
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพรสไบทีเรียนวันน้ี Presbyterians Today｜บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 2018 
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พระเจ้าทรงยกผู้ต่ําต้อยให้สูงข้ึน 
º·ÀÒÇ¹Òã¹à·È¡ÒÅàµÃÕÂÁÃÑºàÊ´ç¨µÒÁº·à¾Å§ÊÃÃàÊÃÔ¢Í§¹Ò§ÁÒÃÕÂì 
 
เกี่ยวกับบทภาวนา 

ขณะท่ีวางแผนทำบทภาวนาเตรียมรับเสด็จปี 2018 สำหรับนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันน้ีจากข้อ 

52 บทเพลงสรรเสริญของนางมารีย์ ซ่ึงรู้จักกันดีในนามผู้ยกย่อง จากพระกิตติคุณลูกาบทท่ี 1 ได้

เข้ามาในหัวของฉันตลอดเวลา พระองค์ได้ปลดผู้มีอำนาจจากบังลังค์ของเขาและได้ยกผู้ต่ำต้อย

ให้สูงข้ึน 

 

ฉันได้เร่ิมต้นนึกถึงเวลาเหล่าน้ันท่ีพระเจ้าได้ทรงยกฉันให้สูงข้ึน ฉันได้เร่ิมต้นนึกถึงผู้คนเหล่าน้ันท่ี

ได้ให้บทเพลงสรรเสริญเป็นของขวัญแก่ฉัน – เป็นโน้ตเพลงท่ีสวยงามของพระเจ้าท่ีได้ทรงทอด 

พระเนตรมาท่ีเขาเหล่าน้ันด้วยความเมตตา ฉันได้นึกถึงว่าโลกของเราว่ามีความต้องการพระผู้ -

ช่วยให้รอดอย่างเหลือเกิน และดังน้ีแหละบทภาวนาปีน้ีเพ่ือท่านรวมท้ังเพ่ือนๆและครอบครัวของ

ท่านสำหรับคนแปลกหน้าท่ีอยู่ถัดไป - ซ่ึงเป็นการเตือนใจว่าพระเจ้าทรงมีบทเพลงเพ่ือเราทุกคน 
 

ลองถามแอนดรูว์ เวทเตอล่ี ผู้เขียนบทกลอนและเป็นช่างศิลป์ออกแบบของบทภาวนาน้ี แอนดรูว์

น้ีเองเคยเรียนอยู่ในช้ันระวีวารศึกษาตอนท่ีฉันเป็นครูฝึกหัดท่ีโบสถ์ตอนท่ีฉันเรียนในโรงเรียน

พระคริสตธรรม ซ่ึงในตอนน้ันฉันได้เห็นบางอย่างในตัวเขามากกว่าความพิการของเขาเอง เกิดมา

ด้วยภาวะดาวน์ซินโดรม ไม่มีอะไรมาหยุดย้ังแอนดรูว์ได้ และเด๋ียวน้ีเขาได้ใช้ความสามารถทาง

ศิลปะในการปลุกให้ผู้ท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้ต่ืนตัวใช้ความสามารถของตนเอง 

 

คริน แวน ทาเทนโฮฟ ได้มาร่วมเขียนบทภาวนาน้ีกับฉัน ผู้ท่ีได้ให้ความคิดเห็นในสัปดาห์ท่ี 1 และ 

2 เขามีลูกชายท่ีภาวะสมองไม่พัฒนาหรือออติซ่ึม ครินรู้ดีว่าการต่อสู้กับ”ระบบ” น้ันมันยากขนาด

ไหนเพ่ือท่ีจะให้ลูกชายของเขาได้ข้ึนช่ือว่า “เป็นคนปกติ”  

 

สำหรับตัวฉันเอง, โครงการน้ีมันอยู่ในใจเลยทีเดียว. ฉันมีน้องชายท่ีต้องดูแลพิเศษและมีความ

ลำบากในการใช้ชีวิตในโลกน้ี. เวลาแห่งการรอรับเสด็จของเขาเหมือนไม่มีวันส้ินสุด, แต่พระเจ้า

กำลังทรงทำงานในบทเพลงสรรเสริญของน้องชายของฉันอยู่ 

 

ขอให้บทภาวนาน้ีซ่ึงได้รับการดลใจจากบทเพลงของนางมารีย์ ได้เป็นพระพรแห่งการรับเสด็จแก่

ท่าน. ให้เป็นส่ิงเตือนใจเราท้ังหลายถึงความต้องการอะไรก็ตามของเรา, พระเจ้าจะช่วยยกเราให้

สูงข้ึน  

 

ดอนน่า ฟริสคเนคต์ แจ๊คสัน (Donna Frischknecht Jackson) 

บรรณาธิการ นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันน้ี  ช่ือรูป: แขนท่ีอ้ารับ 
 
 
 
 
 



 



 《老會》Presbyterians Today｜ 2018待降節靈修 
 

� สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ � 
 วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 
มารีย์จึงกล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า 

และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีด์ิในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า 

เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อย ของทาสของพระองค์  

นี่แน่ะ ต้ังแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก”  

- ลูกา 1:46-48  

 

จงลุกข้ึน 
มองดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่า 

ได้เห็นแสงสว่างส่องทอดมา 

ลุกโชนสว่างโชติช่วง 

แต่งแต้มดวงดาวในรุ่งเช้า 

เราสุขใจที่ได้เห็นมันส่องประกาย 

จากดินแดนท่ีความรักนั้นสดใหม่ 

เปลี่ยนรุ่งสางให้สว่าง 

ชีวิตใหม่ได้ปรากฏต่อเราแล้ว 

แหงนมองท้องฟ้าท่ีประดับประดาด้วยแสงสว่าง 

- แอนดรูว์ เวทเตอลี่ 
 

ในเทศกาลรับเสด็จนี้ เราจะอาศัยอยู่ในพระสัญญา 

ของพระเจ้าท่ีจะเปลี่ยนรุ่งสางให้สว่างได้อย่างไร? 
 

พระเจ้าแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ โปรดย้ำเตือนให้เราเห็นแสงสว่างของพระองค์เสมอ –  

แม้ว่าจะเราจะอยู่ในความมืด อาเมน 

 
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                     ช่ือรูป: ดาวมหัศจรรย์แห่งราตร ี





วันจันทรท์ี่ 3 ธันวาคม

จิตวิญญาณที่ชื่นชมยินดี

จงช่ืนชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกคร้ัง

ว่าจงช่ืนชมยินดีเถิด- ฟิลิปปี 4:4

และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีด์ิในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้

รอดของข้าพเจ้า- ลูกา 1:47

ลองนึกถึงเหตุการณ์ท่ีคุณมีความสุขท่วมหัวใจ เวลาท่ีเรา

นมัสการ ครอบครัวรวมตัวกัน หรือ การได้ช่ืนชมธรรมชาติท่ี
งดงาม ในฐานะพ่อของเด็กพิเศษ ผมคิดถึงการแข่งโอลิมปิก
ของเด็กพิเศษท่ีมีปัญหาทางพัฒนาการ มันเป็นการจัดงานให้

เห็นถึงคุณค่าของมนุษย์ทุกคน คุณค่าของพวกเขาในสายพระ
เนตรของพระเจ้า ไม่ใช่ตามแบบโลกน้ี นับต้ังแต่โค้ช คนจับ
เวลา เหล่าอาสาสมัครท่ีเชียร์ท่ีเส้นชัย เป็นการส่งสัญญาณ

บอกว่า ให้มีความยินดี เพราะคุณเป็นลูกของพระเจ้า

ผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจในขณะท่ีสนามกีฬาแน่น

ไปด้วยผู้คนมองดูการแข่งขัน มีเด็กชายคนหน่ึงท่ีมีความพิการ
ทางสมอง ประสบปัญหาในการพยุงตัวเองให้ว่ิงไปตามลู่ว่ิง เขา
เซไปมาจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง ร้องดังออกมาด้วยน้ำเสียง

เศร้าๆ แต่ในขณะน้ีเองฝูงชนในสนามลุกข้ึน โห่ร้องให้กำลังใจ 

จนเขาเข้าเส้นชัย พวกเราก็ตะโกนให้กับความสำเร็จของเขา 
เป็นการตอกย้ำคำขวัญของโอลิมปิกพิเศษท่ีว่า ”ให้ฉันชนะ แต่

หากฉันไม่ชนะก็ขอให้ฉันกล้าที่จะมีความพยายาม” 

- ค. ว. ท.

-

อะไรท่ีทำให้จิตวิญญาณของคุณช่ืนชมยินดีเหมือนนางมารีย์?

ไม่ว่าเราจะพบเจอสถานการณ์อย่างไร พระเจ้าขอทรงช่วยเรา

ให้มีความช่ืนชมในความรักอันไม่ส้ินสุดของพระองค์ อาเมน

พลังของ แมคนิฟิเคชั่น MAGNIFICATION

จงยกย่องพระเจ้าของเรา - สดุดี 99:5

มารีย์จึงกล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า..” -

ลูกา 1:46

Magnification มีความหมายสองประการ และถ้าเราพิจารณาทีละ
ประการ เราจะเข้าใจว่าทำไมมารีย์ถึงต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า
ออกมาเป็นบทเพลง

ความหมายแรกคือการทำให้บางส่ิงขยายใหญ่ข้ึน เหมือนรูปภาพท่ี
ถูกถ่ายด้วยกล้องส่องทางไกลอวกาศ มันโฟกัสจุดเล็กๆท่ีห่างไกลใน

อวกาศ แต่มันช่วยให้เราค้นพบกาแล๊กซ่ีอ่ืนๆท่ีใหญ่กว่าของเรามาก 

หลายๆคนเข้าใจว่าขณะท่ีพระเจ้าทอดพระเนตรดูจิตวิญญาณของ
นางมารีย์ พระเจ้าขยายความชอบธรรมของเธอแม้ว่าเธอจะมีฐานะ

ต้อยต่ำ มันเป็นเหมือนอารมณ์ความรู้สึกขณะเราร้องเพลง
คริสต์มาส “เป็นเวลาท่ีพระคริสต์ได้ประสูติ (O, Holy Night)” ท่อน 

พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกน้ี เพ่ือเปล้ืองหน้ีความบาป (till 

he appeared and the soul felt its worth)

ความหมายท่ีสองก็คือ การยกย่องหรือถวายเกียรติ มารีย์ได้
สรรเสริญพระเจ้าท่ีได้เลือกเธอให้เป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด 

แสงสว่างขณะท่ีทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวกับเธอได้ส่องผ่านจิตวิญญาณ
ของเธอและ ขยายความรักของพระเจ้าท่ีมีต่อมวลมนุษย์ น่ีคือพลัง
ของ Magnification 

- ค. ว. ท.

เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์ได้ฉายแสงแห่ง
ความรักของพระเจ้าให้แก่โลก?

โอข้าแต่พระเจ้า ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ี ขอให้เราได้ค้นพบ

คุณค่าของการเป็นลูกของพระองค์อีกคร้ังและรักษามันให้ดี อาเมน

ทางแห่งความรอด
เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพ่ือจะแสวงหาและช่วยผู้ท่ีหลงหายไปน้ันให้

รอด -ลูกา 19:10

และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีด์ิในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด

ของข้าพเจ้า- ลูกา 1:47

เม่ือพูดถึงการไถ่บาป มีหลายแง่มุมให้เราได้ระลึกถึง แต่แน่นอนว่า
เราสามารถเห็นว่าคำสอนของพระเยซูช่วยให้เรา ”รอด” จาก
หลุมพรางต่างๆของชีวิต พระองค์ช่วยเราจากความวิตกกังวลและ

เตือนใจเราถึงความห่วงใยของพระเจ้า พระองค์ช่วยป้องกันเราจาก
วัตถุนิยมฝ่ายโลก

สอนให้เราสะสมทรัพย์นิรันดร์ในสวรรค์ พระเจ้าช่วยเราให้ออก

จากความใจแคบในความรัก แผ่ความไปต่อผู้อ่ืน แม้กระท่ังศัตรู

เพ่ือให้เข้ากับเทศกาลรับเสด็จ พระเจ้าขจัดความรู้สึกด้อยค่า
ของเราออกไป พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงนับแม้ผมทุกเส้น

ของเรา แม้เราจะหลงออกจากทางของพระเจ้าไปไกลแค่ไหน 

พระองค์ทรงประทานแสงสว่างนำทางให้เราได้กลับบ้านเสมอ

- ค. ว. ท.
-

คำสอนของพระเยซูช่วยเราจากความผิดพลาดในชีวิตได้
อย่างไร?

ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะเข้าใจ

ทางแห่งความรอดของพระเยซูด้วย อาเมน

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม



วันพฤหัสบดทีี่ 6 ธันวาคม

ต้นกำเนิดต่ำต้อย, ปลายทางรุ่งโรจน์

ให้พ่ีน้องท่ีต่ำต้อยภาคภูมิใจเม่ือได้รับการเชิดชู - ยากอบ 1:9

เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อย ของทาสของ
พระองค์ - ลูกา 1:48

ให้นึกถึงชีวิตท่ีถ่อมพระทัยของพระเยซู ทรงบรรทมในรางหญ้า 

ทรงเป็นช่างไม้และได้เรียนหนังสือท่ีบ้าน ไม่เหมือนเหล่า

อาจารย์คนอ่ืนๆ เม่ือสาวกถามพระองค์ว่าทำอย่างไรจะได้เป็น

ใหญ่ในสวรรค์ พระองค์ตรัสตอบว่า “คนท่ีจะได้เป็นใหญ่ในพวก

ท่านจะต้องรับใช้ผู้อ่ืน” ในวันสุดท้ายของพระองค์ ทรงล้างเท้า

สาวก 

ทรงถูกตรึงกางเขนร่วมกับโจรนอกกรุงเยรูซาเล็ม แม้กระน้ันนัก

กวีท่ีโด่งดัง กล่าวว่า

“กองทัพเรือท้ังหมดท่ีเคยสร้างมา รัฐสภาท้ังหมดท่ีเคยน่ัง 

กษัตริย์ทุกองค์ท่ีเคยปกครอง หาได้อะไรมีผลท่ีทรงพลังต่อชีวิต

ของมนุษยชาติบนโลก เท่ากับชีวิตท่ีโดดเดียวหน่ึงชีวิตน้ัน”

บทเพลงสรรเสริญของมารีย์เป็นตัวอย่างของการโอ้อวดในพระ

ธรรมยากอบ แต่ไม่ใช่การโอ้อวดตัวเอง แต่เป็นการโอ้อวดพระ

เจ้าท่ีได้ยกเราข้ึนจากความต่ำต้อยของเรา เร่ิมต้นจากเราทุกคน

- ค. ว. ท.

คุณเคยเห็นพลังของความถ่อมใจในโลกของเราหรือไม่?

โอ้ พระเจ้า ขอทรงฝึกสอนเราให้เห็นความสง่างามของ
พระองค์ท่ีโลกมองข้าม อาเมน

ความโปรดปรานของพระเจ้ามีแด่ทุกคน

พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า...เพ่ือประกาศ
ปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า - ลูกา 4:18-19

ต้ังแต่น้ีไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก - ลูกา 1:48

ธรรมเนียมสำคัญอย่างหน่ึงในพันธสัญญาเดิมคือปีแห่งการปลอด

ปล่อยคือปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า ทุกๆ 50 ปีเม่ือมาถึงปี

น้ี หน้ีจะถูกยกหน้ี ดินแดนของครอบครัวจะได้คืน ทาสและนักโทษ

จะถูกปล่อยตัว ในพระธรรมลูกาตอนต้น ขณะน่ังอยู่ในธรรมศาลา

ในบ้านเกิดเมืองนาซาเรธ พระเยซูได้อ่านคำทำนายของผู้เผยพระ

วจนะอิสยาห์เก่ียวกับพระเมสสิยาห์ท่ีจะมาปรากฏในช่วงเวลาน้ัน

แก่คนยิวและคนต่างชาติ พระองค์เปิดหนังสือม้วนออก ตรัสว่า 

“วันน้ีพระสัญญาท่ีท่านได้ยินน้ีก็ได้เป็นจริง” 

น่ีไม่ใช่คำสรุปของพระคำตอนน้ีหรือ? พระเจ้าทรงรักทุกคนอย่าง

เท่าเทียม แต่ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ท่ีกลุ่มคนท่ีต่ำต้อยบน

โลก พระเยซูได้ประกาศยุคใหม่ เวลาท่ีหญิงพรหมจารีชาว

ปาเลสไตน์ได้เป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด ชาวประมงได้

เปล่ียนเป็นอัครสาวก และพวกนอกรีตได้ร่วมโต๊ะเสวย นางมารีย์

ได้เตือนเราว่า ในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทอดพระเนตรดูเราด้วย

ความเมตตา

- ค. ว. ท.

ด้วยความกตัญญูคุณสามารถนึกถึงเหตุการณ์ใดบ้างท่ีพระเจ้า

แสดงความโปรดปรานต่อคุณ?

พระเจ้าแห่งความรัก ขอบพระคุณท่ีเฝ้าดูเราด้วยความพระเมตตา
อันไม่รู้จบของพระองค์ อาเมน

บทเรียนในการถ่อมตัว

ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกัน - 1 เป
โตร 5:5

ในขณะท่ีผมเดินทางไปเม็กซิโก ผมไปร่วมรับประทานอาหาร

กลางวันกับศิษยาภิบาลท้องถ่ินคนหน่ึง มีภรรยาและลูกส่ีคน บ้าน

พวกเขาใหญ่กว่ากระท่อมเล็กน้อย ไม่มีประปาหรือไฟฟ้า ต้ังอยู่ริม

แม่น้ำโคโลราโด้ น้ำในแม่น้ำสกปรกเพราะของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมทางเหนือ

เหล่าลูกชายของศิษยาภิบาลชวนผมว่ายน้ำเล่นกับพวกเขา ผมตก

ลงแบบอึกอัก!แต่ปิดปากเงียบไม่บอกว่าผมว่ายน้ำไม่เก่ง หลังว่าย

น้ำไปซักพัก ผมพยายามตะกายข้ึนฝ่ัง

ก็รู้ตัวว่าลอยล่องมาถึงเข่ือนกันน้ำ ผมเพ่ิงเห็นว่ารองเท้าแตะ

ผมอยู่ไกลออกไปมาก ทันใดน้ันเองผมก็รู้สึกถูกแตะท่ีเท้าเบาๆ 

ผมก้มลงมองเห็นศิษยาภิบาลคนน้ันคุกเข่าลงอยู่ในโคลน มีผ้า

เช็ดเท้าและรองเท้าแตะผมอยู่ในมือของเขา เขาเร่ิมเช็ดเท้าให้

ผม ทีแรกผมก็พยายามขัดขืนแต่ต่อมาก็ปล่อยให้เขาทำ 

ผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกต่อการสัมผัสของเขาน้ัน ความรัก

ผ่านรอยย้ิมของเขา หรือการโอบไหล่กันขณะเราเดินกลับจากท่ี

น่ัน 

- ค. ว. ท.

คุณสามารถแสดงความรักในเทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ีผ่าน

การกระทำง่ายๆได้อย่างไรบ้าง?

โอข้าแต่พระเจ้า ขอทรงห่มเราด้วยความถ่อมสุภาพเพ่ือผู้อ่ืนจะ
ได้เห็นพระคริสต์ในเรา อาเมน

วันศุกรท์ี่ 7 ธันวาคม

วันเสารท์ี่ 8 ธันวาคม



� สัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ �

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม

น่ีแน่ะ ต้ังแต่น้ีไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก เพราะว่าผู้
ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพ่ือข้าพเจ้า พระนามของ
พระองค์ก็บริสุทธ์ิ 

พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ ในทุก
ยุคทุกสมัย - ลูกา 1:48-50

ผู้พิทักษ์สันติสุข
ทูตสวรรค์ส่งข่าวดีแห่งความปติิยินดี 
จากพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบน
แสงสว่างบริสุทธิ์ส่องมายังโลก 

ทีส่ิ่งทรงสร้างถือกำเนิด ที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ 
ทีค่วามฝันกลายเป็นจริง 

ทูตสวรรค์คุกเข่าลงและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“เรารักเจ้า จงใหฝ้่ายเนื้อหนังที่มตะให้เก็บเงียบไว”้ 

ใครจะสวมเสื้อคลุมและมงกุฎ? 

พวกเราไง พี่น้องทั้งหลาย 

ทูตสวรรค์โปรยแสงสีเงินระยิบระยับ 

เธอดีดพิณทองคำ
ความปิติจงมีแต่โลก 

ไม้กางเขนของเรา หลุมฝังศพ และท้องฟ้า 

จากพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบน
- แอนดรูว์ เวทเตอล่ี 

เราสามารถแบ่งปันข่าวดีแห่งความปิติจากทูตสวรรค์ใน
เทศกาลน้ีได้อย่างไร?

พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ย่ิง ขอทรงช่วยให้เราเปล่งเสียงท่ีจะแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐการประสูติขององค์พระผู้ช่วยอีกคร้ังด้วย อาเมน





วันจันทรท์ี่ 10 ธันวาคม

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่กับเรา

ข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจท้ังส้ินของพระองค์ และ
ตรึกตรองถึงกิจการอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ - สดุดี 77:12

ผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพ่ือข้าพเจ้า - ลูกา 1:49

มารีย์ระลึกเสมอว่าสถานะท่ีเธอได้เป็นมารดาของพระผู้เป็นเจ้า
น้ันไม่ได้เกิดจากความชอบธรรมของเธอ แต่เกิดจากฤทธ์ิอำนาจ
ของพระเจ้า

เช่ือกันว่าเราแบ่งปันประสบการณ์เลิกจากสุราในหนังสือ AA 

Big Book ในช่วงคำสัญญามีท่อนหน่ึงกล่าวว่า “หลังเลิก เราจะ
ระลึกได้ว่า พระเจ้าทรงทำให้เราในส่ิงท่ีเราไม่สามารถทำมันได้
ด้วยตนเอง” 

น่ีไม่ได้หมายความว่า เราละเลยความรับผิดชอบ หรือว่าเราอยู่
เฉยๆ มันหมายความว่าเม่ือเราเข้าส่วนกันกับพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ เม่ือเราเดินในฝ่ายวิญญาณ ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีเหนือความ
คาดหมายของเราก็จะเกิดข้ึน คุณสงสัยในข้อน้ีหรือเปล่า? ให้
ลองอ่านพระธรรม “กิจการของอัครทูต” จริงๆแล้วมันคือ 

“กิจการของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงฤทธ์ิ
เดชของพระเจ้าท่ีทำการผ่านมนุษย์ธรรมดาๆ

- ค. ว. ท. 

เราพยายามควบคุมส่ิงต่างๆมากเกินไปหรือเปล่า พ่ึงกำลัง
ของตัวเองเพียงลำพังหรือไม่?

พระเจ้าแห่งความรัก ขอทรงสอนเราให้รู้ว่า ถ้าเรายอมจำนน
ต่อฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์จะทำให้ทางของเราดียอด
เย่ียม อาเมน

ความรักอันอุดมของพระเจ้า

ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดย
พระคริสต์ - เอเฟซัส 1:3

น่ีแน่ะ ต้ังแต่น้ีไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก - ลูกา 1:48

ในบทเพลงสรรเสริญของมารีย์ เธอรับรู้และได้สงวนไว้ซ่ึงพรของ
เธอ

แล้วคุณล่ะ ได้เก็บรักษาพระพรของคุณท่ีพระเจ้าประทานให้อย่าง
ล้นเหลือผ่านทางพระเยซูหรือไม่? ถ้าเราวัดมาตราฐานคุณค่าของ
ตนเองตามแบบโลกน้ี - ตำแหน่ง หน้าท่ีการงาน ความร่ำรวยหรือ
อิทธิพล เราอาจจะพบว่าเราขาดแคลน

ดังน้ันถ้าเราสวมความรักของพระเจ้าท่ีทรงยกเราข้ึนเหมือนปีกนก
อินทรี อย่างไรก็ตามเราจะค่อยๆระลึกได้ถึงสัจจะถ้อยคำของ
อาจารย์เปาโลท่ีส่งถึงชาวเอเฟซัส เรามีของประทานฝ่ายจิต
วิญญาณทุกอย่างท่ีจำเป็น เหมือนเช่นในบทเพลง โอความสัตย์จริง
ยืนยง (Great Is Thy Faithfulness) ท่อนท่ีว่า อวยพรให้มีกำลังใจ มี
ความหวังอันพิไล ในทางดำเนิน (Blessings all mine, with ten 

thousand beside!) ท่ีแปลว่าพระพรท้ังส้ินเป็นของฉัน ยังไม่นับอีก
เป็นหม่ืน

- ค. ว. ท.

เราจะสามารถนับพระพรในชีวิตเราให้ครบถ้วนได้อย่างไรใน
เทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ี และในเทศกาลอ่ืนๆ?

โอข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงเลือกข้าพระองค์ท้ังหลาย
ให้ได้รับพระพรอันอุดมของพระองค์ อาเมน

ความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบเรา

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นท่ียกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ ขอพระสิริของ
พระองค์อยู่ท่ัวท้ังแผ่นดินโลก - สดุดี 108:5

พระนามของพระองค์ก็บริสุทธ์ิ - ลูกา 1:49

บทเพลงของมารีย์มีความหมายท่ีทรงพลังหลายระดับ แต่ท่ีสุดคือ
การสรรเสริญถึงความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าองค์บริสุทธ์ิแห่ง
อิสราเอล

เราอยู่บนโลกท่ีซ่ึงความศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ้าถูกพรากไปจากชีวิต
เรา บริษัทห้างร้านต่างๆนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ มันเป็นการ
สัญญาหลอกหลวงเพ่ือสนองความต้องการลึกๆของเรา เพ่ือให้ได้

มาถึงวัตถุฝ่ายโลก แต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำรงอยู่ในความ
บริสุทธ์ิของพระองค์เพ่ือจะได้เห็นการดำรงอยู่ขององค์
พระผู้สร้าง ในทุกแห่ง หมายความว่าให้เราจดจำไว้ว่าเรามา
จากไหนและสุดท้ายจะกลับไปท่ีไหน ความบริสุทธ์ิของพระเจ้า
อยู่ล้อมรอบเรา

- ค. ว. ท. 

มีช่วงเวลาไหนบ้างท่ีเราจะปลีกตัวออกมาสังเกตหาความ
บริสุทธ์ิของพระเจ้ารอบๆตัวเรา?

โอข้าแต่พระเจ้า ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ี ขอทรงช่วยให้
เราผ่อนคลายและได้ล้ิมรสสัมผัสการปรากฏของพระองค์ด้วย 

อาเมน

วันพุธที่ 12 ธันวาคม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม



วันพฤหัสบดทีี่ 13 ธันวาคม

การแสดงความรัก

ความล้ำลึกท่ีซ่อนไว้หลายยุคและหลายช่ัวอายุคน ซ่ึงเวลาน้ี
โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้ว 

- โคโลสี 1:26

….ในทุกยุคทุกสมัย - ลูกา 1:50

มารีย์ได้รับนิมิตเก่ียวกับคำพยากรณ์ท่ีเธอจะมีบทบาทในการ
แสดงความรักของพระเจ้าท่ีจะส่งสะท้อนผ่านไปในทุกยุคทุก
สมัย เม่ือเราฉลองเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ี 

เรามีโอกาสท่ีจะเพลิดเพลินกับบทบาทในการประมวลเอาส่ิงท่ี
ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากการเช่ือพระเยซูมาเป็นการผจญภัย
ในความเช่ือ เราสามารถเพลิดเพลินกับส่ิงท่ีอาจารย์เปาโล
เรียกว่าความล้ำลึกท่ีบัดน้ีได้ปรากฏแก่เราท้ังหลายแล้ว

อะไรคือความล้ำลึกท่ีว่าน้ี? ส่ิงทรงสร้างท้ังส้ินของพระเจ้ารัก
ใคร่กลมกลืนกัน และคุณค่าของเราในสวรรค์น้ันนิรันดร มันคือ
ความจริงท่ีจะถามคำถาม เราจะแบ่งปันข่าวดีน้ีให้คนอ่ืนๆผ่าน
คำพูดและการกระทำของเราได้อย่างไร 

ดังเช่นมีคำกล่าวเร่ืองความเช่ือว่า เรากำลังทำส่วนของเรา ใน
การเปิดโปงรูปเคารพในโบสถ์และวัฒนธรรมของเราหรือ ใน
การฟังเสียงของผู้ต่ำต้อย ในการท่ีจะทำงานร่วมกับคนอ่ืนๆเพ่ือ
ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ หรือไม่ 

- ค. ว. ท. 

พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีส่วนอย่างไรในการแสดงความรัก

แก่คนท่ีไม่สมควรได้ความรัก?

โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงจุดประกายความร้อนรนใหม่ท่ีเราจะได้
สำแดงความรักของพระองค์เพ่ิมข้ึนด้วย อาเมน

การยำเกรงไม่ใช่เกรงกลัว

ท่ีสุดปลายท้ังส้ินแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์ - สดุดี 67:7

พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ - ลูกา 1:50

คำว่า ยาเร (yare’) ในภาษาฮีบรู และ โฟบีโอ (phobeo) ในภาษา
กรีก แปลตรงกันว่า “เกรงกลัว” การแปลความท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย
แปลได้ว่า “ยำเกรง” เม่ือเราเฉลิมฉลองเทศกาลเตรียมรับเสด็จท่ี
เป่ียมไปด้วยความรักน้ี ความแตกต่างของสองอย่างน้ียึดติดกับ
ความเช่ือของเรา ในจดหมายฉบับแรกของอัครทูตยอห์นได้เขียน
ไว้อย่างสวยงามว่า “ในความรักน้ันไม่มีความกลัว แต่ความรักท่ี
สมบูรณ์น้ันก็ขจัดความกลัวเสีย”

พวกเราพ่อแม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเป็น
พยานได้ถึง การคร่ำครวญขอความเมตตา คำทูลขอความรักอัน
บริบูรณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงความกลัวของเรา มันคือการคร่ำครวญ
เพ่ือลูกๆของเราด้วยเช่นกัน พระเจ้าขอให้ลูกๆของเราได้มีท่ียืนบน
โลกน้ี ขอทรงช่วยเราท่ีจะหาส่ิงต่างๆให้พวกเขาได้ท้ังในยามน้ีและ
ระยะยาวภายหน้า ขอทรงประทานความรักและความอดทนท่ีคู่ควร
กับชีวิตท่ีมีค่าน้ีซ่ึงเราไว้วางใจในพระองค์ในการดูแลพวกเขา

การเดินทางของเราแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ผมได้เรียนรู้ความจริงท่ี
ไม่ส้ินสุดน้ี ความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเพียงพอท่ีจะช่วย
หล่อเล้ียงเราให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้

- ค. ว. ท. 

คุณกำลังแบกความกลัวหรือความกังวลว่าความรักของพระเจ้าจะ

หมดไปได้หรือเปล่า?

พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณ
ของพระองค์ท่ีมีเหนือลูกๆของพระองค์ อาเมน

ธรรมิกชนแถวหน้า

คนท่ีสุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุข เพราะว่าเขาท้ังหลายจะได้รับแผ่นดิน
โลกเป็นมรดก - มัทธิว 5:5

ผมเคยเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของโบสถ์ท่ีมีการเรียนพระคัมภีร์
สำหรับคนท่ีพิการทางสมอง มีครูช่ือ เฮเลน สมาชิกโบสถ์เรียกช่ือ
เล่นเธอว่า Sunshine เพราะความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนท่ีเต็มเป่ียม
ของเธอ
ขณะท่ีมีการนมัสการ เหล่านักเรียนก็น่ังด้วยกันในท่ีน่ังแถวหน้า ทุก
วันอาทิตย์ขณะท่ีผมมองลงไปจากธรรมาสน์ คนเหล่าน้ีแหละเป็น
คนกลุ่มแรกท่ีทักทายผม

มันกลายเป็นคำอุปมาท่ีมีชีวิตท่ีช่วยให้ผมได้นำมาปรับกับการ
เทศนาของผม ผมถามตัวเองด้วยคำถามธรรมดาว่า : ผมจำได้
ไหมถึงคำสอนท่ีสำคัญของพระเยซูท่ีว่า ถ้าเราไม่เป็นอย่าง
เด็กๆเหล่าน้ี เราก็จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้

- ค. ว. ท. 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ี เราจะนำคำสอนง่ายๆแต่สำคัญ
ของพระเยซูมาใช้ได้อย่างไร?

พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นธรรมิกชน
ของพระองค์ผ่านทางความรักของพระเยซู ขอให้เราใช้ชีวิตโดย
ระลึกว่าเราเป็นผู้ใด อาเมน

วันศุกรท์ี่ 14 ธันวาคม

วันเสารท์ี่ 15 ธันวาคม



� สัปดาห์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ �

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม

พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพด้วยพระกรของพระองค์ ทรงทำให้คนท่ีมีใจ
เย่อหย่ิงกระจัดกระจายไป
พระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์ และทรงยกผู้น้อยข้ึน
พระองค์ทรงให้คนอดอยากอ่ิมด้วยส่ิงดี และทรงทำให้คนม่ังมีไปมือเปล่า 
- ลูกา 1:51-53

เมื่อความรักเข้ามาครอบครอง

เมื่อความรักเข้ามาครอบครอง 

เหล่าบุตรชายและหญิงเอ๋ย
ความมืดมัวหายไป 

ทูตสวรรค์อารักขา 

นำกลับบ้านวันนี้ที่เราจะไม่ลืม 

หาสิ่งลอ่ใจและสันติคืนนี้
เมื่อความรักเข้ามาครอบครองจากสวรรค์เบื้องบน 

ที่ความรักถือกำเนิดและพลังของมันงอกงาม
ที่ใหม่คือ, เราคือชนชาติเดียวกันภายใต้องค์พระเจ้า
ผู้ทรงเฝ้ามองนาฬิกาของชีวิต 

เมื่อความรักเข้าครอบครอง 

แสงสว่างของพระองค์จะติดตามเราไป
- แอนดรูว์ เวทเตอล่ี 

ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราให้ความรักเข้าครอบครอง
และละเว้นซึ่งความเกลียดชัง?

พระเจ้าแห่งแสงจากสวรรค์ ขอโปรดฉายแสงของพระองค์ผ่านคำพูดและ
การกระทำของข้าพระองค์ท้ังหลาย อาเมน



ชื่อรูป: ความชื่นชอบหลงไหล



วันจันทรท์ี่ 17 ธันวาคม

ทูตสวรรค์พิเศษ

พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธ์ิของพระเจ้า 
- 1 เปโตร 5:6

พระองค์ทรงทำให้คนท่ีมีใจเย่อหย่ิงกระจัดกระจายไป 

- ลูกา 1:51

มันทำให้ฉันต้องตะลึงเม่ือมีทูตสวรรค์ผิวดำวางอยู่บนต้นไม้ใน
โบสถ์ และประหลาดใจมากท่ีได้ยินคำเหยียดผิวเช้ือชาติ
เก่ียวกับทูตสวรรค์น้ันในวันอาทิตย์ จากคนท่ีมาเย่ียมเยียนโบสถ์
ว่าทำไมโบสถ์คนขาวเลือกเอาของแบบน้ันมาประดับต้นไม้?

ฉันมารู้ภายหลังว่า ทูตสวรรค์ได้กลายมาเป็นธรรมเนียมต้ังแต่
มีเด็กกำพร้าคนหน่ึงของสมาชิกโบสถ์เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัน
คริสต์มาสอีฟปีน้ันแหละท่ีมีการวางทูตสวรรค์ แต่ไม่มีใครรู้ว่า
ใครเป็นคนเอามาวาง เม่ือมารีย์ร้องเพลงว่าพระเจ้าทำให้คน
จิตใจเย่อหย่ิงกระจัดกระจายออกไป ฉันเลยคิดถึงว่า
ทูตสวรรค์ผิวดำตัวน้ันแหละทำให้คนพวกน้ันกระจัดกระจาย
ออกไป เพียงเพราะคิดว่าไม่เข้ากับงานคริสต์มาส พวกเขาไม่
เข้าใจพระเจ้า ให้เรามาทำธรรมเนียมใหม่ให้สำเร็จและการทรง
เรียกท่ีจะรักอย่างลึกซ้ึง

- ด.ฟ.จ.

เราจะขาดพระพรอะไรถ้าเรามัวยึดติดกับว่าคริสต์มาสต้อง
เป็นอย่างไร?

พระเจ้าผู้ทรงไม่มีพรมแดน โปรดช่วยเราจดจำว่าข่าวดีของ
พระองค์มาถึงผู้ต่ำต้อยท่ีสุดของพระองค์ก่อน คือ เหล่าคน
เล้ียงแกะ อาเมน

การก้าวกระโดดในความเชื่อ

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า - อิสยาห์ 41:10

พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพด้วยพระกรของพระองค์ - ลูกา 1:51

สำหรับฉันการปีนข้ึนต้นไม้น้ันไม่ยาก แต่การปีนลงทำให้ฉันกลัว 

น้องชายฉันยืนอยู่อ้าแขนรับ บอกฉันให้กระโดด ฉันบอกเข้าให้ไป
ตามคนอ่ืนมาช่วย เพราะน้องชายของฉันเป็นคน “ไม่ปกติ” เขาไม่น่า
ช่วยฉันลงจากต้นไม้ได้ เม่ือเขายืนกราน ฉันก็ต้องกระโดดลงไปยัง
แขนท่ีไม่น่ารับฉันได้ แต่แขนน้ันกลับรับฉันไหว ฉันย้ิมและบอกว่า 
เธอทำได้แล้ว แต่น้องชายฉันกลับผิดหวังท่ีฉันไม่เช่ือเขาแต่แรก

ไม่รู้ก่ีคร้ังแล้วท่ีฉันทำให้พระเจ้าเสียใจจากการท่ีไม่เช่ือว่าพระกร
ของพระองค์ของพระองค์จะช่วยรับฉันไว้ได้? ไม่รู้ก่ีคร้ังแล้วในงาน
เตรียมรับเสด็จท่ีฉันทำให้พระเจ้ากรรแสงเพราะเลือกท่ีจะกลัวอยู่
บนต้นไม้? นางมารีย์เลือกท่ีจะก้าวกระโดดในความเช่ือไปยังพระกร
ท่ีแข็งแรงของพระเจ้า แล้วคุณละ?

- ด.ฟ.จ.

มีก้าวกระโดดอะไรในชีวิตบ้างท่ีพระเจ้าเชิญเราให้ลงมือทำ?

พระเจ้าแห่งความรัก โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มุ่งไปข้างหน้าด้วย
ความเช่ือท่ีเข้มแข็งโดยรู้ว่าพระองค์ทรงรับข้าพระองค์ไว้ได้เสมอ 

อาเมน

ทำให้นางมารีย์เงียบ

คนท่ีเป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรก และคนแรกจะกลับเป็นคน
สุดท้าย - มัทธิว 20:16

พระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์ - ลูกา 1:52

เธอโดดเด่นและกินขาดในการแสดงเป็นนางมารีย์ ไม่มีใครจะมา
แข่งกับชุดนางมารีย์ของเธอได้ ชุดสีฟ้าท่ีดีท่ีสุด 

กระน้ัน เม่ือหน่ึงปีก่อน มีเด็กดาวน์ซินโดรมคนหน่ึงกลับได้รับบทน้ี
แทนนักแสดงเดิมคนน้ันไม่พอใจ และพยายามเข่ียนางมารีย์คน
ใหม่ออกให้พ้นทาง การท่ีเรามีสิทธิพิเศษมักทำให้เราทำอะไรบ้าๆได้

เม่ือมาร์ติน ลูเธอร์ได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมัน เขา
ไม่ได้แปลบทเพลงสรรเสริญของมารีย์ แต่ท้ิงไว้ให้เป็นภาษา
ละติน เจ้าชายของเยอรมันเห็นด้วยกับลูเธอร์ท่ีไม่ต้องการให้คน
อ่ืนรู้ว่าพระเจ้าได้ลดอำนาจของราชบัลลังก์ลง อย่างไรก็ตาม
เพลงของมารีย์ไม่ควรถูกทำให้เงียบ ฉันเห็นแวปหน่ึงในงานวัน
น้ันมารีย์ดาวน์ซินโดรมไกวเปลให้ตุ๊กตาทารกอย่างน่ารัก ขณะ
ท่ีมารีย์คนก่อนกำลังร้องมอๆอยู่ในชุดวัวท่ีขาดๆ

- ด.ฟ.จ.

มีเพลงแห่งความยุติธรรมอะไรบ้างท่ีเราพยายามทำให้เงียบ?

พระเจ้าผู้เมตตา ขอให้ข้าพระองค์มอบส่ิงจำเป็นต่างๆให้แก่คน
อ่ืนๆก่อนตัวเราเอง อาเมน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม



วันพฤหัสบดทีี่ 20 ธันวาคม

พระเจ้าดับความหิวโหย

จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน 

- ยากอบ 4:8

พระองค์ทรงให้คนอดอยากอ่ิมด้วยส่ิงดี - ลูกา 1:53

อาหารท่ีไม่มีโภชนาการ พวกน้ำตาล แป้ง ไขมัน แอลกอฮอล์ 

ฉันเป็นผู้เช่ียวชาญเร่ืองน้ี และก็เหมือนๆกับคนอ่ืนๆท่ีตามใจ
ตัวเองด้วยคุกก้ีวันคริสต์มาส แต่ฉันมีอาหารอย่างอ่ืนท่ีจะฉลอง
ในวันข้ึนปีใหม่น้ี 

อาหารท่ีไม่มีโภชนาการส่วนใหญ่ท่ีฉันกิน ไม่ได้เป็นเพราะฉัน
ชอบคุกก้ี แต่เป็นเพราะต้องการระบายความเศร้าท่ีมีมาตลอดปี 

ฉันคิดถึงวันคริสต์มาสท่ีผ่านมามันมีแต่ความเครียดมากกว่า
ความสุขในบ้าน เพราะน้องชายมีปัญหาหลายอย่างและฉันก็
หยิบคุกก้ีมาช้ินหน่ึง เม่ือคิดถึงของขวัญคริสต์มาสและรู้สึก
เศร้า เม่ือคิดถึงว่ามีคนมาเย่ียมน้องชายฉันน้อยเหลือเกิน
ฉันเลยหยิบคุกก้ีมาช้ินหน่ึง ฉันเลือกขนมหวานเพราะมันช่วย
ขจัดความเศร้าได้ดี ส่ิงท่ีฉันต้องการและยังต้องการจริงๆคือ 

พระกุมาร ขนมปังแห่งพระสัญญาจากสวรรค์ ผู้จะมาดับความ
หิวโหยท่ีลึกท่ีสุดของฉันได้

- ด.ฟ.จ.

เราจะทำให้เทศกาลรับเสด็จน้ีแตกต่างได้อย่างไรโดยถ้าเรา

ให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาเย่ียวยารักษาเรา?

พระเจ้าผู้ทรงรับรู้ความเจ็บปวดของข้าพระองค์ และ ร้องไห้ไป

กับข้าพระองค์ขอได้โปรดประทานสันติสุขให้ข้าพระองค์ใน

เทศกาลเตรียมรับเสด็จน้ีเถิด อาเมน

ใครเป็นคนจุดเทียนเทศกาลเตรียมรับเสด็จ?

เราผู้เป็นหลายคนเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กัน

และกัน - โรม 12:5

พระองค์ทรงยกผู้น้อยข้ึน - ลูกา 1:52

ต้ังแต่โตข้ึนมา มันเหมือนว่าครอบครัวเดิมๆแค่น้ันถูกเชิญมาจุด
เทียนเตรียมรับเสด็จอยู่ประจำ ครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ลูกชายหญิง 
เม่ือฉันได้เป็นศิษยาภิบาล ฉันสาบานว่าจะเชิญคนท่ีมักถูกมองข้าม
ในโบสถ์ให้ก้าวออกมาจุดบ้าง คู่รักร่วมเพศ คนโสดชายหญิง คนแก่
ไร้ครอบครัว เด็กพิการทางสมอง คนต่างชาติท่ีพวกภาษาอังกฤษไม่
คล่อง ได้มาจุดไฟแห่งความหวัง ความปิติ สันติสุขและความรัก 

และแบ่งปันอธิษฐานร่วมกัน

พระเจ้าไม่ทรงแสวงหาความเพียบพร้อมสมบูรณ์เม่ือพระองค์ทรง
เลือกนางมารีย์ เพราะนางเปิดทางให้แก่หนทางลึกลับของพระเจ้า. 
พระเจ้าทรงแย้มพระสรวญมาเหนือเธอและยกเธอข้ึน

ใครเป็นคนจุดเทียนเตรียมรับเสด็จในโบสถ์ของคุณ?

- ด.ฟ.จ.

เราสามารถทุ่มเทในการประกาศแก่คนท่ีมักถูกมองข้ามได้

อย่างไร?

พระเจ้า ขอเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นคนท่ีถูกลืมในสังคม และ

ช่วยข้าพระองค์เชิญพวกเขามาร่วมแวดวงสังคมของข้าพระองค์

ด้วย อาเมน

ทั้งหมดที่คุณต้องการคือความรัก

ทรงทำให้คนม่ังมีไปมือเปล่า - ลูกา 1:53

น้องชายฉันเป็นแฟนพันธ์ุแท้วง บีตเต้ิลส์ เขาได้แรงบันดาลใจมา
จากส่ีเต่าทองในด้วยลายเซ็นบัตรอวยพรวันเกิดด้วยคำท่ีว่า 
“ท้ังหมดท่ีคุณต้องการคือความรัก”

น่ีเป็นคำแนะนำจากลูกคนหน่ึงของพระเจ้าท่ีโลกอาจมองว่า “ไม่ใช่ 

คุณต้องการมากกว่าความรัก คุณต้องการร่างกายท่ีแข็งแรง 
ต้องการจิตท่ีฉลาดในการท่ีจะมีความสุข” 

เรามักหลงเข้าไปติดกับความคิดท่ีว่า ย่ิงมีมาก ไม่ว่าจะ วัตถุ ความ
ฉลาด หรือว่าความสวย 

เราจะย่ิงมีความรักมากข้ึน แต่ “ส่ิงของ” เหล่าน้ันไม่ได้รักษา
ความบกพร่องของเรา ความรักเท่าน้ันท่ีจะทำให้เราสมบูรณ์

น้องชายฉันเข้าใจถูกแล้ว ท้ังหมดท่ีคุณต้องการคือความรัก น่ัน
ไม่ใช่แค่ช่ือเพลงของวงบีตเต้ิลส์ มันเป็นบทเพลงของพระเจ้า

- ด.ฟ.จ.

จะเกิดอะไรข้ึนถ้าเราให้ของขวัญแห่งความครบบริบูรณ์น้ีแก่

คนอ่ืนๆ ?

โอข้าแต่พระเจ้า ขอช่วยข้าพระองค์ ละท้ิงความต้องการร่ำรวย

ฝ่ายโลก ให้ข้าพระองค์เปิดช่องว่างในชีวิตของข้าพระองค์ ให้

พระองค์มากข้ึนด้วย อาเมน

วันศุกรท์ี่ 21 ธันวาคม

วันเสารท์ี่ 22 ธันวาคม



� สัปดาห์ที่สี่ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ �

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม

พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์ ทรงจดจำ
พระกรุณาของพระองค์ท่ีมีต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธ์ุของท่านเป็น
นิตย์ ตามท่ีพระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา 
- ลูกา 1:54-55

ราตรีที่ศักดิ์สิทธิ์
บิดาแห่งท้องฟ้า 

ทรงปรากฏในเสียงของทูตสวรรค์ 

เสียงอันไพเราะจากที่อันไกลโพ้น 

เงาและดวงดาวปรากฏ

ในคืนแห่งวันคริสต์มาสอีฟ 

โลกก็ได้โชติช่วงอีกครั้ง

มีชีวิตชีวา 

คุกเข่าลงสวมกอด 

สิ่งมหัศจรรย์แห่งท้องอากาศ

- Andrew Weatherly

ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกอัศจรรย์และตื่นเต้นจากของขวัญจาก
พระเจ้าผ่านทางพระเยซูคือเมื่อใด?

พระเจ้าแห่งความรัก ขอให้ข้าพระองค์ ท่ีจะคุกเข่าลงนมัสการ
พระองค์ผู้ประทานให้ข้าพระองค์มากมายด้วยใจถ่อมสุภาพ อาเมน

ชื่อรูป: สันติสุข





วันจันทรท์ี่ 24 ธันวาคม
อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็น
ความยินดีอย่างย่ิงท่ีจะมาถึงคนท้ังหลายท่ีมีต่อ
อับราฮัมและต่อพงศ์พันธ์ุของท่านเป็นนิตย์ 
- ลูกา 2:10
ตามท่ีพระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา 
- ลูกา 1:55

ตอนเป็นเด็ก, ฉันและพ่ีน้องมีความสุขมากท่ีได้ทำฉาก
การประสูติ เราจะพลัดกันเอารูปแกะสลักออกจาก
กล่องรองเท้าและวางมันลงไปในคอกสัตว์ 

ตัวโปรดของฉันคือเด็กเล้ียงแกะ ก่อนท่ีฉันจะทำมันตก 

แม่ฉันเอากาวแปะหัวติดกับตัวให้ แต่ไม่ได้ผลดังน้ันแม่
เลยใช้ไม้จ้ิมฟันยึดมันไว้แทน มันได้ผลแต่หัวมันโยกไป
มาจากน้ันฉันก็ไม่ต้องการเด็กเล้ียงแกะอีกต่อไป 

น้องสาวฉันก็ด้วย เราเลือกนักปราชญ์และแย่ง
นางมารีย์กัน น้องชายฉันยังคงอยู่กับเด็กเล้ียงแกะท่ี
พังแล้วน้ันถือมันไว้และวางไว้ตรงท่ีน่ังอันทรงเกียรติ 

ข้างๆกับพระกุมาร ฉันตวาดแบบหงุดหงิดว่าเด็กเล้ียง
แกะไม่คู่ควรตรงน้ัน แต่น้องชายกลับเถียงกลับมาว่า 
คู่ควรสิ

เด็กเล้ียงแกะคู่ควร น้องชายฉันคู่ควร ฉันคู่ควร คุณ
คู่ควร เราทุกคนคู่ควรท่ีจะได้ใกล้พระเยซู แม้เราจะพัง
บกพร่อง พระเยซูเกิดมาเป็นสหายของเรา ผู้ทรงเชิดชู
และยกเราข้ึน

- ด.ฟ.จ.

ในวันคริสต์มาสน้ี เรายืนอยู่ใกล้พระกุมารบริสุทธ์ิใน
รางหญ้าแค่ไหน?

พระเจ้าผู้บังเกิดมา ขอบคุณสำหรับของขวัญล้ำค่า
ท่ีสุด คือบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเคร่ือง
ยืนยันว่าข้าพระองค์มีค่าและพระองค์ทรงรัก
ข้าพระองค์ อาเมน

วงกลมที่ไม่สมบูรณ์

แต่มือของโมเสสเม่ือยล้า เขาท้ังสองจึงนำก้อนหินมาวาง
ให้โมเสสน่ัง อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านข้ึนคนละข้าง 
มือท้ังคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดิน - อพยพ 17:12
พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์ ทรงจดจำ
พระกรุณาของพระองค์ - ลูกา 1:54

โบสถ์เล็กๆในชนบทท่ีฉันเคยรับใช้ มีธรรมเนียมเชิญท่ี
ประชุมมายืนล้อมวงกันถือเทียนในห้องนมัสการ ขณะร้อง
เพลง “ราตรีสงัด ราตรีสวัสด์ิ” ด้วยกัน มันฟังเพราะจริงๆ
แต่ฉันไม่ได้ต้ังหน้าต้ังตารอมันเท่าไร

น้องชายฉัน มีปัญหาในการหยิบจับของเพราะมือเขาส่ัน 

นับประสาอะไรท่ีจะมาถือเทียนร้องเพลงเขาเดินไม่ค่อย
ม่ันคง ทำให้มายืนเป็นวงด้วยยาก ฉันเลยบอกเพ่ือนว่าฉัน
กังวล เธอบอกฉันว่า อย่าแบกภาระไว้คนเดียวสิ ฉันจึง
เอาเร่ืองน้ีไปประชุมกับกรรมการโบสถ์ 

เม่ือคืนน้ันมาถึง ผู้คนยืนล้อมวงกัน แต่คร้ังน้ีมีการจุด
เทียนออกมานอกวงตรงมาท่ีน้องชายฉันน่ังมีสมาชิกโบสถ์
น่ังกับเขา ยืนอยู่ข้างเขาพร้อมกับถือเทียน แม้เวลาผ่านไป
หลายปี เทศกาลน้ันก็ยังอยู่ พ่ีน้องในโบสถ์ไปเดินหาคนท่ี
ต้องการให้ไปหาและช่วยถือแสงของพระคริสต์ให้พวกเขา

- ด.ฟ.จ.

ใครเป็นทูตสวรรค์ในชีวิตของคุณ คนท่ีมาหาคุณในยาม

ท่ีคุณต้องการ?

พระเยซูเจ้า ขอทรงใกล้ข้าพระองค์ ขจัดความสงสัย 
ความกลัวและ อุปสรรคในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยแสง
ของพระองค์ อาเมน

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม

ช่ือรูป: พระมารดามารีย์

คริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส





เก่ียวกับนักเขียน
ดอนน่า ฟริสคเนคต์ แจ๊คสัน Donna Frischknecht Jackson 
บรรณาธิการของนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันน้ี อดีต
บรรณาธิการของนิตยสารอุตสาหกรรมเพชรพลอยในกรุง 
นิวยอร์ค, เธอได้รับการสถาปนาในคริสตจักรเพรสไบทีเรียน (ยู 

เอส เอ) ในปี 2007 เธออาศัยอยู่ในมลรัฐเวอร์ม้อน กับสามีของ
เธอ พอล และสุนัขตัวโต เบอร์นีสเม้าเท้น, โซฟ่ี. เธอเป็น
กระบอกเสียงแบบทุ่มหัวใจให้แก่คนท่ีถูกมองข้าม เช่นน้องชาย
ของเธอเป็นต้น เธอยังผูกพันอย่างลึกซ้ึงกับพันธกิจคริสตจักรใน
ชนบทและเป็นกระบอกเสียง เธอเขียนประสบการณ์ของเธอท่ี
บล็อก www.accidentalcountrypastor.com

คริน แวน ทาเทนโฮฟ Krin Van Tatenhove ได้รับการ
สถาปนาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรเพรสไบทีเรียนเป็นเวลา 
31 ปี ด้วยประสบการณ์เป็นอนุศาสกของโรงพยาบาลผู้ป่วยช่วง
สุดท้าย  ผู้อำนวยการของโครงการสองแห่งของ Habitat for 

Humanity เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับผู้ใช้ยาเกินขนาด ท้ังในมลรัฐ
เนวาด้า และเท็กซัส และยังเป็นนักเขียนของหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร เขาเป็นนักเขียนร่วมของ Neighborhood Church: 

Transforming Your Congregation into a Powerhouse for 

Mission, due out from Westminster John Knox Press จะ
ออกวางตลาดในต้นปี 2019 ครินและภรรยา ดอนน่า มีลูก
รวมกัน 4 คน ซ่ึงรวมลูกชายท่ีต้องการดูแลเป็นพิเศษ คริสโต
เฟอร์.

เก่ียวกับช่างออกแบบศิลป์
แอนดรูว์ เวทเตอล่ี Andrew Weatherly แห่ง คริสตจักรเซ้าท์
เพรสไบทีเรียนใน เบอร์เกนฟีลด์ นิวเจอร์ซ่ี เป็นชายหนุ่มท่ีเป็น 

ดาวน์ซินโดรม ช่ือเสียงของเขาจะออกมาในรูป ศิลปะ ช้ันเชิง 
ไหวพริบท่ีฉลาด และมุ่งมาดในงานของเขามาก เขาใช้ศิลปะ
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองและสังคม งานสร้างสรรค์
ของเขาจะออกมาในด้านการวาดภาพ ถ่ายรูป และงานเขียน 

เขาได้พิมพ์หนังสือเก่ียวกับประสบการณ์ 2 เล่ม รวมท้ังการ
บรรยาย ศิลปะและชีวิต ท่านจะหารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ื
www.andrewweatherly.com

การส่ังเพ่ิมเติม
มีจำนวนจำกัด 

เล่มละ $4.50; 2-9 เล่มๆละ $3.50; 10-99 เล่มๆละ $2.50; 

100 เล่ม ข้ึนไป เล่มละ $1.95; บวกค่าขนส่ง
โปรดโทร ท่ี 800-533-4371 ถามถึง 17116-18-007   

ส่ัง online ท่ี www.pcusa.org/2018advent

หรือโทร 424-303-9825
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