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วนัส ำคญัทำงศำสนำและหลกักำรด ำรงชีวิต  

                               

                                         

 

กำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์ควรประพฤติปฎิบติัตนอย่ำงไร 
ตามคมัภรีไ์บเบลิ (คมัภรีข์องศาสนาครสิต์) โมเสสไดร้บัสารหรอืค าสัง่สอนจากพระเจา้ ซึ่งมใีจความ

เกี่ยวกบั “อะไรถูก อะไรผดิ” เช่น การลกัขโมยเป็นสิง่ผดิ หรอืการท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่นจนถงึแก่

ความ ความตายเป็นสิง่ผดิ นอกจากนี้คมัภรีไ์บเบลิยงักล่าวไวอ้กีว่า พระเยซูไดส้ัง่สอนเสมอเรื่องการมี
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ชวีติอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์สิง่ส าคญัทีก่ล่าวหนึ่งอย่างจากบญัญตั ิ10 ประการ คอืมนุษยต้์องเคารพรกัใน

พระเจา้อย่างสุดหวัใจ และพระเยซูยงัไดบ้อกว่า สิง่ส าคญัอีกอย่างหนึ่งคอื  «คุณควรรกัผูอ้ื่นเสมอืนกบั

คุณรกัตวัคุณเอง Du skal elske din neste som deg selv.» Din 

neste ในทีน่ี้หมายถงึบุคคลรอบขา้ง นอกจากนี้พระเยซูยงักล่าวไวว่้า สิง่ส าคญัในการด ารงชวีติคอืการรกั

นับถอืพระเจา้ รกัคนอื่นๆ และรกัตวัเอง ซึ่งในศาสนาครสิต์เรยีกสิง่เหล่านี้ว่า Det dobbelte 

kjærlighetsbudet. ตามเรื่องเล่าบอกว่า พระเยซูไดช้่วยเหลอืคนยากจนและคนป่วยอยู่เสมอ ครัง้หนึ่ง

พระองค ์ไดล้า้งเทา้ใหส้าวกของท่าน และบอกพวกเขาว่า “สิง่ทีฉ่ันปฏบิตักิบัท่านครัง้นี้ เป็นแบบอย่างที่

พวกท่านควรน าไปปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั” ซึ่งหมายความว่า การปฏบิตัทิีด่ต่ีอผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีถู่กต้อง

และมคีุณค่า  

 

 

 Foto: Igor Link, Pixabay 

 

 

https://fredrikstadskolen-my.sharepoint.com/personal/usol_365_fredrikstad_no/Documents/Nafo/Tekst%202021/Kristne%20høytider%20og%20leveregler/ferdig%20tekster/til%20Mimmi/Kristner%20høytider%20og%20leveregler%20.docx
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คมัภีรไ์บเบิลแบ่งเป็นสองหมวด  

คมัภรีไ์บเบลิถอืเป็นคมัภรีเ์ก่าแก่มาก คมัภรีห์มวดดัง้เดมิไดถู้กบนัทกึไว ้

ประมาณ 3000 ปีก่อนครสิต์ศกัราช ส่วนหมวดใหม่เป็นหมวดทีเ่ขยีนเกี่ยวกบัเรื่องราวพระ

เยซู ซึ่งมอีายุประมาณ 2000 ปีกว่าแลว้ จงึอาจกล่าวไดว่้า คมัภรีไ์บเบลิ เปรยีบเสมอืนหอ้งสมุดแห่งหนึ่ง

ทีม่หีนังสอืหลายเล่ม ทัง้เล่มเลก็และเล่มใหญ่ คมัภรีไ์บเบลิแบ่งออกเป็นสองหมวด คอื  

1. พนัธสญัญาดัง้เดมิ ทีเ่รยีกว่า Det gamle testamentet มเีนื้อหาเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรข์องศาสนา

ยวิ และกฎเกณฑต่์างๆ บทสวดมนต์ (salmer) และบทกลอน (dikter)  

2. พนัธสญัญาใหม่ Det nye testamentet มเีนื้อหาเกี่ยวกบัพระเยซู และชาวครสิต์ ในช่วงระยะแรกๆ   

คมัภรีไ์บเบลิเราสามารถอ่านไดท้ัง้ในโบสถ์ และทีบ่า้น เมื่อมกีารประชุมหรอืพบปะกนักนัระหว่างชาว

ครสิต์ 
 

 

 บญัญติัสิบประกำร  (De ti bud) 
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Foto: RJA1988, Pixabay 

  

1. ใหน้ับถอืพระองคเ์จา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

2. หา้มเอาชื่อของพระองคเ์จา้ไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  

3. ท่านควรมวีนัหยุดพกัผ่อน  

4. เคารพนับถอืบดิามารดาของท่าน  

5. หา้มฆ่าสตัว์ 

6. หา้มประพฤตผิดิในกาม 

7. หา้มลกัทรพัย ์ 

8. หา้มพูดเทจ็  หลอกลวง 

9. ละเวน้กเิลสหรอืการอยากไดใ้นสิง่ของ อสงัหาทรพัยส์นิของคนอื่น  

10. ละเวน้ความอยากได ้สาม ีภรรยา และบรวิารของผู้อื่น  
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บนัทกึในคมัภรีไ์บเบลิมเีนื้อหาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ปุถุชนกบัพระเจา้ รวมทัง้การ

ประพฤตปิฏบิตัซิึ่งกนัและกนัระหว่างบุคคล บญัญตัสิบิประการเป็นสารจากพระองคเ์จา้ผ่านโมเสส ซึ่งที่

ไดล้งจารกึไวบ้นแผ่นศลิา 

 

กำรอธิฐำนและบทสวดมนต์ (Bønn og salmer)   

การอธฐิานถอืเป็นการระลกึถงึพระองคเ์จา้วธิหีนึ่ง ชาวครสิต์เชื่อว่าพระองคเ์จา้ไดย้นิค าอธฐิานของเขา 

หลายๆคนขอบคุณพระองคเ์จา้ทีพ่วกเขาไดร้บัสิง่ดีๆ  และขอพรใหพ้ระเจา้ช่วยเหลอืพวกเขาในยาม

ล าบาก หรอืมคีวามทุกข์ บทสวดมนต์คอืบทเพลงของชาวครสิต์ ไดเ้ขยีนขึน้หลงัจากพระเยซูสิน้ชพีใน

ระยะแรกๆ ชาวครสิต์จะมาชุมนุมกนัทีบ่า้น และร่วมรอ้งเพลงกนัระลกึถงึพระองคเ์จา้ บทสวดมนต์หรอื

บทเพลงจะมเีนื้อหาเกี่ยวกบัศาสนาครสิต์ เช่นเกี่ยวกบัพระองคเ์จา้ ชวีติ ความเศรา้ และความสุข การ

สวดมนต์นัน้สามารถท าไดท้ัง้ทีบ่้านและทีโ่บสถ์ 

โบสถข์องศำสนำคริสต์ (Kirken)  

โบสถ์ถอืว่าเป็นบา้นผูน้ับถอืศาสนาคริสต์ ทีน่ี่ชาวครสิต์จะมาอธฐิานขอพรจากเทพ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกบั

พระองคเ์จา้ และพบปะกนัระหว่างชาวครสิต์ ชาวครสิต์จะฉลองวนัส าคญัต่างๆทีโ่บสถ์ เช่น พธิสีมคัรเป็น

สมาชกิของครสิต์ศาสนา (dåp) พธิยีนืยนักบัพระเจา้ถงึการเป็นผูใ้หญ่(konfirmasjon) พธิแีต่งงาน และ

พธิงีานศพ นอกจากนี้ทีโ่บสถ์ยงัมกีลุ่มเดก็ๆ ร่วมรอ้งเพลงประสานเสยีงและท ากจิกรรมต่างๆ นอกจากนี้

ยงัมกีารจดัคอนเสริต์ในโบสถ์หลายๆแห่งอกีดว้ย  

โบสถ์มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั โบสถ์บางแห่งค่อนขา้งเก่าแก่ แต่บางแห่งใหม่มาก 
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 อีสฮำฟสคำเทดรำเลน ท่ีทรมูโซ (Ishavskatedralen i Tromsø)  

 

Foto:  Tomasz Warszewski, Adobe Stock 

เฮด็ดำล สตำฟคีรเค (Heddal stavkirke) 

 

 Foto: Mariuszks, Adobe Stock 
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นิดำรสูโดเมน ท่ีทรอนดไ์ฮม (Nidarosdomen i Trondheim)  

 

Foto: Alexandra von Gütenbach-Lindau, Pixabay 

 

ภำยในของโบสถ ์ 

ดา้นหน้ามโีต๊ะบูชาขนาดใหญ่ทีต่กแต่งสวยงาม ประดบัดว้ยเทยีนและดอกไมอ้ย่างสวยงาม ซึ่งเรยีกว่า ”

แท่นบูชา” (et alter)  ดา้นบนเหนือแท่นบูชาภายในโบสถ์มรีูปพระเยซู นอกจากนัน้ยงัมอ่ีาง

น ้ามนต์ (døpefont) ส าหรบัใชใ้นพธิใีหพ้ร หลวงพ่อหรอืบาทหลวง (prest) จะปะพมบนศรีษะของผูท้ีม่า

ขอพรดว้ยน ้าในอ่างนี้ นอกจากนี้ยงัมกีารเล่นดนตรใีนโบสถ์ โดยใชเ้ครื่องดนตรหีลายชนิด แต่โดยทัว่ไป

จะใชเ้ครื่องดนตรอีอรแ์กน 
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แท่นบูชา 
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เครื่องดนตรอีอรแ์กนในโบสถ์ 

พิธีกรรมในโบสถ ์(Gudstjeneste i kirken) 

เมื่อเสยีงระฆงัดงัขึน้ เสยีงเพลงจากออรแ์กนจะตาม จากนัน้บาทหลวงจะกล่าวเปิดพธิ ีในวนัส าคญัต่างๆ 

หลวงพ่อกล่าวค าว่า ”Nåde og fred være med dere” สมาชกิอธฐิานขอพร ขออภยัโทษกบัพระเจา้ในสิง่

ทีพ่วกเขาไดก้ระท าผดิมา โดยพวกเขาจะรอ้งเพลงจากบทสวด ” Kyrie eleison” ซึ่งมคีวามหมายว่า ท่าน

ผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รงโปรดช่วยพวกเราดว้ย ชาวครสิต์จะร้องเพลง “Ære være gud i det høyeste” 
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เพื่อขอบคุณพระเจา้ทีท่่านใหอ้ภยั ตามเรื่องราวในคมัภรีไ์บเบลิ ราวกบัว่ามนีางฟ้ามากมาย มาร่วมรอ้ง

เพลงประสานเสยีง เสมอืนดัง่ตอนทีท่่านพระเยซูไดป้ระสูตร 

จากนัน้หลวงพ่อจะอ่านคมัภรี ์และกล่าวค าสอน ใหข้อพรแก่ผูต้กยากทีไ่ดร้บัความล าบาก ซึ่งเรยีกว่า 

การเทศนา (preken) เดก็ๆมหีอ้งส่วนตวั และมกีารเรยีนการสอนในวนัอาทติยด์ว้ย  การรอ้งเพลงจะจดั

ขึน้เมื่อมพีธิกีรรมต่างๆ บทเพลงบางส่วนมอีายุมากกว่าหนึ่งพนัปี และบางเพลงไดแ้ต่งเพิม่เตมิใหม่ ซึ่ง

เนื้อหาของบทเพลงจะเกี่ยวกบัทัง้ความสุขและความทุกข ์ทุกๆวนัอาทติยจ์ะเป็นวนัเสยีสละ(Ofring) 

สมาชกิจะบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูย้ากไร ้ 

ในพธิศีลีมหาสนิท (Nattverd) หลวงพ่อจะแจกขนมปังและไวน์ เพื่อเป็นการระลกึถงึพระเยซูตอนที่

พระองคไ์ดใ้หข้นมปังและไวน์แก่สาวกของท่าน ก่อนทีท่่านจะสิน้พระชนม ์ช่วงทา้ยของพธิกีรรมหลวงพ่อ

จะอธฐิานใหพ้ระองคท่์านใหพ้รแก่ทุกคน ดว้ยพระพกัตรข์องพระองคจ์ะส่องแสง ส่งความส าเรจ็และความ

สงบสุขใหก้บัปวงมนุษย ์จากนัน้เสยีงระฆงัจะดงัขึน้เก้าครัง้ พรอ้มกบัเสยีงดนตรจีากออรแ์กน ผูค้นจะ

ทกัทายกนัซึ่งกนัและก่อนทีจ่ะลาจากกนัทีโ่บสถ์  

 



Kristne høytider og leveregler - thai  
 

11 
 
 
 
 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no 

 

พิธีกรรมทำงคริสต์ศำสนำ (Kristne religiøse ritualer)  
 

 

Foto: Jonn 

Leffmann, 

Pixabay 

 

 

 

https://fredrikstadskolen-my.sharepoint.com/personal/usol_365_fredrikstad_no/Documents/Nafo/Tekst%202021/Kristne%20høytider%20og%20leveregler/ferdig%20tekster/til%20Mimmi/Kristner%20høytider%20og%20leveregler%20.docx
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Foto:Keskieve,Pixabay 

 

 

เทศกำลวนัอีสเตอร ์(Påske)  

ชาวครสิต์มคีวามเชื่อว่าพระเยซูสิน้พระชนม ์และฟ้ืนคนืชพีใหม่ ทุกๆฤดูใบไมผ้ลชิาวครสิต์จะฉลอง

เทศกาลวนัอสีเตอร ์เพื่อเป็นการระลกึถงึการฟ้ืนคนืชพีของพระองค ์เนื่องจากพระองคไ์ดท้รงสละชีพเพื่อ

ปวงงมนุษยใ์หไ้ดร้บัการอภยัจากโทษ จากสิง่เลวร้ายทีพ่วกเขาไดก้ระท าไว ้ วนัแรกของเทศกาลนี้เขาจะ

ฉลองกนัทีโ่บสถ์ทีต่กแต่งดว้ยสขีาว  

 

กำรฉลองเทศกำลวนัอีสเตอรข์องชำวซำเมท่ี เคำตไูคนู 

(samiske påske i Kautokeino) 

ชาวพืน้เมอืง ซาเมมอีาชพีเลี้ยงกวางเรนเดยีร ์พวกเขาจะพากวางเรนเดยีรล์งจากเขาไปยงัแถบชายฝัง่

ทะเล ช่วงใกล้ๆ เทศกาลวนัอสีเตอร ์สมยัก่อนชาวซาเมจะหยุดพกัทีโ่บสถ์ที ่Kautokeino เพื่อพบปะกนั

ระหว่างเพื่อนๆ และครอบครวั และในช่วงอสีเตอรส์ปัดาห์นัน้จะมพีธิกีรรมต่างๆมากมาย เช่น พธิลีา้ง

บาป พธิศีลีมหาสนิท และพธิแีต่งงาน  

ปัจจุบนันี้ เทศกาลวนัอสีเตอรใ์นโบสถ์ที ่Kautokeino นับว่าส าคญัมาก แมว่้าชาวซาเมบางคนไม่มกีวาง

เรนเดยีร ์แต่พวกเขากย็งัพบปะกนัในเทศกาลอสีเตอร ์เพื่อท าพธิกีรรมร่วมกนั ในวนัส าคญัต่างๆ ชาวเผ่า

ซาเมมากมายจะแต่งตวัดว้ยชุดประจ าเผ่าทีม่สีสีรรพสวยงามมากมาย (samekofter) และจะไปพบรวมกนั

ทีโ่บสถ์ โดยหลวงพ่ออ่านเรื่องราวเกี่ยวกบัวนัอสีเตอรจ์ากคมัภรีไ์บเบลิ   
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สปัดาหอ์ีสเตอรน์ี้ ที ่Kautokeino จะมผูีค้นมากมายมาร่วมกนั ท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จดังาน

คอนเสริต์ตเกอืบทุกวนั การแข่งขนั Grand Prix ของชาวซาเม และการวิง่แข่งขนัชงิรางวลัโดย

ใชก้วางเรนเดยี ์เป็นทีส่นุกสนานส าหรบัเดก็ๆ  
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