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การประกาศพระกติตคุิณในวนัคริสต์มาส 
ศจ.สมเกยีรติ  กติตพิงศ์ 

ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามคัคธีรรม 
คริสตม์าสเป็นโอกาสทองของคริสตจกัรในการประกาศพระกิตติคุณเพราะก าลงัเป็นท่ีสนใจ

ของคนไทย 
อาจารยโ์รเบิร์ตไดข้อใหผ้มเขียนเร่ืองน้ี เพราะคริสตจกัรสามคัคีธรรมไดจ้ดัวนัคริสตม์าสแบบ

ประกาศ และปีกลายมีคนนอกมาร่วมงานประมาณ 2,000 คน เราเชิญอาจารยเ์วน ครุ๊ก มาเทศนา มีคน
ออกมารับเช่ือและขอการรักษาใหห้ายโรคประมาณ 300 คน 

ความจริงเราจดัคริสตม์าส เป็นการฉลองภายในมาหลายปี แมจ้ะมีการเช้ือเชิญบุคคลภายนอก
บา้งก็ไม่มากนกั เพราะหอ้งประชุมเราไม่กวา้งจนกระทัง่ปี 1985 เราไดป้รึกษากนัในคณะกรรมการของ
คริสตจกัรและตดัสินใจวา่จะไม่ยอมใหต้วัอาคารโบสถจ์ ากดัโอกาสของบุคคลภายนอก เพื่อนฝงูญาติพี่
นอ้งของสมาชิกสมควรจะไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณในวนัคริสตม์าส อาคารโบสถข์องเราจุคนไดเ้ตม็ท่ี
ในตอนนั้นประมาณ 200 คน เรามีสมาชิก 70-80 คน เราไดอ้ธิษฐานและไดต้ั้งเป้าหมายวา่เราจะจดั
คริสตม์าสท่ีสนามจอดรถเพื่อเตรียมรับคน 500 คน โดยเชิญเพื่อนฝงูมิตรสหายและทุกคนท่ีเรารู้จกั ท่ียงั
ไม่เป็นคริสเตียน เจตนาของเราก็คือเพื่อประกาศพระกิตติคุณ พระเจา้ทรงหนุนความเช่ือของเราอยา่ง
มาก ทรงโปรดใหมี้คนร่วมงาน 650 คน คุณหมดปรีดาโมทนาพระคุณเทศนาซ่ึงมีคนออกมาตอ้นรับ
พระเยซู 40-50 คน เหตุท่ีผมพดูวา่พระเจา้ทรงหนุนความเช่ือของเราอยา่งมากก็เพราะเรารู้ดีวา่เรามี
สมาชิกเพียง 70-80 คน และโสบถข์องเราก็ตั้งอยูใ่นซอยกลางทุ่งชานเมืองการเชิญคนนอกสัก 100 คน 
มาฟังพระกิตติคุณท่ีโบสถน์ั้นยากแค่ไหน ปี 1986 เราจึงทุบฝาผนงัโบสถข์ยายหอ้งและเตรียมรับคน
มากข้ึน พระเจา้ไดท้รงโปรดใหส้มาชิกของเรามากข้ึนเกินเพดานร้อยในปีนั้น จากปี 1985 เราก็ตั้งเป้าจดั
คริสตม์าสในรูปแบบของการประกาศ โดยเชิญคนมากข้ึนทุกปี ปี 1986 มีคนมาร่วมประมาณ 950 คน ปี 
1987 มีคนมาประมาณ 1,500 คน และปี 1988 คือปีกลายมีคนมาร่วมฉลองคริสตม์าสประมาณ 2,000 
คน เตม็ลานสนามจอดรถ 

ผมคิดวา่ไม่มียคุใดสมยัใดท่ีคนไทยเราใหค้วามสนใจวนัคริสตม์าสเท่ากบัสมยัปัจจุบนั 
ภาพพจน์ของวนัคริสตมาสก าลงัน่ารักในสายตาคนไทย อาจเป็นเพราะพระเจา้ทรงจดัเตรียมให้อะไร ๆ 
ในบา้นเราช่วยโฆษณาวนัคริสตม์าสใหเ้ราก็ได ้
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1. โทรทศัน์, วทิยุ และหนังสือพมิพ์ 

แต่เดิมมาประเทศตะวนัตกโดยทัว่ไปฉลองคริสตม์าสเป็นประเพณีอยูแ่ลว้ นบัแต่เราสามารถดู
ข่าวผา่นดาวเทียมก็ปรากฏใหเ้ราเห็นโดยไม่ตอ้งรอขา้มวนั การฉลองคริสตม์าสในต่างประเทศจึงมกั
เป็นข่าวใหค้นไทยไดรู้้เห็นทนัอกทนัใจ ใหบ้รรยากาศเดือนธนัวาคม เป็นเดือนท่ีทัว่โลกก าลงัสนใจ
ฉลองวนัคริสตม์าสกนัอยา่งกวา้งขวาง ผูท่ี้พลาดรายการโทรทศัน์ก็อาจทราบข่าวจากวทิย ุ หรือ
หนงัสือพิมพ ์ ผมสังเกตวา่นกัจดัรายการเพลง แมไ้ม่ใช่ของคริสเตียนก็นิยมน าเพลงคริสตม์าสมาเปิดใน
เทศกาลคริสตม์าสในช่วงน้ีถา้อยากฟังเพลงคริสตม์าสก็สามารถฟังไดจ้ากวทิย ุ แมไ้ม่มีเทป ส่วนข่าว
ทางหนา้หนงัสือพิมพน์ั้นยงัมีนอ้ยหน่อย ส่วนมากการโฆษณาเอิกเกริกปรากฏใหเ้ห็นในหนา้โฆษณา
ของหา้งสรรพสินคา้มากกวา่ 

2. ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า 

ซ่ึงก าลงัผดุโผล่ข้ึนอยา่งดอกเห็ด โดยเฉพาะในกรุงเทพช่วยประชาสัมพนัธ์เทศกาลคริสตม์าส
อยา่งกวา้งขวาง นบัตั้งแต่การตกแต่งร้าน ดว้ยขอ้ความเมอร่ีคริสตม์าส... สีเขียวแดงดว้ยรูปกวางเรน
เดียร์ ระฆงัซานตาคอสตาแก่ใจดี และตน้คริสตม์าสพร้อมกบัการเปิดเพลงคริสตม์าสเสียงกระห่ึมมา
ตั้งแต่ตน้เดือนธนัวาคม ท าใหลู้กคา้ท่ีเขา้ไปซ้ือของรู้ไดล่้วงหนา้เป็นเดือน 

ในการจดัรายการคริสตม์าส ท่ีคริสตจกัรเรามกัแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงแรก เป็นช่วงท่ีเรารับประทานอาหารสังสรรค ์พดูคุยท าความรู้จกักนั 
ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีเราสอนเพลงและเทศนา ก่อนถึง 
ช่วงท่ี 3 รายการบนัเทิง 
ผมสังเกตวา่คนใหม่หลายคนแมจ้ะมาโบสถเ์ป็นคร้ังแรก มกัร้องเพลงคริสตม์าสเป็นอยูก่่อน

แลว้ เขาร้องยามราตรีศรีหรรษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถามวา่เขาฝึกมาจากไหนส่วนมากก็บอกวา่เคยไดย้นิจาก
วทิย ุหรือไม่ก็จากหา้งสรรพสินคา้ 

3. โรงเรียน บริษทั และธนาคาร  

มีบทบาทช่วยประชาสัมพนัธ์คริสตม์าสยิง่กวา่ในยคุใด ผมไม่ไดห้มายถึงโรงเรียนคริสเตียน 
หรือบริษทัของคริสเตียนซ่ึงมีการฉลองอยูแ่ลว้ หลกัสูตรการสอนแผนใหม่ของโรงเรียน ครูปรารถนา
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากของจริงท่ีไม่เสียหาย เม่ือสอนเร่ืองนมก็พานกัเรียนไปเยีย่มบริษทัผลิตนมสด น่ี
เป็นเหตุท่ีเรามกัมีนกัเรียนจากหลายโรงเรียนมาเยีย่มเราช่วงคริสตม์าส หาขอ้มูลเร่ืองคริสตม์าสตามท่ีครู
ตอ้งการยิง่กวา่นั้นท่านอาจไม่เช่ือก็ได ้ มีโรงเรียนและบริษทัไม่นอ้ยท่ีจดังานฉลองคริสตม์าส ทั้ง ๆ ท่ีผู ้
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จดัไม่มีใครเป็นคริสเตียนสักคน ผมเองเคยไดรั้บเชิญไปร่วมฉลองคริสตม์าสท่ีเขาจดัของเขามาทุกปี 
ตกแต่งอาคารดว้ยสายรุ้งจบัฉลากของขวญัร้องเพลงจิงเกิลแบลซานตาคอสคมัม่ิงทูทาวน์ โดยคนร้องไม่
รู้เลยวา่คริสตม์าสคืออะไร และท่ีผมสังเกตอีกประการหน่ึงคือมีธนาคารบางแห่งบรรจุคริสตม์าสเขา้ไป
ในวนัหยดุ 20 วนัของเขาดว้ย 

4. บัตรอวยพร 

ไม่มีส่ิงใดท่ีผมท่ึงในการจดัเตรียมของพระเจา้เท่ากบับตัรอวยพร ธนัวาคมเป็นเดือนท่ีคนไทย
ก าลงัเตรียมฉลองปีใหม่คนไทยเรานิยมส่ง ส.ค.ส. ไปใหค้นท่ีเรารัก นบัถือในเทศกาลน้ี คริสตม์าสห่าง
จากปีใหม่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นและส่ิงท่ีผมสังเกตคือบตัรอวยพรคริสตม์าสและปีใหม่ท่ีจ  าหน่าย
ตามร้านคา้ ไม่วา่พิมพม์าจากนอกหรือในประเทศ แยกคริสตม์าสออกจากปีใหม่ยากท่ีสุด อยากอวยพร
คริสตม์าสก็ตอ้งแถมปีใหม่ดว้ย อยากอวยพรปีใหม่ก็แถมประชาสัมพนัธ์คริสตม์าสไปในตวั 

ความจริงยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีช่วยประชาสัมพนัธ์วนัคริสตม์าส แต่ผมขอยกมาเพียงเท่าน้ี มีผูพ้ดู
วา่ถา้จะประชาสัมพนัธ์อะไรใหไ้ดผ้ล ท่านตอ้งใชส่ื้อ 4 ทางเป็นอยา่งนอ้ยถา้หลกัน้ีเป็นความจริง เรา
ตอ้งขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงปูทางไวม้าก ผมคิดวา่เราน่าจะฉวยโอกาส น ้าข้ึนแลว้เราควรรีบตกั 

วา่กนัตามความจริง แมจ้ะมีการประชาสัมพนัธ์วนัคริสตม์าสกนัอยา่งกวา้งขวางก็ตาม น่า
สังเกตวา่คนไทยยงัไม่เขา้ใจเลยวา่คริสตม์าสส าคญัอยา่งไร พระเยซูคือใครและพระองคท์รงเก่ียวขอ้ง
กบัตวัของเขาอยา่งไร พดูกนัตรง ๆ ก็คือเขายงัไม่เขา้ใจพระกิตติคุณ ไม่รู้วา่พระเยซูเสด็จมาบงัเกิดใน
โลกก็เพื่อช่วยเขาให้รอดบาป หลายคนเขา้ใจวา่เป็นวนัส าคญัวนัหน่ึงของศาสนาคริสต ์ เป็นวนัตรุษฝร่ัง 
ท่ีชาวคริสตเ์ขาฉลองกนั แจกของขวญั ร้องเพลงจุดเทียนตีระฆงั ตกแต่งตน้คริสตม์าส และมีซาตาน
คอสตาแก่ใจดีมาแจกของขวญัเด็ก ๆ ท่ีรู้มากกวา่นั้นหน่อยก็เขา้ใจวา่เป็นวนัประสูติของพระเยซู ศาสดา
ของคริสตศ์าสนาหลายคนอยากรู้ แต่เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร ถา้คริสเตียนใชโ้อกาสทองในวนัคริสตม์าสน้ี
ฉลองกนัเองภายในเท่านั้น 

ในการจัดคริสต์มาส เป็นการประกาศพระกติติคุณ ผมพบว่าเกดิผลดีหลายประการ 

(1) น าให้หลายคน กลบัใจรับเช่ือพระเจา้ในวนันั้น โดยเฉพาะคนท่ีเราเคยพดูคุยเป็นพยานมา
ก่อน 

(2) เป็นการหวา่นพระกิตติคุณใหค้นท่ีไม่รู้ไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ ความรักและข่าวดีเร่ืองความรอด 
(3) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร หลายคนไม่ไปโบสถไ์ม่รู้จกัโบสถเ์ขาก็มีโอกาส

เร่ิมมาในวนัคริสตม์าส ถา้เขามาคร้ังหน่ึงได ้เขาก็มาคร้ังท่ีท่ี 2 ไดง่้ายข้ึน 
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(4) สร้างความสุขความอ่ิมใจใหแ้ก่คริสตสมาชิกของเราทัว่หนา้กนั ผมเห็นวา่น่ีคือ
วตัถุประสงคท่ี์พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกเพื่อช่วยคนบาปใหร้อด เม่ือเราจดัคริสตม์าสเป็นงานประกาศ 
เราก าลงัท าตามวตัถุประสงคข์องคริสตม์าสเป็นงานประกาศเราก าลงัท าตามวตัถุประสงคข์องคริสตม์าส
จริง ๆ เราอ่ิมใจแมจ้ะเหน็ดเหน่ือยกนัอยา่งมากก็ตาม 

(5) สร้างนิมิตใหแ้ก่คริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณอยา่งกวา้งขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1989, หนา้ 5-7. 


