
BÀI THỨ VIII 

 

GIỚI LUẬT THỨ TƯ 

  

 

368. Giới luật thứ tư dạy tôi điều gì? 

Giới luật thứ tư dạy tôi phải thảo kính cha mẹ cho trọn đạo hiếu. 

369. Thảo kính cha mẹ là gì? 

Là kính mến, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời. 

370. Tại sao phải kính mến cha mẹ? 

Vì cha mẹ có công sinh thành và dưỡng dục con cái. Các ngài thay quyền Chúa để săn sóc con cái phần hồn 

cũng như phần xác. 

371. Tôi phải kính mến cha mẹ cách nào? 

Tôi phải tỏ lòng tôn kính, yêu mến và biết ơn cha mẹ trong lời nói, việc làm, cùng ước ao cho cha mẹ được mọi 

sự lành hồn xác. 

372. Tôi phải vâng lời cha mẹ thế nào? 

Khi cha mẹ dạy điều gì hợp lẽ phải, tôi phải mau mắn và vui thi hành cho đầy đủ. 

373. Khi nào tôi phải giúp đỡ cha mẹ? 

Tôi phải sẵn lòng giúp đỡ cha mẹ phần hồn phần xác, nhất là lúc nghèo khổ, đau yếu. Khi cha mẹ bị bệnh nặng, 

tôi phải lo cho các ngài được lãnh các Bí tích, và khi cha mẹ đã qua đời rồi thì lo chôn cất, cầu nguyện cùng xin 

lễ cho các ngài. 

374. Cha mẹ có bổn phận gì đối với con cái? 

Cha mẹ có bổn phận nuôi nấng, thương yêu, giáo dục và làm gương sáng cho con cái. 

375. Ngoài cha mẹ ra, tôi có bổn phận gì đối với những người trong gia tộc không? 

Tôi phải kính nể và yêu mến tất cả mọi người trong gia tộc, như ông bà, chú bác, cô dì và anh chị em, cùng giúp 

đỡ họ tùy theo khả năng của tôi. 

376. Tôi còn phải kính nể và vâng lời ai nữa không? 

Tôi còn phải kính nể và vâng lời những người có quyền trong đạo cũng như ngoài đời, như giáo quyền, chính 

quyền, thầy cô giáo và chủ nhân... 

 



377. Tôi có bổn phận gì đối với Tổ quốc không? 

Đối với Tổ quốc, tôi phải tuân hành những luật lệ chính đáng và chu toàn nhiệm vụ của một công dân, như nộp 

thuế, thi hành quân dịch, bỏ phiếu. 

378. Chính quyền có bổn phận gì đối với quốc dân? 

Chính quyền có bổn phận duy trì trật tự công cộng, đảm trách công vụ, tôn trọng quyền lợi căn bản của mọi 

người dân, và dùng mọi cách để nâng cao mức sống vật chất cũng như tinh thần của dân chúng... 

379. Thầy cô có bổn phận gì đối với học sinh? 

Thầy cô có bổn phận giáo dục học sinh cho nên người thông minh, đạo đức vàphải làm gương tốt cho học sinh 

noi theo. 

380. Chủ nhân có bổn phận gì đối với nhân công? 

Chủ nhân phải cư xử nhân đạo đối với nhân công của mình, trả lương công bằng, lại phải lo cho họ có đủ thời 

giờ chu toàn bổn phận tôn giáo của họ. 

381. Tôi phải có thái độ nào đối với người ngoại quốc? 

Tôi phải coi họ như những người anh chị em tôi, tôn trọng quyền lợi chính đáng của họ và duy trì tình thân hữu 

giữa các dân tộc với nhau. 


