การประกาศพระกิตติคุณในวันคริสต์ มาส
ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรม
คริ สต์มาสเป็ นโอกาสทองของคริ สตจักรในการประกาศพระกิตติคุณเพราะกาลังเป็ นที่สนใจ
ของคนไทย
อาจารย์โรเบิร์ตได้ขอให้ผมเขียนเรื่ องนี้ เพราะคริ สตจักรสามัคคีธรรมได้จดั วันคริ สต์มาสแบบ
ประกาศ และปี กลายมีคนนอกมาร่ วมงานประมาณ 2,000 คน เราเชิญอาจารย์เวน ครุ๊ ก มาเทศนา มีคน
ออกมารับเชื่อและขอการรักษาให้หายโรคประมาณ 300 คน
ความจริ งเราจัดคริ สต์มาส เป็ นการฉลองภายในมาหลายปี แม้จะมีการเชื้ อเชิ ญบุคคลภายนอก
บ้างก็ไม่มากนัก เพราะห้องประชุมเราไม่กว้างจนกระทัง่ ปี 1985 เราได้ปรึ กษากันในคณะกรรมการของ
คริ สตจักรและตัดสิ นใจว่าจะไม่ยอมให้ตวั อาคารโบสถ์จากัดโอกาสของบุคคลภายนอก เพื่อนฝูงญาติพี่
น้องของสมาชิกสมควรจะได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณในวันคริ สต์มาส อาคารโบสถ์ของเราจุคนได้เต็มที่
ในตอนนั้นประมาณ 200 คน เรามีสมาชิก 70-80 คน เราได้อธิ ษฐานและได้ต้ งั เป้ าหมายว่าเราจะจัด
คริ สต์มาสที่สนามจอดรถเพื่อเตรี ยมรับคน 500 คน โดยเชิญเพื่อนฝูงมิตรสหายและทุกคนที่เรารู้จกั ที่ยงั
ไม่เป็ นคริ สเตียน เจตนาของเราก็คือเพื่อประกาศพระกิตติคุณ พระเจ้าทรงหนุ นความเชื่อของเราอย่าง
มาก ทรงโปรดให้มีคนร่ วมงาน 650 คน คุณหมดปรี ดาโมทนาพระคุณเทศนาซึ่ งมีคนออกมาต้อนรับ
พระเยซู 40-50 คน เหตุที่ผมพูดว่าพระเจ้าทรงหนุนความเชื่อของเราอย่างมากก็เพราะเรารู ้ดีวา่ เรามี
สมาชิกเพียง 70-80 คน และโสบถ์ของเราก็ต้ งั อยูใ่ นซอยกลางทุ่งชานเมืองการเชิญคนนอกสัก 100 คน
มาฟังพระกิตติคุณที่โบสถ์น้ นั ยากแค่ไหน ปี 1986 เราจึงทุบฝาผนังโบสถ์ขยายห้องและเตรี ยมรับคน
มากขึ้น พระเจ้าได้ทรงโปรดให้สมาชิกของเรามากขึ้นเกินเพดานร้อยในปี นั้น จากปี 1985 เราก็ต้ งั เป้ าจัด
คริ สต์มาสในรู ปแบบของการประกาศ โดยเชิญคนมากขึ้นทุกปี ปี 1986 มีคนมาร่ วมประมาณ 950 คน ปี
1987 มีคนมาประมาณ 1,500 คน และปี 1988 คือปี กลายมีคนมาร่ วมฉลองคริ สต์มาสประมาณ 2,000
คน เต็มลานสนามจอดรถ
ผมคิดว่าไม่มียคุ ใดสมัยใดที่คนไทยเราให้ความสนใจวันคริ สต์มาสเท่ากับสมัยปั จจุบนั
ภาพพจน์ของวันคริ สตมาสกาลังน่ารักในสายตาคนไทย อาจเป็ นเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้อะไร ๆ
ในบ้านเราช่วยโฆษณาวันคริ สต์มาสให้เราก็ได้
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1. โทรทัศน์ , วิทยุ และหนังสื อพิมพ์
แต่เดิมมาประเทศตะวันตกโดยทัว่ ไปฉลองคริ สต์มาสเป็ นประเพณี อยูแ่ ล้ว นับแต่เราสามารถดู
ข่าวผ่านดาวเทียมก็ปรากฏให้เราเห็นโดยไม่ตอ้ งรอข้ามวัน การฉลองคริ สต์มาสในต่างประเทศจึงมัก
เป็ นข่าวให้คนไทยได้รู้เห็นทันอกทันใจ ให้บรรยากาศเดือนธันวาคม เป็ นเดือนที่ทวั่ โลกกาลังสนใจ
ฉลองวันคริ สต์มาสกันอย่างกว้างขวาง ผูท้ ี่พลาดรายการโทรทัศน์ก็อาจทราบข่าวจากวิทยุ หรื อ
หนังสื อพิมพ์ ผมสังเกตว่านักจัดรายการเพลง แม้ไม่ใช่ของคริ สเตียนก็นิยมนาเพลงคริ สต์มาสมาเปิ ดใน
เทศกาลคริ สต์มาสในช่วงนี้ถา้ อยากฟังเพลงคริ สต์มาสก็สามารถฟังได้จากวิทยุ แม้ไม่มีเทป ส่ วนข่าว
ทางหน้าหนังสื อพิมพ์น้ นั ยังมีนอ้ ยหน่อย ส่ วนมากการโฆษณาเอิกเกริ กปรากฏให้เห็นในหน้าโฆษณา
ของห้างสรรพสิ นค้ามากกว่า

2. ร้ านค้า และห้ างสรรพสิ นค้ า
ซึ่ งกาลังผุดโผล่ข้ ึนอย่างดอกเห็ด โดยเฉพาะในกรุ งเทพช่วยประชาสัมพันธ์เทศกาลคริ สต์มาส
อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การตกแต่งร้าน ด้วยข้อความเมอรี่ คริ สต์มาส... สี เขียวแดงด้วยรู ปกวางเรน
เดียร์ ระฆังซานตาคอสตาแก่ใจดี และต้นคริ สต์มาสพร้อมกับการเปิ ดเพลงคริ สต์มาสเสี ยงกระหึ่ มมา
ตั้งแต่ตน้ เดือนธันวาคม ทาให้ลูกค้าที่เข้าไปซื้ อของรู ้ได้ล่วงหน้าเป็ นเดือน
ในการจัดรายการคริ สต์มาส ที่คริ สตจักรเรามักแบ่งเวลาออกเป็ น 3 ช่วง
ช่วงแรก เป็ นช่วงที่เรารับประทานอาหารสังสรรค์ พูดคุยทาความรู ้จกั กัน
ช่วงที่ 2 เป็ นช่วงที่เราสอนเพลงและเทศนา ก่อนถึง
ช่วงที่ 3 รายการบันเทิง
ผมสังเกตว่าคนใหม่หลายคนแม้จะมาโบสถ์เป็ นครั้งแรก มักร้องเพลงคริ สต์มาสเป็ นอยูก่ ่อน
แล้ว เขาร้องยามราตรี ศรี หรรษาได้อย่างรวดเร็ ว ถามว่าเขาฝึ กมาจากไหนส่ วนมากก็บอกว่าเคยได้ยนิ จาก
วิทยุ หรื อไม่ก็จากห้างสรรพสิ นค้า

3. โรงเรียน บริษทั และธนาคาร
มีบทบาทช่วยประชาสัมพันธ์คริ สต์มาสยิง่ กว่าในยุคใด ผมไม่ได้หมายถึงโรงเรี ยนคริ สเตียน
หรื อบริ ษทั ของคริ สเตียนซึ่งมีการฉลองอยูแ่ ล้ว หลักสู ตรการสอนแผนใหม่ของโรงเรี ยน ครู ปรารถนา
ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากของจริ งที่ไม่เสี ยหาย เมื่อสอนเรื่ องนมก็พานักเรี ยนไปเยีย่ มบริ ษทั ผลิตนมสด นี่
เป็ นเหตุที่เรามักมีนกั เรี ยนจากหลายโรงเรี ยนมาเยีย่ มเราช่วงคริ สต์มาส หาข้อมูลเรื่ องคริ สต์มาสตามที่ครู
ต้องการยิง่ กว่านั้นท่านอาจไม่เชื่อก็ได้ มีโรงเรี ยนและบริ ษทั ไม่นอ้ ยที่จดั งานฉลองคริ สต์มาส ทั้ง ๆ ที่ผู ้
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จัดไม่มีใครเป็ นคริ สเตียนสักคน ผมเองเคยได้รับเชิญไปร่ วมฉลองคริ สต์มาสที่เขาจัดของเขามาทุกปี
ตกแต่งอาคารด้วยสายรุ ้งจับฉลากของขวัญร้องเพลงจิงเกิลแบลซานตาคอสคัมมิ่งทูทาวน์ โดยคนร้องไม่
รู ้เลยว่าคริ สต์มาสคืออะไร และที่ผมสังเกตอีกประการหนึ่ งคือมีธนาคารบางแห่งบรรจุคริ สต์มาสเข้าไป
ในวันหยุด 20 วันของเขาด้วย

4. บัตรอวยพร
ไม่มีสิ่งใดที่ผมทึ่งในการจัดเตรี ยมของพระเจ้าเท่ากับบัตรอวยพร ธันวาคมเป็ นเดือนที่คนไทย
กาลังเตรี ยมฉลองปี ใหม่คนไทยเรานิยมส่ ง ส.ค.ส. ไปให้คนที่เรารัก นับถือในเทศกาลนี้ คริ สต์มาสห่าง
จากปี ใหม่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นและสิ่ งที่ผมสังเกตคือบัตรอวยพรคริ สต์มาสและปี ใหม่ที่จาหน่าย
ตามร้านค้า ไม่วา่ พิมพ์มาจากนอกหรื อในประเทศ แยกคริ สต์มาสออกจากปี ใหม่ยากที่สุด อยากอวยพร
คริ สต์มาสก็ตอ้ งแถมปี ใหม่ดว้ ย อยากอวยพรปี ใหม่ก็แถมประชาสัมพันธ์คริ สต์มาสไปในตัว
ความจริ งยังมีอีกหลายสิ่ งที่ช่วยประชาสัมพันธ์วนั คริ สต์มาส แต่ผมขอยกมาเพียงเท่านี้ มีผพู ้ ดู
ว่าถ้าจะประชาสัมพันธ์อะไรให้ได้ผล ท่านต้องใช้สื่อ 4 ทางเป็ นอย่างน้อยถ้าหลักนี้เป็ นความจริ ง เรา
ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปูทางไว้มาก ผมคิดว่าเราน่าจะฉวยโอกาส น้ าขึ้นแล้วเราควรรี บตัก
ว่ากันตามความจริ ง แม้จะมีการประชาสัมพันธ์วนั คริ สต์มาสกันอย่างกว้างขวางก็ตาม น่า
สังเกตว่าคนไทยยังไม่เข้าใจเลยว่าคริ สต์มาสสาคัญอย่างไร พระเยซูคือใครและพระองค์ทรงเกี่ยวข้อง
กับตัวของเขาอย่างไร พูดกันตรง ๆ ก็คือเขายังไม่เข้าใจพระกิตติคุณ ไม่รู้วา่ พระเยซูเสด็จมาบังเกิดใน
โลกก็เพื่อช่วยเขาให้รอดบาป หลายคนเข้าใจว่าเป็ นวันสาคัญวันหนึ่งของศาสนาคริ สต์ เป็ นวันตรุ ษฝรั่ง
ที่ชาวคริ สต์เขาฉลองกัน แจกของขวัญ ร้องเพลงจุดเทียนตีระฆัง ตกแต่งต้นคริ สต์มาส และมีซาตาน
คอสตาแก่ใจดีมาแจกของขวัญเด็ก ๆ ที่รู้มากกว่านั้นหน่อยก็เข้าใจว่าเป็ นวันประสู ติของพระเยซู ศาสดา
ของคริ สต์ศาสนาหลายคนอยากรู ้ แต่เขาจะรู ้ได้อย่างไร ถ้าคริ สเตียนใช้โอกาสทองในวันคริ สต์มาสนี้
ฉลองกันเองภายในเท่านั้น

ในการจัดคริสต์ มาส เป็ นการประกาศพระกิตติคุณ ผมพบว่ าเกิดผลดีหลายประการ
(1) นาให้หลายคน กลับใจรับเชื่ อพระเจ้าในวันนั้น โดยเฉพาะคนที่เราเคยพูดคุยเป็ นพยานมา
ก่อน
(2) เป็ นการหว่านพระกิตติคุณให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ได้เข้าใจ ความรักและข่าวดีเรื่ องความรอด
(3) เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร หลายคนไม่ไปโบสถ์ไม่รู้จกั โบสถ์เขาก็มีโอกาส
เริ่ มมาในวันคริ สต์มาส ถ้าเขามาครั้งหนึ่งได้ เขาก็มาครั้งที่ที่ 2 ได้ง่ายขึ้น
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(4)
สร้างความสุ ขความอิ่มใจให้แก่คริ สตสมาชิกของเราทัว่ หน้ากัน
ผมเห็นว่านี่คือ
วัตถุประสงค์ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด เมื่อเราจัดคริ สต์มาสเป็ นงานประกาศ
เรากาลังทาตามวัตถุประสงค์ของคริ สต์มาสเป็ นงานประกาศเรากาลังทาตามวัตถุประสงค์ของคริ สต์มาส
จริ ง ๆ เราอิ่มใจแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันอย่างมากก็ตาม
(5) สร้างนิมิตให้แก่คริ สเตียนในการประกาศพระกิตติคุณอย่างกว้างขวาง

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1989, หน้า 5-7.
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