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พระเยซซทรงสอนอะไรเรรรื่องการใหห้เกกียรตลิแกก่บลิดามารดาของตน?

นกรื่เปป็นคคาถามทกรื่สคาคคัญซซรื่งหลายคนทกรื่ยคังไมกรคับเชรรื่อในพระเยซซูครติสตต์คง
อยากทราบจากพวกครติสเตกยน กป็เปป็นคคาถามทกรื่ดก เปป็นคคาถามทกรื่นกาจะ
ตอบไดห้ เพราะเราททุกคนเคยไดห้ยตินตคัตงแตกเราเปป็นเดป็ก ๆ วกาลซูกควรใหห้
เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน พวกครซูบาอาจารยต์สอนนคักเรกยนของ
ทกานวกา เมรรื่อเขาโตขซตนแลห้ว เขาตห้องแสดงความรซูห้สซกขอบคทุณเปป็นการ
ตอบแทนตกอบติดามารดาทกรื่ชกวยเขาตลอดมา และลซูกตห้องไมกลรมทกรื่จะ
แสดงการตอบแทนตกอบติดามารดาของตนในเมรรื่อบติดามารดาชรา
แลห้ว 

เพรรื่อแสดงการตอบแทนตกอบติดามารดาของตน คนทกรื่นคับถรอศาสนา
จะทคาพติธกหลายอยกางเผรรื่อบติดามารดาของตน โดยเฉพาะเมรรื่อบติดา
มารดาใกลห้จะเสกยชกวติตหรรอทกรื่พติธกเผาศพของทกาน ลซูกทคาอยกางนกต เพรรื่อใหห้
เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน



មគ� ន�ជ�ន�	 ដ��

ยติรื่งกวกานคัตน คนทกรื่เครกงในศาสนาเชรรื่อวกาพติธกดคังกลกาวจะเปป็นการทคาบทุญ
ใหห้บติดามารดาทกรื่เสกยชกวติตไปแลห้ว ตามความเชรรื่อของคนทกรื่ทคาบทุญใหห้
บติดามารดาของตนนคัตน กป็เชรรื่อวกาจะชกวยตคัวเขาเองเจรติญกห้าวหนห้าใน
ชกวติตนกต  และจะไดห้บทุญสคาหรคับชกวติตหนห้า

คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูครติสตต์แลห้ว กป็เชรรื่อวกาเปป็นเรรรื่องสคาคคัญมากทกรื่จะ
ใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้วมกความ
ปรารถนาและความตคัตงใจจรติงทกรื่จะใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน
เพราะในพระคคัมภกรต์ พระเจห้าตรคัสคคาเหลกานกต แกกมนทุษยต์ททุกคนวกา

“จงใหห้เกกียรตลิแกก่บลิดามารดาของเจห้า”
“ฝก่ายบบตรทททั้งหลายจงเชรรื่อฟทงบลิดามารดาของตนทบกอยก่าง

เพราะการนกีทั้เปป็นทกีรื่ชอบพระททยขององคค์พระผซห้เปป็นเจห้า”1

1มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: อพยพ 20:12; โคโลสก 3:20 
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ในพระคคัมภกรต์มกเขกยนไวห้วกา เมรรื่อพระเจห้าทรงสรห้างมนทุษยต์ในสมคัย
เรติรื่มแรกนคัตน พระองคต์ทรงใสกพระราชบคัญญคัตติของพระองคต์ไวห้ใน
จติตใจของเขา2 เพราะเหตทุนกต เอง ไมกวกาเราจะเดตินทางไปประเทศ
ไหนทคั รื่วโลก ถห้าเราถามคนวกา “ลซูกควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา
ของเขาไหม” เกรอบททุกคนทกรื่ไดห้ยตินคคาถามนกต จะตอบวกา “ใชก ลซูก
ควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของเขา” ทคาไมคนจากททุกประเทศ
และททุกชนชาตติเขห้าใจและเชรรื่อวกา ลซูกควรใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา
ของเขา กป็เพราะวกาพระเจห้าองคต์เดกยวกคันไดห้ทรงสรห้างมนทุษยต์ททุก
คนทคั รื่วโลก พระเจห้านคัตนทรงเปป็นแหลกงแหกงชกวติตทคัตงปวงและเปป็นผซูห้
ทกรื่ทรงสรห้างสติรื่งสารพคัด

พระเจห้าทรงถรอวกาพระราชบคัญญคัตติเรรรื่องการใหห้เกกยรตติแกกบติดา
มารดาของตนสคาคคัญมาก ทคาไมเปป็นอยกางนคัตน กป็เพราะวกาพระเจห้า
ทรงสรห้างพวกเราททุกคน พระองคต์เองเปป็นผซูห้ทกรื่สกงกคาหนดไวห้วกา
บติดามารดาควรปกครองเหนรอลซูก ๆ ของตน พระองคต์เปป็นผซูห้ทกรื่
ทรงสรห้างชายและหญติง การสมรส ครอบครคัวและสคังคม เพราะ
เหตทุนกต เอง เมรรื่อลซูก ๆ ไมกเชรรื่อฟคังและไมกใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา

2  ขห้อนกตอธติบายเรรรื่องพระราชบคัญญคัตติของพระเจห้า



មគ� ន�ជ�ន�	 ដ��

ของตน กป็มกความหมายวกาเขาไมกเชรรื่อฟคังและไมกใหห้เกกยรตติแดก
พระเจห้าเอง

พระคคัมภกรต์มกอยซู กวกา
 
“ฝก่ายบบตรจงนบนอบเชรรื่อ
ฟทงบลิดามารดาของตนใน

องคค์พระผซห้เปป็นเจห้า  เพราะกระททาอยก่างนททั้นเปป็นการถซก ‘จงใหห้เกกียรตลิ
แกก่บลิดามารดาของเจห้า’”3

เราททุกคนทราบและเขห้าใจวกาพระราชบคัญญคัตติของพระเจห้าขห้อนกต ดก
แตกไมกมกใครสามารถรคักษาขห้อนกต ไดห้ตลอดเวลา เราททุกคนเคยมก
เวลาทกรื่เราไมกเชรรื่อฟคังและไมกใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตนเทกาทกรื่
ควร เราเคยเถกยงกคับทกาน เคยขโมยสติรื่งของจากทกาน เคยกลกาวรห้าย

3มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: เอเฟซคัส 6:1-2
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ตกอทกานและเกกรื่ยวกคับทกานใหห้คนอรรื่นฟคัง เราเคยซกอนสติรื่งของหรรอ
เรรรื่องหนซรื่งเรรรื่องใดจากทกาน เคยคติดสติรื่งทกรื่ไมกสมควรเรรรื่องทกาน เคย
อกตคัญญซู เคยไมกเชรรื่อฟคังคคาสคัรื่งสอนของทกาน และเคยนคาความ
ละอายมาสซูกทกาน 

บางคนคติดวกาเขาสามารถ
ทกรื่จะทคาตามหนห้าทกรื่แสดง
ความรซูห้สซกขอบคทุณตกอบติดา
มารดาของตนโดยการ
ทคาบทุญเมรรื่อบติดามารดาใกลห้

จะเสกยชกวติตหรรอทกรื่พติธกเผาศพของทกาน คนดคังกลกาวทคาพติธกตกาง ๆ เชกน
ทคาบทุญสคาหรคับคนทกรื่เสกยชกวติตไปแลห้ว จทุดธซูปบซูชา เปป็นตห้น พระคคัมภกรต์
ของพระเยซซูสอนชคัดเจนวกา เมรรื่อเราเสกยชกวติตแลห้ว บางคนขซตนอยซูกบน
สวรรคต์ทคันทกเพรรื่ออยซู กกคับพระเจห้า และคนอรรื่นลงไปสซูกนรกเพรรื่อไดห้รคับ
การลงโทษ พวกเราทกรื่ยคังอยซู กในโลกนกต ไมกสามารถชกวยเหลรอหรรอมก
ความสคัมพคันธต์กคับคนทกรื่ เสกยชกวติตไปแลห้วไดห้   ตอนนคัต นเวลาทกรื่ เรา
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สามารถชกวยพวกเขาไดห้กป็ผกานพห้นไปแลห้ว  เพราะพระคคัมภกรต์ของ
พระเจห้ามกอยซูกวกา

“มกีขห้อกทาหนดสทาหรทบมนบษยค์ไวห้แลห้ววก่าจะตห้องตายหนหนนรื่ง
และหลทงจากนททั้นกป็จะมกีการพลิพากษาฉทนใด”4 

เพราะเหตตวว่าพพิธธีตว่าง ๆ ทางศาสนาสสาหรรับคนทธีที่เสธียชธีวพิตไปแลล้วชว่วย
พวกเขาไมว่ไดล้ คนทธีที่รรับเชชที่อในพระเยซซแลล้วไมว่ทสาพพิธธีเหลว่านรันั้นตว่อไป

สติรื่งทกรื่สคาคคัญสคาหรคับคนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้วครอเขาจงใหห้เกกยรตติแกก
บติดามารดาของตนขณะทกรื่ทกานยคังมกชกวติตอยซู ก คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซู
แลห้ว ไมกวกาเขาอยซูกใกลห้บติดามารดาหรรออยซู กไกลจากบติดามารดาของตน
เขาจงตคัตงใจทกรื่จะเชรรื่อฟคังและใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน เขาจง
ตคัตงใจทกรื่จะรคักและชกวยเหลรอเกกรื่ยวกคับความตห้องการตกาง ๆ ของบติดา
มารดา และเมรรื่อบติดามารดาเสกยชกวติต คนทกรื่รคับเชรรื่อในพระเยซซูแลห้ว

4มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: ฮกบรซู 9:27
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ปรารถนาทกรื่จะมกงานไวห้อาลคัยทกรื่ใหห้เกกยรตติแกกทกานทกรื่แสดงความรซูห้สซก
ขอบคทุณตกอบติดามารดา และทกรื่ปลอบประโลมใจสมาชติกครอบครคัว  

 
อกกวติธกหนซรื่งทกรื่คนทกรื่รคับเชรรื่อ
ในพระเยซซูแลห้วสามารถ
ใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดา
ของตน ครอโดยการตาม
ทางของพระเจห้าและทาง

แหกงความชอบธรรมของพระองคต์ เมรรื่อพวกเขาโตแลห้ว ถห้าเขานคา
ครอบครคัวของตนใหห้รซูห้จคักพระสตติปคัญญาของพระเจห้าและความชอบ
ธรรมของพระองคต์ เชกนความรคัก ความซรรื่อสคัตยต์ ความนอบนห้อม
ความเมตตา ความอดทนและความดกงาม ถห้ากระทคาเชกนนคัตน บติดา
มารดาของตนจะปติตติยตินดกและมกความสทุขเพราะเหตทุการกระทคาของ
ลซูกของทกาน ถห้าหากวกาบติดามารดาเสกยชกวติตแลห้ว ถห้าลซูกของทกานนคา
ครอบครคัวของตนใหห้รซูห้จคักพระสตติปคัญญาของพระเจห้าและสอน
ครอบครคัวใหห้ตติดตามทางของพระองคต์นคัตน ผลกป็ครอวกาการกระทคาเชกน
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นคัตนจะใหห้เกกยรตติแกกชรรื่อและชกวติตของบติดามารดาของตน พระคคัมภกรต์มก
อยซูกวกา 

“หลาน ๆ เปป็นมงกบฎของคนแกก่ และสงก่าราศกีของบบตรครอบลิดา
ของเขา”

“บบตรชายโงก่เปป็นทกีรื่โศกสลดแกก่บลิดา  และเปป็นความขมขรรื่นแกก่
สตรกีผซห้ใหห้กทาเนลิด”

“จงซรทั้อความจรลิงและอยก่าขายไปเสกีย  จงซรทั้อปทญญา  คทาสทรื่ง
สอน  และความเขห้าใจ บลิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรกีดลิธอยก่างยลิรื่ง
บบคคลผซห้ใหห้กทาเนลิดบบตรทกีรื่ฉลาดจะยลินดกีเพราะเขา”5

ไมกมกใครทกรื่ก คาลคังอกานหนคังสรอเลกมนกตทกรื่อยากใหห้คนอรรื่นคติดวกาเขาเปป็นคน
ทกรื่รซูห้สซกอกตคัญญซูตกอบติดามารดาของตน แตกจรติง ๆ แลห้วเราททุกคนเคย
รซูห้สซกอกตคัญญซูตกอบติดามารดาของเรา เราจซงรซูห้สซกผติดทกรื่เคยคติดแบบนคัตน
เราททุกคนรซูห้วกาเราควรรซูห้สซกกตคัญญซูตกอบติดามารดาของตน แตกเราไมก
กระทคาแบบนคัตนตลอดเวลา 

5มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: สทุภาษติต 17:6, 25; 23:24-25
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จรติง ๆ แลห้วเราททุกคนเคยทคา ผติดมากกวกานคัต น เพราะเราเคยรซูห้สซก
อกตคัญญซูตกอผซูห้ทกรื่ประทานชกวติตใหห้แกกเรา ครอผซูห้ทกรื่ทรงสรห้างจติตใจของเรา
พระเจห้าทรงเปป็นเสมรอนพระบติดาและเราททุกคนเปป็นเสมรอนบทุตรของ
พระองคต์ เพราะพระองคต์เปป็นผซูห้ทรงสรห้างเราขซตนมา เราททุกคนกคาลคังใชห้
สติรื่งของทกรื่พระเจห้าทรงสรห้างไวห้เพรรื่อเรา แตกเราไมกไดห้ใชห้สติรื่งเหลกานคัตนดห้วย
ใจกตคัญญซู สติรื่ งของทกรื่ เราใชห้นคัต นครอลมหายใจ ฝนตก รก างกายอคัน
อคัศจรรยต์ นคต าทกรื่เราใชห้ในการปลทุกอาหาร สคัตวต์ทคั รื่วไป พวกผคัก ผลไมห้
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และดอกไมห้ตกาง ๆ ยติรื่งกวกานคัตนดวงอาทติตยต์ ดวงจคันทรต์และดวงดาวซซรื่ง
นคับไมกถห้วนในทห้องฟห้า พระเจห้าเปป็นผซูห้ทรงสรห้างสติรื่งเหลกานกตทคัตงหมดดห้วย
พระหคัตถต์ของพระองคต์ แมห้แตกบติดามารดาของเรา พระเจห้าเปป็นผซูห้ทรง
สรห้างทกานขซต นมา และพระเจห้ามติไดห้เปป็นผซูห้ทรงสรห้างเทกานคัต น แตก
พระองคต์ทรงเปป็นผซูห้ทกรื่รคักษาททุกสติรื่ งไวห้จนถซงวคันนกต เอง เพราะเหตทุนกต
พระเจห้าทรงสมควรทกรื่จะใหห้เราแสดงการขอบพระคทุณตกอพระองคต์
และใหห้เราสรรเสรติญพระนามของพระองคต์ แตกมนทุษยต์หลาย ๆ คน
ไมกเคยถวายเกกยรตติแดกพระองคต์ 

“เพราะถนงแมห้วก่าเขาทททั้งหลายไดห้รซห้จทกพระเจห้าแลห้ว  เขากป็มลิไดห้
ถวายพระเกกียรตลิแดก่พระองคค์ใหห้สมกทบทกีรื่ทรงเปป็นพระเจห้า  หรรอหาไดห้
ขอบพระคบณไมก่”6

พระเจห้าทรงเปป็นผซูห้ทกรื่บรติสทุทธติธ และยทุตติธรรม ดคังนคัตนเพราะเหตทุวกามนทุษยต์
ไมกรซูห้สซกกตคัญญซูตกอพระองคต์ และเพราะเหตทุความผติดบาปอกกหลาย
อยกาง พระองคต์ทรงพระพติโรธตกอพวกเรา เปป็นความจรติงอยซู กแลห้ววกา
ลซูก ๆ ททุกคนตห้องใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน เพราะบติดามารดา

6มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: โรม 1:21
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ของเราไดห้ชกวยเราตลอดมา แตกมกผซูห้หนซรื่งทกรื่สมควรไดห้รคับเกกยรตติ
มากกวกาบติดามารดาของพวกเรา ผซูห้นคัตนครอพระเจห้าผซูห้ทรงสรห้างเราททุก
ๆ คน เพราะเหตทุวกาพระเจห้าทรงสรห้างเราททุกคนนคัตน เราควรถวาย
เกกยรตติแดกพระองคต์และแสดงการขอบพระคทุณตกอพระองคต์ เพราะ
เหตทุวกาเราไมกถวายเกกยรตติแดกพระองคต์ เราจซงมกความผติดมากมาย
 
แตกขอบพระคทุณพระเจห้าทกรื่พระองคต์ทรงเตรกยมทางแหกงความรอดไวห้
สคาหรคับเราททุกคน ถซงแมห้วกาเราไมกสมควรทกรื่จะไดห้รคับความรอดนคัตน
เพราะเราเตป็มไปดห้วยความผติดบาป ทางแหกงความรอดนคัตนเปป็นทาง
แหกงความรคักและความเมตตา และเปป็นทางทกรื่ชกวยเราใหห้พห้นจากการ
พติพากษา พระเจห้าทรงทราบแลห้ววกา มนทุษยต์ไมกสามารถชกวยตคัวเองใหห้
รอดไดห้ ไมกวกาเขากระทคาความดกตกาง ๆ และเครกงในศาสนาของตน
เพราะฉะนคัตนพระเจห้าทรงถกอมพระองคต์ลง ไดห้เสดป็จลงมาจากสวรรคต์
และรคับสภาพเปป็นมนทุษยต์  ครอบคังเกติดเปป็นมนทุษยต์ในโลกนกต  เพรรื่อ
พระองคต์สามารถชกวยมนทุษยต์ในททุกหนททุกแหกงใหห้มกโอกาสไดห้รคับ
ความรอด เมรรื่อพระเจห้าทรงบคังเกติดเปป็นมนทุษยต์แลห้ว มารดาของ
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พระองคต์ทรงใหห้พระนามแดกพระองคต์ ซซรื่งนางไดห้รคับจากทซูตสวรรคต์ทกรื่
พยากรณต์ถซงการบคังเกติดของพระองคต์ พระนามนคัตนครอ “พระเยซซู”
หรรอทกรื่ เราเรกยกวกา “พระเยซซูครติสตต์” พระองคต์ทรงบคังเกติดเปป็นผซูห้
บรติสทุทธติธ  และทรงรคักษาความบรติสทุทธติธ นคัต นไวห้จนพระองคต์สติต น
พระชนมต์บนกางเขน ประมาณปก 750 กกอน ค.ศ. มกบคันทซกไวห้ในพระ
คคัมภกรต์วกาพระเยซซู ครอพระผซูห้ชกวยใหห้รอด จะถซูกประหารชกวติต และเมรรื่อ
พระองคต์ทรงสติตนพระชนมต์นคัตน พระองคต์จะรคับแบกความผติดบาปของ
เราททุกคนไวห้ในรกางกายของพระองคต์
  “แตก่ทก่านถซกบาดเจป็บเพราะความละเมลิดของเราทททั้งหลาย ทก่าน
ฟกชททั้าเพราะความชทรื่วชห้าของเรา  การตกีสอนอทนททาใหห้เราทททั้งหลาย
ปลอดภทยนททั้นตกแกก่ทก่าน  ทกีรื่ตห้องฟกชททั้านททั้นกป็ใหห้เราหายดกี เราทบกคนไดห้
เจลิรื่นไปเหมรอนแกะ เราทบกคนตก่างไดห้หทนไปตามทางของตนเอง  และ
พระเยโฮวาหค์ทรงวางลงบนทก่านซนรื่งความชทรื่วชห้าของเราทบกคน”7

“ความชคัรื่วชห้าของเราททุกคน” ไดห้วางลงบนพระเยซซู ผซูห้เปป็นพระผซูห้ชกวย
ใหห้รอด นกรื่หมายความวกาพระผซูห้ชกวยใหห้รอดไดห้ไถกความผติดบาปของ

7มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: อติสยาหต์ 53:5-6



មគ� ន�ជ�ន�	 ដ��ម

เราททุกคนไวห้ เพรรื่อชกวยใหห้เรามกโอกาสไดห้รคับความรอด คคาพยากรณต์
ททุกขห้อเรรรื่องพระเยซซูนกต ไดห้สคาเรป็จแลห้วมากกวกา 2,000 ปกทกรื่แลห้ว หลคังจาก
ทกรื่พระเยซซูสติตนพระชนมต์แลห้ว พระองคต์ทรงเปป็นขซตนมาจากความตาย
เพราะพระองคต์ทรงมกชคัยเหนรอความผติดบาปและความตาย   แลห้ว
หลคังจากนคัตนพระองคต์เสดป็จกลคับไปสซูกสวรรคต์ ซซรื่งเปป็นทกรื่ประทคับของ
พระองคต์ททุกวคันนกต
 
ททุกคนทกรื่ถกอมใจลง กลคับใจเสกยใหมกจากความผติดบาปของตน และ
รคับเชรรื่อในพระเยซซูใหห้เปป็นพระผซูห้ชกวยใหห้รอดและเปป็นองคต์พระผซูห้เปป็น
เจห้าของเขา เมรรื่อกระทคาอยกางนกต โดยความเชรรื่อแลห้ว จะไดห้รซูห้จคักก คับความ
รคักของพระเจห้า และจะไมกมกวคันทกรื่เขารคับโทษใด ๆ เลย ททุกคนทกรื่รคับ
เชรรื่อในพระเยซซูและกลคับใจจากชกวติตทกรื่แสดงความอกตคัญญซูตกอ
พระเจห้า และกลายเปป็นคนทกรื่ถวายเกกยรตติแดกพระองคต์ ตกอไปคนเหลกา
นคัตนจะมกใจทกรื่อยากตติดตามพระเจห้าไปจนวคันทกรื่เขาพบพระองคต์หนห้าตกอ
หนห้าบนสวรรคต์ ในพระคคัมภกรต์พระเจห้าตรคัสวกา
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 “มวลมนบษยค์ททรื่วแผก่นดลินโลกเออ๋ย  จงหทนมาหาเราและรทบการ
ชก่วยใหห้รอด เพราะเราเปป็นพระเจห้า และไมก่มกีอรรื่นใดอกีก”8

สรทุปไดห้วกา เมรรื่อเราใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน เราก คาลคังถวาย
เกกยรตติแดกพระเยซซูดห้วย เชกนกคันเมรรื่อเราไมกใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของ
ตน เราไมกถวายเกกยรตติแดกพระเยซซูเหมรอนกคัน เพราะเหตทุนกต ททุกคนทกรื่
รคับเชรรื่อในพระเยซซูจะใหห้เกกยรตติแกกบติดามารดาของตน คนทกรื่กระทคา
แบบนกตก คาลคังเชรรื่อฟคังพระคคาของพระเจห้าทกรื่เขกยนไวห้ในพระคคัมภกรต์

ขอพระเยซซูเจห้าทรงอวยพระพรททุกคนทกรื่ใชห้เวลาอกานหนคังสรอเลกมนกต
และพติจารณาขห้อพระคคัมภกรต์ตกาง ๆ ทกรื่อยซู กในเลกมนกต  ขอพระเจห้าทรงนคา
ททุกคนใหห้มารซูห้จคักกคับพระองคต์ และใหห้พระองคต์ทรงเปป็นพระผซูห้ชกวยใหห้
รอดและองคต์พระผซูห้เปป็นเจห้าของเขา
៚

8มาจากพระคคัมภกรต์ของพระเยซซูครติสตต์: อติสยาหต์ 45:22


