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คำประกาศ
เร่ือง บทภาวนาของคริสตชน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื ่อพิธีกรรม ซึ ่งดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เห็นว่าบทภาวนาของคริสตชนฉบับที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ของพระศาสนจักรไทย มีการจัดแปลตั้งแต่ก่อนหรือตรงกับช่วงต้นๆ สังคายนาวาติกันที่ 2
ประมาณปี ค.ศ. 1968 ควรมีการปรับปรุงถ้อยคำ ให้สื ่อความหมายได้สมบูรณ์มากขึ ้น
ทั้งด้านเทววิทยา และหลักการใช้ภาษาไทยในสมัยปัจจุบัน โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี ค.ศ.
2002 เพื ่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทประจำพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ ่งมีการเปิดทำ
ประชาพิจารณ์ผ่านส่ือต่างๆ และโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ รวมท้ังการจัดสัมมนาพิธีกรรมต่าง ๆ

บัดนี ้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้บทภาวนาของ
คริสตชนฉบับปรับปรุงใหม่ ปี ค.ศ.2010 นี้ เป็นฉบับทางการของพระศาสนจักรไทย
เพื่อให้คริสตชนใช้สวดภาวนาด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน

สำหรับบทภาวนาถ้อยคำภาษาแบบเดิมนั้น ยังสามารถใช้ในการสวดภาวนาส่วนตัว
ส่วนบทเพลงที่แต่งขึ้นมาโดยใช้ข้อความจากบทภาวนาแบบเดิม ก็ยังอนุโลมให้สามารถใช้
ขับร้องได้ ซึ่งหากมีการแต่งเพลงใหม่ก็ขอให้ใช้ข้อความที่ปรับปรุงใหม่นี้

คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือทุกวัด สถาบัน องค์กร ส่งเสริมให้คริสตชน
ใช้บทภาวนาฉบับปรับปรุงใหม่นี้อย่างทั่วถึงกัน

สภาพระสังฆราชฯ ได้ให้การรับรองบทภาวนาของคริสตชนฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 29
กันยายน ค.ศ. 2010 และประกาศใหใ้ช้ท่ัวทุกสังฆมณฑล ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป



การดำเนินงาน
1. การปรับปรุง

1. ถ้อยคำ ประโยค ภาษา
: ให้ตรงตามพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น องค์พระผู้เป็นเจ้า
: ให้ตรงตามหนังสือพิธีบูชาขอบพระคุณ เช่น พระเจา้, พระนางมารย์ี,

ทูตสวรรค,์  พระสริิรุ่งโรจน,์
: ให้มีลักษณะเปน็สำนวนแบบไทยๆ “ลูก” แทน “เรา, ข้าพเจ้าท้ังหลาย”
: ให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน บทแสดงความรัก, บทแสดงความเชื่อ,

บทแสดงความหวงั, บทแสดงความทกุข์, โปรดระลกึเถิด
: ให้ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

2. เทววิทยา
: คำนึงถึงความหมายของภาษาต้นฉบับที่แปลมากที่สุด พระบัญญัติ 10

ประการ, บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร

2. การปรับเปลี่ยน
(1) แยกประเภทของบทภาวนา

ตามลักษณะของบทภาวนาที่มีต้นเนิดตามสภาพการณ์
และให้สอดคล้องกับความเชื่อที่พระศาสนจักรสั่งสอน ดังนี้
: บทภาวนาที่เป็นทางการ เป็นบทภาวนาที่ส่งเสริมให้จดจำ

เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว หรือข้อความเชื่อที่สำคัญ
: บทภาวนาส่งเสริมความศรัทธา และบทภาวนาส่วนตัว

เป็นบทภาวนาเน้นส่งเสริมให้เกิดความศรัทธาพิเศษเฉพาะกลุ่ม หรือ
เฉพาะโอกาสพิเศษ

3. การเพิ่มเติม
(1) บทภาวนาทีจ่ำเปน็ เพื่อทำให้แนวคำสอนครบบริบูรณ์มากขึ้น พระบัญญัติความรัก,

ความสุขแท้จริง, บทภาวนาอุทิศเพื่อผู้ล่วงลับ และบทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ
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บทภาวนา

เดชะพระนาม  พระบิดา  และพระบุตร

และพระจิต  อาแมน

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า
(Veni  Sancte  Spiritus)

ก่อ เชิญเสด็จมา  ข้าแต่พระจิตเจ้า
รับ เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุก1ร้อน

ด้วยความรักของพระองค์2

ก่อ โปรดประทานพระจิตของพระองค์ และสรรพส่ิงจะอุบัติ3ข้ึนมา
รับ แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินข้ึนใหม่

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่าง4

ของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าท้ังหลายซาบซ้ึงในความเท่ียงธรรม5โดยพระจิตน้ัน
และโปรดใหไ้ด้รับความบรรเทาจากพระองคท่์านเสมอ เดชะพระครสิตเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า6 ของข้าพเจ้าท้ังหลาย  อาแมน

(Footnotes)
1     “เร่าร้อน”มีความหมาย กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ
2  ด้วยความรักของพระองค์ : ไม่ใช ่ “ต่อ” พระองค์ เราขอให้พระจิตเจ ้าทำให้จ ิตใจของเราลุกร ้อนเหมือนกับที ่

พระองค์ทรงมีความรักต่อพระบิดาและพระบุตร จึงเป็นความรัก “ของพระองค์” ท่ีพระจิตเจ้าจะต้องทรงจุดในใจของเรา
3  ข้อความตอบรับน้ีมาจาก สดด 104: 30 “อุบัติ” เกิดข้ึน
4 การส่องสว่าง (illuminatio) ไม่ใช่ “ความสวา่ง” (Lumen)
5  ซาบซ้ึงในความเทีย่งธรรม: lat. “recta sapere” แปลตามตัวอักษรว่า ล้ิมรสความถูกต้อง
6 องค์พระผู ้ เป ็นเจ ้า : วลีน ี ้ ใช ้แปลคำ Dominus (Lord) ซึ ่งเป ็นตำแหน่งที ่พระบิดาประทานแก่พระเยซูคริสตเจ ้า
พระบุตรผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และประทับเบ้ืองขวาของพระองค์ เป็นตำแหน่งใช้เรียกพระจักรพรรดิ เราจะใช้สำนวนน้ีตลอดไปเม่ือแปลวลี
“Per Christum Dominum nostrum” หรือ “Through Christ Our Lord”
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บทข้าแต่พระบิดา (มธ 6 : 9-13)
(Pater  Noster)

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าท้ังหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นท่ีสักการะ
พระอาณาจกัรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

โปรดประทานอาหารประจำวนั  แก่ข้าพเจ้าท้ังหลายในวันน้ี
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า  เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อ่ืน
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความช่ัวร้ายเทอญ  อาแมน

หมายเหตุ : ใช้บทเดียวกับท่ีสวดในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2



บทวันทามารีย์
(Ave Maria)

วันทามารีย์   เป่ียมด้วยพระหรรษทาน   พระเจ้า1สถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพร2 กว่าสตรีใดๆ   และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงได้รับพระพรย่ิงนัก

สันตะมารีย์  พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพ่ือลูกท้ังหลายผู้เป็นคนบาป บัดน้ีและเม่ือจะตาย อาแมน

บทพระสิริรุ่งโรจน์3

(Gloria Patri)

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตร  และพระจิต

เหมือนในปฐมกาล   บัดน้ีและทุกเม่ือตลอดนิรันดร  อาแมน

(Footnotes)
1  พระเจ้า : ท่ีน่ีแม้คำเดิมจะเป็น “Dominus” และ “Lord”  จึงใช้ให้เหมือนกัน ไม่ต้องมีกริยา เพราะเป็นความปรารถนาถวายพระพร
 (เทียบ “พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์”)
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ความสุขแท้จริง (มธ  5 : 3-10)

ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะอ่ิม
ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริสุทธ์ิย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรพระเจ้า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

บทสารภาพบาป
(Confiteor)

ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพ่ีน้องด้วย
ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย
ข้าพเจ้าเป็นคนบาป  ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงคร้ังเดียว)
ดังน้ัน ขอพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์ และนักบุญ
ท้ังหลายและพ่ีน้อง ด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพ่ือข้าพเจ้าด้วยเทอญ

หมายเหตุ : ใช้บทเดียวกับท่ีสวดในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และใช้บทน้ีเป็นทางการเพียงบทเดียว
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พระบัญญัติความรัก  (มธ 22 : 37.39)

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ
สุดสติปัญญาของท่าน (ฉธบ 6 : 5)
จงรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  (ลนต 19 : 18)

บทบัญญัติพ้ืนฐานของพระศาสนจกัร

1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ1  และหยุดทำงานในวันอาทิตย์
และวันฉลองบงัคับ

2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละคร้ัง2

3. จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละคร้ังในกำหนดปสักา3

4. จงอดอาหาร และอดเน้ือ ในวันท่ีกำหนด4

5. จงบำรุงพระศาสนจกัรตามความสามารถ

(Footnotes)
1 จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ แก้ไขใหต้รงกับความหมายของการรว่มพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงไม่ใช่เพียง “ฟัง” แต่อย่างเดียว
  ส่วนคำว่า “มิสซา” แก้ให้ถูกกับความหมายท่ีแท้จริง คือ“พิธีบูชาขอบพระคุณ” (ไม่ต้องซ้ำ “มิสซา” อีกเพราะเป็น tautologia)
2 จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละคร้ัง แยก “การรับศีลอภัยบาป” และ “การรับศีลมหาสนิท” ออกจากกันตามประมวลกฎหมาย
ของพระศาสนจักรและหลักเทววิทยา เพราะศีลท้ังสองไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน (ดังท่ีคริสตชนจำนวนไม่น้อยเข้าใจไม่ถูก)
นอกจากน้ันการรับศีลอภัยบาปไม่จำกัดอยู่เฉพาะในกำหนดปัสกา จะรับเม่ือไรก็ได้ โดยเฉพาะเม่ือมีบาปหนัก
3 จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละคร้ังในกำหนดปัสกา กำหนดปัสกาเป็นเวลาเหมาะท่ีสุดท่ีจะรับศีลมหาสนิท “อย่างน้อยท่ีสุด”
 แต่พระศาสนจักรมีเจตนาให้คริสตชนไปรับศีลน้ีบ่อยกว่าน้ัน
4 วันท่ีกำหนด คือวันศุกร์ตลอดปี วันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ วันพุธรับเถ้า สำหรับคริสตชนทุกคนท่ีมีอายุต้ังแต่ 14 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ต้องอดเน้ือ
 และอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร (อ่ิมเพียงม้ือเดียว)
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พระบัญญัติสิบประการ
 (อพย 20: 1-17, ฉธบ 5: 1-21)

 “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน1”
1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
2. อย่าออกพระนามพระเจา้โดยไม่สมเหตุ
3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิ2

4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าผิดประเวณี3

7. อย่าลักขโมย
8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อ่ืน4

9. อย่าปลงใจผิดประเวณี5

10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน6

(Footnotes)
1 “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน” เป็นข้อความจาก อพย 20:2 พระเจ้าทรงพระประสงคจ์ะกระทำพนัธสัญญากับมนุษย์
 แสดงความรักท่ีทรงมีต่อมนุษย์ มนุษย์จึงต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติท่ีทรงให้ไว้เป็นการตอบสนองความรักน้ี ไม่ใช่ปฏิบัติตามเพราะถูก
บังคับ พระบัญญัติประการท่ีหน่ึงจึงมีข้อความว่า “จงนมัสการองค์พระเป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน” เพราะว่าไม่มีพระเจ้า
อ่ืนใดแล้วท่ีทรงกระทำดีต่อมนุษย์เช่นน้ี
2  อย่าลืมฉลองวันพระเจ้า.......เรียงประโยคใหม่ให้ถูกตามหลักภาษาไทย (กรรมอยู่หลังกริยา)
3 อย่าผิดประเวณี คำน้ีตรงกับคำของพระคัมภีร์มากกว่า พจนานุกรมให้ความหมายของคำ “อุลามก” ว่า “เลวมาก ต่ำช้า อุจาดลามก”
 ซ่ึงดูจะกว้างเกินไปจนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแน่
4  อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อ่ืน มีน้ำหนักมากกว่า “ใส่ความนินทา” เพราะพระบัญญัติประการน้ีมีเจตนาให้พูดความจริงในการเป็นพยาน
เพ่ือรักษาระบบความยุติธรรมในสังคม
5  อย่าปลงใจผิดประเวณี ใช้คำให้ชัดเจนกว่าคำเดิม เช่นเดียวกับในพระบัญญัติประการท่ีหก
6  อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน เพ่ิมคำให้ประโยคชดัเจนย่ิงข้ึน
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บทข้าพเจ้าเช่ือ (สญัลกัษณข์องอคัรสาวก)

(Credo)
ข้าพเจ้าเช่ือในพระเจ้า1  พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน

ข้าพเจ้าเชื ่อในพระเยซูคริสตเจ้า2 พระบุตรหนึ ่งเดียวของพระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั ้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต
ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ3

วันที ่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู ้ตาย เสด็จสู ่สวรรค์
ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ  แล้วจะเสด็จมา
พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

ข้าพเจ ้าเช ื ่อในพระจ ิตเจ ้า พระศาสนจ ักรศักดิ ์ส ิทธ ิ ์สากล
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ4์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพ
ของร่างกาย5 และชีวิตนิรันดร  อาแมน

(Footnotes)
1  เช่ือในพระเจ้า : ไม่ใช่ “เช่ือถึง” เป็นการแสดงความเชือ่ท่ีเรามีต่อองค์พระเจ้า ไม่ใช่เช่ือ “ข้อความ”
2 ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า เป็นการเพ่ิมประธานของประโยค แทนท่ีจะเร่ิมด้วย “เช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า” ทำให้บทข้าพเจ้าเช่ือ
แบ่งได้เป็นสามตอน “ข้าพเจ้าเช่ือในพระเจา้ พระบิดา” “ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซคูริสตเจ้า พระบุตร” และ “ข้าพเจ้าเช่ือในพระจติเจ้า”
3 แดนมรณะ : ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของผู้ตาย ภาษาฮีบรูว่า “sheol” ภาษาละตนิว่า “inferi” ภาษาอังกฤษว่า “He descended to the dead”
  และเป็นสำนวนภาษาจากพระคมัภีร์นักบุญเปาโล
4 ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวของผู้ศักด์ิสิทธ์ิ แทน “สหพันธ์นักบุญ” เพราะคำว่า “สหพันธ์” ตามพจนานุกรมแปลว่า “สหภาพหรือสมาคม
ท่ีรวมตัวกันเพ่ือการอย่างใดอย่างหน่ึง” ไม่ตรงกับความหมายของ “communion” ซ่ึงเป็น “ความสัมพันธ์” ท่ีเกิดจากพระหรรษทาน
และศีลล้างบาป นอกจากน้ันคำว่า “นักบุญ” ก็แคบเกินไปท่ีจะแปลคำ “saint” ซ่ึงไม่หมายถึงจำเพาะ “นักบุญ” ท่ีได้รับการประกาศจาก
พระศาสนจักร ย่ิงกว่าน้ัน คำว่า “นักบุญ” ชวนให้คิดถึงแต่คนท่ีไม่ทำอะไรอ่ืนนอกจากทำ “บุญ” หรือท่ีมีความถนัดในการน้ีโดยเฉพาะ
(เทียบ นักธุรกิจ นักการเมือง นักกฎหมาย ฯลฯ)  ความเข้าใจเช่นน้ีไม่ใช่ความหมายท่ีถูกต้องของความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงคริสตชนทุกคน
และแต่ละคนได้รับเม่ือรับศีลล้างบาป ดังน้ันคริสตชนทุกคนจึงเป็น “ผู้ศักด์ิสิทธ์ิ” (เทียบคำสอนของนักบุญเปาโล) ท่ีจะต้องพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ คริสตชนทุกคนจึงมี “ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกัน” ระหว่างกันและพระเจ้า ท้ังคริสตชนท่ีกำลังเดินทางและต่อสู้อยู่ในโลก
ท้ังท่ีบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วในสวรรค์ และท่ียังรอคอยการชำระให้สมบูรณ์ก่อนจะเข้าสวรรค์
5 การกลบัคนืชพีของรา่งกาย : ไม่ใช่ “เนื้อหนัง”
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บทแสดงความเช่ือ

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเช่ือม่ันในความจริงทุกข้อ ท่ีพระองค์ทรงเปิดเผย1

และท่ีพระศาสนจักรส่ังสอน โปรดทรงเพ่ิมพูนความเช่ือของข้าพเจ้าด้วยเถิด2

อาแมน

บทแสดงความหวงั

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่3ว่า เดชะพระบารมีของพระเยซู
คริสตเจ้า พระองค์จะประทานพระหรรษทานแกข้่าพเจ้าในโลกน้ี และสันติสุข
นิรันดรในโลกหน้า ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้
เสมอ4อาแมน

บทแสดงความรัก

ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง
เพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้ และทรงสมควรได้รับ
ความรักจากมนุษย์ทั้งมวล5 และเพราะรักพระองค์ ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่น
เหมือนรักตนเอง และพร้อมจะให้อภัยผู้อ่ืนเสมอ6 โปรดทรงเพ่ิมพูนความรัก
ของข้าพเจ้าด้วยเถิด7 อาแมน
(Footnotes)
1 พระองค์ทรงเปิดเผย ภาษาไทยมีคำท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้วเพ่ือแปลคำ “to reveal” จึงไม่ควรจะใช้คำ “ไขแสดง” ท่ีคนไทยท่ัวไปไม่เข้าใจ
(“ไข”อะไร “แสดง” อะไร)
2  โปรดทรงเพ่ิมพูนความเช่ือของข้าพเจ้าด้วยเถิด (เทียบ ลก 17:5) เพ่ือให้บทภาวนานีมี้ความหมายมากขึน้เพราะความเชือ่เป็น
ของประทานจากพระเจา้ ไม่ใช่เพียงจากเหตุผลทางปรัชญาท่ีว่า “พระองค์ไม่รู้จักหลง ท้ังไม่รู้จักหลอกลวง” เท่าน้ัน
3 ข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ บทภาวนาบทนีเ้ป็นบท “แสดงความหวงั” (= hope) มากกว่า “ความไว้ใจ” (= trust)
เราหวังจะได้รับความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเจา้ในชีวิตปัจจุบัน เพ่ือดำเนินชีวิตจนกระท่ังได้รับสันติสุขนิรันดรในอนาคต
4 พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาท่ีทรงให้ไว้เสมอ ประโยคฟงัดูร่ืนหูกว่า “เพราะพระองคท์รงสัญญาและถอืตามเสมอ”
5 ทรงสมควรทีจ่ะได้รับความรักจากมนุษย์ท้ังมวล น่าจะดีกว่า “ทรงน่ารักหาท่ีสุดมิได้” คำว่า “น่ารัก” หมายถึงรูปร่างหรือคุณสมบัติ
ท่ีปรากฏภายนอก เราเพียงแต่รู้ว่าพระเจ้าทรงความดีทุก ประการจึงสมควรจะได้รับความรักจากมนุษย์ท้ังมวลด้วย
6 พร้อมจะให้อภัยผู้อ่ืนเสมอ เพ่ืออธิบายด้วยว่าในทางปฏิบัติเราจะ “รักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง” ได้อย่างไร โดยเฉพาะในเม่ือผู้อ่ืนเคย
ทำผิดต่อเรา และดูเหมือนจะ “ไม่น่ารัก” สักเท่าไร
7 ขอพระองค์โปรดทรงเพิม่พูนความรกัของข้าพเจ้าด้วยเถิด เพราะความรกัของเรายงัไม่สมบูรณ์น่ันเองเราจงึต้องขอจากพระเจา้
เสมอ
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บทแสดงความทุกข์

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจท่ีได้ทำบาป เพราะบาปเรียกร้อง
การลงโทษ1 และโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง บาปทำเคืองพระทัยพระองค์
ผ ู ้ทรงความด ีและทรงสมควรได ้ร ับความร ักจากมน ุษย ์ท ั ้ งมวล
เดชะพระหรรษทานช่วย  ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลย
จะหลีกหนีโอกาสบาป2 และจะพยายามใช้โทษบาป3 โปรดทรงพระกรุณา
อภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด  อาแมน

บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเม่ือใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงชว่ยข้าพเจ้าให้ส้ินใจอย่างราบร่ืน

ในศีลในพรของท่านด้วยเทอญ

บททูตสวรรค์ของพระเจ้า

ทูตสวรรค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้
ในความอารักขาของท่าน โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษา  คุ ้มครอง
และนำทางชีวิต4 ข้าพเจ้าในวันน้ี(คืนน้ี) ด้วยเทอญ อาแมน
(Footnotes)
1 ควรตัดคำว่า  “อาชญาของพระองค”์ เพราะการลงโทษไมไ่ด้มาจากพระเจ้า
2 และจะหลีกหนีโอกาสบาป คำสัญญาว่า “จะไม่ทำบาปอีกเลย” จะไร้ความหมายถ้าเราไม่พยายามหลีกหนีโอกาสบาป
  จึงควรแสดงความต้ังใจน้ีให้ชัดเจน
3 และจะพยายามใชโ้ทษบาป คำว่า “พยายาม” ฟังไพเราะกวา่ “อุตส่าห์”
4 นำทางชีวิต ตามตัวอักษรต้นฉบับว่า “guberna” = นำทาง ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงนำทางชีวิต ไม่ใช่นำทางธรรมดาท่ัวไป
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บทโปรดระลึกเถิด

โปรดระลึกเถ ิด พระแม่มาร ีย ์พรหมจาร ีผ ู ้ โอบอ้อมอาร ี
แต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งพา ขอความช่วยเหลือ
และความคุ้มครองจากพระแม่ จะถูกพระแม่ทอดทิ้ง ลูก1มั่นใจดังนี ้
จึงรีบมาเฝ้าพระมารดา พรหมจารีแห่งพรหมจารีท้ังหลาย2 ลูกเป็นคนบาป
มาคร่ำครวญอยู ่ เฉพาะพระพักตร์ของพระแม่ ข้าแต่พระมารดา
แห่งพระวจนาตถ์ โปรดอย่าเมินเฉยต่อวาจาของลูก แต่โปรดฟัง
และประทานตามท่ีลูกวอนขอด้วยเทอญ อาแมน

บทข้าแต่พระชนนีพระเจ้า

ข้าแต่พระชนนีพระเจ ้า ลูกทั ้งหลายหลบภัยมาพึ ่งพระแม่
โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูก  แต่โปรดช่วยลูก
ให้พ้นภัยท้ังส้ินเสมอเถิด พระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร

บทภาวนาก่อนอาหาร

ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้าทั ้งหลาย และแก่
อาหารท่ีจะรับประทานน้ี เพ่ือจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพ่ือนมนุษย์3

อาแมน
(Footnotes)
1 “ลูก” เม่ือพูดกับแม่พระ คณะกรรมการเห็นควรใช้คำท่ีแสดงความใกล้ชิดมากกว่าจะใช้ภาษาทางการ “ข้าพเจ้า” หรือ “ข้าพเจ้าท้ังหลาย”
 ซ่ึงยังใช้กับพระเจ้า พระคริสตเจ้า หรือทูตสวรรค์ ในกรณีเช่นน้ีจะเรียกแม่พระว่า “พระแม่” ดังน้ันจึงต้องแก้ข้อความในบท“วันทามารีย์”
 ประโยคท่ีว่า “โปรดภาวนาเพ่ือลูกผู้เป็นคนบาป”
2 พระมารดาพรหมจารแีห่งพรหมจารท้ัีงหลาย เป็นตำแหนง่ท่ีใช้เรียกแม่พระในบทรำ่วิงวอน เช่นเดียวกับวล ี“พระมารดา
แห่งพระวจนาตถ์” ก็เป็นตำแหน่งเรียกหาพระแม่ท่ีปิตาจารย์และนักเทววิทยาใช้อยู่
3 เพ่ือจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพ่ือนมนุษย์ เพ่ิมวลีน้ีเพ่ือบอกจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารเขา้ไป
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บทภาวนาหลังอาหาร

ขอขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ สำหรับของประทาน
นานาประการ1ท่ีได้รับจากพระองค์ ผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์ตลอดนิรันดร
อาแมน

บทอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่เขาเถิด
ขอให้ความสว่างนิรันดรส่องแสงแก่เขา
ขอให้เขา(ท้ังหลาย)ได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด

บทวันทาพระราชินี
(Salve Regina)

วันทาพระราช ิน ี พระแม่ผ ู ้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นช ีว ิต
ความอ่อนโยน2 และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานท่ีถูกเนรเทศ
ของเอวา ขอวันทา ร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเก้ือกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก
และเมื ่อชีวิตเนรเทศนี ้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู
พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร  ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี
มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

(Footnotes)
1 สำหรับของประทานนานาประการ เทียบภาษาละตนิ “pro omnibus beneficiis tuis”
2 อ่อนหวาน หมายถึง ไพเราะ, น่าฟัง  ใช้แก่วาจา คำพูด
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บททูตสวรรค์แจ้งข่าว

ก่อ ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์
รับ และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
- วันทามารีย์  ฯลฯ
ก่อ ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า1

รับ จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของทา่น
- วันทามารีย์  ฯลฯ
ก่อ พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
รับ และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าท้ังหลาย
- วันทามารีย์  ฯลฯ
ก่อ โปรดภาวนาเพ่ือลูกด้วยเถิด พระชนนีเจ้าข้า
รับ ลูกจะได้เหมาะสมท่ีจะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้า
พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ ขอพระองค์ทรงพระกรุณา
ประทานพระหรรษทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั ้งหลาย ให้พึ ่งพระทรมาน
และกางเขนของพระคริสตเจ้า เพื ่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ ่งโรจน์
เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าท้ังหลาย
(รับ) อาแมน

(Footnotes)
1  พระเจ้า ในท่ีน้ีแม้ในภาษาละตนิจะเปน็ “Dominus” แต่ก็หมายถึงพระเจ้า ไม่ใช่พระเยซูคริสตเจ้า (จึงไม่ใช้ “องค์พระผู้เป็นเจ้า”)
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บทราชินีสวรรค์
(Regina Caeli)

ก่อ ราชินีสวรรค์ จงยินดีเถิด อัลเลลูยา

รับ เพราะพระบุตรท่ีพระแม่ให้กำเนิดน้ัน1 อัลเลลูยา

ก่อ ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว้ อัลเลลูยา
รับ โปรดวอนขอพระเจ้าเพ่ือลูกเถิด อัลเลลูยา
ก่อ จงช่ืนชมยินดีเถิด มารีย์พรหมจารี  อัลเลลูยา
รับ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วอย่างแท้จริง

อัลเลลูยา

ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้โลกยินดี อาศัยการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ ้า พระบุตรของพระองค์ อาศัย
พระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระบุตร ขอทรงพระกรุณา
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้รับความสุขแห่งชีวิตนิรันดร เดชะพระบารมี
พระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าท้ังหลาย

(รับ) อาแมน

(Footnotes)
1 พระบุตรท่ีพระแม่ให้กำเนิดน้ัน แปลความหมายของ “quem meruisti portare” ซ่ึงแปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ท่ีพระแม่มีโชค
อุ้มไว้ในครรภ์น้ัน” ซ่ึงรุ่มร่ามเกินไป
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บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ
(ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย)

ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
พวกลูกชาวไทยต่างช่ืนชมยินดีในเกียรติอันสูงส่ง  ซ่ึงพระเจ้าได้ประทานแด่พระแม่

วันนี ้ล ูกขอถวายประเทศไทย อันเป็นแผ่นดินถิ ่นเกิดของลูก ไว ้ใน
พระหัตถ์ของพระแม่ ขอพระแม่ได้รักษาอิสรภาพและความเป็นไท ซึ ่งเป็น
มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาถึงลูกทุกคน ตราบเท่าทุกวันน้ี

ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็น
ร่มโพธ์ิร่มไทยของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรดให้ชาวไทยทุกคน รักและหวงแหนความเป็นไท
ของตน มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ซ่ึงเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทยทุกคน

โปรดอำนวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย บรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิง ให้ทุกท่านเป็นผู้มีจิตใจเสียสละ
ในการรับใช้ประชากรของพระเจา้ ขอให้เยาวชนคาทอลกิตอบสนองพระกระแสเรยีก
ด้วยใจเสยีสละมากยิง่ข้ึน โปรดประทานพระพรแกกิ่จการตา่งๆ ของพระศาสนจกัร
ในด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาและสงเคราะห์ เพื่อเป็นสักขีพยานถึงความรัก
แบบคริสตชนอย่างแท้จริง

ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้ทรงรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย
ลูกขอถวายประเทศชาติบ้านเมือง อันเป็นที ่รักของลูกแด่พระแม่ ขอพระแม่
ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย และพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะผู้มีใจรักและศรัทธา
เป็นพิเศษต่อพระแม่ด้วยเทอญ1  อาแมน

(Footnotes)
1 ภาวนาถงึแม่พระไม่ต้องขอในพระนามพระเยซเูจ้า
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บทสรรเสรญิพระเจา้

จงสรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระนามศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์
จงสรรเสริญพระเยซูคริสตเจ้า  พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้
จงสรรเสริญพระนามเยซู
จงสรรเสริญพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิย่ิงของพระองค์
จงสรรเสริญพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิย่ิงของพระองค์1

จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
จงสรรเสริญพระจิตเจ้า  พระผู้บรรเทา
จงสรรเสริญพระนางมารีย์ผู้ศักด์ิสิทธ์ิ พระชนนีของพระเจ้า
จงสรรเสริญการปฏิสนธิศักด์ิสิทธ์ิและนิรมลของพระนาง
จงสรรเสริญการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระนาง
จงสรรเสริญพระนาม2มารีย์ พรหมจารีและมารดา
จงสรรเสริญนักบุญโยเซฟ ภัสดาผู้บริสุทธ์ิย่ิงของพระนาง
จงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับทูตสวรรค์และผู้ศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย3

(Footnotes)
1   จงสรรเสรญิพระโลหติศักด์ิสิทธ์ิย่ิงของพระองค ์ เป็นขอ้ความทีเ่พ่ิมล่าสดุ ยังไม่ใสใ่นหนงัสือท่ีใชกั้นอยู่
2   พระนาม ระวัง ไม่ใช่ “พระนาง”
3   ทูตสวรรค์และผู้ศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย แปลให้ถูกความหมายแท้ของคำ “angels” และ “saints”
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