
บทท่ี 4 
เทศกาลและพธีิกรรม 

ทางศาสนาคริสต์  



           ศาสนาคริสตเ์กดิ
ในประเทศปาเลสไตน์  
เมื่อประมาณ  พ.ศ.543    
โดยคิดตามปีเกิดของ
พระเยซูผู้ เ ป็นศาสดา 
เป็นศาสนาที่ววิฒันาการ
มาจากศาสนายวิ  

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



       ศาสนาคริสต์ เพิง่เกิดขึ้นและน ามาใช้หลงัจากพระ
เยซูสิน้ชพีแล้ว   มสีาเหตุเนื่องมาจากความโกรธแคน้ของ
เหล่าพระสาวกทีศ่รทัธาในพระเยซูทีเ่หน็ท่านถูกใส่รา้ยจาก
พวกหวัเก่าที่นับถือศาสนายิว   จนเสยีชีวิตทัง้ๆ  ที่ไม่มี
ความผดิ บวกกบัความศรทัธาที่เกิดมาจากการได้ฟงัข่าว
การฟ้ืนคนืชีพของพระเยซู   จงึพากนัแยกตวัออกมาจาก
ศาสนายิว  ตัง้ชื่อศาสนาใหม่ว่า ศาสนาคริสต์  โดย 
นักบวชเซนตป์อล เป็นผูก่้อตัง้ 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



เทศกาลในศาสนาคริสต ์ 
       เทศกาลของศาสนาคริสต์ก็มา
จากวนัส าคญัทางศาสนาเช่นเดียวกนั  
เช่ น  เทศกาลคริสต์มาส   จัด เ ป็น
เทศกาลที่มคีวามส าคญัมากส าหรบัชาว
ครสิต์  ซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติ
ของพระครสิตเ์ทศกาลครสิต์มาสจะจดัขึน้
ใน วนัท่ี 24 และ 25 ธนัวาคม ของทุกปี  

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



       วนัคริสต์มาสมีความส าคญั คือเป็น วนัประสูติของพระ
เยซู  และซนัตาคลอสเริม่ขึน้ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 4  มเีดก็ชาย
ผูเ้กดิในหมู่บ้านเล็ก ๆ มชีื่อว่า "นิโคลสั“ ชวีติของเขาอยู่บนกอง
เงนิกองทอง  เพราะพ่อแม่มฐีานะร ่ารวยไม่ชา้ไม่นานพ่อแม่กถ็งึแก่
กรรม ทรพัย์สินจึงตกเป็นของเขาเพียงผู้เดียว  แต่น่าแปลกที่นิ
โคลัสกลับมีใจโอบอ้อมอารีต่อคนยากคนจนชอบแจกสมบัติ
ชว่ยเหลอืผูต้กทุกขไ์ดย้ากจนกลายเป็นขวญัใจของคนทุกเพศทุกวยั  

ความส าคญัของวนัคริสตม์าส 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



     ศาสนาคริสต ์  นิกายโรมนัคาทอลกิไดม้ ีภาคเทศกาล 
และมชีือ่เรยีกต่างกนัตลอดปี ดงันี้ 

1. เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ (Advent) 
2. เทศกาลพระครสิตสมภพ  (Christmastide) 
3. เทศกาลมหาพรต  (The Lent) 
4. เทศกาลปสักา  (Eastertime) 
5. เทศกาลธรรมดา  (Ordinary Time) 
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เทศกาลและพธีิกรรม 



พิธีกรรมส ำคัญของศำสนำคริสต์ 
        พิธีกรรมส าคญัของศาสนาคริสต ์ เรียกว่า  พิธีรบัศีลศกัด์ิสิทธ์ิ   
มี 7 ประการ คือ  
       1. พธิศีลีลา้งบาป (Baptism) หรอื พธิศีลีจุม่   
       2. พธิศีลีก าลงั  (Confirmation)  
       3. พธิศีลีมหาสนิท (Eucharist)  
       4. พธิศีลีแกบ้าป หรอื ศลีอภยับาป  (Penance)  
       5. พธิศีลีเจมิคนไข ้ (Anointing of the Sick)  
       6. พธิศีลีอนุกรม (Holy Orders) หรอื พธิศีลีบวช  
       7. พธิศีลีสมรส  (Matrimony)  

ทาง ศาสนาคริสต์ 
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1. ศีลล้างบาป มีความส าคญัดงัน้ี  
   - เป็นพธิกีรรมส าหรบัผูเ้ริม่ตน้นบัถอีศาสนาครสิตท์ัง้เดก็และผูใ้หญ่ 
   - เป็นพธิกีรรมทีบ่าทหลวงท าพธิลีา้งบาป เพราะมคีวามเชือ่วา่ 
     มนุษยท์ุกคนมบีาปตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 
   - นิกายโปรเตสแตนสเ์รยีกพนิี้วา่ศลีจุ่ม 
  -  บาทหลวงท าพธิลีา้งบาปดว้ยการเทน ้ามนตล์งบนศรีษะ 

ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (ต่อ) 
2.ศีลก าลงั มีลกัษณะดงัน้ี 
   – พระสงัฆราชเจมิน ้ามนัทีห่น้าผากของเดก็โตทีรู่ร้บัผดิชอบแลว้  
      เป็นรปูกางเขน 
   – พธิทีีแ่สดงวา่พระจติเสดจ็เขา้สูจ่ติใจผูน้ัน้แลว้ ถอืเป็นครสิตช์น 
3. ศีลแก้บาป ปฏิบติัดงัน้ี 
     –  คกุเขา่ลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผดิทีไ่ด ้
        กระท าไปเป็นการปลดเปลือ้งบาปของตน 
    –  แสดงความพอใจหรอืความสบายใจหลงัจากการไดส้ารภาพ 
       บาปแลว้ 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (ต่อ) 
4. ศีลมหาสนิท 
   – การไปเรว่มในโบสถท์ุกวนัอาทติยท์ีเ่รยีกว่า “มิสซา” เพือ่ระลกึ
ถงึชวีติและค าสอน ของพระเยซ ู
   – ครสิตชนตอ้งอดอาหารก่อน 1 ชัว่โมง แลว้จงึสวดบทสวดต่าง ๆ 
ตามทีก่ าหนด  ครัน้ถงึเวลารบัศลีกเ็ดนิไปคกุเขา่หรอืยนืทีโ่ต๊ะ  รบั
ขนมปงัและเหลา้องุน่อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนพระกายและพระโลหติ
ของพระเยซคูรสิตจ์ากบาทหลวงหรอืพระสงฆม์ารบัประทาน พธินีี้ 
สบืเนื่องมาจาก “การเลีย้งอาหารค า่มือ้สดุท้าย” ของพระเยซคูรสิต ์

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (ต่อ) 

5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้ำย มี
ลักษณะดังนี้ 
     – เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน ้ำมันโดย
บำทหลวง ต้องกำรให้คนไข้ระลึกถึงพระ
เจ้ำ เพื่อให้มีก้ำลังใจ ที่จะเอำชนะควำม
เจ็บไข้ได้ป่วย 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (ต่อ) 

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้ 
     – กำรประกอบพิธีแต่งงำนในโบสถ์
ระหว่ำงคู่บ่ำวสำวโดยมีบำทหลวงเป็น
ผู้กระท้ำพิธีให้และ เป็นสำมีภรรยำกันโดย
ถูกต้องตำมกฎของศำสนำ 

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



ควำมส ำคัญของแต่ละพิธีกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (ต่อ) 

7. ศีลบวชหรอือนุกรม   
    มีลกัษณะดงัน้ี 
    – การประกอบพธิบีวช 
      เป็นบาทหลวงโดยม ี
      พระสงัฆราชเป็นผูก้ระท าพธิ ี

ทาง ศาสนาคริสต์ 
เทศกาลและพธีิกรรม 



วนัส าคญัทางศาสนาคริสต ์(นิกายโรมนัคาทอลกิ ค.ศ. 2010) 
วนัที ่1 มกราคม สมโภชพระนางมารยี ์พระชนนีพระเป็นเจา้ 
วนัที ่3 มกราคม สมโภชพระครสิตเจา้แสดงองค ์
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พธุรบัเถา้ 
วนัที ่19 มนีาคม สมโภชนกับุญยอแซฟ ภสัดาของพระนางพรหมจารมีารยี ์
วนัที ่28 มนีาคม อาทติยม์หาทรมาน (แหใ่บลาน) 
วนัที ่1 เมษายน พฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ ์ระลกึถงึพระเยซูเจา้ทรงตัง้ศลีมหาสนิท 
วนัที ่2 เมษายน ศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์ระลกึถงึพระเยซูเจา้ทรงรบัทรมานและ 
         สิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน 
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วนัที ่3 เมษายน เสารศ์กัดิส์ทิธิ ์ระลกึถงึชยัชนะทีท่ าใหม้นุษยม์คีวามหวงั  
         ทีจ่ะชนะอ านาจบาป ความมดื และความชัว่ทัง้หลาย 
วนัที ่4 เมษายน สมโภชพระเยซูเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี (วนัปสักา) 
วนัที ่16 พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์
วนัที ่23 พฤษภาคม สมโภชพระจติเจา้ 
วนัที ่30 พฤษภาคม สมโภชพระตรเีอกภาพ 
วนัที ่6 มถุินายน สมโภชพระวรกายและพระโลหติของพระครสิตเจา้ 
วนัที ่27 มถุินายน สมโภชนกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล อคัรสาวก 

วนัส าคญัทางศาสนาคริสต ์(นิกายโรมนัคาทอลกิ ค.ศ. 2010) ต่อ.. 
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วนัที ่27 มถุินายน สมโภชนกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล อคัรสาวก 
วนัที ่15 สงิหาคม สมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ์
วนัที ่7 พฤศจกิายน สมโภชนกับุญทัง้หลาย 
วนัที ่21 พฤศจกิายน สมโภชพระเยซูเจา้กษตัรยิแ์หง่สากลจกัรวาล 
วนัที ่8 ธนัวาคม สมโภชพระนางมารยีผ์ูป้ฏสินธนิิรมล 
วนัที ่25 ธนัวาคม สมโภชพระครสิตสมภพ 

วนัส าคญัทางศาสนาคริสต ์(นิกายโรมนัคาทอลกิ ค.ศ. 2010) ต่อ.. 
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วนัส าคญัคริสตศ์าสนา นิกายโปรเตสแตนท ์
1. วนัอาทิตยท์างตาล 
2. วนัศกุรป์ระเสริฐ 
3. วนัพระเยซูคริสตท์รงคืนพระชนม ์
4. วนัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
5. วนัมหาสนิทสากล 
6. วนัเร่ิมเทศกาลรบัเสดจ็ 
7. วนัคริสตสมภพ 
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สรปุ 
      การไปโบสถ์ในวนัพระ โดยชาวครสิต์ในสมยัแรกๆ จะถือวนั
เสาร์เป็นวนัพระ และวนัเริม่ต้นของสปัดาห์เหมอืนอย่างศาสนายวิ  
เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ในสมัยของ เซนต์ปอล และถือกัน
เรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั เมื่อถงึวนัอาทติย์ ชาวครสิต์จะไปโบสถ์เพื่อ
ปฏบิตัศิาสนกจิเป็นการพฒันาจติใจ  การเฉลมิฉลองวนัครสิต์มาส 
ชาวครสิตจ์ะเฉลมิฉลองรื่นเรงิเป็นการใหญ่เพราะถอืว่าเป็นวนัคลา้ย
วันเกิดของพระเยซู กล่าวคือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกาย
โปรเตสแตนตถ์อืว่าวนัที ่25 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัเกดิ
ของพระเยซ ูแต่นิกาย ออรธ์อดอกซต์ะวนัออกถอืว่า วนัเกดิของพระ
เยซตูกอยูใ่นเดอืนมกราคม เทศกาลแอดเวนต ์(Advent) 



The End 


