
Easter Traditions 

Easter is one of the most important Christian 
festivals of the year, celebrating Jesus’ 
resurrection three days after His crucifixion. 
Some Easter traditions in various countries may 
have originated in other faiths or customs, but 
they are nonetheless imbued with meaning we 
can relate to.

ธรรมเนียมอีสเตอร์ 
อีสเตอร์เป็นการฉลองของคริสเตียนท่ีส าคญัท่ีสดุอย่าง
หนึง่ในรอบปี เป็นการฉลองการฟืน้คืนชีพของพระเยซู 
สามวนัหลงัจากท่ีถูกตรึงกางเขน ธรรมเนียมบางส่วน
ของอีสเตอร์ในหลายประเทศ อาจมีก าเนดิมาจากความ
เล่ือมใสศรัทธาหรือธรรมเนียมอ่ืน ถึงกระนัน้ก็เต็มไป
ด้วยความหมายท่ีเราเข้าใจได้



In Japan, wild lilies sprout up 
in uncultivated fields every 
spring, so it’s not surprising 
the lily is a favorite symbol of 
Easter there, as well as in 
many parts of the world. The 
pure white blossoms remind 
us how Jesus took us, dirty in 
sin as we were, and washed us 
clean. As the lilies sprout after 
a long winter, so Jesus gives us 
new life through His 
resurrection.

ท่ีญ่ีปุ่ น ดอกลล่ีิป่างอกงามในท้องทุง่รกร้าง 
ทกุฤดูใบไม้ผล ิจึงไม่นา่แปลกใจท่ีดอกลล่ีิ
คือสญัลกัษณ์โปรดของอีสเตอร์ท่ีนัน่ รวม
ทัง้หลายแหง่ในโลก ดอกสีขาวบริสทุธิ์
เตือนใจเราวา่พระเยซูรับเราไว้ ทัง้ๆ ท่ีเรา
สกปรกเพราะบาป แล้วช าระล้างเราให้
สะอาด ดงัท่ีดอกลล่ีิงอกงามหลงัฤดหูนาว
ท่ียาวนาน พระเยซูก็มอบชีวติใหม่ให้เรา 
ผา่นการฟืน้คืนชีพของพระองค์



In Russia, Orthodox Christians hold a prayer 
vigil service on Easter Eve. A large lit candle on 
the altar represents Jesus as the light of the 
world and is used to light each worshipper ’s 
candle. This tradition represents the spreading 
of Jesus’ light throughout the world.

ท่ีรัสเซีย คริสเตียนออร์โธดอกซ์ จดัประชุมอธิษฐานหนึง่
วนัก่อนอีสเตอร์ มีเทียนไขเลม่ใหญ่จุดไว้บนแทน่บชูา 
แทนพระเยซูผู้เป็นแสงสวา่งของโลก โดยใช้เทียนเล่มใหญ่
นัน้จุดเทียนไขของผู้มาร่วมนมสัการ ธรรมเนียมนีเ้ป็น
สญัลกัษณ์การให้ความสวา่งของพระเยซูสอ่งแสงไปทัว่
โลก



Orthodox children in Greece and across Eastern 
Europe are sometimes seen tapping decorated 
eggs together. One child says, “Christ is risen,” 
and the other replies, “Risen indeed!”

ท่ีประเทศกรีซ และทัว่ยุโรปตะวนัออก บางครัง้เด็กๆ นกิาย
ออร์โธดอกซ์ เอาเปลือกไข่มาติดเทปเข้าด้วยกนั และ
ตกแต่ง เด็กคนหนึง่กลา่ววา่ “พระคริสต์ฟืน้คืนชีพ” สว่น
อีกคนตอบวา่ “ฟืน้คืนชีพแนแ่ท้”



Many people around the world 
dramatize the Easter story in 
Passion plays. Perhaps the most 
famous Passion play is performed 
by the villagers of 
Oberammergau, in southern 
Germany. It was first performed 
in 1634 as the result of a vow 
made by the inhabitants during 
an outbreak of bubonic plague, 
and with only three exceptions, 
the play has been performed 
every 10 years since 1680.

ผู้คนมากมายทัว่โลกจดัการแสดงเร่ืองวนัอี
สเตอร์เก่ียวกบัความรักอนัแรงกล้า การแสดง
ลือช่ือท่ีสดุแสดงโดยชาวบ้านท่ีโอเบอร์อมัเมอร์
เกา ทางตอนใต้ของเยอรมนั มีการแสดงครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1634 ซึง่เป็นผลลพัธ์จากค า
ปฏิญาณซึง่ชาวบ้านท่ีนัน่ให้ไว้ ระหวา่งการ
ระบาดของกาฬโรค เขาจดัการแสดงทกุ 10 ปี 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1680 โดยท่ีเว้นไปเพียงสามครัง้



In Eastern European countries, the lamb is an 
important symbol of Easter. Many people 
serve lamb for the Easter feast, or make a 
lamb-shaped cake. Jesus is referred to in the 
Bible several times as the Lamb of God. For 
instance, upon seeing Jesus, John the Baptist 
said, “Behold! The Lamb of God who takes 
away the sin of the world!” On the very day 
that Jesus was crucified, the Passover lamb 
was being sacrificed in the Jewish temple. 
Sacrificial Passover lambs needed to be 
without blemish. Jesus was without sin, and 
His death purchased forgiveness of sin and 
salvation for all who would accept Him as their 
Savior.

ในประเทศแถบยโุรปตะวันออก ลกูแกะคือสญัลกัษณ์ส าคัญของ
อีสเตอร์ หลายคนเสิร์ฟลกูแกะส าหรับงานเลีย้งวันอีสเตอร์ หรือ
ท าเค้กรูปลกูแกะ ในพระคัมภีร์กลา่วถึงพระเยซูหลายครัง้ว่าเป็น
ลกูแกะของพระเจ้า เชน่ เม่ือเห็นพระเยซู ยอห์นผู้ให้บพัติศมา
กลา่วว่า “จงดูลกูแกะของพระเจ้า ผู้ รับความผิดบาปของโลก!” 
ในวันท่ีพระเยซูถกูตรึงกางเขน มีการสงัเวยลกูแกะระหว่าง
เทศกาลปัสกาท่ีวิหารชาวยิว ลกูแกะท่ีน ามาสงัเวยใน
เทศกาลปัสกาต้องไม่มีต าหนิ พระเยซูปราศจากบาป พระองค์
พลีชีพเพ่ือให้อภัยต่อบาป และมอบความรอดให้ทกุคนท่ีรับ
พระองค์ไว้เป็นพระผู้ชว่ยให้รอด



Easter is a time to celebrate new beginnings. 
Let Jesus touch your life, if He hasn’t already, 
and He will give you heaven hereafter, as well 
as a wonderful new start here and now.

อีสเตอร์คือช่วงเวลาฉลองการเร่ิมต้นใหม่ ขอให้พระเยซูสมัผสั
ชีวติคุณ ถ้าหากพระองค์ยงัไม่ได้ท าเช่นนัน้ และพระองค์จะ
มอบสวรรค์ให้คุณในภายภาคหน้า รวมทัง้การเร่ิมต้นใหม่ท่ี
แสนวเิศษ ท่ีน่ีและเด๋ียวนี ้
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