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คริสตมาสน้ีมีความหมาย 
เม่ือพูดถึงเทศกาลงานเฉลิมฉลองของคนในโลกน้ีนับวามีอยูมากมายหลายงาน แตมีเทศกาล

หนึ่งท่ีมีความหมายและมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษยอยางมากมายน่ันกคื็อ เทศกาลคริสตมาสนั่นเอง ซ่ึง
เทศกาลน้ีมีเพือ่ระลึกถึงการท่ีพระเจาทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
บังเกิดในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปท่ีแลว เพื่อชวยมนุษยใหรอดพนจากความผิดบาป 

ถึงแมเทศกาลคริสตมาสจะมีความหมายท่ียิ่งใหญและมีคนมากมายท่ัวโลกท่ีเขารวมฉลอง แตมี
นอยคนนกัท่ีจะเขาใจถึงความหมายท่ีแทจริงของวันคริสตมาส นั่นก็เพราะวาคนสวนใหญไดแตฉลอง
เพื่อหาความสนุกสนานและความช่ืนชมยนิดีเพยีงช่ัวครูช่ัวยามเทานั้น ซ่ึงถาเปนเชนนั้น เขาก็จะไมได
สัมผัสถึงความหมายท่ีแทจริงเลย 

ผูอานที่รัก ชีวติของทานท่ีผานมา บางทีทานอาจจะไมเคยสนใจวันคริสตมาส หรือปนี้ทานอาจ
กําลังต้ังใจท่ีจะฉลองวันคริสตมาสตามท่ีตาง ๆ ไมวาจะอยางไรกต็ามขอใหทานทราบเถิดวา วนัคริสต
มาสนี้มีความหมายตอชีวิตของทานมากจริง ๆ นั่นก็เพราะ 

1. วันครสิตมาสเปนวันทีพ่ระเจาทรงเปดเผยวาพระองคทรงเปน

พระเจาของชนทุกชาติทุกภาษา 

หลายคนมีความเขาใจผิดเพราะคิดวา วนัคริสตมาสเปนของชาวตะวันตก แตแทจริงแลววันคริ
สตมาสมีท่ีกําเนิดมาจากทวปีเอเซีย ซ่ึงก็คือดินแดนปาเลสไตนในวนันั้นเปนวนัท่ีพระเยซูคริสตไดมา
บังเกิดในคอกสัตวท่ีหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในประเทศอิสราเอล เวลานั้นพวกยิวมีความคิดท่ีวาพระเจา
นั้นทรงเปนพระเจาของพวกเขาเพียงชนชาติเดียว แตในเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับวันคริสตมาสพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวามีพวกนกัปราชญท่ีเปนคนตางชาติไดมาเขาเฝาพระเยซูคริสตดวย นั่นจึง
แสดงใหเห็นวา พระเจานั้นทรงเปนพระเจาไมใชแคของคนยิว ของชาวตะวันตกหรือของชนชาติใดชน
ชาติหนึ่ง แตพระองคทรงเปนพระเจาของชนทุกชาติทุกภาษา อยางเชนถาจะถามวา “ดวงอาทิตยเปน
ของชนชาติไหน?” คําตอบก็คือดวงอาทิตยเปนของชนทุกชาติทุกภาษานั่นเอง ผูอานที่รัก ไมวาทานจะ
เปนชนชาติไหนก็ตาม พระเจาทรงเปนพระเจาของทานดวย 
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2. วันคริสตมาสเปนวันที่พระเจาทรงช้ีใหเห็นวาพระองคทรง

เปนพระเจาของทกุชนช้ัน 

ชวงเวลาที่พระเยซูคริสตทรงลงมาบังเกิดนั้น เราจะเห็นวาไมเพียงแตจะมีนกัปราชญท่ีมี
ตําแหนง มีฐานะรํ่ารวยมาเฝาพระองคเทานั้น แตยังมีคนอีกกลุมหนึ่งท่ีไดมาเขาเฝาพระองคดวย นั่นก็
คือคนเล้ียงแกะท่ีไมมีฐานะไมมีตําแหนงอะไร นั่นจึงทําใหเราเห็นวา พระเจาทรงเปนพระเจาของชนทุก
ชนช้ัน ไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจนก็สามารถท่ีจะพบกับพระองคไดท้ังส้ิน มีคนเคยถามวา “ในเม่ือ
พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคนาจะเลือกเกดิได แตทําไมพระองคจึงไมเลือกเกิด
ในวังหรือเกดิในครอบครัวคนรวย แตมาเกิดในคอกสัตวท่ีต่ําตอยดวยละ?”.. ถูกแลวครับท่ีพระองคทรง
สามารถเลือกสถานท่ีท่ีจะเกดิไดแตการท่ีพระองคทรงเลือกท่ีจะเกิดในคอกสัตวกเ็พื่อท่ีคนทุกชนช้ัน
หรือแมกระท่ังผูท่ีพิการ ก็สามารถท่ีจะเขาหาพระองคได ซ่ึงถาพระองคเกิดในวังหรือมีตําแหนงสูงสง ก็
คงจะมีแตคนรํ่ารวยหรือคนท่ีมีตําแหนงสูง ๆ เทานั้นจึงจะเขาไปถึงพระองคได แตคนธรรมดาสามัญคง
เขาหาพระองคยากแน ๆ ผูอานที่รัก ไมวาทานจะมีฐานะอยางไรก็ตาม พระเจาทรงเปนพระเจาของทาน
เชนกัน 

3. วันคริสตมาสเปนวันทีพ่ระเจาทรงสําแดงวาพระองคไมทรง

ทอดทิ้งมนุษย 

พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกอยางชัดเจนวา สรรพส่ิงในโลกนี้ลวนมาจากการทรงสรางของ
พระเจาท้ังส้ิน แตเม่ือพระองคทรงดําริวาจะสรางมนุษยข้ึนมานัน้ นับวาเปนเร่ืองท่ีเส่ียงมาก นั่นเปน
เพราะวาส่ิงมีชีวิตท่ีพระองคจะทรงสรางข้ึนมาตอไปนี้มีช่ือวา “คน” เม่ือเราเห็นผูหญิงคนหนึ่งท่ีกาํลัง
ตั้งครรภ คุณทราบไหมวาส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในครรภของเธอนั้นจะมีผลตอเธอมากท้ังในแงบวกและแงลบ 
เพราะส่ิงมีชีวติท่ีกําลังจะกําเนิดออกมานัน้ เม่ือเขาโตข้ึน เขาสามารถที่จะทําใหคุณแมหวัเราะหรือ
รองไหก็ได ทําใหคุณพอคุณแมภูมิใจหรือเสียใจก็ได เขาอาจจะเช่ือฟงหรือเถียงคุณพอคุณแมกไ็ด แต
ถึงแมคุณแมรูวาลูกท่ีกําลังจะเกดิออกมานีอ้าจจะทําใหเธอเสียใจ แตพอแมกย็ังดีใจท่ีมีลูก ถึงแมใน
อนาคตลูกของเขาอาจจะทาํผิดคร้ังแลวคร้ังเลาแตพอแมกไ็มทอดท้ิงและพรอมท่ีจะใหอภยัลูกอยูเสมอ 
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เชนเดยีวกัน เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานั้นพระองคไดใหอิสระกับมนุษยในการ
ตัดสินใจไดเอง แตมนษุยเรากลับตัดสินใจทําในหลายส่ิงท่ีผิดบาป ท้ังยังปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางชีวิต
ของเขาอีกดวย จึงทําใหพระองคเสียพระทัยเปนอยางมาก ถึงกระนั้นพระองคก็ยังทรงรักและไมได
ทอดท้ิงมนุษยเลย แตทรงปรารถนาท่ีจะชวยมนุษยใหรอดพนจากความบาป เพราะพระองคทรงทราบดี
วาถาหากชีวิตของมนุษยยังมีความผิดบาปอยู เขากจ็ะตองรับการพพิากษาโทษจากพระองคหลังจากท่ี
เขาจากโลกน้ีไป และในท่ีสุดก็จะตองพนิาศในนรกอยางแนนอน ดังนั้นพระองคจึงทรงใหพระเยซู
คริสตมารับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้ เพือ่รับการลงโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ 

ผูอานที่รัก ทานเคยถูกทอดท้ิงไหม?.. ทานรูสึกอยางไรเม่ือถูกทอดท้ิง?.. ไมวาทานจะเปน
อยางไรก็ตามขอใหทานทราบวา พระเจาไมเคยทอดท้ิงทาน พระองคพรอมท่ีจะยกโทษใหแกทานและ
ปรารถนาท่ีจะใหทานกลับมาหาพระองคเสมอ 

4. วันครสิตมาสเปนวันทีพ่ระเจาทรงตามหามนุษย 

หลักความจริงงาย ๆ อยางหนึ่งท่ีเราทุกคนตางก็เขาใจกันดี นัน่ก็คือ การท่ีผูท่ีใหญกวาจะไปหา
ผูนอยนั้นงายกวาการท่ีผูนอยจะไปหาผูท่ีใหญกวา เม่ือเราเปรียบเทียบดูระหวางจกัรวาลอันกวางใหญ
ไพศาลนี้กับตัวของเราเอง เราจะเหน็วาเม่ือเทียบกันแลว มนุษยเรานัน้เล็กมากเหมือนผงคลีดิน ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดเลยท่ีมนุษยเราผูเล็กนอยจะไปหาและพบพระเจาท่ีใหญกวาเรามีทางเดียวท่ีจะพบพระองค
ไดก็คือ พระองคตองเปนฝายท่ีมาหามนษุยเราเทานั้น ดังนั้นการท่ีพระเจาทรงใหพระเยซูมาบังเกิดใน
วันคริสตมาส ก็เพื่อช้ีใหเห็นวาพระองคนั้นเปนฝายตามหามนุษยท่ีกําลังหลงอยูในทางแหงความผิด
บาป 

เม่ือเราคิดถึงวา พระเจาท่ียิ่งใหญซ่ึงเปนผูสรางมาตามหามนุษยเราท่ีเล็กนอยและเปนคนบาป
แลวเราจึงเห็นวาพระองคทรงเมตตาและใหเกยีรติแกมนษุยเราจริง ๆ ถาวันนี้มีคนมาเคาะประตูบานผม
นั้นคือพระมหากษัตริยท่ีผมรักและเทิดทูน ผมคงจะดีใจและคุกเขากราบลงท่ีพระบาทของพระองคดวย
น้ําตาและดวยความปติยนิดอียางแนนอน เวลานั้นผมคงจะคิดในใจวา “ผมเปนใครกนัท่ีพระองคจะตอง
เสด็จมาหาถึงท่ีบาน ผมเปนแคคนเล็กนอยเทานั้น พระองคชางมีพระคุณและใหเกียรติผมจริง ๆ” ผูอาน
ท่ีรัก วันนี้พระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและจักรวาลทรงตามหาทานและกําลังเคาะประตูใจของทานอยู 
พระองคไมทรงบังคับทานหรือพังประตูใจของทาน แตพระองคใหทานมีอิสระในการตัดสินใจ ทาน
ทราบไหมวา พระเจาทรงสรางประตูใจของทานใหมีท่ีเปดจากขางในเทานั้น ถาทานไมเปดใจทานก็ไม
มีทางท่ีจะพบพระองคและไดรับการอภัยโทษจากพระองคเลย วนันี้ทานจะไมเปดประตูใจเพ่ือพบ
พระองคหรือ?.. 
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5. วันครสิตมาสเปนวันทีพ่ระเจาทรงสําแดงความรักตอมนุษย 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “เพราะวาพระเจาทรงรักมนษุย จนไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 
3:16) ดังนัน้เราจึงรูวา พระเจาทรงรักมนุษยเรามากจริง ๆ เห็นไดจากการท่ีพระองคทรงยอมใหพระเยซู
คริสตซ่ึงเปนพระบุตรของพระองคมารับโทษและตายแทนเรา สมมุติวาผมมีเพื่อนรักอยูคนหนึ่ง วัน
หนึ่งเขาไดไปทําผิดกฏหมายรายแรงจนถึงข้ันท่ีตองถูกประหารชีวิต ซ่ึงมีทางเดียวเทานั้นท่ีจะสามารถ
ชวยเขาได นัน่ก็คือ ตองเอาตะปู 3 ดอกตอกท่ีมือและเทาของลูกชายผมเพื่อตายแทนเขา คุณคิดวาผมจะ
ยอมใหลูกชายของผมตายแทนเขาไหม? ไมมีทางครับ ผมคงจะพูดกบัเขาวา “เพื่อนรักเอย!...ผมรักคุณ
มาก ผมสงสารคุณ แตถาจะใหลูกชายของผมตายแทนคุณแลวละกอ ผมทําอยางนั้นไมไดจริง ๆ คงไมมี
ใครท่ีจะยอมตรึงลูกชายของตนเองใหตายเพื่อคนอ่ืน เพราะพวกเราเปนมนุษยท่ีมีขีดจาํกัด เรามีความรัก
ไมมากขนาดนั้น แตพระเจาผูทรงสรางเรา พระองคทรงเต็มเปยมไปดวยความรัก จนยอมใหพระบุตร
องคเดียวของพระองคถูกตรึงตายท่ีบนไมกางเขน เพื่อไถความผิดบาปใหแกมนษุยเรา เคยมีคนถามวา 
“ถาพระเจารักผมจริงทําไมพระองคไมมารับสภาพเปนมนุษย เพื่อมาตายแทนผม แตกลับใหพระบุตร
ของพระองคคือพระเยซูคริสตมาตายแทนดวยละ?” คําถามนี้เปนคําถามท่ีดีแตเขาคงจะไมทราบวา 
นอกจากพระเจาผูทรงเปนพระบิดาจะทรงรักมนุษยแลว พระเยซูคริสตก็ทรงรักมนุษยเชนกนั ดังนั้น
เพราะเหตุความรัก พระเยซูคริสตจึงยอมท่ีจะรับความเจ็บปวดบนไมกางเขน จนกระท่ังยอมสละชีวิต
ของพระองคเพื่อมนุษยท่ีพระองคทรงรัก ดังนั้นหากผูใดท่ียอมรับวาตัวเองเปนคนผิดคนบาป และทูล
ขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป เพราะ
พระองคจะทรงถือวาพระเยซูประทานชีวตินิรันดรใหแกเขา ซ่ึงเปนชีวิตท่ีจะไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย 

ผูอานที่รัก ไมวาทานจะบาปนอยบาปมากขนาดไหนก็ตาม แตขอใหทานทราบวา วนัคริสตมาส
เปนวนัท่ีพระเจาทรงสําแดงวาพระองคทรงรักทาน พระองคพรอมท่ีจะอภยัโทษใหแกทาน ขอเพียงแต
ทานหันกลับมาหาพระองคเทานั้น บัดนี้ ทานไดทราบถึงความหมายท่ีแทจริงของวันคริสตมาสซ่ึง
เกี่ยวของกับชีวิตของทานโดยตรงแลวขออยาใหคริสตมาสปนี้ของทานเปนเหมือนกับคริสตมาสในป
กอน ๆ ท่ีผานมาไปโดยไรความหมาย ขอใหคริสตมาสปนี้เปนปท่ีทานจะไดรับการอภัยโทษความผิด
บาปจากพระเจาไดสัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต ไดรับความอ่ิมใจและไดรับความช่ืนชมยินดี
อยางแทจริง 

ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจาก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี ้
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“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดรูจักความรักท่ีพระองคทรงใหแกมนุษยในวันคริสตมาสแลว
ขาพระองคขอเปดใจรับความรักของพระองค และขอสารภาพความผิดบาปท่ีขาพระองคไดกระทํามา
ท้ังส้ิน ขอพระเยซูคริสตทรงโปรดเมตตาอภัยโทษและรับโทษบาปแทนขาพระองคดวยเถิด ขาพระองค
ขอกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรับ
การอภัยแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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