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พระเจ้าทรงยกผู้ตํ่าต้อยให้สูงขึ้น
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เกี่ยวกับบทภาวนา
ขณะที่วางแผนทำบทภาวนาเตรียมรับเสด็จปี 2018 สำหรับนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้จากข้อ
52 บทเพลงสรรเสริญของนางมารีย์ ซึ่งรู้จักกันดีในนามผู้ยกย่อง จากพระกิตติคุณลูกาบทที่ 1 ได้
เข้ามาในหัวของฉันตลอดเวลา พระองค์ได้ปลดผู้มีอำนาจจากบังลังค์ของเขาและได้ยกผู้ต่ำต้อย
ให้สูงขึ้น
ฉันได้เริ่มต้นนึกถึงเวลาเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงยกฉันให้สูงขึ้น ฉันได้เริ่มต้นนึกถึงผู้คนเหล่านั้นที่
ได้ให้บทเพลงสรรเสริญเป็นของขวัญแก่ฉัน – เป็นโน้ตเพลงที่สวยงามของพระเจ้าที่ได้ทรงทอด
พระเนตรมาที่เขาเหล่านั้นด้วยความเมตตา ฉันได้นึกถึงว่าโลกของเราว่ามีความต้องการพระผู้ ช่วยให้รอดอย่างเหลือเกิน และดังนี้แหละบทภาวนาปีนี้เพื่อท่านรวมทั้งเพื่อนๆและครอบครัวของ
ท่านสำหรับคนแปลกหน้าที่อยู่ถัดไป - ซึ่งเป็นการเตือนใจว่าพระเจ้าทรงมีบทเพลงเพื่อเราทุกคน
ลองถามแอนดรูว์ เวทเตอลี่ ผู้เขียนบทกลอนและเป็นช่างศิลป์ออกแบบของบทภาวนานี้ แอนดรูว์
นี้เองเคยเรียนอยู่ในชั้นระวีวารศึกษาตอนที่ฉันเป็นครูฝึกหัดที่โบสถ์ตอนที่ฉันเรียนในโรงเรียน
พระคริสตธรรม ซึ่งในตอนนั้นฉันได้เห็นบางอย่างในตัวเขามากกว่าความพิการของเขาเอง เกิดมา
ด้วยภาวะดาวน์ซินโดรม ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งแอนดรูว์ได้ และเดี๋ยวนี้เขาได้ใช้ความสามารถทาง
ศิลปะในการปลุกให้ผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้ตื่นตัวใช้ความสามารถของตนเอง
คริน แวน ทาเทนโฮฟ ได้มาร่วมเขียนบทภาวนานี้กับฉัน ผู้ที่ได้ให้ความคิดเห็นในสัปดาห์ที่ 1 และ
2 เขามีลูกชายที่ภาวะสมองไม่พัฒนาหรือออติซึ่ม ครินรู้ดีว่าการต่อสู้กับ”ระบบ” นั้นมันยากขนาด
ไหนเพื่อที่จะให้ลูกชายของเขาได้ขึ้นชื่อว่า “เป็นคนปกติ”
สำหรับตัวฉันเอง, โครงการนี้มันอยู่ในใจเลยทีเดียว. ฉันมีน้องชายที่ต้องดูแลพิเศษและมีความ
ลำบากในการใช้ชีวิตในโลกนี้. เวลาแห่งการรอรับเสด็จของเขาเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด, แต่พระเจ้า
กำลังทรงทำงานในบทเพลงสรรเสริญของน้องชายของฉันอยู่
ขอให้บทภาวนานี้ซึ่งได้รับการดลใจจากบทเพลงของนางมารีย์ ได้เป็นพระพรแห่งการรับเสด็จแก่
ท่าน. ให้เป็นสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายถึงความต้องการอะไรก็ตามของเรา, พระเจ้าจะช่วยยกเราให้
สูงขึ้น
ดอนน่า ฟริสคเนคต์ แจ๊คสัน (Donna Frischknecht Jackson)
บรรณาธิการ นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

ชื่อรูป: แขนที่อ้ารับ
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 สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม
มารีย์จึงกล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า
และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อย ของทาสของพระองค์
นี่แน่ะ ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก”
- ลูกา 1:46-48

จงลุกขึ้น
มองดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
ได้เห็นแสงสว่างส่องทอดมา
ลุกโชนสว่างโชติช่วง
แต่งแต้มดวงดาวในรุ่งเช้า
เราสุขใจที่ได้เห็นมันส่องประกาย
จากดินแดนที่ความรักนั้นสดใหม่
เปลี่ยนรุ่งสางให้สว่าง
ชีวิตใหม่ได้ปรากฏต่อเราแล้ว
แหงนมองท้องฟ้าที่ประดับประดาด้วยแสงสว่าง

- แอนดรูว์ เวทเตอลี่
ในเทศกาลรับเสด็จนี้ เราจะอาศัยอยู่ในพระสัญญา
ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนรุ่งสางให้สว่างได้อย่างไร?
พระเจ้าแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ โปรดย้ำเตือนให้เราเห็นแสงสว่างของพระองค์เสมอ –
แม้ว่าจะเราจะอยู่ในความมืด อาเมน

ชื่อรูป: ดาวมหัศจรรย์แห่งราตรี

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม
พลังของ แมคนิฟิเคชั่น MAGNIFICATION
จงยกย่องพระเจ้าของเรา - สดุดี 99:5
มารีย์จึงกล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า..” ลูกา 1:46
Magnification มีความหมายสองประการ และถ้าเราพิจารณาทีละ
ประการ เราจะเข้าใจว่าทำไมมารีย์ถึงต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า
ออกมาเป็นบทเพลง
ความหมายแรกคือการทำให้บางสิ่งขยายใหญ่ขึ้น เหมือนรูปภาพที่
ถูกถ่ายด้วยกล้องส่องทางไกลอวกาศ มันโฟกัสจุดเล็กๆที่ห่างไกลใน
อวกาศ แต่มันช่วยให้เราค้นพบกาแล๊กซี่อื่นๆที่ใหญ่กว่าของเรามาก
หลายๆคนเข้าใจว่าขณะที่พระเจ้าทอดพระเนตรดูจิตวิญญาณของ
นางมารีย์ พระเจ้าขยายความชอบธรรมของเธอแม้ว่าเธอจะมีฐานะ
ต้อยต่ำ มันเป็นเหมือนอารมณ์ความรู้สึกขณะเราร้องเพลง
คริสต์มาส “เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ (O, Holy Night)” ท่อน
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อเปลื้องหนี้ความบาป (till
he appeared and the soul felt its worth)
ความหมายที่สองก็คือ การยกย่องหรือถวายเกียรติ มารีย์ได้
สรรเสริญพระเจ้าที่ได้เลือกเธอให้เป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด
แสงสว่างขณะที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวกับเธอได้ส่องผ่านจิตวิญญาณ
ของเธอและ ขยายความรักของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ นี่คือพลัง
ของ Magnification
- ค. ว. ท.
เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์ได้ฉายแสงแห่ง
ความรักของพระเจ้าให้แก่โลก?
โอข้าแต่พระเจ้า ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ ขอให้เราได้ค้นพบ
คุณค่าของการเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งและรักษามันให้ดี อาเมน

วันพุธที่ 5 ธันวาคม
ทางแห่งความรอด
เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้
รอด -ลูกา 19:10
และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด
ของข้าพเจ้า- ลูกา 1:47
เมื่อพูดถึงการไถ่บาป มีหลายแง่มุมให้เราได้ระลึกถึง แต่แน่นอนว่า
เราสามารถเห็นว่าคำสอนของพระเยซูช่วยให้เรา ”รอด” จาก
หลุมพรางต่างๆของชีวิต พระองค์ช่วยเราจากความวิตกกังวลและ
เตือนใจเราถึงความห่วงใยของพระเจ้า พระองค์ช่วยป้องกันเราจาก
วัตถุนิยมฝ่ายโลก

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม
จิตวิญญาณที่ชื่นชมยินดี
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้ง
ว่าจงชื่นชมยินดีเถิด- ฟิลิปปี 4:4
และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้
รอดของข้าพเจ้า- ลูกา 1:47
ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณมีความสุขท่วมหัวใจ เวลาที่เรา
นมัสการ ครอบครัวรวมตัวกัน หรือ การได้ชื่นชมธรรมชาติที่
งดงาม ในฐานะพ่อของเด็กพิเศษ ผมคิดถึงการแข่งโอลิมปิก
ของเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางพัฒนาการ มันเป็นการจัดงานให้
เห็นถึงคุณค่าของมนุษย์ทุกคน คุณค่าของพวกเขาในสายพระ
เนตรของพระเจ้า ไม่ใช่ตามแบบโลกนี้ นับตั้งแต่โค้ช คนจับ
เวลา เหล่าอาสาสมัครที่เชียร์ที่เส้นชัย เป็นการส่งสัญญาณ
บอกว่า ให้มีความยินดี เพราะคุณเป็นลูกของพระเจ้า
ผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในขณะที่สนามกีฬาแน่น
ไปด้วยผู้คนมองดูการแข่งขัน มีเด็กชายคนหนึ่งที่มีความพิการ
ทางสมอง ประสบปัญหาในการพยุงตัวเองให้วิ่งไปตามลู่วิ่ง เขา
เซไปมาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ร้องดังออกมาด้วยน้ำเสียง
เศร้าๆ แต่ในขณะนี้เองฝูงชนในสนามลุกขึ้น โห่ร้องให้กำลังใจ
จนเขาเข้าเส้นชัย พวกเราก็ตะโกนให้กับความสำเร็จของเขา
เป็นการตอกย้ำคำขวัญของโอลิมปิกพิเศษที่ว่า ”ให้ฉันชนะ แต่
หากฉันไม่ชนะก็ขอให้ฉันกล้าท่ีจะมีความพยายาม”
- ค. ว. ท.
อะไรที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณชื่นชมยินดีเหมือนนางมารีย์?
ไม่ว่าเราจะพบเจอสถานการณ์อย่างไร พระเจ้าขอทรงช่วยเรา
ให้มีความชื่นชมในความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ อาเมน
สอนให้เราสะสมทรัพย์นิรันดร์ในสวรรค์ พระเจ้าช่วยเราให้ออก
จากความใจแคบในความรัก แผ่ความไปต่อผู้อื่น แม้กระทั่งศัตรู
เพื่อให้เข้ากับเทศกาลรับเสด็จ พระเจ้าขจัดความรู้สึกด้อยค่า
ของเราออกไป พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงนับแม้ผมทุกเส้น
ของเรา แม้เราจะหลงออกจากทางของพระเจ้าไปไกลแค่ไหน
พระองค์ทรงประทานแสงสว่างนำทางให้เราได้กลับบ้านเสมอ
- ค. ว. ท.
คำสอนของพระเยซูช่วยเราจากความผิดพลาดในชีวิตได้
อย่างไร?

-

ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้าใจ
ทางแห่งความรอดของพระเยซูด้วย อาเมน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ความโปรดปรานของพระเจ้ามีแด่ทุกคน

ต้นกำเนิดต่ำต้อย, ปลายทางรุ่งโรจน์

พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า...เพื่อประกาศ
ปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า - ลูกา 4:18-19
ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก - ลูกา 1:48

ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชู - ยากอบ 1:9
เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อย ของทาสของ
พระองค์ - ลูกา 1:48

ธรรมเนียมสำคัญอย่างหนึ่งในพันธสัญญาเดิมคือปีแห่งการปลอด
ปล่อยคือปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า ทุกๆ 50 ปีเมื่อมาถึงปี
นี้ หนี้จะถูกยกหนี้ ดินแดนของครอบครัวจะได้คืน ทาสและนักโทษ
จะถูกปล่อยตัว ในพระธรรมลูกาตอนต้น ขณะนั่งอยู่ในธรรมศาลา
ในบ้านเกิดเมืองนาซาเรธ พระเยซูได้อ่านคำทำนายของผู้เผยพระ
วจนะอิสยาห์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะมาปรากฏในช่วงเวลานั้น
แก่คนยิวและคนต่างชาติ พระองค์เปิดหนังสือม้วนออก ตรัสว่า
“วันนี้พระสัญญาที่ท่านได้ยินนี้ก็ได้เป็นจริง”

ให้นึกถึงชีวิตที่ถ่อมพระทัยของพระเยซู ทรงบรรทมในรางหญ้า
ทรงเป็นช่างไม้และได้เรียนหนังสือที่บ้าน ไม่เหมือนเหล่า
อาจารย์คนอื่นๆ เมื่อสาวกถามพระองค์ว่าทำอย่างไรจะได้เป็น
ใหญ่ในสวรรค์ พระองค์ตรัสตอบว่า “คนที่จะได้เป็นใหญ่ในพวก
ท่านจะต้องรับใช้ผู้อื่น” ในวันสุดท้ายของพระองค์ ทรงล้างเท้า
สาวก
ทรงถูกตรึงกางเขนร่วมกับโจรนอกกรุงเยรูซาเล็ม แม้กระนั้นนัก
กวีที่โด่งดัง กล่าวว่า
“กองทัพเรือทั้งหมดทีเ่ คยสร้างมา รัฐสภาทั้งหมดที่เคยนั่ง
กษัตริย์ทุกองค์ที่เคยปกครอง หาได้อะไรมีผลที่ทรงพลังต่อชีวิต
ของมนุษยชาติบนโลก เท่ากับชีวิตที่โดดเดียวหนึ่งชีวิตนั้น”

นี่ไม่ใช่คำสรุปของพระคำตอนนี้หรือ? พระเจ้าทรงรักทุกคนอย่าง
เท่าเทียม แต่ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ที่กลุ่มคนที่ต่ำต้อยบน
โลก พระเยซูได้ประกาศยุคใหม่ เวลาที่หญิงพรหมจารีชาว
ปาเลสไตน์ได้เป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด ชาวประมงได้
เปลี่ยนเป็นอัครสาวก และพวกนอกรีตได้ร่วมโต๊ะเสวย นางมารีย์
ได้เตือนเราว่า ในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทอดพระเนตรดูเราด้วย
ความเมตตา
- ค. ว. ท.
ด้วยความกตัญญูคุณสามารถนึกถึงเหตุการณ์ใดบ้างที่พระเจ้า
แสดงความโปรดปรานต่อคุณ?
พระเจ้าแห่งความรัก ขอบพระคุณที่เฝ้าดูเราด้วยความพระเมตตา
อันไม่รู้จบของพระองค์ อาเมน

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม
บทเรียนในการถ่อมตัว
ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกัน - 1 เป
โตร 5:5
ในขณะที่ผมเดินทางไปเม็กซิโก ผมไปร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันกับศิษยาภิบาลท้องถิ่นคนหนึ่ง มีภรรยาและลูกสี่คน บ้าน
พวกเขาใหญ่กว่ากระท่อมเล็กน้อย ไม่มีประปาหรือไฟฟ้า ตั้งอยู่ริม
แม่น้ำโคโลราโด้ น้ำในแม่น้ำสกปรกเพราะของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทางเหนือ
เหล่าลูกชายของศิษยาภิบาลชวนผมว่ายน้ำเล่นกับพวกเขา ผมตก
ลงแบบอึกอัก!แต่ปิดปากเงียบไม่บอกว่าผมว่ายน้ำไม่เก่ง หลังว่าย
น้ำไปซักพัก ผมพยายามตะกายขึ้นฝั่ง

บทเพลงสรรเสริญของมารีย์เป็นตัวอย่างของการโอ้อวดในพระ
ธรรมยากอบ แต่ไม่ใช่การโอ้อวดตัวเอง แต่เป็นการโอ้อวดพระ
เจ้าที่ได้ยกเราขึ้นจากความต่ำต้อยของเรา เริ่มต้นจากเราทุกคน
- ค. ว. ท.
คุณเคยเห็นพลังของความถ่อมใจในโลกของเราหรือไม่?
โอ้ พระเจ้า ขอทรงฝึกสอนเราให้เห็นความสง่างามของ
พระองค์ที่โลกมองข้าม อาเมน

ก็รู้ตัวว่าลอยล่องมาถึงเขื่อนกันน้ำ ผมเพิ่งเห็นว่ารองเท้าแตะ
ผมอยู่ไกลออกไปมาก ทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกถูกแตะที่เท้าเบาๆ
ผมก้มลงมองเห็นศิษยาภิบาลคนนั้นคุกเข่าลงอยู่ในโคลน มีผ้า
เช็ดเท้าและรองเท้าแตะผมอยู่ในมือของเขา เขาเริ่มเช็ดเท้าให้
ผม ทีแรกผมก็พยายามขัดขืนแต่ต่อมาก็ปล่อยให้เขาทำ
ผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกต่อการสัมผัสของเขานั้น ความรัก
ผ่านรอยยิ้มของเขา หรือการโอบไหล่กันขณะเราเดินกลับจากที่
นั่น
- ค. ว. ท.
คุณสามารถแสดงความรักในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ผ่าน
การกระทำง่ายๆได้อย่างไรบ้าง?
โอข้าแต่พระเจ้า ขอทรงห่มเราด้วยความถ่อมสุภาพเพื่อผู้อื่นจะ
ได้เห็นพระคริสต์ในเรา อาเมน

 สัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม
นี่แน่ะ ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก เพราะว่าผู้
ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้า พระนามของ
พระองค์ก็บริสุทธิ์
พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ ในทุก
ยุคทุกสมัย - ลูกา 1:48-50

ผู้พิทักษ์สันติสุข
ทูตสวรรค์ส่งข่าวดีแห่งความปิติยินดี
จากพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบน
แสงสว่างบริสุทธิ์ส่องมายังโลก
ทีส่ ิ่งทรงสร้างถือกำเนิด ที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์
ทีค่ วามฝันกลายเป็นจริง
ทูตสวรรค์คุกเข่าลงและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“เรารักเจ้า จงให้ฝ่ายเนื้อหนังที่มตะให้เก็บเงียบไว้”
ใครจะสวมเสื้อคลุมและมงกุฎ?
พวกเราไง พี่น้องทั้งหลาย
ทูตสวรรค์โปรยแสงสีเงินระยิบระยับ
เธอดีดพิณทองคำ
ความปิติจงมีแต่โลก
ไม้กางเขนของเรา หลุมฝังศพ และท้องฟ้า
จากพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบน
- แอนดรูว์ เวทเตอลี่

เราสามารถแบ่งปันข่าวดีแห่งความปิติจากทูตสวรรค์ใน
เทศกาลนี้ได้อย่างไร?
พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่ง ขอทรงช่วยให้เราเปล่งเสียงที่จะแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐการประสูติขององค์พระผู้ช่วยอีกครั้งด้วย อาเมน

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม

ความรักอันอุดมของพระเจ้า

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่กับเรา

ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดย
พระคริสต์ - เอเฟซัส 1:3
นี่แน่ะ ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก - ลูกา 1:48

ข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ และ
ตรึกตรองถึงกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ - สดุดี 77:12
ผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้า - ลูกา 1:49

ในบทเพลงสรรเสริญของมารีย์ เธอรับรู้และได้สงวนไว้ซึ่งพรของ
เธอ

มารีย์ระลึกเสมอว่าสถานะที่เธอได้เป็นมารดาของพระผู้เป็นเจ้า
นั้นไม่ได้เกิดจากความชอบธรรมของเธอ แต่เกิดจากฤทธิ์อำนาจ
ของพระเจ้า

แล้วคุณล่ะ ได้เก็บรักษาพระพรของคุณที่พระเจ้าประทานให้อย่าง
ล้นเหลือผ่านทางพระเยซูหรือไม่? ถ้าเราวัดมาตราฐานคุณค่าของ
ตนเองตามแบบโลกนี้ - ตำแหน่ง หน้าที่การงาน ความร่ำรวยหรือ
อิทธิพล เราอาจจะพบว่าเราขาดแคลน
ดังนั้นถ้าเราสวมความรักของพระเจ้าที่ทรงยกเราขึ้นเหมือนปีกนก
อินทรี อย่างไรก็ตามเราจะค่อยๆระลึกได้ถึงสัจจะถ้อยคำของ
อาจารย์เปาโลที่ส่งถึงชาวเอเฟซัส เรามีของประทานฝ่ายจิต
วิญญาณทุกอย่างที่จำเป็น เหมือนเช่นในบทเพลง โอความสัตย์จริง
ยืนยง (Great Is Thy Faithfulness) ท่อนที่ว่า อวยพรให้มีกำลังใจ มี
ความหวังอันพิไล ในทางดำเนิน (Blessings all mine, with ten
thousand beside!) ที่แปลว่าพระพรทั้งสิ้นเป็นของฉัน ยังไม่นับอีก
เป็นหมื่น
- ค. ว. ท.
เราจะสามารถนับพระพรในชีวิตเราให้ครบถ้วนได้อย่างไรใน
เทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ และในเทศกาลอื่นๆ?
โอข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์ทั้งหลาย
ให้ได้รับพระพรอันอุดมของพระองค์ อาเมน

วันพุธที่ 12 ธันวาคม
ความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบเรา
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ ขอพระสิริของ
พระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก - สดุดี 108:5
พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ - ลูกา 1:49
บทเพลงของมารีย์มีความหมายที่ทรงพลังหลายระดับ แต่ที่สุดคือ
การสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล
เราอยู่บนโลกที่ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าถูกพรากไปจากชีวิต
เรา บริษัทห้างร้านต่างๆนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ มันเป็นการ
สัญญาหลอกหลวงเพื่อสนองความต้องการลึกๆของเรา เพื่อให้ได้

เชื่อกันว่าเราแบ่งปันประสบการณ์เลิกจากสุราในหนังสือ AA
Big Book ในช่วงคำสัญญามีท่อนหนึ่งกล่าวว่า “หลังเลิก เราจะ
ระลึกได้ว่า พระเจ้าทรงทำให้เราในสิ่งที่เราไม่สามารถทำมันได้
ด้วยตนเอง”
นี่ไม่ได้หมายความว่า เราละเลยความรับผิดชอบ หรือว่าเราอยู่
เฉยๆ มันหมายความว่าเมื่อเราเข้าส่วนกันกับพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ เมื่อเราเดินในฝ่ายวิญญาณ สิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือความ
คาดหมายของเราก็จะเกิดขึ้น คุณสงสัยในข้อนี้หรือเปล่า? ให้
ลองอ่านพระธรรม “กิจการของอัครทูต” จริงๆแล้วมันคือ
“กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ”์ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงฤทธิ์
เดชของพระเจ้าที่ทำการผ่านมนุษย์ธรรมดาๆ
- ค. ว. ท.
เราพยายามควบคุมสิ่งต่างๆมากเกินไปหรือเปล่า พึ่งกำลัง
ของตัวเองเพียงลำพังหรือไม่?
พระเจ้าแห่งความรัก ขอทรงสอนเราให้รู้ว่า ถ้าเรายอมจำนน
ต่อฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์จะทำให้ทางของเราดียอด
เยี่ยม อาเมน

มาถึงวัตถุฝ่ายโลก แต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำรงอยู่ในความ
บริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อจะได้เห็นการดำรงอยูข่ ององค์
พระผู้สร้าง ในทุกแห่ง หมายความว่าให้เราจดจำไว้ว่าเรามา
จากไหนและสุดท้ายจะกลับไปที่ไหน ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
อยู่ล้อมรอบเรา
- ค. ว. ท.
มีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะปลีกตัวออกมาสังเกตหาความ
บริสุทธิ์ของพระเจ้ารอบๆตัวเรา?
โอข้าแต่พระเจ้า ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ ขอทรงช่วยให้
เราผ่อนคลายและได้ลิ้มรสสัมผัสการปรากฏของพระองค์ด้วย
อาเมน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม

การยำเกรงไม่ใช่เกรงกลัว

การแสดงความรัก

ที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์ - สดุดี 67:7
พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ - ลูกา 1:50

ความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคน ซึ่งเวลานี้
โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้ว
- โคโลสี 1:26
….ในทุกยุคทุกสมัย - ลูกา 1:50

คำว่า ยาเร (yare’) ในภาษาฮีบรู และ โฟบีโอ (phobeo) ในภาษา
กรีก แปลตรงกันว่า “เกรงกลัว” การแปลความที่แตกต่างกันเล็กน้อย
แปลได้ว่า “ยำเกรง” เมื่อเราเฉลิมฉลองเทศกาลเตรียมรับเสด็จที่
เปี่ยมไปด้วยความรักนี้ ความแตกต่างของสองอย่างนี้ยึดติดกับ
ความเชื่อของเรา ในจดหมายฉบับแรกของอัครทูตยอห์นได้เขียน
ไว้อย่างสวยงามว่า “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่
สมบูรณ์นั้นก็ขจัดความกลัวเสีย”
พวกเราพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเป็น
พยานได้ถึง การคร่ำครวญขอความเมตตา คำทูลขอความรักอัน
บริบูรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงความกลัวของเรา มันคือการคร่ำครวญ
เพื่อลูกๆของเราด้วยเช่นกัน พระเจ้าขอให้ลูกๆของเราได้มีที่ยืนบน
โลกนี้ ขอทรงช่วยเราทีจ่ ะหาสิ่งต่างๆให้พวกเขาได้ทั้งในยามนีแ
้ ละ
ระยะยาวภายหน้า ขอทรงประทานความรักและความอดทนทีค่ ู่ควร
กับชีวิตที่มีค่านี้ซึ่งเราไว้วางใจในพระองค์ในการดูแลพวกเขา

มารีย์ได้รับนิมิตเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่เธอจะมีบทบาทในการ
แสดงความรักของพระเจ้าที่จะส่งสะท้อนผ่านไปในทุกยุคทุก
สมัย เมื่อเราฉลองเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้
เรามีโอกาสที่จะเพลิดเพลินกับบทบาทในการประมวลเอาสิ่งที่
ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากการเชื่อพระเยซูมาเป็นการผจญภัย
ในความเชื่อ เราสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่อาจารย์เปาโล
เรียกว่าความล้ำลึกที่บัดนี้ได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายแล้ว

อะไรคือความล้ำลึกที่ว่านี?้ สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้นของพระเจ้ารัก
ใคร่กลมกลืนกัน และคุณค่าของเราในสวรรค์นั้นนิรันดร มันคือ
ความจริงที่จะถามคำถาม เราจะแบ่งปันข่าวดีนี้ให้คนอื่นๆผ่าน
คำพูดและการกระทำของเราได้อย่างไร
ดังเช่นมีคำกล่าวเรื่องความเชื่อว่า เรากำลังทำส่วนของเรา ใน
การเปิดโปงรูปเคารพในโบสถ์และวัฒนธรรมของเราหรือ ใน
การเดินทางของเราแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ผมได้เรียนรู้ความจริงที่ การฟังเสียงของผู้ต่ำต้อย ในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นๆเพื่อ
ไม่สิ้นสุดนี้ ความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเพียงพอที่จะช่วย
ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ หรือไม่
หล่อเลี้ยงเราให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้
- ค. ว. ท.
- ค. ว. ท.
คุณกำลังแบกความกลัวหรือความกังวลว่าความรักของพระเจ้าจะ พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีส่วนอย่างไรในการแสดงความรัก
แก่คนที่ไม่สมควรได้ความรัก?
หมดไปได้หรือเปล่า?
พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณ
ของพระองค์ทม
ี่ ีเหนือลูกๆของพระองค์ อาเมน

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม
ธรรมิกชนแถวหน้า
คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดิน
โลกเป็นมรดก - มัทธิว 5:5
ผมเคยเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของโบสถ์ที่มีการเรียนพระคัมภีร์
สำหรับคนที่พิการทางสมอง มีครูชื่อ เฮเลน สมาชิกโบสถ์เรียกชื่อ
เล่นเธอว่า Sunshine เพราะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เต็มเปี่ยม
ของเธอ
ขณะที่มีการนมัสการ เหล่านักเรียนก็นั่งด้วยกันในที่นั่งแถวหน้า ทุก
วันอาทิตย์ขณะที่ผมมองลงไปจากธรรมาสน์ คนเหล่านี้แหละเป็น
คนกลุ่มแรกที่ทักทายผม

โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงจุดประกายความร้อนรนใหม่ที่เราจะได้
สำแดงความรักของพระองค์เพิ่มขึ้นด้วย อาเมน
มันกลายเป็นคำอุปมาที่มีชีวิตที่ช่วยให้ผมได้นำมาปรับกับการ
เทศนาของผม ผมถามตัวเองด้วยคำถามธรรมดาว่า : ผมจำได้
ไหมถึงคำสอนที่สำคัญของพระเยซูที่ว่า ถ้าเราไม่เป็นอย่าง
เด็กๆเหล่านี้ เราก็จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้
- ค. ว. ท.
เทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ เราจะนำคำสอนง่ายๆแต่สำคัญ
ของพระเยซูมาใช้ได้อย่างไร?
พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นธรรมิกชน
ของพระองค์ผ่านทางความรักของพระเยซู ขอให้เราใช้ชีวิตโดย
ระลึกว่าเราเป็นผู้ใด อาเมน

 สัปดาห์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม
พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพด้วยพระกรของพระองค์ ทรงทำให้คนที่มีใจ
เย่อหยิ่งกระจัดกระจายไป
พระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์ และทรงยกผู้น้อยขึ้น
พระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี และทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่า
- ลูกา 1:51-53

เมื่อความรักเข้ามาครอบครอง
เมื่อความรักเข้ามาครอบครอง
เหล่าบุตรชายและหญิงเอ๋ย
ความมืดมัวหายไป
ทูตสวรรค์อารักขา
นำกลับบ้านวันนี้ที่เราจะไม่ลืม
หาสิ่งล่อใจและสันติคืนนี้
เมื่อความรักเข้ามาครอบครองจากสวรรค์เบื้องบน
ที่ความรักถือกำเนิดและพลังของมันงอกงาม
ที่ใหม่คือ, เราคือชนชาติเดียวกันภายใต้องค์พระเจ้า
ผู้ทรงเฝ้ามองนาฬิกาของชีวิต
เมื่อความรักเข้าครอบครอง
แสงสว่างของพระองค์จะติดตามเราไป
- แอนดรูว์ เวทเตอลี่

ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราให้ความรักเข้าครอบครอง
และละเว้นซึ่งความเกลียดชัง?
พระเจ้าแห่งแสงจากสวรรค์ ขอโปรดฉายแสงของพระองค์ผ่านคำพูดและ
การกระทำของข้าพระองค์ทั้งหลาย อาเมน

ชื่อรูป: ความชื่นชอบหลงไหล

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
การก้าวกระโดดในความเชื่อ

ทูตสวรรค์พิเศษ

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า - อิสยาห์ 41:10
พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพด้วยพระกรของพระองค์ - ลูกา 1:51

พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
- 1 เปโตร 5:6
พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไป
- ลูกา 1:51

สำหรับฉันการปีนขึ้นต้นไม้นั้นไม่ยาก แต่การปีนลงทำให้ฉันกลัว
น้องชายฉันยืนอยู่อ้าแขนรับ บอกฉันให้กระโดด ฉันบอกเข้าให้ไป
ตามคนอื่นมาช่วย เพราะน้องชายของฉันเป็นคน “ไม่ปกติ” เขาไม่น่า
ช่วยฉันลงจากต้นไม้ได้ เมื่อเขายืนกราน ฉันก็ต้องกระโดดลงไปยัง
แขนที่ไม่น่ารับฉันได้ แต่แขนนั้นกลับรับฉันไหว ฉันยิ้มและบอกว่า
เธอทำได้แล้ว แต่น้องชายฉันกลับผิดหวังที่ฉันไม่เชื่อเขาแต่แรก
ไม่รู้กี่ครั้งแล้วทีฉ
่ ันทำให้พระเจ้าเสียใจจากการที่ไม่เชื่อว่าพระกร
ของพระองค์ของพระองค์จะช่วยรับฉันไว้ได้? ไม่รู้กี่ครั้งแล้วในงาน
เตรียมรับเสด็จที่ฉันทำให้พระเจ้ากรรแสงเพราะเลือกที่จะกลัวอยู่
บนต้นไม้? นางมารีย์เลือกที่จะก้าวกระโดดในความเชื่อไปยังพระกร
ที่แข็งแรงของพระเจ้า แล้วคุณละ?

- ด.ฟ.จ.

มีก้าวกระโดดอะไรในชีวิตบ้างที่พระเจ้าเชิญเราให้ลงมือทำ?
พระเจ้าแห่งความรัก โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มุ่งไปข้างหน้าด้วย
ความเชื่อทีเ่ ข้มแข็งโดยรู้ว่าพระองค์ทรงรับข้าพระองค์ไว้ได้เสมอ
อาเมน

มันทำให้ฉันต้องตะลึงเมื่อมีทูตสวรรค์ผิวดำวางอยู่บนต้นไม้ใน
โบสถ์ และประหลาดใจมากที่ได้ยินคำเหยียดผิวเชื้อชาติ
เกี่ยวกับทูตสวรรค์นั้นในวันอาทิตย์ จากคนที่มาเยี่ยมเยียนโบสถ์
ว่าทำไมโบสถ์คนขาวเลือกเอาของแบบนั้นมาประดับต้นไม้?
ฉันมารู้ภายหลังว่า ทูตสวรรค์ได้กลายมาเป็นธรรมเนียมตั้งแต่
มีเด็กกำพร้าคนหนึ่งของสมาชิกโบสถ์เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัน
คริสต์มาสอีฟปีนั้นแหละที่มีการวางทูตสวรรค์ แต่ไม่มีใครรู้ว่า
ใครเป็นคนเอามาวาง เมื่อมารีย์ร้องเพลงว่าพระเจ้าทำให้คน
จิตใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายออกไป ฉันเลยคิดถึงว่า
ทูตสวรรค์ผิวดำตัวนั้นแหละทำให้คนพวกนั้นกระจัดกระจาย
ออกไป เพียงเพราะคิดว่าไม่เข้ากับงานคริสต์มาส พวกเขาไม่
เข้าใจพระเจ้า ให้เรามาทำธรรมเนียมใหม่ให้สำเร็จและการทรง
เรียกที่จะรักอย่างลึกซึ้ง
- ด.ฟ.จ.
เราจะขาดพระพรอะไรถ้าเรามัวยึดติดกับว่าคริสต์มาสต้อง
เป็นอย่างไร?
พระเจ้าผู้ทรงไม่มีพรมแดน โปรดช่วยเราจดจำว่าข่าวดีของ
พระองค์มาถึงผู้ต่ำต้อยที่สุดของพระองค์ก่อน คือ เหล่าคน
เลี้ยงแกะ อาเมน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม
ทำให้นางมารีย์เงียบ
คนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรก และคนแรกจะกลับเป็นคน
สุดท้าย - มัทธิว 20:16
พระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์ - ลูกา 1:52
เธอโดดเด่นและกินขาดในการแสดงเป็นนางมารีย์ ไม่มีใครจะมา
แข่งกับชุดนางมารีย์ของเธอได้ ชุดสีฟ้าที่ดีที่สุด
กระนั้น เมื่อหนึ่งปีก่อน มีเด็กดาวน์ซินโดรมคนหนึ่งกลับได้รับบทนี้
แทนนักแสดงเดิมคนนั้นไม่พอใจ และพยายามเขี่ยนางมารีย์คน
ใหม่ออกให้พ้นทาง การที่เรามีสิทธิพิเศษมักทำให้เราทำอะไรบ้าๆได้

เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมัน เขา
ไม่ได้แปลบทเพลงสรรเสริญของมารีย์ แต่ทิ้งไว้ให้เป็นภาษา
ละติน เจ้าชายของเยอรมันเห็นด้วยกับลูเธอร์ที่ไม่ต้องการให้คน
อื่นรู้ว่าพระเจ้าได้ลดอำนาจของราชบัลลังก์ลง อย่างไรก็ตาม
เพลงของมารีย์ไม่ควรถูกทำให้เงียบ ฉันเห็นแวปหนึ่งในงานวัน
นั้นมารีย์ดาวน์ซินโดรมไกวเปลให้ตุ๊กตาทารกอย่างน่ารัก ขณะ
ที่มารีย์คนก่อนกำลังร้องมอๆอยู่ในชุดวัวทีข่ าดๆ
- ด.ฟ.จ.
มีเพลงแห่งความยุติธรรมอะไรบ้างที่เราพยายามทำให้เงียบ?
พระเจ้าผู้เมตตา ขอให้ข้าพระองค์มอบสิ่งจำเป็นต่างๆให้แก่คน
อื่นๆก่อนตัวเราเอง อาเมน

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม
ใครเป็นคนจุดเทียนเทศกาลเตรียมรับเสด็จ?

พระเจ้าดับความหิวโหย

เราผู้เป็นหลายคนเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กัน
และกัน - โรม 12:5
พระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้น - ลูกา 1:52

จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน
- ยากอบ 4:8
พระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี - ลูกา 1:53

ตั้งแต่โตขึ้นมา มันเหมือนว่าครอบครัวเดิมๆแค่นั้นถูกเชิญมาจุด
เทียนเตรียมรับเสด็จอยู่ประจำ ครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกชายหญิง
เมื่อฉันได้เป็นศิษยาภิบาล ฉันสาบานว่าจะเชิญคนที่มักถูกมองข้าม
ในโบสถ์ให้ก้าวออกมาจุดบ้าง คู่รักร่วมเพศ คนโสดชายหญิง คนแก่
ไร้ครอบครัว เด็กพิการทางสมอง คนต่างชาติที่พวกภาษาอังกฤษไม่
คล่อง ได้มาจุดไฟแห่งความหวัง ความปิติ สันติสุขและความรัก
และแบ่งปันอธิษฐานร่วมกัน

อาหารที่ไม่มโี ภชนาการ พวกน้ำตาล แป้ง ไขมัน แอลกอฮอล์
ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ และก็เหมือนๆกับคนอื่นๆที่ตามใจ
ตัวเองด้วยคุกกี้วันคริสต์มาส แต่ฉันมีอาหารอย่างอื่นที่จะฉลอง
ในวันขึ้นปีใหม่นี้

พระเจ้าไม่ทรงแสวงหาความเพียบพร้อมสมบูรณ์เมื่อพระองค์ทรง
เลือกนางมารีย์ เพราะนางเปิดทางให้แก่หนทางลึกลับของพระเจ้า.
พระเจ้าทรงแย้มพระสรวญมาเหนือเธอและยกเธอขึ้น
ใครเป็นคนจุดเทียนเตรียมรับเสด็จในโบสถ์ของคุณ?
- ด.ฟ.จ.
เราสามารถทุ่มเทในการประกาศแก่คนที่มักถูกมองข้ามได้
อย่างไร?
พระเจ้า ขอเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นคนที่ถูกลืมในสังคม และ
ช่วยข้าพระองค์เชิญพวกเขามาร่วมแวดวงสังคมของข้าพระองค์
ด้วย อาเมน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม
ทั้งหมดที่คุณต้องการคือความรัก

อาหารที่ไม่มีโภชนาการส่วนใหญ่ที่ฉันกิน ไม่ได้เป็นเพราะฉัน
ชอบคุกกี้ แต่เป็นเพราะต้องการระบายความเศร้าที่มีมาตลอดปี
ฉันคิดถึงวันคริสต์มาสที่ผ่านมามันมีแต่ความเครียดมากกว่า
ความสุขในบ้าน เพราะน้องชายมีปัญหาหลายอย่างและฉันก็
หยิบคุกกี้มาชิ้นหนึ่ง เมื่อคิดถึงของขวัญคริสต์มาสและรู้สึก
เศร้า เมื่อคิดถึงว่ามีคนมาเยี่ยมน้องชายฉันน้อยเหลือเกิน
ฉันเลยหยิบคุกกี้มาชิ้นหนึ่ง ฉันเลือกขนมหวานเพราะมันช่วย
ขจัดความเศร้าได้ดี สิ่งที่ฉันต้องการและยังต้องการจริงๆคือ
พระกุมาร ขนมปังแห่งพระสัญญาจากสวรรค์ ผู้จะมาดับความ
หิวโหยที่ลึกที่สุดของฉันได้
- ด.ฟ.จ.
เราจะทำให้เทศกาลรับเสด็จนี้แตกต่างได้อย่างไรโดยถ้าเรา
ให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาเยี่ยวยารักษาเรา?
พระเจ้าผู้ทรงรับรู้ความเจ็บปวดของข้าพระองค์ และ ร้องไห้ไป
กับข้าพระองค์ขอได้โปรดประทานสันติสุขให้ข้าพระองค์ใน
เทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้เถิด อาเมน
เราจะยิ่งมีความรักมากขึ้น แต่ “สิ่งของ” เหล่านั้นไม่ได้รักษา
ความบกพร่องของเรา ความรักเท่านั้นที่จะทำให้เราสมบูรณ์

ทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่า - ลูกา 1:53

น้องชายฉันเข้าใจถูกแล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องการคือความรัก นั่น
ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงของวงบีตเติ้ลส์ มันเป็นบทเพลงของพระเจ้า
- ด.ฟ.จ.

น้องชายฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้วง บีตเติ้ลส์ เขาได้แรงบันดาลใจมา
จากสี่เต่าทองในด้วยลายเซ็นบัตรอวยพรวันเกิดด้วยคำที่ว่า
“ทั้งหมดที่คุณต้องการคือความรัก”

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราให้ของขวัญแห่งความครบบริบูรณ์นี้แก่
คนอื่นๆ ?

นีเ่ ป็นคำแนะนำจากลูกคนหนึ่งของพระเจ้าที่โลกอาจมองว่า “ไม่ใช่
คุณต้องการมากกว่าความรัก คุณต้องการร่างกายที่แข็งแรง
ต้องการจิตทีฉ
่ ลาดในการที่จะมีความสุข”

โอข้าแต่พระเจ้า ขอช่วยข้าพระองค์ ละทิ้งความต้องการร่ำรวย
ฝ่ายโลก ให้ข้าพระองค์เปิดช่องว่างในชีวิตของข้าพระองค์ ให้
พระองค์มากขึ้นด้วย อาเมน

เรามักหลงเข้าไปติดกับความคิดที่ว่า ยิ่งมีมาก ไม่ว่าจะ วัตถุ ความ
ฉลาด หรือว่าความสวย

 สัปดาห์ที่สี่ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม
พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์ ทรงจดจำ
พระกรุณาของพระองค์ทม
ี่ ีต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็น
นิตย์ ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา
- ลูกา 1:54-55

ราตรีที่ศักดิ์สิทธิ์
บิดาแห่งท้องฟ้า
ทรงปรากฏในเสียงของทูตสวรรค์
เสียงอันไพเราะจากที่อันไกลโพ้น
เงาและดวงดาวปรากฏ
ในคืนแห่งวันคริสต์มาสอีฟ
โลกก็ได้โชติช่วงอีกครั้ง
มีชีวิตชีวา
คุกเข่าลงสวมกอด
สิ่งมหัศจรรย์แห่งท้องอากาศ
- Andrew Weatherly
ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกอัศจรรย์และตื่นเต้นจากของขวัญจาก
พระเจ้าผ่านทางพระเยซูคือเมื่อใด?
พระเจ้าแห่งความรัก ขอให้ข้าพระองค์ ทีจ่ ะคุกเข่าลงนมัสการ
พระองค์ผู้ประทานให้ข้าพระองค์มากมายด้วยใจถ่อมสุภาพ อาเมน

ชื่อรูป: สันติสุข

คริสต์มาสอีฟ

วันคริสต์มาส
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม
วงกลมที่ไม่สมบูรณ์
แต่มือของโมเสสเมื่อยล้า เขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวาง
ให้โมเสสนั่ง อาโรนกับเฮอร์กช็ ่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้าง
มือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดิน - อพยพ 17:12
พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์ ทรงจดจำ
พระกรุณาของพระองค์ - ลูกา 1:54
โบสถ์เล็กๆในชนบทที่ฉันเคยรับใช้ มีธรรมเนียมเชิญที่
ประชุมมายืนล้อมวงกันถือเทียนในห้องนมัสการ ขณะร้อง
เพลง “ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์” ด้วยกัน มันฟังเพราะจริงๆ
แต่ฉันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอมันเท่าไร
น้องชายฉัน มีปัญหาในการหยิบจับของเพราะมือเขาสั่น
นับประสาอะไรที่จะมาถือเทียนร้องเพลงเขาเดินไม่ค่อย
มั่นคง ทำให้มายืนเป็นวงด้วยยาก ฉันเลยบอกเพื่อนว่าฉัน
กังวล เธอบอกฉันว่า อย่าแบกภาระไว้คนเดียวสิ ฉันจึง
เอาเรื่องนี้ไปประชุมกับกรรมการโบสถ์
เมื่อคืนนั้นมาถึง ผู้คนยืนล้อมวงกัน แต่ครั้งนี้มีการจุด
เทียนออกมานอกวงตรงมาที่น้องชายฉันนั่งมีสมาชิกโบสถ์
นั่งกับเขา ยืนอยู่ข้างเขาพร้อมกับถือเทียน แม้เวลาผ่านไป
หลายปี เทศกาลนั้นก็ยังอยู่ พี่น้องในโบสถ์ไปเดินหาคนที่
ต้องการให้ไปหาและช่วยถือแสงของพระคริสต์ให้พวกเขา

อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็น
ความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายที่มตี ่อ
อับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์
- ลูกา 2:10
ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา
- ลูกา 1:55
ตอนเป็นเด็ก, ฉันและพี่น้องมีความสุขมากที่ได้ทำฉาก
การประสูติ เราจะพลัดกันเอารูปแกะสลักออกจาก
กล่องรองเท้าและวางมันลงไปในคอกสัตว์
ตัวโปรดของฉันคือเด็กเลี้ยงแกะ ก่อนที่ฉันจะทำมันตก
แม่ฉันเอากาวแปะหัวติดกับตัวให้ แต่ไม่ได้ผลดังนั้นแม่
เลยใช้ไม้จิ้มฟันยึดมันไว้แทน มันได้ผลแต่หัวมันโยกไป
มาจากนั้นฉันก็ไม่ต้องการเด็กเลี้ยงแกะอีกต่อไป
น้องสาวฉันก็ด้วย เราเลือกนักปราชญ์และแย่ง
นางมารีย์กัน น้องชายฉันยังคงอยู่กับเด็กเลี้ยงแกะที่
พังแล้วนั้นถือมันไว้และวางไว้ตรงที่นั่งอันทรงเกียรติ
ข้างๆกับพระกุมาร ฉันตวาดแบบหงุดหงิดว่าเด็กเลี้ยง
แกะไม่คู่ควรตรงนั้น แต่น้องชายกลับเถียงกลับมาว่า
คู่ควรสิ

เด็กเลี้ยงแกะคู่ควร น้องชายฉันคู่ควร ฉันคู่ควร คุณ
คู่ควร เราทุกคนคู่ควรที่จะได้ใกล้พระเยซู แม้เราจะพัง
บกพร่อง พระเยซูเกิดมาเป็นสหายของเรา ผู้ทรงเชิดชู
- ด.ฟ.จ. และยกเราขึ้น

ใครเป็นทูตสวรรค์ในชีวิตของคุณ คนที่มาหาคุณในยาม
ที่คุณต้องการ?
พระเยซูเจ้า ขอทรงใกล้ข้าพระองค์ ขจัดความสงสัย
ความกลัวและ อุปสรรคในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยแสง
ของพระองค์ อาเมน

- ด.ฟ.จ.

ในวันคริสต์มาสนี้ เรายืนอยู่ใกล้พระกุมารบริสุทธิ์ใน
รางหญ้าแค่ไหน?
พระเจ้าผู้บังเกิดมา ขอบคุณสำหรับของขวัญล้ำค่า
ที่สุด คือบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าข้าพระองค์มคี ่าและพระองค์ทรงรัก
ข้าพระองค์ อาเมน

ชื่อรูป: พระมารดามารีย์

เกี่ยวกับนักเขียน
ดอนน่า ฟริสคเนคต์ แจ๊คสัน Donna Frischknecht Jackson
บรรณาธิการของนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ อดีต
บรรณาธิการของนิตยสารอุตสาหกรรมเพชรพลอยในกรุง
นิวยอร์ค, เธอได้รับการสถาปนาในคริสตจักรเพรสไบทีเรียน (ยู
เอส เอ) ในปี 2007 เธออาศัยอยู่ในมลรัฐเวอร์ม้อน กับสามีของ
เธอ พอล และสุนัขตัวโต เบอร์นีสเม้าเท้น, โซฟี่. เธอเป็น
กระบอกเสียงแบบทุ่มหัวใจให้แก่คนที่ถูกมองข้าม เช่นน้องชาย
ของเธอเป็นต้น เธอยังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพันธกิจคริสตจักรใน
ชนบทและเป็นกระบอกเสียง เธอเขียนประสบการณ์ของเธอที่
บล็อก www.accidentalcountrypastor.com
คริน แวน ทาเทนโฮฟ Krin Van Tatenhove ได้รับการ
สถาปนาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรเพรสไบทีเรียนเป็นเวลา
31 ปี ด้วยประสบการณ์เป็นอนุศาสกของโรงพยาบาลผู้ป่วยช่วง
สุดท้าย ผู้อำนวยการของโครงการสองแห่งของ Habitat for
Humanity เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผูใ้ ช้ยาเกินขนาด ทั้งในมลรัฐ
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 ซึ่งรวมลูกชายที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ คริสโต
เฟอร์.
เกี่ยวกับช่างออกแบบศิลป์
แอนดรูว์ เวทเตอลี่ Andrew Weatherly แห่ง คริสตจักรเซ้าท์
เพรสไบทีเรียนใน เบอร์เกนฟีลด์ นิวเจอร์ซี่ เป็นชายหนุ่มที่เป็น
ดาวน์ซินโดรม ชื่อเสียงของเขาจะออกมาในรูป ศิลปะ ชั้นเชิง
ไหวพริบที่ฉลาด และมุ่งมาดในงานของเขามาก เขาใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสังคม งานสร้างสรรค์
ของเขาจะออกมาในด้านการวาดภาพ ถ่ายรูป และงานเขียน
เขาได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ 2 เล่ม รวมทั้งการ
บรรยาย ศิลปะและชีวิต ท่านจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทื่
www.andrewweatherly.com
การสั่งเพิ่มเติม
มีจำนวนจำกัด
เล่มละ $4.50; 2-9 เล่มๆละ $3.50; 10-99 เล่มๆละ $2.50;
100 เล่ม ขึ้นไป เล่มละ $1.95; บวกค่าขนส่ง
โปรดโทร ที่ 800-533-4371 ถามถึง 17116-18-007
สั่ง online ที่ www.pcusa.org/2018advent
หรือโทร 424-303-9825
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