ศาสนาคริสต์

บริเวณลานโบสถ์ของอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี
ความสาคัญของศาสนา
ศาสนาทาให้ มนุษย์อยู่ร่ วมกันอย่างสงบสุ ข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ ศาสนิกชนของตน
เป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้ว สังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน ศาสนาช่วยให้มนุษย์รู้ว่า...
สิ่งใดชั่ว...ถูกผิด ในศาสนาคริส ต์ส อนว่าพระเจ้าทรงประทานศีล ธรรมประจาใจมนุษย์ ให้มนุษย์รู้จักดีชั่ว
มนุษย์จึงจาเป็นต้องมีศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเพื่อเลือกกระทาแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดี
ความหมายของศาสนา
คาว่า “ศาสนา” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาลาตินอีกทีหนึ่ง ซึ่งแปลว่า “ความสัมพันธ์”
หรือ “ผูกพัน” หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ตรงกับคาภาษาบาลี “สาสนา” แปลว่าคาสั่งสอน
“คาสั่ง” หมายถึง ข้อห้ามทาความชั่ว ที่เรียกว่าวินัย และเป็น “คาสอน” หมายถึง คาแนะนาให้ทาความดี
ที่เรียกธรรมะ รวมเรียกว่า ศีลธรรม
ความเป็นมาของศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์มีต้นกาเนิดในเอเชียตะวันตก (อิสราเอลในปัจจุบัน) และแผ่ขยายไปตามทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก
ในเอเชียตะวันออกไกลนั้น คริสต์ศาสนาได้ถูกนามาเผยแพร่โดยคณะผู้ส อนศาสนา (Missionary) ที่ติดตามมา
พร้อมกับการค้าขายการล่าอาณานิคม เพื่อเหตุผลบางประการในทางการเมืองและการปกครองในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ โปรตุเกส สเปน และเนเธอร์แลนด์ โปรตุเกสและสเปนได้นาเอาคริสตศาสนามาเผยแผ่

-๒ให้กับดินแดนที่เข้าครอบครองมากที่สุด ทาให้ประเทศที่เดิมเคยถูกสเปนและโปรตุเกสปกครองมานั้นมีผู้นับถือ
คริ ส ต์ ศ าสนามาก และมี วั ต ถุ ก่ อ สร้ า งโบราณซึ่ ง เป็ น โบสถ์ แ ละศาสนสถานหลงเหลื อ เป็ น ร่ อ งรอย
ของประวัติศ าสตร์เ หล่า นั้น มากมาย เช่น ในฟิลิป ปิน ส์ มาเก๊า ติม อร์ ฯลฯ นอกจากนั้น ในสมัย ต่อ มา
ฝรั่งเศสก็ได้เดิน ทางมาหาอาณานิคมในดิน แดนแถบนี้ด้ว ยจนได้เวียดนาม กัม พูช า และลาวเป็นเมืองขึ้น
นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังได้นาคริสต์ศาสนา (นิกายโรมันคาทอลิก) ไปเผยแพร่ในโปรตุเกสและสเปน แต่ไม่ได้รับ
การต้อนรับเท่าไรนัก มีผู้นับถือไม่มากเหมือนดินแดนที่เคยอยู่ในการปกครองของโปรตุเกสและสเปน
ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
ศาสนาคริ ส ต์ เ ข้ า มาในประเทศไทยตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๖ เริ่ ม แรกคื อ ศาสนาคริ ส ต์
นิก ายโรมัน คาทอลิก การเข้า มาของศาสนาคริส ต์ไ ม่ไ ด้เ ข้า มาในรูป แบบของเหล่า อาณานิค ม แต่ เ ข้า มา
ในรู ป แบบของการเผยแพร่ ศาสนาแก่ คนทั่ ว ๆ ไป และในรูปของผู้ ส อนศาสนาให้ กับบรรดาชาวต่า งชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกสที่มาค้าขายและตั้งหลักแหล่งอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเสียส่ว นใหญ่ ซึ่ง ในสมัยนั้น
เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงทาสัญญาทางพระราชไมตรีกับโปรตุเ กสที่เข้ามายึดครองเกาะมะละกา
ชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาประกอบกิจการต่าง ๆ ในกรุงศรีอยุธยา
ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ทางสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวโปรตุเกส คณะมิชชันนารี
มายังสยามในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๗ – ๒๑๑๐ คณะนักบวชที่ตอบรับและเดินทางเข้ามายังสยามประเทศ
รุ่นแรก พ.ศ. ๒๑๑๐ ได้แก่ คณะนักบวชโดมินิกันโดยบาทหลวงเฟอร์นันโด เอด ซังตา มารีอา อธิการเจ้าคณะ
แห่งเมืองมะละกา ได้ส่งบาทหลวงเยโรมินา ดา ครู้ส และบาทหลวงเซบาสติดอ โด กันโต มาจากมะละกานั้น
ได้ รั บ พระราชทานบ้ า นพั ก และเริ่ ม งานเผยแผ่ ศ าสนา ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกของการเผยแผ่ ค ริ ส ต์ ศ าสนา
อย่างเป็นทางการในกรุงสยาม
คณะมิชชันนารีชาวตะวันตกที่เข้ารุ่นแรกคือ ชาวโปรตุเกสและสเปนมากกว่าชาติอื่น ๆ ต่อมา
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงวาติกันได้ตั้งสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่ อ เนื่องจากแต่เดิม
อาศัย พระราชอานาจของกษัตริย์โ ปรตุเ กสและสเปนที่บัญชาให้อ อกไปค้น หาดิน แดนใหม่และถือโอกาส
นาเอาคาสอนศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่ด้วย ซึ่งต่อมามีความขัดแย้งในแนวทางปฏิบัติที่ต้องอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์
ของโปรตุเกสและสเปน จึงเป็นเหตุให้ศาสนจักรโดยพระสันตะปาปาต้องหาทางเผยแผ่ศาสนาตามแนวทาง
ของศาสนจักรเอง และเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ก็ได้เข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทย นอกจากจะได้เผยแพร่ ศาสนาแล้ ว ยังได้ทาคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอันมาก เช่น
การศึกษา การแพทย์ และการสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
ปัจจุบันประเทศไทยรับรองฐานะองค์การทางศาสนาคริสต์ ๒ นิกาย คือ โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-๓๑. นิกายโรมันคาทอลิก มีสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกเป็นศูนย์กลาง แบ่งการปกครอง
เป็น ๑๐ เขตมิซซัง คือมิซซังกรุงเทพ ราชบุรี สุราษฎร์ธ านี จันทบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี
ท่าแร่-หนองแสง อุดรธานีและนครราชสีมา

โบสถ์วัดนักบุญยอเซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในโบสถ์วัดนักบุญยอเซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. นิกายโปรเตสแตนท์ มี ๔ องค์การ คือ
๒.๑ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปกครองคณะเพสไบเทเรียน คณะคริสเตียนเชิร์ช (ดิสไซเปิลส์
ออฟไครส์) คณะลูเทอแรนเชิร์ชออฟอเมริกาในประเทศไทย เป็นต้น
๒.๒ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ปกครองคณะคริสเตียนแอนด์มัชชันนารีอัลไลแอนซ์
คณะเวิร์ลด์ไวด์อีแวนเจไลเซชั่นครูเสด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่น ๆ เช่น นิกายลูเธอร์แรน เป็นต้น
๒.๓ มูลนิธคิ ริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ปกครองคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
๒.๔ มูลนิธคิ ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

คริสตจักรที่ ๑ สาเหร่ เป็นคริสตจักรแห่งแรกของนิกายโปรเตสแตนท์
ก่อตั้งโดยคณะเพรสไบเทีเรียน ใน พ.ศ. ๒๔๐๐
-๔-

-๔คัมภีร์ หลักความเชื่อ หลักธรรมคาสอน และหลักปฏิบัติของศาสนา
หลักธรรมคาสอน คาสอนของพระพระเยซูเจ้าจากอุปมา หรือการเล่ านิทานเปรียบเทียบ...
ในพระคัมภีร์...ภาคพระธรรมใหม่ โดยเฉพาะในพระวรสาร เราจะพบว่า พระเยซูเจ้าทรงสอนพระธรรมคาสอน
ของพระองค์ด้วยคาอุปมาอยู่บ่อย ๆ ทรงแปลงเรื่องยาก ๆ ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นเรื่องที่ฟังได้แบบสบายๆ
ถ้าหากต้องการให้คาอุปมาของพระองค์เกิดประโยชน์และมีคุณค่ากับชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมจริง ๆ ต้องหมั่นนาคาอุปมา
ของพระองค์มาคิดทบทวนไตร่ตรองอยู่เสมอ ๆ และนาไปปฏิบัติในชีวิตจริง
คาเทศน์สอนเรื่องแรกหรือปฐมเทศนาของพระเยซูเจ้า เรื่องความสุขแท้จริง หรือบุญลาภ ๘ ประการ คือ
๑. ความสุขแก่ ... ผู้มีใจยากจน คือ ผู้ที่มีใจสุภาพถ่อมตน มีความเป็นเด็กทางจิตใจ เป็นจิตใจที่พึงพา
พระเจ้าเสมอ
๒. ความสุขแก่ ... ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า คือ ผู้ที่เป็นทุกข์เศร้าโศกเพราะความบาป การถูกกดขี่จาก
กฎของศาสนา สังคม และการเมือง
๓. ความสุขแก่... ผู้ที่มีใจอ่อนโย คือ ผู้ที่มีใจสุภาพอ่อนโยน ไม่ใช้ความรุนแรงปฏิรูปความไม่ถูกต้อง
ของสังคม แต่อุทิศตนเพื่องานของพระเจ้า
๔. ความสุขแก่... ผู้มีใจกระหายความชอบธรรม คือ เปรียบเหมือนคนจนที่ปรารถนาจะเห็นความยุติธรรม
ในสังคมต้องการให้เกิดความดีในสังคม
๕. ความสุขแก่...ผู้มีใจเมตตากรุ ณา คือผู้ที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่น รู้จักให้อภัย อยากให้ผู้อื่นได้ดี
มีความสุข เช่น คิดหาทางช่วย/อยากให้คนจน คนเจ็บป่วย คนชรา คนพิการ มีความสุข/พ้นทุกข์
๖. ความสุขแก่... ผู้มีใจบริสุทธิ์ คือ ผู้ที่มีใจสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ
๗. ความสุขแก่... ผู้ที่สร้างสันติ คือ ผู้ที่สร้างสันติ ความปรองดอง ผู้นาการประสาน กลมกลืน การคืนดี
และการให้อภัย
๘. ความสุขแก่...ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม คือ ผู้ที่มีใจยึดมั่นในความดี เห็นคุณค่าแห่งความดี
ยึดมั่นในจิตตารมณ์แห่งความรัก ตามแบบพระวรสาร ให้อภัยแก่ผู้เบียดเบียนข่มเหง
บัญญัติรัก เป็นหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนาซึ่งเป็นบทบัญญัตสิ าคัญในการนาไปปฏิบัติมี ๒ ข้อ คือ
ข้อที่ ๑ ท่า นต้ องรั ก องค์พระผู้ เ ป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุ ดจิตใจ สุ ดวิ ญญาณ สุ ดสติปั ญญา
และสุดกาลังของท่าน ซึ่งความหมายของคาว่า “รักพระเจ้า” หมายถึง จงเชื่อฟังพระเจ้าด้ว ยความเคารพ
นบนอบต่อพระองค์ คือถ้าเราทาตามคาสอนของพระเจ้าในพระคัมภี ร์ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิด คือได้ผ่าน
กระบวนการศึกษามาอย่างถ่องแท้แล้วนามาปฏิบัติอย่างสุดกาลังไม่ท้อถอย ผลลัพธ์คือ เราจะมีทัศนคติที่ ดี
ท่าทีที่ดีต่อผู้อื่น เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
ข้อที่ ๒ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง

-๕ข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์มีข้อปฏิบัติสาหรับคริสตชนปฏิบัติในชีวิตประจาวันดังนี้
๑. การภาวนา (Prayer) : เป็นรูปแบบความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า เป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งตามประสามนุษย์ว่า “เราจะบอกว่าเรารักกันได้อย่างไร หากเราไม่เคยคิดถึงกัน
ไม่ เ คยสนทนากั น ไม่ เ คยมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ไม่ เ คยคิ ด ที่ จ ะท าสิ่ ง ดี ดี ใ ห้ แ ก่ กั น และกั น หรื อ เมื่ อ คิ ด ถึ ง แล้ ว
ก็ไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อกัน” การภาวนาสาหรับคริสต์ศาสนิกชน จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว
โดยมี บ ทภาวนาที่ ค ริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนทุ ก คนสามารถอธิ ษ ฐานภาวนาร่ ว มกั น ได้ เป็ น บทภาวนาที่ ใ ช้ ใ นการ
อธิษฐานสาธารณะ เพื่อแสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เป็นบทภาวนาจากคัมภีร์ไบเบิล เช่น บทเพลงสดุดี
บทข้าแต่พระบิดา หรือบทภาวนาที่พระศาสนจักรได้ประพันธ์ขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันการภาวนาด้วยบทภาวนา
ที่แต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบๆ ภายในใจ หรือด้วยวาจา ก็เป็นการภาวนาเช่นกัน นอกจากนั้น คริสต์ศาสนิกชน
สามารถภาวนาได้ แม้ ขณะที่ ก าลั งท างาน หรื อท ากิ จการต่ างๆ ในชี วิ ต หากคิ ดถึ งพระเจ้ าในกิ จการทุ กอย่ าง
ที่ทาก็ล้วนแต่เป็นการภาวนาทั้งสิ้น
บทภาวนา “ข้าแต่พระบิดา”
(มัทธิว ๖: ๙-๑๓)
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจั กรจงมาถึง พระประสงค์จงสาเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจาวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้ า
ไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน
๒. การร่วมในพิธีมิสซา:
"มิสซา" (Missal) หมายถึง "การถูกส่งไป" เพื่อประกาศข่าวดีและเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมอบตนเอง
และชีวิตให้มีคุณค่าต่อคนอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่เราได้รับจากพระเจ้า ความหมายที่แท้จริงของคาว่า “มิสซา”
จึงไม่ถูกต้องตรงกับที่เป็นอยู่ในเวลานี้ เราจึงควรเรียกพิธีกรรมในปัจจุบันว่า "พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยเน้นที่ความหมาย
ของพิ ธีก รรมว่า เป็ น การขอบพระคุ ณอย่า งแท้ จริ ง คื อ พระเยซูเ จ้ าเป็น ทั้ งผู้ ถวายและเป็ น เครื่อ งบูช าเอง
โดยผ่า นทางพิธีก ารหัก ปัง บนพระแท่น เพื่อ ขอบพระคุณ พระบิด า ในพิธีมิส ซาฯ คริส ต์ศ าสนิก ชนเชื่อ ว่า
องค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่อย่างแท้จริงใน ๓ วิธีการ คือ
๑. จากพระวาจาของพระองค์ในบทอ่านจากพระคัมภีร์
๒. ระหว่างการเสกปัง และเหล้าองุ่น
๓. การรับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็น "ปังทรงชีวิต"
“พิธีมิสซา” คือ พิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า (Eucharistic Celebration) เป็นการแสดงออก
ซึ่ ง ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของคริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชน โดยมี อ งค์ พ ระเยซู เ จ้ า เป็ น เครื่ อ งบู ช าเพื่ อ ไถ่ บ าปมนุ ษ ย์
อาศัยพระกายและพระโลหิตที่พระองค์ทรงยอมสละและพลีชีวิต ดังนั้น การร่ว มในพิธีมิส ซา จึงหมายถึง
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่คริสต์ศาสนิกชนจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์
ลงมาไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน

-๖๓. การพลีกรรม:
“การพลีกรรม” คือ การยอมรับความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บปวด หรือการปฏิเสธตนเองที่จะ
ละเว้นกิจกรรมที่นาความสุขหรือความสนุกส่วนตัว หรือตั้งใจ ลด-ละ-เลิก กิจการที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะเป็นการ
ยึดติดในบาปต่างๆ หรือนิสัยที่ไม่ดีของตนเอง โดยเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ความจริงใจ และด้วยใจเสรี
โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะได้ทาตัวเองให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
การพลีกรรมเป็นการกระทาเพื่อจะทาให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้ "หันหลัง" ให้กับความโน้มเอียงไปในทางบาป
และในเวลาเดียวกัน การพลีกรรมทาให้เราได้ "หันหน้า"เข้าหาพระเจ้า การพลีกรรมเป็นวัตรปฏิบัติประการหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้ามีส่วนร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์ ตามที่พระองค์
ทรงสอนว่า "ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา" (ลูกา ๙:๒๓)
การพลีกรรมจะช่วยทาให้ผู้ปฏิบัติได้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เป็นความสุขที่สืบเนื่องมาจากความรัก
ความเป็นพี่เป็นน้อง และการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า
๔. การทาบุญให้ทาน:
คาสอนสาคัญของคริสต์ศาสนา คือ “จงรักพระเป็นเจ้า และจงรักเพื่อนมนุษย์” (เทียบ มัทธิว ๒๒:
๓๗-๓๙, ยอห์น ๓:๑๖) ดังนั้น การทาบุญให้ ทานจึงเป็นกิจการที่คริส ต์ศาสนิกชนแสดงออกซึ่งความรัก
ที่มตี ่อพระเป็นเจ้า ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์
“การทาบุญ” หมายถึง การกระทากิจกรรมอันดีต่อพระเป็นเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์
และความตั้งใจอันดีที่จะทาให้ผู้อื่นมีความสุข ด้วยน้าใจอิสระของตนเอง
“การให้ทาน” หมายถึง การให้หรือการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการทานุบารุงพระศาสนจักร เพื่อการสังคมสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และเพื่อการ
เสริมสร้างความดีของส่วนรวม
๕. การแต่งกาย:
การแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนแต่ละชาติ แต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความดีงามความเหมาะสม
ตามแต่ละบริบทของตน ดังนั้น คริสต์ศาสนาจึงปรับตนเองให้ เข้ากับแต่ล ะวัฒ นธรรมโดยคริส ต์ศาสนิกชน
สามารถแต่งกายได้ตามจารีตประเพณี เช่น การแต่งกายไปร่วมในพิธีมิสซาก็จะเป็นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ตามประเพณีนิยม การแต่งกายไปร่วมในพิธีแต่งงานหรืองานศพก็จะเป็นการแต่งกายด้วยสีเสื้อที่เหมาะสม
กับกาลเทศะ มีเพียงการแต่งกายในพิธีกรรมเท่านั้น ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ตามจารีตประเพณีของแต่ละนิกาย
เช่น นิกายโรมันคาทอลิก นิ กายกรีกออร์โธด็อกซ์ และนิกายโปรแตสแตนท์ โดยผู้ประกอบพิธีกรรมจะมีการ
แต่งกายที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนั้น ในบางนิกาย เช่น นิกายโรมันคาทอลิก ยังมีสัญลักษณ์เครื่องแต่งกาย
อันแสดงถึงความเป็นนายชุมพาบาล และความเป็นผู้นากลุ่มคริสต์ศาสนิกชน เช่น หมวก และไม้เท้า
๖. อาหารการกิน:
คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก จะอดเนื้อในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี เพราะถือว่าเป็น
วัน พลี กรรมทั่ว ไป แต่ในเทศกาลมหาพรต (ระยะเวลาประมาณ ๔๐ วัน ก่อนวันระลึ กถึงพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจ้า หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) คริสต์ศาสนิกชนจะอดอาหารในวันพุธรับเถ้า (วันแรก
ของเทศกาลมหาพรต) และวัน ศุก ร์ศ ัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ (วัน ที ่ร ะลึก ถึง การสิ ้น พระชนม์ข องพระเยซูเ จ้า )

-๗"การอดเนื้อ" ในที่นี้หมายถึงการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก เพราะถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่
เช่น หมู วัว ไก่ นก ฯลฯ อีกทั้งเนื้อเหล่านี้ในอดีตมีราคาแพง จุดประสงค์ของการอดเนื้อ ก็เพื่อละเว้นจากการ
เสพสุขและเข้าร่วมทุกข์กับองค์พระเยซูเจ้า เป็นการอดอาหารที่มีราคาแพง หรืออร่อยลิ้น เพราะเนื้อนามา
ปรุงอาหารได้หลากหลาย แต่จะกินอาหารเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย เช่น ผัก เต้าหู้ หรือแป้งแทน เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงไม่กินความไปถึงสั ตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ เพราะสั ตว์เหล่ านี้แต่เดิมเป็นสัตว์เล็ กราคาไม่แพง
ทอดแหหาตามริมคลอง ตลิ่งหน้าบ้าน ฯลฯ คล้ ายๆ เด็ดยอดผักริมรั้วมาทาอาหารกิน ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไร
แต่ในปัจ จุบั น แม้จ ะมิได้ห้ ามอาหารทะเล หรือสั ตว์น้าก็จริง แต่เพื่อร่ว มทุกข์กั บพระเยซูเจ้า จึงไม่ส มควร
ที่จะทานอาหารทะเล (sea food) ราคาแพงๆ ซึ่ ง เป็ น การไม่ มั ธ ยั ส ถ์ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของพระศาสนจั ก ร
คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป จนถึง ๖๐ ปี ต้องอดอาหารและอดเนื้อ (ในวันพุธรับเถ้า
และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ยกเว้นผู้ป่วย แต่ หากไม่มีทางเลือก อาจจะเขี่ยเนื้อออกไปหรือไม่ตักเนื้อรับประทาน
แต่ถ้าจาเป็นถึงที่สุดก็รับประทานได้ เพราะไม่มีตัวเลือก แต่ต้องไปทากิจศรัทธาอื่นชดเชย เช่น สวดภาวนา
สวดสายประคา หรือไปเฝ้าศีลมหาสนิทในโบสถ์
๗. การทักทาย:
เรามั ก จะได้ พ บการทั ก ทายหรื อ คาบอกลาที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น คริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนอยู่ บ่ อ ยๆ
ทั้งในภาพยนตร์หรือในการเข้าสังคม อาทิ “ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน” “ขอพระเจ้าคุ้มครอง” “รักในพระคริสต์”
“สุขสันต์วันคริสต์มาส” (Merry Christmas) “สุขสันต์วันปัสกา” (Happy Easter) “สันติสุขจงอยู่กับท่าน”
(Peace be with you) จนบางครั้งอดสงสัยไม่ได้ว่าคาทักทาย การจับมือ การกอด การเอาแก้มสัมผัสกัน
หรือคากล่าวลา เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติที่แสดงออกถึงความคริสต์ศาสนิกชนด้วยหรือไม่ หรือเป็นวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น จริงๆ แล้วการทักทายเป็นส่วนหนึ่งของคาอวยพรที่คริสต์ศาสนิกชนมีให้แก่กันในทุกวันเวลา
ของชีวิต ในการพบปะกันท่ามกลางผู้มีความเชื่อเดียวกัน คริสตชนตระหนักดีว่า พระพรต่างๆ มิได้มาจากตนเอง
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