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ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
ถึงช่วงปลายปีทไี ร ชาวไทยเราก็มีเรื่องฉลองอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือ
วันคริสต์มาสที่กาลังจะเข้ามาถึง แม้วา่ วันคริสต์มาสนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธสักเท่าไร แต่พี่ไทยซะอย่าง ฉลองได้ทุกเทศกาลอยู่แล้ว
แต่ก่อนที่จะไปฉลองกัน ลองมารู้จักกับวันคริสต์มาสก่อนดีไหม

ตำนำนวันคริสต์มำส
คาว่า "คริสต์มาส" เป็นคาทับศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคา
ภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่
แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึง่
พบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1038 และในปัจจุบันคานี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคาว่า Christmas
เทศกาล Christmas หรือ X’Mas ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 25
ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยพระองค์ประสูติ
ที่เมืองเบ็ธเลเฮ็มและเติบโตที่เมืองนาซาเรท ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ตาม
หลักฐานในพระคัมภีรไ์ ด้บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออ
กุสตุส แห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสัง่ ให้จดทะเบียนสามะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดย
ฝ่ายคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสามะโนครัวทั่ว
ทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่า พระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร
ด้านนักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นที่ตา่ งออกไปโดยได้วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่
25 ธันวาคม เป็นวันที่จกั รพรรดิเอาเรเลียนแห่งโรมัน กาหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิด
ของสุริยะเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.274 ชาวโรมันซึง่ ส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือน
ว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวง
อาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาว
โรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึงหันมาฉลอง
การบังเกิดของพระเยซูซึ่งเปรียบเสมือนความสว่างของโลก และเหมือนดวงจันทร์เป็น
ความสว่างในตอนกลางคืนแทน หลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 64-313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ.330 ชาวคริสต์จึงเริ่มฉลอง
คริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย

เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็น
การฉลองความรักทีพ่ ระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิด
เป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทาชั่วนัน่ เอง ดังนั้นใน
วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสาคัญชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้
ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้น
คริสต์มาสอย่างสวยงาม
องค์ประกอบในงำนคริสต์มำส
ซำนตำครอส
เป็นสิ่งแรกๆ ที่คนจะนึกถึงในฐานะ
สัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส ซึ่งว่ากันว่า
ซานตาคลอสคนแรก คือ นักบุญ (เซนต์) นิ
โคลัส ผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา มีชีวิตอยู่
ในศตวรรษที่ 4 และเหตุที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นซานตาครอสคนแรก มาจากวันหนึง่
ที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึง่ แล้วทิง้ ถุงเงินลงไปทาง
ปล่องไฟ บังเอิญถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดี
นักบุญนิโคลัส นั้นเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นนักบุญผู้อปุ ถัมภ์
ของเด็กๆ เมือ่ ชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ ก็ยังรักษาประเพณีการ
ฉลองนักบุญ นิโคลาส ในวันที่ 5 ธันวาคม เอาไว้ ซึ่งหมายถึงนักบุญนีจ้ ะมาเยี่ยมเด็กๆ
และเอาของขวัญมาให้เด็กอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาวฮอลแลนด์ทอี่ พยพมา
ประเพณีนี้จงึ เริ่มเป็นทีร่ ู้จักและแพร่หลายในอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
คือ ชื่อนักบุญนิโคลัสก็เปลี่ยนเป็น ซานตาคลอส และแทนที่จะเป็นสังฆราชก็กลายเป็น

ชายแก่ที่อ้วนและใส่ชดุ สีแดง อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ มีเลื่อนเป็นยานพาหนะที่มีกวาง
เรนเดียร์ลาก และจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ในโอกาสคริสต์มาส โดยลงมาทาง
ปล่องไฟของบ้านเพือ่ เอาของขวัญมาให้เด็กเหล่านั้นตามความประพฤติของเขา
ถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียงตานานที่เกิดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวัน
คริสต์มาสก็ตาม แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่รวมเอาวิญญาณและความหมายของคริสต์มาส
ไว้อย่างมากมาย อาทิ ความปิติยินดีชื่นชม ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความเป็น
กันเอง
ถุงเท้ำ
จากที่นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ้นไป
บนปล่องไฟของบ้านเด็กหญิงยากจน
เพื่อทีจ่ ะมอบเหรียญเงินให้เป็นของขวัญ
แต่เหรียญนั้นกลับตกไปอยู่ในถุงเท้าที่
เด็กหญิงแขวนตากไว้หน้าเตาผิง พอรุง่
เช้าเด็กหญิงตืน่ มาเจอเหรียญเงินในถุงเท้าจึงดีใจมาก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่
ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้ เพื่อหวังจะได้รับของขวัญ
เช่นเดียวกันบ้าง

ต้นคริสต์มำส
นอกจากนีอ้ ีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ ต้น
คริสต์มาส ซึ่งต้นคริสต์มาสก็คือต้นสนที่นามา
ประดับประดาด้วยลูกแอปเปิ้ลและขนมปังเพือ่ ระลึก
ถึงศีลมหาสนิท และก็ได้มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยจนมาถึงการประดับด้วยดวงไฟหลากสีสัน
ขนม และของขวัญ อย่างในทุกวันนี้ การตกแต่งแบบ
นี้ต้องย้อนไปในศตวรรษที่ 8 เมื่อเซนต์บอนิเฟส
มิชชันนารีชาวอังกฤษที่เดินทางไปประกาศเรือ่ งพระ
เจ้าในเยอรมนี ได้ช่วยเด็กที่กาลังจะถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาทีใ่ ต้ตน้ โอ๊ก
โดยเมื่อโค่นต้นโอ๊กทิ้งก็ได้พบต้นสนเล็กๆ ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ที่โคนต้นโอ๊ก
ท่านจึงขุดให้คนที่ร่วมพิธีกรรมเหล่านัน้ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิต และตั้งชื่อว่า ต้น
กุมารพระคริสต์ ต่อมา มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้นาคริสตจักรชาวเยอรมัน ตัดต้นสนไปตั้งใน
บ้านในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1540 หลังจากนัน้ ในศตวรรษที่ 19 ต้นคริสต์มาสจึงเริ่ม
แพร่ไปสู่ประเทศอังกฤษและทั่วโลก และอีกเหตุผลที่ใช้ต้นสนก็เพราะว่ามันหาง่าย
ในสมัยโบราณนัน้ ต้นคริสต์มาส หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่งอาดัม
และเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทาบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า โดยตามพระคัมภีร์นั้น
ได้เปรียบพระเยซูเจ้าเสมือนเป็นต้นไม้แห่งชีวติ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เขียวเสมอในทุกฤดูกาล
สื่อถึงนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้า อีกทั้งความสว่างของพระองค์ยังเหมือนแสงเทียนที่
ส่องสว่างในความมืด และรวมถึงความชื่นชมยินดี และความสามัคคี ที่พระเยซู
ประทานให้ เพราะต้นไม้นั้นเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาส

ต้นฮอลลี่
ต้นฮอลลี่ เป็นต้นไม้พมุ่ เตี้ย และเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส เชื่อกันว่า สี
เขียวของต้นฮอลลี่มีความหมายถึง การมีชีวิตอยู่
ชั่วนิรันดร์ และมีความสัมพันธ์กับพระเยซู โดย
ผลสีแดงของต้นฮอลลีน่ ั้นหมายถึงหยดเลือดของพระเยซูที่ไหลลงบนไม้กางเขน ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความรักที่มีต่อพระเจ้า ใบไม้ที่มีหนามของต้นฮอลลี่เป็น
สิ่งที่เตือนพวกเราถึงมงกุฏหนามทีพ่ วกชาวทหารโรมันได้นามาวางไว้บนศีรษะของ
พระเยซูคริสต์

ดอกไม้คริสต์มำส หรือ Poinsettia
ตานานของดอก Poinsettia
ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัน
คริสต์มาส มาจากเรื่องราวของเด็กหญิง
จนๆ คนหนึง่ ที่ตอ้ งการหาของขวัญไป
มอบให้พระแม่มารีในวันคริสต์มาสอีฟ แต่เนือ่ งจากเธอไม่มีสิ่งของใดๆ ติดตัว จึง
เดินทางไปตัวเปล่า และระหว่างทางเธอได้พบกับนางฟ้าที่บอกให้เธอเก็บเมล็ดพืชไว้
ต่อมาเมล็ดพืชนั้นกลับเจริญเติบโตเปลี่ยนเป็นดอกไม้สีเลือดหมูสดใส ซึ่งก็คือดอก
Poinsettia ตั้งแต่นั้นดอก Poinsettia ก็ได้รับความนิยมใช้ประดับประดาบ้านในงาน
คริสต์มาส

ดอกคริสต์มำส Christmas Rose
มีต้นกาเนิดที่ประเทศอังกฤษ ลักษณะเป็นดอกสีขาว และมักออกดอก
ในช่วงฤดูหนาว ตานานของดอกคริสต์มาสนีม้ ีอยู่ว่า ในช่วงทีพ่ ระเยซูประสูติ มีผู้รอบ
รู้ 3 คน กับคนเลี้ยงแกะเดินทางมาพบพระเยซู ระหว่างทางพวกเขาพบกับ มาเดลอน
เด็กหญิงที่เลี้ยงแกะคนหนึ่ง เมือ่ เธอทราบว่าทัง้ หมดเดินทางมาเพื่อมอบของขวัญให้
พระเยซู มาเดลอนก็เสียใจที่ไม่มีของขวัญใดไปมอบให้พระเยซูบ้าง ก่อนที่นางฟ้าที่เฝ้า
มองเธออยู่จะเกิดความเห็นใจจึงร่ายมนตร์เสกดอกไม้สีขาวน่ารักและมีสีชมพูอยู่ตรง
ปลายกลีบให้เธอ และดอกไม้นั้นคือ ดอกคริสต์มาสนั่นเอง

เพลงวันคริสต์มำส
เพลงคริสต์มาสเริ่มมีขึ้น
ในศตวรรษที่ 5 แต่งโดยพระสงฆ์และ
ฆราวาส มีเนื้อร้องเป็นภาษาลาติน
ลักษณะของเพลงเป็นแบบสง่า เน้นถึง
ความหมายของการเสด็จมาของพระ
เยซูเจ้า แต่ในศตวรรษที่ 12 ได้มีการแต่งในท่วงทานองที่รา่ เริงสนุกสนานมากขึ้น เริ่ม
จากประเทศอิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และนักบวชคณะฟรังซิสกัน เป็น
ผู้สนับสนุน ให้มีเพลงคริสต์มาสแบบใหม่

เพลงคริสตมาสแบบใหม่นี้ เป็นทีช่ ื่นชอบของชาวบ้าน เพราะมี
ท่วงทานองที่รา่ เริงกว่า และเน้นถึงความชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาส เพลงเหล่านี้มี
ทั้งที่เป็นภาษาลาติน และภาษาพื้นเมือง เพลงหนึ่งที่แต่งในสมัยนั้น (แต่งคาร้องในปี
ค.ศ.1274) และยังใช้อยูจ่ นถึงปัจจุบัน คือ เพลง Oh Come, All Ye Faithful หรือ Adeste
Fideles ในภาษาลาติน เพลงคริสต์มาสที่นิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 จากประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เพลงที่มชี ื่อเสียง
มากได้แก่ เพลง Silent Night, Holy Night
ความเป็นมาของเพลงนี้มาจากวันก่อนวันฉลองคริสต์มาส ของปี ค.ศ.
1818 คุณพ่อโจเซฟ โมห์ (Joseph Mohr) เจ้าอาวาสวัดที่โอเบิรน์ ดอฟ (Oberndorf)
ประเทศออสเตรีย ได้ขา่ วว่าออร์แกนในวัดเสีย ทาให้วงขับร้องไม่สามารถร้องเพลง
ตามที่ซ้อมไว้ได้ จึงมีการแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่ นาไปให้เพื่อนชื่อ ฟรานซ์ กรูเบอร์
(Franz Gruber) ใส่ทานองในคืนวันที่ 24 นั่นเอง และเล่นเพลง Silent Night เป็นครั้ง
แรก โดยมีการเล่นกีตาร์ประกอบการขับร้อง ซึ่งกลายเป็นเพลงทีน่ ิยมมากที่สุดทั่วโลก

คำอวยพรวันคริสต์มำส
ในวันคริสต์มาสเรามักจะใช้คาอวยพรให้แก่กันและกันว่า Merry X'mas
คาว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า "สันติสุขและความสงบทางใจ" คานี้จึง
เป็นคาที่ใช้อวยพรขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ และได้จัดให้มีการ
ฉลองเพือ่ ระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู ที่เขายกย่องเหมือนกษัตริยผ์ ู้ยิ่งใหญ่แห่ง
สากลโลก ผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ ประเพณีนี้ได้เริม่ มาจากรุงโรมในศตวรรษที่ 4 และ
ค่อยๆ เผยแพร่ไปทุกทวีป

สีประจำวันคริสต์มำส
สีที่เกี่ยวข้องในวันคริสต์มำสประกอบด้วย
สีแดง : เป็นสีของผลฮอลลี่ หรือ
ซานตาครอส เป็นสีของเดือนธันวาคม ที่แสดง
ถึงความตื่นเต้น และหากเป็นสัญลักษณ์ตาม
ศาสนา สีแดงจะหมายถึง ไฟ, เลือด และความ
โอบอ้อมอารี
สีเขียว : เป็นสีของต้นไม้ สัญลักษณ์ของธรรมชาตื หมายถึงความอ่อน
เยาว์และความหวังที่จะมีชีวิตเป็นนิรนั ดร์ เปรียบได้กับว่าเทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาล
แห่งความหวัง
สีขาว : เป็นสีของหิมะ และเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา คือแสงสว่าง ความ
บริสุทธิ์ ความสุข และความรุ่งเรือง สีขาวนี้จะปรากฎบนเสื้อคลุมนางฟ้า, เคราและ
ชายเสื้อของซานตาครอส
สีทอง : เป็นสีของเทียนและดวงดาว เป็นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์และ
ความสว่างไสว
กำรทำมิสซำเที่ยงคืน
การถวายมิสซานีเ้ กิดขึ้นหลังจากพระสันตะปาปาจูลีอัสที่ 1 ได้ประกาศ
ให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันฉลองพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส) ในปีนั้นเอง
พระองค์และสัตบุรุษ ได้พากันเดินสวดภาวนา และขับร้องไปยังตาบลเบธเลเฮม และ
ไปยังถ้าที่พระเยซูเจ้าประสูติ เมื่อไปถึงตรงกับเวลาเที่ยงคืนพอดี พระสันตะปาปาทรง

ถวายบูชามิซซา ณ ทีน่ นั้ เมื่อเดินทางกลับมาทีพ่ ักได้เวลาตี 3 พระองค์ก็ถวายมิสซาอีก
ครั้ง และ สัตบุรุษเหล่านั้นก็พากันกลับ แต่ยังมีสัตบุรุษหลายคนไม่ได้ร่วมขบวนไป
ด้วยในตอนแรก พระสันตะปาปาก็ทรงถวายบูชามิสซาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3 เพื่อ
สัตบุรุษเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองพระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตในพระสงฆ์ถวายบูชา
มิสซาได้ 3 ครั้ง ในวันคริสต์มาส เหมือนกับการปฏิบัติของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมาจึงมีธรรมเนียมถวายมิสซาเที่ยงคืน ในวันคริสต์มาส และพระสงฆ์ก็สามารถ
ถวายมิสซาได้ 3 มิสซา ในโอกาสวันคริสต์มาส
เทียนและพวงมำลัย
พวงมาลัยนัน้ เป็นสัญลักษณ์ที่คนสมัยก่อนใช้หมายถึงชัยชนะ แต่สาหรับ
การแขวนพวงมาลัยในวันคริสต์มาสนั้น หมายถึงการทีพ่ ระองค์มาบังเกิดในโลก และ
ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ตามแผนการณ์ของพระเป็นเจ้า ซึ่งธรรมเนียมนี้ เกิด
จากกลุ่มคริสตชนกลุ่มหนึ่งในประเทศเยอรมันได้เอากิง่ ไม้มาประกอบเป็นวงกลม
คล้ายพวงมาลัย แล้วเอาเทียน 4 เล่ม วางไว้บนพวงมาลัยนั้น ในตอนกลางคืนของวัน
อาทิตย์แรกของเทศกาลเพื่อเตรียมรับเสด็จ ทุกคนในครอบครัวจะจุดเทียนหนึง่ เล่ม
สวดภาวนา และร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกันเป็นเวลา 4 อาทิตย์ก่อนถึงวันคริสต์มาส
ประเพณีเป็นทีน่ ิยมอยางมากในประเทศอเมริกา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยนา
เทียน 1 เล่มนั้นมาจุดไว้ตรงกลางพวงมาลัยสีเขียว และนาไปแขวนไว้ที่หน้าต่าง เพือ่
เป็นการเตือนให้คนที่เดินผ่านไปมาได้รู้ว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ว ส่วนเหตุผลที่
พวงมาลัยมีสีเขียวนั้น เป็นเพราะมีการเชื่อกันว่าสีเขียวจะช่วยป้องกันบ้านเรือนจาก
พวกพลังอันชั่ว ร้ายได้

ระฆังวันคริสต์มำส
เสียงระฆังในวันคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองให้กับการประสูติของ
พระพุทธเจ้า โดยมีตานานเล่าว่า มีการตีระฆังช่วงก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันคริสต์มาส
เพื่อลดพลังความมืด และบ่งบอกถึงความตายของปีศาจ ก่อนทีพ่ ระเยซูผู้ที่จะมาช่วยไถ่
บาปให้กับมวลมนุษย์จะถือกาเนิดขึ้น และระฆังนี้มีเสียงดังกังวาลนานนับชั่วโมง
ก่อนที่ในเวลาเที่ยงคืนเสียงระฆังนี้จะกลับกลายมาเป็นเสียงแห่งความสุข

ดำว
ดาว ในความหมายของชาว
คริสต์เตียน หมายถึงการแสดงออกที่
ดีของพระเยซูคริสต์ ที่บัญญัติไว้ใน
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลว่า "The bright and
morning star" มีความหมายพิเศษ
เหมือนกับว่า ดวงดาวเหล่านั้นได้แบ่งที่อยู่กับสรวงสวรรค์ ไม่ว่าจะมีกาแพงอะไรขวาง
กั้นระหว่างพืน้ ผิวโลกด้วยก็ตาม
เครื่องประดับและแอปเปิ้ล
ในบางแห่งเชื่อว่า ลาต้นของแอปเปิ้ล มองดูคล้ายกับต้นไม้ในสรวง
สวรรค์ จึงมีการนาเอาแอปเปิ้ลมาประดับตามต้นไม้ในวันคริสต์มาส ส่วน
เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนั้นเป็นงานศิลปะที่จาลองจากผลไม้

และที่มีสีสันสดใสนั้นเพื่อให้เกิดความรื่นเริงในบ้าน อีกทั้งแสงระยิบระยับที่สะท้อน
ไปมา ยังดูสวยงามคล้ายแสงเทียนและแสงไฟ

ของขวัญวันคริสต์มำส
การแลกเปลี่ยนของขวัญใน
วันคริสต์มาสนั้น เริ่มต้นจากเมือง
Saturnalia ในช่วงยุคโรมัน ต่อมาชาว
คริสต์รับประเพณีนี้เข้ามา ด้วยความเชื่อ
ว่า การให้ของขวัญนี้มคี วามเกี่ยวเนื่องกับของขวัญประเภททอง, ยางสนที่มีกลิ่นหอม
และ ยางไม้หอม ซึ่งพวกนักเวทย์จากตะวันออกที่เดินทางมาคารวะพระเยซูคริสต์
นามาให้ตอนที่ทา่ นประสูติ
ทั้งหมดนัน้ ก็คือการเฉลิมฉลองให้กับพระเยซู ที่เกิดมาเพื่อชาระบาป
ให้แก่ชาวคริสต์ทั้งหลาย และเป็นเทศกาลที่นาความสุข สนุกสนาน มาสู่หมู่มวลมนุษย์

