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ศาสนาคริสต 

             
จุดเริ่มตนของศาสนาครสิตคือแมนํ้าจอรแดนและทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

http://religion.m-culture.go.th/religion_christ/christ_1.asp 

คริสตศาสนา (Christianity) เปนศาสนาทีน่ับถือศรัทธาในพระเจาองคเดียว คือพระยาเวห(นิกาย
โรมันคาทอลิค,นิกายออโธดอกซ) หรือ พระยโฮวาห(นิกายโปรเตสแตนต) มพีระเยซูคริสตเปนศาสดา 
คริสตศาสนาเชื่อในพระเจาเดียวซ่ึงดํารงในสามพระบุคคล ในพระลักษณะ"ตรีเอกภาพ" หรือ "ตรีเอกานุ
ภาพ" (Trinity) คือ พระบิดา, พระบุตร และพระจิต(พระวญิญาณบริสุทธิ์) มีพระคัมภรีคือ พระคริสตธรรม
คัมภีร หรือ คัมภีรไบเบิล (The Bible) ศาสนาคริสตมีผูนับถือประมาณ 2,100 ลานคน ถือวาเปนศาสนาที่มี
จํานวนผูนับถือมากที่สุดในโลก 

 

พระเยซ ู

http://www.catholic.or.th/service/gallery/galleryjesus/ 

ศาสนาคริสตมีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชื่อบางสวนเหมือนกัน โดยเฉพาะ
คัมภีรไบเบิลฮิบรู ที่คริสตศาสนิกชนรูจักในช่ือ พันธสัญญาเดิม (The Old Testament)โดยใน h) ไดรับการนับ
ถือเปนพระคัมภีรของศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ดวยเชนกัน โดยในพระธรรมหลายตอนไดพยากรณถึงพระ
เมสสิยาห (Messiah)ที่ชาวคริสตเช่ือวา คือ พระเยซู เชน หนังสือประกาศ อิสยาห บทที่ 53 เปนตน 

คริสตชนนั้นมคีวามเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาที่มาบังเกิดเปนมนษุย ทางหญิง
พรมจารีโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา เพื่อไถมนุษยใหพนจากความบาปโดยการสิ้นพระชนมที่กางเขน และ
ทรงฟนขึ้นมาจากความตายในสามวันหลังจากนั้น และเสด็จสูสวรรคประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระ
บิดา ผูที่เชื่อและไววางใจในพระองคจะไดรับการอภัยโทษบาป และจะเขาสูการพิพากษาในวันสุดทาย
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เหมือนทุกคน แตจะรอดพนจากการถูกพพิากษาใหตกนรกแตจะเปนการพิพากษาเพื่อรับบําเหน็จรางวัล
แทนในวนัสิ้นโลก(Amagadon) และไดเขาสูชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรค 

 ศาสนคริสตเปนศาสนาประเภทเอกเทวนยิม(Monotheism)คือเปนศาสนาที่นับถือพระเจาองคเดียว  
พระเจาในศาสนาคริสตทรงพระนามวา พระยะเวห(Yaweh) หรือ ยะโฮวา(Yehovah)เปนองคเดียวกับพระ
เจาของศาสนายิวหรือยูดาย(Juddism)  แตชาวยวิไมตองการออกพระนามของพระเจาเปนถอยคําเพราะถือวา
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงออกเสียงวา YHWH(hopfe 1987 : 325) 
 ศาสนาเอกเทวนิยมเชื่อวามีพระเจาองคเดยีวเทานัน้  เปนพระเจาสูงสุดผูทรงสรางโลกสรางมนุษย
และสรรพสิ่งในสากลจักรวาล  นอกจากนี้พระองคไดประทานขอบัญญัติแกมนุษยโดยผานทางศาสดา
พยากรณ(Prophets)c]และศาสนฑูตตางๆในแตละยุคแตละสมัยเร่ือยมาตั้งแตโมเสสถึงพระเยซ ู
 เพื่อใหชาวยวิเกิดความสามัคคีและเดนิทางถึงแผนดินแหงสัญญา  โมเสสประกาศใหชาวยิวปฏิบตัิ
ตามบัญญัติ 10 ประการอยางเครงครัด  ผูใดไมเชื่อฟงบัญญัติดังกลาวจะถูกพระเจาลงโทษใหไดรับความ
ลําบาก บญัญัติ 10  ประการมีดังนี ้
 ขอ 1 อยามีพระเจาอืน่ตอหนาเราเลย 
 ขอ 2  อยาทํารูปเคารพสําหรับตน...อยากราบไหวหรือปรนนิบัตรูิปเหลานั้น 
 ขอ 3 อยาออกนามพระยะโฮวา  พระเจาของเจาเปลาๆ 
 ขอ 4 จงระลึกถึงวันซะบาโต  ถือเปนวันบริสุทธิ ์จงทํางานทั้งสิน้ของเจาหกวนั แตวันที่ 7 นัน้  

เปนซะบาโตแหงพระยะโฮวา  พระเจาของเจา  ในวันนี้อยากระทําการงานสิ่งใดๆ 
 ขอ 5 จงนับถือบิดามารดาของเจา 
 ขอ 6 อยาฆาคน 
 ขอ 7 อยาลวงประเวณีผัวเมยีเขา 
 ขอ 8 อยาลักทรัพย 
 ขอ 9 อยาเปนพยายเท็จตอเพื่อนบาน 
 ขอ 10 อยาโลถเรือนของเพื่อบาน หรือส่ิงใดๆซึ่งเปนของๆเพือ่นบาน 
คัมภีรสําคัญในศาสนาคริสต 
 คัมภีรของศาสนาคริสตเรียกวาพระคัมภีรไบเบิ้ล(The Holy Bible)ชาวคริสตเชื่อวาคําสอนที่ปรากฎ
ในคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา  แมมนุษยจะเปนผูเขียนขึ้น  แตก็เขียนโดยการดลใจของพระเจา 
 คัมภีรไบเบิ้ลประกอบดวยหนังสือ 66 เลม  แบงออกเปน  2  ภาคคือ 
 1.  พระคัมภรีเกา(The Old Testament)กลาวถึงประวัตศิาสตรของชนชาติยิว  ตั้งแตสมัยอับราฮัม
จนถึงสมัยกอนพระเยซูคริสตประสูติ  คือกลาวถึงเหตกุารณในชวงระยะเวลา 1700 – 400 ปกอนคริสต
ศักราช  พระคัมภีรเกาประกอบดวยหนังสือ 39 เลม  ซ่ึงเปนประวัตศิาสตร  บทกลอน  เพลงสดุดี  คํา
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พยากรณ คําสั่งสอน  บัญญัติ  เร่ืองราวและเหตุการณตางๆในพระคัมภีรเกาเกดิขึ้นในประเทศอิสราเอล 
ซีเรีย  อียิปต  อาหรับ  และประเทศใกลเคยีง 
 2.  พระคัมภีรใหม(The New Testament)เปนสวนที่ยอมรับกันในหมูชาวคริสตเทานั้น  ผิดกับพระ
คัมภีรเกาซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในหมูชาติยิวและชาวคริสต  พระคัมภีรใหมประกอบดวยหนังสือ  27  เลม  
กลาวถึงเรื่องราวตั้งแตสมัยพระเยซูประสูติจนถึงค.ศ.100  เปนเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสตและคําสอน
เร่ืองความเชื่อของคริสเตียน  เหตุการในพระคัมภีรใหมเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอล  ซีเรีย  อียิปต ตุรกี กรีซ  
อิตาลีและประเทศใกลเคียง 
นิกายในศาสนาคริสต 
 คริสตศาสนาแบงออกเปนนกิายใหญ 3 นิกายคือนิกายโรมันคาทอลิก(Roman Catholic)นิกาย
โปเตสแตนต(Protestant)และนิกายออรโธดอกซ(Orthodox) นิกายทั้ง 3 มีหลักความเชื่อรวมกันพอสรุปได  
5  ประการคือ 

1. เชื่อวาพระเยซแูหงเมืองนาซาเรธเปนศาสดาผูกอตั้งศาสนาคริสต 
2. เชื่อวาพระเยซแูหงเมืองนาซาเรธเปนผูสละชีวิตเพื่อไถบาปใหมนษุยชาต ิ
3. เชื่อวาพระเยซทูรงฟนคืนชีพจริง 
4. เชื่อในพิธีลางบาปหรือศีลจุม(Baptism)และศีลมหาสนิท(Communion)โดยถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด 
5. เชื่อในวันพิพากษาวาเมื่อตายจากชีวิตนี้แลวจะตองไปรอรบัคําพิพากษาเพื่อการลงโทษและการ

ตอบแทนรางวลั 
ทั้ง 3 นิกายของศาสนาคริสตมีสวนแตกตางกันดังนี ้
 1.  นิกายโรมันคาทอลิก  ถือวาสันตะปาปา(Pope)เปนประมุขปกครองชาวคาทอลิกทั่วโลก  และ
ประมุขจะตองอยูกรุงโรม จะอยูที่อ่ืนไมได  ในเรื่องความสํานึก  ชาวคาทอลิกถือวาพระเยซูไดมอบหมาย
อํานาจทางการปกครองให เซนตปเตอร(St.Peter) เซนตปเตอรจึงเปนผูสืบตําแหนงประมุขแทนพระเยซู  
ดังนั้นผูสืบตําแหนงแทนเซนตปเตอรก็ดํารงตําแหนงประมุขเรื่อยมา 
 การปกครองของฝายโรมันคาทอลิกแบงออกเปนเขตๆเรยีกวา สังฆมณฑล(Diocess)แตละมณฑล
ปกครองโดยสังฆราช(Bishop)ซ่ึงแตงตั้งโดยสันตะปาปา  สังฆมณฑลใหญเรียกวาอคัรสังฆมณฑล  มีอัคร
สังฆราช(Archbishop)เปนประมุข  สังฆมณฑลแบงออกเปนเขตวดั(Parish)ปกครองโดยเจาอาวาส(parish  
Priest)ซ่ึงแตงตั้งโดยสังฆราช 
 2.  นิกายโปรเตสแตนต  ไมถือวาสันตะปาปาแหงกรุงโรมเปนประมุขรวม  โดยใหเหตุผลวาพระ
เยซุไดมอบใหเซนตปเตอรเปนประมุขก็จริง  แตไมไดบอกวาใหดํารงตําแหนงนี้สืบตอมา  ดังนั้นเมื่อเซนตป
เตอรถึงแกกรรมก็ส้ินประมขุ  ไมมีประมขุใหม  ไมมกีารสืบตําแหนงประมุข  เมื่อชาวโปรเตสแตนตมีความ
เชื่อดังกลาวนีจ้ึงแตกออกเปนลัทธิยอยหลายลัทธิ  และแตละลัทธิก็เปนอิสระไมขึ้นตอกัน  นกิายโปรเตส
แตนทไมนิยมการเปนนกับวชและไมมีนกัพรต  แตมีนักบวชที่ทําหนาที่ทางศาสนาซึ่งนักบวชดังกลาวอาจมี
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ครอบครัวหรือไมมีก็ได  สวนนกิายคาทอลิกมีทั้งนักบวชและนักพรตชายหญิง  นกัพรตและนกับวชของ
นิกายคาทอลิกจะมีครอบครัวไมได  เพราะเปนผูสละชีวิตทางโลก  อุทิศชีวิตทํางานตามความตองการทาง
ศาสนา 
 3.  นิกายออรโธดอกซ  มีความเชื่อเหมือนนกิายโรมันคาทอลิก  ผิดกันแตวาไมมีประมขุระดับโลก  
มีแตประมุขระดับประเทศเทานั้น  และประมุขระดับประเทศนี้เปนอิสระตอกันแตอาจจะมาปรึกาหารือกัน
ได  การที่ชาวคริสตนกิายออรโธดอกซไมยอมรับประมุขรวมเพราะเห็นวาสันตะปาปาแหงกรุงโรมใช
อํานาจเกนิขอบเขต  จึงแยกตัวออกเปนอิสระ  โดยแตละประเทศมีประมุขของตนเอง  ไมขึ้นตอสันตะปาปา
แหงกรุงโรม 
 ประเทศที่นับถือนิกายออรโธดอกซ  ไดแก  อัลบาเนีย  บุลกาเรีย  รูมาเนีย เซอรเบีย  กรีซ  ยูเครน  
รัสเซีย  และเอธิโอเปย  สวนนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนทมีศาสนิกกระจายตามประเทศ
ตางๆทั่วโลก  รวมทั้งในประเทศไทยดวย 
หลักคําสอนของศาสนาคริสต 
 เนื่องจากพระเยซุนับถือศาสนายวิ  เมื่อพระองคประกาศศาสนาก็ไมไดบอกวาเปนศาสนาใหม  
พระองคยังยึดถือปฏิบัติทุกอยาง ตลอดจนเขาโบสถ สวดมนต  และประกอบพิธีกรรมทางศาสนายวิ  เมื่อ
พระองคประกาศคําสอน  พระองคแจงแกชาวยวิวาพระองคนําขาวดีมาบอก  ขาวดีของพระองคคือความรัก  
ความรักจึงเปนหลักคําสอนสําคัญของคริสตศาสนา  ความรักที่พระเยซูสอนมี 2 ระดับคือ 
 ระดับที่ 1 ความรักระหวางมนษุยกับพระเจา 
 ระดับที่ 2 ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย 
พิธีกรรมในศาสนาคริสต 
 พิธีกรรมของคริสตศาสนามี 7 อยางหรือที่เรียกวาศีล 7 ชนิดไดแก 

1. ศีลลางบาป หรือศีลจุม(Baptism) 
2. ศีลกําลัง(Confirmation) 
3. ศีลมหาสนิท(Holy Communion) 
4. ศีลสารภาพบาป(Confession) 
5. ศีลเจิมผูปวย(Unction) 
6. ศีลบวชในบาทหลวง(Ordination) 
7. ศีลสมรส(Matrimony) 

เปาหมายสูงสดุของศาสนาคริสต 
 คําสอนของศาสนาคริสตตองการใหมนุษยไดรับความรอด  พระเจาตองการชวยมนุษยซ่ึงเปนคน
บาปใหรอด 
 ความรอดเปนเปาหมายสูงสดุที่ศาสนาคริสตตองการใหมนุษยทกุคนปฏิบัติตามก็เพื่อใหความรอด
นี้และเปนพระประสงคของพระเจาทีจ่ะชวยมนุษยใหพนจากความพนิาศเนื่องจากผลของความบาป 
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ศาสนาคริสต 
คําชี้แจง  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องศาสนา มี 2 ตอน ตอนที่ 1  เปนขอสอบปรนัยชนดิเลือกตอบ 10 ขอ 
               ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 3 ขอ 
ตอนที่ 1  ปรนยัชนิดเลือกตอบ  10 ขอ 

1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  

1.  จากคํากลาวที่วาศาสนาคริสตเปนศาสนาประเภทเอกเทวนยิม(Monotheism) คือเปนศาสนาที่ถือพระเจา
องคเดียว  อยากทราบวาพระเจาองคเดยีวทีก่ลาวถึง  หมายถึงคําตอบขอใด 
1.  พระเยซ ู  2.  พระยะโฮวา  3.  เมสสิอาห  4.  โมเสส 
2.  คําสอนของศาสนาคริสตเรียกวาอยางไร 
1.  ไตรปฎก  2.  อัลกุรอาน  3.  ไบเบิ้ล  4.  ศาสดาพยากรณ 
3.  หลักคําสอนของศาสนาคริสตคือขอใด 
1.  เมตตา  2.  ความรัก  3.  การบริจาค  4.  โมกขษะ 
4.  คําสอนของศาสนาคริสตแบงเปน 2 ระดับไดแกความสัมพันธระหวางใครกับใคร 
1.  คําสอนกับศาสดา 2.  มนุษยกับศลี 7 ชนิด 3.  มนุษยกับมนุษยและมนษุยกับพระเจา 
4.  มนุษยกับคาํสอน 
5.  เปาหมายเรือ่งชีวิตหลังความตายของคริสตศาสนิกชนคือส่ิงใด 
1.  พบพระเจาบนสวรรค 2.  สละกิเลสทั้งปวง 3.  ไมมีการเกดิใหม 4.  ไดเกดิบนสวรรค 
6.  ศีลเบื้องตนที่คริสตศาสนิกชนทุกคนตองปฏิบัติคือขอใด 
1.  ศลีลางบาปหรือศีลจุม 2.  ศีลสารภาพบาป 3.  ศีลกําลัง  4.  ศีลมหาสนิท 
7.  ศีลบวชเปนบาทหลวง  เปนพิธีที่ทําหนาที่อะไร 
1.  เขียนบทบญัญัติของศาสนา   2.  ทําหนาที่แทนพระเยซูคริสต 
3.  สรางครอบครัวใหสมบูรณ   4.  ไถโทษบาปที่ไดทําลงไป 
8.  พิธีกรรมที่นอมจิตระลึกถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูบนไมกางเขนในศาสนาคริสตเรียกวาอยางไร 
1.  มิซซา  2.  Baptism  3.  ศีลเจิม  4.  ศีลสารภาพบาป 
9.  คริสตศาสนิกชนผูใดไมปฏิบัตติามบัญญัติ 10 ประการของโมเสส  โทษคือขอใด 
1.  ตกนรก  2.  ครอบครัวยากจน 3.  พระเจาลงโทษใหไดรับความลําบาก 
4.  ตองทําพิธีลางบาป 
10.  สัญลักษณของศาสนาคริสตคือส่ิงใด 
1.  ธรรมจักร  2.  ไมกางเขน  3.  พระจันทรคร่ึงเสี้ยวและดาว 
4.  กาน้ํากับหวี   
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ตอนที่ 2 อัตนยัชนิดเฃือกตอบ 3 ขอ 
1.  การประกาศศาสนาของโมเสสในขอใดที่แสดงถึงการตองการใหมนษุยเกิดความสามัคคีในหมูคณะ? 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.  จงกลาวถึงขอแตกตางระหวางนกิายทั้ง 3 ของศาสนาคริสตคือนิกายโรมันคาทอลิก(Roman Catholic)
นิกายโปเตสแตนต(Protestant)และนิกายออรโธดอกซ(Orthodox) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
3.  จงบอกถึงเปาหมายสูงสุดของศาสนาคริสต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
4.  จงบอกถึงพิธีกรรมทางศาสนาคริสตวามีอะไรบาง?  พิธีกรรมนั้นๆตองการใหมนษุยมีความตระหนักใน
เร่ืองใด? 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุล.......................................................เลขที่........................ช้ัน........................... 


