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เรื่อง วันคริสตมาส

รายละเอียด

          คริสตมาส (Christmas หมายถึง "พิธีมิสซาของพระคริสต") หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ

: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนา

และวัฒนธรรม ประชากรหลายพันลานคนทัว่โลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกลาวเนนปี

พธิกีรรมของครสิตศาสนิกชนเป็นสาํคญั วนัครสิตมาสเป็นวนัปิดเทศกาลเตรยีมการรบัเสดจ็ (Advent) และวนัเริม่

ตนเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน คริสตมาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทัว่โลก

และมีผูที่ไมใชคริสตศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นสวนสําคัญในคริสตมาสและฤดูวันหยุด

          วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นัน้ไมทราบแนชัด แตนักประวัติศาสตรสมัยใหมคะเนไววาราว 2 ปีกอน ค.ศ.

และ ค.ศ. 7 ในชวงตนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสตตะวันตกกําหนดวันคริสตมาสตรงกับวันที่ 25

ธันวาคม ซึ่งตอมาศาสนาคริสตตะวันออกไดรับวันดังกลาวไปดวย มีทฤษฎีอธิบายวา เหตุผลที่เลือกวันที่ 25

ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนัน้เพราะเป็นเวลาเกาเดือนพอดีหลังคริสตศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลอง

วันแมพระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลอง
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เหลาน้ีและแทนที่ดวยการฉลองของคริสตศาสนิกชน

          วันการเฉลิมฉลองในศาสนาคริสตตะวันออกแตเดิม คือ วันที่ 6 มกราคม โดยเชื่อมโยงกับวันสมโภชพระ

คริสตแสดงองค ในปัจจุบัน วันดังกลาวยังเป็นวันเฉลิมฉลองสําหรับคริสตจักรอารมีเนียอะโพสโตลิกและใน

ประเทศอารมีเนียซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จนถึง ค.ศ. 2011 ระหวางปฏิทินเกรโกเรียนสมัยใหมและปฏิทินจูเลียน

ที่เกากวา มีวันคลาดเคลื่อนกันอยู 13 วัน ผูที่ยังใชปฏิทินจูเลียนหรือเทียบเทาตอไปจึงเฉลิมฉลองวันที่ 25

ธันวาคมและ 6 มกราคมที่ประชากรโลกสวนใหญเฉลิมฉลอง ในวันที่ 7 มกราคมและ 19 มกราคมแทน ดวยเหตุ

น้ี เอธิโอเปีย รัสเซีย ยูเครน มาเซโดเนียและมอลโดวาจึงเฉลิมฉลองคริสตมาส ทัง้ที่เป็นวันสมโภชของคริสต

ศาสนิกชนและที่เป็นวันหยุดราชการ ตามในปฏิทินเกรโกเรียนคือ วันที่ 7 มกราคม

          ประเพณีการเฉลมิฉลองอนัเป็นที่นิยมที่เหมอืนกนัในหลายประเทศมีการผสมผสานแนวคดิและกาํเนิดกอน

ศาสนาคริสต สมัยศาสนาคริสต และฆราวาส ประเพณีสมัยใหมที่ไดรับความนิยมในวันดังกลาวมีการใหของขวัญ

 เพลงคริสตมาสและเพลงเทศกาล การแลกเปลี่ยนการดคริสตมาส การตกแตงโบสถ มื้อพิเศษ และการจัดแสดง

การประดับตกแตงหลายอยาง รวมทัง้ตนคริสตมาส แสงไฟ ฉากการประสูติของพระเยซู มาลัย พวงหรีด มิสเซิ

ลโทและฮอลลี นอกเหนือจากนัน้ บุคคลที่เกี่ยวของกันอยางใกลชิดและแทนกันไดบอยครัง้หลายคน เชน ซานตา

คลอส ฟาเธอรคริสตมาส นักบุญนิโคลัส และคริสตคินด เกี่ยวของกับการใหของขวัญแกเด็กในเทศกาลคริสตมาส

และตางมีประเพณีและตํานานเป็นของตนเอง เพราะการใหของขวัญและอีกหลายสวนของเทศกาลคริสตมาส

เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นทัง้ในบรรดาคริสตศาสนิกชนและผูที่มิใช วันคริสตมาสจึงเป็นเหตุ

สําคัญและชวงลดราคาหลักสําหรับผูคาปลีกและธุรกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของคริสตมาสเป็นปัจจัยซึ่งเติบโต

ขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดหลายศตวรรษที่ผานมาในหลายภูมิภาคทัว่โลก

อางอิง.
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