
ประวัติวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส 
  

 

         คริสต์มาส ประวัติเป็นมาอย่างไร ซานตาคลอส เกี่ยวข้องอะไรในวันคริสต์มาส เรามีข้อมูลมาฝาก
ค่ะ  
         ถึงช่วงปลายปีทีไร ชาวไทยเราก็มีเรื่องฉลองอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาส ที่ก าลังจะ
เข้ามาถึง แม้ว่าวันคริสต์มาสนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธสักเท่าไร แต่ก็มีคน
ไทยบางคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่จ านวนไม่น้อย ว่าแต่ประวัติคริสต์มาสเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลมา
ฝาก  
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ต านานวันคริสต์มาส 
 
          ค าว่า "คริสต์มาส" เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากค าภาษาอังกฤษโบราณว่า 
Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1038 และในปัจจุบันค านี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นค าว่า Christmas 
 
          เทศกาล Christmas หรือ X’ Mas ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคมนั้นเป็นวัน
ประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท 
ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในสมัยที่
จักรพรรดิซีซาร์ ออกุสตุส แห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนส ามะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยฝ่ายคีรี
นิอัส เจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนส ามะโนครัวทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ 
ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร 
 
           ด้านนักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นที่ต่างออกไปโดยได้วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่
จักรพรรดิเอาเรเลียนแห่งโรมัน ก าหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันซึ่งส่วน
ใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็
เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาวโรมันที่
เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูซึ่ง
เปรียบเสมือนความสว่างของโลก และเหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืนแทน หลังจากท่ีชาว
คริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 64-313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ. 330 ชาวคริสต์จึง
เริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย 
 
          เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลองความรักที่
พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์
รอดพ้นจากการท าชั่วนั่นเอง ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายส าคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่ง
บัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาส
อย่างสวยงาม 
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องค์ประกอบในงานคริสต์มาส 
 
ซานตาคลอส 

          เป็นสิ่งแรก ๆ ที่คนจะนึกถึงในฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส ซึ่งว่ากันว่าซานตาคลอสคนแรก คือ 
นักบุญ (เซนต์) นิโคลาส ผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 และเหตุที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นซานตาคลอสคนแรก มาจากวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่ง แล้วทิ้งถุง
เงินลงไปทางปล่องไฟ บังเอิญถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าท่ีเด็กหญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดี 
 
          นักบุญนิโคลัส นั้นเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของเด็ก ๆ เมื่อชาว
ฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ ก็ยังรักษาประเพณีการฉลองนักบุญ นิโคลาส ในวันที่ 5 ธันวาคม
เอาไว้ ซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะมาเยี่ยมเด็ก ๆ และเอาของขวัญมาให้เด็กอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาว
ฮอลแลนด์ที่อพยพมา ประเพณีนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 
คือ ชื่อนักบุญนิโคลัสก็เปลี่ยนเป็น ซานตาคลอส และแทนที่จะเป็นสังฆราชก็กลายเป็นชายแก่ท่ีอ้วนและใส่ชุด
สีแดง อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ มีเลื่อนเป็นยานพาหนะที่มีกวางเรนเดียร์ลาก และจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้
ในโอกาสคริสต์มาส โดยลงมาทางปล่องไฟของบ้านเพ่ือเอาของขวัญมาให้เด็กเหล่านั้นตามความประพฤติของ
เขา 
 
          ถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียงต านานที่เกิดข้ึนมาเพ่ือเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตาม แต่ก็เป็น
สัญลักษณ์ท่ีรวมเอาวิญญาณและความหมายของคริสต์มาสไว้อย่างมากมาย อาทิ ความปีติยินดีชื่นชม ความ
โอบอ้อมอารี ความรัก และความเป็นกันเอง 



 
ถุงเท้า 
 
           จากที่นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ้นไปบนปล่องไฟของบ้านเด็กหญิงยากจน เพื่อที่จะมอบเหรียญเงินให้เป็น
ของขวัญ แต่เหรียญนั้นกลับตกไปอยู่ในถุงเท้าท่ีเด็กหญิงแขวนตากไว้หน้าเตาผิง พอรุ่งเช้าเด็กหญิงตื่นมาเจอ
เหรียญเงินในถุงเท้าจึงดีใจมาก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้า
คริสต์มาสไว้ เพ่ือหวังจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันบ้าง 

 
 
  
ต้นคริสต์มาส 
 
          นอกจากนี้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ ต้นคริสต์มาส ซึ่งต้นคริสต์มาสก็คือต้นสนที่น ามาประดับประดา
ด้วยลูกแอปเปิลและขนมปังเพ่ือระลึกถึงศีลมหาสนิท และก็ได้มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนมาถึงการ
ประดับด้วยดวงไฟหลากสีสัน ขนม และของขวัญ อย่างในทุกวันนี้ การตกแต่งแบบนี้ต้องย้อนไปในศตวรรษท่ี 
8 เมื่อเซนต์บอนิเฟส มิชชันนารีชาวอังกฤษท่ีเดินทางไปประกาศเรื่องพระเจ้าในเยอรมนี ได้ช่วยเด็กท่ีก าลังจะ
ถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาที่ใต้ต้นโอ๊ก 
 
          โดยเมื่อโค่นต้นโอ๊กท้ิงก็ได้พบต้นสนเล็ก ๆ ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ที่โคนต้นโอ๊ก ท่านจึงขุดให้คนที่ร่วมพิธีกรรม
เหล่านั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต และตั้งชื่อว่า ต้นกุมารพระคริสต์ ต่อมา มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้น าคริสตจักรชาว
เยอรมัน ตัดต้นสนไปตั้งในบ้านในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1540 หลังจากนั้นในศตวรรษท่ี 19 ต้นคริสต์มาสจึง
เริ่มแพร่ไปสู่ประเทศอังกฤษและทั่วโลก และอีกเหตุผลที่ใช้ต้นสนก็เพราะว่ามันหาง่าย 
 



 
          ในสมัยโบราณนั้นต้นคริสต์มาส หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน 
และท าบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า โดยตามพระคัมภีร์นั้นได้เปรียบพระเยซูเจ้าเสมือนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งเป็น
ต้นไม้ที่เขียวเสมอในทุกฤดูกาล สื่อถึงนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้า อีกทั้งความสว่างของพระองค์ยังเหมือนแสง
เทียนที่ส่องสว่างในความมืด และรวมถึงความชื่นชมยินดี และความสามัคคี ที่พระเยซูประทานให้ เพราะต้นไม้
นั้นเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาส 

 
 
ต้นฮอลลี่ 
 
          ต้นฮอลลี่ เป็นต้นไม้พุ่มเตี้ย และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส เชื่อกันว่า สีเขียวของต้น
ฮอลลี่มีความหมายถึง การมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และมีความสัมพันธ์กับพระเยซู โดยผลสีแดงของต้นฮอลลี่นั้น
หมายถึงหยดเลือดของพระเยซูที่ไหลลงบนไม้กางเขน ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความรักท่ีมีต่อพระเจ้า 
ใบไม้ที่มีหนามของต้นฮอลลี่เป็นสิ่งที่เตือนพวกเราถึงมงกุฎหนามท่ีพวกชาวทหารโรมันได้น ามาวางไว้บนศีรษะ
ของพระเยซูคริสต์ 



 
 
ดอกไม้คริสต์มาส หรือ Poinsettia 

          ต านานของดอก Poinsettia ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันคริสต์มาส มาจากเรื่องราวของ
เด็กหญิงจน ๆ คนหนึ่ง ที่ต้องการหาของขวัญไปมอบให้พระแม่มารีในวันคริสต์มาสอีฟ แต่เนื่องจากเธอไม่มี
สิ่งของใด ๆ ติดตัว จึงเดินทางไปตัวเปล่า และระหว่างทางเธอได้พบกับนางฟ้าที่บอกให้เธอเก็บเมล็ดพืชไว้ 
ต่อมาเมล็ดพืชนั้นกลับเจริญเติบโตเปลี่ยนเป็นดอกไม้สีเลือดหมูสดใส ซึ่งก็คือดอก Poinsettia ตั้งแต่นั้นดอก 
Poinsettia ก็ได้รับความนิยมใช้ประดับประดาบ้านในงานคริสต์มาส 
 
ดอกคริสต์มาส Christmas Rose 
 
          มีต้นก าเนิดที่ประเทศอังกฤษ ลักษณะเป็นดอกสีขาว และมักออกดอกในช่วงฤดูหนาว ต านานของดอก
คริสต์มาสนี้มีอยู่ว่า ในช่วงที่พระเยซูประสูติ มีผู้รอบรู้ 3 คน กับคนเลี้ยงแกะเดินทางมาพบพระเยซู ระหว่าง
ทางพวกเขาพบกับ มาเดลอน เด็กหญิงที่เลี้ยงแกะคนหนึ่ง เมื่อเธอทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาเพ่ือมอบ
ของขวัญให้พระเยซู มาเดลอนก็เสียใจที่ไม่มีของขวัญใดไปมอบให้พระเยซูบ้าง ก่อนที่นางฟ้าที่เฝ้ามองเธออยู่
จะเกิดความเห็นใจจึงร่ายมนตร์เสกดอกไม้สีขาวน่ารักและมีสีชมพูอยู่ตรงปลายกลีบให้เธอ และดอกไม้นั้นคือ 
ดอกคริสต์มาสนั่นเอง 
 
เพลงวันคริสต์มาส 
 
          เพลงคริสต์มาสเริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่งโดยพระสงฆ์และฆราวาส มีเนื้อร้องเป็นภาษาละติน 
ลักษณะของเพลงเป็นแบบสง่า เน้นถึงความหมายของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า แต่ในศตวรรษท่ี 12 ได้มี
การแต่งในท่วงท านองที่ร่าเริงสนุกสนานมากขึ้น เริ่มจากประเทศอิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และนักบวช
คณะฟรังซิสกัน เป็นผู้สนับสนุน ให้มีเพลงคริสต์มาสแบบใหม่ 
 
          เพลงคริสต์มาสแบบใหม่นี้ เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน เพราะมีท่วงท านองที่ร่าเริงกว่า และเน้นถึง



ความชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาส เพลงเหล่านี้มีทั้งท่ีเป็นภาษาละติน และภาษาพ้ืนเมือง เพลงหนึ่งที่แต่งใน
สมัยนั้น (แต่งค าร้องในปี ค.ศ. 1274) และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ เพลง Oh Come, All Ye Faithful หรือ 
Adeste Fideles ในภาษาละติน เพลงคริสต์มาสที่นิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 จาก
ประเทศเยอรมนี และประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เพลงที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ เพลง Silent Night, Holy 
Night 
 
          ความเป็นมาของเพลงนี้มาจากวันก่อนวันฉลองคริสต์มาส ของปี ค.ศ. 1818 คุณพ่อโจเซฟ โมห์ 
(Joseph Mohr) เจ้าอาวาสวัดที่โอเบิร์นดอฟ (Oberndorf) ประเทศออสเตรีย ได้ข่าวว่าออร์แกนในวัดเสีย ท า
ให้วงขับร้องไม่สามารถร้องเพลงตามที่ซ้อมไว้ได้ จึงมีการแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่ น าไปให้เพ่ือนชื่อ ฟรานซ์ กรู
เบอร์ (Franz Gruber) ใส่ท านองในคืนวันที่ 24 นั่นเอง และเล่นเพลง Silent Night เป็นครั้งแรก โดยมีการ
เล่นกีตาร์ประกอบการขับร้อง ซึ่งกลายเป็นเพลงที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก 
 
ค าอวยพรวันคริสต์มาส 
 
          ในวันคริสต์มาสเรามักจะใช้ค าอวยพรให้แก่กันและกันว่า Merry X'mas ค าว่า Merry ใน
ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า "สันติสุขและความสงบทางใจ" ค านี้จึงเป็นค าที่ใช้อวยพรขอให้เขาได้รับสันติสุข
และความสงบทางใจ และได้จัดให้มีการฉลองเพ่ือระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู ที่เขายกย่องเหมือนกษัตริย์ผู้
ยิ่งใหญ่แห่งสากลโลก ผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ ประเพณีนี้ได้เริ่มมาจากรุงโรมในศตวรรษท่ี 4 และค่อย ๆ เผยแพร่
ไปทุกทวีป 

 
 



 
สีประจ าวันคริสต์มาส 
 
สีที่เกี่ยวข้องในวันคริสต์มาสประกอบด้วย 
 
          สีแดง : เป็นสีของผลฮอลลี่ หรือซานตาคลอส เป็นสีของเดือนธันวาคม ที่แสดงถึงความตื่นเต้น และ
หากเป็นสัญลักษณ์ตามศาสนา สีแดงจะหมายถึง ไฟ, เลือด และความโอบอ้อมอารี 
 
          สีเขียว : เป็นสีของต้นไม้ สัญลักษณ์ของธรรมชาตื หมายถึงความอ่อนเยาว์และความหวังที่จะมีชีวิต
เป็นนิรันดร์ เปรียบได้กับว่าเทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความหวัง 
 
          สีขาว : เป็นสีของหิมะ และเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา คือแสงสว่าง ความบริสุทธิ์ ความสุข และความ
รุ่งเรือง สีขาวนี้จะปรากฏบนเสื้อคลุมนางฟ้า, เคราและชายเสื้อของซานตาคลอส 
 
          สีทอง : เป็นสีของเทียนและดวงดาว เป็นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์และความสว่างไสว 
 
การท ามิสซาเที่ยงคืน 
 
          การถวายมิสซานี้เกิดขึ้นหลังจากพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 1 ได้ประกาศให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวัน
ฉลองพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส) ในปีนั้นเองพระองค์และสัตบุรุษ ได้พากันเดินสวดภาวนา และขับร้องไป
ยังต าบลเบธเลเฮม และไปยังถ้ าท่ีพระเยซูเจ้าประสูติ เมื่อไปถึงตรงกับเวลาเที่ยงคืนพอดี พระสันตะปาปาทรง
ถวายบูชามิซซา ณ ที่นั้น เมื่อเดินทางกลับมาที่พักได้เวลาตี 3 พระองค์ก็ถวายมิสซาอีกครั้ง และสัตบุรุษ
เหล่านั้นก็พากันกลับ แต่ยังมีสัตบุรุษหลายคนไม่ได้ร่วมขบวนไปด้วยในตอนแรก พระสันตะปาปาก็ทรงถวาย
บูชามิสซาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3 เพ่ือสัตบุรุษเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองพระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตใน
พระสงฆ์ถวายบูชามิสซาได้ 3 ครั้ง ในวันคริสต์มาส เหมือนกับการปฏิบัติของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จงึมีธรรมเนียมถวายมิสซาเที่ยงคืน ในวันคริสต์มาส และพระสงฆ์ก็สามารถถวายมิสซาได้ 3 มิสซา ในโอกาส
วันคริสต์มาส 
 
  
เทียนและพวงมาลัย 
 
         พวงมาลัยนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่คนสมัยก่อนใช้หมายถึงชัยชนะ แต่ส าหรับการแขวนพวงมาลัยในวัน
คริสต์มาสนั้น หมายถึงการที่พระองค์มาบังเกิดในโลก และท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ตามแผนการของ
พระเป็นเจ้า ซึ่งธรรมเนียมนี้ เกิดจากกลุ่มคริสตชนกลุ่มหนึ่งในประเทศเยอรมนีได้เอากิ่งไม้มาประกอบเป็น
วงกลมคล้ายพวงมาลัย แล้วเอาเทียน 4 เล่ม วางไว้บนพวงมาลัยนั้น ในตอนกลางคืนของวันอาทิตย์แรกของ
เทศกาลเพ่ือเตรียมรับเสด็จ ทุกคนในครอบครัวจะจุดเทียนหนึ่งเล่ม สวดภาวนา และร้องเพลงคริสต์มาส
ร่วมกันเป็นเวลา 4 อาทิตย์ก่อนถึงวันคริสต์มาส ประเพณีนี้เป็นที่นิยมอยางมากในประเทศอเมริกา ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงโดยน าเทียน 1 เล่มนั้นมาจุดไว้ตรงกลางพวงมาลัยสีเขียว และน าไปแขวนไว้ที่หน้าต่าง เพ่ือ



เป็นการเตือนให้คนที่เดินผ่านไปมาได้รู้ว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ว ส่วนเหตุผลที่พวงมาลัยมีสีเขียวนั้น เป็น
เพราะมีการเชื่อกันว่าสีเขียวจะช่วยป้องกันบ้านเรือนจากพวกพลังอันชั่วร้ายได้ 
 
ระฆังวันคริสต์มาส 

          เสียงระฆังในวันคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองให้กับการประสูติของพระพุทธเจ้า โดยมีต านานเล่าว่า มี
การตีระฆังช่วงก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสเพ่ือลดพลังความมืด และบ่งบอกถึงความตายของปีศาจ 
ก่อนที่พระเยซูผู้ที่จะมาช่วยไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์จะถือก าเนิดขึ้น และระฆังนี้มีเสียงดังกังวาลนานนับชั่วโมง 
ก่อนที่ในเวลาเที่ยงคืนเสียงระฆังนี้จะกลับกลายมาเป็นเสียงแห่งความสุข 

 
 
ดาว 
 
          ดาว ในความหมายของชาวคริสเตียน หมายถึงการแสดงออกท่ีดีของพระเยซูคริสต์ ที่บัญญัติไว้ในพระ
คัมภีร์ไบเบิลว่า "The bright and morning star" มีความหมายพิเศษเหมือนกับว่า ดวงดาวเหล่านั้นได้
แบ่งที่อยู่กับสรวงสวรรค์ ไม่ว่าจะมีก าแพงอะไรขวางกั้นระหว่างพ้ืนผิวโลกด้วยก็ตาม 
 
เครื่องประดับและแอปเปิล                            
 
          ในบางแห่งเชื่อว่า ล าต้นของแอปเปิล มองดูคล้ายกับต้นไม้ในสรวงสวรรค์ จึงมีการน าเอาแอปเปิลมา
ประดับตามต้นไม้ในวันคริสต์มาส ส่วนเครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ ที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนั้นเป็นงานศิลปะที่
จ าลองจากผลไม้ และที่มีสีสันสดใสนั้นเพื่อให้เกิดความรื่นเริงในบ้าน อีกท้ังแสงระยิบระยับที่สะท้อนไปมา ยังดู
สวยงามคล้ายแสงเทียนและแสงไฟ 



 
 
ของขวัญวันคริสต์มาส 

                      
          การแลกเปลี่ยนของขวัญในวันคริสต์มาสนั้น เริ่มต้นจากเมือง Saturnalia ในช่วงยุคโรมัน ต่อมาชาว
คริสต์รับประเพณีนี้เข้ามา ด้วยความเชื่อว่า การให้ของขวัญนี้มีความเก่ียวเนื่องกับของขวัญประเภททอง, ยาง
สนที่มีกลิ่นหอม และยางไม้หอม ซึ่งพวกนักเวทย์จากตะวันออกที่เดินทางมาคารวะพระเยซูคริสต์ น ามาให้ตอน
ที่ท่านประสูติ 
 
          ทั้งหมดนั้นก็คือการเฉลิมฉลองให้กับพระเยซู ท่ีเกิดมาเพื่อช าระบาปให้แก่ชาวคริสต์ทั้งหลาย และ
เป็นเทศกาลที่น าความสุข สนุกสนาน มาสู่หมู่มวลมนุษย์  
 


