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4 คําถาม ที่นาประหลาดใจในวันคริสตมาส
เมื่อเอยถึงวันคริสตมาส นับวาเปนเทศกาลที่คนไทยเราคุน เคยดี สําหรับผูที่เปนคริสเตียนก็จะ
ทราบที่มาและความหมายของวันคริสตสมาส แตก็ยังมีคนอีกมากมายที่ไมรูความหมายและเฉลิมฉลอง
วันคริสตมาส เพียงแคเปนการรื่นเริงเทานั้น แทจริงแลววันคริสตมาสก็คือวันที่เฉลิมฉลองวันเกิดใหกับ
พระเยซูคริสต ซึ่งเปนวันทีส่ ําคัญยิ่งและเกี่ยวของกับคนทั่วโลก บางคนอาจจะมีขอ สงสัยหรือมีคําถาม
หลายประการเกี่ยวกับวันคริสตมาส อยางเชน
1. เมื่อเราฉลองวันเกิดใหกบั ใครก็ตามเรามักจะฉลองในวันหรืออายุที่เขาเปนอยูในเวลานั้น ๆ
แตสําหรับการเฉลิมฉลองวันคริสตมาสของทุก ๆ ปนั้น เรามักจะเห็นพระเยซูคริสตในสภาพของเด็ก
ทารก เพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้น?
ตอบ: เพราะเปนการระลึกถึงการที่พระเยซูคริสตทรงมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปที่
แลวในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเยซูคริสตไมใชบุคคลธรรมดา แตพระองคทรงเปน
พระบุตรของพระเจา
และพระองคทรงเขามาในโลกนีก้ ็เพื่อมาเปนผูไ ถโทษความผิดบาปใหแก
มนุษยชาติ ถาเราลองสังเกตก็จะเห็นวามนุษยทุกชาติทุกภาษาตางก็รูจกั คําวา “บาป” และรูวาความบาป
นั้นเปนสิ่งที่ไมดี แตมนุษยทุกคนตองเปนคนบาปอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งลึก ๆ ในใจของมนุษยตางก็มี
ความรูสึกวาหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแลว เขาจะตองรับโทษตอความบาปที่ไดกระทําลงไปจึงไมนา
แปลกใจที่มนุษยตางก็หาทางที่จะขจัดความผิดบาปที่อยูใ นชีวิตของเขา แตพระเจาผูทรงสรางมนุษย
พระองคทรงทราบดีวา มนุษยไมสามารถที่จะชวยตนเองใหพนบาปไดเลย ซึ่งถาหากชีวิตของมนุษยยังมี
บาปอยูเชนนี้ หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระองค และในที่สุด
ก็ตองรับโทษอยูในนรกอยางแนนอน ดังนั้นดวยความรักของพระเจาที่ทรงมีตอมนุษย พระองคไม
ปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดตองพินาศเชนนั้นเลย จึงไดทรงจัดเตรียมหนทางในการชวยเหลือมนุษยใหรอด
จากการพิพากษานั้น
โดยทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับโทษแทน
ดังนั้นพระเยซูจึงไดมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม ซึ่งอยูในประเทศอิสราเอล พระองคทรงมีสภาพรางกายที่
เหมือนกับมนุษยเราทุกประการ แตพระคัมภีรไดบันทึกไววาในขณะที่พระองคทรงดําเนินชีวติ อยูใน
โลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปเลย แมแตนอ ย แตการที่พระองคทรงยอมถูกตรึงบนไมกางเขนก็เพือ่ ที่จะ
ใชรางกายของพระองครับโทษบาปแทนมนุษย ดังนัน้ หากผูใดที่ยอมสารภาพบาปตอพระเจา และทูลขอ
การทรงชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขาทันที และเมื่อเขาจาก
โลกนี้ไป เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีกตอไป แตพระองคจะใหเขาไดอยูใน
สวรรคกับพระองคเปนนิจนิรันดร
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และในชวงเทศกาลคริสตมาสเราจะเห็นวามีการใหของขวัญกัน นัน่ ก็เปนการระลึกถึงการที่
พระเจาทรงประทานพระเยซูคริสตซึ่งเปนของขวัญที่ดที ี่สุดใหแกมนุษยเรา เพียงแตเราจะเปดใจรับ
หรือไมเทานั้นเอง
2. สําหรับบุคคลที่สําคัญในอดีต เมื่อถึงวันเกิดของคนเหลานั้น สวนมากเราจะใชคาํ วา “รําลึก
ถึง” วันประสูติหรือวันเกิดของบุคคลนั้น ๆ แตเพราะเหตุไรในวันคริสตมาสเราจึงใชคําวา “เฉลิมฉลอง”
และมีการเฉลิมฉลองราวกับวาพระเยซูคริสตยังมีชีวิตอยู
และอยูร วมในงานเฉลิมฉลองวันเกิดของ
พระองคดวย?
ตอบ: นั่นก็เพราะวาหลังจากที่พระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขนแลว รางของ
พระองคก็ถูกนําไปฝงในอุโมงค แตในวันที่ 3 พระองคก็ทรงเปนขึ้นมาจากความตาย หลังจากนั้น
พระองคก็ไดทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค ดังนั้นพระองคจงึ ยังมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปเปนนิตย
ซึ่งนี่เปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของความเชือ่ ในศาสนาคริสเตียน ถาพระเยซูคริสตไมไดทรงเปนขึน้ มา
จากความตาย ศาสนาคริสตก็เปนศาสนาที่โกหกมนุษยและนาสมเพชทีส่ ุด แตพระเยซูคริสตไดทรงเปน
ขึ้นมาจากความตายแลวจริง ๆ ซึ่งนี่คือความจริงที่มนุษยไมอาจปฏิเสธได (ถึงแมบางคนอาจจะไมเชื่อ
แตก็ไมมใี ครสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไดเลย เพราะความจริงก็ยังเปนความจริง) ถาหากมีคนคน
หนึ่งไปฉลองวันเกิดใหกับคนที่ตายไปแลว และทําเหมือนกับวาคนทีต่ ายไปแลวนัน้ ยังมีชวี ิตอยู และทํา
เหมือนกับวาคนที่ตายไปแลวนั้นยังมีชีวติ อยู เราก็คงคิดวาเขาเปนคนที่สติไมดีเปนแน ดังนั้นถาพระเยซู
คริสตตายไปแลวและไมไดเปนขึ้นมาจากความตาย คนทั่วโลกที่เฉลิมฉลองวันเกิดใหกับพระองคก็คง
เปนคนที่สติไมดีไปตาม ๆ กัน แตความจริงไมใชเชนนัน้ เพราะพระเยซูคริสตยังทรงพระชนมอยู เราจึง
ใชคําวา “เฉลิมฉลอง” ในวันคริสตมาสก็เพราะเหตุนี้
3. เพราะเหตุไรจึงมีคนมากมายทั่วทุกมุมโลกเขารวมเฉลิมฉลองคริสตมาส?
ตอบ: เราจะเห็นวามีคนมากมายทัว่ โลกตางฉลองวันเกิดใหกับพระเยซูคริสต นั่นก็เพราะพระ
เยซูคริสตทรงมีอิทธิพลตอคนทุกชาติทุกภาษา นี่จึงเปนขอพิสูจนอยางชัดเจนวาพระเยซูคริสตทรงเปน
พระบุตรของพระเจาจริง ๆ ซึ่งเราจะไมเคยเห็นบุคคลใดในโลกที่มีอทิ ธิพลตอมนุษยชาติมากเหมือนกับ
พระเยซูคริสตเลย เมื่อประมาณ 2,000 ป ที่แลว ขณะที่พระองคยังอยูในโลก พระองคไมมีเงินไมมี
ตําแหนงฐานะไมเคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียวและไมเคยเดินทางไกลเกิน 200 กิโลเมตรจากที่ที่
พระองคเกิด พระองคไมเคยมีอํานาจทางการเมืองหรือการทหาร และถึงแมพระองคจะทรงทํางานใน
โลกเพียง 3 ปครึ่ง แตสิ่งที่พระองคทํานั้นมีอิทธิพลยืนนานจนถึงทุกวันนี้และขยายออกไปเรื่อย ๆ ไมวา
เรื่องของพระองคไปที่มุมไหนของโลก สิ่งใหม ๆ สิ่งที่ดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นที่นั่น คนผิดบาปไดรับการอภัย
และมีกําลังตอสูกับความบาป คนทอใจไดรับกําลังใจในการตอสูชีวิต ซึ่งตลอด 2,000 ปที่ผานมามีผูคน
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นับหลายพันลานคนทั่วโลกตางก็ไดรับคําตอบของชีวิต นั่นก็เพราะคนเหลานี้ไดสัมผัสถึงความรักของ
พระเยซูคริสตและไดหันกลับมาเชื่อพึ่งในพระองค ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลคริสตมาส ผูคนเหลานี้ทุก
ประเทศทั่วโลกจึงทําการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงพระคุณความรักของพระองค ดังที่เราเห็นกันอยูในทุก
วันนี้
4. เพราะเหตุไรจึงยังมีคนมากมายที่เฉลิมฉลองวันคริสตมาสโดยไมรูความหมายที่แทจริง?
ตอบ: คงเปนเรื่องนาตลกมาก ถาเราไปรวมฉลองในงานวันเกิดโดยไมมีเจาภาพอยูดว ย แตก็ยัง
มีคนจํานวนมากในโลกที่ทําเชนนั้น เพราะมีหลายคนที่ฉลองวันคริสตมาสซึ่งเปนวันเกิดของพระเยซู
คริสตโดยไมไดคิดถึงพระองคเลย และถาจะถามวาเพราะเหตุไรคนมากมายที่ถึงแมไมรูความหมายที่
แทจริงของวันคริสตมาส แตก็ยังอยากมีสว นในการเฉลิมฉลองดวย? นั่นก็เพราะวามนุษยทกุ คนอยากมี
สวนรวมหรืออยากไดรับความชื่นชมยินดี เพราะเขาตองเผชิญกับชีวิตทีเ่ ต็มไปดวยการตอสูตาง ๆ ไมวา
จะเปนความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข ความผิดหวัง หรือการรองไห ฯลฯ ดังนั้นเขาเหลานั้นอยากจะลืม
เหตุการณทุกขยากตาง ๆ หรือความเหน็ดเหนื่อยเพื่อใหชีวิตมีความชืน่ ชมยินดีบาง ซึ่งเขาก็ไดรับจริง ๆ
เมื่อเขาเขารวมฉลองในวันคริสตมาส แตถาเขาไมรูความหมายทีแ่ ทจริงของวันคริสตมาสแลว ความชื่น
ชมยินดีในการฉลองวันคริสตมาสของพวกเขาก็เปนแคความชื่นชมยินดีเพียงชั่วครูช ั่วยามเทานั้น
ผูอานที่รัก พระเยซูคริสตทรงรักและหวงใยทาน พระองคไมปรารถนาที่จะใหทานตองพบกับ
การพิพากษาโทษจากพระเจาเพราะเหตุความผิดบาปของทาน พระองคจึงยินดีรับโทษความผิดบาป
แทนทาน โดยทรงยอมทุกขทรมานและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทานจะไมตองรับโทษจากพระ
เจาอีกตอไป นีจ่ ึงเปนสาเหตุที่พระเยซูคริสตทรงมาบังเกิดในโลกนีใ้ นวันคริสตมาส
บัดนี้ ทานไดทราบความหมายที่แทจริงของวันคริสตมาสแลว ขอใหคริสตมาสปนี้เปนปที่ทาน
จะไดสัมผัสถึงความรักในพระเยซูคริสตและรับการชวยเหลือที่มาจากพระองค เพื่อทานจะไดมีชวี ติ ที่มี
สันติสุขและความชื่นชมยินดีที่พระเจาจะทรงประทานแกทานตลอดไป
ถาทานปรารถนาที่จะตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อใหพระองคเปนผูชวยทานใหพนจากบาปแลว
ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววาการที่พระเยซูคริสตทรงมาบังเกิดในโลกนี้ ก็เพื่อจะ
ชวยมวลมนุษยชาติไดรอดพนจากความผิดบาป ขาพระองคขอสารภาพวา ที่ผานมาขาพระองคไดทํา
ความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณที่
พระองคทรงใหพระเยซูคริสตมาบังเกิดในโลกนี้
เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไม
กางเขน ขาพระองคขออธิษฐานกราบทูลในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
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ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงยกโทษ
ความผิดบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงประทานสันติสุขที่แทจริงใหแกทาน ทั้ง
จะทรงดูแลชีวติ ของทานตลอดไป
ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อและที่อยูของทานให
ชัดเจนแลวสงไปยังที่อยูด านขางในใบตัดสินใจ
“เพราะวาพระเจาทรงรักทาน จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคลงมาบังเกิดใน
โลกนี้ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร...”
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: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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