
ทูตกาเบรียล 

 
ลกูา 1:26 
 
 
หลงัจากที่เอลีซาเบธทอ้งไดห้กเดือน … ทตูกาเบรียลก็รบัคาํ
บญัชาจากพระเจา้ใหม้ายงัเมืองนาซาเร็ธ 
เมืองเล็กๆ อยูร่ะหวา่งทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนกบัทะเลสาบกาลิลี 
น่ีเป็นครัง้แรกที่มีการพูดถึงเมืองนาซาเร็ธซึง่อยูห่่างจากทะเลสาบ
กาลิลีประมาณ  24 กิโลเมตร    
เมืองนีไ้ม่ไดนํ้า้จากลาํธารนํา้ใด ๆ  มีบ่อนํา้กลางเมืองที่ชาวเมืองใช ้
รว่มกนัอยู่ 
การเย่ียมเยียนของทูตกาเบรียลครัง้นี ้ ไม่เหมือนเม่ือคราวไปหา
ทา่นเศคาริยาห ์ ทตูกาเบรียลไปเมืองใหญคื่อเยรซูาเล็ม 
 
 
 
 
 
 



 สาวนอ้ยสกุลดาวิด 

  

 
 ลกูา 1:27 
 
หญิงสาวผูนี้เ้ป็นหญิงพรหมจาร ี  เป็นคูห่มัน้ของโยเซฟ ซึง่เป็นคน
ในเชือ้วงศด์าวิดเธอมีนามไพเราะวา่ มารีย ์ หรือถา้เรียกเป็นชือ่
ฮิบร ูจะเรียกวา่ มิเรียม 
 
การที่เธอเป็นคูห่มัน้ของโยเซฟ แสดงวา่ อีกไม่นานเธอก็จะทาํพิธี
แตง่งานกบัเขาชือ่ของเธอแปลวา่ คนที่มีจิตใจงดงาม 
 
มารียเ์ป็นคนมีจิตใจงดงามจริง ๆ  …. และวนันี้ ทา่นทตูกาเบรียลก็
มาเย่ียมเยียนถึงที่บา้นของเธอ 
 

 

 



ยินดีเถอะ 

 
ลกูา 1:28 
 
เม่ือทา่นทตูกาเบรียลเขา้มาในบา้น  ทา่นก็ทกัทายมารีย ์
“จงยินดีเถอะนะ      เธอเป็นคนที่พระเจา้ทรงโปรดปรานมาก   
พระเจา้สถิตอยูก่บัเธอ    เธอเป็นคนที่ไดร้บัพระพรทา่มกลางสตรี
ทัง้หลาย” 
ที่พระเจา้โปรดปรานเธอน้ัน เพราะพระองคท์รงใหพ้ระคณุกบัเธอ
มากมาย 
พระองคจ์ะทรงใหเ้ธอเป็นมารดาของพระบุตรของพระองค ์
ซึง่เป็นตาํแหน่งที่หญิงสาวชาวยิวตา่งหวงัวา่จะไดเ้ป็นผูน้ั้น 
 
 
 
 
 
 



สูงเกินเอือ้ม? 

 

 
ลกูา 1:29-30 
 
แตเ่ม่ือมารียเ์ห็นทตูองคน้ั์น  เธอก็รูส้ึกงุนงงกบัคาํพูดของทา่น 
และยงัสงสยัวา่ คาํทกัทายที่ทตูสวรรคก์ลา่วน้ัน มีความหมาย
อยา่งไร 
สิ่งที่ทตูสวรรคก์ลา่วเป็นคาํทีส่งูสง่เกินเอือ้ม 
เป็นคาํแห่งพระพรที่เธอไม่คาดคิดมากอ่น 
ทตูกาเบรียลกลา่ววา่ “มารียเ์อ๋ย อยา่กลวัไปเลยนะ ไม่ตอ้งกงัวล 
เพราะวา่เธอเป็นคนที่พระเจา้ทรงโปรดปราน”  
 พระเจา้ทรงโปรดปรานมารีย!์ 
มารียค์งไดแ้สดงความกงัวลออกมาใหเ้ห็น 
เริ่มขมวดคิว้   เริ่มตกใจ  เริม่ตาโต  งุนงง 
ก็ใชน่ะซ ิ เป็นคนที่พระเจา้ทรงโปรดปราน  
 แลว้… ทาํไมหรือ?  เธอจะทาํอะไรไดบ้า้งละ่ ? 
 

 



ลูกชายเยซ ู

 

 
ลกูา 1:31 

 
 

“ดเูถิด เธอจะตัง้ครรภแ์ละคลอดลกูชาย 
จงตัง้ชือ่ลกูชายน้ันวา่ เยซ”ู 

โอ!!!  น่าตกใจจริง ๆ   อะไรกนั ?  จะตัง้ครรภ ์  
 ตัง้ครรภน่ี์มนั 9 เดือน… 

และยงับอกชือ่ของลกูชายดว้ย!! 
ชือ่ “เยซ”ู  เป็นชือ่ที่มาจากคาํวา่ โยชวูา 

แปลวา่ พระยาหเ์วหท์รงชว่ย  พระยาหเ์วหท์รงเป็นความรอด 
มารียพ์ูดอะไรไม่ออก  ดเูหมือนวา่ ทา่นกาเบรียลจะพูดอะไรตอ่….. 

 
 
 



เยซ ู  พระบุตรพระเจา้ 

 

 
ลกูา 1:32 
 
ทตูกาเบรียล กลา่วตอ่ไปวา่ 

“ลูกชายคนน้ีจะย่ิงใหญ่ ใครๆ จะเรียกเขาว่า  
 พระบุตรของพระเจา้สูงสุด 

พระเจา้จะประทานบลัลงักข์องราชาดาวิด     
ซึง่เป็นบรรพบุรุษของเขาใหแ้กเ่ขา” 

 
ในความคิดของชาวยิว   

ลกูชาย คือคนที่เหมือนพ่อทกุกระเดียดนิว้ 
ถอดแบบมายงัไงยงัง ัน้ ถา้บอกวา่ เขาเป็นใคร เป็นบุตรใครเทา่กบั 

เขามีคณุสมบติัของคณุพ่อของเขาเป๊ียบ 
มารียย่ิ์งตาโต…. จะมีลกูชาย… เหมือนกบัพระเจา้!!!   ยงัไงกนั?? 

 



ครอบครองนิรนัดร ์ 

 
  

 
 
ลกูา 1:33 
 
ทตูกาเบรียลยงัพูดไม่จบ   ทา่นกลา่วตอ่ไปวา่ 
“พระองคจ์ะทรงครอบครองเหนือครอบครวัของยาโคบตลอดไป
เป็นนิตยแ์ละอาณาจกัรของพระองคจ์ะไม่มีท่ีสิน้สุดเลย………” 
มารียฟั์งแลว้ก็แปลกใจ  ลกูชายผูนี้ ้จะครอบครองราวกบัราชา 
ไม่ใชค่นธรรมดา แตเ่ป็นราชาที่มีอาณาจกัร!!…. 
เป็นราชาทีเ่ป็นลกูชายของพระเจา้…!!! 
ทา่นทตูจะอธบิายอะไรตอ่อีกไหมเจา้คะ่?….. เธอคงคิด 
 

 

 



ยงัไม่ไดแ้ต่งงานเจา้ค่ะ  

 
ลกูา 1:34 
 
  
แต่… มารียย์งังงอยูม่าก…. เธอถามวา่ 
“ทา่นเจา้คะ่ ทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
ในเม่ือตวัฉันเองไม่ไดมี้สามีนะเจา้คะ่” 
น่ันซ ิไม่มีสามีแลว้จะมีลกูไดอ้ยา่งไร   
แตด่เูหมือนทา่นทตูสวรรคไ์ม่ไดแ้ปลกใจกบัคาํถามนี้ 
ทา่นพรอ้มที่จะตอบ 
 

 
 

 



ดว้ยฤทธิพ์ระวิญญาณ 

 

 
ลกูา 1:35 
 
“องคพ์ระวิญญาณบริสทุธิจ์ะเสด็จลงมาหาเธอ 
ฤทธิเ์ดชขององคพ์ระเจา้สงูสดุจะปกเหนือเธอ 
ดงัน้ัน พระบุตรผูบ้ริสทุธิท์ี่จะบงัเกิดมาน้ัน  
จะถกูเรียกวา่ พระบุตรของพระเจา้” 
ทา่นทตูกาํลงับอกมารียว์า่  เธอไม่ไดจ้ะมีครรภแ์บบคนอื่น  
การตัง้ครรภข์องเธอน้ัน  
เป็นดว้ยฤทธิข์องพระวิญญาณบริสทุธิข์องพระเจา้ 
พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้รา้งสรรพสิ่ง 
พระองคท์รงประสงคใ์หเ้ป็นอยา่งไร แมจ้ะเหนือธรรมดามนุษย ์
พระองคก็์ทรงทาํไดท้ ัง้สิน้ 
 
 
 



ไม่มีสกัอย่าง ท่ีพระเจา้ทรงกระทาํไม่ได ้

 
 ลกูา 1:36 
 
เอลีซาเบธ ภรรยาของเศคารยิาหต์ัง้ครรภห์กเดือนแลว้ 
หญิงชรา แตท่อ้งโต  เป็นเรื่องน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ 
ใคร ๆ ก็รูว้า่เธอเป็นหมนั ไม่สามารถมีลกู 
แตเ่ม่ือพระเจา้ทรงประสงค ์  
อะไร ๆ  ก็ไม่อาจขดัพระทยัของพระองค ์
เอลีซาเบธมีครรภเ์ม่ือชรา  หนา้ตาของเธอเบิกบาน  
ดูซิ.. ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระองค ์ ทรงท าไม่ได ้
 

 

 

 



พรอ้มแลว้เจา้ค่ะ  

 

 
 ลกูา 1:38 
 
มารียคิ์ดไดว้า่ ญาติผูใ้หญข่องเธอยงัตัง้ครรภ ์
ดงัน้ัน  เธอก็มีครรภโ์ดยฤทธิเ์ดชของพระเจา้ไดเ้ชน่กนั 
เธอจึงกลา่วออกมาวา่ 
“ดูเถิด  ฉนัเป็นทาสของพระเจา้อยู่แลว้ 
ฉนัพรอ้มท่ีจะใหเ้ป็นไปตามค าของท่านเจา้คะ่” 
ทตูสวรรคก์าเบรียลพยกัหนา้ยิม้นอ้ย ๆ   แลว้จึงลาจากเธอไป …… 
วนัน้ันเอง พระบุตรของพระเจา้ก็ไดม้าเกิดในครรภข์องหญิงสาว
พรหมจารีย ์นามวา่ “มารีย”์ 
 
 
 
 
 



เย่ียมเยียน  

 

 
ลกูา 1:39 
 
หลงัจากที่ไ้ดพ้บทตูสวรรคไ์ม่นาน   
มารียก็์รีบเดินทางไปบา้นของเอลีซาเบธ 
ซึง่อยูแ่ถบภเูขาแห่งยเูดีย 
เธออยากเลา่ทกุอยา่งที่ไดพ้บใหก้บัเอลีซาเบธฟัง 
เธออยากคยุ  อยากจะไดน่ั้งขา้ง ๆ เอลีซาเบธ   
และขอคาํแนะนําตา่ง ๆ 
เม่ือมาถึง  ”สวสัดีคะ่  หนูมาแลว้” 
 

 

 



ดิน้ทกัทาย 

 

 

 
 ลกูา 1:41-43 
 
ทนัใดน้ันเอง  ทารกในครรภข์องเอลีซาเบ็ธก็ดิน้… ดิน้จนเห็น
กระดึบ กระดึบที่พุงอนัใหญโ่ตของเธอ 
เวลาน้ัน พระวิญญาณของพระเจา้ทรงลงมาเหนือเธอดว้ย 
เธอเป็นสขุ  ปลาบปลืม้อยา่งไม่มีอะไรจะมาเทียบได ้  
  
“มารีย…์.ถา้เทียบกบับรรดาผูห้ญิงทัง้หลาย    
เธอไดร้บัพระพรมากจริง ๆ  รูไ้หม? 
ทารกในครรภข์องเธอก็ไดร้บัพระพรดว้ย 
ดซู ิพระเจา้ทรงอนุญาตใหม้ารดาของพระผูเ้ป็นเจา้มาเย่ียมเยียน
ฉัน” 
 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/06/Daily2013_6_28-2.png


คาํสรรเสริญพระเจา้ 

 

ลกูา 1:46-51 
 



 

 

ลกูา 1:52-56 
มารียอ์ยูก่บัเอลีซาเบธ 3 เดือนจึงกลบัไปนาซาเร็ธ 

 



แสนจะดีใจ  

  

 
ลกูา 1:57-58 
 
 
ใกลถึ้งเวลาที่เอลีซาเบธจะคลอดบุตร ใคร ๆ ตา่งก็ทายกนั  
อยากใหไ้ดล้กูชาย 
ทัง้ ๆ ที่เศคาริยาห ์และเอลีซาเบธรูอ้ยูว่า่  
ทัง้สองจะไดล้กูชายแน่นอน 
และแลว้... 

“ผูช้าย…. ผูช้าย!  ป้าเอลีซาเบธคลอดลูกเป็นชาย “ 
ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนบา้นตา่งพากนัดีใจยกใหญ่ 

กระโดดโลดเตน้กนัดว้ยความยินดี 
คนที่ดีใจสุดก็คือ เศคาริยาหแ์ละเอลีซาเบธน่ันเอง 

 
 
 
 
 
 



มาตัง้ชือ่กนั  

 
ลกูา 1:59-61 

 
แลว้อยูม่าวนัที่แปด ก็พาเด็กนอ้ยมาเขา้สหุนัต (ตดัปลายองคชาติ 
เป็นธรรมเนียมของชาวยิว) 
“เอา้ ตัง้ชือ่ไปเลย ใหช้ือ่เศคาริยาหต์ามพ่อ  
เบน เศคาริยาห ์เป็นไง ดีไหม?” 
“ไม่ไดจ้ะ๊” เอลีซาเบธตอบ “ตอ้งใหช้ือ่วา่ ยอหน์เทา่น้ัน” 
“แตไ่ม่มีญาติคนไหนชือ่ยอหน์เลยนะ  แลว้จะมาตัง้ชือ่แหวกแนว
อยา่งนีไ้ดไ้ง?” 
“ไป  ไปถามพ่อของเขาแลว้กนัวา่ จะใหช้ือ่อะไร “ 
“ตกลง ไปถามพ่อแลว้กนั” 
 

 

 
 



ลูกตอ้งชือ่ยอหน์ เท่าน้ัน! 

 
ลกูา 1:63-64 
 
 
เศคาริยาหก็์เอากระดานชนวนมาเขยีนวา่ 
“ยอหน์”      
 
ทนัใดน้ันเอง    เศคาริยาหก็์มีเสียงเปลง่ออกมา 
“ยอหน์  เขาตอ้งชือ่ยอหน์” 
“ฮา้…. ทา่นพูดไดแ้ลว้หรือน่ี?” 
“เออ!”   เศคาริยาหต์กใจวา่ตวัเองมีเสียงแลว้  
“สรรเสริญพระเจา้ ขอบคณุพระเจา้!” เขารอ้งเสียงดงั 
 
 
 
 
 
 



มีชือ่เสียงตัง้แต่เกิด 

 
ลกูา 1:65-66 
 
  
เรื่องที่เกิดขึน้นีท้าํใหผู้ค้นตา่งกลวักนัไปหมด… 
ตา่งพากนัเอาเรื่องเด็กนอ้ยยอหน์ ไปเลา่สูก่นัฟังทัว่ยเูดีย 
ทาํใหใ้คร ๆแถบน้ัน ก็รูจ้กัยอหน์มาตัง้แตเ่พ่ิงคลอด 
ยอหน์กลายเป็นคนที่ชาวบา้นชาวเมืองสนใจมาก 
เพราะเขาเกิดมาเม่ือพอ่แม่ชราแลว้  เป็นการเกิดที่มหศัจรรย ์
ชือ่ก็แปลกออกไปจากที่ควรจะเป็น ไม่เป็นชือ่ตามธรรมเนียม 
ทตูสวรรคไ์ดม้าบอกลว่งหนา้วา่ เขาตอ้งชือ่ยอหน์ 

เด็กคนนีจ้ะเป็นอยา่งไรตอ่ไปนะ? … ทกุคนคิด 
ดซู ิ พระเจา้อยูก่บัเขาจริง ๆ  เห็นชดัเลย 

 

 

 



คาํขอบคุณจากหวัใจพ่อ  

 

 

ลกูา 11:67-72 
 



 

 

 

 

ลกูา 11:73-79 
 



เขม้แขง็ในวิญญาณ 

-  

 
ลกูา 1:80d 
 
ยอหน์เติบโตขึน้อยา่งไร  เพ่ือน ๆ ลองคิดซ ิ
คณุพ่อ คณุแม่ตอ้งดูแลเขาอยา่งดี 
เป็นลกูเล็กที่เกิดมาในยามที่พ่อแม่ชราแลว้ 
ยอ่มเป็นที่รกัของทา่นทัง้สองมากๆ….. 
แม่ดแูลใหกิ้นอยูอ่ยา่งดี แน่ใจวา่เขาจะเติบโตมาแขง็แรง 
สว่นพ่อก็สอนเรื่องตา่ง ๆ ที่เด็กชายตอ้งรู ้
เขาจะเป็นชายหนุ่มที่รอบรู…้. 
เป็นลกูผูช้ายเต็มตวั   
 
 
 



ทํางานในถิ่นกนัดาร  

 

 
ลกูา 1:80ข 
 
เม่ือโตแลว้  ยอหน์ใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูใ่นถ่ินกนัดาร 
แทนที่จะอยูใ่นเมือง 
เขาไปทาํอะไรในถ่ินกนัดาร? ลองคิดซ…ิมนัลาํบากหรือสบาย  …. 
เพ่ือนเยอะหรือนอ้ย 
ทาํไมเขาไปอยูท่ี่น่ัน  ถา้ไม่ไดส้งุสิงกบัคน เขาทาํอะไรอยู?่ 
พระคมัภีรบ์อกวา่ เขาเขม้แขง็ในวิญญาณ 
ซึง่หมายถึงเขามีบุคลิกลกัษณะที่แขง็แกรง่ 
เป็นคนเขม้แขง็  เอาจริงเอาจงั 
เป็นคนที่ตรงไปตรงมา  จริงก็วา่จริง ไม่ก็วา่ไม่ 
ไม่มีคาํหลอกลวงจากปากของเขา 
 


