ตรีวาร
เตรียมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
วารที่ 1
จิตตารมณ์ที่มีพระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
และจิตตารมณ์ปาสกา
ในชีวิตภาวนา
บทนา
พี่น้องที่รกั คณะของเราเราซึ่งมีท่านนักบุญเปาโล เป็ นองค์อุปถัมภ์ พร้อมใจกันทา
ตรีวาร เพื่อเตรียมจิตใจเฉลิมฉลองท่าน และโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทาน
บุคคลผูเ้ ป็ นแบบอย่างแห่งการแพร่ธรรม และเป็ นผูท้ ่ยี ึดองค์พระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลางใน
ชีวติ
เพลง เชิ ญชาวเรา (ก 233)
(รับ) เชิญชาวเรา ร่วมใจกันวิงวอน นักบุญเปาโลเทอญ
1. ท่านมิได้อวดว่าคว้าหลักชัยได้แล้ว แต่ท่านลืมทางทีไ่ ด้ว งิ่ ผ่าน
และมุ่งจะวิง่ ไป วิง่ ไปข้างหน้าสุดกาลัง
วิง่ ไปยังหลักชัยเพื่อรับรางวัล ทีเ่ ตรียมไว้ในองค์พระคริสต์ (รับ)
2. ท่านนักบุญกล่าวว่าแม้ทา่ นมีชวี ติ อยู่ ก็มใิ ช่ตวั ท่านดารง
แต่เป็ นองค์พระคริสต์ ท่านดารงชีพด้วยความเชือ่ ในองค์พระบุตร
ผูท้ รงพลีพระชนม์ ถวายพระองค์เองเพือ่ ท่าน (รับ)
3. สิง่ ทีเ่ คยเป็ นคุณประโยชน์แก่ท่านไซร้
ท่านกลับมองเห็นเป็ นเช่นความเปล่า เห็นแก่องค์พระคริสต์
เพื่อจะได้อยู่ในพระองค์ เพื่อจะรูจ้ กั พระองค์
และทราบในอานาจขององค์พระคริสต์เจ้า (รับ)
บทสร้อย จงดาเนินชีวติ ในความรัก ดังทีพ่ ระคริสตเจ้าทรงรักราและทรงมอบพระองค์เพื่อเรา
(อฟ 5:2)

เพลงสดุดีที่ 17
ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟั งหัวใจของข้าพระองค์
โปรดฟั งคาร้องทูลของข้าพระองค์
ขอทรงเงีย่ พระกรรณฟั งคาอธิษฐาน จากริมฝีปากของข้าพระองค์
เพราะในพระองค์ ข้าฯ ใฝ่ หาความยุตธิ รรม

-

-

-

-

-

โปรดประทานพระองค์เองเป็ นดวงตาของข้าฯ
เพื่อข้าฯ จะได้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง
เมื่อพระองค์ทรงทดลองจิตใจของข้าพระองค์
และเสด็จเยีย่ มเยียนข้าพระองค์ในเวลาค่า เมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้ว
พระองค์จะพบว่าข้าฯ ปรารถนาทีจ่ ะอยู่ใกล้ชดิ กับพระองค์
โปรดสถิตกับย่างเท้าของข้าฯ เพื่อข้าฯ จะได้เดินบนหนทางของพระองค์
เพื่อข้าฯ จะเป็ นทีม่ าของพระพรบนเส้นทางแห่งชีวติ
ข้าพระองค์รอ้ งทูลหาพระองค์ดว้ ยตระหนักว่า
พระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์
พระองค์ซ่งึ เป็ นหัวใจของหัวใจข้าฯ
ขอทรงเอียงพระกรรณฟั งถ้อยคาของข้าพระองค์ดว้ ยเถิด
โปรดไขแสดงความรักมันคงของพระองค์
่
ข้าแต่พระเจ้า โปรดดาเนินอยู่ขา้ งข้าพระองค์
โปรดประทานพละกาลัง เพือ่ กาจัดความหวาดกลัวทีอ่ ยู่ในตัวข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ดงั แก้วตา
ทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปี กของพระองค์
ให้พน้ จากผูท้ จ่ี ะแยกข้าฯ จากความรักของพระองค์
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาลบัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน

พระวาจาของพระเจ้า
(คส 3: 15-16)
ขอให้สนั ติสุ ข ของพระคริส ตเจ้าครอบครองดวงใจของท่ าน พระเจ้าทรงเรียกท่ า น
ทัง้ หลายให้รวมเป็ นกายเดียวกันก็เพื่อจะได้บรรลุถงึ สันติสุขนี้เอง จงระลึกถึงพระคุณนี้เถิด
ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้า สถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วย
ปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลง
ศักดิสิ์ ทธิ ์ต่าง ๆ จากใจจริง
(ราพึงสักครู่)

ผูอ้ ่าน
ความรักทีเ่ รามีตอ่ พระคริสต์
แสดงออกด้วยความปรารถนาแรงกล้าทีจ่ ะแสวงหา
พระองค์ และรูจ้ กั พระองค์ให้ดขี น้ึ ในการพิศเพ่งราพึงถึงรหัสธรรมของพระองค์
ทุก ๆ วัน พระคริสต์ทรงมอบพระองค์ให้เราพบได้ในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในพระวรสารและในจดหมายของนักบุญเปาโล การทาความเข้าใจพระคัมภีร์ให้ลกึ ซึ้ง
โดยการอ่าน การราพึง การแบ่งปั น และพิธีกรรมในหมู่คณะ ทาให้เราค้นพบพระพักตร์
ของพระคริ สตเจ้า
นักบุญเปาโล อัครสาวก เป็ นอาจารย์ฝ่ายจิตของเรา บนหนทางแห่งการทาให้จติ ต
ตารมณ์ทม่ี พี ระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลางและจิตตารมณ์ปาสกาของเราลึกซึ้งยิง่ ขึน้

ด้วยความมันใจในความส
่
าคัญของช่วงเวลาแห่งการภาวนา ภคินีจงึ ใส่ใจเป็ นพิเศษ
ในการเตรียมทาวัตรและพิธกี รรมเฉลิมฉลองอื่น ๆ ทีท่ าร่วมกันเป็ นหมู่คณะ
การพบพระคริสต์ประจาวันในพระวาจา ในศีลศักดิส์ ทิ ธิ ์ ในการภาวนา ในบุคคล
และในเหตุการณ์ต่างๆ นัน้ แปรเปลีย่ นและกระตุน้ ชีวติ ของเราได้ แต่ละคนเรียนรูค้ ุณค่าของ
ความเงียบภายในและภายนอก รวมทัง้ ความจาเป็ นทีต่ อ้ งพากเพียรในการภาวนา แม้วา่ จะ
รูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยและแห้งแล้งก็ตาม (ข้อตกลง ในการประชุม 2001 หน้า 21-25)
(เงียบสักครู)่

ข้อพิ จารณาไตร่ตรองส่วนตัว
 เราได้ให้ความสาคัญแก่การภาวนาร่วมกันในหมู่คณะมากน้อยแค่ไหน
 งานทีเ่ ราทาแย่งเวลาของการภาวนาไปบ้างหรือเปล่า
 เราอ้างงานอย่างอืน่ เพือ่ จะปลีกตัวจากการภาวนาพร้อมกับหมู่คณะบ้างหรือไม่
 ในการสวดทาวัตร ประกอบพิธกี รรม มีการตระเตรียมอย่างดี และมีบทเพลงทีเ่ หมาะกับ
พิธกี รรมนัน้ ๆ หรือไม่
 เราใส่ใจในการราพึงพระคัม ภีร์ การเข้าเงียบประจาเดือ นและชั ่วโมงศักดิส์ ิทธิ ์อย่างดี
หรือไม่
บทสรรเสริ ญ
- ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ ทีโ่ ปรดประทานพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่แก่ท่าน
นักบุญเปาโล โดยการเปลีย่ นแปลงท่าน จากผูเ้ บียดเบียนพระศาสนจักร ให้กลายเป็ น
อัครสาวกผูร้ อ้ นรนประกาศพระวาจาของพระองค์แก่ชนทุกชาติ
รับ (เพลง)

ความยินดีของพระเจ้าล้นเปีย่ มใจ
เราขับร้องถวายพรชัยกับนักบุญเปาโล

- ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ ที่ทรงเลือกสรรท่านนักบุญเปาโล ให้เป็ น
แบบอย่างและเป็ นผูป้ ่ าวประกาศการถือพรหมจรรย์อนั ศักดิสิ์ ทธิ ์
รับ (เพลง)

ความยินดีของพระเจ้าล้นเปีย่ มใจ
เราขับร้องถวายพรชัยกับนักบุญเปาโล

- ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ ที่โปรดประทานแบบอย่างและคาสังสอน
่
เรื่องความนบนอบทีค่ รบบริบูรณ์ โดยผ่านทางชีวติ ของท่านนักบุญเปาโล
รับ (เพลง)

ความยินดีของพระเจ้าล้นเปีย่ มใจ
เราขับร้องถวายพรชัยกับนักบุญเปาโล

- ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ ที่ทรงสังสอนลู
่
กเรื่องความยากจน โดยผ่าน
ทางกิจการและข้อเขียนในจดหมายของท่านนักบุญเปาโล

รับ (เพลง)

ความยินดีของพระเจ้าล้นเปีย่ มใจ
เราขับร้องถวายพรชัยกับนักบุญเปาโล

- ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ ที่โปรดประทานดวงใจอันเปี่ ยมด้วยความรัก
ต่อพระเจ้า และต่อพระศาสนจักร แก่ท่านนักบุญเปาโล และทรงช่วยวิญญาณจานวนมาก
ให้รอดพ้น
รับ (เพลง)

ความยินดีของพระเจ้าล้นเปีย่ มใจ
เราขับร้องถวายพรชัยกับนักบุญเปาโล

สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่าเสมอ อย่าละเลยทีจ่ ะขอบพระคุณ (ฟป 3:8)
ใส่เพลงหน้า 1738
สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่าเสมอ อย่าละเลยทีจ่ ะขอบพระคุณ (ฟป 3:8)
บทภาวนาวิ งวอน
ประธาน ให้เราถวายพระสิรริ ุ่งโรจน์ การสรรเสริญ และโมทนาคุณ พระเจ้า พร้อมกับ
ท่านนักบุญเปาโล โดยอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์วา่
รับ

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับคาวิงวอนของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

1. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงประจักษ์แก่เซาโล บนเส้นทางไปสู่ดามัสกัส ขอโปรดให้
ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้มองเห็นพระองค์ในบุคคลอืน่ และในทุกเหตุการณ์ของชีวติ ด้วย
(รับ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับคาวิงวอนของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
2. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งนักบุญเปาโล อัครสาวก ไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา
โปรดให้มนุษยชาติได้รบั ข่าวดีแห่งความรอด โดยผ่านทางข้าพเจ้าทัง้ หลาย และโปรดให้
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีความซื่อสัตย์และกระตือรือร้นในภารกิจการประกาศพระวรสาร (รับ)
3. อาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญเปาโล โปรดช่วยให้คนทีห่ ลงทางและตกอยู่ในบาป
ได้รบั พระหรรษทานแห่งการกลับใจมาหาพระองค์อย่างแท้จริง (รับ)
4. “สาหรับข้าพเจ้า ชีวติ คือพระคริสตเจ้า” ขอโปรดให้คริสตชนทุกคน ดาเนินชีวติ ด้วยความ
ตระหนักในการเป็ นบุตรของพระเจ้า และมีความเชือ่ มันคงเข้
่
มแข็ง ท่ามกลางพีน่ ้องต่าง
ศาสนา (รับ)
ข้าแต่พระบิ ดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย....

บทภาวนาของประธาน (อฟ 1:3-6)
ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงอวยพรแก่ขา้ พเจ้า
ทัง้ หาย โดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์ เดชะพระคริสตเจ้า พระ
เจ้าทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทัง้ หลายในพระคริสตเจ้าแล้ว ตัง้ แต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพือ่ ให้
ข้าพเจ้าทัง้ หลายศักดิ ์สิทธิ ์ และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ดว้ ยความรัก
เดชะพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อสรรเสริญพระสิรริ ุ่งโรจน์แห่งพระหรรษทานของพระองค์ อาแมน
ก่อ
รับ

ขอพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพทรงอานวยพร และคุม้ ครองข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พน้
จากมลทินในชีวติ นี้ และนาข้าพเจ้าทังหลายไปสู
้
่ชวี ติ นิรนั ดร
อาแมน

วารที่ 2
จิตตารมณ์ที่มีพระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
และจิตตารมณ์ปาสกา
ในชีวิตฉันพี่น้อง
เพลง ความรักพระเจ้าในใจเรา (ช.375)
(รับ) ความรักพระเจ้าหลังลงในหทั
่
ย
เดชะพระจิตทีป่ ระทานมา
ให้สว่างและชืนใจในชี
่
วา
1. ความรักนัน้ แสนอดทน
มอบกมลรับใช้ไม่นอนใจ
รักไม่รษิ ยาตาเป็ นไฟ
ไม่อวดใหญ่วา่ ตนดี
ความรักไม่มลี บเลือนผ่านเลย (รับ)
2. ความรักไม่หยิง่ ยโส
ไม่วางโตทาสิง่ ไม่เข้าการ
ไม่เห็นแก่ตวั ทาเป็ นพาล
ไม่งุ่นง่านโกรธฉุนเฉียว
ความรักไม่มลี บเลือนผ่านเลย (รับ)
3. ความรักไม่พยาบาท
ไม่อาฆาตรูล้ มื และอภัย
ยินดีในยุตธิ รรมไซร้
ยึดมันอยู
่ ่ในความจริง
ความรักไม่มลี บเลือนผ่านเลย (รับ)
4. ความรักอภัยทุกอย่าง
ให้ความวางไว้ใจในทุกสิง่
ความหวังตัง้ ไว้ในใจจริง
ทนนิ่งยอมรับทุกทาง
ความรักไม่มลี บเลือนผ่านเลย (รับ)

บทสร้อย จงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชัวด้
่ วยความชัว่ แต่จงแสวงหาความดีให้แก่กนั
และกันและให้แก่ทุกคน (1ธส 5:15)
บทเพลงจากพันธสัญญาใหม่ (อฟ 1:3-10)
ถวายพระพรพระบิดาพระเยซู องค์พระผูร้ ุ่งเรืองในเมืองสวรรค์
พระประทานองค์พระจิตทรงฤทธิครั
์ น องค์ทรงธรรม์พระคริสตเจ้าของชาวประชา
ยังผลให้เราได้รบั พระหรรษทาน
สุดประมาณความดีทป่ี รารถนา
ศิโรราบกราบองค์พระบิดา
ทุกวิญญาณ์มาพร้อมน้อมวันทา
ก่อนพระเนรมิตพิภพนัน้
พระทรงสรรมวลบุตรมนุสสา
ในองค์พระปิ ยคริสตราชา
ให้เราปรากฏศักดิ ์ศรีมพี ระพร
กลายเป็ นบุตรบุญธรรมล้าเลอสิทธิ ์
ทางพระคริสต์องค์จรัสประภัสสร
เป็ นแผนความรักใหญ่ในพระบิดร
ขอไหว้วอนพระองค์ทรงเมตตา
พระหรรษทานทางองค์พระบุตรเจ้า ช่วยให้เรารอดชีวนั พ้นกังขา
ได้รบั อภัยทัง้ สิน้ สมจินตนา
ก็เพราะค่าโลหิตพระคริสตองค์
พระหรรษทานหลังมามิ
่ สน้ิ สุด
ให้มนุษย์แจ่มแจ้งแห่งพระประสงค์
พระปรีชาประทานให้ใจซื่อตรง
ทีพ่ ระองค์ดาริในพระทัยดี
พระประสงค์ทรงหวังจะเผด็จ
ให้สาเร็จในคริสตองค์พระทรงศรี
ตามกาลสมัยกาหนดถ้วนประมวลมี
สุดท้ายนี้สรุปไว้ให้แจ้งจินต์
สารพันทัง้ สิน้ บนดินและฟ้ า
สรุปสารพัดสิทธิเป็์ นนิจศีล
ลงในองค์พระคริสต์จอมบดินทร์
พระเป็ นปิ่ นความรักและภักดี
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาเแมน
บทสร้อย จงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชัวด้
่ วยความชัว่ แต่จงแสวงหาความดีให้แก่กนั
และกันและให้แก่ทุกคน (1ธส 5:15)
ผูอ้ ่าน
จิตตารมณ์ทม่ี พี ระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลางและจิตตารมณ์ปาสกา อยู่ตรงใจกลางชีวติ
ฉันพี่น้องในหมู่คณะ เมื่อเรารับศีลล้างบาปในการสิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับคืนชีพของ
พระคริสต์ เรากลายเป็ นลูกของพระบิดาและเป็ นน้องของพระคริสต์
การประทับอยู่อนั ทรงชีวติ ของพระคริสต์ ผูท้ รงเลือกเรา และทรงรวบรวมเราไว้
สามารถเปลี่ยนแปลงสิง่ ต่าง ๆ ได้ในท่ามกลางเรา ความรักและพระบัญ ญัตขิ องพระองค์ท่ี
ทรงสังให้
่ เรารักกันและกัน ดังที่พระองค์ทรงรักเรานัน้ เป็ นรากฐานของชีวติ ฉันพี่น้องและ
ชีวติ แพร่ธรรมของเรา ด้ ว ยสายตาแห่ ง ความเชื่อ เท่ า นั น้ ที่เ ราสามารถมองเห็ น การ
ประทับอยู่ของพระคริ สต์ ในหมู่คณะและในตัวภคินีแต่ละคน
พระพรที่พระเจ้าประทานแก่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ อันเป็ นเหตุให้คุณพ่อดาเนินการ
รวบรวมภคินีรุ่นแรกให้อยู่เป็ นหมู่คณะนัน้ ได้บนั ดาลให้ความซื่อสัตย์ของภคินีรุ่นต่อ ๆ มา
มีพลังมันคงมาตลอดเวลาหลายศตวรรษ
่
อาศัยแบบฉบับของท่านเหล่านัน้ เราจึงเสริมสร้าง

หมู่คณะของเรา ในจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร โดยการแบ่งปั นความเชื่ออย่างสม่ าเสมอ
โดยการเสวนา การแลกเปลี่ยนภายในหมู่คณะ การพิเคราะห์แยกแยะฝ่ ายจิต การสร้าง
คุณภาพในการอยู่และการฟั งของแต่ละคน รวมทัง้ การแบ่งปั นพระพร ความชืน่ ชมยินดี
และความทุกข์ยากลาบากอีกด้วย (เทียบ ตารับคู่ชวี ติ ข้อ 37)
เราดาเนินชีวติ หมู่คณะในจิตตารมณ์ และพระพรพิเศษประการเดียวกัน ด้วยความ
มัน่ ใจว่า ชีว ิต ฉั น พี่น้ อ งภายในบ้ า นนัน้ เป็ น สถานที่ซ่ึ ง พระคริส ต์ ท รงคอยเราอยู่ ทรง
เปลีย่ นแปลงเรา และทรงส่งเราไปแพร่ธรรม เพื่อสร้างพระอาณาจักรแห่งความยุตธิ รรมและ
ความรักของพระองค์ (ข้อตกลงในการประชุม 2001 หน้า 29-32)
ข้อพิ จารณาไตร่ตรองส่วนตัว
 เรามีความสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของแขวง และร่วมในโครงการต่าง ๆ ของแขวง
อย่างกระตือรือร้นหรือไม่
 ในบ้านของเรา ทุกคนมีส่วนร่วมในการริเริ่มและการตัดสินใจต่าง ๆ ร่วมกัน หรือเป็ น
เพียงแต่คอยรับรูอ้ ย่างเดียว
 ชีวติ หมู่คณะของเรา ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนที่พบเห็นรูส้ ึกอยากจะติดตามกระแสเรียก
เดียวกันกับเราหรือไม่
 เรารู้จกั ชื่น ชม สรรเสริญ และเห็น คุ ณ ค่ าในพรสวรรค์ข องพี่น้ อ งในหมู่ ค ณะ เพื่อ น า
พรสวรรค์เหล่านี้ไปรับใช้ผอู้ ่นื ให้มากขึน้ หรือไม่
เซอร์แต่ละคนต้องรับผิดชอบในความเจริญเติบโตของหมู่คณะ โดยมีทศั นคติพร้อมที่
จะให้ความเคารพ สดับฟั ง เสวนา ไว้เนื้อเชือ่ ใจ และให้อภัย ให้เซอร์ทุกคนสานึกว่าคณะของ
เราประกาศพระวรสารได้ โดยการเป็ นประจักษ์พยานด้วยพฤติกรรมของตัวเรา เอง
(การประชุมสภาของคณะ 1998 หน้า 31)
(ราพึงสักครู่)

บทตอบรับ
ก่อ จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก (อฟ 4:1)
รับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีชวี ติ เดชะพระจิตเจ้า ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายดาเนิน
ชีวติ ตามพระจิตเจ้าด้วย (กท 6:25)
ก่อ ผูร้ บั ใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะต้องไม่ววิ าทกัน
แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รูจ้ กั สอนและอดทน (2ทธ 3:24)
รับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีชวี ติ เดชะพระจิตเจ้า ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทังหลายด
้
าเนินชีวติ ตาม
พระจิตเจ้าด้วย (กท 6:25)
ก่อ ถ้าท่านพบว่าใครคนหนึ่งทาผิด ท่านซึง่ มีพระจิตเจ้าเป็ นผูน้ า จงตักเตือนแก้ไขเขา
ด้วยความอ่อนโยน (กท 5:26)
รับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีชวี ติ เดชะพระจิตเจ้า ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทังหลายด
้
าเนินชีวติ ตาม
พระจิตเจ้าด้วย (กท 6:25)

ก่อ จงให้คาพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ จงรูจ้ กั ตอบทุกคนอย่างดีทส่ี ุด
(คส 4:6)

รับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีชวี ติ เดชะพระจิตเจ้า ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทังหลายด
้
าเนินชีวติ ตาม
พระจิตเจ้าด้วย (กท 6:25)
ก่อ ทุกสิง่ ล้วนมาจากพระองค์ โดยทางพระองค์ และเพื่อพระองค์
ขอพระสิรริ ุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรนั ดร (รม 11:36)
รับ สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมือ่ ตลอดนิรนั ดร อาแมน
สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
ความสุขแท้แก่ผทู้ ค่ี ดิ ว่าทุกสิง่ ไร้ประโยชน์
เมื่อเทียบกับความรูอ้ นั ลึกล้าถึงพระเยซูเจ้า
เช่นเดียวกับท่านนักบุญเปาโล เพราะเขาจะก้าวหน้าในการติดตามพระองค์
ใส่เพลง หน้า 1735
สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
ความสุขแท้แก่ผทู้ ค่ี ดิ ว่าทุกสิง่ ไร้ประโยชน์
เมื่อเทียบกับความรูอ้ นั ลึกล้าถึงพระเยซูเจ้า
เช่นเดียวกับท่านนักบุญเปาโล เพราะเขาจะก้าวหน้าในการติดตามพระองค์
บทภาวนาวิ งวอน
(จากข้อตกลงการประชุมสมัชชาใหญ่ 2007)
ประธาน
พระเจ้าทรงสร้างหมู่ค ณะ ทรงยอมรับเราแต่ละคนอย่างที่เราเป็ น และทรง
เชือ้ เชิญเราให้ยอมรับซึ่งกันและกันด้วย แต่ละบ้านได้รบั เรียกให้เป็ นภาพสะท้อนแห่ง
ความรักของพระตรีเอกภาพ ให้เราวิงวอนพระเจ้า เพื่อให้เราเป็ นหมู่คณะแห่งเปนเต
กอสเตใหม่
1. ขอพระจิตของพระองค์ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายยอมรับในความแตกต่างของเซอร์แต่ละ
คน มองเห็นคุณค่าและให้บทบาทหน้าทีท่ เ่ี หมาะสม ตลอดจนให้ความสนใจในพันธกิจทีเ่ ซอร์
แต่ละคนกระทา
(รับ) เพือ่ ให้ชวี ติ เรามิเป็นของเราอีกต่อไป แต่ของทรงชัยทีร่ กั เรานี้นกั หนา
ให้เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา เพือ่ เรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา
2. ขอพระจิตของพระองค์ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายแบ่งปั นกันได้อย่างอิสระ สามารถรับฟั งซึ่ง
กัน และกัน ด้ว ยความเคารพ ในความจริงและด้วยความสุ ขุม รอบคอบ และโปรดให้ข้า พเจ้า
ทัง้ หลายตื่นตัวทีจ่ ะรับฟั งเสียงเรียกของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้เปิ ดใจรับข้อท้าทายที่
สาคัญของพันธกิจการแพร่ธรรม
(รับ) ) เพือ่ ให้ชวี ติ เรามิเป็นของเราอีกต่อไป แต่ของทรงชัยทีร่ กั เรานี้นกั หนา
ให้เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา เพือ่ เรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา

3. ขอพระจิตของพระองค์ โปรดให้บา้ นของข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็ นสถานทีซ่ ่งึ มีการดาเนินชีวติ ตาม
พระวรสาร ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของหมู่คณะ ที่ผูกพันกับพระคริสต์ในพระจิตเจ้า เจริญชีวติ
ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่วางตนเหนือผูอ้ ่นื
(รับ) เพือ่ ให้ชวี ติ เรามิเป็นของเราอีกต่อไป แต่ของทรงชัยทีร่ กั เรานี้นกั หนา
ให้เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา เพือ่ เรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา
4. ขอพระจิตของพระองค์ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายรูจ้ กั ทีจ่ ะพิจารณาทบทวนกิจการงาน และ
วิถีก ารดาเนินชีวติ ของตน เพื่อปรับเปลี่ย นให้ตรงกับชีวติ ที่ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้เลือกแล้ว
แม้วา่ การเปลีย่ นนี้จะทวนกระแสค่านิยมของโลกยุคปั จจุบนั
(รับ) เพือ่ ให้ชวี ติ เรามิเป็นของเราอีกต่อไป แต่ของทรงชัยทีร่ กั เรานี้นกั หนา
ให้เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา เพือ่ เรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา
5. ขอพระจิตของพระองค์ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายได้รบั พละกาลังจากพระวาจาของพระเจ้า
และจากศีลมหาสนิท ซึ่ งทาให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีค วามเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับบรรดาผู้
ยากจน หว่านความชืน่ ชมยินดี ความเชือ่ ความหวัง และความเป็ นพีน่ ้องกัน
(รับ) เพือ่ ให้ชวี ติ เรามิเป็นของเราอีกต่อไป แต่ของทรงชัยทีร่ กั เรานี้นกั หนา
ให้เรารับพระจิตพระบิดาโปรดประทานมา เพือ่ เรารักเมตตาเหมือนพระองค์ทรงรักเรา
ข้าแต่พระบิ ดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้า ความรักของพระองค์คอื รากฐานแห่งชีวติ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ในทุก
แง่ทุกมุม ความรักของพระองค์ปรากฏอยู่ในทุกสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายเป็ น โปรดสอนข้าพเจ้า
ทัง้ หลายให้เฉลิมฉลองความรักของพระองค์ทท่ี รงมีต่อทุกคน เพื่อว่าข้าพเจ้าทัง้ หลายจะ
ได้สามารถรับใช้ผู้อ่นื ด้วยความรักอย่างมีป ระสิท ธิผ ล และเป็ น “ทุ ก สิ่งสาหรับ ทุ กคน”
ข้าพเจ้าทัง้ หลายภาวนา ทัง้ นี้ในจิตตารมณ์แห่งความรัก ความหวัง และความเชือ่ อาแมน
ก่อ
รับ

ขอพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพทรงอานวยพร และคุม้ ครองข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พน้
จากมลทินในชีวติ นี้ และนาข้าพเจ้าทังหลายไปสู
้
่ชวี ติ นิรนั ดร
อาแมน

วารที่ 3
จิตตารมณ์ที่มีพระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
และจิตตารมณ์ปาสกา
ในชีวิตแพร่ธรรม
เพลงตัง้ ศีล ……………………
เพลง ลูกเทิ ดพระองค์ (ช. 34)
(รับ) ลูกเทิดพระองค์ไว้ในห้วงลึกแห่งใจ
และวิญญาณลูกแจ่มใสชืน่ บาน
พระองค์ประทับอยู่เป็ นความอบอุน่ มาน
ใกล้ภูบาลลูกไม่คร้ามเกรงสิง่ ใด
1. มิใช่เรามีชวี ติ
แต่พระคริสต์ทรงชีพในเรา
หากเราผูกพันมันคงในรั
่
กพระองค์ ซื่อตรงรักษาพระวาจาไว้ในดวงใจ
2. ขอโมทนาพระคุณ
เดชะพระคริสตกายานัน้
ขอพระศาสนจักรแบ่งปั นด้วยยินดี ให้เรานี้รกั เพื่อนมนุษย์ดุจพีน่ ้องกัน
บทสร้อย พระเจ้าของเราประทับอยูใ่ นสรวงสวรรค์ พระองค์ทรงอานุภาพทีจ่ ะทรงกระทา
ทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระองค์
เพลงสดุดีที่ 115 เพลงสรรเสริ ญพระผูท้ รงเป็ นเจ้าแต่องค์เดียว
“ท่านกลับใจละทิ้งรูปเคารพมาสูพ่ ระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าแท้จริง ผูท้ รงชีวติ ” (1 ธส 1:9 ข)
ขอเทิดพระเกียรติภูมี
เจ้าฟ้ าธาตรีเสวยสวรรค์
ด้วยว่าพระองค์ทรงธรรม์
พระอื่นหมื่นพันมิปาน
ทรงรักมันคงทรงสั
่
ตย์
เทีย่ งแท้สารพัดสุดขาน
จอมแห่งพระเจ้าจักรวาล
ข้าขอนมัสการวันทา
เหตุใดจึงคนส่วนใหญ่
ตัง้ ข้อสงสัยกังขา
“พระเจ้าทีท่ ่านบูชา
อยู่ไหน เชิญว่ามาพลัน”
พระเจ้าของเรานันไซร้
่
พระองค์สถิตในสรวงสวรรค์
ทรงมีพระทัยเทีย่ งธรรม์
ทรงชีพนิรนั ดร์เสรี
เทพเจ้าของเขาทัง้ ผอง
ทาด้วยเงินทองผ่องฉวี
สร้างขึน้ จากมือมนุษย์น้ี
ดูเห็นเป็ นทีป่ ระหลาดใจ
มีปากแต่ไร้วาจา
แม้มตี าก็บอดใส
มีหูหอ่ นรูฟ้ ั งอะไร
มีจมูกมิได้กลิน่ เลย
มือเท้าแข็งทื่อสารพัด
ไม่รสู้ มั ผัสอยู่เฉย
ไม่รพู้ าทีใดเลย
แม้เพียงแต่เอ่ยวจี

ขอให้ผคู้ ดิ ประดิษฐ์มา
ทัง้ ผูศ้ รัทธาเสื่อมศรี
เป็ นเหมือนเช่นสิง่ เหล่านี้
โดยทีไ่ ม่มชี วี นั
ดูกรอิสราเอลผูเ้ ป็ นไท
จงวางไว้ใจเชือ่ มัน่
ต่อองค์พระเจ้าเทีย่ งธรรม์
พระทรงป้ องกันท่านมา
สมณะพึงเอาใจใส่
ภักดีตอ่ ไท้นาถา
ด้วยทรงช่วยเหลือท่านมา
พิทกั ษ์รกั ษาปวงชน
ทุกคนพึงเอาใจใส่
ภักดีเทพไท้หมายผล
พระเอือ้ อานวยช่วยตน
บรรลุกุศลเนืองอนันต์
พระเจ้าจะทรงอาทร
และจะอวยพรสุขสันต์
ชุมชนอิสราเอลร่วมกัน
สมณะทัง้ ขัณฑสีมา
ผูท้ ย่ี าเกรงพระองค์
พระก็จะทรงรักษา
เล็กใหญ่มไิ ด้นาพา
มีจนเมตตาเทียมทัน
พระจะประทานบุตรหลาน
ทวีดว้ ยวงศ์วานแข็งขยัน
สุขสมมโนรถพลัน
เพราะเหตุยดึ มันภั
่ กดี
ขอพระผูส้ ร้างโลกสวรรค์
อวยพรทัวกั
่ นทุกวิถี
เมืองสวรรค์บรมสุขรุจี
เป็ นของภูมมี นคง
ั่
แต่พระประทานแก่มนุษย์
สถานบริสุทธิ ์พิศวง
คนตายวายชีพดับลง
หมดสิทธิ ์ประสงค์ถวายพร
แต่เราผูม้ ชี วี ติ
ดารงในสิทธิ ์สโมสร
จะหมันเข้
่ าเฝ้ าวิงวอน
ทูลขอพระพรสดุดี
ทัง้ ในบัดนี้ตลอดไป
ศรัทธาเลื่อมใสทรงศรี
สรรเสริญพระเจ้าของเรานี้
จนกว่าชีววี ายปราณ
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย พระเจ้าของเราประทับอยูใ่ นสรวงสวรรค์ พระองค์ทรงอานุภาพทีจ่ ะทรงกระทา
ทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระองค์
ผูอ้ ่าน
พระคริสต์ คือแหล่งกาเนิดแห่งการแพร่ธรรมทุกประการ พระองค์ทรงส่งเราไปให้
เป็ นประกาศกและเป็ นพยาน เพื่อสานต่อพันธกิจของพระองค์ในพระพลานุภาพของพระจิต
เจ้า โดยอาศัยศีลล้างบาปและการถวายตัวของเรา เราได้ผูกมัดตนที่จะดาเนินตามพันธกิจ
แห่งการรักษา และการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระของพระองค์ และช่วยทุกคนให้พบหนทาง
แห่งชีวติ ที่สมบูรณ์ เราได้รบั เรียกสู่พนั ธกิจนี้ในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งเป็ น
คณะแพร่ธรรม และเป็ นธรรมทูต
ตามแบบฉบับของนักบุญเปาโล ที่ยอมสูญเสียทุกสิง่ เพื่อพระคริ สตเจ้า และลุกร้อน
เป็ นไฟด้วยความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม ขอให้เราละทิ้งความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัย หันมาใส่ใจในเสียงเรียกของโลก แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความอาจหาญทีจ่ ะแสวงหาหนทางใหม่ ๆ ในการประกาศพระวรสารและผูกมัดตน ในอันทีจ่ ะทางาน
เหล่านี้
ตามแบบฉบับ ของคุ ณ แม่ ม ารีอ านน์ เดอ ตียี ผู้ “ถวายตนแด่ พ ระเจ้ า เพื่ อ
คุณประโยชน์ ของพระศาสนจักร และเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ แก่เพื่อนมนุษย์” ขอให้เรา
ดาเนินการสอน รักษาพยาบาลและประกาศพระวรสารแก่ชนทุกชาติต่อไป
“เมือ่ อธิก าริณี ส่ งภคินี ไป ณ ทีใ่ ด นัน่ คือ พระศาสนจักรส่งภคินี ไปร่วมบทบาทใน
ภารกิจแห่งความรอด ซึง่ พระคริสตเจ้าทรงมอบไว้กบั พระศาสนจักร” (ตารับคู่ชวี ติ ข้อ 55)
โดยการซื่อ สัตย์ต่อพระพรพิเศษของผู้ก่อตัง้ คณะ เราใส่ใจในความต้องการและ
สภาพบุคคลที่เรารับใช้ ท่าทีของเราในการต้อนรับด้วยความเคารพและความอ่อนโยนนัน้
แสดงให้เห็นว่าเรารักพวกเขา และเขาเป็ นที่รกั ของพระเจ้า (ข้อตกลงในการประชุม 2001 หน้ า
36-37)

ข้อพิ จารณาไตร่ตรองส่วนตัว
 เรากล้าหาญพอ ที่จะละทิ้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองเสียง
เรียกของคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสหรือไม่
 เราให้ความร่วมมือ ในแผนงานอภิบาลของพระศาสนจักรท้องถิน่ มากน้อยแค่ไหน
 เรารู้จ ัก มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในการพัฒ นาวิธีก ารแพร่ ธ รรมของเรา ให้
เหมาะสมกับบุคคลและยุคปั จจุบนั หรือไม่
ให้เซอร์ทุกคนห่วงใย ในอันที่จะเป็ นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า โดยอาศัย
คุณสมบัตปิ ระจาตน และให้มคี วามแกร่งกล้าตามแบบฉบับของนักบุญเปาโล ในการประกาศ
ถึงพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา (การประชุมสภาของคณะ 1998 หน้า 19)
บทภาวนาสรรเสริ ญนักบุญเปาโล (ภาวนาสลับซ้าย-ขวา)
- นักบุญเปาโล อัครสาวกชนต่างชาติ องค์อุปถัมภ์ของคณะ
โปรดช่วยก่อเกิดกาลังใจในข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ให้รกั และรับใช้บุคคลรอบข้าง และทุก ๆ คน
- นักบุญเปาโล ผูก้ ระทาตนเป็ นทุกอย่างสาหรับทุกคน
ขอแบบอย่างชีวติ ของท่านผลักดันข้าพเจ้าทังหลาย
้
ให้มหี วั ใจเปี่ ยมด้วยความชืน่ ชมยินดีใน
ความเชือ่ ความไว้ใจ และความรัก
- นักบุญเปาโล ผูร้ อ้ นรนด้วยความรัก
โปรดสอนข้าพเจ้าทัง้ หลายให้รกั ความศักดิสิ์ ทธิ ์
ในงานประจาวันทุกชนิด
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายดาเนินชีวติ ในความรัก
- นักบุญเปาโล ผูต้ ดิ ตามองค์พระเจ้าทัวทุ
่ กแห่งหน
ยอมตนเป็ นผูร้ บั ใช้ ไม่เคยแม้แต่หมดกาลังใจ

ท่านเป็ นประจักษ์พยานของพระองค์แก่บุคคลทัวไป
่
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายติดตามพระเยซูเจ้าจนถึงทีส่ ุด
เช่นเดียวกับท่าน
- นักบุญเปาโล ผูแ้ พร่ธรรมทีส่ ตั ย์ซ่อื
ในโลกทีก่ ระหายข่าวดี ขอให้ขา้ พเจ้าทังหลายเป็
้
นภาชนะ
ทีพ่ ระเจ้าทรงเลือกสรร เช่นเดียวกับท่าน
เพื่อนาข่าวดีไปสู่โลกทีเ่ ต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความตาย
- นักบุญเปาโล ผูเ้ ปี่ ยมด้วยความกระตือรือร้น
โปรดปลดเปลือ้ งทุกสิง่ ทีห่ น่วงเหนี่ยวข้าพเจ้าทังหลาย
้
ไว้
โปรดสถิตอยู่กบั ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ในทุกวันของชีวติ
เพื่อให้ชวี ติ ข้าพเจ้าทัง้ หลายดาเนินไปในความรัก
- นักบุญเปาโล ผูเ้ ข้มแข็ง แต่เปี่ ยมด้วยความอ่อนหวาน
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเข้มแข็ง และซื่อสัตย์ตอ่ พระเจ้าเสมอ
ขอพระหรรษทานของพระองค์ค้าจุนข้าพเจ้าทัง้ หลายตลอดไป
อาแมน
สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
“ข้าพเจ้ามาเป็ นผูร้ บั ใช้ขา่ วดีน้ี เดชะพระหรรษทานทีพ่ ระเจ้าทรงพระกรุณาประทานให้”
(อฟ 3:7)

ใส่เพลง หน้า 1739
สร้อยบทเพลงสรรเสริ ญของแม่พระ
“ข้าพเจ้ามาเป็ นผูร้ บั ใช้ขา่ วดีน้ี เดชะพระหรรษทานทีพ่ ระเจ้าทรงพระกรุณาประทานให้”
(อฟ 3:7)

บทภาวนาวิ งวอน (จากข้อตกลงการประชุมสมัชชาใหญ่ 2007)
ประธาน
ศีลล้างบาปนาเราเข้าสู่ชวี ติ พระตรีเอกภาพ เราเชือ่ อย่างลึกซึ้งว่าพระจิตเจ้า
ประทับ อยู่ ในเรา และในมนุ ษ ย์ทุ ก คน พระองค์ป ระทับ อยู่ และทรงท างานอยู่ ในโลกด้ว ย
พระศาสนจักรในยุคปั จจุบนั เร่งเร้าเราให้เข้าสู่ชวี ติ ของพระจิตเจ้า
1. ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้าทัห้ ลายดาเนินชีวติ ตามลมปราณของพระจิตเจ้า
อย่างแท้จริง เพื่อพิเคราะห์แยกแยะทัง้ โดยส่วนตัวและในหมู่คณะ ถึงเครื่องหมายใหม่ของ
พระจิตเจ้าในตัวบุคคล ในหมู่คณะ และในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลก
(รับ)
2. ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายกลับใจอยู่เสมอ เช่นเดียวกับท่านนักบุญเปาโล
เพื่อเริม่ ต้นแนวทางใหม่ ๆ ในการแพร่ธรรม อาศัยแสงสว่างของการพิเคราะห์แยกแยะ และ
แนวทางของพระศาสนจักร
3. ข้าแต่ พระเจ้า ขอโปรดให้พลังของพระจิตเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทัง้ หลาย ให้มีความ
อ่อนน้อมต่อการทางานของพระองค์ ดุจเดียวกับพระนางมารีย์ ผูเ้ ปี่ ยมด้วยความสุภาพถ่อม

ตนและชืน่ ชมยินดี เพื่อตอบสนองข้อท้าทายและความต้องการของโลกยุคปั จจุบนั ในมิตดิ า้ น
ศาสนา พระศาสนจักร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคิดค้นคาตอบอื่น ๆ ตามสถานภาพ
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ข้าแต่พระบิ ดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน (2 ธส 3:3,5)
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ผทู้ รงซื่อสัตย์ ขอพระจิตของพระองค์โปรดทรงเสริมกาลังให้
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมั ่นคง และทรงคุม้ ครองข้าพเจ้าจากมารร้าย ขอโปรดนาใจของข้าพเจ้าสู่ความ
รักของพระเจ้า และสูค่ วามอดทนมันคงของพระคริ
่
สตเจ้าเถิด ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอทัง้ นี้
อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
ก่อ
รับ

ขอพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพทรงอานวยพร และคุม้ ครองข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พน้
จากมลทินในชีวติ นี้ และนาข้าพเจ้าทังหลายไปสู
้
่ชวี ติ นิรนั ดร
อาแมน

