
พระสงฆวางมือเหนือศีรษะผูไดรับเลือกแตละคน จากนั้นย่ืนมือเหนือทุกคนภาวนา

วา 

ขาแตพระเยซูคริสตเจา 

อาศัยพระปรีชาญาณอันเต็มไปดวยพระกรุณาธิคุณของพระองค 

พระองคเปลี่ยนใจของหญิงคนบาปและสอนใหเธอสักการบูชาพระบิดาเจา

ดวยจิตและความจริง 

บัดน้ี ขอใหผูไดรับเลือกสรรเหลาน้ีเปนอิสระจากอํานาจของปศาจ 

ดวยฤทธานุภาพของพระองค เหมือนพวกเขาไดรับนํ้าทรงชีวิต 

โปรดสัมผัสจิตใจของผูไดรับเลือกสรร ดวยอํานาจของพระจิตเจา 

เพ่ือใหพวกเขามารูจักพระบิดาเจาในความเชื่อท่ีแทจริง 

ซ่ึงแสดงใหเห็นไดในความรัก 

ท้ังน้ี  ขอพ่ึงพระบารมีพระเยซูคริสตเจาผูดํารงชีพ  และเสวยราชย 

ตลอดนิรันดร 

ทุกคน  อาแมน 

พระสงฆ เชิญกลับไปโดยสวัสดิภาพ ขอพระเจาสถิตกับทานเสมอ 

ผูรับเลือกสรร อาแมน 

 

พิธีพิจารณาความต้ังใจครั้งแรก 
(อาทิตยที ่3  เทศกาลมหาพรต) 

 
หลังจากบทเทศน      พระสงฆเชิญคริสตชนและผูไดรับเลือกสรรข้ึนมามอบตัวไวในพระ

หัตถของพระเปนเจา ทุกคนภาวนาเงียบ ๆ สักครู พระสงฆหันมาหาผูไดรับเลือกสรร และพูดเตือนใจ

วา  “พวกเราทุกคนตองการการกลับใจและการชําระจิตใจอยูเสมอ      ขาพเจา

สนับสนุนใหผูไดรับเลือกสรรอุทิศตนเองแดพระเปนเจาอยางสมบูรณ” 

 

หลังจากนั้น  พระสงฆขอใหผูไดรับเลือกคุกเขาลงโดยกลาววา 

ผูไดรับเลือกสรร เชิญคุกเขาเพ่ือสวดภาวนาเถิด 

 

บทภาวนาเพ่ือผูไดรับเลือกสรร 
ขณะสวดภาวนาเพ่ือผูไดรับเลือกสรรพอแมอุปถัมภวางมือบนบาของลูกอุปถัมภ 

 

พระสงฆ 

ใหเราภาวนาเพ่ือผูไดรับเลือกซ่ึงพระศาสนจักรเลือกดวยความม่ันใจ  ขอให

พวกเขาไดเตรียมตัวเองใหสมบูรณ เพ่ือในวันฉลองปสกาจะไดพบกับ 

พระคริสตเจาในศีลศักดิ์สิทธิ์ 

ผูอาน 1 เพ่ือผูไดรับเลือกจะไดไตรตรองพระวาจาของพระเปนเจาในจิตใจ

และซาบซ้ึงในความหมายยิ่งวันยิ่งมากขึ้น  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 



ผูอาน 2 เพ่ือผูไดรับเลือกจะไดเรียนรูเพ่ือรูจักพระคริสตเจาผูเสด็จมาชวยผูท่ี

หลงทางใหรอด  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 3 เพ่ือบุคคลท่ีสารภาพดวยความสุภาพถอมตนวาตนเองเปนคนบาป   
ใหเราภาวนา 

ทุกคน  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 4 เพ่ือบุคคลท่ียอมปฏิเสธทุกสิ่งในชีวิต  ท่ีเปนปฏิปกษกับพระคริสตเจา

และทําใหพระองคไมพอพระทัย  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 5 เพ่ือวอนขอพระจิตเจาชวยใหผูรับเลือกสรรเอาชนะความออนแอ 

 ท้ังหลายอาศัยพระฤทธานุภาพของพระองค  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 6 เพ่ือวอนขอองคพระจิตเจาสอนบรรดาผูไดรับเลือกสรรใหรู จัก 

พระเปนเจามากขึ้น และทุกสิ่งท่ีเปนท่ีพอพระทัยพระองค  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 7 เพ่ือครอบครัวของผูเรียนคําสอนจะไดมีความไวใจในองคพระคริสตเจา 

พบสันติและความศักดิ์สิทธิ์ในพระองค  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 8 เพ่ือเราแตละคน จะไดมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเตรียมตัวเพ่ือ

วันปสกา สวดภาวนาและพากเพียรในการทําความดี  ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 9 เพ่ือโลกของเราและทุกคนท่ีออนแอจะกลับเขมแข็งขึ้น สิ่งใดท่ีถูก

ทําลายจะไดรับการสรางขึ้นใหม  บุคคลท่ีหลงทางจะไดพบหนทางท่ี

ถูกตอง  เพ่ือไดรับการไถในองคพระคริสตเจา ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

 

บทภาวนาละท้ิงความช่ัว 
พระสงฆหันไปกลาวกับผูไดรับเลือกสรร  พรอมกับประสานมือกันท้ังหมดวา 

ขาแตพระเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพ  

พระองคทรงสงพระบุตรลงมาเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจาท้ังหลาย 

ขอพระองคโปรดใหบรรดาผูเรียนคําสอนเหลาน้ี  

ซ่ึงเหมือนกับสตรีชาวสะมาเรียท่ีกระหายนํ้าทรงชีวิตไดหันมาหาพระเปนเจา  

เม่ือเขาไดฟงพระวาจาของพระองค 

ละท้ิงบาปและความออนแอตางๆ 

โปรดปองกันเขาท้ังหลายจากการทนงตน 

และจากอํานาจของปศาจ 

โดยปลดปลอยพวกเขาจากจิตชั่ว 

เพ่ือการยอมรับในความผิดบาปท่ีตนไดกระทํา   

เพ่ือสมจะไดชําระใจใหบริสุทธิ์ 

และกาวหนาในหนทางแหงความรอด 

เราวอนขอท้ังน้ี  อาศัยพระคริสตเจา  พระเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

ทุกคน  อาแมน 



พระสงฆอวยพรผูไดรับเลอืกสรรแตละคน 

หลังจากนัน้วางมอืเหนอืทุกคนภาวนาวา 

ขาแตพระเยซูเจา 

พระองคทรงเปนความสวางสองโลกดวยพระจิตแหงความจริง 

โปรดใหบุคคลเหลาน้ีหลุดพนจากการเปนทาสแหงความหลอกลวง 

ขอพระองคโปรดใหผูไดรับเลอืกเหลาน้ีปรารถนาแตความดี 

เพื่อสมจะรับศีลศักดิ์สทิธิ์ 

ขอโปรดใหพวกเขาไดชื่นชมในความสวางของพระองค เพื่อมองเห็นได 

เปรยีบดั่งคนตาบอดท่ีไดเห็นแสงสวาง 

โปรดใหผูไดรับเลอืกพสิูจนตนเองดวยความเขมแข็ง 

และเปนพยานยนืยันถึงความเชื่อ โดยปราศจากความกลัว  

อาศัยพระองคผูดํารงชพีตลอดนิรันดร 

ทุกคน       อาแมน 

 

พธิเีชิญผูไดรับเลอืกสรรออกจากวัด 

พระสงฆกลาวกับผูไดรับเลอืกสรร 

ผูไดรับเลอืกสรรท่ีรัก 

จงไปเปนสุขเถิดและเขารวมกับเราในพธิพีิจารณาความตั้งใจคร้ังตอไป 

ขอพระเปนเจาสถิตกับทานเสมอ 

ผูไดรับเลอืก  อาแมน 

            พิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งที่สอง 

            (อาทิตยที่ส่ี  เทศกาลมหาพรต) 

หลังจากจบการเทศนจากพระวรสารของนักบุญยอหน 9:1-41 

(การรักษาคนตาบอด)   พระสงฆเรยีกผูไดรับเลอืกสรรและพอแมอุปถัมภ

ออกมายืนขางหนาพระสงฆขอใหทุกคนในวัดสวดภาวนาฝากตัวเอง และ

เพื่อผูไดรับเลอืกสรรไวในพระหัตถ โดยใหขอคดิเตอืนใจวาเราสามารถเห็น

ตัวเราเองจรงิๆอาศัยแสงสวางของพระเปนเจาจงพิจารณาตัว ดวยการอุทศิ

ตัวทัง้หมดแดพระเปนเจา เราทุกคนยังตองการการชําระตนอยางสมํ่าเสมอ 

หลังจากนัน้ พระสงฆหันมาหาผูไดรับเลอืกสรร ขอใหทุกคนภาวนาเพื่อการ

กลับใจที่แทจรงิและอุทิศตนเองทัง้ครบแดพระเปนเจาขอใหผูไดรับเลอืก

คุกเขาลง   โดยกลาววา 

  เชญิผูไดรับเลอืกสรรคุกเขาและสวดภาวนา 

บทภาวนาเพื่อผูไดรับเลือก 

ขณะภาวนาใหพอแมอุปถัมภวางมอืขวาบนบาลูกอุปถัมภ 

           พระสงฆ  ใหเราภาวนาเพื่อผูที่พระเปนเจาทรงเรยีกมา เพื่อพวกเขา

จะไดซื่อสัตยตอพระองคและเปนพยานยนืยันถงึพระวาจาอันทรงชีวติ 

            ผูอาน 1 เพื่อใหผูไดรับเลอืกสรรมคีวามไวใจในพระครสิตเจาอยาง

หมดหัวใจเพื่อพวกเขาจะไดพบกับอสิรภาพในใจและเก็บรักษาเอาไว

เสมอ      ใหเราภาวนา 

             ทุกคน    โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 



ผูอาน 2 เพื่อผูไดรับการเลอืกสรรจะไดถวายพระสริมิงคลแดพระเปนเจา 

เทานัน้  ดวยการชอบไมกางเขน  ที่คนอื่นมองวาเปนเรื่องโงเขลาแก 

ผูชาญฉลาดฝายโลก     ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 3 เพื่อผูไดรับเลอืกสรรสามารถกําจัดความกลัวออกไป  และกาวไป

ดวยความม่ันใจอาศัยอํานาจของพระจิตเจา    ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 4 เพื่อผูไดรับเลอืกสรรสามารถพบความศักดิ์สทิธิ์และยุติธรรมในองค  

พระจิตเจา      ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 5 เพื่อผูทนทุกขทรมานจากการถูกเบยีดเบยีน  เพื่อเห็นแกพระนาม

ของพระครสิตเจาจะไดรับพละกําลังเขมแข็งในองคพระครสิตเจา   

 ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 6 เพื่อครอบครัวและชนชาตติางๆ ที่ถูกกดีกันไมใหเขามารับความเช่ือ 

จะไดรับอสิรภาพในการเช่ือถงึพระวาจา   ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 7 เพื่อบุคคลที่เผชิญกับคานยิมตางๆ ของโลกสามารถม่ันคงอยูใน 

 ความเช่ือตามจิตตารมณแหงพระวาจา           ใหเราภาวนา 

          ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

          ผูอาน 8   เพื่อโลกของเราที่พระบดิาเจาทรงรักจะไดมาซึ่งอสิรภาพใน

จิตใจอยางสมบูรณในพระศาสนจักร            ใหเราภาวนา 

 ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

 

บทภาวนาละทิ้งความชั่ว 

พระสงฆหันหนามาทางผูไดรับเลอืกสรรพรอมกับยื่นมือออก ภาวนาวา:  

ขาแตพระบดิาผูพระทัยดี 

พระองคทรงนําคนบาปใหไดเขาสูอาณาจักรแหงความชอบธรรม 

อาศัยความเชื่อในองคพระบุตร 

โปรดใหผูไดรับเลอืกเหลาน้ีหลุดพนจากคานิยมผดิๆท่ีปดบังเขา

ท้ังหลายอยู 

โปรดใหเขาท้ังหลายมั่นคงในความเชื่อเพื่อสมเปนบุตรแหงความ

สวางตลอดกาล 

    เราวอนขอท้ังน้ี อาศัยพระครสิตเจาพระเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

ทุกคน  อาแมน 

 

 



พระสงฆปกมอืเหนอืศรีษะของผูรับเลอืกสรรแตละคน  

แลววางมอืเหนอืทุกคนภาวนาวา 

ขาแตพระเยซูครสิตเจา 

พระองคทรงเผยแสดงวาพระองคเสด็จมา เพื่อเราจะไดมีชีวิตท่ี

สมบูรณย่ิงขึ้น 

โดยโปรดใหลาซาลัสกลับเปนขึ้นมาจากความตาย 

ขอพระองคโปรดใหบุคคลท่ีรอคอยศีลศักดิ์สิทธิ ์อันประทานชวิีต 

ไดเปนอิสระจากความตาย  และจติแหงการทุจรติ 

ขอโปรดประทานใหผูไดรับเลือกเต็มไปดวยความซื่อสัตย 

ความหวังและความเมตตา 

อาศัยพระจิตเจาผูประทานชีวิต เพื่อพวกเขาดําเนินชีวิตในพระ

สิรแิหงการกลับคนืชพีของพระองคทานเสมอไป 

เราวอนขอท้ังนี้    อาศัยพระบารมพีระเยซูครสิตเจา พระเจาของ

ขาพเจาท้ังหลาย 

ทุกคน  อาแมน 

พธิกีร เชญิยนื เพื่อยนืยันความเชื่อของเราพรอมกัน 

พระสงฆ เชญิกลับไปโดยสวัสดิภาพ และขอใหพระเจาสถิตกับ

ทานเสมอ 

ผูไดรับเลือกสรร อาแมน 

การพิจารณาความตั้งใจ ครั้งท่ี 3 
(อาทติยที่ 5 เทศกาลมหาพรต) 

หลังจากจบบทเทศน พระสงฆเรียกผูไดรับเลือกสรรและพอแมอุปถัมภออกมาขางหนา แลว

เชิญใหทุกคนรวมกันภาวนาดวยการฝากตัวเองและผูไดรับเลือกสรรไวในพระหัตถของพระเปน

เจา ดวยการเตือนใจวาเราสามารถพบตัวเราเองอาศัยแสงสวางของพระเปนเจา ใหเรา

พิจารณาตัวเองดวยการมอบตนเองแดพระเปนเจา เราทุกคนตองการการชําระจิตใจอยาง

สมํ่าเสมอ    แลวพระสงฆหันมาหาผูไดรับเลือกสรร  ขอใหรวมกันภาวนาเพื่อการกลับใจและ

มอบตนเองแดพระเปนเจาดวยการขอใหผูไดรับเลอืกสรรคุกเขา กลาววา 

 ผูไดรับเลอืกสรรของพระเปนเจาเชญิคุกเขา เพื่อภาวนา 

 

บทภาวนาเพื่อผูไดรับเลือกสรร 
ขณะภาวนา ใหพอแมอุปถัมภวางมอืขวาบนบาของผูไดรับเลอืกสรรที่ตนอุปถัมภ 

พระสงฆ  ใหเราภาวนาเพื่อผูไดรับเลือกสรร  ขอพระหรรษทานแหงศีล

ศักดิ์สทิธิ์โปรดหลอมพวกเขาใหเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา  

ในพระมหาทรมาน  และการกลับคืนชีพเพื่อมีชัยชนะเหนือ

ความตาย 

ผูอาน 1 เพื่อความเชื่อจะทําใหพวกเขาเขมแข็งข้ึน  ในการตอสูกับความ

ชั่วฝายโลกทุกชนิด ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 



ผูอาน 2 เพื่อผูไดรับเลือกจะขอบคุณพระเปนเจาอยูเสมอ       ที่โปรด

เลอืกใหพวกเขาไดรูจักชวีตินิรันดรและอยูในทางแหงความรอด  

ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 3 เพื่อแบบอยางและคําภาวนาของผูเรียนคําสอนที่หล่ังเลือด  

เพื่อเห็นแกพระคริสตเจา  ไดเปนกําลังใจใหผูไดรับเลือกมี

ความหวังในชวีตินิรันดร ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 4 เพื่อผูไดรับเลอืกสรรจะมคีวามเกรงกลัวตอบาปอันทําลายชวีติ  

ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 5 เพื่อผูที่เศราโศกกับการจากไปของบุคคลในครอบครัวหรือ

เพื่อน จะไดรับความบรรเทาใจในองคพระครสิตเจา ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 6 เพื่อเราจะมั่นคงในความหวังกับการกลับคืนชีพ     และมีชีวิต

ใหมกับพระครสิตเจาในวันปสกา ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

ผูอาน 7 เพื่อโลกของเราซึ่งพระเปนเจาทรงสรางดวยความรัก  จะได

งอกงามในความเชื่อและความเมตตา ใหเราภาวนา 

ทุกคน โปรดสดับฟงเถดิพระเจาขา 

 

บทภาวนาละทิ้งความชั่ว 

พระสงฆหันมาหาผูไดรับเลอืก พรอมกับประสานมอืกัน ภาวนาวา 

ขาแตพระบดิา พระเปนเจาของบรรดาผูเปน 

พระองคทรงสงพระบุตรของพระองคลงมาเพื่อพาเราออกจาก 

อาณาจักรแหงความตาย 

และนําเราใหกลับเปนขึ้นมา 

โปรดใหผูไดรับเลือกเหลานี้เปนอิสระจากอํานาจแหงความตาย 

ของจติแหงความชั่ว 

เพื่อพวกเขาจะเปนพยานยืนยันถึงชีวิตใหมของเขาในองคพระ

ครสิตเจา 

ผูกลับคนืชพี 

เราวอนขอท้ังนี้  อาศัยพระองคผูทรงดํารงชีพและเสวยราชย

ตลอดนริันดร 

ทุกคน  อาแมน 

 


