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    “วนันี�  พระผูไ้ถป่ระสูติเพื�อท่านแล้ว" (ลก 2:11) 
การประสูติของพระเยซูเจ้า 
 

1ครั �งนั �น พระจกัรพรรดอิอกสัตสั ทรงออกพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารสาํรวจสาํมะโนประชากร
ทั !วจกัรวรรดโิรมนั  2การสาํรวจสาํมะโนประชากรครั �งแรกนี�มขี ึ�นเมื!อครีนิอีสัเป็นผูว้า่ราชการแควน้
ซเีรยี  3ทกุคนต่างไปลงทะเบยีนในเมอืงของตน  4โยเซฟออกเดนิทางจากเมอืงนาซาเรธ็ในแควน้
กาลลิไีปยงัเมอืงของกษตัรยิ์ดาวดิชื!อเบธเลเฮมในแควน้ยูเดยี เพราะโยเซฟสบืเชื�อสายมาจาก
ราชวงศก์ษตัรยิ์ดาวดิ  5ทา่นไปลงทะเบยีนพรอ้มกบัพระนางมารยี์ ซึ!งกาํลงัทรงพระครรภ์  6ขณะที!
อยู่ที!นั !น กถ็งึกาํหนดเวลาที!พระนางมารยี์จะมพีระประสตูกิาล  7พระนางประสตูพิระโอรสองคแ์รก
ทรงใชผ้า้พนัพระวรกายพระกมุารนั �น แลว้ทรงวางไวใ้นรางหญา้ เนื!องจากไม่มทีี!ในหอ้งพกัแรมเลย  
8ในบรเิวณนั �นมคีนเลี�ยงแกะกลุ่มหนึ!งอยู่กลางแจง้ กาํลงัเฝ้าฝงูแกะในยามกลางคนื  9ทตูสวรรคอ์งค์
หนึ!งของพระเจา้ปรากฏองคต์่อหน้าเขา และพระสริขิองพระเจา้กส็อ่งแสงรอบตวัเขา คนเลี�ยงแกะมี
ความกลวัอย่างยิ!ง  10แต่ทตูสวรรค์กลา่วแกเ่ขาว่า “อย่ากลวัเลย เพราะเรานําขา่วดมีาบอกทา่น
ทั �งหลาย เป็นขา่วดทีี!จะทาํใหป้ระชาชนทุกคนยนิดอีย่างยิ!ง  11วนันี�  ในเมอืงของกษตัริยด์าวิด 
พระผูไ้ถป่ระสูติเพื�อท่านแล้ว พระองคคื์อพระคริสต์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า  12ทา่นจะรูจ้กัพระองค์
ไดจ้ากเครื!องหมายนี� ทา่นจะพบกมุารคนหนึ!ง มผีา้พนักายนอนอยู่ในรางหญา้”  13ทนัใดนั �น ทตู
สวรรคอ์กีจํานวนมากปรากฏมาสมทบกบัทตูสวรรคอ์งคน์ั �น รอ้งสรรเสรญิพระเจา้วา่ 

14พระสริริุง่โรจน์จงมแีด่พระเจา้ในสวรรคส์งูสดุ 
และบนแผ่นดนิ สนัตจิงมแีกม่นุษย์ที $พระองคโ์ปรดปราน" (ลก 2:1-14) 

Lectio (ทาํความเขา้ใจพระวาจา) 
 

“ผูที้�เห็นเรา เหน็พระบิดาของเรา" 
 การบงัเกดิของพระเยซเูจา้เป็นสญัญาณบอกเวลาวา่ มนุษย์สามารถมองเหน็พระเจา้ไดแ้ลว้ 
ในพระวรสารภาคอารมัภบท ยอหน์บนัทกึไวว้่า "ไมม่ใีครเคยเหน็พระเจา้เลย" (ยน 1:18) บดันี�
พระองค์ทรงปรากฏกายใหม้นุษย์สามารถแลเหน็พระองคไ์ด ้ อาศยัความเชื!อ เครื!องหมายและกาย
สมัผสั ดงัเชน่บรรดาอคัรสาวก และชนรว่มสมยัของพระองคบ์างคน ยอหน์ยงักลา่วอกีวา่ "พระบุตร
เพยีงพระองคเ์ดยีว ผูส้ถติอยู่ในพระอุระของพระบดิานั �น ไดท้รงเปิดเผยใหเ้รารู"้ (ยน 1:18)  
 ตั �งแต่แรกเริ!ม พระบุตรทรงเป็นผูเ้ปิดเผยพระบดิาใหเ้รารู ้ พระองคท์รงเป็นพระวจนาตถ์ 
ทรงเป็นเครื!องหมายแรก ทรงเป็นจุดเริ!มตน้ คํายนืยนันี� เป็นผลดแีกเ่รา เรามนุษย์ผูอ้่อนแอ 



ตอ้งการความมั !นใจ ซึ!งเรากไ็ดร้บัจากพระองค์ 
 
"มีพระเจ้าเพียงพระองคเ์ดียว และพระเจา้กบัมนุษยก์มี็คนกลางแต่เพียงผูเ้ดียวซึ�งเป็น
มนุษยค์นหนึ�ง คือพระคริสตเยซู" (1 ทธ 2:5) 

พระเจา้มใิชบุ่คคลที!เรามองไมเ่หน็อกีต่อไป บางคนไมอ่ยากเชื!อในพระเจา้เนื!องจากมองไม่
เหน็ แต่การมองเหน็อย่างเดยีวไมพ่อ พระเจา้ทรงบงัเกดิเป็นมนุษย์จรงิในประวตัศิาสตร ์ และพระ
บุตรทรงเปิดเผยใหท้ราบดว้ย  ยิ!งกวา่นั �น เนื!องจากพระบุตรทรงเป็นผูเ้ปิดเผยใหท้ราบ พระองคจ์งึ
มบีทบาทสาํคญั หนึ!งเดยีว ในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิ 

ทารกที!เกดิ ณ เมอืงเบทเลเฮมมบีทบาทสาํคญัที!สดุ เป็นบทบาทหนึ!งเดยีวระหวา่งสวรรค์
และแผ่นดนิ  

นกับุญอมัโบรสกลา่วว่า " พระเยซเูจา้ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ!ง ยิ!งกวา่นั �น พระองคท์รงเป็น
พระเจา้ที!เสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเปี!ยมดว้ยพระหรรษทานและความจรงิ จงึเป็น
ศนูย์กลางชวีติของเรา เราจงึไมส่ามารถคน้พบพระองคไ์ดท้ั �งหมด สวรรค์และแผ่นดนิรวมเป็นหนึ!ง
เดยีวในพระองค ์นี!คอืสารของครสิตมาสสาํหรบัเรา 

พระวจนาตถ์ทรงเชื�อเชญิเราวา่ "ไปเบทเลเฮมกนัเถดิ" ......เป็นคาํเชื�อเชญิแกม่นุษย์ผูน่้า
สงสาร คนเลี�ยงแกะเป็นเครื!องหมายบ่งบอกวา่ พระวรสารไดถู้กเปิดเผยแกค่นยากจน มนุษยชาติ
ไมจ่มอยู่ในบาปของตนอย่างสิ�นหวงัอกีต่อไป มนุษยชาตติอบรบัคาํเชญิพรอ้มกบัคนเลี�ยงแกะวา่ 
"ใหเ้ราไปกนัเถดิ" 
"ลูกต้องทาํธุรกิจของพระบิดาของลูก" 
 ในพระวรสารโดยนกับุญลูกาบทที!สองมเีรื!องเลา่เกี!ยวกบัพระเยซเูจา้เมื!อทรงมพีระชนมายุ
สบิสองพรรษา ไดข้ ึ�นไปกรงุเยรซูาเลม็พรอ้มกบันักบุญโยเซฟและพระมารดา ตามที!มกีาํหนดไวใ้น
บทบญัญตั ิ เดก็ที!มอีายุตํ!ากวา่สบิสองขวบไมม่ขีอ้บงัคบัใหเ้ดนิทางไปกรงุเยรูซาเลม็ แต่เมื!อครบสบิ
สองขวบแลว้ บดิามารดาที!ศรทัธาจะนําบุตรของตนไปแสวงบุญดว้ย "เมื!อวนัฉลองสิ�นสดุลง ทกุคน
กเ็ดนิทางกลบั แต่พระเยซเูจา้มไิดร้ว่มเดนิทางไปดว้ย" พระองค์กลบัไปที!เยรูซาเลม็อกี เราไม่
เขา้ใจวา่เพราะเหตุใดพระองคจ์งึทรงทาํเช่นนั �น  
 โยเซฟและมารยี์ตามหาพระองคถ์งึสามวนั ในที!สุดไดพ้บพระองคใ์นพระวหิาร "ประทบัอยู่
ในหมูอ่าจารย์ ทรงฟงัและไต่ถามพวกเขา" ทกุคนใหค้วามสนใจต่อเดก็คนนี� "เมื!อโยเซฟพรอ้มกบั
พระนางมารยี์เหน็พระองค ์ กร็ูส้กึแปลกใจ พระมารดาจงึตรสัถามพระองคว์า่ "ลกูเอ๋ย ทาํไมจงึทาํ
กบัเราเชน่นี� ดูซ ิ พอ่กบัแมต่อ้งกงัวลใจตามหาลูก"........พระองคต์รสัตอบวา่.....”ลูกต้องทาํธุรกิจ
ของพระบิดาของลูก"  คาํตอบที!เป็นทั �งบทสอนและรปูธรรม 
 

Meditatio (อ่านชวีติในพระวาจา) 



 เมื!อพระวจนาตถ์ทรงรบัธรรมชาตมินุษย์ พระองคท์รงเป็นเหมอืนเราทุกอย่าง เวน้แต่บาป 
ทรงผสมความน่าสมเพชของมนุษย์กบัธรรมชาตขิองพระเจา้ใหเ้ป็นหนึ!งเดยีวกนั พระองค์ทรงเป็น
พระเจา้ที!ประทบัอยู่ในความน่าสมเพชของมนุษย์ 
 คาํของพระนางมารยี์ฟงัดูหนกัหน่วง "พอ่กบัแมต่้องกงัวลใจ" คาํถามกค็อื ทา่นทั �งสองผู้
เปี!ยมดว้ยพระปรชีาญาณ เพราะเหตุใดจงึตอ้ง"กงัวลใจ"ดว้ยเลา่? ความรูส้กึของแมพ่ระสะทอ้น
ธรรมชาตมินุษย์ออกมาใหเ้หน็  เป็นสภาพของมนุษย์ที!เปราะบางและอ่อนแอเพราะบาปของอาดมั 
พระเยซเูจา้ทรงตอบทา่นทั �งสองวา่ "ลูกต้องทาํธุรกิจของพระบิดาของลูก" 
 หากเราทบทวนดูชวีติของพระเยซเูจา้บนโลกนี� เราจะพบสิ!งที!พระองคต์รสัไวว้า่ "บุตรแหง่
มนุษย์ ไมม่ทีี!จะวางศรีษะ”...........พระองค์ทรงเจรญิชวีติอย่างยากจน ขาดสิ!งของเครื!องใช ้ ขาด
อาหาร ซึ!งเป็นสิ!งจําเป็นสาํหรบัการดํารงชพีอย่างผาสขุบนแผน่ดนิ  
 เมื!อทรงกรรแสงขณะจอ้งมองนครเยรูซาเลม็ ดูเหมอืนพระองคอ์ยากจะบอกวา่ เป็นนครที!
ยิ!งใหญ่ แต่ไมเ่ที!ยง สิ!งสรา้งที!ใหญ่โตรโหฐานและงดงาม สกัวนัจะพงัลงมาจนหาหนิซอ้นหนิไมไ่ด้ 
เมื!อทรงยนือยู่หน้าหลมุศพของลาซารสั พระองค์ทรงพระกรรแสงอกีครั �ง ทรงหวั !นไหวในพระทยั  
เมื!อประทบัอยู่บนกางเขน พระองคต์รสัวา่......"ทกุสิ!งสาํเรจ็สมบูรณ์แลว้"  
 ดูเหมอืนวา่ขณะที!พระเยซเูจา้ทรงพระชนมอ์ยู่บนโลกนี� พระองค์ทรงรบัสภาพของมนุษย์ใน
ทกุมติ ิ ไม่วา่ความสขุ หรอื ความทกุข ์แต่พระองคไ์มเ่คยตดัขาดจากการ "ทาํธุรกิจของพระบิดา
ของพระองค"์ เลย  
 ในเทศกาลพระครสิตสมภพ พระเยซเูจา้ทรงประทานภาพที!สมบูรณ์ของการเจรญิชวีติใหก้บั
เรา ฉันอยู่บนโลกนี� ถูกจํากดัดว้ยสภาพของโลกมนุษย์ บางครั �งตอ้งรอ้งไห ้ บางเวลาชวีติตกอยู่ใน
ความมดืมน ทุกขท์รมานอย่างแสนสาหสั แต่ไมท่อ้ใจ  เพราะในทกุขณะ ทกุสถานการณ์  ฉันกาํลงั 
"ทาํธุรกจิของพระบดิาของฉัน" นี!คอืบุคคลที!ธรรมชาตพิระเจา้กบัธรรมชาตมินุษย์หลอ่หลอมเขา้
เป็นหนึ!งเดยีวกนั นี!คอืสารวนัครสิตมาสที!มาถงึฉัน ในยามที!ประเทศชาตกิาํลงัทกุขท์รมานดว้ยภยั
พบิตัติ่างๆ พระวาจาที!พดูถงึ องคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดพน้ ความหวงั ความยนิด ีแผนการแหง่ชวีติ 
 นี!คอืวสิยัทศัน์ของความเป็นจรงิ มใิชค่วามขดัแยง้ ฉันอยากรูส้กึวา่ ในทกุขณะ ฉันกาํลงัทาํ 
"ธุรกจิของพระบดิาของฉัน" ฉันสามารถเรยีก Abba ของพระเยซเูจา้วา่ "พอ่"ของฉัน นกับุญเปา
โลกลา่วไวใ้น รม 8:15 วา่ "ทา่นทั �งหลายไมไ่ดร้บัจติการเป็นทาส.......แต่ไดร้บัจติการเป็นบุตรบุญ
ธรรม ซึ!งทาํใหเ้รารอ้งออกมาวา่ "อบับา พอ่จ๋า" ดงันั �นฉันกาํลงัทาํ"ธุรกจิของพระบดิาของฉัน"อยู่
ทกุขณะ  
 ความทกุขห์รอื? ความกงัวลใจหรอื? แมม้คีวามวติกกงัวล พระเยซเูจา้กม็ไิดข้จดัมนัออกไป 
พระองคอ์าจจะขอโทษแมพ่ระและนกับุญโยเซฟกไ็ด ้ แต่พระองคท์รงกระทาํมากกวา่นั �น ทรง
ประทานคาํตอบที!สมบูรณ์ให ้ "ลกูกาํลงัทาํธุรกจิของพระบดิาของลกู"  ความกงัวลใจไมเ่ป็นความ
กงัวลใจอกีต่อไป  แต่กลบัเป็นชว่งเวลาของพระเจ้า 



 ครสิตมาสใหค้าํตอบที!ฉันกาํลงัแสวงหาในชวีติ เพื!อจะมาถงึจุดนี� จําเป็นตอ้งอาศยัพระพร
จากพระจติเจา้  พระวาจาของพระเจา้คอื "dabar”  พระเจา้ตรสัและทรงกระทาํ พระองคต์รสัวา่....
ในยามที!ลกูวติกกงัวล ลกูกาํลงักระทาํธุรกจิของพระบดิาของลกู เราจะไมต่อ้งการสิ!งอื!นใด แต่เรา
อยากทาํทกุอย่างใหเ้ป็น "ธุรกจิของพระบดิา"  
 พระเยซเูจา้ทรงกระทาํธุรกจิของพระบดิาของพระองคเ์สมอ ทรงเสดจ็มาเจรญิชวีติในครรภ์
ของพระมารดา ทรงประทบัในรางหญา้ หนไีปประเทศอยีปิต์ ในการเจรญิชวีติประจําวนัทั �งที!นาซา
เรธ็และในช่วงพระชนมชพีเปิดเผย ในหอ้งรบัประทานอาหารคํ!าครั �งสดุทา้ย บนเขากลัวารโิอ ชวีติ
ของพระองคเ์ป็นบทเรยีนลํ�าคา่สาํหรบัเรา เพราะพระองค์ทรงตอ้งการทาํทุกอย่างเหมอืนเรา  
 เราอดไมไ่ดท้ี!จะหนัมาหาแมพ่ระเพื!อราํพงึพระวาจารว่มกบัพระนาง แมพ่ระพดูกบัพระเยซู
เจา้วา่ "พอ่กบัแมต่อ้งกงัวลใจ" ไมน่่าเชื!อวา่พระแมจ่ะมคีวามรูส้กึเช่นนี� ในเมื!อพระนางไดร้บัการ
เปิดเผยทกุอย่างจากพระเจา้ ความกงัวลใจของแมพ่ระเป็นเรื!องเลก็น้อย เมื!อเทยีบกบั "ธุรกจิของ
พระบดิา" บนความวติกกงัวลของมนุษย์มคีาํตอบที!สมบูรณ์ คอื "ทรงทอดพระเนตรผูร้บัใชต้ํ!าตอ้ย
ของพระองค์...และทรงกระทาํกจิการยิ!งใหญ่สาํหรบัขา้พเจา้" 
 ชว่งครสิตมาส แมพ่ระทรงมคีวามสขุ แมท้ี!โรงแรมจะมคีนปิดประตูใสห่น้าแลว้บอกวา่ ไมม่ี
ที!...แมพ่ระคงมคีวามวติกกงัวลแต่เป็นความวติกกงัวลที!ผา่นพน้ไปแลว้........การหนไีปประเทศ
อยีปิต.์.....ความกลวัต่อเฮโรดคงเขม้ขน้ อกีทั �งความทกุขอ์ื!นอกีมากมาย  แมพ่ระไดเ้จรญิชวีติสิ!ง
เหลา่นี�ทั �งหมด  
 
ORATIO (พระวาจาช่วยฉันภาวนา) 

 ขอโทษ “พระวจนาตถ์ประทบัอยู่ในโลก และโลกถูกสรา้งโดยอาศยัพระองค ์ แต่โลกไมรู่จ้กั
พระองค ์ พระองคเ์สดจ็มาสูบ่า้นเมอืงของพระองค ์ แต่ประชากรของพระองคไ์มย่อมรบัพระองค์” 
(ยน 1:10-11) 
 ขอบคุณ   “พระสริริุ่งโรจน์จงมแีด่พระเจา้ในสวรรค์สงูสดุ และบนแผน่ดนิ สนัตจิงมแีกม่นุษย์
ที!พระองคโ์ปรดปราน......คนเลี�ยงแกะกลบัไปโดยถวายพระพรและสรรเสรญิพระเจา้ ในเรื!องต่างๆ 
ที!พวกเขาไดย้นิและไดเ้หน็ ตามที!ทตูสวรรคบ์อกไว"้ (ลก 2:14.20) 
 ขอพรพระจิตเจ้า  “ทา่นทั �งหลายเป็นจดหมายจากพระครสิตเจา้ เป็นจดหมายที!เราเขยีน
มใิชเ่ขยีนดว้ยนํ�าหมกึ แต่เขยีนดว้ยพระจติของพระเจา้ผูท้รงชวีติ มไิดจ้ารกึไวบ้นแผน่ศลิา แต่
จารกึไวใ้นดวงใจของมนุษย์ ดุจจารกึบนแผน่ศลิา" (2 คร3:3) 
 

CONTEMPLATIO  (พระวาจาของพระเจา้เป็นจรงิ)   

 “เขามไิดเ้กดิจากสายเลอืด มไิดเ้กดิจากความปรารถนาตามธรรมชาต ิ มไิดเ้กดิจากความ
ตอ้งการของมนุษย์ แต่เกดิจากพระเจา้ พระวจนาตถ์ทรงรบัธรรมชาตมินุษย์ และเสดจ็มาประทบั



อยู่ในหมูเ่รา เราไดเ้หน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระองค ์ เป็นพระสริริุง่โรจน์ที!ทรงรบัจากพระบดิา ใน
ฐานะพระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีว เปี!ยมดว้ยพระหรรษทานและความจรงิ" (ยน 1:13-14) 
   

COMMUNICATIO (พระวจนาตถ์เสดจ็มาประทบัอยู่ในหมูเ่รา)  

 

 คนเลี�ยงแกะไดท้ราบขา่วจากทตูสวรรค ์เป็นขา่วที!ทาํใหช้วีติของพวกเขาเปลี!ยนไป ชวีติของ
พวกเขาที!อยู่ในความโดดเดี!ยวและยากจน บดันี�เปี!ยมลน้ดว้ยความยนิด ีเขาจงึรบีไปแจง้ขา่วดนีี�ให้
ทกุคนไดท้ราบ 
  

 

คนืนั �น นิโคเดมสันอนไมห่ลบั หลายปีกอ่นเขาเคยมอีาการเชน่นี� เมื!อกษตัรยิ์เฮโรดเรยีกเขา้เฝ้า 
เพราะตอ้งการทราบวา่ "กษตัรยิ์ชาวยวิที $เพิ $งประสตูอิยู่ที $ใด" เขาเป็นอาจารย์ทางกฏหมาย ไดใ้ช้
เวลาอยู่ในพระวหิารเป็นเวลานาน เพื!อคน้หาคาํตอบจากพระคมัภรี ์วนันั �น มเีดก็น้อยคนหนึ!งนั !งอยู่
ทา่มกลางพวกเขา บุคคลกิน่าประทบัใจ ดวงตาเป็นประกาย บ่งบอกถงึพลงัอํานาจที!มอียู่ภายใน 
ไมม่ใีครไลเ่ขาออกไป ตรงขา้ม ทกุคนรูส้กึประทบัใจในตวัเดก็คนนี� เขาพดูจาฉะฉานสอ่แววของ
ความฉลาด ทกุคนไดย้นิคาํตอบที!เขาพดูกบัมารยี์และโยเซฟ ซึ!งกาํลงัตามหาเขาดว้ยความวติก
กงัวล คาํตอบของเขาเป็นการเปิดเผยมากกวา่คําอธบิาย รอยยิ�มบนใบหน้าเป็นเหมอืนแสงจาก
สวรรค ์"ลูกต้องทาํธุรกิจของพระบิดาของลูก" 
 เกดิการเปลี!ยนแปลงขึ�นอย่างใหญ่หลวงในจติใจของนโิคเดมสั มบีางสิ!งบางอย่างแทรกเขา้
มาเปิดเสน้ขอบฟ้าใหม ่ เกอืบยี!สบิปีแลว้ ที!เขาพบกบัเดก็น้อยผูน้ั �น คาํพดูของเขายงัดงักอ้งกงัวาน
อยู่ในโสตประสาทตลอดเวลา 
 วนันั �น เขาไดย้นิเสยีงเทศน์ที!ดงึดูดจติใจผูค้น เขาจอ้งมองอาจารย์คนนั �น เสยีง รปูลกัษณ์ 
คาํพดู ชา่งเหมอืนของเดก็น้อยที!เขาเคยพบในพระวหิาร เขารูส้กึกระปรี�กระเปรา่ขึ�นมาทนัท ี และ
ตดัสนิใจจะตอ้งพบกบัอาจารย์ผูน้ี�ใหไ้ด ้ ตนเป็นถงึอาจารย์ทางกฏหมาย หากจะตอ้งไปพบอาจารย์
เยซตูอนกลางวนักค็งไมเ่หมาะ อาจตกเป็นเหยื!อของการซบุซบินนิทาได ้ เขาจงึไปหาอาจารย์เยซู
ตอนกลางคนื เมื!อดวงอาทติย์ลบัขอบฟ้าไปแลว้ คําพดูสองประโยคเกาะกนิใจเขาตลอดเวลา "พระ
เจ้าทรงรกัโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื %อทุกคนที %
มีความเชื %อในพระบุตร จะไมพิ่นาศ แต่จะมีชีวิตนิรนัดร" กบั "จาํเป็นต้องเกิดใหม่" เขา
เขา้ใจวา่ มสี ิ!งใหมท่ี!เปิดยุคใหมก่าํลงัเกดิขึ�น เขารูส้กึประทบัใจมาก สองประโยคนี�เพยีงพอแลว้
สาํหรบัเขา การเป็นอาจารย์ทางกฏหมายไมไ่ดช้ว่ยอะไรเลย เป็นศษิย์ของอาจารย์เยซดูกีวา่  
 เดก็น้อยแหง่พระวรสารไดเ้กดิมา น่าจะเป็นครสิตมาสสาํหรบัทุกคน 
  


