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“เ ร า รั ก เ จ้ า ทั้ง ห ล า ย ม ม า แ ล้ ว ฉั น ใ ด
เ จ้ า จ ง รั ก ซึ่ ง กั น ด้ ว ย ฉั น นั ้น 

ค น ทั ้ง ป ว ง จ ะ รู ้ไ ด้ ว่ า เ จ้ า เ ป็ น เ ห ล่ า ส า ว ก ข อ ง เ ร า
ก็ เ พ ร า ะ ว่ า เ จ้ า ทั ้ง ห ล า ย รั ก ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น”
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๑. ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา 
๒. ท่านต้องไม่ท ารูปปฏิมา ( รูปเคารพ) ส าหรับตน 
๓. ท่านต้องไม่กล่าวพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม เพราะ
พระยาห์เวห์จะไม่ทรงละเว้นโทษผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม 
๔. จงระลึกถึงวันสะบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 
๕. จงนับถือบิดามารดา เพื่อจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ท่านประทานให้ท่าน
๖. อย่าฆ่าคน
๗. อย่าล่วงประเวณี
๘. อย่าลักขโมย
๙. อย่าเป็นพยานเท็จให้ร้ายเพื่อนบ้าน
๑๐. อย่าโลภ มักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้านหรือ
บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของเพื่อนบ้าน 

บัญญัติ 10 ประการ
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คริสตจักร
ค าว่า “คริสตจักร” ในภาษากรีกแปลว่า การชุมนุม หรือการประชุม ในพระ

คัมภีร์หมายถึง ชุมนุมพี่น้องคริสตชน ในคริสตจักรท้องถิ่น หรือคริสตชนท้ังหมด
ในทุกยุคทุกสมัย พระคัมภีร์ใหม่เปรียบคริสตจักรเหมือน พระกายของพระคริสต์ 
หรือครอบครัวของพระเจ้า หรือภรรยาเจ้าสาวของพระคริสต์ และยังเรียก
คริสตจักรว่า เป็นพวกธรรมิกชน หรือพวกที่พระเจ้าทรง เรียกและ ทรงช าระให้
บริสุทธิ์

ในที่นี้จะน าเสนอ บางส่วนให้ทราบคร่าว ๆ แต่เพียงเท่านั้น เนื่องจาก ใน
ประเทศไทย เรามีคริสตจักร มากมายในไทย เป็นเหตุให้ยากแก่การรวบรวมข้อมูล
มาทั้งหมด 

Next
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คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่
คริสตจักรแม่น้ าโขง
คริสตจักรประชาคม 
คริสตจักรแจ้งกิตติคุณ
คริสตจักรมหาพร สุขุมวิท
คริสตจักรศังขะฤกษ์
คริสตจักรร่มเย็นธนบุรี 
คริสตจักรเมืองหาดใญ่ หคริสตจักรฟาร์มสัมพนัธกิจ          
( จ.เชียงราย ) 
คริสตจักรตรัง 
คริสตจักรอภิสุทธิสถาน 
คริสตจักรพันธสัญญา 
คริสตจักรธารพระกรกรุงเทพฯ 
คริสตจักรปากเกร็ด 
คริสตจักรห้วยขวาง แบ๊บติสต ์
คริสตจักรกลุ่ม CCMA 

คริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์
คริตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
คริสตจักรพลับพลา 

คริสตจักรน้ าพระทัย 
คริสตจักรสะพานเหลือง
คริสตจักรใจสมาน
คริสตจักรความหวัง
คริสตจักรร่มพระคุณ (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
คริสตจักรไมตรีจิต 
คริสตจักรธนบุรี 
คริสตจักรตลาดพลู 
คริสตจักรร่มเย็น 
คริสตจักรลาดพร้าว
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
คริสตจักรเมืองหาดใหญ่ 
คริสตจักรไม้กางเขน 
คริสตจักรอันติโอเกีย ลาดพร้าว
คริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ 
คริสตจักรศโิยนกรุงเทพ 
คริสตจักรบางแค 
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ 
โบสถ์นิวไลฟ ์
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    ศาสนาคริสต์มีพระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าของศาสนายิว คือ พระยะโฮวา พระผู้ทรง
อานุภาพยิ่งใหญ่ทรงเป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่มีรูปร่าง มีอยู่นิรันดร จึงไม่มีการเกิด ไม่มีการ
ตาย ทรงสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ทรงสามารถทุกอย่าง ไม่มีใครสร้าง
พระองค์ แต่พระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลพิภพนี้ ชาวคริสต์เชื่อกันว่า
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามแผนการของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมีน้้าพระทัย
อันย่ิงใหญ่ ปรารถนาจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปก้าเนิดที่สืบกันมาแต่บรรพบุรุษคู่แรก 
คือ อาดัมและอีวา พระองค์จึงส่งพระบุตรมาเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อช่วยให้พวกเขา
สามารถเข้าถึงทางแห่งความรอด พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตร 
จึงเป็นหนึ่งเดียวกันคือความสัมพันธ์แห่งความรัก เมื่อพระเยซูได้จากสาวกไปแล้ว โดย
ไปอยู่กับพระบิดาในอาณาจักรแห่งพระเจ้า พระองค์ก็ยังทรงเมตตาต่อมนุษย์ พระเจ้าผู้
เป็น พระบิดาและพระเยซูผู้เป็นบุตร ได้ส่งพระจิตของพระองค์มายังโลกเพื่อมนุษย์จะ
ได้รู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานมาให้แก่พวกเขา 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.4to40.com/images/activities/artcraft/coloringbook9/jesus.gif&imgrefurl=http://www.4to40.com/activities/artcraft/html/coloringbook9.htm&h=800&w=668&sz=58&tbnid=rOV81UCY8lph8M:&tbnh=142&tbnw=118&hl=th&start=20&prev=/images%3Fq%3Djesus%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D
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นิกายโรมันคาทอลิคมีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่เปโตรได้รับการสถาปนาจากพระเยซูให้
เป็นผู้ดูแลพระศาสนจักร เราอาจกล่าว ไดว้่า ท่านเป็นสันตะปาปาคนแรกที่ทุกคนต้อง
ยอมรับนับถือและมีศรัทธาเชือ่ฟังอย่างเดียว ในฐานะที่เป็น “ผู้ดูแลฝูงแกะ” ของ พระเจา้ 
พระสันตะปาปาจึงมิได้อยู่ในฐานะ นักบวชเท่านั้นแต่เป็นประมุข สูงสุดของศาสนจักร 
นิกายโรมันคาทอลิคเป็นนิกายที่มุ่งมั่น ให้สัตบรุษุมีศรัทธาและปฏิบัติตาม พระศาสนจักร  
เพราะเป็นองค์กรที่สามารถน าประชาชนไปสู่การบรรลุ เปา้หมายตามภารกิจที่พระเจ้าได้
มอบ การทีจ่ะไปยังอาณาจกัรพระเจ้าได้นั้นได้นั้น ต้องปฏิบัตติามค าสอนของพระเจ้าซึ่ง
ปรากฏอยู่ในพระคมัภีร์ไบเบิล และอีกหนทางหนึ่งก็คือ การปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ 
(Sacrament)  ศลีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรากฏออกมา ในรูปของพิธีกรรมเป็นเครื่องเตอืนสติ และ
เป็นก าลังใจแกผู่้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ชาวคริสต์คา
ทอลิคจึง จ าเป็นต้องอ่านพระคมัภีร์ใหม้าก และรับศีล ศกัดิ์สิทธิใ์หม้ากครั้งตามโอกาสอัน
ควร ทั้งนี้เพื่อการปฏิรปูชีวิตใหด้ีขึ้น  
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นิกายนี้มีก าเนิดมาจากความคิดเห็นที่แตกแยกกันในเรื่องความเชื่อและคริสตชน โดยเรียกพวกท่ี
ไม่ใช่คาทอลิค หรือออร์ธอด็อกซ์ว่า“โปรเตสแตนต์” (Protestant) ซึ่งนิกายนี้ว่า เป็นกลุ่มที่แยกตัว ออกมาจาก
พระศาสนจักร คาทอลิคประมาณศตวรรษที่ 14-15 สาเหตุท่ีท าให้เกิดนิกายนี้คือ
1.สืบเนื่องมาจากการประพฤติของนักบวชในสมัยนั้นท่ีไม่เป็นไปตามค าสอนในคัมภีร์ไบเบิลและนิยมที่จะ
ตีความหลักค าสอนไปตามใจชอบโดยไม่มีเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดศาสนาพาณิชย์ ค้าขายใบบุญ ไถ่บาป เก็บภาษี
ไร่นา ตลอดจนเรี่ยไรเงินเข้าวัด นักบวชมีชีวิตอย่าง หรูหราฟุ่มเฟือย ไม่ถือสันโดษ ศาสนจักรมีนโยบายผูกขาด
ความรู้ทางศาสนา และการสอนศาสนานั้นมีไว้ให้เฉพาะพวกนักบวชเท่านั้น
2.ความเจริญในทางวชิาการมีมากขึ้น ประกอบกับมีการสร้างเครื่องพิมพ์และตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมากมาย ท าให้มีการ
เผยแพร่ต าราต่างๆอย่างกว้างขวาง การสื่อสารต่างๆ จงึเป็นไปอย่างรวดเร็วพระคัมภีร์ไบเบิลได้ถูกแปลถ่ายทอด 
เป็นภาษาพื้นเมืองต่างๆ แม้แต่ชาวบ้านก็สามารถอ่านได ท าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา ซึง่แต่ก่อนมา
นั้นนักบวชท าหน้าที่ เป็นสื่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ท าให้มีความส าคัญมากต่อเมื่อมีคนสามารถอ่านคัมภีร์ได้
แล้ว ความส าคัญของนักบวชลดน้อยลง ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของประชาชนกลับมีมากขึ้น จนนักบวชไม่
สามารถปิดบังความรูน้ั้นไดต่อไปอีกท้ังคนทั่วไปยังสามารถ วิพากษ์วิจารณ์ตีความส าสอนในคัมภีร์ไบเบิลได้
3.ความรู้สึกเป็นชาตินิยม (nationalism) มีมากขึ้นในสมัยนี้ แต่ละแคว้นต่างรวมตัวคนในชาติเดียวกัน ปลุกใจให้
เกิดความ.รักชาติรักเผ่าพันธุ์ และพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระจากศาสนจักร 
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ความเป็นมาของนิกายนี้ สืบย้อนได้ถงึศตวรรษในคริสตศาสนา อันเป็นช่วงระยะเวลาที่จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยก
ออกเป็นสองอาณาจักร คือ โรมันตะวันตกมีศนูย์กลางทีก่รุงโรม (Rome) ใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลาง ส่วนโรมันตะวันออก
ซึ่งนิกายเรียกกันว่า ไบแซนทีน (Byzantine) มีศูนย์กลางที่กรงุคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) มีสหมิตรที่เป้นแนวร่วม
เดียวกัน คือ เมอืงอเลก็ซานเดรีย (Alexandria) อันติอ็อค (Antioch) และเยรูซาเล็ม (Jerusalem) อาณาจักรทัง้สองนีม้กีารแข่งขัน
กันมาตลอด ไม่ว่าจะเปน็ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการเมือง 

นิกายออร์ธอด็อกซ์ ไม่บังคับในเรื่องการถือโสดของนักบวช ไม่บงัคับในเรื่องการอดอาหาร การไว้หนวดเครา ปฏิเสธ
การไถ่บาปของบาทหลวงคาทอลิคเพราะเห็นวา่ ไม่จ าเป็น การไม่ยอมรับในอ านาจของพระสนัตะปาปาและการตีความ
เกี่ยวกับ พระตรีเอกภาพกต็่างกัน พระสันตะปาปากรุงโรมจึงขับออกจากศาสนจักร กลุม่ออร์ธอด็อกซ์ไดถ้ือโอกาสประกาศ
ตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงโรม แล้วแรียกกลุ่มของตนว่า “ออร์ธอด็อกซ์” (Orthodox) ซึ่งมีความหมายว่า “หลักธรรมท่ี
เที่ยงตรง” หรือ “หลักธรรมท่ีถูกต้อง” ทั้งนี้เพราะพวกออร์ธอดอ็กซ์เชือ่ว่า หลกัค าสอนที่พวกตนปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
มีเหตุผลไม่งมงาย พิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ล้วนได้อิทธิพลจากกรีก อนัเป็นแหล่งทีม่าของความเชื่อที่ถกูต้องเป็นเหตเุป็นผล 

นิกายออร์ธอด็อกซ์มีอสิรภาพในด้านความเชือ่และการปกครองตนเอง โดยไม่ตอ้งขึ้นต่อส านักวาติกันของโรม มปีาตริ
อาร์ค (Patriarch) เป็นประมุข แม้นว่านิกายออร์ธอด็อกซ์โดยทั่วไป จะปฏิเสธระบบการปกครองและรูปแบบพิธีกรรมของศา
สนจักรคาทอลิค แต่ก็ยงัคงยอมรับในศลีศกัดิส์ิทธิ์ท้ัง 7 ข้อ เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวติตัง้แต่เกิดจนกระทัง่ตาย ทัง้ๆ ที่
ระเบียบปฏิบัตินั้นอาจแตกต่างกัน ในส่วนปลกีย่อย แต่ในด้านแก่นหรือเนื้อแท้ของพิธียังคงเป็นแบบเดียวกัน
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จุดแยกของศาสนาคริสต์กับอิสลาม
เป็นต านานเล่ากันวา่ อับราฮัม(ในยุคเมโสโปเตเมีย)แต่งงานมีลูกกับคนใช้ และก็ภรรยาหลวง เพื่อให้
มีคนสืบสมบัตคินเดียว
พระเจ้าสร้างโลก (ก่อนพระเยซสูร้างโลกพระองค์ทรงสร้างระบบเทวดาอยู่ก่อนแล้ว)
วันแรก แบ่งความมืดกับความสว่าง ทรงใช้พระอาทิตย์ประจ ากลางวัน และพระจันทร์ประจ า
กลางคืน (ข้อมูลไม่ตรงกัน)
วันที่สอง แบ่งผนืฟา้และผืนน้ า
วันที่สาม ทรงให้น้ ารวมกันจึงเกิดเป็นแผ่นดิน
วันที่สี่ สั่งให้เกิดนกบนท้องฟ้าและฝูงปลาในท้องน้ า
วันที่ห้า ทรงสร้างพืชพันธุ์บนผนืดิน และสัตว์นานาพันธุ์
วันที่หก ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์(อดัม)
วันทีเ่จ็ด วันสปาโต วันพักผ่อน



หลังจากที่สร้างอดัมขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าอดมัอยู่คนเดียวจึงได้สร้างเอวาหรือ
อีฟขึ้นมาจากกระดูก  ของอดมัซีกขวาล่างสุด โดยมนุษย์แตกตา่งกับเทวดาตรงทีม่ี
ความคิด พระองค์ลองใจอดมักบัเอวาด้วยการหา้มกินแอปเปิลกลางสวนเอเดน ลูซิเฟอร์
เป็นเทวดาที่อจิฉาในความเป็นมนุษย์ของอดมัและเอวาจึงไดป้ลอมตัวมาเป็นงู และ
หลอกเอวา(เพราะผู้หญิงหลอกง่ายกว่า)ให้กินแอปเปิล เอวาน าไปให้อดมักิน ระหว่าง
นั้นพระองค์ทรงเรียกชื่ออดัม อดัมตกใจแอปเปิลจึงติดคอเป็นทีม่าของ Adam’s apple ที่
แปลว่าลูกกระเดือก และอดมักับเอวาได้ถูกลงโทษให้ลงไปในดินแดนที่มีแตค่วามแห้ง
แล้งนั่นก็คือโลกมนุษย ์และหลังจากได้ท าความผิด จึงเริ่มรูจ้ักผิดชอบชัว่ดี จึงไปหา
ใบไมม้าปกปิดตามร่างกาย ส่วนลูซิเฟอร์น้ันได้ถูกลงโทษใหไ้ปอยู่ในดินแดนที่ไฟไม่มี
วันดับ  สัญลักษณ์ ปลา-ไม้กางเขน  ขนมปังศักดิ์สิทธิ์ อาหารของคนในสมัยก่อน เป็น
เสมือนพระกายของพระเจ้า  องุน่ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ทีป่ลูกระหวา่งการเดินทางในสถานที่
แห้งแล้ง เป็นเสมือนโลหิตของพระเจ้า
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นิกาย
โรมันคาทอลิก
โปรเตสแตนท์ ไม่นับถือโป๊ป
ออร์ธอดอกซ์ นักบวชสามารถแต่งงานได้
ศีล มีอยู่ 7 ข้อ(ในชีท) แต่คนปกติจะรับได้เพียง 6 ข้อ เพราะศีลสมรสกับศีลบรรพชาจะ
รับได้แค่เพียงอย่างเดียว
นักบุญ หมายถึง ผู้ท าความดี
นักบวช หมายถึง ต้องศึกษามาตั้งแต่เด็ก ม.1 บวชแล้ว จบม.6 เป็นบราเดอร์ แล้วเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นสังฆานุกร ในระหว่างนี้ จะให้มีการฝึกงานท างานและอื่นๆ เพื่อให้
ตัดสินใจว่าจะบวชหรือไม่ เพราะถ้าบวชแล้วจะสึกไม่ได้ สังฆานุกรจะเป็นการ
ตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนบวช
สาวก ผู้ติดตามพระเยซู
อัครสาวก   มี 12 คน ซีมอนหรือเปโตเป็นโป๊ปคนแรก เป็นประมุขของศาสนจักร ใหญ่
กว่ากษัตริย์
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ฟาริษี แตกบัญญัติ 10 ประการ(โมเสธ รับมาบนภูเขาซีนาย) ให้มีมากจนเกินไป จนคนปกติไม่สามารถท าได้ 
และผู้ที่ท าผิดจะล้างบาปได้ด้วยการบริจาคเงินทองหรือสิ่งของ คนยากจนจงึกลายเปน็คนบาป พระเยซูจงึ
เปลี่ยนหลักค าสอนเป็นจงรักผู้อื่นมากกว่าตนเอง (ไม่ได้เปลี่ยนเป็น...นิ บัญญัติ 10 ประการยังอยู่เลย อย่าลืม
ดู) พระเยซูโดนฟาริษีใส่ร้ายจนโดนตรึงไม้กางเขน
การปกครอง 
ศาสนจักร        พระสันตะปาปา
                  พระคาร์ดินาล
สังฆมณฑล      พระสังฆราช
ชุมชน           พระสงฆ์
ตรีเอกภาพ       พระบิดา        พระยะโฮวา
                  พระบุตร       พระเยซู
                  พระจิต         จิตวิญญาณ
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1.ซีมอนหรือเปโตร 
2.อังดรูว์ 
3.เจมส์หรือยาโคโป (ยาคอบ) 
4.จอห์นหรือโยฮัน 
5.ฟิลิปส์ 
6.บาร์โธโลยิว 
7.มัทธาย (มัทธาย คนเก็บภาษี) 
8.โธมัส (โธมา) 
9.เจมส์หรือยาโคโป (บุตรอาละฟาย) 
10เลบบายส์ หรืออาดาย 
11ซีมอน (ชาวคานาร้อน) 
12ยูดา (ผู้กบฎ)
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พิธีกรรมของนิกายโรมันคาทอลิค
1.  ศีลล้างบาป (Baptism)
2.  ศีลก้าลัง (Confirmation)
3. ศีลมหาสนิท (Eucharist)
4. ศีลอภัยบาป (Penance) หรือศีลสารภาพบาป (Confession)
5. ศีลเจิมคนป่วย (Anointing of the Sick)
6. ศีลบวช (Ordination)
7. ศีลสมรส (Martrimony)
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โยเซฟ ชีวิตปฐมวัย รับศีลจุ่ม และ
ออกประกาศศาสนา
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“เทศนาบนภูเขา” (Sermon on Mount) 

“อาหารมื้อสุดท้าย” (Last Supper) 

การไถ่ถอนโทษบาป 
“ตรึงไม้กางเขน”

(Atonement)



20

จุดหมายสงูสุดของศาสนาคริสต์

คือ ปลายทางที่ เป็นความสุขนิรันดร คือ สวรรค์ อันเป็น
อาณาจักรของพระเจ้าคริสตศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติได้ดี
สมบูรณ์ที่สุดตามบัญญัติจะได้มีจุดหมายปลายทางของชีวิตคือ 
สวรรค์  อันเป็นการได้อยู่กับพระเจ้าในสรวงสวรรค์ วิธีปฏิบัติ
ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายสูงสุดปลายทางนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
บัญญัติ 10 ประการอย่างเคร่งครัด


