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คริสตมาสนี้มีความหมาย
เมื่อพูดถึงเทศกาลงานเฉลิมฉลองของคนในโลกนี้นับวามีอยูมากมายหลายงาน แตมีเทศกาล
หนึ่งที่มีความหมายและมีอทิ ธิพลตอชีวิตของมนุษยอยางมากมายนัน่ ก็คือ เทศกาลคริสตมาสนั่นเอง ซึ่ง
เทศกาลนี้มีเพือ่ ระลึกถึงการที่พระเจาทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
บังเกิดในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว เพื่อชวยมนุษยใหรอดพนจากความผิดบาป
ถึงแมเทศกาลคริสตมาสจะมีความหมายที่ยิ่งใหญและมีคนมากมายทั่วโลกที่เขารวมฉลอง แตมี
นอยคนนักที่จะเขาใจถึงความหมายทีแ่ ทจริงของวันคริสตมาส นั่นก็เพราะวาคนสวนใหญไดแตฉลอง
เพื่อหาความสนุกสนานและความชื่นชมยินดีเพียงชั่วครูช ั่วยามเทานั้น ซึ่งถาเปนเชนนั้น เขาก็จะไมได
สัมผัสถึงความหมายทีแ่ ทจริงเลย
ผูอานที่รัก ชีวติ ของทานที่ผานมา บางทีทานอาจจะไมเคยสนใจวันคริสตมาส หรือปนี้ทานอาจ
กําลังตั้งใจที่จะฉลองวันคริสตมาสตามที่ตาง ๆ ไมวาจะอยางไรก็ตามขอใหทานทราบเถิดวา วันคริสต
มาสนี้มีความหมายตอชีวิตของทานมากจริง ๆ นั่นก็เพราะ

1. วันคริสตมาสเปนวันทีพ่ ระเจาทรงเปดเผยวาพระองคทรงเปน
พระเจาของชนทุกชาติทุกภาษา
หลายคนมีความเขาใจผิดเพราะคิดวา วันคริสตมาสเปนของชาวตะวันตก แตแทจริงแลววันคริ
สตมาสมีที่กําเนิดมาจากทวีปเอเซีย ซึ่งก็คือดินแดนปาเลสไตนในวันนั้นเปนวันทีพ่ ระเยซูคริสตไดมา
บังเกิดในคอกสัตวที่หมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในประเทศอิสราเอล เวลานั้นพวกยิวมีความคิดที่วาพระเจา
นั้นทรงเปนพระเจาของพวกเขาเพียงชนชาติเดียว
แตในเหตุการณที่เกี่ยวของกับวันคริสตมาสพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวามีพวกนักปราชญที่เปนคนตางชาติไดมาเขาเฝาพระเยซูคริสตดวย นั่นจึง
แสดงใหเห็นวา พระเจานั้นทรงเปนพระเจาไมใชแคของคนยิว ของชาวตะวันตกหรือของชนชาติใดชน
ชาติหนึ่ง แตพระองคทรงเปนพระเจาของชนทุกชาติทกุ ภาษา อยางเชนถาจะถามวา “ดวงอาทิตยเปน
ของชนชาติไหน?” คําตอบก็คือดวงอาทิตยเปนของชนทุกชาติทุกภาษานั่นเอง ผูอานที่รัก ไมวาทานจะ
เปนชนชาติไหนก็ตาม พระเจาทรงเปนพระเจาของทานดวย
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2.

วันคริสตมาสเปนวันที่พระเจาทรงชี้ใหเห็นวาพระองคทรง

เปนพระเจาของทุกชนชั้น
ชวงเวลาที่พระเยซูคริสตทรงลงมาบังเกิดนั้น
เราจะเห็นวาไมเพียงแตจะมีนกั ปราชญที่มี
ตําแหนง มีฐานะร่ํารวยมาเฝาพระองคเทานั้น แตยังมีคนอีกกลุมหนึ่งที่ไดมาเขาเฝาพระองคดวย นั่นก็
คือคนเลี้ยงแกะที่ไมมีฐานะไมมีตําแหนงอะไร นั่นจึงทําใหเราเห็นวา พระเจาทรงเปนพระเจาของชนทุก
ชนชั้น ไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจนก็สามารถที่จะพบกับพระองคไดทั้งสิ้น มีคนเคยถามวา “ในเมื่อ
พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคนาจะเลือกเกิดได แตทําไมพระองคจึงไมเลือกเกิด
ในวังหรือเกิดในครอบครัวคนรวย แตมาเกิดในคอกสัตวที่ต่ําตอยดวยละ?”.. ถูกแลวครับที่พระองคทรง
สามารถเลือกสถานที่ที่จะเกิดไดแตการทีพ่ ระองคทรงเลือกที่จะเกิดในคอกสัตวกเ็ พื่อที่คนทุกชนชั้น
หรือแมกระทัง่ ผูที่พิการ ก็สามารถที่จะเขาหาพระองคได ซึ่งถาพระองคเกิดในวังหรือมีตําแหนงสูงสง ก็
คงจะมีแตคนร่ํารวยหรือคนทีม่ ีตําแหนงสูง ๆ เทานั้นจึงจะเขาไปถึงพระองคได แตคนธรรมดาสามัญคง
เขาหาพระองคยากแน ๆ ผูอ านที่รัก ไมวา ทานจะมีฐานะอยางไรก็ตาม พระเจาทรงเปนพระเจาของทาน
เชนกัน

3. วันคริสตมาสเปนวันทีพ่ ระเจาทรงสําแดงวาพระองคไมทรง
ทอดทิ้งมนุษย
พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกอยางชัดเจนวา สรรพสิ่งในโลกนี้ลวนมาจากการทรงสรางของ
พระเจาทั้งสิ้น แตเมื่อพระองคทรงดําริวาจะสรางมนุษยขึ้นมานัน้ นับวาเปนเรื่องที่เสี่ยงมาก นั่นเปน
เพราะวาสิ่งมีชวี ิตที่พระองคจะทรงสรางขึ้นมาตอไปนี้มีชอื่ วา “คน” เมื่อเราเห็นผูหญิงคนหนึ่งที่กาํ ลัง
ตั้งครรภ คุณทราบไหมวาสิ่งมีชีวิตที่อยูใ นครรภของเธอนั้นจะมีผลตอเธอมากทั้งในแงบวกและแงลบ
เพราะสิ่งมีชีวติ ที่กําลังจะกําเนิดออกมานัน้ เมื่อเขาโตขึ้น เขาสามารถที่จะทําใหคุณแมหวั เราะหรือ
รองไหก็ได ทําใหคุณพอคุณแมภูมิใจหรือเสียใจก็ได เขาอาจจะเชื่อฟงหรือเถียงคุณพอคุณแมกไ็ ด แต
ถึงแมคุณแมรวู าลูกที่กําลังจะเกิดออกมานีอ้ าจจะทําใหเธอเสียใจ แตพอแมกย็ ังดีใจที่มีลูก ถึงแมใน
อนาคตลูกของเขาอาจจะทําผิดครั้งแลวครั้งเลาแตพอแมกไ็ มทอดทิ้งและพรอมที่จะใหอภัยลูกอยูเสมอ
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เชนเดียวกัน
เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ มานั้นพระองคไดใหอิสระกับมนุษยในการ
ตัดสินใจไดเอง แตมนุษยเรากลับตัดสินใจทําในหลายสิง่ ที่ผิดบาป ทัง้ ยังปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางชีวิต
ของเขาอีกดวย จึงทําใหพระองคเสียพระทัยเปนอยางมาก ถึงกระนั้นพระองคก็ยังทรงรักและไมได
ทอดทิ้งมนุษยเลย แตทรงปรารถนาที่จะชวยมนุษยใหรอดพนจากความบาป เพราะพระองคทรงทราบดี
วาถาหากชีวิตของมนุษยยังมีความผิดบาปอยู เขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษจากพระองคหลังจากที่
เขาจากโลกนี้ไป และในทีส่ ุดก็จะตองพินาศในนรกอยางแนนอน ดังนั้นพระองคจึงทรงใหพระเยซู
คริสตมารับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้ เพือ่ รับการลงโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ
ผูอานที่รัก ทานเคยถูกทอดทิ้งไหม?.. ทานรูสึกอยางไรเมื่อถูกทอดทิ้ง?.. ไมวาทานจะเปน
อยางไรก็ตามขอใหทานทราบวา พระเจาไมเคยทอดทิ้งทาน พระองคพรอมที่จะยกโทษใหแกทานและ
ปรารถนาที่จะใหทานกลับมาหาพระองคเสมอ

4. วันคริสตมาสเปนวันทีพ่ ระเจาทรงตามหามนุษย
หลักความจริงงาย ๆ อยางหนึ่งที่เราทุกคนตางก็เขาใจกันดี นัน่ ก็คือ การที่ผูที่ใหญกวาจะไปหา
ผูนอยนั้นงายกวาการที่ผูนอยจะไปหาผูที่ใหญกวา เมือ่ เราเปรียบเทียบดูระหวางจักรวาลอันกวางใหญ
ไพศาลนี้กับตัวของเราเอง เราจะเห็นวาเมือ่ เทียบกันแลว มนุษยเรานัน้ เล็กมากเหมือนผงคลีดิน ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดเลยที่มนุษยเราผูเล็กนอยจะไปหาและพบพระเจาที่ใหญกวาเรามีทางเดียวที่จะพบพระองค
ไดก็คือ พระองคตองเปนฝายที่มาหามนุษยเราเทานั้น ดังนั้นการทีพ่ ระเจาทรงใหพระเยซูมาบังเกิดใน
วันคริสตมาส ก็เพื่อชี้ใหเห็นวาพระองคนั้นเปนฝายตามหามนุษยที่กําลังหลงอยูใ นทางแหงความผิด
บาป
เมื่อเราคิดถึงวา พระเจาทีย่ ิ่งใหญซึ่งเปนผูสรางมาตามหามนุษยเราที่เล็กนอยและเปนคนบาป
แลวเราจึงเห็นวาพระองคทรงเมตตาและใหเกียรติแกมนุษยเราจริง ๆ ถาวันนี้มีคนมาเคาะประตูบานผม
นั้นคือพระมหากษัตริยที่ผมรักและเทิดทูน ผมคงจะดีใจและคุกเขากราบลงที่พระบาทของพระองคดวย
น้ําตาและดวยความปติยนิ ดีอยางแนนอน เวลานั้นผมคงจะคิดในใจวา “ผมเปนใครกันที่พระองคจะตอง
เสด็จมาหาถึงที่บาน ผมเปนแคคนเล็กนอยเทานั้น พระองคชางมีพระคุณและใหเกียรติผมจริง ๆ” ผูอาน
ที่รัก วันนี้พระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและจักรวาลทรงตามหาทานและกําลังเคาะประตูใจของทานอยู
พระองคไมทรงบังคับทานหรือพังประตูใจของทาน แตพระองคใหทานมีอิสระในการตัดสินใจ ทาน
ทราบไหมวา พระเจาทรงสรางประตูใจของทานใหมีที่เปดจากขางในเทานั้น ถาทานไมเปดใจทานก็ไม
มีทางที่จะพบพระองคและไดรับการอภัยโทษจากพระองคเลย
วันนี้ทานจะไมเปดประตูใจเพือ่ พบ
พระองคหรือ?..
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5. วันคริสตมาสเปนวันทีพ่ ระเจาทรงสําแดงความรักตอมนุษย
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “เพราะวาพระเจาทรงรักมนุษย จนไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชวี ิตนิรันดร” (ยอหน
3:16) ดังนัน้ เราจึงรูวา พระเจาทรงรักมนุษยเรามากจริง ๆ เห็นไดจากการที่พระองคทรงยอมใหพระเยซู
คริสตซึ่งเปนพระบุตรของพระองคมารับโทษและตายแทนเรา สมมุติวาผมมีเพื่อนรักอยูคนหนึ่ง วัน
หนึ่งเขาไดไปทําผิดกฏหมายรายแรงจนถึงขั้นที่ตองถูกประหารชีวิต ซึ่งมีทางเดียวเทานั้นที่จะสามารถ
ชวยเขาได นัน่ ก็คือ ตองเอาตะปู 3 ดอกตอกที่มือและเทาของลูกชายผมเพื่อตายแทนเขา คุณคิดวาผมจะ
ยอมใหลูกชายของผมตายแทนเขาไหม? ไมมีทางครับ ผมคงจะพูดกับเขาวา “เพื่อนรักเอย!...ผมรักคุณ
มาก ผมสงสารคุณ แตถาจะใหลูกชายของผมตายแทนคุณแลวละกอ ผมทําอยางนั้นไมไดจริง ๆ คงไมมี
ใครที่จะยอมตรึงลูกชายของตนเองใหตายเพื่อคนอื่น เพราะพวกเราเปนมนุษยที่มีขดี จํากัด เรามีความรัก
ไมมากขนาดนั้น แตพระเจาผูทรงสรางเรา พระองคทรงเต็มเปยมไปดวยความรัก จนยอมใหพระบุตร
องคเดียวของพระองคถูกตรึงตายที่บนไมกางเขน เพื่อไถความผิดบาปใหแกมนุษยเรา เคยมีคนถามวา
“ถาพระเจารักผมจริงทําไมพระองคไมมารับสภาพเปนมนุษย เพื่อมาตายแทนผม แตกลับใหพระบุตร
ของพระองคคือพระเยซูคริสตมาตายแทนดวยละ?”
คําถามนี้เปนคําถามที่ดีแตเขาคงจะไมทราบวา
นอกจากพระเจาผูทรงเปนพระบิดาจะทรงรักมนุษยแลว พระเยซูคริสตก็ทรงรักมนุษยเชนกัน ดังนั้น
เพราะเหตุความรัก พระเยซูคริสตจึงยอมที่จะรับความเจ็บปวดบนไมกางเขน จนกระทั่งยอมสละชีวิต
ของพระองคเพื่อมนุษยที่พระองคทรงรัก ดังนั้นหากผูใ ดที่ยอมรับวาตัวเองเปนคนผิดคนบาป และทูล
ขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป เพราะ
พระองคจะทรงถือวาพระเยซูประทานชีวติ นิรันดรใหแกเขา
ซึ่งเปนชีวิตที่จะไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย
ผูอานที่รัก ไมวาทานจะบาปนอยบาปมากขนาดไหนก็ตาม แตขอใหทา นทราบวา วันคริสตมาส
เปนวันที่พระเจาทรงสําแดงวาพระองคทรงรักทาน พระองคพรอมที่จะอภัยโทษใหแกทาน ขอเพียงแต
ทานหันกลับมาหาพระองคเทานั้น บัดนี้ ทานไดทราบถึงความหมายที่แทจริงของวันคริสตมาสซึ่ง
เกี่ยวของกับชีวิตของทานโดยตรงแลวขออยาใหคริสตมาสปนี้ของทานเปนเหมือนกับคริสตมาสในป
กอน ๆ ที่ผานมาไปโดยไรความหมาย ขอใหคริสตมาสปนี้เปนปที่ทา นจะไดรับการอภัยโทษความผิด
บาปจากพระเจาไดสัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต ไดรับความอิ่มใจและไดรับความชื่นชมยินดี
อยางแทจริง
ถาทานปรารถนาที่จะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจาก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
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“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดรูจักความรักที่พระองคทรงใหแกมนุษยในวันคริสตมาสแลว
ขาพระองคขอเปดใจรับความรักของพระองค และขอสารภาพความผิดบาปที่ขาพระองคไดกระทํามา
ทั้งสิ้น ขอพระเยซูคริสตทรงโปรดเมตตาอภัยโทษและรับโทษบาปแทนขาพระองคดวยเถิด ขาพระองค
ขอกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรับ
การอภัยแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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จัดทําโดย
ผูเขียน
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