเน่า การประสูติมาคร้ังแรกของพระองคส่์วนหน่ึงมาจาก
ความเช่ือของนาง แต่การคืนพระชนมไ์ม่ไดม้ากจากความเช่ือของมารียเ์ลย จิตใจท่ีช่างคิดใคร่ครวญของ
นางมีเร่ืองยิง่ใหญ่ท่ีสุดใหคิ้ดพิจารณาแลว้ 

ฉากสุดทา้ยท่ีเราพบมารียใ์นพระคมัภีร์ก็คือ “พวกเขาร่วมใจกนัขะมกัเขมน้อธิษฐานพร้อมกบั
พวก ผูห้ญิง และมารียม์ารดาของพระเยซู” มารียเ์องไม่มีต าแหน่งอะไรในอาณาจกัรน้ีนอกจากในฐานะ
ผูเ้ช่ือคนหน่ึงเท่านั้น นางมีส่วนไดก้็โดยความเช่ือเท่านั้นไม่ต่างอะไรจากสตรีชาวยวิคนอ่ืน ๆ และมารีย์
ก็ยอมรับและช่ืนชมยนิดี เป็นตวัอยา่งอนัสดใสของความถ่อมใจ ความเช่ือและความรักนางเป็นคนหน่ึง
ในแนวหนา้ของผูท่ี้อธิษฐานวงิวอนอยา่งไม่หยดุหยอ่นและรอคอยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มารียม์ารดา
ของพระเยซูเป็นสตรีผูเ้ดียวท่ีพระคมัภีร์เอ่ยถึงเก่ียวกบัวนัเพน็เตคอส เราจึงเช่ือวา่นางไดรั้บพระพร
ทางดา้นวญิญาณมากมาย 

ฉากชีวติท่ียนืยาวซ่ึงมีทั้งการถูกทดลองและความมีเกียรติของมารียจ์บลงดว้ยการอธิษฐาน นาง
มีชีวติต่อไปอีกนานเท่าไรหลงัจากวนัเพน็เตคอสเราไม่มีขอ้มูล แต่บนัทึกสุดทา้ยท่ีมีคือนางอธิษฐาน 
และไม่มีบนัทึกชีวติใดจะสรุปลงอยา่งเป็นสุขมากไปกวา่น้ี 
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