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วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้า 

ถวายพระพรชัยมงคลเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วันเสาร์ที 28กรกฎาคม  ค.ศ.  2018 
 

 ก่อนเริ มวจนพิธีกรรมอาจจัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และเปิดกรวยบริเวณ

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูรโดยประธานพิธี และขับร ้องบทเพลงสดุดีจอมราชา 

พิธีกร 

 พีน้องทีรัก จากประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพระคัมภีร์เราพบว่า 

พระเจ้าทรงเปียมด้วยความรัก และเอาพระทัยใส่ต่อประชากรของพระองค์เสมอ  

ดังทีพระองค์ประทานกษัตริย์ทีดีแก่ประชากรของพระองค ์อีกทังประทานพระพร

และพระปรีชาญาณแก่บรรดากษัตริย์ทังหลาย  

 เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรคริสตชนชาวไทยทุกคน ขอร่วมใจพร้อมกันตังจิต

อธิษฐานภาวนาเพือขอพระพรจากพระเจ้า ได้โปรดอภิบาลรักษาพระองค์ท่านให้อยู่

ในพระญาณเอื ออาทรของพระองค์ตลอดไป 
 หากเห็นสมควรอาจเชิญประธานจุดเทียน บริเวณหน้าไม้กางเขน หรือทีพระแท่น

ตามความเหมาะสม  

 

บทเพลงเริมพิธี 

เพลงด้วยดวงใจยินด ี

  (รับ)  ด้วยดวงใจยินดี ขอเชิญร่วมอัญชุลี 

   ชนทัวแดนแผ่นดิน  ถวายพรแด่พระองค์ 

  1.  เชิญถวายพระพร ยกยอกรวันทา อยู่เบื องหน้าพระองค ์

  2.  พระองค์ทรงเมตตา ต่อประชาทังปวง ทีดวงจิตซือตรง 
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ประธาน เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร  และพระจิต 

ทุกคน  อาแมน 

ประธาน   พระเจ้าสถิตกับท่านด้วย 

ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย 

ประธาน  ให้เราภาวนา 

 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาผู้ทรงเมตตายิง ในโอกาสมหา

ม ง ค ล เ ฉ ล ิม พร ะช น ม พ ร ร ษ า ส ม เด็ จพ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว มห า ว ชิ ร า ล งก ร ณ  

บดินทรเทพยวรางกูรผู้ ทรงปกครองและประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ 

เพือความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรไทยทังปวง 

 ข้าพเจ้าทังหลายกราบวอนขอพระกรุณา ได้โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระ

เกษมสําราญ มีพระชนมายุยิงยืนนาน เพือเป็นมิงขวัญแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบ

นานเท่านานด้วยเถิด 

 ทังนี  ขอพึ งพระบารมีพระเยซคูริสตเจ้า พระบุตรผู้ ทรงจําเริญและ

ครองราชย์ เ ป็นพระเ จ้าหนึ งเดียวกับพระองค์  และพระจิตตลอดนิ รันดร 

ทุกคนอาแมน 

 

พิธีกรเพลงสดุดีที 72  กษัตริย์ทีพระเจ้าทรงสัญญา 

ทุกคน     ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์  ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร 

ทุกคน 1. ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานวิจารณญาณของพระองค์แด่พระราชา 

   และประทานความเทียงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชาด้วย 

   2.ขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม 

      และทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณ 

         3.ขอให้ภูเขานําความรุง่เรืองมาสู่ประชากร 

   และเนินเขานําความชอบธรรมมาให้ 

         4.ขอพระราชาทรงปกป้องสิทธิของคนยากจนในหมู่ประชากร 

   ทรงช่วยลูกหลานของผู้ขัดสนให้รอดชีวิตและทรงบดขยี ผู้ทีเบียดเบียนเขา 

         5.ขอพระราชาทรงปกครองตลอดไป 

   ตราบเท่าทีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่ 

         6.ขอพระองค์เสด็จลงมาเหมือนฝนตกบนทุ่งหญ้า 

      เหมือนสายฝนทําให้แผ่นดินชุ่มชื น 
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  7.ในรัชสมัยของพระราชา ขอให้ความชอบธรรมเจริญงอกงาม 

   และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิงตราบสิ นแสงจันทร์ 

  8.ขอให้พระอาณาจักรแผ่ขยายจากทะเลจดทะเล 

   จากแม่นําจนสุดปลายแผ่นดิน 

 9.ขอทรงพระเจริญ    

  ขอให้มีการอธิษฐานภาวนาอุทิศแด่พระองค์อย่างต่อเนือง 

  ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรทุกวัน 

  10.ขอพระนามของพระราชาคงอยู่ตลอดไป 

   ขอพระนามของพระองค์คงอยู่ตราบสิ นแสงตะวัน 

   ขอให้ชนทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี ได้รับพรเดชะพระองค ์

   และนานาชาติประกาศว่าพระราชาทรงเกษมสุข 

    พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตร และพระจิต   

  เหมือนในปฐมกาล    บัดนี และทุกเมือตลอดนิรันดร อาแมน 

ทุกคน  ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์  ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร 

 

พิธีกร        เชิญขับร้องบทเพลง อัลเลลูยา  เพือต้อนรับพระวาจาของพระเจ้า 

ทุกคน       เชิญเรามาร้องเพลงอัลเลลูยา แด่องค์พระเป็นเจ้าอัลเลลูยา 

   พระองค์ทรงเมตตาพระวาจาถึงเราเชิญน้อมเฝ้าร้องเพลงอัลเลลูยา 

   เชิญโมทนาร้องสาธุการ  แด่องค์ภูบาลด้วยใจเปรมปรีด ิ

            เชิญขับร้องแซ่ซ้องยินด ี  แด่ภูมีด้วยเพลงอัลเลลูยา 
 
 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน 

ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย 

ประธาน บทอ่านจากพระวรสาร ตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 

ทุกคน  ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า 

 

 เวลานัน  พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย  จึงเสด็จขึ นบนภูเขา  

เมือประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริมตรัสสอนว่า 

 ผู้มีใจยากจน  ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 

 ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน 



4 
 

 ผูมี้ใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 

 ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิม 

 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา 

 ผู้มีใจบริสุทธิ   ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 

 ผู้สร้างสันติ  ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชือว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 

ผู้ ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม  ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร

สวรรค์เป็นของเขา 

ประธาน พระวาจาของพระเจ้า 

ทุกคน: ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ 

 

บทภาวนาเพือมวลชน 

ประธาน:  พีน้องทีรัก  เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้เรา

ร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า ผู้ ทรงเป็นต้นธารแห่งความรัก 

และพระทัยเมตตา 

1. เพือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรขอพระเจ้าโปรด

อภิบาลรักษา ให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิงยืนนาน  เปียมด้วยพระปรีชา

ญาณ ทรงพระเกษมสําราญ  เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย  สถิตเป็นมิงขวัญของ

ปวงพสกนิกรไทยตราบนานเท่านาน..... (ให้เราภาวนา) 

2. เพือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระเจ้าโปรดอภิบาลรักษา ให้ทุกพระองค์

ทรงพระเกษมสําราญพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิงขวัญของปวงชนชาวไทย

ตลอดไป.....   (ให้เราภาวนา) 

3.   เพือคณะรัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้ มีหน้าทีปกครอง ขอพระองค์ทรง

โปรดคุ้มครอง และช่วยเหลือพวกท่าน ในการดําเนินงาน  การตัดสินใจ และการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพือทุกกิจการทีกระทํา ตั งมันอยู่บนความซือสัตย์ ยุติธรรม  

ก่อให้เกิดความมันคงในชาติ และประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทังหลาย..... 

    (ให้เราภาวนา) 

4.   เพือความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นนําหนึงใจเดียวกันของประชาชนชาวไทย  

ทีจะร่วมกันธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์.....(ให้เราภาวนา) 
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5. เพือขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้บังเกิดขึ นแก่ทุกมุมโลก  ทุกสังคม  ขอความ

ทุกข์ร้อนใด ๆ ได้รับความบรรเทา  ด้วยนําใจไมตรีและด้วยการช่วยเหลือ แบ่ง

ปัน....          (ให้เราภาวนา) 

6. เพือพวกเราทุกคนทีร่วมภาวนา ณ ทีนี  จะได้มีพละกําลังเข้มแข็งทังกายและใจ ใน

การเสริมสร้างความดี ความรัก ความยุติธรรม มีใจเมตตา ปฏิบัติดีต่อเพือนพี

น้องทีอยู่รอบข้าง และเป็นแบบอย่างทีดีแก่กันและกันเสมอ.....  (ให้เราภาวนา) 

ประธาน 

  ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงพระเมตตาต่อมนุษย์ทังมวล 

ข้าพเจ้าทังหลายกราบทูลพระองค์ด้วยความเชือมัน และไว้วางใจ ขอพระองค์โปรด

สดับฟังคําอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทังหลาย โดยเฉพาะอย่างยิงคําอธษิฐานภาวนา

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู

รผูท้รงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงพสกนิกรชาวไทยทงัมวล 

  ทังนี  ขอพึงพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทังหลาย 

ทุกคน อาแมน 

 

ประธาน   พระเจ้าสถิตกับท่าน 

ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย 

ประธาน   ขอพระเจ้าผู ้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต  

   ประทานพระพรแก่ท่านทั งหลายเทอญ 

ทุกคน  อาแมน 

ประธาน วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าเนืองในโอกาสมหามงคล  

   เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

   บดินทรเทพยวรางกูร จบแล้ว  

   เชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด 

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า 
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บทเพลงปิดพิธี 

เพลงจอมกษัตริย ์

 1. จอมกษัตริย์ใหญ่ยิงกว่าผู้ใดในซีออน 

      ครองนครทัวหล้าประชากรเริงร่ามาวันทาพระเจ้า 

(รับ) จงสาธุการพระเจ ้ าจงเฝ้านมัสการพระองค์จอมเจ ้ าฟ้า 

  จงถวายเกียรติพระองค์ผู ้ดํารงศักดิ สิทธิ ยิ งเนืองนิจนิรันดร 

    2. เป็นกษัตริย์อยู่เหนือความเทียงธรรมสิงอืนใด 

      ชนทัวไปเทิดไท้ให้เป็นใหญ่  

        เชิญชาวไทยบังคมไหว้พระองค ์
 

 

 

 

 


