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พระเยซซ ทรงสอนอะไรเรรรื่องการใหห้เกกียรตลิแกก่บลิดามารดาของตน?
นกรื่เปป็นคคาถามทกรื่สคาคคัญซซรื่งหลายคนทกรื่ยคังไมกรคับเชรรื่อในพระเยซซูครติสตต์คง
อยากทราบจากพวกครติสเตกยน กป็เปป็นคคาถามทกรื่ดก เปป็นคคาถามทกรื่นก าจะ
ตอบไดห้ เพราะเราททุกคนเคยไดห้ยตินตคัต งแตกเราเปป็นเดป็ก ๆ วกาลซูกควรใหห้
เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน พวกครซูบาอาจารยต์สอนนคักเรกยนของ
ทกานวกา เมรรื่อเขาโตขซตนแลห้ว เขาตห้องแสดงความรซูห้สซกขอบคทุณเปป็นการ
ตอบแทนตกอบติดามารดาทกรื่ชกวยเขาตลอดมา และลซูกตห้องไมกลรมทกรื่จะ
แสดงการตอบแทนตกอบติดามารดาของตนในเมรรื่อบติดามารดาชรา
แลห้ว
เพรรื่อแสดงการตอบแทนตกอบติดามารดาของตน คนทกรื่นคับถรอศาสนา
จะทคา พติธก หลายอยกา งเผรรื่อ บติด ามารดาของตน โดยเฉพาะเมรรื่ อ บติ ด า
มารดาใกลห้จะเสกยชกวติตหรรอทกรื่พติธกเผาศพของทกาน ลซูกทคาอยกางนกตเพรรื่อใหห้
เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน
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ยติงรื่ กวกานคัตน คนทกรื่เครก งในศาสนาเชรรื่อวกาพติธกดคังกลกาวจะเปป็นการทคาบทุญ
ใหห้บติดามารดาทกรื่เสกยชกวติตไปแลห้ว ตามความเชรรื่อของคนทกรื่ทคา บทุญใหห้
บติดามารดาของตนนคัตน กป็เชรรื่อวกาจะชกวยตคัวเขาเองเจรติญกห้าวหนห้าใน
ชกวติตนกต และจะไดห้บทุญสคาหรคับชกวติตหนห้า
คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูครติสตต์แลห้ว กป็เชรรื่อวกาเปป็นเรรรื่องสคาคคัญมากทกรื่จะ
ใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้วมกความ
ปรารถนาและความตคัตงใจจรติงทกรื่จะใหห้เกก ยรตติแกกบติดามารดาของตน
เพราะในพระคคัมภกรต์ พระเจห้าตรคัสคคาเหลกานกตแกกมนทุษยต์ททุกคนวกา
“จงใหห้เกกียรตลิแกก่บลิดามารดาของเจห้า”
“ฝก่ายบบตรทททั้งหลายจงเชรอรื่ ฟทงบลิดามารดาของตนทบกอยก่าง
เพราะการนกีเทั้ ปป็นทกีรื่ชอบพระททยขององคค์พระผซเห้ ปป็นเจห้า ”1
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ในพระคคัมภกรต์มกเขกยนไวห้ว กา เมรรื่อพระเจห้าทรงสรห้างมนทุษยต์ในสมคัย
เรติรื่มแรกนคัตน พระองคต์ทรงใสก พระราชบคัญญคัตติของพระองคต์ไวห้ใน
จติตใจของเขา 2 เพราะเหตทุนต กเอง ไมกวกาเราจะเดตินทางไปประเทศ
ไหนทคัวรื่ โลก ถห้าเราถามคนวกา “ลซูกควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา
ของเขาไหม” เกร อบททุกคนทกรื่ไดห้ยตินคคา ถามนกต จะตอบวกา “ใชก ลซูก
ควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของเขา” ทคา ไมคนจากททุกประเทศ
และททุกชนชาตติเขห้าใจและเชรรื่อวกา ลซูกควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา
ของเขา กป็เพราะวกาพระเจห้าองคต์เดกยวกคันไดห้ทรงสรห้างมนทุษยต์ททุก
คนทคัวรื่ โลก พระเจห้านคัตนทรงเปป็นแหลกงแหก งชกวติตทคัตงปวงและเปป็นผซูห้
ทกรื่ทรงสรห้างสติรื่งสารพคัด
พระเจห้ าทรงถรอ วกาพระราชบคั ญ ญคั ตติ เ รรรื่ อ งการใหห้เ กก ย รตติ แ กก บติ ด า
มารดาของตนสคาคคัญมาก ทคาไมเปป็นอยกางนคัตน กป็เพราะวกาพระเจห้า
ทรงสรห้างพวกเราททุกคน พระองคต์เองเปป็นผซูห้ทกรื่สก งกคา หนดไวห้วกา
บติดามารดาควรปกครองเหนรอลซูก ๆ ของตน พระองคต์เปป็นผซูห้ทกรื่
ทรงสรห้างชายและหญติง การสมรส ครอบครคัวและสคังคม เพราะ
เหตทุนต กเอง เมรรื่อลซูก ๆ ไมกเชรรื่อฟคังและไมกใหห้เกก ยรตติแกก บติดามารดา
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ของตน กป็ มก ค วามหมายวกา เขาไมก เ ชรรื่ อ ฟคั ง และไมก ใ หห้ เ กก ย รตติ แ ดก
พระเจห้าเอง
พระคคัมภกรต์มกอยซูวก าก
“ฝก่ายบบตรจงนบนอบเชรอรื่
ฟทงบลิดามารดาของตนใน
องคค์พระผซห้เปป็นเจห้า เพราะกระททาอยก่างนททั้นเปป็นการถซก ‘จงใหห้เกกียรตลิ
แกก่บลิดามารดาของเจห้า’”3

เราททุกคนทราบและเขห้าใจวกาพระราชบคัญญคัตติของพระเจห้าขห้อนกต ดก
แตก ไมก มกใครสามารถรคักษาขห้อนกต ไดห้ตลอดเวลา เราททุกคนเคยมก
เวลาทกรื่เราไมกเชรรื่อฟคังและไมกใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตนเทกาทกรื่
ควร เราเคยเถกยงกคับทกาน เคยขโมยสติรื่งของจากทกาน เคยกลกาวรห้าย
3
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ตกอทกานและเกกรื่ ยวกคับทกานใหห้คนอรรื่นฟคัง เราเคยซก อนสติรื่งของหรรอ
เรรรื่องหนซรื่งเรรรื่องใดจากทกาน เคยคติดสติรื่งทกรื่ไมกสมควรเรรรื่องทกาน เคย
อกตคัญญซู เคยไมกเ ชรรื่อฟคังคคา สคัรื่ง สอนของทก า น และเคยนคา ความ
ละอายมาสซูกทกาน
บางคนคติดวกาเขาสามารถ
ทกรื่ จ ะทคา ตามหนห้ า ทกรื่ แ สดง
ความรซูห้สซกขอบคทุณตกอบติดา
มารดาของตนโดยการ
ทคาบทุญเมรรื่อบติดามารดาใกลห้
จะเสกยชกวติตหรรอทกรื่พติธก เผาศพของทกาน คนดคังกลกาวทคาพติธกตกาง ๆ เชกน
ทคาบทุญสคาหรคับคนทกรื่เสกยชกวติตไปแลห้ว จทุดธซูป บซูชา เปป็นตห้น พระคคัมภกรต์
ของพระเยซซูสอนชคัดเจนวกา เมรรื่อเราเสกยชกวติตแลห้ว บางคนขซต นอยซูกบน
สวรรคต์ทคันทกเพรรื่ออยซู กกบคั พระเจห้า และคนอรรื่นลงไปสซูก นรกเพรรื่อไดห้รคับ
การลงโทษ พวกเราทกรื่ยคังอยซู กในโลกนกตไมกสามารถชก วยเหลรอหรรอมก
ความสคั ม พคั น ธต์ ก คับ คนทกรื่ เ สก ย ชก วติ ต ไปแลห้ ว ไดห้ ตอนนคัต น เวลาทกรื่ เ รา
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สามารถชก วยพวกเขาไดห้กป็ผกานพห้นไปแลห้ว เพราะพระคคัม ภกรต์ข อง
พระเจห้ามกอยซูวก าก
“มกีขห้อกทาหนดสทาหรทบมนบษยค์ไวห้แลห้ววก่าจะตห้องตายหนหนนรื่ง
และหลทงจากนททั้นกป็จะมกีการพลิพากษาฉทนใด”4
เพราะเหตตวว่าพพิธตธี ว่าง ๆ ทางศาสนาสสาหรรับคนทธีที่เสธียชธีวพิตไปแลล้วชว่วย
พวกเขาไมว่ไดล้ คนทธีที่รรับเชชที่อในพระเยซซแลล้วไมว่ทสาพพิธเธี หลว่านรันั้นตว่อไป

สติรื่งทกรื่สคาคคัญสคาหรคับคนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้วครอเขาจงใหห้เกกยรตติแกก
บติดามารดาของตนขณะทกรื่ทกานยคังมกชกวติตอยซูก คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซู
แลห้ว ไมกวาก เขาอยซูใก กลห้บติดามารดาหรรออยซูไก กลจากบติดามารดาของตน
เขาจงตคัตงใจทกรื่จะเชรรื่อฟคังและใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน เขาจง
ตคัตงใจทกรื่จะรคักและชก วยเหลรอเกกรื่ ยวกคับความตห้องการตกาง ๆ ของบติดา
มารดา และเมรรื่อบติดามารดาเสกยชกวติต คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้ว
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ปรารถนาทกรื่จะมกงานไวห้อาลคัยทกรื่ใหห้เกกยรตติแกกทกานทกรื่แสดงความรซูห้สซก
ขอบคทุณตกอบติดามารดา และทกปรื่ ลอบประโลมใจสมาชติกครอบครคัว
อกกวติธกหนซรื่ง ทกรื่ค นทกรื่รคั บ เชรรื่ อ
ในพระเยซซู แ ลห้ ว สามารถ
ใหห้ เ กก ย รตติ แ กก บติ ด ามารดา
ของตน ครอ โดยการตาม
ทางของพระเจห้าและทาง
แหก งความชอบธรรมของพระองคต์ เมรรื่อพวกเขาโตแลห้ว ถห้า เขานคา
ครอบครคัวของตนใหห้รซูห้จคักพระสตติปคัญญาของพระเจห้าและความชอบ
ธรรมของพระองคต์ เชก นความรคั ก ความซรรื่อ สคั ตยต์ ความนอบนห้อ ม
ความเมตตา ความอดทนและความดกงาม ถห้ากระทคา เชก นนคัตน บติดา
มารดาของตนจะปติตติยตินดกและมกความสทุขเพราะเหตทุการกระทคาของ
ลซูกของทกาน ถห้าหากวกาบติดามารดาเสกยชกวติตแลห้ว ถห้าลซูกของทกานนคา
ครอบครคั ว ของตนใหห้ รซูห้ จคั ก พระสตติ ปคั ญ ญาของพระเจห้ า และสอน
ครอบครคัวใหห้ตติดตามทางของพระองคต์นตคัน ผลกป็คอร วกาการกระทคาเชกน

មគន ជន ដ

นคัตนจะใหห้เกกยรตติแกกชรรื่อและชกวติตของบติดามารดาของตน พระคคัมภกรต์มก
อยซูวก าก
“หลาน ๆ เปป็นมงกบฎของคนแกก่ และสงก่าราศกีของบบตรครอบลิดา
ของเขา”
“บบตรชายโงก่เปป็นทกีรื่โศกสลดแกก่บลิดา และเปป็นความขมขรรื่นแกก่
สตรกีผให้ซ หห้กทาเนลิด ”
“จงซรทั้อความจรลิงและอยก่าขายไปเสกีย จงซรอทั้ ปทญญา คทาสทรื่ง
สอน และความเขห้าใจ บลิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรกีดลิธอยก่างยลิงรื่
บบคคลผซให้ หห้กทาเนลิดบบตรทกีรื่ฉลาดจะยลินดกีเพราะเขา”5
ไมกมกใครทกรื่กาค ลคังอกานหนคังสรอเลกมนกตทกรื่อยากใหห้คนอรรื่นคติดวกาเขาเปป็นคน
ทกรื่รซูห้สซกอกตคัญญซูตกอบติดามารดาของตน แตกจรติง ๆ แลห้วเราททุกคนเคย
รซูห้สซกอกตคัญญซูตกอบติดามารดาของเรา เราจซงรซูห้สซกผติดทกรื่เคยคติดแบบนคัต น
เราททุกคนรซูห้วกาเราควรรซูห้สซกกตคัญญซูตกอบติดามารดาของตน แตกเราไมก
กระทคาแบบนคัตนตลอดเวลา
5
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จรติ ง ๆ แลห้ ว เราททุ ก คนเคยทคา ผติ ด มากกวก า นคัต น เพราะเราเคยรซูห้ สซ ก
อกตคัญญซูตกอผซูห้ทกรื่ประทานชกวติตใหห้แกกเรา ครอผซูห้ทกรื่ทรงสรห้างจติตใจของเรา
พระเจห้าทรงเปป็นเสมรอนพระบติดาและเราททุกคนเปป็นเสมรอนบทุตรของ
พระองคต์ เพราะพระองคต์เปป็นผซูห้ทรงสรห้างเราขซตนมา เราททุกคนกคาลคังใชห้
สติรื่งของทกพรื่ ระเจห้าทรงสรห้างไวห้เพรอรื่ เรา แตกเราไมกไดห้ใชห้สรื่ ติงเหลกานคัตนดห้วย
ใจกตคั ญ ญซู สติรื่ ง ของทกรื่ เ ราใชห้ นต คั น คร อ ลมหายใจ ฝนตก รก า งกายอคั น
อคัศจรรยต์ นคตาทกรื่เราใชห้ในการปลทุกอาหาร สคัตวต์ทคั วรื่ ไป พวกผคัก ผลไมห้
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และดอกไมห้ตกาง ๆ ยติงรื่ กวกานคัตนดวงอาทติตยต์ ดวงจคันทรต์และดวงดาวซซรื่ง
นคับไมกถห้วนในทห้องฟห้า พระเจห้าเปป็นผซูห้ทรงสรห้างสติรื่งเหลกานกตทตคังหมดดห้วย
พระหคัตถต์ของพระองคต์ แมห้แตกบติดามารดาของเรา พระเจห้าเปป็นผซูห้ทรง
สรห้ า งทก า นขซต นมา และพระเจห้ า มติ ไ ดห้ เ ปป็ น ผซูห้ ท รงสรห้ า งเทก า นคัต น แตก
พระองคต์ท รงเปป็ นผซูห้ทกรื่ รคัก ษาททุก สติรื่ ง ไวห้ จนถซ ง วคัน นกต เอง เพราะเหตทุ นต ก
พระเจห้าทรงสมควรทกรื่จะใหห้เราแสดงการขอบพระคทุณตกอพระองคต์
และใหห้เราสรรเสรติญพระนามของพระองคต์ แตกมนทุษยต์หลาย ๆ คน
ไมกเคยถวายเกกยรตติแดกพระองคต์
“เพราะถนงแมห้วก่าเขาทททั้งหลายไดห้รห้จซ ทกพระเจห้าแลห้ว

เขากป็มลิไดห้

ถวายพระเกกียรตลิแดก่พระองคค์ใหห้สมกทบทกีรื่ทรงเปป็นพระเจห้า หรรอหาไดห้
ขอบพระคบณไมก่”6
พระเจห้าทรงเปป็นผซูห้ทกรื่บรติสทุทธติธและยทุตติธรรม ดคังนคัตนเพราะเหตทุวกามนทุษยต์
ไมกรซูห้สซกกตคัญญซูตกอพระองคต์ และเพราะเหตทุความผติดบาปอกกหลาย
อยกาง พระองคต์ทรงพระพติโรธตกอพวกเรา เปป็นความจรติงอยซู กแลห้ววกา
ลซูก ๆ ททุกคนตห้องใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน เพราะบติดามารดา
6
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ของเราไดห้ ชก ว ยเราตลอดมา แตก มก ผซูห้ ห นซรื่ ง ทกรื่ ส มควรไดห้ รคั บ เกก ย รตติ
มากกวกาบติดามารดาของพวกเรา ผซูห้นตคั นครอพระเจห้าผซูห้ทรงสรห้างเราททุก
ๆ คน เพราะเหตทุวกาพระเจห้าทรงสรห้างเราททุกคนนคัต น เราควรถวาย
เกก ยรตติแดกพระองคต์และแสดงการขอบพระคทุณตกอพระองคต์ เพราะ
เหตทุวาก เราไมกถวายเกกยรตติแดกพระองคต์ เราจซงมกความผติดมากมาย
แตกขอบพระคทุณพระเจห้าทกรื่พระองคต์ทรงเตรกยมทางแหก งความรอดไวห้
สคา หรคับเราททุกคน ถซงแมห้วกาเราไมก สมควรทกรื่จะไดห้รคับความรอดนคัต น
เพราะเราเตป็มไปดห้วยความผติดบาป ทางแหก งความรอดนคัตนเปป็นทาง
แหก งความรคักและความเมตตา และเปป็นทางทกรื่ชกวยเราใหห้พห้นจากการ
พติพากษา พระเจห้าทรงทราบแลห้ววกา มนทุษยต์ไมกสามารถชกวยตคัวเองใหห้
รอดไดห้ ไมกวกาเขากระทคาความดกตกาง ๆ และเครก งในศาสนาของตน
เพราะฉะนคัตนพระเจห้าทรงถกอมพระองคต์ลง ไดห้เสดป็จลงมาจากสวรรคต์
และรคั บ สภาพเปป็ น มนทุ ษ ยต์ คร อ บคั ง เกติ ด เปป็ น มนทุ ษ ยต์ ใ นโลกนกต เพรรื่ อ
พระองคต์สามารถชก วยมนทุษยต์ในททุกหนททุกแหก ง ใหห้มกโอกาสไดห้รคับ
ความรอด เมรรื่ อ พระเจห้ า ทรงบคั ง เกติ ด เปป็ น มนทุ ษ ยต์ แ ลห้ ว มารดาของ
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พระองคต์ทรงใหห้พระนามแดกพระองคต์ ซซรื่งนางไดห้รคับจากทซูตสวรรคต์ทกรื่
พยากรณต์ถซงการบคังเกติ ดของพระองคต์ พระนามนคัต นครอ “พระเยซซู ”
หรร อ ทกรื่ เ ราเรก ย กวก า “พระเยซซู ค รติ ส ตต์ ” พระองคต์ ท รงบคั ง เกติ ด เปป็ น ผซูห้
บรติ สทุ ท ธติธ และทรงรคั ก ษาความบรติ สทุ ท ธติธ นคัต นไวห้ จ นพระองคต์ สตติ น
พระชนมต์บนกางเขน ประมาณปก 750 กกอน ค.ศ. มกบคันทซกไวห้ในพระ
คคัมภกรต์วาก พระเยซซู ครอพระผซูห้ชกวยใหห้รอด จะถซูกประหารชกวติต และเมรรื่อ
พระองคต์ทรงสติตนพระชนมต์นต คัน พระองคต์จะรคับแบกความผติดบาปของ
เราททุกคนไวห้ในรก างกายของพระองคต์
“แตก่ทก่านถซกบาดเจป็บเพราะความละเมลิดของเราทททั้งหลาย ทก่าน
ฟกชททั้าเพราะความชทวรื่ ชห้าของเรา

การตกีสอนอทนททาใหห้เราทททั้งหลาย

ปลอดภทยนททั้นตกแกก่ทก่าน ทกีรื่ตอห้ งฟกชททั้านทนทั้ กป็ใหห้เราหายดกี เราทบกคนไดห้
เจลิรื่นไปเหมรอนแกะ เราทบกคนตก่างไดห้หทนไปตามทางของตนเอง และ
พระเยโฮวาหค์ทรงวางลงบนทก่านซนรื่งความชทรื่วชห้าของเราทบกคน”7
“ความชคัวรื่ ชห้าของเราททุกคน” ไดห้วางลงบนพระเยซซู ผซูห้เปป็นพระผซูห้ชกวย
ใหห้รอด นกรื่หมายความวกาพระผซูห้ชกวยใหห้รอดไดห้ไถกความผติดบาปของ
7
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เราททุกคนไวห้ เพรรื่อชกวยใหห้เรามกโอกาสไดห้รคับความรอด คคา พยากรณต์
ททุกขห้อเรรรื่องพระเยซซูนต กไดห้สคาเรป็จแลห้วมากกวกา 2,000 ปกทกรื่แลห้ว หลคังจาก
ทกรื่พระเยซซูสตตินพระชนมต์แลห้ว พระองคต์ทรงเปป็นขซต นมาจากความตาย
เพราะพระองคต์ทรงมกชคัยเหนรอความผติดบาปและความตาย แลห้ว
หลคังจากนคัตนพระองคต์เสดป็จกลคับไปสซูก สวรรคต์ ซซรื่งเปป็นทกรื่ประทคับของ
พระองคต์ททุกวคันนกต
ททุกคนทกรื่ถกอมใจลง กลคับใจเสกยใหมกจากความผติดบาปของตน และ
รคับเชรรื่อในพระเยซซูใหห้เปป็นพระผซูห้ชกวยใหห้รอดและเปป็นองคต์พระผซูห้เปป็น
เจห้าของเขา เมรรื่อกระทคาอยกางนกตโดยความเชรรื่อแลห้ว จะไดห้รซูห้จคักกคับความ
รคักของพระเจห้า และจะไมกมกวคันทกรื่เขารคับโทษใด ๆ เลย ททุกคนทกรื่รคับ
เชรรื่ อ ในพระเยซซู แ ละกลคั บ ใจจากชก วติ ต ทกรื่ แ สดงความอกตคั ญ ญซู ต ก อ
พระเจห้า และกลายเปป็นคนทกรื่ถวายเกกยรตติแดกพระองคต์ ตกอไปคนเหลกา
นคัตนจะมกใจทกอรื่ ยากตติดตามพระเจห้าไปจนวคันทกเรื่ ขาพบพระองคต์หนห้าตกอ
หนห้าบนสวรรคต์ ในพระคคัมภกรต์พระเจห้าตรคัสวกา
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“มวลมนบษยค์ททรื่วแผก่นดลินโลกเออ๋ย จงหทนมาหาเราและรทบการ
ชก่วยใหห้รอด เพราะเราเปป็นพระเจห้า และไมก่มกีอนรรื่ ใดอกีก”8
สรทุปไดห้วกา เมรรื่อเราใหห้เกก ยรตติแกก บติดามารดาของตน เรากคา ลคัง ถวาย
เกกยรตติแดกพระเยซซูดห้วย เชกนกคันเมรรื่อเราไมกใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของ
ตน เราไมกถวายเกก ยรตติแดกพระเยซซูเหมรอนกคัน เพราะเหตทุนต กททุกคนทกรื่
รคับเชรรื่อในพระเยซซูจะใหห้เกก ยรตติแกกบติดามารดาของตน คนทกรื่กระทคา
แบบนกตกาค ลคังเชรรื่อฟคังพระคคาของพระเจห้าทกเรื่ ขกยนไวห้ในพระคคัมภกรต์
ขอพระเยซซูเจห้าทรงอวยพระพรททุกคนทกรื่ใชห้เวลาอกานหนคังสรอเลกมนกต
และพติจารณาขห้อพระคคัมภกรต์ตกาง ๆ ทกรื่อยซูใก นเลกมนกต ขอพระเจห้าทรงนคา
ททุกคนใหห้มารซูห้จคักกคับพระองคต์ และใหห้พระองคต์ทรงเปป็นพระผซูห้ชกวยใหห้
รอดและองคต์พระผซูห้เปป็นเจห้าของเขา
៚
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