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3. บางส่ิงบางอยางที่ไปผิดทางจากแผนการของพระเจา 
(ปฐมกาล 3:1-7) 

 

งูเปนสัตวเจาเลหท่ีสุดในบรรดาสัตวปาท่ีพระยาหเวหพระเจาทรงสราง มันถามหญิง

วา 'จริงหรือท่ีพระเจาตรัสหามวาอยากินผลจากตนไมใดๆ ในสวนนี้ ?'  หญิงจึงตอบงูวา  'ผล

ของตนไมตางๆ ในสวนนี้ เรากินได แตผลของตนไมท่ีอยูกลางสวนเทานั้น พระเจาตรัสหาม

วา "อยากินหรือแตะตองเลย มิฉะนั้นเธอจะตองตาย"' 

งูบอกกับหญิงวา 'เธอจะไมตายดอก!  พระเจาทรงทราบวา เธอกินผลไมนั้นวันใด ตา

ของเธอจะเปดในวันนั้น เธอจะเปนเหมือนพระเจา คือรูดีรูชั่ว'   

หญิงเห็นวา ตนไมนั้นมีผลนากิน งดงามชวนมอง ท้ังยังนาปรารถนาเพราะใหปญญา 

นางจึงเด็ดผลไมมารับประทาน  แลวยังใหสามีซึ่งอยูกับนางรับประทานดวย เขาก็

รับประทาน 

ทันใดนั้น ตาของท้ังสองคนก็เปดและเห็นวาตนเปลือยกายอยู จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บ

เปนเครื่องปกปดรางไว  

   
 

 

 

 

 

 



 

 46 

แหลงท่ีมาของการทดลองใจ 
  

 ถาเธอเขาใจวาการทดลองใจ คือแนวโนมท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอยางท่ีรูวาผิด  แต

เธอก็ทําตามการทดลองใจนั้น  เธอทําบาป  เธอเลือกท่ีจะกระทําสิ่งนั้นๆท้ังๆท่ีรูวาไมควรทํา  

ไมวาสิ่งนั้นจะเปนการโกหก  การแกแคน  คําดาทอ  การโกง  ขโมย  และการไมเชื่อฟง  

บาปคือการกระทําในสิ่งท่ีรูวาผิด  ความรูวาอะไรถูก  และอะไรผิดนั้นไมเพียงพอ  มโนธรรม

ของแตละคนจะใหการชี้แนะท่ีดี  แตถาเธอไมเอาใจใสตอมโนธรรมก็จะทําใหการควบคุมน้ําใจ

ของเธอยากขึ้นเรื่อยๆ 

 กี่ครั้งแลวท่ีเราไดยินบางคนกลาววา  “เพราะปศาจใหฉันทํา ” มันงายมากท่ีจะโยน

ความผิดใหผูอ่ืน การทดลองใจมาจาก 

1. ปศาจ   ซาตาน  และลูกนองของมันมักจะทดลองใจเรา  แตมันไมสามารถบังคับ

เรา  หรือกระทําใหเราทําตามได  ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเรากระทําขึ้นอยูกับตัวของเราเอง  ปศาจ

ใชกลอุบาย  พยายามทําใหเราคิดวา  “ไมมีอะไรผิดจริงๆหรอก”  ถาเราเชื่อทําสิ่งท่ีผิดนั้นลง

ไป  เรากระทําบาป  กลอุบายบางอยางของปศาจใชคําพูดท่ีดึงดูดเรา  เชน  “ฉันตองเปนตัว

ของตัวเอง”  “ใครๆ เขาก็ทํากัน”  “ทําตามใจตน”  “เวลาจะเปล่ียนแปลงมัน ”  “ไมมีใครจะ

มาบอกฉันวาอะไรถูกอะไรผิด ”  “เปนความคิดท่ีลาสมัย ”  “ใจเย็นๆ”  “ฉันตองการเปน

อิสระ” 

 แตจงระวัง!  เมื่อเรายอมประพฤติตนเหลวไหล  และยอมทําบาป  ปศาจจะลอใหเรา

ติดอยูในกลอุบายของมัน มันไมเคย “ชวยเราใหหลุดพน”  จากผลของการกระทําท่ีเราตอง

ชดใช 

2. โลก  พระเยซูเจาตรัสวา  “ปศาจคือเจาแหงโลก ”  มันใชความออนแอของมนุษย

อันเนื่องมาจากบาปกําเนิด และบาปท่ีกระทําในปจจุบันท่ีมีอยูในโลก เพื่อท่ีจะลอลวงมนุษย

ใหกระทําผิดตอพระเจา  โลกทดลองใจเราโดยใชแบบอยางท่ีไมดีจากผูอ่ืน  เฉพาะอยางยิ่ง

จากแบบอยางไมดีของผูมีชื่อเสียง และจากเพื่อนสนิท โทรทัศน  วิทยุ  ภาพยนตร  การ

แสดง  และหนังสือพิมพ  หนังสือ  และนิตยสารตางๆ  บอยครั้งท่ีสิ่งเหลานี้นําเสนอเรื่องราว

ท่ีนาดึงดูดใจ  ดูเหมือนวาถูกตอง แตจริงๆ แลวแฝงไวดวยแบบอยางท่ีไมถูกตอง  ทําให

ผูอานหรือผูชมไมสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดไมดี  ใหเราหลีกเล่ียงสิ่งตางๆ ท่ีชักจูง

เราใหตกอยูในบาปถึงแมจะดูเหมือนวาเปนเรื่องธรรมดาท่ีจะกระทํา  พระจิตเจาจะประทาน

พละกําลังใหเราสามารถเอาชนะการทดลองใจเหลานี้ได 

3. เนื้อหนัง  ถาไมมีปศาจ  หรือโลกท่ีจะทดลองใจเรา  แตก็ยังคงมีปญหาใหเราตอง

เผชิญ บาปคือการท่ีเราหันไปหาความชั่ว  เปนการยากมากท่ีเราจะควบคุมอารมณของเราไว
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ได และเปนการยากมากในการหามตนเองมิใหอยากรูอยากเห็น แตสิ่งท่ีเปนบาปเหลานี้จะ

นําเราไปสูการทําผิดตอพระเจา เปนความยากลําบากอยางมากท่ีเราจะอดทนไมตอบโตกับ

คําพูดเสียดสี  กลาวคําท่ีดีๆ ใหกําลังใจกับผูท่ีทุกขโศก  ถอนคําพูดท่ีตัดสินผูอ่ืนโดยไมยั้งคิด  

เชื่อฟงคุณครูท่ีเราคิดวาเธอเครงครัดเกินไป  และชางยากเย็นขนาดไหนท่ีจะตองทนรับฟง  

และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีขัดกับความคิดเห็นของเรา 

 มีผูหนึ่งท่ีสามารถชวยเราตอสูกับสิ่งตางๆ เหลานี้  บุคคลผูนี้มีความเขมแข็งและกลา

หาญมากพอท่ีจะชี้นําทางใหเราพบกับชัยชนะ ตอตัวเราเอง ตอโลก และตอปศาจบุคคลเธอ

นั้นคือ พระจิตเจา 

 พระจิตเจาจะทรงชวยเหลือดวงวิญญาณท่ีสวดภาวนาวอนขอความชวยเหลือจาก

พระนางมารีย  ถาเราวอนขอความชวยเหลือจากพระนางบอยๆ  เฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราตก

อยูในการทดลองใจ  พระจิตเจาจะเสด็จมาชวยเหลือ  และตอบสนองคําภาวนาของเราท่ีผาน

ทางพระนาง  เราจึงไมตองกลัวท่ีจะตกอยูในบาป 

 มนุษยทุกคนสามารถทําบาป  เฉพาะบุคคลท่ีพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบอยางจริงจัง  

และผูท่ีฝกตนเองใหรูจักปฏิเสธสิ่งไมดี  พรอมกับความชวยเหลือจากพระหรรษทานของพระ

เจาเทานั้น  จึงสามารถรอดพนจากบาปได 
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การทดลองใจ 
(มัทธิว  4:1-11) 

 

 
ถ่ินทุรกันดาร พระวิหาร ภูเขา 

• ความรูสึกพอใจ 

• กิเลส  โลภ  โกรธ  หลง 

• ความหยิ่งจองหอง 

• ตําแหนงหนาที่การงาน 

• อํานาจ + ชื่อเสียง 

• สถานะทางการเมือง 

• ความนิยมชมชอบจากคนอ่ืน 

• ทรัพยสมบัติ 

• ผลประโยชน 

• การครอบครองสิ่งที่มีทรัพย

สมบัติตางๆ 

• ผูหญิง 

• ผูชาย 

• พวกรักรวมเพศ 

• เกียรติยศ  ความยิ่งใหญ 

• สิ่งดึงดูดใจตางๆ 

• ความโลภ ทรัพยสิน 

• การทุจริต 

• ผลประโยชน 

• เนื้อหนัง 

• การสนุกสนาน 

• ชื่อเสียง • ความมั่งค่ัง โชคดี 

• ความพอใจในตัวเอง • การชื่นชมยกยองตนเอง • การไดมาในสิ่งที่ตองการดวย

ตนเอง 

• คนรุนหนุมสาว • วัยชรา • วัยกลางคน 

• ความบริสุทธิ์ • ความนบนอบเชื่อฟง • ความยากจน 

• การรักษาความบริสุทธิ์ 

• ความซื่อสัตยในชีวิตการ

แตงงาน 

• เขาใจในน้ําพระทัยพระเจา • ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 

• การเปนผูนําแบบผูรับใช 

• การใชโทษบาป • สวดภาวนา + ศีลศักดิ์สิทธิ ์ • การบริจาคทาน 

• ความหวัง • ความเชื่อ • ความรัก 
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สามเสนทางของการถูกทดลองใจ 
 

แผนการกับเอวา 
(ปฐก 3:6) 

แผนการกับพระเยซู 
(มธ 4:1-11; ลก 4:3-9) 

1ยน 2:16-17 

เธอเห็นวาดี เพื่อ บํารุงเล้ียง

รางกาย 

จงส่ังกอนหินเหลาน้ีใหกลายเปน

ขนมปงเถิด 

ตัณหาของเน้ือหนัง........ 

ตองการเปนคนฉลาด......... พุงตนเองลงไป............ ความจองหองในชีวิต 

ความยินดีทางตา เราจะใหทุกสิ่งเหลาน้ีแกเธอ..... ตัณหาของตา............. 

 

 เธอไดทราบแลววาพระคริสตเจาเองก็ทรงถูกทดลองใจเหมือนกัน  แตพระองค

สามารถเอาชนะมันได  ใหเธอตอบวาเธอสามารถจะทําอะไรไดบางกับการถูกทดลองใจใน

ชีวิตประจําวัน 
 

การถูกทดลองใจของฉัน เชนเดียวกับพระเยซูเจา  ฉันจะเอาชนะมันไดโดย… 
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การไตรตรอง 
 

 อะไรคือการทดลองใจท่ีใหญท่ีสุดในชีวิตของเธอ ?  การทดลองใจนี้ทําใหเธอรูสึก

อยางไร? 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 สภาพแวดลอมแบบใดท่ีทําใหเธอรูสึกลําบากในการเอาชนะการทดลองใจ? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 ใครคือบุคคลท่ีสามารถชวยเธอใหเอาชนะการทดลองใจได? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 การกระทําใดท่ีเธอตองกระทําเพื่อเอาชนะการทดลองใจ ท่ีเธอพบวาทํายากท่ีสุด? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 บาปใดท่ีรบกวนเธอมากท่ีสุด - บาปท่ีเธอปกปดเปนความลับในชีวิต? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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แผนชั่วของปศาจ 
 

 

 

 

 

กลอุบาย ทัศนคติ ขอแกตัว 
1. ความสงสัย 

• ไมเชื่อ 

• ไมไวใจ 
• การปฏิเสธ 

• เปนความจริงหรือ 

• เปนแคเพียงการนึกเอาเอง 
• เปนบาปแนหรือ 

 

ทําใหเธอสงสัยในพระวาจาของพระ
เจาและความดี 

• มีจริงหรือ? 

• อยาพูดดีกวา? 
• มันไมมีบาป 
• มันไมใชความจริง 

2.  ทําใหทอแท • มันยากลําบาก 
• ฉันไมสามารถกระทําได 

 

ทําใหเธอมองแตปญหาของตนเอง
แทนที่จะคิดถึงพระเจา 

• มันยากเกินไป 
• ฉันชวยอะไรไมได 

• ฉันเปนเพียงมนุษยธรรมดา
คนหน่ึง 

3.  การหลอกลวง 

• ปดบัง 

• หันเหความ
สนใจ 

• การตบตา 

• เย่ียมมาก 

• รับรองวาถูกตอง 
• ฉันชอบมัน 
• ไมมีอะไรผิด 

 

กระทําส่ิงผิดทําใหดูเหมือนเปนส่ิง
ดึงดูดใจใหกระทํามากกวาที่จะเลือก
กระทําส่ิงที่ถูกตอง 

• ก็ดี 

• ไมมีอะไรผิด 
• ใครๆก็ทํา 

4.  ทําใหลมเหลว • ฉันเปนเพียงมนุษย 

• ฉันไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
• ฉันไมสามารถควบคุมได 

• มีอะไรตองเสีย 

 

ทําใหเธอรูสึกลมเหลวเพื่อที่จะไดไม
พยายามแกไขอีก 

• ฉันทําไมได 

• ฉันไมใชคนดี 
• ฉันไมเหมาะสม 

• ฉันเปนคนบาป 
5.  การเลือนกําหนด • พรุงน้ีเถอะ 

• ไมสําคัญหรอก 
• ผอนคลาย ความสนุกมากอน 
• นาเห็นใจ 

 

ทําใหเธอเลื่อนเวลาออกไปเร่ือยๆ  
แลวก็ไมเคยกระทําเลย 

• อยาพึ่งเลย 

• ไวพรุงน้ีกอน 
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บาปคืออะไร? 
  

บุคคลหน่ึงสามารถเลือกส่ิงผิดซึ่งเปนการตัดสัมพันธภาพกับพระเจาอยางส้ินเชิง  เรียกวา  

“บาปหนัก”  ผลคือ  เราหมายความวา  “ขาแตพระเจา ลูกเลือกส่ิงอ่ืนแทนพระองค ”  พูดส้ันๆ คือ เรา

แยกตนเองออกจากพระองคอยางอิสระ 

 เง่ือนไขตอไปน้ีจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงการกระทําบาปหนัก 

1. เปนเรื่องหนัก  :  โดยในตัวของมันเองเปนความผิดหนัก  หรืออยางนอยบุคคลน้ันตองคิดกอนแลว

วา  มันเปนความผิดหนัก 

2. รูตัว : บุคคลน้ันรูอยางชัดแจง วาในเวลาน้ันมันเปนการกระทําผิดที่หนัก   และทําเคืองพระทัย

พระเจา  ถาบุคคลน้ันๆ ลืม  หรือกระทําผิดพลาด  หรือเกิดความสับสน  หรือตื่นเตน  จนไมสามารถ

ไตรตรองอยางชัดเจนไดวาเปนบาปหนัก  ถือวาไมใชเปนการกระทําความผิดหนัก 

3. เต็มใจ  :  บุคคลน้ันเลือกอยางอิสระ   รูวาส่ิงที่ตนกระทําน้ันเปนความผิด  คนๆ หน่ึงไมสามารถ

เลือกกระทําตามใจตนเองไดตอเม่ือ  บุคคลน้ันอยูในสภาพที่หลับหรือไมรูสึกตัว 

 

ส่ิงที่นาเศราเกี่ยวกับบาปคือ  นําเราใหออกหางจากพระเจา  ผูทรงรักเรา และเราตองการที่จะ

รักพระองค ถาเราเคยมีความสุขแท บาปจะทําใหเราไมพบกับความสุข เราจําตองมีชีวิตอยูกับความผิด

ของเรา  ตองทนอยูกับความทุกขที่เราไดกระทํา  และตองทนรับผลของการกระทําน้ันๆ  กอใหเกิดความ

ทุกข  ความทอแท  และวิตกกังวลในชีวิตและจิตใจของเรา  ไมมีความสงบสุขในตัวเรา  และสงผลใหเรา

ไมมีความสงบสุขในการอยูรวมกับผูอ่ืน  บาปเปนส่ิงที่ทําลายเรา  แตพระเยซูเจาทรงประทานพละกําลัง

และความตั้งใจเพื่อใหเราเอาชนะบาป 

มีหลายส่ิงหลายอยางที่มโนธรรมบอกเราวามันผิด  แตเรารูวามันไมใชความผิดหนัก  ถาเรา

เลือกที่จะกระทําดวยใจอิสระ เรากระทํา “บาปเบา” 

“บาปเบา”  แตกตางจากบาปหนัก  จํานวนของบาปเบาไมสามารถรวมกันเปนบาปหนักได  

บาปเบาไมทําลายความรักของเราตอพระเจา  และไมทําลายพระหรรษทานในวิญญาณของเรา การ

กระทําบาปเบาทําใหเราพลาดโอกาสในการกระทําความดี      ทําใหพระหรรษทานและความรักของพระ

เปนเจาไมเติบโตในตัวเรา การเปดทางใหการทดลองใจเล็กๆนอยๆ เปนการพัฒนานิสัยไมดีในตัวเรา  และ

ทําใหเรารูสึกยากที่จะกระทําส่ิงดีและจะทําใหเราตกอยูในการทดลองใจใหกระทําบาปหนักไดงายขึ้น 

 

บทแสดงความทุกข 
บทแสดงความทุกข ขาแตพระเปนเจา ขาพเจาเปนทุกขเสียใจที่ได

กระทําบาป เพราะบาปเรียกรองอาชญาของพระองค และเปนตนมันทํา

เคืองพระทัยพระองค ซ่ึงดีและนารักยิ่งนัก เดชะพระหรรษทานชวย 

ขาพเจาต้ังใจแนวแนวา จะไมทําบาปอีกเลย ทั้งจะอุตสาหใชโทษ ขอทรง

พระกรุณายกบาปแกขาพเจาดวยเถิด อาแมน 
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วิธีพิจารณามโนธรรม 

 
 

การพิจารณามโนธรรมมีหลายวิธี  แตคําแนะนําในการปฏิบัติจะเปนประโยชนสําหรับเธอตอเม่ือ

เธอเขาใจวาเปนเคร่ืองชี้แนะ  ไมใชทางเลือก 

 การพิจารณามโนธรรมเปนส่ิงสําคัญ  ในแงของความคิดและการไตรตรองเปนส่ิงสําคัญสําหรับ

มนุษยทุกคน  การฝกปฏิบัติน้ีมิใชเฉพาะแตบุคคลซึ่งดําเนินชีวิตตามกระแสเรียกนักบวชเทาน้ัน  และ

มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการเตรียมตัวในการไปสารภาพบาปเทาน้ัน 

 วิธีการตอไปน้ีอาจนําไปใชไดกับทุกคน  ทุกเวลา  ชวยในการสวดภาวนา  และรําพึง 

 

แผน  5  ข้ันตอนของนักบุญอิกญาซีโอ 
นักบุญอิกญาซีโอ แหงโลโยลา  พัฒนาวิธีพิจารณามโนธรรมไว  5  ขั้นตอนดังน้ี 

1. หันหาพระเจาอยางรูตัว  และ ขอบคุณพระองคสําหรับพระพรตางๆ ความกตัญูเปนการแสดงถึง

การตอบสนองตามธรรมชาติสําหรับพระหรรษทานตางๆ ที่พระองคทรงเพิ่มพูนในชีวิตของเรา 

2. วอนขอพระเจาใหทรงชวยใหเธอมีความซื่อสัตยจริงใจในการพิจารณาตนเอง 

3. ทบทวนการกระทํา  และทัศนคติตางๆ เร่ิมจากการพิจารณามโนธรรมคร้ังสุดทายของเธอ 

4. ขออภัยโทษจากพระเจา  ที่มิไดสนองตอบตอพระหรรษทานของพระองค 

5. ตัดสินใจแนวแนที่จะตอบรับพระหรรษทานของพระองคอยางเต็มกําลัง 

การพิจารณามโนธรรมวิธีน้ีใชเวลาไมมากนัก  และไมจําเปนตองใชความตั้งใจในการทบทวน

การกระทําใหมากกวาการปฏิบัติอยางอ่ืน  เฉพาะอยางย่ิงถาจะทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ  หรือ  รูสึกผิด

กับการกระทําน้ันๆ 

การพิจารณาจิตสํานึก 
 นักเขียนเกี่ยวกับดานฝายจิตจํานวนมาก  ไดใหขอสังเกตวา แบบทดสอบในปจจุบันสวนมาก

เปนการพิจารณาจิตสํานึก มากกวามโนธรรม ซึ่งจริงๆ แลวเปนการพิจารณาโดยมโนธรรม  มากกวา

พิจารณามโนธรรม  เพราะดวยความชวยเหลือของมโนธรรมคือตองอาศัยพระพร  และอํานาจการตัดสิน

ของจิตใจหรือการเรียนรู (discernment) เราสํารวจจิตสํานึก สถานภาพทั้งหมดของประสบการณทาง

มโนธรรมของเรา   เราพยายามที่จะรับรู  และเขาใจอยางชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวของพระเจา (และ

ความชั่ว)  และเขาใจถึงรูปแบบในการตอบรับของเรา 
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การสารภาพบาป 
 

 ถาเรายังจําคําของพระเยซูเจาที่ตรัสวา  ในสวรรคจะมีความชื่นชมยินดีเปนอยางมาก  ถามีคน

บาปคนหน่ึงกลับใจ มากกวาคนชอบธรรมทั้งหมด เราสามารถเขาใจไดอยางงายๆวาทําไมจึงถูกตองที่จะ

กลาววา  ศีลอภัยบาป  ควรไดรับการเฉลิมฉลองเหมือนศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ พระศาสนจักรมีเหตุผลที่จะ

เฉลิมฉลองเม่ือสมาชิกหน่ึงคนแสวงหาการใหอภัยจากพระเจา  และคนบาปมีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลอง

เพราะพระหรรษทานของพระเจาที่ทรงเรียกเขาใหเปนทุกขถึงบาป  และปรับปรุงชีวิตของตน 

 ถาคนหน่ึงรูสึกผิดในบาปรายแรงที่ไดกระทํา  เขารูดีวาควรสารภาพอะไร  โดยทั่วไปคนเรามี

แนวโนมที่จะมองขามบาปของตน  ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเติบโตทางชีวิตฝายจิตของเรา  มีอันตรายที่

เราควรหลีกเลี่ยง  2 ประการคือ 

1. การคิดวาบาปของเราหนักกวาความเปนจริง 

2. การคิดวาบาปของเราไมหนักเทาความเปนจริง 

แตละคนตองซื่อสัตยตอตนเอง  และตอพระเจา  คนหาใจของตนเองอยางถูกตอง  จากผูซึ่งไมมี

ส่ิงใดปดบังไวเลย 

เราตองเรียนรูที่จะถามตนเองเกี่ยวกับชีวิตของเรา  :   

 เราเจริญชีวิตอยางไร?  

 เราปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร? 

 เราฝกปฏิบัติคุณธรรมดีเพียงใด? 

 เราระมัดระวังที่จะหลีกเลี่ยงแหลงที่มาของการทดลองใจอยางไร? 

เราตองเรียนรูที่จะพิจารณามโนธรรมของเรา  ซึ่งแสดงใหเราเห็นถึงการตัดสินตนเองตอพระเจา  

การพิจารณามโนธรรมอาจจะชวยเราในการอบรมมโนธรรม  และเรียนรูศิลปะที่จะพิจารณาชีวิตฝายจิต

ของตนเอง 
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การพิจารณามโนธรรม 
  

เชิญเสด็จมาพระจิตเจาขา  โปรดเติมดวงใจของลูกดวยความรักของพระองค  เติมสติปญญา

ของลูกดวยความจริงของพระองค  และเติมความตั้งใจของลูกดวยพละกําลังของพระองค 

1. จงนมัสการ องคพระผูเปนเจา พระเจาพระองคเดียวของทาน 

มี  “พระเท็จเทียม”  ในชีวิตของฉันหรือไม ?  มีบุคคลหรือส่ิงใดที่ทําใหชีวิตของฉันออกหางจาก

พระองคหรือไม?  การประทับอยูของพระองคทําใหชีวิตของฉันยุงยากหรือ? 

(     )  ฉันใหพระเจามีความสําคัญในอันดับแรก หรือใหความสําคัญกับเงินทอง และทรัพยสมบัติ

มากกวากฎของพระเจา? 

(     )  ฉันคิดถึงแตตนเอง  คิดแตส่ิงที่ฉันตองการ  โดยไมสนใจความตองการของผูอ่ืนหรือไม ?  ฉัน

รูสึกทะนงตน  เคารพยกยองตนเองหรือ? 

(     )  ฉันอายที่จะยอมรับความเชื่อทางศาสนาตอหนาเพื่อนๆ  และมิตรสหายหรือไม ? 

(     )  ฉันเลนบทเปนพระเจา  ดวยการตัดสิน  หรือประณามผูอ่ืน  หรือพยายามแกแคนผูอ่ืนหรือ ? 

(     )  ฉันเชื่อในทางไสยศาสตร  และการทํานายโชคชะตาหรือ ? 

 

2. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 

ฉันใชคําพูดที่นาละอายตอพระเจา  และในบางคร้ังใชพระนามของพระองคอยางไมรูสึกละอาย

ใจ  ฉันไดใชพระนามของพระเจาในการดาแชงผูอ่ืน หรือกับใครบางคนที่ฉันควรเคารพหรือ? 

(     )    ฉันมีนิสัยชอบเอยพระนามพระเจาเพื่อดาแชง  หรือสาบานหรือ? 

(     )    ฉันพยายามหยุดนิสัยน้ี  หรือปลอยใหมันแยลง? 

(     )    ฉันไดใสใจเม่ือผูอ่ืนเอยพระนามพระเจาอยางไมสมควรหรือ? 

(     )    ฉันมีความกลาที่จะหามปรามผูอ่ืนมิใหอางพระเจาในการสาบานหรือ? 

(     )    ฉันไดแสดงความเคารพตอบุคคล  สถานที่  และส่ิงตางๆ ที่เปนของของพระองคหรือไม? 

 

3. อยาลืมฉลองวันพระเจาเปนวันศักด์ิสิทธิ์ 

ฉันไปรวมพิธีบูชามิสซาโดยคิดวาเปนหนาที่หรือ ?  ฉันคิดวาผูที่ไปรวมพิธีบูชามิสซาในวัน

อาทิตยน้ันมีหลายคนเปนคริสตชนที่ไมดี  การกระทําของเขาเปนแคเพียงการตบตาผูอ่ืนหรือ ?  ฉันคิดวา

ฉันฉลาดกวาพระองคหรือ ขาแตพระเจา  พระองคทรงมีพระวาจาทรงชีวิต 

(     )    ฉันมักหาเหตุผลแกตัวในการไมเขารวมพิธีบูชามิสซาในวันอาทิตย และวันฉลองอ่ืนๆ หรือ? 

(     )    ฉันคิดบางหรือไมวาวันของพระเจาน้ันมี  24  ชั่วโมง  ไมใชเพียงแคชั่วโมงเดียว? 

(     )    ฉันไดพยายามเตือนตนเองวาวันน้ี “เปนวันศักด์ิสิทธิ์ ”  และพยายามปฏิบัติหรือปฏิบัติ

เหมือนกับทุกๆ วัน? 

(     )    ฉันมีสวนรวมในพิธีถวายบูชามิสซาจริงๆ หรือไปเพื่อพูดคุย และดูการแตงตัวของผูอ่ืน? 

(     )    ฉันมีสวนรวมในการชวยเหลืองาน และกิจกรรมตางๆ ของวัด  เพื่อเปนการตอบแทนคืนแด

พระเจาในพระพรตางๆ  ที่พระองคประทานใหฉันหรือ? 
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4. จงนับถือบิดามารดา 

ฉันเปนสาเหตุของการไมลงรอยกันในครอบครัวหรือ?  ฉันโกรธงาย หนาหงิกหนางอไมพอใจถา

ไมไดด่ังใจหรือ?  ฉันมักจะเถียงพอแมเสมอหรือ ?  ทําไมฉันจึงรูสึกยากที่จะเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม  

หรือคุณครู?  มันจําเปนจริงๆ หรือที่ฉันมักไมพูดเกี่ยวกับชีวิตของฉันเอง? เปนไปไดหรือขาแตพระเจา  ที่

ผูอ่ืนมองลูกไดดีกวาที่ลูกมองตนเอง ?  ยากที่จะยอมรับความผิดของผูอ่ืน  แตก็ยากพอๆ กันมิใชหรือที่

จะใหผูอ่ืนใหอภัยกับการกระทําที่โง และด้ือร้ันของลูก? 

(     )     ฉันไดพูดจาหยาบคายตอพอแม ปูยา ตายาย และคุณครูหรือ? 

(     )    ฉันคาดหวังใหพอแมเปนคนดีพรอม  และวิพากษวิจารณความออนแอของเธอหรือ? 

(     )    ฉันเปนฝายรับจากครอบครัวเสมอ  และไมเคยใหอะไรกับพวกเขาเลยหรือ? 

(     )    ฉันไมเคยมีเวลาสําหรับสมาชิกในครอบครัวของฉัน  ไมมีเวลาพูดคุยหรือรับฟงพวกเขา  หรือ

ย่ืนมือเขาไปชวยเหลือ  เพื่อทําใหชีวิตของพวกเขาดีขึ้นบางเลยหรือ? 

(     )    ฉันเก็บเอาทัศนคติที่ไมดีจากพวกที่ชอบวาพอแม  และคุณครู  แทนที่จะชักนําพวกเขาใหเห็น

ถึงความเห็นแกตัวในการมีทัศนคติแบบน้ัน? 

(     )    ฉันใชเวลาไปเย่ียมญาติผูใหญบาง หรือไมเคยไปเลย? 

(     )    ฉันเชื่อฟงพอแม  และผูใหญหรือไม? 

 

5. อยาฆาคน 

ขาแตพระเจา  พระองคทรงสอนลูกใหเอาใจใสตอผูอ่ืน  คํานึงถึงความตองการของผูอ่ืนกอน  

พระองคทรงสอนลูกใหระลึกอยูเสมอวา เราเปนบุตรของพระบิดาเจา  ดังน้ัน เราจึงควรดูแลเอาใจใส

ตนเองทั้งรางกายและจิตใจเหมือนบุตรของพระองคดวย 

(     )   ฉันกินมากเกินไปเพื่อพยายามทดแทนความผิดหวัง  หรือกินนอยไปเพื่อส่ิงไรคาในการรักษา

รูปรางหรือไม? 

(     )    ฉันใชรางกายตนเองในทางที่ผิด  โดยการทดลองยาเสพติด  ด่ืมของมึนเมา  หรือควบคุม

อาหารบางอยางที่ชอบหรือไม? 

(     )    ฉันใชวิจารณญาณที่ดีในการกินยาหรือเปลา  หรือทําใหตนเองปวยเปนโรคตางๆ จากการติด

ยารักษาโรคบางชนิด? 

(     )    ฉันคิดวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงจําเปน  ถาฉันเปนบุคคลที่ใครๆ นิยม  และมันทําใหฉันเชิดหนาขึ้น

ไดในหมูเพื่อนฝูงหรือไม? 

(     )     ฉันมองขามชีวิตฝายจิตของตนเอง  โดยพยายามแสดงตนเปนคริสตชนใหนอยที่สุดใชหรือไม? 

(     )    บางคร้ังฉันไดชักนําผูอ่ืนใหตกอยูในสภาพอันตรายดวยความประพฤติที่ขาดความระมัดระวัง 

การเลนแผลงๆ และส่ิงอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันน้ีใชหรือไม? 

(     )    ฉันไดชวยเหลือผูที่พยายามปกปองชีวิตมนุษย  เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนและในประเทศ

หรือไม? 

(     )    ฉันเคยทําแทง  หรือเคยแนะนําใหผูอ่ืนทําแทงหรือไม ?  กี่คร้ัง? 
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6,9 อยาผิดประเวณี อยาปลงใจผิดประเวณี 

ขาแตพระเจา  ลูกทราบดีวาการผิดประเวณีเปนบาป  แตลูกไดมองขามบางส่ิงในชีวิตของลูกที่

ใกลเคียงกับการทําบาปในลักษณะน้ีไป  เร่ืองติดตลกที่สรางความสนุกสนานบางเร่ืองทําใหลูกลด

ความสําคัญของการแตงงาน  และเห็นคุณคาในเร่ืองเพศนอยลงทุกที  ในบางเวลา  ลูกจะสราง

จินตนาการปลอยความคิดและอารมณใหเปนไปตามมัน  บางคร้ังลูกเองก็ตองการที่จะควบคุมตนเอง

ไมใหตกอยูในการทดลองใจ 

(     )    ฉันดูรูปภาพ  หรือภาพยนตรที่ลอแหลมหรือไม? 

(     )    ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจทางเพศของฉันอยูในทางที่เหมาะที่ควรแลว

หรือไม? 

(     )    ฉันซื้อ อาน หรือแบงปนหนังสือลามกอนาจารใหตนเอง และผูอ่ืนดูหรือไม? 

(     )    ฉันเคารพรางกายของตนเอง  และรางกายของผูอ่ืน  ด่ังเปนพระวิหารของพระจิตเจา  และ

เปนเคร่ืองมือที่เราใชเพื่อการไถกูในชีวิตน้ีหรือไม? 

(     )    ฉันพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหรางกายภายนอกดึงดูดผูอ่ืนหรือเปลา? 

(     )    ฉันแตงกายเปดเผยมากเกินไป  ย่ัวยวนผูอ่ืนใหคิดในทางไมดีหรือไม? 

(     )    ฉันตกเปนทาสของใครบางคน  แลวเรียกสภาวะน้ันวากําลังตกอยูในความรักหรือเปลา? 

(     )    บางคร้ังฉันเปนสาเหตุของการแตกแยกในครอบครัวของฉันใชหรือไม? 

(     )    ฉันมักจะลมเหลวที่จะทําใหพอแมรับรูวาฉันชื่นชมในตัวพวกเธอมากเพียงใดหรือ? 

(     )    ฉันสําเร็จความใครดวยตนเอง และใชตนเองในทางที่ผิด  ใชหรือไม?  บอยขนาดไหน? 

(     )    ฉันเขาไปเกี่ยวของกับความสัมพันธทางเพศกอนสมรส  หรือนอกเหนือคูสมรสหรือไม? 

 

7. อยาลักขโมย 

น่ีเปนเร่ืองยากอีกเร่ืองหน่ึง  พระเจาขา  มันงายมากที่จะขโมย  ลูกทราบดีวาหลายๆ คนเคย

กระทํามาแลว พวกเขาบอกลูกวา  “มันจะผิดไดอยางไร  เราเพียงแคหยิบของเล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน  ที่

สําคัญคือบางคนก็ขโมยกลับคืน ไมวิธีใดก็วิธีหน่ึง”  ลูกเขาใจหรือไมวาขนาดและจํานวนไมใชเร่ืองสําคัญ  

สําคัญอยูที่ความซื่อสัตยของลูก?  ถาลูกไมรูสึกผิดที่กระทําลงไป  แสดงวามโนธรรมของลูกแยเต็มที่  ใน

บางคร้ังลูกเองก็ไดหยิบฉวยเอาของผูอ่ืนมาเปนของลูกโดยไมมีใครรู  นอกจากตัวลูกเอง  และพระองค  

ลูกเคยขโมยความคิด  และคําตอบของผูอ่ืน  และอางวาเปนของลูกเองในการสอบ  เพื่อสรางความ

นาเชื่อถือใหกับตัวลูกเอง  ทําใหลูกไมสบายใจเลย 

(     )    ฉันเคยขโมยของในรานคาหรือไม? 

(     )    ฉันขอยืมหนังสือ  และส่ิงของตางๆ จากเพื่อน  จากชั้นเรียน  หรือจากหองสมุด  และลืมเอาไป

คืนบางหรือไม? 

(     )    ฉันจายหน้ีตางๆ อยางซื่อสัตยหรือไม? 

(     )    ฉันซื่อสัตยตอการทํางานประจําวันใหคุมกับคาตอบแทน  ที่ไดรับหรือไม? 

(     )    ฉันพยายามหลบหนีหน้ีตางๆ ไมจายคาปรับ  และดอกเบี้ยเงินกูหรือเปลา? 

(     )    ฉันโกงขอสอบในชั้นเรียนหรือเปลา? 
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(     )    ฉันพยายามใหคืนส่ิงตางๆ ที่พอแมเคยใหไมวาจะเปนเงิน  และการเสียสละตางๆ ที่พวกเธอ

ไดใหเพื่อชวยใหฉันไดรับการศึกษาหรือไม? 

(     )    ฉันคาดหวังใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเอาอกเอาใจ  โดยที่ตัวเองไมทําอะไรเลย หรือทําก็

เพียงเล็กนอยใชหรือไม? 

 

8. อยาพูดเท็จใสรายผูอื่น 

การนินทา  การใสรายปายสี  การทําใหเส่ือมเสียเกียรติ  ฉันเคยไดยินคําพูดเหลาน้ี  แตก็เปน

เพียงคําพูด  มันงายที่จะเขาใจวาการโกหกคืออะไร  ขาแตพระเจา  มันยากมากที่จะแกลงทําเปนวาลูก

ไมเคยโกหกมากอนเลยในชีวิต 

(     )   ฉันมีนิสัยชอบโกหกหรือไม? 

(     )   ฉันพูดไมจริงเกี่ยวกับผูอ่ืน  เพื่อทําลายเขา  หรือเพื่อนํามาเปรียบเทียบใหฉันดูดีขึ้นหรือเปลา? 

(     )   ฉันพูดเร่ืองบางอยางเกี่ยวกับผูอ่ืน  เพื่อจงใจใหเขาเส่ือมเสียชื่อเสียงใชหรือไม? 

(     )   ฉันปฏิเสธไมยอมรับวาทําผิด  แตพยายามโยนความผิดไปใหผูอ่ืนหรือเปลา? 

(     )   ฉันเปนคนหนาไหวหลังหลอกหรือเปลา? 

(     )   คนสวนมากไมไวใจฉันใชหรือไม? 

(     )   ฉันเปนคนพูดมาก  เก็บความลับไมอยูใชหรือไม? 

(     )   ฉันแกแคนผูอ่ืนโดยการพูดใหรายทําใหเขาเส่ือมเสียใชหรือไม? 

 

10. อยามักไดทรัพยสินของผูอื่น 

      ฉันไมคอยไดตระหนักวา  “ความโลภ” ความอิจฉาเปนบาป ฉันพยายามปฏิเสธไมยอมรับวาบางคร้ัง

ฉันอิจฉา  และฉันก็เขาใจดีวาความอิจฉาทําลายความสุขในชีวิตคนไดมากเพียงใด  ความอิจฉาทําลาย

มิตรภาพ  เปนตัวทําลายคอยกัดกินใจทีละเล็กทีละนอย  ถาจะทําลายความรูสึกน้ี  เราตองเรียนรูที่จะ

พึงพอใจกับพระพรตางๆ ที่เราไดรับ  และพัฒนาพระพรน้ีใหเกิดประโยชน  บอยคร้ังส่ิงที่ฉันตองการคือ

ส่ิงที่ฉันสามารถมีได  เพียงแคใชเวลาในการพัฒนาตัวฉันเอง  เรียนรูที่จะเลนเคร่ืองดนตรี  ใชเวลาวางใน

การระบายสี  ประดิษฐและซอมแซมส่ิงของ....  ความโลภมักจะคูกับความเบื่อหนาย  ขาแตพระเจา  ลูก

ตองเรียนรูที่จะเติมเต็มชีวิตของลูกดวยชีวิต  ไมใชความอิจฉา 

(     )    ฉันเปนคนปลิ้นปลอน  พรอมเสมอที่จะกลาวรายถึงผูอ่ืนที่มีส่ิงที่ฉันอยากมีหรือไม? 

(     )    ฉันเสียเวลากับการหวังที่จะมีในส่ิงที่ผูอ่ืนมี  แทนที่จะพอใจในส่ิงที่ฉันมีแตผูอ่ืนไมมีหรือไม? 

(     )    ฉันหลงคิดวาตนเองเหนือผูอ่ืน  จนกลายเปนเร่ืองยากยอมรับวาผูอ่ืนอาจจะดีกวาฉันหรือไม?   

(     )    ฉันกังวลเกินไปวาฉันจะมีความสามารถเทาคนอ่ืนหรือไม  แทนที่จะใชความสามารถเหลาน้ัน

ใหเกิดประโยชนหรือไม? 
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การเยียวยารักษาและการใหอภัย 
 ในอดีตที่ผานมา  เรามีประสบการณกับความเจ็บปวด  และความผิดหวังมากมาย  บางคร้ัง

ความเจ็บปวดเหลาน้ีสรางความบอบช้ําทางจิตใจใหกับเรา  บาดแผลจากประสบการณเหลาน้ี  บางคร้ัง

ก็ไมยอมใหรักษา  เราจึงตองแบกมันไวในชีวิตอยางไมรูตัว  จึงกลายเปนอุปสรรคตอสุขภาพ  และ

ทําลายสัมพันธภาพของเรากับผูอ่ืน  และเปนอุปสรรคในการรับใชพระเจา  ถาเราไมทําบางส่ิงบางอยาง

กับความเจ็บปวดเหลาน้ี ความขมขื่น ความขุนเคืองใจของเราจะปรากฏออกมาใหเห็นในวิธีการทํางาน  

ในทัศนคติ  และรูปแบบการใชชีวิตของเรา 

ก. การเยียวยารักษาภายในคืออะไร? 

การทําใหความเจ็บปวดของเราเบาบางลง  โดยทั่วไปแลววิธีการน้ีจะเกิดประโยชนควรกระทํา

กับอีกบุคคลหน่ึง  การพยายามพูดคุยเกี่ยวกับปญหาในตัวของมันเองเปนกระบวนการของการเยียวยา

รักษาอยูแลว  ในขณะเดียวกัน  เราตองสวดภาวนาวอนขอพระเจาใหทรงชวยเยียวยารักษาเหตุการณที่

ทําใหเรารูสึกเจ็บปวดในอดีตดวย 

ข. ทําไมจึงตองมีการเยียวยารักษาภายใน? 

เราเชื่อวาพระเยซูเจาทรงเปนองคเดียวกันทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  ถาพระองคทรง

เยียวยารักษาในสมัยของบรรดาอัครสาวก    พระองคก็จะทรงเยียวยารักษาในปจจุบันน้ีดวย พระองค

มิใชเพียงแตเยียวยารักษาใหหายอยางเดียวเทาน้ัน  แตทรงเติมความรักใหทุกๆ ที่ที่วางเปลามานานใน

ชีวิตของเขา  เม่ือไดรับการเยียวยารักษาเราสามารถพัฒนาซึ่งกันและกันใหดีขึ้นได 

ค. พระเจาทรงปรารถนาสิ่งใดสําหรับเรา? 

พระองคปรารถนาใหเรามีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  ถาเราเชื่อวาพระเจาเปนองคความรัก  

การเยียวยารักษาก็เปนเคร่ืองหมายปกติแหงความเมตตาสงสารของพระองค 

ง. พระเจาทรงปรารถนาที่จะเยียวยารักษาเราหรือ? 

      ใชพระองคปรารถนาที่จะเยียวยารักษาเรา 

มาระโก 1:40-41   “….ถาพระองคพอพระทัย  พระองคยอมสามารถรักษาขาพเจาใหหายได”  พระเยซู

เจาทรงสงสารตื้นตันพระทัย จึงทรงย่ืนพระหัตถสัมผัสเขา ตรัสวา  “เราพอใจ  จง

หายเถิด” 

มัทธิว 4:23-24   “พระองคเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี  ทรงส่ังสอนในศาลาธรรม  ทรงประกาศขาวดีเร่ือง

พระอาณาจักร  ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน..... ประชาชน

จึงนําผูเจ็บปวยดวยโรคตางๆ  ผูที่ถูกความทุกขเบียดเบียน  ผูถูกปศาจเขาสิง  ผู

เปนลมบาหมู  และผูที่เปนงอยมาเฝาพระองค  พระองคทรงรักษาคนเหลาน้ันให

หายจากโรคและความเจ็บไข” 

จ. การเยียวยารักษาพ้ืนฐานมีอะไรบาง? 

1. สวดภาวนาสําหรับการเปนทุกขถึงบาป  (บาปสวนตัว) 

2. สวดภาวนาสําหรับการเยียวยารักษาภายในใจ  (เยียวยารักษาความทรงจําและปญหาทางอารมณ) 

3. สวดภาวนาสําหรับการเยียวยารักษาทางกาย 

4. สวดภาวนาสําหรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ (การขับไลปศาจ  และการขูเข็ญของมัน) 
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ความเจ็บปวดท่ีตองการเยียวยารักษา 
  

นั่งตัวตรง........ สูดลมหายใจลึกๆ.......... และผอนคลาย ไตรตรองอารมณของ

ตนเอง  พยายามนึกถึงบุคคลท่ีทําใหเธอเจ็บปวดมากท่ีสุด  และบุคคลท่ีเธอไดทําใหเขา

เจ็บปวด 

 เธอยังคงจดจําในสิ่งท่ีเขากระทําไดหรือไม? 

 เธอพรอมท่ีจะใหอภัยเขาหรือ? 

 มันยากท่ีจะลืมสิ่งท่ีเขากระทําตอเธอหรือ? 

 ทําไมเธอจึงรูสึกเชนนั้น? 
 

บุคคลที่ทําใหฉันเจ็บปวดมากที่สุด    เขากระทําอยางไร 

1………………………………………………………...  1………………………………………………… 

2………………………………………………………...  2………………………………………………… 

3………………………………………………………...  3………………………………………………… 

4………………………………………………………...  4………………………………………………… 

5………………………………………………………...  5………………………………………………… 

6………………………………………………………...  6………………………………………………… 

7………………………………………………………...  7………………………………………………… 

8………………………………………………………...  8………………………………………………… 

9………………………………………………………...  9………………………………………………… 

10………………………………………………………..  10……………………………………………… 

 

 

บุคคลที่ฉันเคยทําใหเขาเจ็บปวด    ฉันกระทําอยางไร 

1………………………………………………………...  1………………………………………………… 

2………………………………………………………...  2………………………………………………… 

3………………………………………………………...  3………………………………………………… 

4………………………………………………………...  4………………………………………………… 

5………………………………………………………...  5………………………………………………… 

6………………………………………………………...  6………………………………………………… 

7………………………………………………………...  7………………………………………………… 

8………………………………………………………...  8………………………………………………… 

9………………………………………………………...  9………………………………………………… 

10………………………………………………………..  10……………………………………………… 
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การเยียวยารักษาความทรงจํา 
  

พระบิดาเจาขา  ลูกขอบคุณพระองคสําหรับพระบุตร  พระเยซูเจาผูทรงยอมพลีพระ

ชนมบนไมกางเขน   มิใชเพียงเพื่อบาปของลูกเทานั้น  แตเพื่อความหวาดกลัวตางๆ ของลูก

ดวย  ขอบพระคุณท่ีพระเยซูเจายังคงเปนเหมือนเดิมท้ังในอดีต  ปจจุบัน  และตลอดไป  

ขอบพระคุณท่ีทรงปรารถนาใหลูกสมบูรณท้ังจิตใจ  วิญญาณ  และรางกาย  ขาแตพระเยซู

เจา ขอพระองคโปรดอยูเคียงขางลูกทุกนาทีของชีวิตลูก โปรดรักษาและทําใหลูกกลับไปยัง

รุนท่ีสามและสี่ และโปรดทําลายเครื่องผูกมัดทางพันธุกรรมท่ีเปนอันตราย 

 ขาแตพระเยซูเจา  พระองคทรงทราบทุกอยางเกี่ยวกับลูก  ทราบต้ังแตกอนลูกจะ

เกิด  ขอบพระคุณท่ีทรงอยูท่ีนั่นในขณะท่ีชีวิตเริ่มเกิด  หากความกลัวหรืออํานาจชั่วขาใดๆ 

สามารถกลํ้ากลายมาใกลในขณะท่ีลูกอยูในครรภมารดา  ขอพระองคทรงชวยลูกใหเปนอิสระ

จากสิ่งเหลานั้น ขาแตพระเยซูเจา ลูกขอบคุณท่ีพระองคทรงประทับอยูเมื่อลูกเกิดมา และ

ทรงรักลูก  (บางคนเกิดมาไมไดรับความรัก  และไมมีใครตองการ  พวกเขารูสึกถึงการถูก

ปฏิเสธ  ขาแตพระเยซู  ขอพระองคทรงเติมความรักอันมีคามหาศาลของพระองคใหกับทุก

คนต้ังแตแรกเริ่ม) 

 ขาแตพระเจา  ขอพระองคทรงยอนกลับไปในทุกเสี้ยววินาทีของชีวิตลูก  ในชวง

แรกๆ ของชีวิตลูก (บางคนตองพลัดพรากจากพอแม  อาจเกิดจากความเจ็บปวยหรือความ

ตาย บางคนเกิดมาในครอบครัวใหญ แตไมไดรับความรักท่ีจําเปน ) ขาแตพระเยซูเจา  ขอ

พระองคทรงยอนกลับไป  และเติมความรูสึกอางวางเหลานี้  โปรดประทานความรักท่ีขาด

หายไป  โปรดนําความเจ็บปวด  ความเสียใจ  ความกลัวตางๆ  กลัวความมืด กลัวความ

ตกตํ่า กลัวสัตวราย  กลัวการสูญเสีย  ออกไปจากชีวิตของลูก  ลูกขอบคุณพระองคท่ีทรง

ปลดปลอยลูกใหเปนอิสระ  และเยียวยารักษาลูก 

 ขาแตพระเจา ลูกวอนขอพระองคโปรดเดินเคียงขางลูกไปโรงเรียน  เวลาท่ีลูกรูสึก

อาย  กลัวท่ีจะตองจากบาน  และออกไปพบกับสถานการณใหมๆ  ขาแตพระเยซูเจา 

บางครั้งลูกรูสึกอับอายขายหนาท่ีโรงเรียน  ขอพระองคโปรดนําความทรงจําไมดีนี้ออกไปจาก

ลูกดวยเถิด  เมื่อครูปฏิบัติไมดีตอลูก  เพื่อนในหองทําใหเสียใจ  ขอพระองคโปรดชวยรักษา

บาดแผลเหลานี้  (บางครั้งลูกกลัวการเขาไปเผชิญสิ่งตางๆ ในชวงปแรกๆ ของการเขา

โรงเรียน กลัวการพูดตอหนาคนหมูมาก กลัวความลมเหลวตางๆ )    ขอบพระคุณท่ีพระองค

ทรงเยียวยารักษา และทรงชวยลูกใหเปนอิสระจากความเจ็บปวดเหลานี้  ลูกขอสรรเสริญ  

และขอบพระคุณพระองค 
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 ขาแตพระเยซูเจา  ขอบคุณสําหรับคุณแมของลูก (สําหรับผูท่ีไมไดรับความรักจากแม 

โปรดเติมความอางวาง ความวางเปลา ดวยความรักของพระองคลงในชีวิตของพวกเขา )  ลูก

วอนขอพระองคโปรดประทับอยูระหวางลูกและคุณแมของลูก  ใหความรักอันประเสริฐของ

พระองคอยูทามกลางเราสองคน  ใหลูกรูจักขออภัยเมื่อลูกทําใหแมเสียใจ  และใหลูกรูจักให

อภัยเมื่อแมของลูกทําใหลูกเสียใจ 

 ขาแตพระเยซูเจา ขอบคุณสําหรับคุณพอของลูก  (สําหรับผูท่ีไมไดรับความรักจากพอ

ของเขาในโลกนี้ โปรดประทานความรักนี้แกพวกเขาดวยเถิด ) ขอพระองคโปรดประทับอยู

ระหวางเราสองคน  ขอใหความรักอันประเสริฐของพระองคชวยประสานรอยราวแหง

สัมพันธภาพของลูกใหกลับดีดังเดิม  ใหลูกรูจักขออภัยเมื่อลูกทําใหคุณพอของลูกเสียใจ  

และใหลูกรูจักใหอภัยเมื่อคุณพอของลูกทําใหลูกเสียใจ 

 ลูกขอถวายพี่ นองชายหญิงของลูกไวกับพระองค เมื่อพวกเขารูสึกอยากแขงขันกัน  

อิจฉากัน  หรือไมพอใจกัน  ขอพระองคชวยประสานความสัมพันธท่ีราวฉานนี้ดวยความรัก  

และอํานาจในการเยียวยารักษาของพระองค  โปรดใหลูกรูจักใหอภัยกับพวกเขา  และรูจัก

ขออภัยจากพวกเขาในสิ่งผิดตางๆ ท่ีไดกระทํา 

 ขาแตพระเจา  ขอบคุณท่ีพระองคทรงอยูกับลูกในชวงชีวิตวัยรุน  เมื่อลูกอยูท่ี

โรงเรียน  มีปญหาใหมๆ เกิดขึ้น และความกลัวตางๆ ในขณะท่ีความทรงจําอันเจ็บปวด

เหลานี้เกิดขึ้นในใจของลูก  ลูกวอนขอพระองคโปรดทรงลบความทรงจํา  และรักษาบาดแผล

ในจิตใจของลูก  นําเอาความรูสึกอับอาย  ความขายหนา ความรูสึกผิด  ความกลัว  หรือ

ความลมเหลวออกไปจากใจของลูกดวยเถิด (บางคนถูกแหยเรื่องเชื้อชาติ  ลักษณะทาทาง  

รูปราง  ฐานะ และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีทําใหรูสึกเจ็บปวดลึกๆ )  โปรดใหแตละคนรับรูวา พระองค

ทรงรักเขา รักเขาเปนพิเศษอยางท่ีเขาเปน และจะอยูเคียงคูกับเขาในทุกๆ สถานการณ 

 ในขณะท่ีพวกลูกเริ่มท่ีจะจากบาน  มีความกลัวใหมๆ  มีความเครียด หรือถูกทําให

เจ็บปวด (บางคนตองการท่ีจะไปเรียนตอ  แตไมสามารถจะทําได  บางคนไมสามารถ

ประกอบอาชีพอยางท่ีหวังได  และรูสึกผิดหวัง )  ขาแตพระเยซูเจา  ขอพระองคโปรดรักษา

บาดแผลท่ีเกิดจากความผิดหวังและเสียใจเหลานี้ดวย 

 ขอบคุณพระองคท่ีทรงประทับอยูในขณะท่ีพวกลูกกาวเขาสูการแตงงาน  (สําหรับ

บางคนท่ีไดรับการเริ่มตนใหมท่ีดี และสําหรับอีกบางคนท่ีเจอกับฝนราย ) ขาแตพระเยซูเจา

โปรดทรงนําความทุกขเสียใจตางๆ ออกไปจากพวกเขา  ขอพระองคโปรดประทับอยูระหวาง

ลูกและคูสมรสของลูก  (ถามีคูสมรสคูอ่ืนๆ โปรดสถิตอยูทามกลางพวกเขาแตละคน )  และ

โปรดเยียวยารักษาดวงใจทุกดวง  ลูกกําลังขอใหคูสมรสของลูกใหอภัยถาลูกไดกระทําผิด 

หรือทําใหเขาเสียใจ และจะใหอภัยเขาถาเขาทําใหลูกเสียใจ ขาแตพระเยซูเจาโดยทางความ
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รักอันศักดิ์สิทธ์ิของพระองค  ลูกขอบคุณท่ีทรงผสานความสัมพันธท่ีราวฉาน  และนําความ

ทรงจําอันเจ็บปวดออกไปจากลูก 

 ขอบคุณพระองค  สําหรับลูกๆ ของเรา  ขอพระองคโปรดนําความรูสึกใดๆ ท่ีลูกไดทํา

ผิดตอหนาท่ีของการเปนพอแม  เมื่อทําโทษลูกๆ อยางไมถูกตอง  ยึดถือตนเองเปนใหญ  

การใชคําพูดท่ีไมดี  หรือใชความโกรธ  ลูกวอนขอพระองคโปรดชวยเยียวยารักษาความ

เสียใจตางๆ  ท่ีเกิดขึ้นเหลานี้  ใหลูกรูจักขออภัยจากพวกเขา และใหอภัยพวกเขาท่ีทําใหลูก

เสียใจ 

 พระเจาขา ชวงเวลาแหงความนากลัวของอุบัติเหตุ ความเจ็บปวย  หรือการผาตัด  

ขอบคุณท่ีพระองคทรงอยูเคียงขางลูก ณ  ท่ีนั้นๆ  ลูกวอนขอพระองคโปรดนําเอาความหวาด

ผวา  ความกลัว  และความทรงจําท่ีเจ็บปวดเหลานี้ไปจากลูก  ใหลูกพนจากบาดแผลทาง

จิตใจเหลานี้ดวยเถิด  ขอบคุณพระองคท่ีทรงประทับอยูในยามท่ีลูกเศราโศก ขอบคุณ

พระองคท่ีทรงอยูเคียงขางลูก คอยชวยเหลือ แบงเบาภาระ และนําความเศราโศกเสียใจ  

ความทุกขตางๆ ไปจากลูก ขอบคุณพระองคท่ีทรงประทานความยินดีและความสงบแกลูก 

 ขาแตพระเยซูเจา  บัดนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองคท่ีทรงยอนกลับไปยังทุกเสี้ยว

วินาทีของชีวิตลูก  ในชั่วครูท่ีผานมา  ขอบพระคุณท่ีทรงเยียวยารักษาบาดแผล  รักษาความ

ทรงจําอันเจ็บปวดและความกลัวตางๆ ใหผานพนไป  ขอบพระคุณสําหรับการเติมชีวิตของ

ลูกดวยความรักของพระองค ทรงชวยใหลูกรักตนเอง  รักผูอ่ืน  เปนพระองคเอง  พระเยซู

เจาขาท่ีทรงสอนใหลูกรูจักรัก  ขอบพระคุณท่ีทรงประทานสันติสุขใหแกลูก  และสําหรับการ

ลงลึกชําระลางจิตใจอันมืดมัวของลูกใหสะอาด 

 ขอขอบพระคุณท่ีพระองคทรงรักษาอารมณ  จิตใจ  และความทรงจําของลูก   

 ขาแตพระเยซูเจา   ขอบคุณพระองคสําหรับการกระทําท้ังหมดนี้  ลูกขอถวาย

สรรเสริญและรุงโรจนแดพระองค  ลูกวอนขอท้ังนี้ในพระนามของพระองค  อาแมน 
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การตายในแบบท่ีเราปรารถนา 
  

ถามีบางอยางท่ีแนนอน และบางอยางท่ีจริงแท ก็คงไมมีอะไรแนนอน และแทจริง

มากไปกวาความจริงท่ีเกี่ยวกับความตาย  เรามักไมคอยคิดถึงความตาย  หรือไมเคยคิดเลย 

หรือนานๆ คิดครั้งหนึ่ง โดยท่ัวไปแลวคนสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะไมพูดถึงมัน  ไมมีใครกลาท่ี

จะเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับความตาย  หรือตองจะนําหัวขอนี้มาพูดคุยกัน  ไมวาชาหรือ

เร็ว เราก็ตองเผชิญกับความตาย เรามีความหวังวาการตายจะนําเรากลับไปยังบาน  เราจึง

ตองเตรียมตัวใหพรอม ใหคิดวิธีการท่ีจะเตรียมเราใหพบกับความตายอยางดี  และมีความสุข 
 ฉันตองการจะตายเม่ืออายุ....................................................................................... 

 ทางเลือกเกี่ยวกับความตาย 

(  )  สงครามและความรุนแรง.................................................................................... 

(  )  อุบัติเหตุ........................................................................................................... 

(  )  ตายโดยธรรมชาติ.............................................................................................. 

(  )  เจ็บปวยเปนโรคตาย.......................................................................................... 

(  )   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะการจัดงาน 

(  )   ฝงศพ     (  )  เผาศพ 

 บุคคลที่อยากจะแจงขาวทันทีเม่ือฉันตาย 

ช่ือ         เบอรโทร  

1………………………………………………………...  1………………………………………………… 

2………………………………………………………...  2………………………………………………… 

3………………………………………………………...  3………………………………………………… 

4………………………………………………………...  4………………………………………………… 

5………………………………………………………...  5………………………………………………… 

 

 พิธีการในงานศพ 

1. สถานที่จัด……………………………………………………………………………………………………… 

2. จํานวนวันที่จัดภาวนาให...………………………………………………………………………………… 

3. สถานที่ฝงศพ…………………………………………………………………………………………………… 

4. สีและประเภทดอกไม…………………………………………………………………………………………. 

5. สีและประเภทเคร่ืองแตงกาย……………………………………………………………………………… 

6. ชางแตงตัวและแตงหนาศพ………………………………………………………………………………… 
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7. ลักษณะพิธี  ( ) เล็กๆ 

( ) เปดเผย 

( ).......................................................................................... 

 การประกอบพิธีในงานศพ 

ก. พระสงฆที่ตองการใหมารวมพิธีในงานศพของฉัน 

1……………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………….……………………… 

4…………………………………………………………………………………….……………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………… 

 ข. ผูเทศนในงานศพของฉัน……………………………………………………………………………………… 

ค. ผูบรรเลงเพลง  ดนตรี  ในพิธีศพ……………………………………………………………………………. 

ง. เพลงที่รองในพิธี 

1……………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………….……………………… 

4…………………………………………………………………………………….……………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………… 

จ. ผูอานบทอาน 

  1…………………………….. อานโดย …………………………………………………… 

  2…………………………….. อานโดย …………………………………………………… 

  3……………………………… อานโดย…………………………………………………… 

ฉ. คนแบกศพ 

  1……………………………………… 4………………………………………… 

  2…………………………………….. 5………………………………………… 

  3…………………………………….. 6………………………………………… 

 

 ความตั้งใจคร้ังสุดทายและพินัยกรรมกอนตาย 

ส่ิงที่ตองการ      ส่ิงที่ไมตองการ  

1…………………………………………   1………………………………………… 

2…………………………………………   2………………………………………… 

3…………………………………………   3………………………………………… 

4…………………………………………   4………………………………………… 

5…………………………………………   5………………………………………… 
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การเดินทางสูความตาย 
 

ใหจินตนาการวาเธอกําลังจะตายคืนนี้  และในขณะท่ียืนอยูตอพระพักตรพระเจา 

พระองคถามเธอวา 

เพราะเหตุใดเราจึงควรจะมอบชีวิตนิรันดรใหกับเธอ? 

 

 
 

 

 

เธอจะตอบพระองควาอยางไร? 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความตั้งใจสุดทาย 

และพินัยกรรมกอนตายของฉัน 
 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

ลายเซ็น………………………….………………………. 

 

 วันที่ ………….……………………….………………

…….. 
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บันทึกมรณกรรม (Obituary) 
  

เขียนบันทึกมรณกรรมของเธอ  ไมตองเขียนในสิ่งท่ีเธอไมอยากใหมีในนั้น  แตให

เขียนถึงสิ่งท่ีเธอคาดหวังไวหรือตองการใหมีในบันทึกมรณกรรมของเธอเอง  เขียนตาม

จินตนาการ  โดยไมตองเสียเวลาคิดหรือกล่ันกรองกอนเขียนจริง  ใหคุณเขียนลงไปเลยแลว

คอยเพิ่มเติมแกไขทีหลัง 

 

 
 

 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.............................................................. ...........

.................. 
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บานท่ีปลอดภัย 
 

ฉันอยูบานในสวรรคกับบุคคลท่ีฉันรัก 

โอ! ชางมีความสุขสดใส 

ชางเปนความยินดี  และสวยงามท่ีสมบูรณ 

ในแสงแหงนิรันดรนี ้

ไมมีความเจ็บปวด  หรือความเศราโศกอีกตอไป 

บานแหงความปลอดภัยในสวรรค 

เธอแปลกใจไหมวาทําไมฉันจึงมีความสงบเชนนี้ 

ขณะเดินไปในหุบเขาท่ีมีเงามืด 

โอ! ความรักของพระเยซูทอแสงมา 

ความมืด  และความกลัวมลายหายไป 

พระองคเสด็จลงมาหาฉัน 

ในหนทางท่ียากลําบาก 

พระเยซูทรงจูงมือฉันนําไป 

ฉันจะสงสัยหรือหวาดหว่ันไดอีกหรือ? 

จะไมมีความโศกเศราอีกตอไป 

มีแตความรักท่ียังคงอยู 

พยายามมองไปยังเงามืดของโลก 

พยายามสัมผัสพระประสงคของพระบิดาของเรา 

มีงานท่ียังคงรอคอยเธออยู 

จึงไมควรยืนอยูอยางเกียจคราน 

จงทําในขณะท่ีเธอยังคงมีชีวิตอยู 

เธอจะไดพักผอนในพระหัตถของพระเยซ ู

เมื่องานเหลานั้นเสร็จสมบูรณ 

พระองคจะทรงเรียกเธอกลับบาน 

โอ!  ความยินดีท่ีไดพบกัน 

โอ!  ความยินดีท่ีเธอมาบาน 



 

 70 

บทสวดขอใหรอดพนจากการตายในแบบท่ีไมไดจัดเตรียม 
พระเยซูพระผูเมตตา ดวยพระมหาทรมาน พระโลหิต และการส้ินพระชนมของพระองคที่ชวย

ลูกใหรอด ลูกขอพระองคใหลูกรอดพนจากการตายที่ไมไดจัดเตรียมไวสําหรับลูก 

พระเยซูผูพระทัยดี โดยการเฆี่ยนตีและการสวมมงกุฎหนาม โดยการถูกตรึงกางเขน และความ

เจ็บปวดทรมานใจ และโดยความดีงามของพระองค ลูกขอออนวอนพระองค โปรดอยาใหลูกตายในทันที 

ตายโดยปราศจากศีลศักด์ิสิทธ 

พระเยซูผูเปยมดวยความรัก  เจานายและพระผูเปนเจาของลูก  โดยพระมหาทรมานของ

พระองค โดยเลือดและบาดแผลศักด์ิสิทธของพระองค และคําพูดสุดทายที่พระองคเปลงเสียงรองบนไม

กางเขน “ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา ทําไมพระองคจึงทรงทอดทิ้งขาพเจาเลา? ” และคําพูดที่วา “พระ

บิดาเจาขา ขาพเจาขอมอบจิตขาพเจาไวในพระหัตถของพระองค ” ลูกวอนขอพระองคโปรดชวยลูกให

รอดพนจากการตายในปจจุบันทันดวน และดวยพระหัตถของพระองค พระผูไถของลูก ผูสรางและขัด

เกลาลูก ขอใหลูกไดสํานึกในบาป   และตายอยางเปนสุขในความรัก  และเมตตาของพระองค ทั้งน้ี 

เพราะลูกตองการที่จะรักพระองคสุดจิตสุดใจลูก สรรเสริญพระองค และขอพรจากพระองคตลอดนิรันดร 

บทสวดภาวนาตอพระเยซูสําหรับการตายอยางเปนสุข 
 ขาแตพระเยซูเจาขา  พระองคคือองคแหงความดีงามและความเมตตา  ลูกมาอยูตอหนา

พระองคดวยใจสุภาพ และสํานึกผิดบาป ลูกมาเพื่อมอบเวลาสุดทายของลูกใหพระองคผูซึ่งรอคอยลูก

หลังจากเวลาน้ันของลูก 

 เม่ือเทาของลูก ไมสามารถกาวเดินตอไปได เปนสัญญาณเตือนวา การเดินทางของลูกบนโลกน้ี

กําลังปดฉากลงแลว ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือมือที่ส่ันเทาของลูก ไมมีแรงจะหยิบจับไมกางเขนของพระองคอีกตอไป ลูกไมสามารถทําส่ิงใด

ตามปรารถนาเพราะความทุกขทรมานที่โถมทับลูกบนเตียง ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยมดวย

ความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือริมฝปากของลูกจะเปลงพระนามของพระองคเปนคร้ังสุดทาย ขาแตพระเยซู ผูเปยมดวย

ความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือหนาของลูกเร่ิมซีด และเต็มไปดวยเหง่ือซึ่งบงบอกวาลูกกําลังใกลตาย ขาแตพระเยซู ผูทรง

เปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือหูของลูก ซึ่งอีกไมนานจะไมไดยินเสียงของมนุษยพูดอีกแลว แตหูของลูกจะไดยินเสียงซึ่งเปน

อมตะที่จะพิพากษาลูกตลอดกาล ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตา

ลูกดวยเทอญ 

 เม่ือลูกไดรับความทรมานไปทั่วรางกาย และจิตใจ เม่ือคิดถึงบาป และกลัวการที่จะถูกตัดสิน

พิพากษา  ตองตอสูกับฝายตรงขามพระองคที่พยายามทําใหลูกสงสัยในเร่ืองการใหอภัยของ

พระองค ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือนํ้าตาหยดสุดทายของลูกถูกหลั่งออกมา ซึ่งเปนสัญญาณของการส้ินสุดของลูก ไดโปรดรับมัน

เปนเคร่ืองบูชาสําหรับการชดเชยบาปเพื่อในเวลาที่นาสะพรึงกลัวของชีวิตลูกดวย  ขาแตพระเยซู

ผูทรงเปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 
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 เม่ือลูกไมสามารถรับรูอะไรไดอีกตอไป เม่ือโลกที่กําลังอยูเบื้องหนาลูกกําลังคอยๆ หายไป และเม่ือ

ความทรมานตางๆ ความเศราโศกเสียใจในความตาย กําลังจะเขามาหาลูก ขาแตพระเยซู ผูทรง

เปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือวิญญาณของลูกกําลังจะหลุดลอยจากรางกายที่ซีด เย็น และไรชีวิตของลูก โปรดรับการตาย

ของลูก เพื่อเห็นแกความรัก และความซื่อสัตยของลูกที่มีตอพระองค ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยม

ดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

 เม่ือวิญญาณของลูกจะปรากฏตอหนาพระองค ผูทรงพระสิริรุงโรจน และเปนอมตะ โปรดอยา

ปฏิเสธหรือเบือนหนาหนีลูก กรุณารับลูกไวในออมกอดแหงรักของพระองค เพื่อที่จะรองสรรเสริญ

พระองคตลอดกาล ขาแตพระเยซู ผูทรงเปยมดวยความเมตตา โปรดเมตตาลูกดวยเทอญ 

บทสวดถึงพระบิดาในสวรรค 
 ขาแตพระเจา พระองคผูตัดสินลูกใหส้ินใจ ผูซึ่งปกปดวันเวลาของความตายมิใหลวงรู โปรดชวย

ใหลูกดําเนินชีวิตในแตละวันใหอยูในความรักความเมตตาของพระองค เพื่อใหลูกสมควรกับการตายใน

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค ลูกวอนขอโดยผานทางคุณความดีของพระเยซูคริสตเจา ผูเปนหน่ึง

เดียวกับพระองค และพระจิต ตลอดนิรันดร อาแมน 

 

บทสวดวอนขอนักบุญโยเซฟเพื่อใหไดรับเกียรติ...ตายอยางมีความสุข 
 ขาแตเธอนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย  ผูมีความดีงาม  ผูอภิบาลและคุมครองพระ

เยซูเจา และในขณะสวมกอดพระองคดวยความรัก ทําใหเธอรับรูลวงหนาถึงความชื่นชมยินดีในสวรรค 

เธอผูรับเอาการใหอภัยบาปของเราจากพระเจา ขอใหเราเลียนแบบอยางความดีของเธอ เพื่อใหพวกเรา

เดินอยูบนหนทางที่จะนําไปสูสวรรค   ผานทางความรักที่เธอนักบุญไดรับจากการมีพระเยซูและพระนาง

มารียอยูใกลๆ เตียง ในขณะที่เธอกําลังใกลตาย ในออมแขนของพระนางและของพระบุตรอยางสงบสุข 

ลูกภาวนาตอเธอนักบุญใหปกปองลูกจากศัตรูทางจิตวิญญาณของลูกในชวงชีวิตสุดทายของลูก   เพื่อ

ชโลมใจลูกใหนึกถึงแตความหวังในแผนดินสวรรคโดยลูกอาจจะกลาวถึงพระนามอันศักด์ิสิทธิ์ดังน้ี 

เยซู มารีอา โยเซฟ อาแมน 

ตามพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อรับพระคุณการุณย 

ขาแตพระบิดา.... วันทามารีอา.... สิริพึงมี.... 

เพื่อผูที่จะตายกอนพวกเรา 

ขาแตพระบิดา.... วันทามารีอา.... สิริพึงมี.... 

สําหรับวิญญาณในไฟชําระ 

ประทานการพักผอนตลอดนิรันดร แกเขาเถิดพระเจา 

ขอใหความสวางตลอดนิรันดรฉายแสงมาสูเขา 

ขอใหเขาไดพักผอนในสันติภาพเทอญ อาแมน 
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