คําสอนพระศาสนจักร
เรื่องครอบครัว
มาตรา 4
พระบัญญัติประการสี่

“จงนับถือบิดามารดา เพื่อจะไดมีอายุยนื อยูในดินแดนทีพ่ ระเจาประทานใหเจา” (อพย 20 :21)
“พระเยซูเจาเองทรงเคารพเชื่อฟงบิดามารดา” (ลก 2:51)

พระเยซูเจาไดทรงเรียกรองใหถือ “ พระบัญญัติพระเจาประการนี้” (มก.7:8-13) ทานอัครสาวกสอน
ไววา “สวนลูกเลา เปนหนาที่ของพวกทานในฐานะที่เปนคริสตชน จะตองเชื่อฟงบิดามารดา” เพราะนี่เปน
การกระทําที่ถูกตอง “จงนับถือบิดามารดาของตน” เปนธรรมบัญญัติขอแรกที่มีพระสัญญาเดิมเสริมวา “เพื่อ
เจาทุกคนจะอยูอยาเปนสุขและมีชีวิตยืนยาวบนแผนดินโลก” (อฟ 6:1-3)
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2197 พระบัญญัติประการสี่ เปนหลักศิลาที่สองแหงธรรมบัญญัติ (เนื่องจากโมเสสไดจารึกพระบัญญัติไว
ในศิลาสองแผน) กลาวถึงกฎเกณฑแหงความรักพระเจาทรงประสงคใหเรานับถือบิดามารดาของ
เรา ตอจากการเคารพนับถือพระองคซึ่งเราเปนหนี้ชีวิตพระองค และอีกประการหนึ่งก็คือ พระองค
ทรงถายทอดความรูเรื่องพระเจาใหแกเรา เราตองใหเกียรติและเคารพนับถือทุกๆทาน ซึ่งพระเจา
ไดทรงมอบอํานาจของพระองคแกเรา เพื่อประโยชนของเรา
2198 พระบัญญัติประการนี้ใชคําพูดสรางสรรคเพื่ออธิบายภารกิจที่ตองปฏิบัติเปนพระบัญญัติที่นําไปสู
บัญญัติที่นําไปสูบัญญัติอื่นๆ เชน การใหความเคารพตอชีวิตประกาศพระบัญญัติประการตอๆมา
เกี่ยวของกับการใหความเคารพนับถือ พิเศษตอชีวิตการแตงงาน ทรัพยสมบัติฝายโลก และการใช
วาจาที่เหมาะสม เปนตน พระบัญญัตินี้ ตั้งอยูบนรากฐานของขอคําสอนดานสังคมของพระศาสน
จักร

2199 พระบัญญัติประการสี่มุงที่จะสอนลูกๆ ในความสัมพันธของเขากับบิดามารดา เพราะเปนสัมพันธ
เพราะเป น สั ม พั น ธ ที่ ป ฏิ บั ติ กั น ทั่ ว โลก เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเครื อ ญาติ กั บ สมาชิ ก ของ
ครอบครัวขยาย ซึ่งเรียกรองที่จะใหเกียรติแกกันและกัน โดยรักและกตัญูตอผูสูงอายุและบรรพ
บุรุษ ทายที่สุด ยังรวมถึงภาระหนาที่ของศิษยตอครู ลูกจางตอนายจาง ผูอยูใตบังคับบัญชาตอ
ผูบังคับบัญชา พลเมืองตอประเทศชาติบานเกิด ตอผูบริหารและผูปกครองประเทศ
พระบั ญ ญั ติ ป ระการนี้ ร วมความถึ ง ภาระหน า ที่ ข องบิ ด ามารดา ครู บ าอาจารย ผู นํ า
ผูปกครอง เจาหนาที่รัฐและทุกคน บรรดาผูที่ใชอํานาจเหนือผูอื่น หรือเหนือชุมชนที่มีบุคคลอยู
รวมกัน
2200 การถือตามพระบัญญัติประการสี่จะบังเกิดผลที่ตามมาคือ “จงนับถือบิดามารดา เพื่อเจาจะไดมีอายุ
ยืนในดินแดนที่พระเจาประทานใหเจา” (อพย 20:12) การถือตามพระบัญญัติประการนี้เกิดผลทาง
จิต ใจ คื อทํ า ใหมี สัน ติ สุขและความรุง เรื องฝายโลกตรงขาม การละเมิ ด พระบัญญัติประการนี้
นําไปสูหายนะใหญหลวงตอสังคมและสวนตัว
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1.ครอบครัวในแผนการของพระเจา
ธรรมชาติของครอบครัว
2201 ครอบครัวของคูสมรสตั้งพื้นฐานอยูบนความเห็นพองเต็มใจของคูสามีภรรยาการแตงงานและ
ครอบครัวนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนของคูสามีภรรยา การสืบลูกหลานและการใหการศึกษาอบรม
บุ ต ร ดั ง นั้ น ความรั ก และการเกิ ด บุ ต ร เปน สองสิ่ ง ที่ส ร า งความสั ม พัน ธ แ ละความรั บ ผิด ชอบ
เบื้องตนใหมั่นคงทามกลางสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน
2202 ชายและหญิงรวมเปนหนึ่งเดียวกันในการแตงงาน พรอมกับบรรดาบุตรก็กอใหเกิดเปนครอบครัว
ขึ้นมา สถาบันนี้มากอนการยอมรับจากฝายอํานาจรัฐ ฝายรัฐเองมีหนาที่รับรูความจริงเรื่องนี้ และ
ถือเปนเรื่องปกติที่อางอิงได จากจุดพื้นฐานนี้ เราถึงจะสามารถประเมินคุณคาความสัมพันธของ
ครอบครัวรูปแบบตางๆ ได
2203

พระเจาทรงสรางชายและหญิง ทรงตั้งครอบครัวมนุษย และประทานธรรมนูญพื้นฐานไวกลาวคือ
สมาชิกเปนบุคคลที่มีศักดิ์ศรีเทาเทียนกัน และเพื่อประโยชนของสมาชิกเองและของสังคม ระบบ
ครอบครัวจึงมีความรับผิดชอบอยูสองประการคือ ตองคอยดูแลเรื่องสิทธิและหนาที่ตางๆ ของ
ครอบครัว
ครอบครัวคริสตชน

2204 ครอบครัวคริสตชนกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธภายในพระศาสนจักร
เพราะเหตุนี้เอง ครอบครัว คริสตชนจึงมีชื่อใหมวา “พระศาสนจักรระดับบาน”เปนชุมชนแหง
ความเชื่อ ความไวใจ และความรัก เปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดในศาสนา ดังปรากฏหลักฐานใน
พระคัมภีร อฟ 5:21 – 6:4, คส 3:18-21, 1ปต 3: 1-7
2205 ครอบครัวคริสตชนเปนการใหชีวิตรวมกันของบุคคล เปนเครื่องหมายและรูปลักษณของการมี
ชีวิตรวมกันของพระบิดาและพระบุตรในพระจิตเจา การใหกําเนิดและใหการศึกษาอบรมบุตร
เปนภาพสะทอนของผลงานแหงการสรางสรรคของพระบิดา ครอบครัวไดรับเรียกใหมีสวนในการ
สวดภาวนา และการถวายบูชาของพระคริสตเจา การสวดภาวนาประจําวันและการอานพระวาจา
ของพระเจา ทําใหความรักในครอบครัวเขมขนขึ้นครอบครัวคริสตชนจึงมีหนาที่ประกาศพระวร
สารและเปนธรรมทูต
2206 ความสัมพันธในออมอกครอบครัวนั้น กอใหเกิดการพึ่งพิงกันทางความรูสึกความรักและความ
สนใจ ซึ่งเกิดจากการใหความเคารพนับถือกันของบุคคลในครอบครัว ครอบครัวเปนชุมชนที่มี
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สิทธิพิเศษไดเรียกให “สามีภรรยาตองมีจิตใจสนิทสนมรักใครกัน... คือแบงปนความคิดและการ
พิจารณาสิ่งตางๆ รวมกันรวมถึงการรวมมือกันในการอบรมลูก
2. ครอบครัวและสังคม
2207 ครอบครัวเปนเซลลเริ่มแรกของชีวิตสังคม เปนสังคมตามธรรมชาติซึ่งในนั้นสามีและภรรยาไดรับ
เรียกใหมอบตนเองในความรักและกลายเปนพระพรที่ใหกําเนิดชีวิตใหม ฉะนั้น อํานาจ ความ
มั่นคงและชีวิตแหงความสัมพันธกันในครอบครัว จึงเปนฐานแหงอิสรภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
และความเปนพี่นองกันในสังคม ครอบครัวเปนชุมชนซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถเขาใจคุณคา ทาง
ศี ล ธรรมตั้ง แต วั ย ทารก สามรถเริ่ ม ถวายเถี ย รติแ ด พ ระเจ าและทํ า การใชเ สรี ภ าพอย างดี ชี วิ ต
ครอบครัวเปนการริเริ่มสูชีวิตในสังคม
2208 ครอบครัวการดําเนินชีวิตในวิถีทางซึ่งสมาชิกเรียนรูที่จะเอาใจใส และรับผิดชอบตอผูเยาว ผูสูงอายุ
ผูปวยผูพิการและผูยากไร ครอบครัวจํานวนมากซึ่งในบางขณะไมสามารถที่จะชวยเหลือตัวเองได
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของคนอื่น ครอบครัวอื่น และสังคมที่จัดหาใหผูที่ตองการความชวยเหลือ
เหลานี้ “ศาสนาที่บริสุทธิ์และเปนศาสนาเที่ยงแทตอหนาพระเปนเจาและตอหนาพระบิดาเจาคือการ
ดูแลหญิงหมาย และเด็กกําพราที่ไดรับทุกขยากและรักษาตนเองไวไมใหเสื่อมทรามไปทางโลกีย”
(ยก 1:27)
2209 ครอบครั ว ต อ งได รั บ ความช ว ยเหลื อ และปกป อ งด ว ยมาตรการที่ เ หมาะสมทางสั ง คม ที่ ใ ดที่
ครอบครัวไมสามารถรับผิดชอบตัวเองก็ตองจัดใหมีหนวยงานอื่นในสังคม มีภาระหนาที่ใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนสถาบันครอบครัวบนหลักของการแบงสันปนสวน ชุมชนที่ใหญกวา
จะตองระวังไมแยงชิงอํานาจของครอบครัวหรือแทรกแซงชีวิตของเขา
2210 ครอบครัวมีความสําคัญตอชีวิตและความอยูดีกินดีของสังคม โดยเหตุนี้ สังคมก็ตองรับผิดชอบ
สนับสนุนและสรางความเขมแข็งตอชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัว อํานาจทางบานเมืองมีหนาที่
สําคัญ ตองรับรูธรรมชาติที่แทจริงของชีวิตสมรถและชีวิตครอบครัว ตองปกปอง สงเสริม และ
รักษาศีลธรรมของสวนรวม และสนับสนุนความเจริญรุงเรืองของครอบครัว
(เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 52.2)
2211 พรรคการเมืองมีหนาที่ที่จะใหเกียรติครอบครัว ใหความชวยเหลือและรับประกันความปลอดภัย
โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
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-

เสรีภาพที่จะสรางครอบครัว มีลูก และใหการศึกษาอบรมบุตรตามความเชื่อของตนดาน
ศีลธรรมและศาสนา

- การพิทักษรักษาเสรีภาพของพันธะและสถาบันครอบครัว
- เสรีภาพที่จะตองปฏิบัติตามความเชื่อของตน ที่จะถายทอดใหการอบรมศึกษาบุตร โดยตองมี
เครื่องมือ และสถาบันศึกษาคอยรองรับใหการสนับสนุน
- สิทธิในทรัพยสินสวนตัวเสรีภาพในการประกอบการ การหางาน หาบาน และสิทธิที่จะ
อพยพเคลื่อนยาย
- สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล คนชราไดรับความชวยเหลือ และครอบครัวไดรับการเลี้ยงดู
ภายใตระเบียบกฎหมายของประเทศ
- ไดรับการคุมครอง เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ภาพลามกอนาจาร ติดสุรา ฯลฯ
- เสรีภาพที่จะกอตั้งสมาคมกับครอบครัวอื่นๆ และเสรีภาพที่จะมีตัวแทนตอหนาอํานาจทาง
บานเมือง (เทียบ ครอบครัวฯในโลกปจจุบัน ขอ 46)
2212 พระบัญญัติประการสี่ยังใหความสวางแกความสัมพันธอื่นๆ ในสังคมเชนในความสัมพันธแบบพี่
และนอง เราเห็นลูกๆ ของพอแมในความสัมพันธแบบเครือญาติ เราก็ตรวจพบผูสืบเชื้อสายของ
ปูยาตายายของเรา ในเพื่อนรวมชาติเราก็พบบุตรหลานของประเทศชาติของเรา ในบรรดาผูรับศีล
ลางบาปเราเห็นลูกๆ ของพระศาสนจักรผูเปนมารดาของเรา ในมนุษยทุกคนเราเห็นบุตรชายหรือ
บุ ต รสาวขององค พ ระผู เ ป น เจ า ผู ป ระสงค ใ ห เ รี ย กพระองค “พระบิ ด าของเรา” ด ว ยวิ ธี นี้
ความสัมพันธของเรากับเพื่อนบานมีลักษณะเปนแบบบุคคลตอบุคคล ดังนี้ เพื่อนบานจึงไมควรถูก
ตีคาเปน “หนวย”หนึ่งของมนุษยที่อยูรวมกัน แตเปนคน “คนหนึ่ง” ซึ่งสมควรไดรับความสนใจ
และความเคารพนับถือเปนรายบุคคล เพราะเรารูจักที่มาของเขา
2213 ชุ ม ชนมนุ ษ ย ป ระกอบด ว ยบุ ค คล การปกครองที่ ดี ไ ม จํ า กั ด แค ก ารให ป ระกั น สิ ท ธิ ต า งๆ
ความสัมพันธที่ถูกตองระหวานายจางและลูกจาง ระหวางผูมีอํานาจปกครองและพลเมือง ตองมี
เจตนาดีที่จะปกปองศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษยเปนในเรื่องความยุติธรรมและภราดรภาพเปนหัวใจ
สําคัญ
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3.ภาระหนาทีข่ องสมาชิกในครอบครัว
หนาที่ของลูก
2214 ความเปนบิดาของพระเจานั้น เปนแหลงที่มาของความเปนบิดาของมนุษย (เทียบ อฟ 3:14) ความ
เปนบิดาของพระเจาจึงเปนพื้นฐานของเกียรติและศักดิ์ศรีที่ตองใหกับบิดามารดา ความเคารพนับถือ
ของบุตรผูนอยหรือผูใหญตอบิดามารดาของตน (เทียบ สภษ 1:8; ทบต 4:3-4) ไดรับการหลอเลี้ยง
ดวยความรักตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากสายสัมพันธที่รวมเขาเปนหนึ่งเดียวกันดังนี้พระบัญญัติของ
พระเจาจึงเรียกรองเราใหเคารพนับถือบิดามารดา(อพย 20:12)
2215 ความเคารพนับถือตอบิดามารดา (ความกตัญูของบุตร) ไดมาจากความกตัญูตอผูมีพระคุณที่นํา
พวกเขาเขามาสูโลก ใหเขาไดเจริญเติบโตทั้งดานรางกาย สติปญญา และในพระหรรษทาน ดวย
การใหชีวิต ความรักและการทํางานทั้งหมดของเขา “จงนับถือบิดามารดาของเจาดวยความเคารพ
เหนือเกลา อยางลืมมารดา ผูใหกําเนินเจาดวยความเจ็บปวด อยางลืมวาทานทั้งสองเปนผูบังเกิด
เกลา พระคุณของทานตอเจาจะเอาอะไรมาตอบแทนได” (บสร 7:27-28)
2216 ความเคารพนับถือในฐานะลูก แสดงออกโดยทางการวานอนสอนงายและดวยการนบนอบเชื่อฟง
อยางแทจริง “ลูกรัก จงปฏิบัติตามคําสั่งของบิดาเจาไมดูหมิ่นคําสอนของมารดาเจา...เมื่อเจาเดิน
ทานก็นําทางเจา เมื่อเจานอนพักผอน ทานก็จะตื่นเฝาดูแลเจาเมื่อเจาตื่นขึ้น ทานก็จะพูดกับเจา”
(สภษ 6:20-22) “ลู ก ที่ ฉ ลาด ฟ งคํ า เตือ นสติข องบิ ด าตน

คนจองหองนั้น ไม ฟง คํ า ติ เ ตื อ น”

(สภษ 13:1)
2217 ตลอดเวลาที่ลูกอาศัยอยูในบานของบิดามารดา ลูกจะตองนบนอบเชื่อฟงตอขอเรียกรองของบิดา
มารดาเพื่อความดีของตนหรือของครอบครัว “บรรดาบุตรทั้งหลาย จงนอบนอมเชื่อฟงบิดามารดา
ในองคพระผูเปนเจา เพราะการกระทําเชนนี้ถูกตอง (คส 3:20; เทียบ อฟ 6:1) บุตรยังตองเชื่อฟง
ตอคําสั่งสอนที่มีเหตุผลของผูอบรมสั่งสอนและบรรดาผูซึ่งบิดามารดาไดมอบหมายใหดูแลแตถา
บุตรเชื่อมั่นในมโนธรรมของตนวา การนบนอบเชื่อฟงตอคําสั่งที่ใหมานั้นเปนสิ่งนาตําหนิติเตียน
ทางศีลธรรม ก็ไมตองเชื่อฟง
ลูกยังคงตองใหความเคารพนับถือบิดามารดาของเขาขณะที่เติบโตขึ้นมา เขาควรทําตาม
ความเคารพความปรารถนาของบิดามารดา ขอคําปรึกษาแนะนําและยอมรับคําตักเตือนที่ชอบธรรม
ความนบนอบเชื่อฟงของบุตรตอพอแมจะสิ้นสุดลงพรอมกับการแยกตัวออกไปตั้งครอบครัวใหม
แตยังมีความเคารพนับถือตอบิดามารดาอยูเสมอ ความเคารพนับถือบิดามารดา มีรากฐานมาจาก
ความยําเกรงพระเจา ซึ่งเปนพระพรประการหนึ่งของพระจิตเจา
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2218 พระบัญญัติประการสี่ทําใหลูกเติบโตเปนผูใหญระลึกถึงความรับผิดชอบของเขาตอพอแม ลูกตอง
ใหความชวยเหลือทางวัตถุและทางจิตใจ ในชวงเวลาที่ทานชราภาพและเกิดเจ็บปวย มีความโดด
เดี่ยวหรือขัดสนขาดแคลนอยางสุดความสามารถ พระเยซูเจาทรงอางถึงภาระหนาที่ในการแสดง
ความกตัญูนี้วา (เทียบ มก 7:10-12)
“พระเจาทรงยกยองบิดาเหนือลูก ทรงสนับสนุนสิทธิของมารดาเหนือลูก ลูกที่เคารพนับ
ถือบิดาใชหนี้บาปของตน ลูกที่ใหเกียรติมารดาก็เทากับสะสมทรัพยสมบัติไว ใครเคารพนับถือ
บิดามารดา ก็จะประสบความสุขสันตหรรษากับลูกของตนเอง ในวาระที่เขาภาวนา ออนวอนพระ
เจาก็จะสดับฟง ลูกที่ใหเกียรติบิดาก็จะมีอายุยืน ลูกที่เชื่อฟงพระเจาจะทําใหมารดาชื่นใจ” (บสร
3:26)
ลูกเอย จงเลี้ยงดูพอของเจาในวัยชรา อยาใหทานเศราโศกาตลอดอายุขัย แมสติปญญา
ทานเสื่อมลง ก็จงอะลุมอลวยกับทาน อยาดูหมิ่นทานในวัยที่เจายังแข็งแรง... ใครดูหมิ่นบิดา ก็
เหมือนดูหมิ่นพระเดชานุภาพใครยั่วโทสะมารดา พระเจาจะทรงสาปแชง” (บส ร 3:12-13,16)
2219 การใหความเคารพนับถือในฐานะลูก กอใหเกิดความกลมกลืนในทุกชีวิตของครอบครัว และยัง
เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางพี่นองชายหญิงความนับถือตอพอแมสะทองใหเห็นถึงบรรยากาศ
และความอบอุนในครอบครัว “ลูกหลานชายหญิงคือมงกุฎของผูเฒาชรา” (สภษ 17 : 6) “จงถอม
ตนออนโยนและอดทนอยูเสมอ แสดงความรักดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน” (อฟ 4:2)
2220 ความกตัญูพิเศษสําหรับคริสตชนคือ หนาที่ตอบุคคลพวกเขาไดรับพระพรแหงความเชื่อ พระ
หรรษทานแหงศีลลางบาปและชีวิตในพระศาสนจักร บุคคลเหลานั้นอาจรวมถึงบิดามารดา ปูยาตา
ยาย สมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว ผูอภิบาล ครูคําสอน และผูอบรมสั่งสอนคนอื่นๆ หรือมิตร
สหาย... “ขาพเจาระลึกถึงความเชื่ออยางจริงใจของทาน อันเปนความเชื่อซึ่งเมื่อกอนไดมีอยูในโล
อิส ยายของทาน และอยูในยูนิส แมของทานและบัดนี้ขาพเจาเชื่อวามีอยูในทาน” (2ทธ 1:5)
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หนาที่ของบิดามารดา
2221 การเจริญพันธุแหงความรักของคูสามีภรรยาไมเปนแตเพียงการใหกําเนิดบุตรเทานั้น แตตองขยาย
ออกไปสูการใหการศึกษาทางศีลธรรมและการอบรมดานจิตใจแกพวกเขาดวย หนาที่ของบิดา
มารดาในการใหการศึกษา “มีความสําคัญอยางยิ่งยวดจนกวา ถาขาดการอบรมของพอแมก็ยากที่
จะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได” สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาในการใหการศึกษาอบรมลูกๆ
นั้น เปนภารกิจเบื้องตนและไมอาจะละเลยได
2222 บิดามารดาตองถือวาลูกของตนเปนลูกพระเจา และใหความเคารพในความเปนบุคคลของบุตร
ควรอบรมลูกๆ ใหปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจาอยางครบถวน โดยแสดงใหเห็นวาเปน ผูนบ
นอบตามพระประสงคของพระบิดาบนฟาสวรรคดวยชีวิตของตนเอง
2223 บิ ด ามารดาเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบเบื้ อ งต น ในการให ก ารศึ ก ษาอบรมลู ก เป น พยานยื น ยั น ถึ ง ความ
รับผิดชอบนี้ โดยการสรางครอบครัวที่ดี ความนุมนวลการใหอภัยกัน การใหความเคารพ ความ
ซื่อสัตย และการใหบริการที่ไมหวังผลตอบแทน ใหเปนหลักในการปฏิบัติครอบครัว ครอบครัว
เปนสถานที่เหมาะสมอยางยิ่งในการอบรมดานคุณธรรม สิ่งนี้ใหเรียกรองใหฝกฝนการปฏิเสธ
ตนเอง การแยกแยะถูกผิด การเปนนายเหนือตนเองเปนเงื่อนไขที่มากอนเสรีภาพแทจริงทุกอยาง
บิดามารดาควรสอนลูกใหรูวา ควรตองการทางดานวัตถุและความตองการทางดานรางกาย ตองอยู
ภายใตการควบคุมของชีวิตภายในและชีวิตจิต บิดามารดามีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ ที่จะให
แบบอยางที่ดีตอลูก โดยรูวาจะทําอยางไรที่จะใหลูกไดรูถึงบกพรองของตนเองพรอมทั้งแนะนําสิ่ง
ที่ดีกวา และถูกตองกวาใหลูก “ ใครรักลูกตองเฆี่ยนบอยๆ ใครอบรมลูกเครงครัดจะไดรับคุณ
ประโยนช” (บสร 30:1-2)
“ทานทั้งหลายที่เปนบิดา อยางย้ําสอนจนลูกขุนเคือง แตจงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตาม
หลักธรรมขององคพระผูเปนเจา” (อฟ 6:4)
2224 ครอบครัวเปนสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เพื่อใหมนุษยกาวไปสูความเปนปกแผนมั่นคงละมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวม บิดามารดาควรสั่งสอนลูกใหรูจักหลีกเลี่ยงการประนีประนอมกับ
อิทธิพลชั่วที่ทําลายสังคมมนุษย
2225 โดยทางพระพรแหศีลสมรส บิดามารดามีหนาที่รับผิดชอบและมีสิทธิพิเศษที่จะประกาศพระวร
สารใหลูกของตน จึงควรนําพวกเขาใหเขาสูธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อตั้งแตเด็ก บิดามารดา “เปน
คนแรกที่ประกาศสอนความเชื่อแกลูกๆ” ใหลูกๆ มีสวนรวมกับชีวิตของพระศาสนจักรตั้งแต
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เยาววัยวิธีการดําเนินชีวิตในครอบครัวสามารถปลูกฝงชีวิตภายใน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับความเชื่อที่มีชีวิต และยังคงสงเสริมชีวิตของเขาตอไปตลอดชีวิต
2226 การใหการศึกษาอบรมไปสูความเชื่อโดยพอแมนั้น ตองเริ่มตั้งแตลูกยังออนวัยที่สุด การอบรม
ความเชื่อเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกของครอบครัวตางชวยกันใหเจริญเติบโตในความเชื่อ ดวยการเปน
พยานของการดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส ตชนให ส อดคล อ งกั บ พระวรสาร ใช คํ า สอนครอบครั ว นํ า ทาง
รวมมือกันและทําใหสมบูรณขึ้น ดวยการสอนความเชื่อในรูปแบบอื่นๆ บิดามารดามีภารกิจที่จะ
สอนลูกๆ ใหสวดภาวนาและคนพบกระแสเรียกของเขาในฐานะเปนลูกของพระเจา วัดเปน
ชุมชนแหงการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณและเปนหัวใจของชีวิตดานพิธีกรรมของครอบครัวคริสต
ชน เปนสถานที่พิเศษสําหรับสอนคําสอนลูกๆ และบิดามารดา
2227 ในทางกลับกัน ลูกๆก็มีสวนทําใหพอแมเติบโตในความศักดิ์สิทธดวย ทุกคน และแตละคนควร
ใจกวางและไมรูจักเหน็ดเหนื่อยในการใหอภัยความผิดที่ทําตอกัน การทะเลาะวิวาท ความอ
ยุติธรรมและการละเลยหนาที่ โดยเฉพาะความรักตอกันเสนอใหทําเชนนี้ ความรักเมตตาแบบพระ
คริสตเจาก็เรียกรองแบบนี้เชนกัน คือตองใหอภัยความผิดแกกัน
2228 ในวัยทารกนั้น ความเคารพและความรักของบิดามารดาแสดงออกมาดวยการดูแลเอาใจใส โดยมุง
ทุมเทใหการอบรมลูกของตน และในการจัดหาสิ่งของตามความตองการทั้งทางรางกายและฝาย
จิตใจ ตอมาเมื่อลูกโตขึ้น พอแมก็ยังทุมเทอุทิศใหลักษณะเดียวกันนั้น แตมุงใหการศึกษาลูกโดย
ใชเหตุผลและเสรีภาพอยางถูกตอง
2229 บิดามารดาผูมีหนาที่รับผิดชอบเบื้องตนในการศึกษาของลูกนั้น มีสิทธิเลือกโรงเรียนที่ตอบสนอง
ตอความเชื่อของตนใหลูก นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานกลาวคือบิดามาดารมีภาระหนาที่ที่จะเลือกโรงเรียน
ที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง สามารถช ว ยพวกเขาให ทํ า หน า ที่ ใ ห ก ารอบรมศึ ก ษาแบบคริ ส ตชน อํ า นาจทาง
บานเมืองมีหนาที่ใหประกันสิทธิเชนนั้นของบิดามารดา และใหความมั่นใจตอเงื่อนไขรูปธรรมที่
สามารถปฏิบัติได
2230 เมื่อลูกโตเปนผูใหญแลว ก็มีหนาที่และสิทธิที่จะเลือกอาชีพและสถานภาพชีวิตของตน เขาจะมี
ความรับผิ ด ชอบใหมๆ ในความสัมพัน ธที่ ไ วว างใจต อบิดามารดา โดยการรับคําแนะนําและ
คําปรึกษาโดยเต็มใจ บิดามารดาควรใสใจไมบีบบังคับลูกในการเลือกอาชีพหรือในเรื่องคูสมรส
บิดามารดาตองชวยเหลือ ใหคําปรึกษาที่ชาญฉลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลูกจะวางแผนการตั้ง
ครอบครัว
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2231 บางคนไมแตงงานเพื่อที่จะดูแลบิดามารดาของตนหรือพี่นองชายหญิง และเพื่อทุมเทใหกับอาชีพ
โดยเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้ น หรือเพื่อบริการโดยมีจุดมุงหมายที่นายกย องอื่นๆ บรรดาคนเหลานี้
สามารถมีสวนรวมทําความดีใหกับครอบครัวมนุษยอยางใหญหลวง
4.ครอบครัวและพระราชัย
2232 แมวาสายสัมพันธทางครอบครัวมีความสําคัญแตก็ไมเด็ดขาด ยิ่งเมื่อลูกเจริญเติบโตสูความเปน
ผูใหญ และมีความเปนตัวเองทั้งดานมนุษยและจิตใจกระแสเรียกเฉพาะของเขาซึ่งมาจากพระเจา
นั้น ก็ยิ่งชัดเจนและเขมแข็งขึ้นบิดามารดาควรใหความเคารพกระแสเรียกนี้และคอยใหกําลังใจลูก
ติดตามการเรียกนั้น พอแมตองสอนลูกใหมั่นใจวากระแสเรียกแรกของคริสตชนคือ การติดตาม
พระเยซูเจา “ผูใดที่รักบิดามารดายิ่งกวารัก ก็ไมคูควรเราผูใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกวาเรา ผูนั้นก็ไม
คูควรกับเรา” (มธ 10 : 37)
2233 การกลายเปนศิษยของพระเยซูเจานั้น หมายถึงการยอมรับคําเชื้อเชิญใหเปนสมาชิกของครอบครัว
ของพระเจา ดําเนินชีวิตสอดคลองกับวิถีทางดําเนินชีวิตของพระองค เพราะ “ใครๆ ที่ทําตามพระ
ประสงคของบิดาของเราสถิตในสวรรค เขาก็เปนพี่นองชายหญิงของเรา” (มธ 12:50)
บิดามารดาควรยอมรับและใหความเคารพดวยความยินดี และโมทนาคุณตอการเรียกเชิญ ที่องค
พระเจาทรงมีตอลูกคนหนึ่งใหติดตามพระองคในการถือพรหมจรรยเพื่อพระราชัย ในชีวิตที่อุทิศ
ถวายตัวเองหรือในศาสนบริการเปนพระสงฆ
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