แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 5 เทศกาลธรรมดาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาตรัสสอนใหประชากรใหมเปนพยานถึงพระองค
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระคริสตเจา องคชีวิตและความดี
ทาทีคริสตชน : แบงปนและเปนพยาน
การดําเนินชีวิต : ทํากิจเมตตา แบงปนโดยไมหวังผลตอบแทน
บทนํา
หัวขอของวันนี้หันมาเนนที่ชีวิตของประชากรใหมในอาณาจักร ซึ่งเปนเหมือนกับคําตอบตอการเผย
องคของพระเยซูเจาในฐานะเปนแสงสวางและองคความรอดในอาทิตยที่ผานมา เพราะพระเยซูเจาทรง
เปนความสวางและความรอด ประชากรใหมจึงตองเปน “เกลือของแผนดิน ” เปน “แสงสวางสองโลก ”
เหมือนกับที่พระเยซูทรงเปนแสงสวางและความรอดของโลก พระเยซูคริสตเจาทรงประทานแนวทาง
แหงความสุข 8 ประการ (เมื่อสัปดาหที่ผานมา) ทําใหคริสตชนเห็นชัดเจนวา หากแตละคนปฏิบัติตาม
ยอมทําใหตนเองเปน “พยานถึงพระคริสตเจา”
ดังนั้นในวันนี้คริสตชนควรทบทวนดูตนเองวา เราแตละคนไดเปนแสงสวางแหงความจริงหรือไม หรือ
เราแตละคนเปนเหมือนเกลือดองความดีหรือไมเชนกัน

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 58:7-10
สดด 112

บทอานที่ 2

1 คร 2:1-5

พระวรสาร

มธ 5:13-16

ความสวางจะออกมาจากเจาดั่งรุงอรุณ
ความสวางจะโผลขึ้นมาในความมืดเพื่อคนชอบ
ธรรม
ขาพเจาประกาศหลักฐานของพระคริสตเจา ผูถูก
ตรึงกางเขน
พวกทานเปนความสวางของโลก

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระคริสตเจาทรงมอบภารกิจแกศิษย : เกลือของแผนดิน แสงสวางสองโลก
ในพัฒนาการทางความคิดและประสบการณความเชื่อของ นักบุญ มัทธิว คําสอนตอนนี้ของพระเยซูเจา
เปน ภาคผนวกหลังคําสอนเกี่ยวกับความสุขแทจริง 8 ประการและยังเปนบทนํากอนคําสอนเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมระดับสูง สําหรับ นักบุญ มัทธิว นี่เปนเงื่อนไขอีกประการหนึ่งของศิษยผูตองการอยูใน
พระอาณาจักรที่พระเยซูเจาทรงประกาศ
การเปนเกลือของแผนดินและแสงสวางสองโลกเปนภาพเปรียบเทียบ เพื่อบอกถึงภารกิจของศิษย
ทามกลางมนุษยชาติ การเปนเกลือที่ใหรส การเปนแสงสวางดวยกิจการดี เปนภารกิจที่พระเยซูทรงสอน
ใหศิษยกระทํา เพื่อวาผูใดเห็น ผูนั้นจะไดระลึกถึงพระบิดาเจาและถวายการสรรเสริญพระองค
พระเยซูเองตรัสถึงพระองควา “ทรงเปนแสงสวางของโลก ” (ยน 8:12)ในพระธรรมเดิม มีการกลาวถึง
อิสราเอลวาเปน “แสงสวางของประชาชาติ ” (อสย 42:6)และในลัทธิยิว แสงสวางหมายถึงพระวิหาร
หรือหมายถึงธรรมบัญญัติ หรือบุคคลสําคัญทางศาสนา ทําใหเห็นวา บทบาทดังกลาวไดผานมายังศิษย
ซึ่งเปนประชากรใหมของพระเจา เมืองที่ นักบุญ มัทธิวพูดถึงสําหรับคนสมัยนั้นคงนําผูฟงกลับไปยัง
เยรูซาเล็มอยางไมตองสงสัย ทําใหเราเห็นความหมายสําคัญของแสงสวางของความรอดที่มาจาก “พระ
วาจาของพระเจา”

1.2 เปนพยานถึงพระคริสต ดวยการแบงปนชีวิต
ความหมายของการเปนเกลือและแสงสวางสําหรับศิษยปรากฏชัดเจนเมื่ออานเทียบกับคําสอนของ
ประกาศกอิสยาหในบทอานที่ 1 ซึ่งชัดเจนมากถาอานในบริบทของชาวยิวที่ใหความสําคัญกับ
เอกลักษณของตัวเองดวยการถือตามพิธีจารีตภายนอกของชาวยิวอยางเครงครัด และถือวาการสราง

วิหารใหมขึ้นทดแทนหลังเกาที่ถูกทําลายเปนเปาหมายสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อิสยาหกลับสอนใหเอา
ใจใสกับการทําความดีตอเพื่อนพี่นอง ตั้งแตการแบงปนอาหารใหกับผูหิวโหย ใหที่พักอาศัยแกคนจน
ใหเสื้อผาแกผูที่ไมมี ไมเบือนหนาหนีจากพี่นอง เลิกกดขี่ขมเหง เลิกพูดไรสาระ ซึ่งเมื่อทําดังนี้ อิสยาห
สอนวา “แลวความสวางของเจาจะโผลขึ้นในความมืด”
การเปนพยานถึงพระคริสตเจา การแสดงเอกลักษณของการเปนคริสตชนจึงไมไดอยูที่การมาวัด ไมได
อยูที่ตัวอาคาร แตอยูที่กิจการดีซึ่งกระทําเพราะประสบการณของความรอดที่ไดรับจากพระเจา พิธี
ขอบพระคุณเปนประสบการณของความรอด พน ที่เราสัมผัสดวยตัวเองครั้งแลวครั้งเลา แตนี่เปน
ประสบการณที่ไมไดจบลงในตัวเอง การไดรับความรอด พน ไมไดเปนพระคุณ “สวนตัว ” แตเปน
พระคุณที่พระเจาทรงเรียกรองศิษยของพระเยซูใหแพรกระจายออกไปสูเพื่อนพี่นองดวยกิจการดีที่
กระทําในฐานะเปนผลของการไดรับความรอดพน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การสื่อสัญลักษณของพระคริสตเจาผูเปนองคชีวิต และความเชื่อที่มีความสําคัญอยางยิ่งในพิธีกรรม ผู
จัดเตรียมพิธีกรรมควรจัดเตรียมทั้งบุคลากรและสิ่งของจําเปนเพื่อสื่อความหมายถึงพระธรรมล้ําลึกของ
พระคริสตเจาเปนไปได บริเวณนอกวัดอาจจะมีโปสเตอร หรือคําขวัญรวมทั้งการจัดพิมพสารวัด ไดสื่อ
ความหมายถึง การเปนองคชีวิตและความดี

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกรกลาว ถึงการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณของวันนี้
วาจะชวยสรางบรรยากาศของการไดเขาไปสัมผัสกับ
ความรอดพนในพระธรรมล้ําลึกปสกาที่พระคริสตองค
ความดี ไดแบงปนชีวิตแกเรา
- ควรจัดหาเทียน (แสงสวาง ) และเกลือ จัดวางใน
ตําแหนงเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของพระวาจา
ภาควจนพิธีกรรม
- เพลงตอบรับพระวาจา (เพลงสดุดี 112) ของวันนี้เปน

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

การแสดงออกถึงความเขาใจในความหมายของการเปน
แสงสวาง หาวิธีหรือบทเพลงที่ตอบรับพระวาจาและ
พระวรสารอยางเหมาะสม
บทพระวรสาร ระหวางรับฟงพระวรสาร อาจจะให
ผูชวยพิธีกรรม หรือกลุมบุคคลที่จัดเตรียมไว ถือเทียนที่
รับจากประธาน หรือจากพระแทนถือไวในมือระหวาง
การอานพระวรสาร

- ขบวนแหของถวาย ควรมีเทียน และพิธีกรอาจจะอธิบาย
สั้นๆ ถึง ความหมายของการเปนเกลือและแสงสวางที่ดี
ที่สุดของคริสตชน คือ ความรักที่ผานทางเงินทําบุญ และ
เครื่องบูชาที่จะเอาไปชวยเหลือคนยากจนในโอกาส
ตอไป
- บทนําขอบพระคุณ ควรใชวันอาทิตยเทศกาลธรรมดา
แบบที่ 1 ซึ่งเนนย้ําที่การเปนประชากรใหม ซึ่งผานพน
จากความมืดสูความสวางและใหการรับพระกายพระ
โลหิตเปนประสบการณของการไดรับความรอด พน
และการผูกมัดตัวเองที่จะเปนพยานถึงพระคริสตเจาดวย
กิจการดี
- บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ พระสงฆควร
แนะนําสําหรับสัปดาหนี้เปนพิเศษ เพื่อชวยสรางความ
ตระหนักถึงประสบการณของความรอด พน และความ
รูคุณ เพื่อกลับเปนแรงสงสําคัญตอการเปนแสงสวาง
ของโลกดวยกิจการดี ซึ่งเปนผลของความรอด พน ที่
ไดรับ
-

-

ควรขับรองบทเพลง ซึ่งเชื่อมโยงการฉลองกับการ
ดําเนินชีวิตจริงของคริสตชน
สภาวัด/พระสงฆ ออกมาทักทายสัตบุรุษกอนกลับบาน

หรือครูออกมาทักทายเด็กๆ นักเรียนกอนกลับบาน
(ออกจากวัด)

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

ประธาน

พี่นองที่รัก ใหเรารวมใจกันวิงวอนขอพระหรรษทานจากพระบิดาเจา ผูทรงเปนองคแหงความ
รัก และการใหอภัยอยูเสมอ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ ตลอดจนผูแพรธรรมทุก
ทาน จะไดเปน ผูอภิ บาลที่ดี ในการนําประชากรของพระเจาไปในทางแหงความรอด พน
ดวยความรัก เสียสละ สุภาพ ออนโยน ตามแบบอยางของพระคริสตเจา ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งใหหลาย
เราภาวนา
3) เพื่อบรรดาคริสตชน จะไดเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน ในการประกาศขาวดี แหง พระ
อาณาจักรพระเจา ใหแผขยายไปถึงทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกแหงหน และกระทําหนาที่นี้
อยางซื่อสัตย ดวยความกระตือรือรน และกลาหาญเสมอ
ใหเราภาวนา
4) เพื่อกระแสเรียกการเปนพระสงฆและนักบวช โปรดใหเยาวชนชาย
-หญิงที่มีใจกวาง
เสียสละอุทิศตน และยินดีตอบรับการเรียกของพระองคใหมาตองานของพระองคในโลกนี้
มีจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะจากครอบครัวคริสตชนในเขตวัดของเรา
ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมกันอยู ณ ที่นี้ จะไดรูจักเสียสละตน เองโดยไมมีเงื่อนไข หากมีความ
ตองการที่ใด โปรดใหเราเปนคนแรกที่หยิบยื่นความชวยเหลือไปให โดยการบริจาค ปจจัย
หรือกาวไปใหความบรรเทาทุกขแกเขา ใหเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา ผูเปนองคชีวิตและความ ดีพรอม โปรดใหแสงแหงพระเมตตา ของพระองค
มาประทับอยูเหนือขาพเจาทั้งหลาย บันดาลใหขาพเจาทั้งหลายหลุดพนจากความมืดมนแหง
บาป กลับมาสูทางของพระองค และมั่นคงอยูในทางของพระองคตลอดไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การเปนพยานถึงพระคริสตเจาดวยการแบงปนชีวิตเปนผลที่ตามมาของประสบการณกับความรอด พนที่
ไดสัมผัสในพิธีบูชาขอบพระคุณ กิจการดีที่กระทําซึ่งตองกลับเปนเอกลักษณของการเปนคริสตชน ซึ่ง
พระเยซูเจาไดสอนเราใหทําความดีตอพี่นอง
สิ่งที่ใหเอกลักษณกับกิจการดีของศิษยของพระเยซูคือ การพลีองคบนกางเขนของพระเยซูเจา ซึ่งในการ
พลีองคนั้น มีสามองคประกอบที่สัมพันธกัน ไดแก
1. ผูรับการพลีองคคือพระบิดา กิจการดีที่เรากระทําจึงเปนการทําไปเพื่อถวายการสรรเสริญพระบิดา
พระองคเปนจุดมุงหมายของทุกการกระทําของเรา
2. สิ่งที่ถูกพลีคือพระคริสตเจาเองกิจการดีที่เรากระทําจึงไมใชสิ่งที่นอกเหนือไปจากตัวเอง เปนการ
พลีถวายจิตใจหรือทาทีที่อยูภายใน ซึ่งกระทําไปโดยไมหวังสิ่งตอบแทน สวนการกระทําภายนอก
เปนการแสดงออกอยางเปนรูปธรรมของทาทีดังกลาว อยางไมมีเงื่อนไข
3. ผลของการพลีองคของพระคริสตเจาคือความรอดของโลกกิจการที่กระทําจึงสงผลตอความรอด พน
ของโลก กิจการดีจึงไมเปนการกระทําที่จบสิ้นในตัวเอง

3.1 ทาทีของการแบงปน และเปนพยาน
“ผูที่มีมากกวา ยอมมีหนาที่ตองแบงปน ” ถือวาเปนหัวใจของคริสตชนที่ปรารถนาจะเลียนแบบอยาง
พระเยซูผูเปนองคแหงความดี และทุกคนตองมีทาทีของการใหโดยไมลังเลใจเลย

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
คริสตชนตองพรอมเสมอที่จะแบงปนสิ่งที่ตนเองมีอยูใหกับผูที่ขาดแคลนและเดือดรอน โดยเริ่มจาก
ชุมชนหรือหมูบานที่เราอาศัยอยู หรือหากมีความตองการที่ใด เราจะเปนคนแรกที่จะหยิบยื่นความ
ชวยเหลือไปให โดยการบริจาคหรือกาวไปใหความบรรเทาความทุกขของพวกเขาใหแบบที่เรียกวา
“ใหจนรูสึกเจ็บ”

แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: เราเปนใคร
ในชีวิตประจําวัน เราตองรูจักเอาใจใสตอสิ่งทีมีความสําคัญเปนอันดับแรก สิ่งใดที่สําคัญกวาตองมา
กอน การภาวนาในครอบครัวและการนมัสการแมจะทําในวัดที่ราคาแพงและประดับประดาไวอยางดีก็ยังไม
เพียงพอชุมนุมชาวคริสตเองจะตองใหความหวงใยแกสังคม มิฉะนั้น พวกเขาจะไมเปนเกลือในชุมชน ไมเปน
นครที่ทุกคนแลเห็นได ไมเปนแสงสวางสําหรับผูที่เดินอยูในความมืด สองอาทิตยที่แลว (อาทิตยที่3) ไดมีการ
นําเสนอความคิดเกี่ยวกับการที่ทุกคนควรเปนสานุศิษยและศาสนบริกร พระวรสารวันนี้ก็เสนอความคิด
เดียวกันแตใชรูปแบบของคําเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนเกลือหรือนครที่ตั้งอยูบนภูเขาและแสงสวาง
บทอานแรกอธิบายถึงสิ่งที่เปนแนวการปฎิบัติ การตัดบางสิ่งบางอยางออกไปจากตัวพวกทาน (การกด
ขี่ คําพูดที่มุงราย) และแบงปนสิ่งที่พวกทานมี “เมื่อนั้น แสงสวางของทานจะปรากฎออกมาดังอรุโณทัย ” อะไร
เปนสิ่งที่ตองมาเปนอันดับแรกในสภาอภิบาลวัดของทาน ? ความสนใจในการนมัสการบูชา หรือเครื่องประดับ
ราคาแพงๆ สําหรับบริเวณพระแทนหรือการปรับปรุงลานจอดรถ ? แตมีคนจนและผูยากไรในชุมชนของพวก
ทานหรือไม? มีสิ่งใดที่ทําเพื่อผูสูงอายุ หรือผูที่โดดเดี่ยวเดียวดาย?
การแบงปนเวลา และตนเองใหผูอื่นอาจเปนสิ่งสําคัญในสังคมของเราที่ไมมีความสนใจในบุคคล มาก
เทากับการแบงปนอาหารใหกับผูอื่น เพราะนั่นเปนเครื่องหมายแหงคุณคาของคริสตชนในฐานะเปนเกลือและ
“เขาใหคนขัดสนจนทุกอยาง ดวยใจกวางเอื้ออารีมิมีหนาย” (เพลงสดุดี ตอบรับพระวาจา)ทานสามารถ ทําอะไร
ไดบาง? ถาทานไมเปนสมาชิกของสภาภิบาล ทานเปนสมาชิกคนหนึ่งของวัดหรือไม?
บทอานที่ 1 อสย 58 : 7-10
ประกาศกนิรนามผูหนึ่ง (ผูประพันธ อสย 56-66 เรียกกันวาอิสยาหที่สาม) กลาวแกชาวฮีบรูที่กลับมา
จากถิ่นเนรเทศบาบิโลน ในความยินดีที่เพิ่งไดรับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาไดตั้งความหวังไว
สูงเกินไป
ประชากรของพระเจาจะตองแสวงหาบางสิ่งที่ลึกซึ้ง และเที่ยงแทมากกวาประสบการณของการไดรับ
เสรีภาพเทานั้น ผูเขียนไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจะไดมีสวนในพระสัญญา (ที่ใหกับเราดวยเชนกัน) วา
“แลวนั้น บาดแผลของพวกทานจะไดรับการรักษา”

บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
องคพระผูเปนเจาตรัสวาดังนี้ “จง
แบงปนอาหารกับผูหิวโหยนําคนยากจนไรที่อยูอาศัยเขามาในบาน
ใหเสื้อผาแกผูที่ทานเห็นวาไมมีเสื้อผาสวมและไมหันหนาหนีจากญาติพี่นอง
แลวความสวางของทานจะขึ้นมาเหมือนรุงอรุณแผลของทานจะหายอยางรวดเร็วความชอบธรรมจะเดิน
นําหนาทานและพระสิริรุงโรจนของพระยาหเวหจะเดินตามทาน
ทานจะทูลขอ และ องคพระผูเปนเจา จะทรงตอบทานจะรองขอความชวยเหลือและพระองคจะตรัสวา
“เราอยูที่นี่”
ถาทานจะเลิกขมเหงผูอื่นเลิกชี้หนากลาวหาและพูดรายตอเขาถาทานแบงอาหารใหแกคนหิวและ
ตอบสนองความตองการของผูมีทุกขความสวางของทานจะปรากฏขึ้นในความมืดและความมืดของทานจะเปน
เหมือนเวลาเที่ยงวัน
บทอานที่ 2 1 คร 2 : 1-5
ปรัชญาชีวิตของคริสตชนไดรับการนิยามวา คือ การแบงปน (บทอานที่ 1 ) โดยเฉพาะตนเอง การ
แบงปนที่นําความเจ็บปวดมาใหและอาจจะเปนกางเขน ( “พระเยซูคริสตเจาและพระองคผูถูกตรึง ” เปนแบบ
ฉบับของทาน) นี่เปน “ปรีชาญาณ” ซึ่งหลายคนไมยอมรับ
นักบุญเปาโลตระหนักวามีสมาชิกชาวโครินธซึ่งไมยอมรับสิ่งนี้เชนกันดังนั้น ทานจึงเนนวา
“ความเชื่อ
ไมไดอยูที่ปรีชาญาณของมนุษย แตอยูที่อํานาจของพระเจา”เราควรภาวนาเพื่อสิ่งนี้อยางสม่ําเสมอ
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ ฉบับที่หนึ่ง
พี่นองทั้งหลาย เมื่อขาพเจามาพบทาน ขาพเจามิไดมาประกาศธรรมล้ําลึกเรื่องพระเจาโดยใชสํานวน
โวหาร หรือโดยใชหลักเหตุผลอันฉลาดปราดเปรื่อง ขาพเจาตัดสินใจวาจะไมสอนเรื่องใดแกทานนอกจากเรื่อง
พระเยซูคริสตเจา คือพระองคผูทรงถูกตรึงกางเขน ขาพเจายังอยูกับทานดวยความออนแอ มีความกลัวและ
หวาดหวั่นมาก วาจาและคําเทศนของขาพเจามิใชคําพูดชวนเชื่ออยางชาญฉลาด แตเปนถอยคําแสดงพระ
อานุภาพของพระจิตเจา เพื่อมิใหความเชื่อของทานเปนผลจากปรีชาญาณของมนุษย แตเปนผลจากพระ
อานุภาพของพระเจา

พระวรสาร มธ 5:13-16
เราคืออิสราเอลใหม (บทอานที่1) และดวยการหยั่งรูที่ไดมาจากความเชื่อ (บทอานที่ 2)เราจะตองเปน
“เกลือของแผนดิน” แตเมื่อเกลือถูกละลายไปในอาหารแลวนั่นแหละ จึงจะสามารถใหรสเค็มของมันได “ทาน
เปนแสงสวางของโลก” แสงสวาง จะใหความสวางได ก็ดวยการแผรังสีออกไปในความมืดเทานั้น
ดวยการสูญเสียตนเอง (การแบงปนตนเอง)เทานั้น ที่เราอาจให
“รสชาติ ” แกชีวิต แกเพื่อนพี่นองที่ขาด
แคลนและใหความสวางแกทางเดินของพวกเขาเมื่อพวกเขาสะดุดลมลง
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
ครั้งหนึ่ง พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา
“ทานทั้งหลายเปนเกลือดองแผนดิน ถาเกลือจืดไปแลว จะเอา
อะไรมาทําใหเค็มอีกเลา เกลือนั้นยอมไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะถูกทิ้งใหคนเหยียบย่ํา “ทานทั้งหลายเปน
แสงสวางสองโลก เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาจะไมถูกปดบัง ไมมีใครจุดตะเกียงแลวเอามาวางไวใตถัง แตยอมตั้งไว
บนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนในบาน ในทํานองเดียวกัน แสงสวางของทานตองสองแสงตอหนา
มนุษย เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน และสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค

