


 
THE COMMANDMENTS 

 

 
 

ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
57 ซ.โอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร. 0-2237-5276, 0-2233-0338 โทรสาร 0-2233-8159 
 



 2

THE TEN COMMMANDMENTS 
พระบัญญัติ 10 ประการ 

1. I, the Lord, am your God. You shall not have other gods besides Me. 
2. You shall not take the Name of the Lord, your God, in vain. 
3. Remember to keep holy the Sabbath day. 
4. Honor your father and your mother. 
5. You shall not kill. 
6. You shall not commit adultery. 
7. You shall not steal. 
8. You shall not bear false witness against your neighbor. 
9. You shall not covet your neighbor’s wife. 
10. You shall not covet anything that belongs to your neighbor. 
1. จงนมัสการ องคพระผูเปนเจา พระเจาพระองคเดยีวของทาน 

2. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 

3. อยาลมืฉลองวันพระเจาเปนวันศักดิ์สทิธิ ์

4. จงนับถอืบดิามารดา 

5. อยาฆาคน 

6. อยาผดิประเวณ ี

7. อยาลักขโมย 

8. อยาพูดเท็จใสรายผูอื่น 

9. อยาปลงใจผดิประเวณ ี

10. อยามักไดทรัพยสนิของผูอื่น 

The first three commandments of God tell us what we must do for God; 
the other seven tell us what we must do for our neighbor, and for 
ourselves. 
พระบัญญัติ 3 ประการแรกบอกเราวา  เราตองกระทําอยางไรตอพระเจา  อีก 7  
ประการบอกเราวา  เราตองทําอยางไรตอเพ่ือนบานและตอตนเอง 
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MOSES RECEIVES THE TEN COMMANDMENTS 
โมเสสรับพระบัญญัติ 10 ประการ 

(Exodus 20:1-17) (อพย 20:1-17) 
 

 
 
On the way to the Promised Land, Moses goes up to Mount Sinai. 
He receives the Ten Commandments written on tablets of stone. 
ระหวางทางไปสูดินแดนแหงพระสัญญา  โมเสสข้ึนไปบนภูเขาซีนัย  ทานไดรับพระ
บัญญัติสิบประการที่จารึกไวบนแผนหิน 
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JESUS AND THE COMMANDMENTS 
พระเยซูเจาและพระบัญญัติ 

 

 
 
A rich young man asks Jesus how he can be saved. 
Jesus tells him: “Keep the Commandments.” 
 
ชายหนุมที่รํ่ารวยถามพระเยซูเจาวาจะตองทําอยางไรเพ่ือจะมชีีวิตนิรันดร 
พระเยซูเจาทรงบอกเขาวา “จงปฏิบัติตามบทบัญญัติ” 
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THE MEANING OF THE COMMANDMENTS 
ความหมายของพระบัญญัติ 

 

 
 
In order to keep the Commandments, we must know them. 
We must learn what they say and what they mean. 
 
การที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติ  เราตองรูจักพระบัญญัติกอน   
เราตองเรียนรูวาพระบัญญัติบอกอะไรและมีความหมายอยางไร 
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JESUS AND LOVE FOR GOD 
พระเยซูเจาและความรักพระเจา 

 

 
 
Jesus tells His disciples to obey His Commandments out of love for 
Him. 
พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควาจงปฏิบัติตามบทพระบัญญัติของพระเจา  
นอกเหนือจากความรักพระองค 
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THE FIRST THREE COMMANDMENTS 
พระบัญญัติ 3 ประการแรก 

 

 
 

We show love for God when we obey the First Three Commandments. 
 
เราแสดงความรักพระเจาเมื่อเราปฏิบัติตามบทบัญญัติ 3 ประการแรก 
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JESUS AND LOVE FOR NEIGHBOR 
พระเยซูเจาและความรักตอเพ่ือนบาน 

 

 
Jesus tells the people about a Good Samaritan who took care of a 
neighbor in need. He wants all of us to do the same. 
 
พระเยซูเจาทรงเลาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี  ที่เอาใจใสดูแลเพ่ือนบานในยามจําเปน  
พระองคปรารถนาใหเรากระทําเชนเดียวกันดวย 
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THE LAST SEVEN COMMANDMENTS 
พระบัญญัติ 7 ประการสุดทาย 

 

 
 

We show love for our neighbor and ourselves when we obey the Last 
Seven Commandments. 
เราแสดงความรักตอเพ่ือนบานและตอตนเอง  เมื่อเราปฏิบัติตามบทบัญญัติ 7 ประการ
สุดทาย 
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THE FIRST COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการแรก 

 
I, the Lord, am your God. You shall not have other gods besides Me. 
เราคือองคพระผูเปนเจา พระเจาของทาน อยามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา 
 

 
We must worship only God: the Father, the Son, and the Holy Spirit. He 
is the Blessed Trinity. 
เราตองนมัสการพระเจาผูเดียว: พระบิดา  พระบุตร  และพระจิต  ผูทรงเปนพระตรี
เอกภาพ 
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THE FIRST COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการแรก 

 

 
 

We must study our religion. It tells us many wonderful things about God 
and the things of God. 
เราตองศึกษาศาสนาของเรา เพราะบอกใหเรารูสิ่งมหัศจรรยมากมายเกี่ยวกับพระเจา
และสิ่งตางๆ ของพระองค 
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THE SECOND COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสอง 

 

You shall not take the Name of the Lord, your God, in vain. 
อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 

 
We honor God’s Name when we make a promise in the Name of God. 
We also honor God’s Name when we say “God bless you” to someone 
going on a trip. 
เราถวายเกียรติแดพระนามพระเจาเมื่อเราใชพระนามของพระองคในการสัญญา เรา
ถวายเกียรติแดพระนามของพระองคดวย  เมื่อเรากลาววา “ขอพระเจาทรงอวยพรทาน”  
กับผูอื่นที่เราพบ 
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THE SECOND COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสอง 

 

 
We honor God’s Name when we say prayers to praise Jesus, the 
Father, or the Holy Spirit. 
เราถวายเกียรติแดพระนามพระเจา เมื่อเราสวดภาวนาสรรเสริญพระเยซูเจา  พระบิดา
หรือพระจิต 
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THE THIRD COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสาม 

 
Remember to keep holy the Sabbath day. 
อยาลืมฉลองวันพระเจาเปนวันศักดิ์สิทธิ์ 

 
We obey this Commandment when we go to Mass on Sunday (or 
Saturday evening). 
 
เราปฏิบัติตามบทพระบัญญัติเมื่อเราไปรวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย 
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THE THIRD COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสาม 

 

 

 
 

On Sunday we must do no hard work. We should rest and pray or think 
about God. 
 
ในวันอาทิตย  เราตองไมทํางานหนัก  เราควรพักผอน สวดภาวนา และคิดถึงพระเจา 
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THE FOURTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีส่ี 

 
Honor your father and your mother. 
จงนับถือบิดามารดา 
 

 
 
We must honor our parents by loving and obeying them. 
We should also help them whenever we can. 
เราตองใหเกียรติแกบิดาดวยการรักและเช่ือฟงทาน  ชวยเหลือทานเทาที่จะกระทําได 
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THE FOURTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีส่ี 

 

 
 

 
We must also obey our teachers and anyone else who takes the place 
of our parents. 
 
เราตองเช่ือฟงคุณครูของเราและบุคคลอื่นๆ ที่ทําหนาที่ดูแลเอาใจใสเราแทนบิดามารดา 
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THE FIFTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีหา 

 
You shall not kill. 
อยาฆาคน 
 

 
 
We  mus t  t ake  car e  o f  our  bod ies  by  ea t i ng  good  f ood . 
We must take care of our souls by receiving the Sacraments and by 
praying. 
เราตองเอาใจใสรางกายของเราดวยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
เราตองเอาใจใสวิญญาณของเราดวยการรับศีลมหาสนิทและการสวดภาวนา 



 19 

THE FIFTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีหา 

 

 
 

We must avoid fighting or hurting others. We must try to do good to 
them. 
 
เราตองหลีกหนีการตอสูกันหรือการทํารายผูอื่น เราตองพยายามกระทําดีตอเขา 
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THE SIXTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีหก 

 
You shall not commit adultery. 
อยาผิดประเวณี 
 

 
 
We must be pure in all we see and hear, say and do. 
 
เราตองเปนผูบริสุทธิ์ในการมอง  การฟง  การพูด  และการกระทํา 



 21 

THE SIXTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีหก 

 

 
 

Mary, the Mother of Jesus, was all-pure. She is our Mother, too. We 
should often ask her to help us. 
พระนางมารียมารดาของพระเยซูเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์  พระนางทรงเปนมารดาของเรา
ดวย  เราควรขอใหพระนางทรงชวยเราเสมอ 
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THE SEVENTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีเจ็ด 

 
You shall not steal. 
อยาลักขโมย 

 
We must show respect for the property of others. If we find someone’s 
wallet, we should return it to that person. 
เราตองเคารพในทรัพยสมบัติของผูอื่น  ถาเราพบกระเปาสตางคก็ควรสงคืนใหเจาของ 
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THE SEVENTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีเจ็ด 

 
 

 
 

We must be fair and honest in all things. It is wrong to cheat in 
anything. 
 
เราตองยุติธรรมและซื่อสัตยในทุกสิ่ง  การคดโกงทุกอยางเปนความผิด 
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THE EIGHTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีแปด 

 
You shall not bear false witness against your neighbor. 
อยาพูดเท็จใสรายผูอื่น 
 

 
We must never say bad things about anyone. We should live in 
harmony with everybody. 
 
เราตองพูดดีถึงทุกคน  เราควรอยูรวมกับผูอื่นอยางปรองดอง 
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THE EIGHTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีแปด 

 

 
 

We must always tell the truth. If we have broken a window, we must 
say we did it. 
 
เราตองผูแตความจริง  ถาเราทําหนาตางแตก  ก็ตองบอกวาเราทํา 
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THE NINTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีเกา 

 
You shall not covet your neighbor’s wife 
อยาปลงใจผิดประเวณี 

 
We must respect the marriage of men and women who marry each 
other in Christ. 
เราตองเคารพการแตงงานของชายและหญิงที่แตงงานกัน 
ในนามของพระคริสตเจา 
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THE NINTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีเกา 

 
 
 

 
 
 

Married people must love one another and find happiness in their 
family. 
 
ผูที่แตงงานแลวตองรักกันและกัน  และจัดหาความสงบสุขภายในครอบครัว 
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THE TENTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสิบ 

 
You shall not covet anything that belongs to your neighbor. 
อยามักไดทรัพยสินของผูอื่น 
 
 

 
We must never be jealous of what others have. 
We should be happy for their good fortune. 
เราตองไมอิจฉาในสิ่งที่ผูอื่นมี 
เราตองมีความสุขกับความโชคดีของเขา 
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THE TENTH COMMANDMENT 
พระบัญญัติประการท่ีสิบ 

 

 
 

We must be thankful for what God sends us. We should be willing to 
share it with other. 
 
เราตองโมทนาคุณพระเจาในสิ่งตางๆ ที่ทรงประทานใหเรา 
และควรที่จะแบงปนสิ่งเหลาน้ีใหกับผูอื่น 
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THE COMMANDMENTS AND GOD’S LOVE 
พระบัญญัติและความรักของพระเจา 

 

 
 

God has loved us by giving us His Son Jesus and His Commandments. 
We must love God in return by obeying His Commandments. 
 
พระเจาทรงรักเราโดยทรงประทานพระเยซูพระบุตรของพระองคใหเราและพระบัญญัติ
ของพระองค   เราตองรักพระองคตอบแทนดวยการปฏิบัติตามบทพระบัญญัติ 
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THE COMMANDMENTS AND HAPPINESS 
พระบัญญัติและความสุข 

 

 

 
 

When we obey the Commandments, we are happy. We stay close to 
Jesus. 
 
เมื่อเราปฏิบัติตามบทพระบัญญัติ  เรามีความสุข  เราอยูใกลชิดกับพระเยซู 
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Thanks be to God 
For the Ten Commandments 
Which help us reach heaven. 

ขอโมทนาพระคุณพระเจา 
ที่ทรงประทาน 

พระบัญญัติสิบประการ 
ซึ่งชวยเราใหไปสูสวรรค 


