
บทอ่านที่ 1 อสย 7:10-14
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสักบักษตัรย์ิอาหสัอกีว่า  “จงขอพระเจ้า องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของ

พระองค์ ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตาย หรือจากที่สูงเบื้องบนเถิด”
แต่กษัตริย์อาหัสตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ เราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

ประกาศกอิสยาห์จึงทูลว่า “พงศ์พันธุ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ย จงฟังเถิด... ท่านท�าให้มนุษย์
เอือมระอายังไม่พออีกหรือ ท�าไมท่านจึงท�าให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอือมระอาอีก
เล่า ดังนัน้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เอง หญิงสาว
ผู้หนึง่จะตั้งครรภ์และให้ก�าเนดิบุตรชาย และนางจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า 
“พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

บทอ่านที่ 2 ฮบ 10:4-10
เลือดโคเพศผู้และเลือดแพะช�าระบาปให้หมดสิ้นไปไม่ได้ ดังนัน้ เมื่อพระคริสต

เจ้าเสด็จมาในโลก จึงตรัสว่า “พระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่น

สมโภชการแจ้งสาร
เรื่องพระวจนาตถ์
ทรงรับสภาพมนุษย์

ค�าตอบทีพ่ระมารดามารย์ีให้กบัทตูสวรรค์ เป็นการน้อมรบัพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความถ่อมตน 
ซึ่งต่อมาเราจะได้ยินการน้อมรับนี้ในพระบุตรของพระนาง คือ พระเยซูเจ้า ต่อพระประสงค์ของพระบิดา
ในสวนเกธเสมนี ในชีวิตของเราก็มีวันเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจว่า เราจะท�าตามความต้องการของเราเอง 
หรือน้อมรับต่อสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับเรา ขอให้เราได้รับการดลใจจากพระเยซู
เจ้าและพระมารดาของพระองค์ 

ใด พระองค์จึงทรงเตรียมร่างกายไว้ให้ข้าพเจ้า พระองค์ไม่พอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชย
บาป ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่... ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”...

พระวรสาร ลก 1:26-38
เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึง่ในแคว้น 

กาลลิชีือ่เมอืงนาซาเรธ็ มาพบหญงิพรหมจารคีนหนึง่ซึง่หมัน้อยูก่บัชายชือ่โยเซฟ ในราชวงศ์ของกษตัรย์ิดาวดิ 
หญงิพรหมจารผีูน้ัน้ชือ่มารย์ี ทตูสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกบัพระนางว่า “จงยนิดเีถดิ ท่านผูท้ีพ่ระเจ้าโปรดปราน 
พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยค�านี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมาก... 

แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์
และให้ก�าเนดิบุตรชายคนหนึง่ ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขา
เป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นัง่ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์
ตระกลูของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจกัรของเขาจะไม่สิน้สดุเลย” พระนางมารย์ีจงึทรงถามทตูสวรรค์ว่า 
“เหตุการณ์นีจ้ะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จ
ลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนัน้ บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตร
ชาย ใคร ๆ  คดิว่านางเป็นหมนั แต่นางกต็ัง้ครรภ์ได้หกเดอืนแล้ว เพราะไม่มสีิง่ใดทีพ่ระเจ้าจะทรงกระท�าไม่ได้” 

พระนางมารย์ีจงึตรสัว่า “ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกบัข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถดิ” ... 

สดด 40:6,7-8,9,10



 เมื่อเอลีซาเบธผูเปนมารดาของยอหนบัปติสตาต้ังครรภไดหกเดือน  

พระเจาทรงสงทูตสวรรคกาเบรียลมายังเมืองนาซาเร็ธในแควนกาลิลี เพื่อแจง

ขาวแกหญิงพรหมจารีผูเปนคูหมั้นของโยเซฟซึ่งสืบเช้ือสายมาจากกษัตริยดาวิด 

 หญิงพรหมจารีผูน้ันช่ือ มารีย ! 

 คําแรกท่ีทูตสวรรคกาเบรียลกลาวทักทายพระแมมารียคือ “จงยินดีเถิด 

ทานผูท่ีพระเจาโปรดปราน พระเจาสถิตอยูกับทาน” 

 คํา “โปรดปราน” ตรงกับภาษากรีก charitoō (คารีตอโอ) ซึ่งพบอีก

เพียงครั้งเดียวใน อฟ 1:6  ความหมายคือ “ใหเปลา ๆ” และตอมาใชเพื่อ

หมายถึง “พระหรรษทาน” 

 เมื่อพระแมมารียเปยมดวยพระหรรษทานเชนน้ี ทําไมพระนางจึง

วุนวายพระทัยย่ิงนักเมื่อไดยินคําทักทายของทูตสวรรค ? 

 เหตุผลแรกอาจเปนเพราะความสุภาพถอมตนของพระแมมารียเอง 

“ทําไมตองเปนขาพเจา ? ขาพเจาแสนจะตํ่าตอย ทําไมพระองคจึงโปรดปราน

ขาพเจา !” 

 เหตุผลอีกประการหน่ึงคงเปนเพราะพระแมมารียตระหนักดีวาชะตา

กรรมของผูท่ีพระเจาทรงโปรดปรานและเลือกสรรจะเปนอยางไร ? 

 ชาวยิวคือประชากรท่ีพระเจาทรงเลือกสรร  แตตลอดสามพันปท่ีผาน

มา พวกเขาตองทนทุกขย่ิงกวาชนชาติอ่ืนใด และเกือบถูกพวกนาซีฆาลาง

เผาพันธุระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสองมาแลว 

 น่ีคือสาเหตุท่ีทําใหแมพระกลัวและวุนวายพระทัยย่ิงนัก  จนทูตสวรรค

กาเบรียลตองปลอบใจวา “มารีย อยากลัวเลย” พรอมกับกลาวยํ้าอีกครั้งหน่ึงวา 

“ทานเปนผูท่ีพระเจาโปรดปราน” 

  

พรอมกันน้ี ทูตสวรรคกาเบรียลไดแจงขาวสําคัญแกพระแมมารีย 2 

ประเด็นดวยกัน 

 ประเด็นแรก เก่ียวของกับตัวพระแมมารียเอง กลาวคือ 



 1. พระแมมารียจะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง  ขาวแรก

น้ีเองท่ีทําใหพระนางถามวา “เหตุการณน้ีจะเปนไปไดอยางไรเพราะขาพเจา

ต้ังใจจะเปนพรหมจารี” 

 จะเห็นวาพระแมมารียไมไดสงสัยในคําพูดของทูตสวรรค  แตสงสัยวา

ตัวเองจะทําไดอยางไรในเมื่อต้ังใจจะเปนพรหมจารี 

 ผิดกับเศคาริยาหท่ีถามทูตสวรรคกาเบรียลวา “ขาพเจาจะแนใจเรื่องน้ี

ไดอยางไร ขาพเจาชราแลว และภรรยาของขาพเจาก็อายุมากแลวดวย” จนทูต

สวรรคตองตําหนิวา “ขาพเจาคือกาเบรียลซึ่งเฝาอยูเฉพาะพระพักตรพระเจา 

พระองคทรงใชขาพเจามาพูดกับทานและนําขาวดีน้ีมาแจงใหทานทราบ  แต

ทานไมเชื่อคําของขาพเจา ซึ่งจะเปนจริงเมื่อถึงเวลากําหนด  ดังน้ันทานจะ

เปนใบจนถึงวันท่ีเหตุการณน้ีจะเปนจริง” (ลก 1:18-20) 

 ส่ิงท่ีนาสังเกตอีกประการหน่ึงคือลูกาเปนแพทย และพยายาม “คนควา

เร่ืองราวท้ังหมดต้ังแตตนอยางละเอียด” (ลก 1:3)  ทานควรจะบันทึก

กระบวนการใหกําเนิดบุตรแบบเดียวกับท่ีแพทยคนอ่ืน ๆ พึงกระทํา 

 แตกลับกลายเปนวาทานบันทึกคําสนทนาระหวางทูตสวรรคกาเบรียล

และพระแมมารียเกี่ยวกับกระบวนการใหกําเนิดบุตรท่ีไมเหมือนมนุษยคนอ่ืนใด

ในโลกน้ีไวอยางละเอียด น่ันคือ “พระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทานและพระ

อานุภาพของพระผูสูงสุดจะแผเงาปกคลุมทาน เพราะฉะน้ัน บุตรท่ีเกิดมาจะเปน

ผูศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามวาบุตรของพระเจา” 

 น่ันคือ ทานคนควาและยืนยันในฐานะแพทยวา พระกุมารบังเกิดดวย

ฤทธิ์อํานาจของพระจิตเจา 

 2. พระแมมารียจะตั้งชื่อบุตรที่เกิดมาวา “เยซู”  ซึ่งตรงกับภาษา

ฮีบรู Joshua อันหมายถึง “พระผูชวยใหรอด” (Saviour) 

  

ประเด็นท่ีสอง เก่ียวกับ “บุตร” ของพระแมมารีย กลาวคือ 

 1. เขาจะเปนผูย่ิงใหญ 



 2. เขาจะไดชื่อวาบุตรของผูสูงสุด  ตามความคิดของชาวยิว “บุตร” 

คือ “สําเนา” (Copy) ของบิดาและมีคุณสมบัติทุกประการท่ีบิดามี  ในกรณีน้ีบิดา

คือ hupsistos (ฮุพซิสตอส) หรือ The Most High ซึ่งหมายถึง “พระยาเวห” 

น่ันเอง 

 3. เขาจะไดรับพระที่นั่งของกษัตริยดาวิดบรรพบุรุษของเขา ซึ่ง

เทากับวาพระองคคือผูสืบเช้ือสายมาจากกษัตริยดาวิด 

 4. เขาจะปกครองวงศตระกูลของยาโคบตลอดไป น่ันคือพระองคจะ

เปนกษัตริยปกครองชาวอิสราเอลช่ัวนิรันดร 

 5. พระอาณาจักรของเขาจะไมส้ินสุดเลย ซึ่งเปนการทําใหคํา

พยากรณของประกาศกนาธันท่ีกลาวแกกษัตริยดาวิดสําเร็จลุลวงไป กลาวคือ 

“ราชวงศและอาณาจักรของทานจะมั่นคงอยูตอหนาเราตลอดไป อํานาจ

ปกครองของทานจะต้ังมั่นอยูตลอดไป” (2 ซมอ 7:16) 

 แมทูตสวรรคกาเบรียลจะไมไดกลาวออกมาตรง ๆ  แตจากเน้ือหาของ

ขาวท่ีแจงแกพระแมมารียดังไดกลาวมาแลว  เราไมมีทางสรุปเปนอยางอ่ืนได

เลยนอกจาก 

 “พระกุมารที่กําลังจะประสูติมานี้คือพระเมสสิยาห และเปนพระ

บุตรของพระเจาผูสูงสุด !” 

 พระเจาทรงแจงแผนการและวัตถุประสงคของพระองคในการไถกูโลก

ใหพระแมมารียทราบแลว  ขาดเพียงส่ิงเดียวคือ “ความยินยอม” จากแมพระ 

ท้ัง ๆ ท่ีกลัวและวุนวายพระทัย พระแมมารียตัดสินพระทัยเด็ดขาด 

ตอบทูตของพระเจาวา “ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” 

 

พระกุมารกําลังจะประสูติแลว....... 

เราจะตอบรับพระหรรษทานเชนเดียวกับพระแมมารีย และเชิญ

พระองคเขามาในหัวใจของเรา...... 

หรือเราจะใจดําทิ้งพระองคไวในถํ้าเลี้ยงสัตว ......? 



วันท่ี 26 มีนาคม 2012/2555 

สมโภช 

การแจงสารเร่ืองพระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย 

ลก 1.26-38 

บทเทศน 

 วันน้ี จะเลาเร่ืองของกลุมศึกษาพระคัมภีรที่มีสมาชิก 5 คน

รวมทั้งผูประสานงานดวย. พวกเขาใชเวลาสงบน่ิงเพื่อรําพึงบทอานของ

นักบุญลูกาเกี่ยวกับการแจงสารเร่ืองพระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย  

 ผูประสานงานถามขึ้นวา  “ใครมีอะไรจะพูดไหมครับ” 

 สมาชิกคนหน่ึงพูดวา  “ สิ่งที่ผมเห็น คือ  ณ ที่น่ี ผมขอเปรียบ

เทียมธรรมล้ําลึกกับเทพนิยาย แตธรรมล้ําลึกมีศักด์ิศรีที่ไมเหมือนใคร” 

 ผูประสานงานเสริมวา “นักบุญยอหน ผูประพันธพระวรสารซึ่ง

เปนผูที่พระเยซูเจาทรงรักมากบันทึกวา “พระเยซูเจาทรงเสด็จมาประทับ

กับเรา โดยทรง“รับสภาพมนุษย”  

 พระบิดาเจาขา พวกลูกขอบพระคุณพระองคสําหรับ 

พระวจนาตถที่เรากําลังรําพึงอยูตอนน้ี เปนธรรมล้ําลึกแหงการรับสภาพ

มนุษยของพระเยซูเจา  เชนเดียวกับพระนางมารีย ท่ีทรงรําพึงถึง 

พระวจนาตถ ท่ีรับสภาพมนุษยในเรา อาแมน 

 

 




