นพวาร
เตรียมสมโภชพระจิ ตเจ้า

บทภาวนาอัญเชิญพระจิ ตเจ้า
เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้ าข้ า
โปรดใช้ รังสีแสงสว่างของพระองค์มาจากสวรรค์
เชิญเสด็จมา โอ้ บิดาของคนจน
เชิญเสด็จมาผู้แจกจ่ายพระคุณ
เชิญเสด็จมา องค์ความสว่างแห่งดวงใจ
พระองค์คือยอดความบรรเทา องค์ความชื่นใจของวิญญาณ
องค์ความเย็นใจอ่อนหวาน พระองค์คือความพักผ่อนในการงาน
องค์ความสงบในความทุกข์ร้อน องค์ความบรรเทาในยามกินนา้ ตา
องค์ความสว่างมหาลาภ จงแผ่ซ่านเข้ าในใจสัตบุรุษอย่างซาบซึ้ง
ถ้ าพระองค์มิทรงช่วยแล้ ว ก็หามีอะไรดีในมนุษย์ ไม่มีอะไรนิรมล
โปรดชาระล้ างมลทินเรา โปรดโปรยพระคุณดัดใจแข็งกระด้ าง
โปรดสมานแผลวิญญาณให้ สนิท โปรดเปลี่ยนใจดื้อกลับอ่อนโยน
ปลุกใจเย็นเฉยให้ ร้อนรน นาคนหลงมาสู่ทางตรง
โปรดประสาทพระคุณเจ็ดประการแก่สตั บุรุษที่วางใจในพระองค์
โปรดรางวัลคนใจศรัทธา ให้ บรรลุถึงความรอด
ประสบความยินดีนิรันดร อาแมน
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วารที่ 1
ผลของพระจิ ตคือความรัก
บทนา นักบุญเปาโลได้ บันทึกไว้ ว่า “มิใช่ข้าพเจ้ าที่มีชีวิต แต่เป็ น
พระคริสต์ท่ที รงชีวิตในข้ าพเจ้ า” (กท 2:20) “จงดาเนินชีวิตตามพระจิตเจ้ า ถ้ าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้ าแล้ ว เราจงดาเนินชีวิตตามพระจิตเจ้ า
ด้ วย” (กท 5:16,25) วิธกี ารพูดในทั้งสองประโยคนี้ไม่ขัดกันเอง เพราะ
พระคริสต์ทรงชีวิตในเรา และในพระศาสนจักร โดยทางพระจิตเจ้ าของ
พระองค์
เมื่อพระจิตเจ้ าสถิตในเรา พระองค์จึงทรงเป็ นผู้นาทางและ
เปลี่ยนแปลงเราจากภายใน พระจิตเจ้ าเป็ นปฏิปักษ์กบั สิ่งที่แข็งกระด้ าง
และหนักหน่วง เช่น อักษรที่ตายตัว ความเป็ นทาสฝ่ ายโลกและเนื้อหนัง รวมทั้งความตายด้ วย ในทางตรงกันข้ าม นักบุญเปาโลพูดถึง
พระจิตเจ้ าว่า “ผลของพระจิตเจ้าคือความรัก ความชื่นชมยินดี
ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์
ความอ่อนโยน และการรูจ้ ักควบคุมตนเอง” (กท 5:22-23) นักบุญ
เปาโลเห็นว่าธรรมบัญญัติไม่ใช่กฎเกณฑ์เพียงภายนอก
แต่เป็ น
กฎเกณฑ์ท่มี าจากภายใน ให้ เราวอนขอพระจิตเจ้ า โปรดเป็ นพระ
อาจารย์แห่งชีวิตฝ่ ายจิตของเรา
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เพลง
โอ้พระจิ ตของพระเจ้า
1. โอ้ พระจิตของพระเจ้ าผู้สร้ าง
จิตพระเยซูผ้ ชู ่วยให้ รอด
องค์ความรักพระบิดาพระบุตร
เชิญเสด็จมาเทอญ
2. ทรงเป็ นแสงกลางความมืดสนิท ทรงเป็ นมิตรของเขาผู้ต้อยต่า
ยาสมานแผลใจที่ชอกชา้
เชิญเสด็จมาเทอญ
3. องค์พระผู้รักษาและปกป้ อง
เป็ นมิตรของหัวใจใฝ่ จนยาก
มลทินล้ างให้ ใจหายลาบาก
เชิญเสด็จมาเทอญ
4. องค์พลังเสริมแรงให้ เราสู้
เป่ าลมพรูโหมโชนความเชื่อเรา
องค์ความหวังของใจที่โศกเศร้ า
เชิญเสด็จมาเทอญ
5. ทรงเนรมิตสันติภาพพร่างพราย ทรงเป็ นสายสานโยงเอกภาพ
องค์ความรักย้ อมใจให้ เอิบอาบ
เชิญเสด็จมาเทอญ
6. พระเสมือนแสงไฟสัจธรรม
ลมชื่นลา้ โน้ มนาความเสรี
ความปรีดาของการพลีชีวี
เชิญเสด็จมาเทอญ
เพลงสดุดีที่ 111
สร้อย พระหรรษทานเป็ นการมีชีวิตในพระเป็ นเจ้ า การอ่อนน้ อมตาม
พระจิตเจ้ าซึ่งทางานภายในใจของเรา เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่สดุ
เพื่อก้ าวหน้ าในชีวิตฝ่ ายจิต (ตารับคู่ชีวิตข้ อ 42)
จงสรรเสริญเยินยอพระเจ้ าเถิด
จงขอบคุณทรงยศหมดหัวใจ
กิจการที่พระองค์ทรงสร้ างสรรค์
ผู้พอใจสิ่งนี้อยู่ทุกผู้คน

พระผู้เลิศการุญหนุนนาให้
ณ ห้ องในที่ประชุมกลางกลุ่มชน
ทุกสิ่งอันล้ วนเลิศประเสริฐผล
ย่อมอยากค้ นคว้ าให้ เข้ าใจดี
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ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทา
ทรงเกียรติลา้ สูงสง่าส่งราศี
ความชอบธรรมของไท้ ในหล้ านี้
ยั้งอยู่ท่สี ถิตคงดารงนาน
กิจการมหัศจรรย์ทรงสรรค์สร้ าง สิ่งต่างต่างไม่ยอมให้ ใครลืมผ่าน
ทั้งพระองค์ทรงเมตตาการุญมาน
โปรดประทานนา้ พระทัยใสศรัทธา
โปรดประทานอาหารให้ แจกไปทั่ว
ผู้เกรงกลัวองค์ไท้ ไม่ต้องหา
และพระองค์ไม่ทรงลืมพระสัญญา
ลั่นวาจาดารัสตรัสไว้ พลัน
พระองค์ทรงสาแดงฤทธิ์อทิ ธิพล แด่ปวงชนของพระองค์ดารงมั่น
ด้ วยประทานแดนดินถิ่นสาคัญ
ของชาติอนั ต่างเผ่าแก่เขานา
ทุกสิ่งที่ทรงกระทาลา้ สัตย์ซื่อ
และยึดถือเที่ยงตรงทรงคุณค่า
ธรรมบัญญัตปิ ฏิบัตเิ ป็ นอัตรา
ชนทั่วหน้ าเชื่อถือไท้ ต่างไว้ วาง
บัญญัตอิ งค์ดารงอยู่คู่ชีวติ
ทั้งสถิตนิจกาลนานมิสร่าง
ประกอบด้ วยสัจธรรมไม่อาพราง
และเสริมสร้ างระบอบความชอบธรรม
พระองค์ทรงช่วยประชาพาสดใส
ให้ รอดได้ ทุกคนดลชื่นฉ่ า
ทรงทาพันธสัญญาถาวรซา้
พิสทุ ธิ์ลา้ เลิศองค์ทรงเดชครัน
ความยาเกรงพระทรงธรรมนาไปสู่
ซึ่งความรู้สติปัญญาค่ามหันต์
ให้ ปัญญาแก่ผ้ ทู าตามคานั้น
เราพร้ อมกันสรรเสริญไท้ ไปชั่วกาล
สิริพึงแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผู้เรืองศรี
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที
ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน

สร้อย พระหรรษทานเป็ นการมีชีวิตในพระเป็ นเจ้ า การอ่อนน้ อมตาม
พระจิตเจ้ าซึ่งทางานภายในใจของเรา เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่สดุ
เพื่อก้ าวหน้ าในชีวิตฝ่ ายจิต (ตารับคู่ชีวิตข้ อ 42)
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บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 (1คร.13:1-7)
แม้ ข้าพเจ้ าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้ าไม่มี
ความรัก ข้ าพเจ้ าก็เป็ นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก แม้ ข้าพเจ้ า
จะประกาศพระวาจา เข้ าใจธรรมลา้ ลึกทุกข้ อ และมีความรู้ทุกอย่าง
หรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้ าไม่มีความรัก ข้ าพเจ้ าก็ไม่มี
ความสาคัญแต่อย่างใด แม้ ข้าพเจ้ าจะแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทั้งปวงให้ แก่คน
ยากจน หรือยอมมอบตนเองให้ นาไปเผาไฟเสีย ถ้ าไม่มีความรัก
ข้ าพเจ้ าก็มิได้ รับประโยชน์ใด
ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้ อ ไม่อจิ ฉา ไม่โอ้ อวดตนเอง
ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจา
ความผิดที่ได้ รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้ อง
ความรักให้ อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง
พระวาจาของพระเจ้า
(ราพึงสักครู่)

บทตอบรับ (สลับซ้าย – ขวา)
พระดาริ มิใช่ส่งิ อืน่ ใดนอกจากความรัก ที่สามารถลิ้มรสและ
สัมผัสได้ ว่า พระเจ้ าทรงอ่อนหวานและน่ารักเพียงใด
สติปัญญา มิใช่ส่งิ อืน่ ใดนอกจากความรัก
ที่เฝ้ าสังเกต
พิจารณาและพยายามเข้ าให้ ถงึ ความงดงามของความจริงแห่งความเชื่อ
เพื่อจะได้ ร้ ูจักพระเจ้ าพระองค์เอง และจากพระองค์น้นั เราจะได้ ร้ ูจักเห็น
พระองค์ในสิ่งสร้ างทั้งมวล
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ความรู ้ มิใช่ส่งิ อืน่ ใดนอกความจากความรัก ที่ทาให้ เราใฝ่ ใจ
ที่จะรู้จักตัวเองและสรรพสิ่งสร้ าง เพื่อก้ าวไปสู่ความรู้ท่สี มบูรณ์ในหน้ าที่
การรับใช้ พระเจ้ าของเรา
ความคิดอ่าน เป็ นความรักที่ทาให้ เราละเอียดลออ ใส่ใจและ
เฉลียวฉลาดที่จะเลือกวิถที างเฉพาะของแต่ละคน ในการรับใช้ พระเจ้ า
พละกาลัง เป็ นความรักที่ก่อเกิดกาลังใจ และกระตุ้นให้ เรา
ปฏิบัติตามที่ความคิดอ่านแนะนาให้ กระทา
ความศรัทธา เป็ นความรักที่ผ่อนภาระการงานทั้งหลายให้ เบา
ลง และเชื้อเชิญเราให้ ทางานที่พอพระทัยพระเจ้ าพระบิดา ด้ วยความ
รักฉันบุตรอย่างเต็มใจและรื่นรมย์
ความยาเกรงพระเจ้า เป็ นความรักที่ทาให้ เราหลีกหนี และ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระผู้สงู สุด
(เงียบสักครู่)

บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย พระเจ้ าทรงเรียกท่านให้ มารับอิสรภาพ ขอเพียงแต่อย่าใช้
อิสรภาพนั้นเป็ นข้ อแก้ ตัวที่จะทาตามใจตน แต่จงรับใช้ ซ่งึ
กันและกันด้ วยความรัก (กท 5:13)
- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้ าฯได้ ประสบบุญญาธิการของพระองค์ อันได้ ทรงเตรียม
ไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติ
อิสราเอล
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- สิริพึงแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย พระเจ้ าทรงเรียกท่านให้ มารับอิสรภาพ ขอเพียงแต่อย่าใช้
อิสรภาพนั้นเป็ นข้ อแก้ ตัวที่จะทาตามใจตน แต่จงรับใช้ ซ่งึ
กันและกันด้ วยความรัก (กท 5:13)
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย พระองค์ทรงสดับฟัง
ทุกคนที่วิงวอนพระองค์ในความเชื่อ โปรดฟื้ นฟูข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วย
พระจิตเจ้ าแห่งความศักดิ์สทิ ธิ์ และความรักของพระองค์ เพื่อว่าเมื่อได้
หยั่งรากลึกในความรักแล้ ว ข้ าพเจ้ าทั้งหลายจะได้ นมัสการพระคริสตเจ้ า
ในจิตใจ และรับใช้ พระองค์อย่างสุภาพในพี่น้องของข้ าพเจ้ าทั้งหลายด้ วย
เถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
อาแมน
ขอพระเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลงแม่พระ
ช่างงามเหลือ โอ้แม่มารีอา
(รับ) ช่างงามเหลือโอ้ แม่มารีอา สะท้ อนเมตตาพระทัยแห่งพระเจ้ า
1. ทรงได้ รับเลือกสรรในบรรดาสตรี
กระแสเรียกมีจากพระเจ้ าถึงแม่เอย
2. ทรงได้ รับเลือกสรรในบรรดาสตรี
จิตพระปรานีสถิตอยู่ในแม่เอย
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วารที่ 2
ผลของพระจิ ตคือความชื่นชม
บทนา
พระจิตเจ้ าประทับอยู่ในตัวท่านด้ วยความชื่นชมยินดี และท่าน
จะรั บ ใช้ พ ระเจ้ า ด้ ว ยความร่ า เริ ง เต็ม เปี่ ยม เพราะความซื่ อ สัต ย์ ข อง
พระองค์ครอบครองท่านอยู่ ท่านจงแต่งกายด้ วยความร่ าเริงยินดี อัน
เป็ นพระพรและความพอพระทัยของพระเจ้ า และกระทาทุกสิ่งที่ท่ าน
ปรารถนา เพราะผู้ใดที่มีจิตใจร่ าเริ ง ผู้น้ันจะกระทาดี คิดดี และทาให้
ความทุกข์โศกอยู่ใต้ ฝ่าเท้ า
ตรงกันข้ าม ผู้ใดที่ซึมเศร้ า มักจะกระทาสิ่งผิดพลาด เริ่ มต้ น
จากที่ เ ขาได้ กระท าให้ พระจิ ต เจ้ า เสี ย ใจ เพราะว่ า มนุ ษ ย์ ได้ รั บ ของ
ประทานเป็ นองค์ พ ระจิ ต เจ้ าผู้ ร่ าเริ ง ยิ น ดี ต่ อ มาเขาท าให้ พ ระจิ ต เจ้ า
เสียใจ เพราะเขาไม่ปฏิบัติกจิ ศรัทธา ด้ วยการสวดภาวนาวอนขอพระเจ้ า
และไม่ให้ เกียรติพระองค์เลย คาภาวนาของผู้ซึมเศร้ าไม่เคยมีพลังเพียง
พอที่จะขึ้นไปถึงพระแท่นของพระเจ้ า เปรียบเหมือนกับการเอานา้ ส้ ม
ไปผสมในเหล้ าองุ่ น ซึ่ ง ท าให้ น้า องุ่ น เสีย รสชาติ ไปฉั น ใด ความ
ซึมเศร้ า เมื่อปนเปกับพระจิตเจ้ า ก็บันดาลให้ การภาวนาอ่อนกาลั ง
และได้ ผลน้ อยลงฉันนั้น
ฉะนั้ น จงชาระดวงใจของท่ า นให้ บ ริ สุท ธิ์จ ากความโศกเศร้ า
และจงมี ชีวิต เพื่ อพระเจ้ า และให้ ทุก สิ่งเป็ นไปเพื่ อพระองค์ ผู้ จะทรง
ปลดเปลื้องความทุกข์โศกนั้น ให้ กลายเป็ นความชื่นชมยินดี
(Hermas, le Pasteur ศตวรรษที่ 2)
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เพลง
ประชาพระเจ้าเดินหน้าร่าเริง
(รับ) ประชาพระเจ้ าเดินหน้ าร่าเริง
อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ประชาพระเจ้ าเดินหน้ าร่าเริง
เพราะพระประทับอยู่ท่ามกลางท่าน
1. พระจิตพระบิดาประทับในท่าน
แต่งตั้งประทานเป็ นชาติศักดิ์สทิ ธิ์
จงก้ าวเดินอยู่ในแสงของทรงฤทธิ์
กลางโลกทั่วทิศยืนเด่นเป็ นพยาน
2. ระลึกไว้ เถิดพระศาสนจักรเอย
แต่ก่อนท่านเคยเป็ นคนบาปหนา
อันความยิ่งใหญ่ท่ที ่านนั้นได้ มา
เพราะพระรักษาและให้ อภัย
บทสร้อย

จงชื่น ชมยิ น ดี ใ นความหวัง อดทนต่ อ ความยากล าบาก
และพากเพียรในการภาวนา (รม 12 :12 - 13)

 อัญเชิญพระเจ้ าเสด็จมา







โปรดเปล่งรัศมีรพีพรรณ
พระคือพระบิดาแห่งปวงชน
ส่องสว่างวิญญาณ์เป็ นอาจิณ
พระผู้โลมเล้ าบรรเทาทุกข์
ทุกครั้งที่ทรงเยี่ยมประชา
ยามลูกตรากตราทางานหนัก
ยามลูกทุกข์ซา้ ร่าพิไร
พระเป็ นความสว่างพบทางรอด
สัตบุรุษทั่วหน้ าประชาชี
หากพระองค์มิทรงช่วย
เหตุไร้ ธรรมประภามาบันดาล
ขอพระชาระมลทินใจ
แผลในระย่อท้ อทุกข์ทน
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พระจิตเจ้ าฟ้ าสรวงสวรรค์
ฉายแสงเฉิดฉันสู่แดนดิน
ช่วยผู้ขัดสนนิจศีล
อัญเชิญภูมินทร์เสด็จมา
แหล่งนา้ เลอสุของค์นาถา
ประทานหรรษาให้ ชื่นใจ
ทรงเป็ นที่พักกลับแจ่มใส
พระทรงช่วยให้ รื่นฤดี
เป็ นยอดแห่งมนัสจรัสศรี
อัญชลีโสมมนัสนมัสการ
โลกจะมืดม้ วยน่าสงสาร
จึงไร้ ดวงมานอันวิมล
ให้ กลับสดใสเปี่ ยมกุศล
โปรดบันดาลดลให้ ส้ นิ ไป

 ใจที่กระด้ างบ้ างเหนื่อยอ่อน

พระช่วยดัดสอนให้ เลื่อมใส
พระโปรดช่วยให้ ส่คู รรลองธรรม์
ขอพระประทานจากสวรรค์
เป็ นหลักประกันแห่งศรัทธา
เสวยผลความดีท่ปี รารถนา
บัดนี้เบื้องหน้ านิรันดร

จิตที่ลุ่มหลงเตลิดไกล
 พระพรพระจิตเจ็ดประการ
แก่ผ้ ซู ่งึ ไว้ วางใจครัน
 โปรดให้ บรรดาสาธุชน
ประสบสันติสขุ ทุกเวลา

บทสร้อย จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความยากลาบาก
และพากเพียรในการภาวนา (รม 12 :12 - 13)
พระวาจาของพระเจ้า (ฟป .4.4-9)
“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทุกเวลาเถิด ข้ าพเจ้ าขอยา้ อีกว่ า
จงชื่นชมเถิด จงให้ ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่คนทั้งปวง
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาใกล้ แล้ ว อย่ ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย
จงทูล พระเจ้ าให้ ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่าน โดยคา
อธิษ ฐาน การวอนขอพร้ อ มด้ ว ยการขอบพระคุ ณ แล้ วสัน ติ สุข ของ
พระเจ้ า ซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้ าใจได้ น้ัน จะคุ้มครองดวงใจและความคิด
ของท่านไว้ ในพระคริสตเยซู
ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม
สิ่งใดบริสทุ ธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ ามีส่งิ ใดเป็ นคุณธรรม ถ้ ามี
สิ่งใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความใคร่ครวญเถิด”
บทตอบรับ (จาหนังสือคุณแม่มาเรีย)
ก่อ จงปลดเปลื้องความคิดที่เป็ นทุกข์ และอารมณ์เศร้ าหมองออก
ไปเสียจากตัว เพราะนั่นไม่ใช่อะไรอืน่ นอกจากการล่อลวงของ
ปี ศาจ เพื่อให้ ลูกสูญเสียความสงบในใจ
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**ร้องรับ

ก่อ

ก่อ

ความปรีดีของพระเจ้ าคือพลังของข้ า
ความปรีดาของพระองค์คือแรงช่วยหนุนนาน
เพราะพลังแห่งพระจิตสถิตในวิญญาณ
ความเบิกบานของพระเจ้ าคือพลังเรา
จงระวังตัวของลูกอย่าปล่อยให้ เหนื่อยหน่าย และคิดฟุ้ งซ่าน
จนทาให้ ใจคอห่อเหี่ยวจมอยู่ในความเศร้ าหมอง พระจิตเจ้ า
ตรัสว่า “ความเศร้ าคือสนิมแห่งวิญญาณ จะคอยกัดกินวิญญาณ
ให้ ผุกร่อนไปทีละน้ อยจนหมดชีวิตชีวา
ไม่สามารถขึ้นไปสู่
“ศูนย์กลาง” แห่งตน คือองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ” **
จงทาตัวของลูกให้ ร่าเริง พระผู้เป็ นเจ้ าทรงปรารถนาและพอ
พระทัยให้ เรารับใช้ พระองค์ด้วยความยินดี เพราะจะทาให้ หัวใจ
เบิกบานศรัทธาเร่าร้ อนยิ่งขึ้น และจิตใจกว้ างขวางขึ้นกว่าเดิม **

บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย ความชื่นชมยินดีของผู้หนึ่ง จะช่วยเพิ่มพูนความยินดีให้ แก่
ผู้อนื่ (ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 39)
- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้ าฯได้ ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ ทรงเตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
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- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย ความชื่นชมยินดีของผู้หนึ่ง จะช่วยเพิ่มพูนความยินดีให้ แก่
ผู้อนื่ (ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 39)
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ ขอโปรดให้ รัศมีแห่งพระสิริ
รุ่งโรจน์ของพระองค์ส่องแสงเหนือข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
ขอโปรดให้ พระ
คริสตเจ้ า ผู้ทรงเป็ นแสงสว่างจากพระองค์ ทาให้ จิตใจของผู้ท่เี กิดใหม่
ในพระหรรษทานได้ ชื่นชมยินดี และเข้ มแข็งขึ้นด้ วยพลังของพระจิตเจ้ า
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
ขอพระเจ้ า โปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลงแม่พระ
เชิญแม่รอ้ งเพลง
(รับ) เชิญแม่ร้องเพลงกับลูกเถิด
เชิญมาร้ องเพลงให้ ก้องกังวาน
1. เพื่อให้ โลกชื่นชมยินดี
เพื่อให้ โลกได้ พบความสุขสันต์
2. บนเส้ นทางแห่งทุกข์ทรมาน
บนเส้ นทางที่หวังดังประสงค์
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แม่เลิศล้ นด้ วยหรรษทาน
พระภูบาลสถิตกับเรา
เชิญชี้นาให้ ลูกเดินทุกวัน
ให้ เรามั่นในรักพระองค์
ให้ ชื่นบานในความรักพระองค์
ขอได้ ทรงแบ่งปันรักเรา

วารที่ 3
ผลของพระจิ ตคือความสงบสันติ
บทนา
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ ทรงเชื้อเชิญเรา
ให้ ทางานเพื่อสร้ างหลักประกันว่า ความใฝ่ ฝนั ถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติน้นั จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งในมโนธรรมของมนุษย์แต่ละคน และ
ของประชาชาติ เราในฐานะคริสตชนเห็นว่าภารกิจในการสั่งสอนตัวเรา
เองและผู้อนื่ ให้ ร้ ูจักสันติภาพนั้นเป็ นแก่นแท้ ของศาสนา
สาหรับคริสตชน การประกาศสันติภาพคือ การประกาศพระคริสต์ผ้ ทู รงเป็ น “องค์สนั ติภาพของเรา” (อฟ. 2:14) คือการประกาศ
พระวรสาร ซึ่งเป็ น “พระวรสารแห่งสันติภาพ” (อฟ. 6:15) และเป็ นการ
เรียกประชาชนทั้งมวล สู่มหาบุญลาภในฐานะ “ผู้สร้ างสันติภาพ”
พระศาสนจักรยังคงสั่งสอนอยู่เสมอว่า
สันติภาพเป็ นไปได้
และเป็ นหน้ าที่ของเราทุกคน สันติภาพจะต้ องสร้ างบนเสาหลักสี่ประการ
อันได้ แก่ สัจธรรม ความยุติธรรม ความรัก และเสรีภาพ ดังนั้น หน้ าที่
ของเราทุกคนที่รักสันติภาพ คือการสอนอุดมคติเหล่านี้ให้ แก่ชนรุ่นใหม่
เพื่อเตรียมอนาคตที่ดีกว่าสาหรับมนุษยชาติ
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เพลง

องค์เจ้าแห่งชีวิต

(รับ) องค์เจ้ าแห่งชีวติ
โปรดทรงนาทาง
คาพระเยซู
สอนเรารักจากใจจริง
1. เปลวไฟที่ส่องใสแสง
โปรดจุดความมืดให้ กระจ่าง
2. แว่วกระซิบลมใกล้ ชิด
โปรดให้ สงบเสียงนานา
3. องค์พลังความรักสนิท
เชิญมาขับไล่ศัตรูพาล

พระจิตส่องสว่าง
พาใจเราสู่ความจริง
โปรดสอนให้ ร้ ูทุกสิ่ง
สอนเรารักจากใจจริง
ไฟพระจิตแรงทรงนาทาง
โปรดประทานความสว่างแก่เรา
สันติพระจิตช่วยรักษา
ช่วยเยียวยาแผลปวดร้ าวราน
สันติพระจิตรวมดวงมาน
ปรีชาญาณสอนเราเข้ าใจ

บทสร้อย พระจิตเจ้ าทรงตระเตรียมใจเราให้ ฟังพระวาจา และเปิ ด
สติปัญญาให้ เข้ าใจธรรมลา้ ลึกของพระองค์ พระองค์ทรงทาให้ จิตใจของ
เราอยู่ในความสงบเงียบ เป็ นความปรารถนาที่จะได้ พบพระเป็ นเจ้ า หรือ
พักผ่อนอยู่ในความรักที่อ่มิ เอม (ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 42)
เพลงสดุดที ี่ 131
โอ้ พระเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์ฤทธิ์ดารง ข้ าพระองค์ละทิ้งหยิ่งยโส
เลิกจองหองโอหังเลิกวางโต
เลิกคุยโวอวดดีท่นี ่าชัง
ข้ าพระองค์ไม่เห็นเป็ นกังวล
เรื่องสับสนยุ่งจิตเกินคิดหยั่ง
ไม่พะวงเรื่องสาคัญอันประดัง
เกินกาลังปัญญาข้ าพระองค์
ข้ าสุขสันต์หรรษาดุจทารก
แขนแม่กกกอดชมสมประสงค์
ใจข้ านิ่งจริงจังดังจานง
เพราะจิตคงสงบเงียบเปรียบเช่นกัน
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อิสราเอลทั้งหลายมั่นหมายไว้
เชื่อพระแน่แต่บัดนี้มอบชีวัน
สิริพึงมีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที

จงวางใจในพระเจ้ าของเรานั่น
ใจยึดมั่นตลอดกาลนิรันดร
พระบุตรพระจิตผู้เรืองศรี
ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน

บทสร้อย
พระจิตเจ้ าทรงตระเตรียมใจเราให้ ฟังพระวาจา และ
เปิ ดสติปัญญาให้ เข้ าใจธรรมลา้ ลึกของพระองค์ พระองค์ทรงทาให้ จิตใจ
ของเราอยู่ในความสงบเงียบ เป็ นความปรารถนาที่จะได้ พบพระเป็ นเจ้ า
หรือพักผ่อนอยู่ในความรักที่อ่มิ เอม (ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 42)
บทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริยฉ์ บับที่ 1
(1 พกษ 19: 9-13)
ที่ภเู ขาโฮเรบ ประกาศกเอลียาห์มาถึงถา้ แห่งหนึ่ง และได้ เข้ า
พานักอยู่
ดูเถิดพระวจนะของพระเจ้ ามาถึงท่าน
ตรัสกับท่านว่า
“เอลียาห์เอ๋ย เจ้ าทาอะไรอยู่ท่นี ่ี” ท่านทูลว่า “ข้ าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระ
ยาเวห์ พระเจ้ าจอมโยธายิ่งนัก เพราะประชาชนชาวอิสราเอลได้ ทอดทิ้ง
พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย ประหาร
ประกาศกของพระองค์เสียด้ วยดาบ มีแต่ข้าพระองค์ผ้ เู ดียวเท่านั้นที่
เหลืออยู่
เขาทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้ าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย”
พระเจ้ าตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเจ้ า”
ดูเถิด พระเจ้ าทรงผ่านไปและลมใหญ่อนั แรงกล้ าได้ พัดพังภูเขา ทาให้
หินแตกเป็ นก้ อนๆ ต่อพระพักตร์พระเจ้ า แต่พระเจ้ ามิได้ สถิตในลม
แรงกล้ านั้น ภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พระเจ้ าหาทรงสถิตใน
แผ่นดินไหวนั้นไม่ ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเจ้ าหาทรงสถิต
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ในไฟนั้นไม่ ภายหลังไฟก็เกิดเสียงลมพัดมาเบาๆ และเมื่อเอลียาห์ได้
ยินเสียงนั้น ท่านก็เอาผ้ าคลุมหน้ าไว้
พระวาจาของพระเจ้า
(เงียบสักครู่)

เพลง ลมสงบศานติ์
(รับ) ลมสงบศานติ์ ปราณแห่งชีวา
ในดวงใจเรา พระจิตเจ้ า
ในดวงใจเรา พระจิตเจ้ า
1. ขอให้ ไฟความสว่างพระองค์
ขับร้ องยืนยงในตัวข้ า
อบอุ่นอุราแผ่นดินนัก
ในรักพระองค์ให้ เรามั่นคง
2. บนเส้ นทางปลดปล่อยเสรี
โปรดชี้มรรคาควรเดินไป
ดอกไม้ ความหวังเบิกบานงาม
ในรักพระองค์ให้ เรามั่นคง

โปรดเสด็จมาเถิด
โปรดเสด็จมาเถิด
ขับร้ องยืนยงในตัวข้ า
ไฟลุกแรงแสงเห็นเต็มตา
อบอุ่นอุราแผ่นดินนัก
ในรักพระองค์ให้ เรามั่นคง
โปรดชี้มรรคาควรเดินไป
วันพรุ่งนี้จะเห็นสมใจ
ดอกไม้ ความหวังเบิกบานงาม
ในรักพระองค์ให้ เรามั่นคง

บทภาวนาวิงวอนพระจิ ตเจ้า
- ข้ าแต่พระจิตเจ้ า ข้ าพเจ้ าขอถวายดวงใจของข้ าพเจ้ าแด่พระองค์
ข้ าพเจ้ าวิงวอนพระองค์
โปรดให้ ลาแสงประกายไฟของ
พระองค์ หลอมละลายความบาปของข้ าพเจ้ าให้ หมดสิ้นไป
โปรดเผาดวงใจของข้ าพเจ้ าด้ วยไฟแห่งความรักของพระองค์
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-

พระองค์คือ จิตบริสทุ ธิ์
โปรดประทานความเข้ มแข็งแก่ข้าพเจ้ าในการต่อสู้กบั จิตชั่วร้ าย
พระองค์คือ ความร้ อนรน
โปรดให้ ข้าพเจ้ าเร่าร้ อนด้ วยความรักต่อพระองค์
พระองค์คือ ความสว่าง
โปรดส่องสว่างจิตใจของข้ าพเจ้ า ให้ เข้ าใจชีวิตนิรันดร์
พระองค์คือ ลมหายใจอันอ่อนหวาน
โปรดทาให้ ลมพายุแห่งบาป ซึ่งโหมกระหน่าข้ าพเจ้ า สงบราบคาบ
พระองค์คือ พระชิวหา
โปรดสอนข้ าพเจ้ าให้ สรรเสริญพระองค์ไม่หยุดหย่อน
พระองค์คือ แหล่งกาเนิดพรสวรรค์
โปรดประทานพระพรของพระองค์แก่ข้าพเจ้ า
ขอพระหรรษทานของพระองค์ โปรดดลใจข้ าพเจ้ า
ขอความรักของพระองค์ โปรดบันดาลให้ ข้าพเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์
ข้ าพเจ้ าขอสรรเสริญพระองค์และรักพระองค์
ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ตลอดนิรันดร อาแมน

บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย ความต้ องการตามธรรมชาติมนุษย์นาไปสู่ความตาย
แต่ความปรารถนาของพระจิตเจ้ านาไปสู่ชีวิตและสันติ
- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้ าฯได้ ประสบบุญญาธิการของพระองค์ อันได้ ทรง
เตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
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- ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงมีแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย ความต้ องการตามธรรมชาติมนุษย์นาไปสู่ความตาย
แต่ความปรารถนาของพระจิตเจ้ านาไปสู่ชีวิตและสันติ
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ า โปรดสดับฟั งคาภาวนาของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
อาศัยแบบฉบับของพระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ทรงรับฟังเสียงกระซิบ
ของพระจิตเจ้ า โปรดให้ ข้าพเจ้ าทั้งหลายได้ เรียนรู้ในการนาพระคริสตเจ้ าไปสู่พ่ีน้อง และประกาศพระนามของพระองค์ ด้ วยความศักดิ์สทิ ธิ์
ของชีวิตด้ วยเถิด ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า
ทั้งหลาย อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ น
สุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลง
พระแม่ลูกขอสดุดี
(รับ) พระแม่ลูกขอสดุดี
ขับเพลงแม่มารีตลอดกาล
องค์พระบุตรผลแห่ง
รักเหลือประมาณ
*พระแม่ประทานเพื่อเรา (*ซา้ )
1. มารดาพระวจนาตถ์
ผู้รับคาพระเจ้ า
แม่โปรดทรงสอนเรา
ให้ เรียนรู้ชีวา
2. มารดาแห่งมารดา
พระประทับกับท่าน
โปรดสอนเรานิจกาล
ให้ เบิกบานยินดี
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วารที่ 4
ผลของพระจิ ตคือความอดทน
บทนา
เราจะสัมผัสกับพระจิตได้ ทุกวัน เมื่อเราสามารถ “ปล่อย”
ตัวเอง “ปล่อย” เส้ นทางของตน และเริ่มร้ องเพลงเหมือนกษัตริย์ดาวิด
ว่า “วันเวลาของข้ าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์”
ถ้ าเราอยาก “สัมผัส” กับพระจิต เราต้ องมีความอดทนและต้ อง
กลับใจเสียก่อน เราต้ อง “นัด” กับพระจิตในสถานที่ของพระองค์ ไม่ใช่
ในสถานที่ท่ีเราคิดเอาเองว่าจะพบพระองค์ เราต้ องเดินบนเส้ นทางที่
พระองค์ทรงชี้ให้ แก่เรา นั่นคือเส้ นทางขององค์พระเยซูเจ้ าเอง
เพลง

พระจิ ตพระเป็ นเจ้า

(รับ) เหนือศีรษะเราและเหนือดวงมาน ทรงเป่ าลมฆานประทานมา
พระจิตพระเป็ นเจ้ า
ทรงดลบันดาลพายุพัดพา
กวาดล้ างดวงวิญญาณสิ้นกลัว
พระจิตพระเป็ นเจ้ า
1. เราเลือกเป็ นศิลาของพระศาสนจักร ผู้จงรักยึดมั่นอยู่ในพระวาจา
ในศาสนจักรเราล้ วนเลือกเป็ นศิลา บนภูผาแข็งแรงมั่นคง
2. ในพระวรสารเราเคยได้ ฝึกฝน ความอดทนในมือผู้ก่อร่างสร้ างสรรค์
ในพระวรสารเราเคยร่าเรียนกัน
ผู้หว่านนั้นพากเพียรเพียงไหน
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บทสร้อย (เพลง) จิตวิญญาณข้ าฯกระหายพระเจ้ า ดุจดังกวางน้ อย
กระหายหานา้ ทรงเป็ นความปรารถนาแห่ งจิ ตใจข้ าฯที่อยากสรรเสริญ
พระองค์ ทรงเป็ นโล่ กาบั งที่เข้ มแข็ง ทรงเป็ นผู้ เลี้ ยงที่ข้ าฯรั กเทิดทู น
ทรงเป็ นความปรารถนาแห่งจิตใจข้ าฯที่อยากสรรเสริญพระองค์
เพลงสดุดีที่ 63
- จิตวิญญาณของข้ าฯกระหายหาพระองค์
เนื้อหนังของข้ าฯกระเสือกกระสนหาพระองค์
บนแผ่นดินที่แห้ งแล้ งแสนกันดาร
- จริงแท้ ข้าฯ ได้ เคยเฝ้ าพระองค์ในสถานนมัสการ
เห็นพระพลานุภาพและพระสิริของพระองค์
- เมื่อนั้นความรักของพระองค์ทรงค่าเหนือชีวิต
และริมปากของข้ าฯพร้ อมที่จะสรรเสริญพระองค์
- จริงแท้ ข้าฯจะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่
ข้ าฯจะชูมือถวายพระนามของพระองค์
- จิตใจของข้ าฯจะอิ่มหนาประหนึ่งกลับจากงานเลี้ยง
และข้ าฯจะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝี ปากที่ชื่นบาน
- เมื่อข้ าฯเอ่ยนามพระองค์ยามค่าคืน
ข้ าฯจะภาวนาถึงพระองค์ทุกโมงยาม
เพราะพระองค์เสด็จมาปกป้ องข้ าฯ
ให้ ปราโมทย์อยู่ใต้ ร่มความคุ้มครอง
- ข้ าฯผูกพันอยู่กบั พระองค์ส้ นิ สุดวิญญาณ
พระพลานุภาพทรงเชิดชูข้าฯไว้
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- เขาเหล่านั้นผู้ปรารถนาให้ ข้าฯพินาศ
จงประลาตลี้ไปยังใต้ พ้ ืนธรณี
- ให้ ถูกร้ อยทะลุตลอดด้ วยคมดาบ
และกลายเป็ นเหยื่อของสุนัขใน
- และพระราชาจะทรงเปรมปรีด์ใิ นพระเจ้ า
คนใดสาบานในพระนามของพระองค์ย่อมควรแก่การสรรเสริญ
เพราะปากของคนมุสาจะถูกปิ ดสนิท
- สิริแด่พระเจ้ า พระบุตร พระจิตปกเกล้ า
ตราบชั่วนิรันดร์กาลเทอญ อาแมน
บทสร้อย (เพลง) จิตวิญญาณข้ าฯกระหายพระเจ้ า ดุจดังกวางน้ อย
กระหายหาน้า ทรงเป็ นความปรารถนาแห่ งจิตใจข้ าฯที่อยากสรรเสริ ญ
พระองค์ ทรงเป็ นโล่กาบังที่เข้ มแข็ง ทรงเป็ นผู้เลี้ยงที่ข้าฯรักเทิดทูน ทรง
เป็ นความปรารถนาแห่งจิตใจข้ าฯที่อยากสรรเสริญพระองค์
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 2 (2คร.1:3-7)
ขอถวายพระพรแด่พระเจ้ า
พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์
พระเจ้ าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา และพระเจ้ าผู้ประทานกาลังใจ
ทุกประการ พระองค์ประทานกาลังใจในความทุกข์ยากต่าง ๆ ของเรา
เพราะเราได้ รับกาลังใจจากพระเจ้ าแล้ ว เราจึงให้ กาลังใจผู้มีความทุกข์ท้งั
มวลได้ เราได้ รับการทรมานร่วมกับพระคริสตเจ้ ามากฉันใด เราก็ได้ รับ
กาลังใจเดชะพระคริสตเจ้ ามากฉันนั้น ท่านได้ รับกาลังใจ ซึ่งบันดาลให้
ท่านมีพละกาลังที่จะอดทนต่อความทุกข์ยาก เหมือนกับที่เรากาลังอดทน
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อยู่ เรามีความหวังอย่างแน่วแน่ในท่านทั้งหลาย เพราะเรารู้ว่าท่านมี
ส่วนร่วมรับความทุกข์ของเราฉันใด ท่านก็จะมีส่วนร่วมรับกาลังใจพร้ อม
กับเราด้ วยฉันนั้น
พระวาจาของพระเจ้า
(เงียบสักครู่)

บทรับสั้น
ก่อ “ท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก
จงทางานของผู้ประกาศข่าวดี และทาหน้ าที่ศาสนบริกรให้ สาเร็จ”
(2 ทธ.4:5)

รับ ข้ าแต่พระบิดาเจ้ า โปรดประทานพระจิตของพระองค์แก่ข้าพเจ้ า
ทั้งหลายเถิดพระเจ้ าข้ า
ก่อ “จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกัน
ด้ วยความรัก พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้ าด้ วยสาย
สัมพันธ์แห่งสันติ” (อฟ.4:3) รับ
ก่อ “เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเรา เพราะเรารู้ว่าความทุกข์
ยากนั้นทาให้ เกิดความอดทน และความอดทนทาให้ เห็นว่าเรา
เป็ นคนที่ พระเจ้ าทรงใช้ ได้ ” (รม.5:3) รับ
บทภาวนาวิงวอนพระจิ ตเจ้า (ภาวนาพร้อมกัน)
โปรดเสด็จมา พระจิตเจ้ า
โปรดปลุกวิญญาณของข้ าพเจ้ าด้ วยพระสุรเสียงของพระองค์
โปรดเสด็จมาดารงชีพ และเติบโตในตัวข้ าพเจ้ า
โปรดดึงข้ าพเจ้ าเข้ ามาในแสงสว่างของพระองค์
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และโปรดทรงนาข้ าพเจ้ าไปตลอดทาง
โปรดเป็ นความหวังของข้ าพเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าหมดหวัง
โปรดเป็ นกาลังใจของข้ าพเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าหวาดกลัว
โปรดเป็ นแหล่งกาเนิดแห่งความยินดีของข้ าพเจ้ า
และโปรดให้ ข้าพเจ้ านาความยินดีน้ ีไปให้ ผ้ อู ื่น
โปรดเป็ นแรงบันดาลใจของข้ าพเจ้ า ในงานแห่งความรัก
และเหนืออืน่ ใด โปรดสอนปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้ าในยุคปัจจุบัน
อาแมน
บทเพลงซีเมโอน
บทสร้อ ย พระจิ ต เจ้ า ทรงเป็ นพระอาจารย์ แ ห่ ง ชี วิ ต บ าเพ็ ญ ภาวนา
พระองค์ จ ะทรงน าเราให้ ค ล้ ายคลึ ง กับ พระคริ ส ตเจ้ ามาก
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยความอุตสาหะและการต่อสู้ในชีวิตประจาวัน
ของเรา (ตารับคู่ชีวิตข้ อ 46)
- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้ าฯได้ ป ระสบบุ ญ ญาธิการของพระองค์ อันได้ ทรง
เตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์ โ รจนาการแห่ ง ชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงมีแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
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บทสร้อย พระจิ ต เจ้ า ทรงเป็ นพระอาจารย์ แ ห่ ง ชี วิ ต บ าเพ็ ญ ภาวนา
พระองค์ จ ะทรงน าเราให้ ค ล้ ายคลึ ง กับ พระคริ ส ตเจ้ ามาก
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยความอุตสาหะและการต่อสู้ในชีวิตประจาวัน
ของเรา (ตารับคู่ชีวิตข้ อ 46)
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ า
องค์แสงสว่างอันรุ่งโรจน์ต้งั แต่นิรันดรกาล
พระองค์ได้ ทรงส่องสว่างความมืดมนในชีวิตของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย โปรด
สดับฟังคาภาวนาของผู้ท่หี วังในพระองค์ และโปรดชาระข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
ด้ วยไฟแห่งพระจิตของพระองค์ เพื่อข้ าพเจ้ าทั้งหลายจะได้ ปฏิบัติตาม
นา้ พระทัยพระบุตรของพระองค์ อย่างพากเพียรอดทนและซื่อสัตย์ด้วย
เถิด พระองค์ผ้ ทู รงจาเริญและเสวยราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ น
สุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลงถวายวันทามารี (สส. 214)
1. ถวายวันทามารี
ชนนีผ้ ทู รงสวรรค์
ตั้งจิตนอบนอ้ มพร้ อมกัน สนั่นแซ่ซ้องก้ องคุณ (รับ)
2. วิญญาณที่ผดิ ติดโทษ
ขอโปรดเอื้อเฟื้ อเกื้อหนุน
สิ้นโทษสู่ธรรมจารูญ
ข้ องขุ่นสูญหายกลายดี (รับ)
3. ลูกขอพระเดชพระคุณ
เจือจุนพิทกั ษ์รักษา
โปรดลูกเมื่อมรณา
สู่ฟ้าตลอดนิรันดร์ (รับ)
(รับ) พร้ อมเถิดพวกเราชาวไทย
มาไหว้ พระแม่มารี
สรรเสริญพระคุณชนนี
ชีวีวิญญาณ์ฟ้าดิน
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วารที่ 5
ผลของพระจิ ตคือความเมตตา
บทนา
พระเจ้ า คือ “พระผู้ทรงเปี่ ยมด้ วยความเมตตา” ทรงเป็ นพระ
บิดาแห่งความเมตตา พระองค์ทรงใกล้ ชิดกับมนุษย์มาก โดยเฉพาะเมื่อ
มนุ ษ ย์ ท นทุ ก ข์ ท รมาน และต้ อ งเผชิ ญ กับ อัน ตรายที่ คุ กคามชีวิ ต และ
ศักดิ์ศรีของเขา
บรรดาประกาศกมัก เชื่อ มโยงการเทศน์ ข องพวกท่านกับ พระ
เมตตา ซึ่งพวกท่านอ้ างอิงถึง พระเจ้ าทรงรักอิสราเอลด้ วยความรักแห่ง
การเลื อกสรรเป็ นพิ เศษ คล้ ายกับความรั กของคู่ส มรส ด้ วยเหตุน้ ีเอง
พระองค์จึงทรงยกโทษ ให้ อภัยบาป แม้ กระทั่งความไม่ซื่อสัตย์และการ
ทรยศของพวกเขา เมื่อใดพระองค์ทรงพบว่ ามีการสานึกผิดและการ
กลั บ ใจ พระองค์ ก ็ท รงโปรดให้ ป ระชากรของพระองค์ ก ลั บ เป็ นที่ส บ
พระทัยของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ในการเทศนาของบรรดาประกาศกนั้น
พระเมตตาหมายถึง พลังพิเศษแห่งความรัก ซึ่งเหนือกว่าบาปและความ
ไม่ซื่อสัตย์ของประชากรที่พระเจ้ าทรงเลือกสรร
เพลง
(รับ)

เพือ่ ให้ชีวิตเราเป็ นของทรงชัย
เพื่อให้ ชีวิตเรามิเป็ นของเราอีกต่อไป
แต่ของทรงชัยที่รักเรานี้นักหนา
ให้ เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา
เพื่อเรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา
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(1-2) ดูเถิดใหญ่ย่งิ นักหนาความรักที่พระบิดา
1. ทรงโปรดประทาน จากพระที่น่งั ทรงส่งพระจิต
มาสู่ดวงมาน
ของมนุษย์ท้งั มวล
2. ประทานอนันต์
ทรงเรียกเรามาสู่เอกภาพ
องค์กรหนึ่งเดียวนั้น คือศาสนจักรเรา
บทสร้อย

ผู้ใดสาแดงความเมตตาต่อผู้อนื่ ก็เป็ นสุข
เพราะเขาจะได้ รับพระเมตตา

ขอโปรดส่งองค์พระจิตฤทธิ์เดชา เสด็จมาหาข้ าเฝ้ าใฝ่ ฝนั
โอ้ กษัตริย์ขัตติยะนฤบาล
ขอประทานญาณเลิศเพริศพระพร
สัปตะแสงแรงส่องผ่องความคิด ดลดวงจิตวินิจฉัยไกลสิ่งหลอน
พระการุณย์จุนเจือเอื้ออาทร
คอยสังวรสอนใจในทางธรรม
ทรงประทานการพินิจคิดนอบนบ ถ่อมสยบทบทวนถึงคะนึงถาม
ในกมลดลประจักษ์หลักแสนงาม กระทาตามความกาหนดกฎระบิล
ใจยินดีท่นี อบน้ อมพร้ อมรับใช้ ตามพระทัยไท้ ถ้วนครบสบถวิล
จะยึดถือซื่อสัตย์ตรัสในจินต์
คอยยลยินผินใจให้ ภักดี
โปรดเจือจานทานศักดิ์สทิ ธิ์นิจเจริญ สมเทิดเทินเจริญพรซ้ องทรงศรี
ศาสนจักรรักแท้ แพร่ระวี
รุ่งราศีมีพระองค์ทรงแนะทาง
ขอประทานสันติวิริยะ
ความมานะพระพริ้งพรสอนกระจ่าง
ความดาริปีติมานญาณนาทาง
ส่องสว่างพร่างพรายในทางจร
โปรดประทับกับเราเนาสนิท
ดลความคิดฤทธิ์ไสวให้ เร่าร้ อน
องค์ความรักศักดิ์สทิ ธิ์ทพิ ย์บวร
มธุรสวอนโน้ มใจในหลักการ
ขอทรงเผาเร้ าให้ ไฟความรัก โรจน์ประจักษ์รักแท้ แผ่ไพศาล
คริสตชนล้ นจิตคิดบริการ
เมตตาธารมานสมัครรักดารง
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สิริพึงมีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที
บทสร้อย

พระบุตราพระจิตผู้เรืองศรี
ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน

ผู้ใดสาแดงความเมตตาต่อผู้อนื่ ก็เป็ นสุข
เพราะเขาจะได้ รับพระเมตตา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกโยเอล (ยอล. 2: 12-18)
เจ้ าทั้งหลายจงเต็มใจกลั บมาหาเรา เพราะพระองค์ทรงกอปรด้ วย
ความอ่อ นโยนและเมตตาสงสาร ไม่ ท รงกริ้ วง่ าย ทรงพระกรุณ าอย่ าง
เหลื อล้ น และทรงพร้ อมเสมอที่จ ะอภั ยความผิด ใครจะรู้ได้ พระองค์
อาจจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย อาจจะไม่ทรงพระกรุณาอีก...ให้ เราร้ องทูลว่า
“ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอทรงเวทนาประชากรของพระองค์ เถิด ขออย่ าทรง
กระท าให้ ม รดกของพระองค์ เป็ นที่ถู ก ประณาม และเป็ นที่เยาะเย้ ยใน
ท่ามกลางประชาชาติ ...พระเจ้ าทรงหวงแหนแผ่นดิน ของพระองค์ และ
ทรงสงสารประชากรของพระองค์”
พระวาจาของพระเจ้า
(เงียบสักครู่)

เพลง
นัน่ ไฟอันใด
1. นั่นไฟอันใดบนไม้ ลุกไหม้ กางเขน
ชัดเจนเพลิงรักเผา
นั่นไฟอันใดในวันพระจิตมาสู่เรา
บอกเค้ ารอยรักไหม้
(รับ) เชิญไฟพระจิตเจ้ า มาแผดเผาทั่วโลกา
จุดแสงส่องใจเจิดจ้ า ล้ างวิญญาณ์สดใส
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2. นั่นไฟอันใดจูงใจประกาศกทั้งหลาย
นั่นไฟอันใดเผาใจมรณสักขี
3. ไฟอันใดจุดไว้ อยู่ในใจเรา
นั่นไฟอันใดจูงใจให้ ร้ ูจักอภัย

เครื่องหมายแห่งรักนี้
ศักดิ์ศรีรักมั่นคง
แผดเผาฝากรักไว้
รอยไซร้ รักพระองค์

บทภาวนาวอนขอพระจิ ตเจ้า เพือ่ บุคคลผูร้ บั เจิ ม (ภาวนาพร้ อมกัน)
ข้ าแต่พระจิตเจ้ า
องค์ความรักและเมตตาที่หลั่งลงมาในใจเรา
พระองค์ผ้ ปู ระทานพระหรรษทาน และแรงบันดาลใจแก่วิญญาณทั้งหลาย
พระองค์ ผู้ทรงเป็ นต้ นธารนิรันดรแห่งชีวิต ผู้ทรงปฏิบัติพันธกิจของ
พระคริสต์ให้ สาเร็จด้ วยพระพรพิเศษมากมาย เราภาวนาวิงวอนขอต่อ
พระองค์ โปรดให้ จิตใจของเราเปี่ ยมไปด้ วยความมั่นใจภายในว่า ตนเป็ นผู้
ได้ รับเลือกเพื่อมาให้ ความรัก สรรเสริญ และรับใช้
โปรดให้ เราได้ ล้ ิมรสแห่งมิตรภาพของพระองค์
โปรดให้ เราเต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยความชื่นชมยินดีของพระองค์ และการปลอบประโลมใจของ
พระองค์ โปรดช่วยเราให้ ผ่านพ้ นช่วงเวลาแห่งความยุ่งยาก และให้ เราลุก
ขึ้นได้ ด้วยความไว้ วางใจ หลังจากการพลาดล้ ม
โปรดให้ เราเป็ นกระจกเงาที่สะท้ อนความงามของพระเจ้ า
โปรด
ประทานความกล้ าหาญแก่เรา ให้ สามารถตอบรับข้ อท้ าทายในยุคสมัยของ
เรา และโปรดประทานพระหรรษทาน ให้ เราสามารถนาพระทัยกรุณาและ
มนุษยธรรมของพระเยซูคริสตเจ้ า พระผู้ช่วยให้ รอดของเราไปสู่มวลมนุษย์
ด้ วยเถิด อาแมน
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บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย อาศัยพระจิตเจ้ าที่เราได้ รับ เราจึงเป็ นประกาศกและเป็ น
ประจักษ์พยาน สามารถเข้ าใจสัญญาณของพระเป็ นเจ้ า ใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ขอข้ าบาทได้ เยี่ยมกราย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ ามองตรง
ความรอดที่พระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็ นสิริโรจน์อนั ขจร
แห่งอิสราเอลชาวชน
สิริขอบันดาลดล
ผู้ซ่งึ ตรัสเรียกข้ ามา
สิริอนั รุ่งโรจนา
ผู้เป็ นประทีปส่องทาง
สิริมิร้ เู ลือนราง
รังสีรุ่งโรจน์ส่ใู จ

สู่สนั ติหมาย
เห็นดังจานง
ทรงเตรียมไว้ นาน
สมดังพระพร
พระบิดาแห่งสกล
แด่พระบุตรา
แด่พระจิตผู้วาง

บทสร้อย อาศั ยพระจิต เจ้ าที่เราได้ รับ เราจึงเป็ นประกาศกและเป็ น
ประจักษ์พยาน สามารถเข้ าใจสัญ ญาณของพระเป็ นเจ้ าใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ า โปรดสดับฟังคาภาวนาของพระศาสนจักร ผู้เดินทาง
ในขณะที่มุ่งสู่พระราชัยสวรรค์อยู่น้ ี ด้ วยการนาทางของพระจิตเจ้ า ขอให้
พระศาสนจักรเดินบนหนทางแห่งบุญลาภ ในความสนิทสัมพันธ์กบั พระ
นางพรหมจารีมารีย์ และบรรดานักบุญ เพื่อจะได้ สมหวังรับความสุขใน
เมืองสวรรค์พร้ อมกับพระคริสตเจ้ าองค์พระเจ้ าด้ วยเถิด พระองค์ผ้ ูทรง
จาเริญและเสวยราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ น
สุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลง
(รับ)

1.

2.

รักพระแม่
กรองถ้ อยร้ อยคาจากดวงใจ
เพลงรักถวายพระแม่มารี
และมาตรแม้ นมีเหตุเภทภัย
ทอดพระเนตรมาทรงอภิบาล
ในโลกอันมืดมน
ในพระบุตรพรรณราย
ในพระบุตรพรรณราย
โลกสุดทรมาน
โปรดประทานความหวังไว้
โปรดประทานความหวังไว้
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คลอกังวานใสดนตรี
ไพเราะไม่มีเปรียบปาน
ให้ ข้าหวั่นไหวดวงมาน
ให้ พ้นภัยพาลด้ วยเทอญ
พระแม่ดลสุรีย์ฉาย
ดังแสงพรายจากฟ้ าไกล
ดังแสงพรายจากฟ้ าไกล
หรรษทานแม่ล้นใจ
ในหทัยพระบุตรา
ในหทัยพระบุตรา

วารที่ 6
ผลของพระจิ ตคือความดี
บทนา
พระจิตเจ้ านั้นตรงกันข้ ามกับปี ศาจโดยสิ้นเชิง เพราะพระจิต
นั้นกระทาทุกสิ่งเพื่อความดีและความรอดของเรา
ประการแรก
การเสด็จมาของพระองค์น้ันอ่อนโยน
และภาระของพระองค์กเ็ บา
รัศมีแห่งความสว่างและความรู้น้นั นาหน้ าการประทับอยู่ของพระองค์
เสมอ พระองค์เสด็จมาพร้ อมด้ วยความรู้สกึ เยี่ยง กัลยาณมิตร เพราะ
พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้ รอดเพื่อรักษาเพื่อสั่งสอน เพื่อตักเตือน
เพื่อเพิ่มพละกาลัง เพื่อบรรเทาใจ และเพื่อส่องสว่างจิตใจ โดยเฉพาะ
ในผู้ท่ยี ินดีรับพระองค์
เพลง
เชิญพระจิ ต
1. เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมา เยือนวิญญาณ์ข้าพระองค์ท่สี รงสรรค์
เชิญประสิทธิ์โปรดพระพรวรานันต์ เป็ นมิ่งขวัญแก่วิญญาณ์ข้าพระองค์
รับ) เชิญเสด็จ เชิญเสด็จพระจิตเจ้ า เชิญเสด็จ เชิญเสด็จพระจิตเจ้ า
2. พระเจ้ าคือผู้บรรเทาเหล่าทุกข์ร้อน พระคือพระจากเจ้ าฟ้ าค่าสูงส่ง
พระท่อธารชูชีวีอคั คียง
พระคือรักปักปลงใจให้ ปรีดา
3. พระประทานสัปตพรแก่มนุษย์
พระประดุจดัชนีพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ทรงนามะพระบิดา ตามสัญญาพระแจ้ งไขไว้ เด่นดี
4. สาธุการพระบิดาและพระบุตร
พระประยุทธ์ทรงชัยในมรณา
อีกพระจิตพระทรงฤทธิ์ทรงศักดา เลืองลือชาเกรียงพระยศปรากฎเทอญ
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บทสร้อย

พระจิตเจ้ าทรงเป็ นพระผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
พระองค์จะทรงสอนทุกสิ่งแก่พวกท่าน

เพลงสดุดี 1
ความสุขเที่ยงแท้ ย่อมมี
ไม่ยอมดาเนินเดินตาม
คาชักชวนแห่งคนทราม
พระเจ้ าให้ คนอืน่ ขา
แต่ผ้ ซู าบซึ้งรสพระธรรม
เขาก็เจริญเหมือนพฤกษา
ขึ้นอยู่ริมฝั่งธารา
บังเกิดผลตามฤดูกาล
ทั้งบรรดากิจการงาน
สมความปรารถนาของเขา
แต่ฝ่ายคนชั่วนั้นเล่า
ต้ องลมก็ปลิวกระจายไป
พระเจ้ าลงโทษคนชั่วไซร้
จากบรรดาผู้ชอบธรรม
คนดีพระองค์ทรงอุปถัมภ์
มีแต่จะสาบสูญไป
สาธุการพระบิดา
พระจิตรุ่งโรจน์เรืองศรี
เหมือนดังแรกเริ่มเดิมที
เอกภาพนิรันดรเทอญ
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แก่บุคคลที่
เยาะเย้ ยลามปาม
อ่านเป็ นประจา
เขียวชอุ่มชื่นตา
ล้ วนเป็ นแก่นสาร
เหมือนฟางบางเบา
แยกไว้ ห่างไกล
คนชั่วฉลลา้
อีกพระบุตรา
กระเดื่องพระตรี

บทสร้อย

พระจิตเจ้ าทรงเป็ นพระผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
พระองค์จะทรงสอน ทุกสิ่งแก่พวกท่าน

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสโลนิกาฉบับที่ 1
พี่ น้ อง เราวอนขอให้ ท่านมีค วามเคารพผู้ท่ีทางานในหมู่ท่ าน
ทั้งหลาย เป็ นผู้นาในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและเป็ นผู้ตักเตือนท่าน จงเคารพ
รักเขาเหล่ านั้นให้ มากเพราะงานที่เขากระทา จงอยู่ด้วยกันอย่ างสันติ พี่
น้ องทั้งหลายเรา ขอร้ องท่านให้ ตักเตือนแก้ ไขผู้ขาดวินัย จงให้ กาลังใจ
ผู้หวาดกลั ว จงค้าจุน ผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน จงระวัง อย่ าให้ ใคร
ตอบแทนความชั่วด้ วยความชั่ว แต่ จงแสวงหาความดีให้ แก่กันและกัน
และให้ แก่ทุกคน จงร่ าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่าเสมอ
จงขอบพระคุณพระเจ้ าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ ท่าน
ทาสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู
อย่าดับไฟของพระจิตเจ้ า อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา
จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้ จงละเว้ นความชั่วทุกรูปแบบ
พระวาจาของพระเจ้า
(เงียบสักครู่)

บทภาวนาวอนขอพระจิ ตเจ้า
(ซ้ าย) ข้ าแต่พระจิตโปรดหลั่งพระพรแห่งความรักแก่ชีวิตของลูก เพื่อ
ว่ าตั้ งแต่ บั ด นี้ เป็ นต้ น ไป ลู ก จะได้ รัก พระเป็ นเจ้ าในพระองค์
เหนือสิ่งอืน่ ใด และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองด้ วย
** ร้องรับ
องค์พระสุรีย์ศรีสวัสดิ์ น้ อมนมัสการ
ชีวิตประทาน
พร้ อมกับเพลิงในดวงใจ
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โปรดหลั่งพระพรแห่งความปรีชาแก่ข้าพเจ้ า เพื่อว่าในทุกสิ่งที่
ข้ าพเจ้ าคิดและปฏิบัติ รู้สกึ และตัดสินใจ ลูกจะได้ คิด ตัดสินใจ
และปฏิบัติภายใต้ แสงสว่างของพระองค์**
** ร้องรับ
องค์พระสุรีย์ศรีสวัสดิ์ น้ อมนมัสการ
ชีวิตประทาน
พร้ อมกับเพลิงในดวงใจ
(ซ้ าย) ข้ า แต่ พ ระจิ ต ของพระเยซู เจ้ า ขอโปรดประทานพระพร
พละกาลังแก่ข้าพเจ้ า เพื่อข้ าพเจ้ าจะทาตามนา้ พระทัยของพระ
บิดา เป็ นต้ น ในยามที่ประสบความยากลาบากในชีวิต ข้ าแต่
พระจิตแห่ งความเข้ มแข็ง ขอโปรดประทานพลั งเกื้อหนุ นใน
ยามที่ข้าพเจ้ าอ่อนแอด้ วยเถิด**
(ขวา) ข้ าแต่พระจิตแห่งชีวิต ขอโปรดพั ฒนาชีวิตพระในตัวข้ าพเจ้ า
ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ รับมาโดยทางพระองค์แล้ วตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของ
มารดา และเมื่อข้ าพเจ้ ารับศีลล้ างบาป**
(ซ้ าย) ข้ า แต่ พ ระจิ ต ผู้ แ นะน า ขอโปรดเสด็จ ลงมาเหนื อ ข้ า พเจ้ า
เพื่ อข้ าพเจ้ าจะได้ ช่วยเหลือผู้ท่ีมาขอคาแนะนา โดยใช้ ความรู้
และถ้ อ ยค าที่แ สดงความรั ก ต่ อ เขา ขอโปรดให้ ถ้อ ยค าของ
ข้ าพเจ้ าเป็ นแสงสว่างแก่ทุกคนด้ วยเถิด **
(ขวา) ข้ าแต่ พระจิตแห่ งความจริ ง ขอโปรดส่องสว่างข้ าพเจ้ าด้ วย
ความจริงของพระองค์ เพื่อว่าก่อนใดหมด ข้ าพเจ้ าจะได้ เจริญ
ชีวิตในความจริงแห่ งความรั ก สันติสุข และความชอบธรรม
ขอพระองค์โปรดช่วยข้ าพเจ้ า เพื่อให้ ข้าพเจ้ าสามารถประกาศ
พระวาจาของพระเป็ นเจ้ าอย่างครบครันแก่ทุกคน ด้ วยคาพูด
และกิจการของข้ าพเจ้ าด้ วยเถิด **
(ขวา)
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บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย การประทับอยู่ของพระจิตเจ้ าในใจเรา เป็ นบ่อเกิดแห่ งกา
บาเพ็ญจิตภาวนาและการภาวนาในพิธีกรรม (ตารับคู้ชีวิต ข้ อ
42)

- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้า ฯ มรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะ
กรุณา
- เพราะตาข้ าฯ ได้ ประสบบุญญาธิการของพระองค์ อันได้ ทรง
เตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภาณุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่ งชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย การประทับอยู่ ของพระจิตเจ้ าในใจเรา เป็ นบ่ อเกิดแห่งการ
บาเพ็ญจิตภาวนาและการภาวนาในพิธีกรรม (ตารับคู้ชีวิต ข้ อ
42)

บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ า ท่อธารแห่ งความรัก โปรดสดับฟั งคาวิงวอน
ของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย และโปรดให้ ข้าพเจ้ าทั้งหลายมั่นคงในความรักแห่ง
พระจิ ต ของพระองค์ เพื่ อ ว่ าด้ ว ยการสมั ค รใจอุทิศ ตนเพื่ อ พี่ น้ อ งแล้ ว
ข้ าพเจ้ าทั้งหลายจะได้ เป็ นพยานว่าข้ าพเจ้ าทั้งหลายเป็ นของพระคริสตเจ้ า
อย่ างแท้ จ ริ ง ทั้งนี้ อาศั ยพระบารมี พ ระคริ ส ตเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า
ทั้งหลาย
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ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ น
สุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
อยากพบประสบแม่
1. อยากพบประสบแม่
เมตตาประชากร
หมู่มิตรและอมิตร
พระองค์คงเกื้อหนุน
2. อยากพบประสบแม่
โลภหลงและโกรธา
เมื่อมันกระชั้นเรียก
พักตร์ลูกก็คงผิน
3. อยากพบประสบแม่
รักต่อพระผู้ทรง
คุณท่านหมั่นสรรเสริญ
ดั่งนี้กค็ งได้
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(สส. 242)
จงฟังแต่คาแม่สอน
มานะเอื้อเกื้อการุญ
ก็จงคิดช่วยเจือจุน
ให้ ลูกพบกับมารดา
ก็อย่าแพ้ แก่ตัณหา
ปี ศาจร้ ายใจทมิฬ
อย่าสาเหนียกสาเนียงยิน
ไปเห็นหน้ ามาตุรงค์
ก็ให้ แผ่นา้ จิตจง
สุจริตด้ วยเต็มใจ
บ่มิเมินเสมอไป
ประสบแม่นฤมลทิน

วารที่ 7
ผลของพระจิ ตคือความซื่อสัตย์
บทนา
พระจิ ต เจ้ าได้ ท รงชุ บ ชี วิ ต พระคริ ส ต์ ท่ี เป็ นมนุ ษ ย์ ฉั น ใด
พระองค์ ก ็เป็ นศู น ย์ ก ลางและหลั ก ชี วิ ต ของพระศาสนจั ก รฉั น นั้ น
พระองค์ได้ ทรงรับฉายานามว่าเป็ น “วิญญาณของพระศาสนจักร”
พระคริ ส ตเจ้ าได้ ทรงสั ญ ญากั บ อั ค รสาวกว่ า ทุ ก สิ่ ง ที่
พระองค์ ท รงสอน พระจิ ต เจ้ า จะเป็ นผู้ ท บทวนรื้ อฟื้ นน ากลั บ คื น สู่
สติปั ญญาของพวกเขา พระจิตพระองค์ เดียวกันนี้ เป็ นผู้อยู่ เบื้องหลั ง
ดลบันดาลคาสั่งสอนเที่ยงแท้ ทุกประการของพระศาสนจักรตลอดจนการ
วิวัฒนาการที่ถูกต้ องทั้งหลายด้ วย พระจิตองค์เดียวกันนี้ทรงมีส่วนและ
บทบาทสาคัญในทุก ๆ แง่ของชีวิตพระศาสนจักร
พระพรหรือพระหรรษทานของพระองค์น้ันหลากหลาย มี
ทั้งสิท ธิอานาจที่ป ระทานให้ กับ สมาชิกของพระฐานานุ กรม อาศั ยศี ล
บรรพชา มี ท้ั ง จิ ต ปรี ช าของบรรดานั ก เทศน์ ดั ง เช่ น นั ก บุ ญ ฟรั ง ซิ ส
แห่งอัส ซีซี หรือธรรมทูตแห่งความเมตตา เช่น คุณพ่ อหลุ ยส์ โชเวต์ ผู้
ก่อตั้งคณะของเรา ที่ได้ รับพระพรแห่งพระจิตในการตอบสนองความ
ต้ องการของยุคสมัย พระจิตองค์เดียวกันนี้ทรงประทานพระหรรษทาน
ประจาวัน ให้ เราคงเส้ นคงวาอย่ างสัตย์ซื่อในพันธะหน้ าที่ของเราแต่ล ะ
คนด้ วย

37

เพลง
พระเรียกเรามา
(รับ) เราคือวรกายพระคริสต์ แต่ละคนใกล้ ชิด
เป็ นอวัยวะแห่งกายนั้น แต่ละคนได้ รับหรรษทาน
พระจิตจัดสรร
พระกายครบครันประโยชน์หลาย
แต่ละคนได้ รับหรรษทาน พระจิตมุ่งหมาย
ประโยชน์พระกายอย่างครบครัน
1. พระเรียกเรามาทุกทุกคน
ให้ ส้ ทู นยึดมั่นในหวังเดียวกัน
โดยศีลล้ างได้ รวมพลัน
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
พระเรียกเรามาจากทุกที่
ให้ ได้ มีความศักดิ์สทิ ธิ์เดียวกัน
โดยศีลล้ างในพระจิต
ได้ รวมพลันเป็ นกายเดียว
2. พระเรียกเรามาทุกทุกคน จากมืดมนสู่ความสว่างพร่างพรรณ
โดยศีลล้ างได้ รวมพลัน
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
พระเรียกเรามาทุกวันวาร
สู่ความรักและการอภัย
โดยศีลล้ างในพระจิต
ได้ รวมพลันเป็ นกายเดียว
บทสร้อย

ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดให้ ข้าพเจ้ าซื่อสัตย์และโปรดให้
แสงของพระจิ ต เจ้ า ฉายส่ อ งในดวงใจข้ าพเจ้ า
ทั้งหลายเสมอ

โอ้ พระจิตฤทธิ์ดารงองค์ประเสริฐ เชิญมาเถิดเปิ ดใจให้ แจ่มใส
เชิญทรงฤทธิ์สถิตในจิตใจ
เพื่อดลให้ ข้าประสงค์องค์ทรงธรรม์
โปรดดลจิตชีวิตคิดทางดี
พร้ อมวจีมีแต่แผ่สขุ สันต์
เพื่อสมเป็ นทายาทองค์ราชัน
ใจยึดมั่นสรรทาแต่ความดี
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ในพระองค์น่นั เล่าปวงเหล่าข้ า รักเริงร่าใฝ่ หาพระทรงศรี
จะกระทาทุกอย่างเพื่อภูมี
ให้ สมที่เป็ นขององค์พระทรงชัย
ข้ าเจ้ านั้นมีจิตคิดจานง
มุ่งหน้ าตรงฟังแจ้ งแถลงไข
แม้ แสนยากลาบากมากเพียงไร จะมั่นใจในความรักของพระองค์
สิริพึงมีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผู้เรืองศรี
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย

ข้ าแต่พระเจ้ า โปรดให้ ข้าพเจ้ าซื่อสัตย์และโปรดให้ แสง
ของพระจิตเจ้ า ฉายส่องในดวงใจข้ าพเจ้ าทั้งหลายเสมอ

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู
พี่ น้ องผู้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท้ั ง หลาย พระเจ้ าทรงเรี ย กท่ า นทุ ก คน
เช่ น เดี ย วกั น ท่ า นจึ ง ต้ องมี ค วามคิ ด แน่ ว แน่ ถึ ง องค์ พ ระเยซู เจ้ า ที่
พระเจ้ าทรงส่งมาเป็ นมหาสมณะแห่ งความเชื่อ ที่เราประกาศยื นยั น
พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ า ผู้ทรงแต่ งตั้งพระองค์ท่าน เช่นเดียว
กับที่โมเสสเคยซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ าในบ้ านทั้งหมดของพระองค์ แต่พระ
เยซูเจ้ าทรงสมควรจะได้ รับเกียรติสูงกว่าโมเสส เช่นเดียวกับที่ผ้ ูส ร้ าง
บ้ านย่อมได้ รับเกียรติมากกว่าบ้ านที่เขาสร้ าง เพราะบ้ านแต่ละหลังย่อม
มีผ้ สู ร้ าง แต่ผ้ ทู ่สี ร้ างทุกสิ่งคือพระเจ้ า โมเสสเป็ นผู้ซื่อสัตย์ในฐานะผู้รับ
ใช้ ทุกคนในบ้ านของพระเจ้ า เพื่ อเป็ นพยานถึงความจริงที่พระเจ้ าจะ
ตรั ส ในภายหน้ า แต่ พ ระคริส ตเจ้ าทรงซื่อสัตย์ในฐานะที่ทรงเป็ นพระ
บุตรทรงอานาจเหนือทุกคนในบ้ านของพระเจ้ า บ้ านของพระองค์คือเรา
นั่นเอง ถ้ าเรายึดมั่นในความกล้ าหาญและความหวังที่เราภูมิใจนั้น
พระวาจาของพระเจ้า
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เพลง
โปรดข้าฯซื่อตรงพระเป็ นเจ้า
1. โปรดข้ าฯ ซื่อตรงพระเป็ นเจ้ า ต่อเส้ นเงาหวังบางนักหนา
และลาแสงสลัวมัวพร่า
* ที่เพียงพอให้ เฝ้ าแสวงหา (ซา้ *)
2. โปรดข้ าฯ ซื่อตรงเจ้ าพระคุณ
ต่อนา้ องุ่นในถ้ วยทรงธรรม์
และปังอาหารประจาวัน
* ที่เพียงพอเพื่อให้ ก้าวเดิน (ซา้ *)
3. โปรดข้ าฯ ซื่อตรงพระทรงศรี ต่อยินดีนิดเท่าเรียวหญ้ า
และต่อรสชื่นวิญญาณ์
* ที่เพียงพอเพื่อให้ ขับเพลง (ซา้ *)
4. โปรดข้ าฯ ซื่อตรงพระสุดงาม ต่อพระนามเหนือโอษฐ์ ข้าฯนี้
กังวานความเชื่อปรีดี
* ที่เพียงพอเพื่อตื่นเฝ้ ารอ (ซา้ *)
5. โปรดข้ าฯ ซื่อตรงพระภูบาล ต่อลมปราณทรงต้ อนรับข้ าฯ
ต่อของขวัญที่ประทานมา
* ซึ่งเพียงพอเพื่อที่จะรัก (ซา้ *)
บทเพลงซีเมโอน
บทสร้อย ตลอดชีวิตภคินีซื่อตรงต่อพระหรรษทานแห่งกระแสเรียกครั้งแรก โดยอาศัยคาภาวนาเป็ นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ
ขอข้ าบาทได้ เยี่ยมกราย
สู่สนั ติหมาย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ ามองตรง
เห็นดังจานง
ความรอดที่พระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
ทรงเตรียมไว้ นาน
เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็ นสิริโรจน์อนั ขจร
สมดังพระพร
แห่งอิสราเอลชาวชน
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สิริขอบันดาลดล
พระบิดาแห่งสกล
ผู้ซ่งึ ตรัสเรียกข้ ามา
สิริอนั รุ่งโรจนา
แด่พระบุตรา
ผู้เป็ นประทีปส่องทาง
สิริมิร้ เู ลือนราง
แด่พระจิตผู้วาง
รังสีรุ่งโรจน์ส่ใู จ
บทสร้อย
ตลอดชีวิตภคินีซื่อตรงต่อพระหรรษทานแห่งกระแสเรียกครั้งแรก โดยอาศัยคาภาวนาเป็ นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ
บทภาวนาของประธาน
ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้ ท รงสั ต ย์ ซื่ อ พระองค์ ไ ด้ ท รงส่ ง พระบุ ต รของ
พระองค์มาในโลกเพื่ อไถ่ก้ ูมนุ ษย์ โปรดสดับฟั งคาภาวนาของข้ าพเจ้ า
ทั้งหลาย โปรดอภัยความไม่ ซื่อสัตย์ของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย และโปรดให้
ข้ าพเจ้ าทั้งหลายนบนอบต่อพระจิตของพระองค์เสมอไปด้ วยเถิด ทั้ง นี้
อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้ าพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลง
มารีอา ผูเ้ ปี่ ยมด้วยหรรษทาน
1. เมื่อพระเนรมิตโลกขึ้นพลัน
ทรงเลือกสรรท่านเป็ นมารดา
องค์พระบุตรสุดรักประทานมา
มารีอาผู้เปี่ ยมด้ วยหรรษทาน
(รับ)
อาเว อาเว อาเว มารีอา
2. เมื่อโลกฟื้ นคืนดีเหมือนดังเก่า
ท่านอยู่เฝ้ าเคียงพระกายา
องค์พระบุตรสุดรักและบูชา
มารีอาผู้เปี่ ยมด้ วยหรรษทาน
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วารที่ 8
ผลของพระจิ ตคือความอ่อนโยน
บทนา
“นำ้ ทีเ่ รำจะประทำนให้เขำจะบังเกิดเป็ นบ่ อนำ้ พุ พลุ่งขึ้น
ถึงชีวิตนิรนั ดร” เป็ นนา้ ชนิดใหม่ นา้ ทรงชีวิตไหลไปสู่ผ้ ูสมควรจะได้ รับ
เพราะเหตุใดพระคริสตเจ้ าจึงทรงเรียกพระหรรษทานของพระจิต เจ้ าว่า
นา้ เพราะทุกสิ่งขึ้นอยู่กับนา้ ต้ นไม้ และสัตว์ท้งั หลายก่อกาเนิดจากนา้
น้ า ตกจากฟ้ าเป็ นฝน แม้ เป็ นน้ า เหมื อ นกั น แต่ ก ็บั ง เกิ ด ผลต่ า งๆ
มากมาย พระจิตก็เช่ นกัน ธรรมชาติของพระองค์น้ัน เป็ นอย่ างเดีย ว
เสมอ แจกจ่ายพระหรรษทานแก่ทุกคนตามที่พ ระองค์ทรงพอพระทัย
เช่ น เดี ย วกับ ต้ น ไม้ ท่ี เหี่ ย วแห้ ง เมื่ อ ได้ น้า ก็ส ดชื่ น เกิ ด ดอกออกผล
วิญญาณเกิดผลความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเขาเป็ นทุกข์ถึงบาป กลับใจ ทาให้
ตนเองสมได้ รับพระจิต แม้ พระจิตไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลย แต่ผลแห่ง
กิจการของพระองค์ตามน้าพระทัยของพระเจ้ า ในพระนามของพระ
คริสตเจ้ านั้นมีมากมายและน่าพิศวง
พระจิตเสด็จมาอย่างอ่อนโยน และทาให้ เรารู้จักพระองค์
ไม่ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าพระองค์เป็ นภาระ เพราะพระองค์ทรงเป็ นความสว่าง
แท้ จริง รังสีของแสงสว่างและความรู้นาหน้ าพระองค์ ขณะที่พระองค์
เสด็จมา พระจิตเสด็จมาพร้ อมกับความอ่อนหวานของเพื่อนแท้ และผู้
พิทกั ษ์ เพื่อช่วยให้ รอด สั่งสอน ประทานความคิดอ่าน พละกาลังและ
ความบรรเทา
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เพลง
ข้าได้รบั ความสว่าง
(รับ) ข้ าได้ รับความสว่างและความรอดพ้ น อันสุขศานต์
พระองค์ทรงบันดาลทุกสิ่งสวยใส แผ่นดินและแผ่นฟ้ าสดใหม่
ที่น่มี ีพุนา้ หลากไหลพวยพุ่งจากเยรูซาเล็มนิรันดร ตามบัญชา อัลเลลูยา
1. เปลวประกายไฟของพระเจ้ าเนาในฉัน
พืชพันธุพ์ ระจิตทรงหว่านลงไว้ จึงเติบใหญ่
2. เพราะเฝ้ าแสวงหาแต่พระองค์จึงพบพาน
พระทรงโปรดประทานตามที่ขอจึงได้ มา
3. ทุกครั้งที่ก้าวเดินสู่พ่ีน้องของพระองค์
ดังใจจงประดุจได้ เฝ้ าพระองค์ในความเชื่อ
บทสร้อย ขอพระองค์ประทานพละกาลังแก่ท่าน
เดชะพระจิตเจ้ า
ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ ชีวิตภายในของ
ท่านเข้ มแข็งยิ่งขึ้น
เพลงสดุดี 31 :19 – 24
องค์พระเจ้ าประเสริฐลา้ เลิศนัก
ทรงทาสิ่งมหัศจรรย์บันดาลดล
ทรงซ่อนเขาให้ พ้นจากคนชั่ว
ศัตรูร้ายหมายหมิ่นสิ้นแรงลง
ข้ าพระองค์ขอกล่าวคาสรรเสริญ
เพื่อแสดงกตัญญูต่อภูมี
เมื่อศัตรูจู่ล้อมจะทาร้ าย
เกรงพระองค์ทอดทิ้งไปไม่บรรเทา

ทรงเป็ นหลักให้ ยึดมั่นบรรลุผล
ปกป้ องคนที่วางใจในพระองค์
ปลอดภัยทั่วทุกยามตามประสงค์
เพราะพระองค์ทรงรักผู้ภกั ดี
ขอเทิดเทินพระองค์ไว้ ใส่เกศี
ตอบแทนที่พระองค์ทรงรักเรา
ข้ ากลัวตายพรึงพรั่นใจสั่นเร่า
กราบทูลเฝ้ าพระองค์ช่วยไม่ม้วยมรณ์
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จงพากันรักพระเจ้ าเถิดเราเอ๋ย
ผู้ทเ่ี คยสัตย์ซอื่ ถือคาสอน
พระเจ้ าทรงพิทกั ษ์ไว้ ไม่เดือดร้ อน
ลงโทษกรณ์คนยโสโอ้ อวดตน
จงตั้งใจให้ เข้ มแข็งแกร่งหาญกล้ า
ใช้ ปัญญาเผยแพร่แผ่กุศล
ผู้ม่งุ หวังในพระเจ้ าเนากมล
เจริญชนม์ในพระพรเมื่อตอนปลาย
สิริพึงมีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผู้เรืองศรี
เหมือนดังในแรกเริ่มแต่เดิมที
ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน

บทสร้อย
ขอพระองค์ประทานพละกาลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้ า
ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ ชีวิตภายในของ
ท่านเข้ มแข็งยิ่งขึ้น
บทอ่านจากหนังสือประกาศกมีคาห์
ข้ าพเจ้ าจะนาอะไรเข้ ามาเฝ้ าพระเจ้ า และกราบไหว้ พระเจ้ า
เบื้องสูง ข้ าพเจ้ าควรเข้ าเฝ้ าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาหรือ พระเจ้ าจะ
ทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็ นพัน ๆ ตัว และธารนา้ ท้ นหลายหมื่น
สายหรือข้ าพเจ้ าควรจะถวายบุตรหัวปี ชาระการทรยศของข้ าพเจ้ าหรือ
มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสาแดงแก่เจ้ าแล้ วว่าอะไรดี และพระเจ้ าทรงมี
พระประสงค์อะไรจากเจ้ า นอกจากให้ กระทาความยุติธรรม รักอย่าง
อ่อนโยน และดาเนินชีวิตด้ วยความสุภาพถ่อมตน ไปกับพระเจ้ าของเจ้ า
พระวาจาของพระเจ้า
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บทรับสั้น
ก่อ พระบิดาประทานความรักของพระองค์แก่เราโดยพระจิตเจ้ า
เพื่อให้ เราสามารถรักพระองค์และรักกันและกันเหมือนพระ
เยซูคริสตเจ้ าทรงรักเรา
รับ (เพลง) เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้ า
เชิญมาส่องแสงด้ วยไฟรักของพระองค์
เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้ า เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้ า
ก่อ ผู้แพร่ธรรมตะลึงพรึงเพริดในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจ
มนุษย์โดยฤทธิ์ของพระจิต และจะสรรเสริญขอบพระคุณพระบิดา
แห่งความสว่าง ผู้ประทานคุณความดีบริบูรณ์
รับ
ก่อ การประทับอยู่ของพระจิตเจ้ าในใจเรานั้น
คือบ่อเกิดแห่งการ
ภาวนา
พระองค์ทรงเป็ นผู้สอนการภาวนาในทุกรูปแบบอย่าง
ใกล้ ชิด
รับ
ก่อ พระจิตเจ้ าโปรดให้ เราเป็ นประกาศกและประจักษ์พยาน
ประกาศกคือบุคคลที่พิศเพ่งดูพระเจ้ าแห่งความมหัศจรรย์ด้วย
สายตาที่ได้ ชาระให้ บริสทุ ธิ์ และถวายตนเองแด่พระองค์ เพื่อ
ประกาศความมหัศจรรย์เหล่านี้ รับ
บทสร้อย จงมุ่งหน้ าหาความชอบธรรม ความเคารพรักพระเจ้ า
ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน
จงยึดมั่นในชีวิตนิรันดรที่พระเจ้ าทรงเรียกท่านให้
ดาเนินอยู่
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เพลง
ดุจน้ ามันตะเกียง
(รับ) ดุจนา้ มันตะเกียงเผาไหม้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นแสงเจิดจ้ า
ให้ ชีวิตเป็ นการภาวนา กระจ่างตาในราตรี
1. ให้ ชีวิตเป็ นการภาวนาในความเงียบ ดุจยามเรียบสงบเฝ้ าอยู่ในราตรี
ภาวนาง่ายง่ายเหมือนโชคบันดาลมี เหมือนการพบมิตรดีได้ โดยบังเอิญ

2. ให้ ชีวิตเป็ นภาวนาที่ม่งุ มั่น
ภาวนาโมทนาพระคุณจับใจ

เป็ นถ้ อ ยค าเท่ านั้ น มิ ใช่ ป ราศรั ย
ดุจสิเมโอนในยามรุ่งตะวัน

บทสร้อย
จงมุ่งหน้ าหาความชอบธรรม ความเคารพรักพระเจ้ า
ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน จงยึดมั่นในชีวิต
นิรันดรที่พระเจ้ าทรงเรียกท่านให้ ดาเนินอยู่
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ าโปรดสดับฟังคาภาวนาของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย และ
หลังจากที่ได้ ดื่มนา้ ทรงชีวิตของพระจิตแล้ ว ข้ าพเจ้ า ทั้งหลายจะได้ ฟ้ ื นฟู
ขึ้นใหม่ท้งั ในความคิดและการกระทา เพื่อจะได้ รับใช้ พระองค์ด้วยจิตใจ
ที่บริสทุ ธิ์ และเพื่อที่จะรักพี่น้องของข้ าพเจ้ าดังที่พระคริสตเจ้ าทรงรัก
ข้ าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
พระองค์ผ้ ูทรงจาเริญและเสวยราชย์ตลอด
นิรันดร อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอัน
เป็ นสุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลงแม่พระ

Salve Regina

46

วารที่ 9
ผลของพระจิ ตคือการควบคุมตนเอง
บทนา
ชีวิตภายในของเรา หรือชีวิตของเรากับพระเป็ นเจ้ า คือการติดต่อ
กับพระจิตเจ้ า พระจิตมิได้ ทรงอยู่เฉย พระองค์ทรงเชื้อเชิญเรา ทรงเร่ ง
เร้ าเรา ทรงสัมผัสเราอย่างล้าลึก การติดต่อกับพระจิตเจ้ านี้เป็ นพื้นฐาน
ในชีวิตความสัมพันธ์กับพระเป็ นเจ้ า หมายถึงว่าจะต้ องมีการใช้ ปัญญา
ความตั้งใจจริง และการกระทา “มิใช่ด้วยการเรียกเราว่า “พระองค์เจ้ าข้ า
พระองค์เจ้ าข้ า” ที่คนทั้งหลายจะได้ เข้ าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ด้วยการ
ปฏิบัติตามนา้ พระทัยแห่งพระบิดาของเรา”
พระจิตเจ้ าทรงทางานในเจตจานง โดยทาให้ เรามีเจตจานงพร้ อม
ที่จะสดับฟังพระวาจาของพระเป็ นเจ้ า เรามิได้ อยู่ในสภาพที่ปรารถนาสิ่ง
นี้ “โดยธรรมชาติ” พระจิตเจ้ าทรงเป็ นผู้เร่งเร้ ารสนิยมและความกระหาย
ในพระวาจาขึ้นในตัวเรา ในสภาพเช่นนั้นพระคัมภีร์กก็ ระจ่ างได้ และ
ก่อให้ เกิดพลังเพิ่มขึ้น ทาให้ เราตัดสินใจที่จะดาเนินชีวิตตามพระวาจาที่
ได้ ตรัสไว้ เพื่อเรา (เส้ นทางปาสกา)
เพลง
พระจิ ตของพระเจ้า
1. องค์พระสุรีย์แสนสุดดีนาวิถเี รา ทรงเผาวิญญาณ
ธ ประทานพลังเร้ า
มีพระองค์น้นั ชีวันไม่มีมัวเมา
(รับ) ทรงนาเราให้ เข้ าใกล้ องค์
พระผู้ทรงศักดิ์ศรี
ขอองค์พระจิตฤทธี
บันดาลให้ ชีวีเรามีความศรัทธา
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2. ยามทิวาวารพระประทาน
รังสีโสภา
ยามสนธยาทรงเข้ ามาสอดส่องดู ไม่เคยทอดทิ้งมิเคยประวิงอุ้มชู
3. ทรงช่วยบรรเทาความโศกเศร้ า
อันเผาฤทัย
ทรงสรรชีวีให้ สขุ ศรีมีความหมาย ให้ เราซือ่ ตรงมั่นคงไม่มีวันวาย
บทสร้อ ย โปรดส่ งพระจิ ต ของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบั ติ ข้ ึ น มา
แล้ วพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ อัลเลลูยา
เพลงสดุดีที่ 104
ข้ าแต่พระเจ้ า
ทรงสร้ างโลกเรา
ล้ วนเร้ าใจถวิล
เลิศลา้ พระปรีชา
พรรณนาห่อนสิ้น
ทั่วแคว้ นแผ่นดิน
ไป่ สิ้นพัฒนา
มหาสมุทรกว้ างใหญ่
เหมือนแสร้ งแต่งไว้
มองไปจรดฟ้ า
สัตว์นา้ อาศัย
มากมายนักหนา
สุดจะคณนา
ดูน่าอัศจรรย์
มีเรือสมุทรผ่าน
เลวีอาธาน
ปลาวาฬเนืองอนันต์
พระทรงสร้ างไว้
อยู่ในทะเลนั่น
มันสนุกทุกวัน
เริงลั่นวารี
สรรพสัตว์ทุกเหล่า
จาพึ่งพระเจ้ า
เพิ่มเผ่าพันธุท์ วี
พระโปรดประทาน
อาหารตามมี
ทุกครั้งทุกที
เท่าที่ต้องการ
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ให้ กนิ อิ่มหนา
ชื่นฉ่าสาราญ
มิทรงเอาภาร
เป็ นสสารตามเดิม
เมื่อพระเจ้ าให้
ว่องไวฮึกเหิม
ประสิทธิ์เหมือนเดิม
จึงเริ่มชีวา
พระเกียรติเลอเลิศ
ชูเชิดกัลป์ ปา
กับสิ่งที่สร้ างมา
ชั่วฟ้ าดินสลาย
ทรงมองจักรวาล
หวั่นปานทลาย
เกิดเถ้ าฟูมฟาย
ควันกระจายทันที
ข้ าจะร้ องเพลง
คือเพลงสดุดี
ตราบเท่าชีวี
เปรมปรีด์พิ ระทัย
เหตุว่าพระเจ้ า
สร่างเศร้ าสดใส
ถูกปราบสิ้นไป
อย่าได้ มีมา

ชุบเลี้ยงประจา
มันเกรงพระองค์
ก็จักวายปราณ
มีลมหายใจ
กลับมีชีวิต
ธารงส่งเสริม
ข้ าขอทูนเทิด
ให้ ทรงเกษมศรี
สถิตอยู่ค่หู ล้ า
โลกก็สะท้ าน
ทรงแตะภูเขา
ศิลาละลาย
กึกก้ องบรรเลง
แด่องค์พระเจ้ า
ขอให้ เป็ นที่
โปรดให้ ชาวเรา
ขอให้ คนบาป
คนชั่วนั้นไซร้
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ขอเชิญทุกคน

ทุกแห่งทุกหน
ถวายชีวิต
เทิดเกียรติพระเดชา

สกลโลกา
อุทศิ ปัญญา
พระเจ้ าเราเทอญ
บทสร้อย โปรดส่งพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติข้ ึนมา
แล้ วพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ อัลเลลูยา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
ข้ าพเจ้ าขอเตือนความจาของท่าน เพื่อให้ พระพรพิเศษของพระเจ้ า
เป็ นไฟที่ร่งุ โรจน์ข้ นึ อีก ท่านได้ รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้ าพเจ้ า
พระเจ้ าไม่ได้ ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานพระจิตที่
บันดาลความเข้ มแข็ง ความรัก และการควบคุมตนเองแก่เรา
ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็ นพยานถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา หรือ
อายที่ข้ าพเจ้ าต้ องถูกจองจาเพราะพระองค์ แต่ จงเข้ ามามีส่วนร่ วมทน
ทุกข์ทรมานกับข้ าพเจ้ า เพื่ อข่าวดีโดยพระอานุ ภ าพของพระเจ้ า ผู้ทรง
ช่วยเราให้ รอดพ้ น และทรงเรียกเราให้ เป็ นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่
เรากระท า แต่ เพราะพระประสงค์ แ ละพระหรรษทานของพระองค์
พระองค์ป ระทานพระหรรษทานนี้ แก่ เราแล้ ว ในพระคริ ส ตเยซูก่ อ น
กาลเวลา แต่บัดนี้ทรงเปิ ดเผยโดยการแสดงพระองค์ของพระผู้ไถ่คือพระ
คริสตเยซู ผู้ทรงทาลายความตาย และทรงนาชีวิตและความไม่ร้ ูจักตาย
ให้ ปรากฏอย่างชัดแจ้ งโดยทางข่าวดี
พระวาจาของพระเจ้า
(เงียบสักครู่)
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บทภาวนาขอพระจิ ตเจ้า
ข้ าแต่พระจิตเจ้ า โปรดมาประทับอยู่ในใจของลูก และช่วยลูกให้
รู้จักตัวเอง อาศัยแสงสว่างของพระองค์ โปรดให้ ลูกได้ เห็นตัวลูกเอง
อย่างที่ลูกกาลังเป็ นอยู่ และอย่างที่ลูกควรจะเป็ น อาศัยพละกาลังของ
พระองค์ โปรดให้ ลูกพยายามที่จะเป็ น และประพฤติตนอย่างที่ลูกควร
จะเป็ น อาศัยความกล้ าหาญของพระองค์ โปรดให้ ลูกมีความจริงใจ
และกล้ ายอมรับตัวลูกทั้งแง่ดีและแง่เสีย อาศัยสติปัญญาของพระองค์
โปรดให้ ลูกได้ เห็นแนวและวิธีการเพื่อจะได้ ปรับปรุง แก้ ไขตนเอง อาศัย
ความมั่นคงของพระองค์ โปรดให้ ลูกซื่อสัตย์ม่ันคง มีความสม่าเสมอใน
การปรับปรุงตนเองทุกวันไปจนกว่าจะบรรลุความครบครัน ลูกวอนขอ
พระองค์ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้ า พระเจ้ าของลูกทั้งหลาย อาแมน
บทเพลงสิเมโอน
บทสร้อย ชีวิต ภราดรภาพเชื้ อเชิญ ให้ เราเปิ ดใจออกรั บ ผู้ อื่น ใน
ขณะเดี ยวกัน ก็เป็ นตั วของตั วเอง การร่ ว มจิต ใจเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน ใน
เมตตาธรรม จาเป็ นต้ องรู้จักกันและกันอย่างดี
- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้ าฯ ได้ ประสบบุญญาธิการของพระองค์ อันได้ ทรง
เตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภาณุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
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- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย ชีวิตภราดรภาพเชื้อเชิญให้ เราเปิ ดใจออกรับผู้อื่น
ในขณะเดียวกันก็เป็ นตัวของตัวเอง การร่วมจิตใจเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ในเมตตาธรรม จาเป็ นต้ องรู้จักกันและกันอย่างดี
บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ า
เดชะพระพลานุภาพแห่งพระจิตของพระองค์
ข้ าพเจ้ าทั้งหลายได้ ถวายตน เพื่อพระอาณาจักรของพระองค์ โดยการรับ
ใช้ เพื่อนมนุษย์ท้งั หลาย ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความร้ อนแรงแห่งพระ
จิตของพระองค์ในตัวข้ าพเจ้ าทั้งหลาย และทรงอภิบาลรักษาข้ าพเจ้ าไว้
ให้ ซื่อสัตย์ต่อคาปฏิญาณนั้น จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
เพลง

ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า

1. ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้ า  ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้ าง
 ข้ าปลอดภัยถ้ าเดินไม่ห่าง รักพระแม่ไม่ร้ ูจืดจาง
(รับ)
โปรดจูง โปรดนำ อย่ำให้ขำ้ เดินหลงจำกทำงไป
 ขอทรงนำตลอดเวลำ ขอพระแม่โปรดช่วยนำหน้ำ
2. เมื่อความทุกข์ลาบากมาใกล้  ข้ าก็อยู่ในที่ปลอดภัย
 ที่น่นั พ้ นจากอันตราย
ในพระแม่ข้าพึ่งอาศัย
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