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เกี่ยวกับหนังสือชุดน้ี
 

	 หนังสือชุด	Catholic	Update	นำ�	เอ�	ขอมูล	ที่	ดีที่สุด	จ�ก

เอกส�รต�งๆ	เพื่อ	ชวย	คุณ	ให	เข�ถึง	แหลงขอมูล	อัน	ทันสมัย	

สำ�หรับ	คว�ม	เช่ือ	ของ	คุณ	สิ่ง	ท่ี	เร�	จัดให	เหม�ะสมกับ	หนังสือ	

แตละ	เลม	ก็	คือ	ถอยคำ�	ท่ี	ใช	เปน	ขอมูล	อัน	มีคว�มหม�ย	ชัดเจน	

รวบรัด	เช่ือถือ	ได	ซ่ึง	คุณ	จะ	ม่ันใจ	ได	ว�	ม�จ�ก	เอกส�ร	ต�งๆ	 

อัน	เก่ียวกับ	ก�ร	ปฏิรูป	คว�ม	เช่ือ	ท่ี	ไดรับ	คว�ม	เช่ือถือ	ม�ก	ท่ีสุด	อีก

ท้ัง	เร�	ยัง	ได	ออกแบบ	ให	หนังสือชุด	น้ี	มุงเนน	ภ�ค	ปฏิบัติ	โดย	ตอบ 

	คำ�	ถ�ม	เก่ียวกับ	“อะไร”	“ทำ�ไม”	และ	 “อย�งไร”	แก	คริสต	ชน	ท่ี	ไป	

โบสถ

	 หนังสือ	ชุด	นี้	นำ�	เอ�	หัวขอ	เร่ือง	ต�งๆ	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ชีวิต	

ชุมชน	คริสต	ชน	 (parish	 life)	 -เชน	 พิธีบูช�	ขอบ	พระคุณ	 ศีล	

ศักดิ์สิทธิ์	ต�งๆ	 พระคัมภีร	 ป	พิธีกรรม-	ม�	อธิบ�ย	ใหม	อย�ง	

ตรงไป	ตรง	ม�	โดย	ละเอียด	หนังสือ	เหล�นี้	เหม�ะ	ทั้ง	สำ�หรับ	ก�ร	

อ�น	คน	เดียว	และ	ก�ร	ศึกษ�	เปนกลุม	ทั้ง	ยังเปน	แหลงขอมูล	อัน	

มี	ค�	ม�ก	สำ�หรับ	ก�ร	เตรียม	ศีล	ศักดิ์สิทธิ์	 ผูมีสวน	รวม	ใน	 RCIA	

ก�ร	อบรม	คว�ม	เชื่อ	และ	ก�ร	ฝกอบรม	ก�ร	อภิบ�ล	ด�น	พิธีกรรม	

(liturgical	ministry	 training)	 รวมถึง	เปน	เครื่องมือ	ประจำ�วัน	ชั้น



เยี่ยม	สำ�หรับ	ช�ว	ค�ทอลิก	ที่	ตองก�ร	ทบทวน	คว�มรู	พื้นฐ�น	

ของ	ค�ทอลิก

	 เนื้อห�	ต�งๆ	ได	ม�จ�ก	ผูเขียน	หล�ย	ท�น	เชน	Thomas	

Richstatter,	O.F.M.,	Lawrence	Mick,	Leonard	Foley,	O.F.M.,	

Carol	Luebering,	William	H.	Shannon	เปนตน	ระบบ	คว�มคิด	

ท�ง	ศ�สน�	และ	วิธีก�ร	แกปญห�	ของ	พวกท�น	มี	ก�ร	ปฏิบัติ	และ	

คว�ม	เช่ือ	ที่	สืบ	ตอกัน	ม�	ของ	ค�ทอลิก	เปน	พื้นฐ�น	เร�	ได	ผสม	

รูปแบบ	คว�มคิด	และ	วิธีก�ร	ของ	ผูเขียน	แตละ	ท�น	เข�	เปน	คว�ม

คิด	หนึ่ง	ที่	ชัดเจน	เปน	เอกภ�พ	และ	อ�น	เข�	ใจง�ย

	 ม�	เพิ่มพูน	คว�มรู 	เก่ียวกับ	คว�ม	เชื่อ	ค�ทอลิก	และ	

พัฒน�ก�ร	ปฏิบัติ	ต�ม	คว�ม	เชื่อ	ของ	คุณ	ดวย	เรื่อง	ต�งๆ	ที่	เปน	

ประโยชน	จ�ก	หนังสือ	ชุด		Catholic	Update



คำานำา

	 สำ�หรับคริสตชนแลว	ก�รสมรสเปนศีลศักดิ์สิทธิ์	เชน

เดียวกับศีลล�งบ�ปและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ	ก�รสมรสระหว�ง

คริสตชนเปนเครื่องหม�ยแสดงก�รประทับอยูและอำ�น�จของ

พระเจ�ในโลกนี้		นักบุญเป�โลกล�วว�	คว�มซื่อสัตยและคว�ม

รักในชีวิตสมรสของคริสตชนตองเปนภ�พสะทอนถึงคว�มเปน

หนึ่งเดียวระหว�งพระคริสตเจ�กับพระศ�สนจักร	ใครก็ต�มที่

แสวงห�คว�มมั่นใจว�	พระเจ�ทรงเปนผูที่ซื่อสัตย	มีคว�มรัก 

และใหอภัยเสมอนั้น	น�จะพบคว�มมั่นใจนี้ไดในชีวิตสมรส

ของช�วคริสต	เพร�ะชีวิตสมรสของคริสตชนเปนเครื่องหม�ย

แสดงคว�มรักของพระเจ�		มันจึงเปนเรื่องที่ตองใชเวล�ชั่วชีวิต		

เมื่อคริสตชนแตงง�นกัน	พวกเข�กำ�ลังกระทำ�สัญญ�หนึ่งที่

ไมไดผูกมัดเพียงกับคูสมรสของตน	แตผูกมัดกับพระคริสตเจ�

ดวย		ในท�งกลับกัน	พระคริสตเจ�ก็ทรงกระทำ�สัญญ�หนึ่งกับ

พวกเข�ดวย

	 คำ�บรรย�ยเกี่ยวกับชีวิตสมรสนี้อ�จจะทำ�ใหบ�งคนรูสึก

กังวลและไมม่ันใจ	หรือสำ�หรับคนอ่ืนๆมันเปนเร่ืองเหลวไหลที่

ไมมีคนทำ�	ในหน�กระด�ษของหนังสือเลมนี้	เร�จะตรวจดูสิ่ง



ที่พระศ�สนจักรบงบอกว�เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ในก�รสมรส	เร�จะ

เห็นว�โดยอ�ศัยพระคริสต	ก�รแตงง�นเปนม�กกว�ขอตกลง

หรือหนังสือสัญญ�	เปนม�กกว�สองบุคคลม�อยูกันฉันส�มี

ภรรย�ต�มคำ�สัญญ�		ทั้งยังเปนม�กกว�	“ก�รอยูรวมกันอย�ง

มีคว�มสุขตลอดไปหลังจ�กสิ้นชีวิตดวย”

	 เร�จะม�ติดต�มดูว�	ก�รสมรสที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์คือ

อะไร	เพร�ะอะไร	และเปนอย�งไร	โดยอ�ศัยก�รหยั่งรูและ

ประสบก�รณของหล�ยคนท่ีมีคว�มเช่ือเต็มเป่ยม	เม่ือถึงเวล�

ที่คุณอ�นหนังสือเลมนี้จบ	คุณควรส�ม�รถเขียนสรุปดวย

ประโยคตอไปนี้ได:	“ศีลสมรสคือ...”	และบทสรุปของคุณจะ

ทำ�ใหคุณส�ม�รถเลือกสิ่งเหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิต

สมรสที่มีคว�มรัก	ก�รใหอภัย	คว�มซื่อสัตยและมีพื้นที่สำ�หรับ

พระคริสตเจ�

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

---------------------------------------------------------------------
 หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณพรศิริ เจริญฉันทวิทย์ และคุณกิ่งแก้ว  

ปริกัมศีล เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ที่ได้จัดแปลและตรวจทาน

หนังสือ Marriage เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายและความสำาคัญ 

ของศีลสมรส (ศีลศักดิ์สิทธิ์) แบบคริสตชนมากยิ่งขึ้น

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม
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บทที่ 1

การสมรสคืออะไร

	 พระศ�สนจักรค�ทอลิกคิดว�	ก�รสมรสคือ	 “ก�รที่ช�ย

หญิงสองคนรวมชีวิตและรักกันอย�งสนิทสนม	อันเปนส่ิงที่

พระผูสร�งทรงตั้งและกำ�หนดใหมีกฎเกณฑ	 เกิดจ�กก�รที่ส�มี

ภรรย�สร�งพันธสัญญ�ตอกันดวยคว�มสมัครใจของแตละ

ฝ่�ยซึ่งจะเพิกถอนไมได”	 (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48)  

ก�รสรุปที่คอนข�งจะมีน้ำ�หนักนั้นเปนผลจ�กก�รไตรตรอง

และประสบก�รณหล�ยศตวรรษเกี่ยวกับก�รสมรสและชีวิต

สมรส		ในบทนี้	คุณพอ	โทมัส	ริชสตัทเทอร	(Fr.Thomas	Rich-

statter,	 O.F.M.)	 และคุณแครอล	 ลือแบริ่ง	 (Carol	 Luebering)	

จะส�ธย�ยเกี่ยวกับคว�มเปนศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รสมรส	และ

ก�รตอบสนองคว�มรักที่จำ�เปนสำ�หรับลำ�ดับขั้นต�งๆของ

ชีวิตสมรส	ก�รวิเคร�ะหของพวกเข�ชวยเร�ใหเข�ใจเรื่องก�ร

สมรสในฐ�นะที่เปนก�รมีสวนรวมอย�งใกลชิดในแผนก�รของ

พระเจ�	และเปนเครื่องหม�ยแหงคว�มรักมั่นคงของพระเจ�

สำ�หรับโลก
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ความเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรส

	 ก�รสมรสคืออะไร?	ดูเหมือนว�พระสงฆองคหนึ่ง

อย�งข�พเจ�คงไมใชคนที่จะตอบคำ�ถ�มนั้นได	ข�พเจ�ไมได

แตงง�น	ข�พเจ�ไมเคยแตงง�นและไมคิดที่จะแตงง�น	นั่น

ทำ�ใหข�พเจ�ไมเหม�ะสมท่ีจะพูดเร่ืองก�รสมรส	 อย�งไรก็ต�ม

ก�รสมรสก็เปนหัวขอท่ีมีคุณค�สำ�หรับก�รพูดคุยอย�งแนนอน		

ทั้งยังเปนเรื่องที่ตองทำ�คว�มเข�ใจอย�งกระจ�งชัดและ

ตระหนักในคุณค�ม�กยิ่งขึ้น	แตเนื้อห�ของตอนนี้ไมใชเรื่อง

เกี่ยวกับก�รสมรส		แตเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รสมรส

	 ถึงแมข�พเจ�เองจะไมไดแตงง�น	แตข�พเจ�ก็มี

ประสบก�รณเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รสมรส	ข�พเจ�เคย

เปนพย�นบุคคลใหกับก�รแตงง�นของเพื่อนๆและสัตบุรุษใน

วัดเดียวกัน		ข�พเจ�เคยรวมในพิธีสมรสหล�ยครั้ง	อันที่จริง	ศีล

ศักดิ์สิทธิ์แหงก�รสมรสเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รแรกที่ข�พเจ�

ประสบ	หม�ยถึงกอนที่ข�พเจ�จะไดรับศีลล�งบ�ปตอนเด็ก

เสียอีก	เพร�ะข�พเจ�ไดเกิดภ�ยในชีวิตสมรสของคริสตชน

คูหนึ่ง	สิ่งที่ข�พเจ�จะกล�วตอไปเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	คือ

คว�มรูที่ไดรับจ�กบิด�ม�รด�ของข�พเจ�และคูสมรสทั้งหล�ย

ที่ข�พเจ�เคยสนทน�เกี่ยวกับคว�มหม�ยของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	

ซึ่งเปนคูสมรสที่อยูในขบวนก�รครอบครัวคริสตชนและก�ร

พบปะของคูสมรส	(Christian	Family	Movement	and	Marriage	

Encounter)	รวมถึงคูสมรสหล�ยรอยคูที่ข�พเจ�ไดเปนผูเตรียม 
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ใหเข�รับศีลสมรส	คูสมรสเหล�นี้มักบอกข�พเจ�เกี่ยวกับ

คว�มสำ�คัญพิเศษซึ่งพวกเข�พบในศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้	

ขณะท่ีข�พเจ�รำ�พึงเกี่ยวกับขอคว�มในพระคัมภีรซ่ึงคูสมรส

ไดเลือกสำ�หรับจ�รีตพิธีสมรสของพวกเข�	และใหข�พเจ�

เทศนเกี่ยวกับขอคว�มนั้น	ข�พเจ�จึงไดขอสรุปว�	ก�รสมรส

เกี่ยวของกับก�รเริ่มดำ�เนินโครงก�รชีวิตใหมโครงก�รหนึ่ง

โครงการชีวิตใหม่

	 เร�แตละคนมีบ�งส่ิงท่ีเร�ตองก�รทำ�ดวยชีวิตของเร�	

น่ันคือบ�งส่ิงท่ีเร�ตองก�รจะเปน		เร�อ�จตองใชเวล�สักครูหน่ึง

เพื่อคนห�ว�	“บ�งสิ่ง”	นั้น	คืออะไร		แตในที่สุดก็เกิดโครงก�ร

ชีวิตหนึ่ง	 ไมว�จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ต�ม	 สำ�หรับข�พเจ�	 ดู

เหมือนว�	 ขณะที่ผูคนกำ�ลังดิ้นรนเพื่อใหมีชีวิตอย�งนั้น	 ไมว�

จะเปนอะไรก็ต�ม	อ�ทิเชน	เปนศัลยแพทยผูเชี่ยวช�ญ,	เปนครู

อนุบ�ลที่ดีที่สุดซึ่งเคยมีชีวิตอยู,	 เปนเจ�ของฟ�รม	 หรืออะไร

อื่นอีกที่พวกเข�อย�กจะเห็นชีวิตของพวกเข�เกี่ยวของดวย	ซึ่ง

บ�งครั้งพวกเข�ตองพบกับอีกคนหนึ่งที่ถูกใจเข�ม�กจนกระทั่ง

คว�มรักของเข�ตอบุคคลอื่นนี้เข�ม�แทนที่เป้�หม�ยชีวิตและ

คว�มทะเยอทะย�นอื่นๆทั้งหมดเลยทีเดียว	แลวเข�ก็ตอง

ยอมรับทำ�โครงก�รชีวิตใหม

	 พวกเข�คอยๆคิดไดว�เป้�หม�ยอันดับแรกของเข�ใน

ตอนนี้กำ�ลังจะเปนชีวิต	คว�มสุข	คว�มศักดิ์สิทธิ์ของคนอ่ืนผู
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ดึงดูดใจเข�นี่เอง		คว�มดีของคนคนนี้กล�ยเปนสิ่งสำ�คัญเหนือ

คว�มปร�รถน�และคว�มใฝ่ฝนที่พวกเข�เคยมีสำ�หรับตนเอง		

และเมื่อคนอื่นที่พวกเข�พอใจนั้นตัดสินใจแบบเดียวกัน	ทั้ง

คูก็รวมเดินท�งสูก�รประจญภัยใหมทั้งหมดดวยกัน	สำ�หรับ

ข�พเจ�ดูเหมือนสิ่งนี้คือ	คว�มหม�ยพื้นฐ�นของศีลศักดิ์สิทธิ์

แหงก�รสมรส

	 ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เปิดเผยมิติด�นศ�สน�ของก�รสมรส		

นอกจ�กมิติด�นธรรมช�ติของมนุษย	ด�นสังคมและด�น

กฎหม�ยของก�รสมรส	ซึ่งลวนเปนเครื่องหม�ยส�ธ�รณะ

ที่แสดงว�บุคคลหนึ่งมอบทั้งก�ยและใจแกอีกคนหนึ่ง	ก�ร

แตงง�นที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ยังเปนถอยแถลงเกี่ยวกับพระเจ�ที่

กระทำ�ตอหน�ส�ธ�รณชน	ก�รฉลองของแตละศีลศักดิ์สิทธิ์

ลวนเปิดเผยบ�งสิ่งเกี่ยวกับสภ�พคว�มเปนจริงที่สำ�คัญที่สุด

ว�	พระเจ�ทรงเปนใครและสำ�หรับเร�พระเจ�คือใคร

	 บอยคร้ังขอคว�มในพระคัมภีรมักกล�วถึง	คว�มสัมพันธ

ระหว�งพระเจ�กับประช�กรของพระองคดวยว�ทกรรมซ่ึง

เกี่ยวกับก�รสมรส	คริสตชนสมัยเร่ิมแรกซึ่งไตรตรองเกี่ยวกับ

คว�มรักของพระคริสตเจ�ตอเร�ก็ใชภ�พพจนนี้ดวย	พระคริสต

เจ�และพระศ�สนจักรอ�แขนรับคว�มรักและก�รมอบตนเอง

แกกันและกัน	เชนเดียวกับส�มีและภรรย�กระทำ�ตอกันดังนี้	

“เพร�ะเหตุนี้	 ช�ยละบิด�ม�รด�ของเข�ไปผูกพันอยูกับภรรย�	

และท้ังสองจะเปนเน้ือเดียวกัน”	 ...น่ีคือธรรมล้ำ�ลึกประก�รหน่ึง
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ที่ยิ่งใหญนัก	ซึ่งข�พเจ�กำ�ลังประยุกตใชสำ�หรับพระคริสตเจ�

กับพระศ�สนจักร	(อฟ	5:31-32)

การแต่งงานแบบคาทอลิก

	 ก�รแตงง�นมีอยูน�นแลวกอนพระเยซูประสูติ	บิด�

และม�รด�ของพระองคเข�พิธีแตงง�นกัน	และอย�งนอยท่ีสุด

อัครส�วกบ�งคนก็แตงง�นแลว	เชนในพระวรส�รสหทรรศน	

3	 ฉบับ	 ที่เร�ไดยินเรื่องเกี่ยวกับแมย�ยของเปโตร	 (มธ	 8:14,	

มก	1:30,	ลก	4:38)	 ในพระศ�สนจักรสมัยเริ่มแรก	คริสตชนก็

แตงง�นเหมือนคนอ่ืนๆในวัฒนธรรมท่ีพวกเข�อ�ศัยอยู	 คริสตชน

จึงคอยๆเริ่มเห็นว�	คว�มเปนหนึ่งเดียวของส�มีกับภรรย�ที่รัก

กันไมเพียงแตแสดงใหพวกเข�เห็นคุณค�ของครอบครัวเท�นั้น	

แตยังทำ�ใหซ�บซึ้งในคุณค�ของพระเจ�ดวย

	 มีอยูสมัยหน่ึงท่ีบิด�ของเจ�ส�ว	(ในฐ�นะเจ�ของ)	ไดนำ�	

(ล�ก)	ตัวเจ�ส�วม�ตอหน�เจ�หน�ที่ปกครอง	และแลกเปลี่ยน

ตัวเธอกับเงินจำ�นวนหน่ึง	(เงินสินสอด)	ท่ีฝ่�ยเจ�บ�วเปนผูจ�ย

	 เมื่อบิด�ไม	 “ข�ย”	หญิงส�วอีกตอไปแลว	 	บิด�ก็	 “ยก

เธอใหเข�ไป”	ปจจุบันคูสมรสหล�ยคูเห็นว�เครื่องหม�ยนี้

ขัดแยงกับคว�มหม�ยของพิธีแตงง�นของพวกเข�	พวกเข�

ตองก�รใหพิธีของพวกเข�แสดงออกอย�งชัดเจนว�	เปนสิ่ง

ที่ทำ�ใหเกิดครอบครัว,	คูครอง,	ก�รพ่ึงพ�กัน	พวกเข�จึงจัด

กระบวนใหผูดูแลเจ�บ�วเจ�ส�วเข�สูพิธีพรอมกันเปนคู	เจ�บ�ว
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เข�พิธีพรอมกับบิด�ม�รด�ของเข�	และเจ�ส�วก็ม�พรอม

กับบิด�ม�รด�ของเธอ	ที่ด�นหน�โบสถคูบ�วส�วแสดงก�ร

ละจ�กบิด�ม�รด�ของตนอย�งเปนสัญลักษณและม�อยูคูกัน	

พรอมกับกล�วคำ�ตอนรับทุกคนในท่ีประชุมและเชิญชวนให

ภ�วน�ขอพระเจ�อวยพรแกสิ่งที่พวกเข�จะทำ�ตอไปในไมช�

	 จ�กนั้นคูบ�วส�วม�อยูตอหน�หมูคริสตชนผูรวมพิธี

และส�บ�นว�	คว�มรักของพวกเข�จะเปนเครื่องหม�ยและ

ศีลศักด์ิสิทธ์ิแสดงคว�มรักของพระเจ�สำ�หรับเร�	ย่ิงไปกว�น้ัน

ทั้งชุมชนก็ภ�วน�เพื่อพวกเข�และกับพวกเข�	เพื่อเร�จะได

ยอมรับเครื่องหม�ยนี้	และเร�จะไดสนับสนุนก�รปฏิบัติต�ม

คำ�มั่นสัญญ�ของพวกเข�ดวยคว�มรักที่ซื่อสัตยของเร�

การแต่งงานเป็นของใคร

	 เจ�ส�วและเจ�บ�วเองคือผูประกอบพิธีสมรส	 พระสงฆ,	

ผูดูแลทั้งสองฝ่�ยและบรรด�ผูรวมพิธีเปนพย�นรับรูสิ่งที่เจ�

ส�วและเจ�บ�วกระทำ�	เจ�ส�วและเจ�บ�วก�วออกม�ข�ง

หน�ที่ประชุม	แลวพระสงฆและพย�นบุคคลท่ีเปนท�งก�ร

จึงประก�ศคำ�มั่นสัญญ�ของพวกเข�ใหไดยินทั่วกัน	ปจจุบัน

คูบ�วส�วสวนม�กเลือกท่ีจะกล�วเนื้อคว�มคำ�มั่นสัญญ�

ทั้งหมดของพวกเข�ตออีกฝ่�ยหนึ่ง	ม�กกว�พูดเพียงว�	“ครับ/

คะ”	พวกเข�แลกแหวนที่เปนเครื่องหม�ยแหงคว�มรักและ

คว�มซื่อสัตยของพวกเข�	พรอมทั้งประทับตร�คำ�มั่นสัญญ�
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ดวยรอยจุมพิต

	 ต�มปกติ	เมื่อค�ทอลิกสองคนแลกคำ�มั่นสัญญ�ในพิธี

สมรส		พวกเข�ก็ทำ�เชนนั้นดวยในระหว�งพิธีบูช�ขอบพระคุณ		

ทุกสิ่งที่พิธีสมรสแสดงออกม�เกี่ยวของกับคว�มรักและ

คว�มปร�รถน�ของพระเจ�ที่จะเปนหนึ่งเดียวกับเร�	พิธีบูช�

ขอบพระคุณแสดงออกดวยวิธีที่อบอุนกว�	มีก�รนำ�แผนปง

และเหล�องุนไปยังพระแทน	พระสงฆประก�ศคำ�ภ�วน�

สรรเสริญและขอบพระคุณ	(บทภ�วน�ศีลมห�สนิท)	และพวก

เร�เข�ใกลพระแทนเพื่อรับศีลมห�สนิท	 ซึ่งเปนเครื่องหม�ยที่

มีชีวิตอันแสดงพระประสงคจะเปนหนึ่งเดียวกับเร�	ตอจ�กนั้น

เปนบทภ�วน�ท�ยพิธี	 สงคูบ�วส�วและกลุมคริสตชนทั้งหมด

ออกไปเพื่อเปนพย�นถึงคว�มรักของพระเจ�สำ�หรับโลก

	 ก�รสมรสเปนพันธสัญญ�หนึ่ง	“ซ่ึงช�ยและหญิงสร�ง

ข้ึนระหว�งเข�ท้ังสอง	เพ่ือคว�มสัมพันธกันตลอดชีวิต”	(คำาสอน

พระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1601)	ต�มปกติเร�คิดถึงพันธ

สัญญ�นี้ในเงื่อนไขท่ีคอนข�งเปนเร่ืองสวนบุคคลและเฉพ�ะ

แตละคน	พันธสัญญ�นี้มีอยูเพื่อคว�มดีของคูบ�วส�วและ

คว�มดีของบรรด�บุตรของพวกเข�	บ�งครั้งเร�คิดถึงพิธี

สมรสที่ตั้งพันธสัญญ�นี้ว�เปนของคูบ�วส�ว	ร�วกับเปนก�ร

แตงง�นของพวกเข�เท�นั้น

	 สภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่สองเตือนเร�ว�	 พันธสัญญ�ใน

ก�รแตงง�นมีอยู	มิใชเพียงเพื่อคว�มดีของคูสมรสและลูกๆ
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ของพวกเข�เท�นั้น	แตยังเพื่อคว�มดีของพระศ�สนจักรและ

คว�มดีของสังคมทั่วไปดวย	(ดู Church in the Modern World 

ข้อ 48)

	 หล�ยปหลังจ�กสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่สอง	ก�ร

เปลี่ยนแปลงหนึ่งที่สำ�คัญที่สุดเกิดขึ้นในคว�มเข�ใจของเร�

เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์คือ	เร�ไดเริ่มตระหนักม�กยิ่งขึ้นว�	ศีล

ศักดิ์สิทธิ์	“ไมใชเรื่องสวนบุคคล	แตเปนก�รฉลองที่เปนของ

พระศ�สนจักร...พิธีต�งๆที่แสดงคว�มสัมพันธกับพระเจ�

เกี่ยวของกับพระก�ยที่เปนพระศ�สนจักรทั้งหมด...พิธีกรรม

ต�งๆแสดงใหเห็นพระก�ยทั้งครบและมีผลตอพระก�ยทั้ง

ครบ”	(สังฆธรรมนูญเกี่ยวกับพิธีกรรม ข้อ 26)

	 เปนที่แนชัดว�	ก�รแตงง�นมีก�รเกี่ยวของอย�งใกลชิด

เปนสวนตัวกับเจ�บ�วเจ�ส�ว	ดวยขอเท็จจริงที่สำ�คัญหล�ย

อย�งทำ�ใหเห็นว�ก�รแตงง�นเปนของพวกเข�	แตก�รแตงง�น 

ของคริสตชนยังเปนเหตุก�รณหนึ่งที่น�ตื่นเตนของพระ

ศ�สนจักร	หนังสือคำ�สอนพระศ�สนจักรค�ทอลิกอธิบ�ยว�	

ในจ�รีตละตินก�รทำ�พิธีสมรสระหว�งคริสตชนสองคน		

โดยปกติจะทำ�ในระหว�งพิธีบูช�ขอบพระคุณ	เพร�ะ

ศีลศักด์ิสิทธิ์ทุกประก�รมีคว�มเกี่ยวโยงกับธรรมล้ำ�ลึก

ปสก�ของพระคริสตเจ�	ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ		คว�ม

หวังที่ไดจ�กพันธสัญญ�ใหมถูกทำ�ใหเปนจริง	พันธ

สัญญ�ใหมท่ีพระคริสตเจ�ทรงรวมพระองคเองกับพระ
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ศ�สนจักร	เจ�ส�วที่รักของพระองค	ซึ่งพระองคทรง

ยอมสละพระองคเองใหตลอดไป	ดังนั้น	จึงเปนก�ร

เหม�ะสมที่คูบ�วส�วจะแสดงก�รยินยอมมอบตนแก

กันและกันอย�งชัดเจน	 ผ�นก�รมอบชีวิตของพวกเข�

เข�รวมเปนหนึ่งเดียวกันกับก�รยอมมอบตนเองของ

พระคริสตเจ�	 เพื่อพระศ�สนจักรของพระองคที่เกิดขึ้น

ในพิธีมิสซ�	 และอ�ศัยก�รรับศีลมห�สนิท	 พวกเข�ก็มี

สวนรวมในพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตดวย

กัน	และจะกอเกิดเปน	“ก�ยเดียว”	ในพระคริสตเจ�	

(คำาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1621)

อะไรเป็นการสมรส?

	 บ�งครั้งเร�ส�ม�รถเรียนรูเกี่ยวกับบ�งสิ่งไดม�กม�ย

ดวยก�รมองสิ่งตรงข�ม	เร�ส�ม�รถเรียนรูเกี่ยวกับศีลสมรส

ไดโดยก�รพิจ�รณ�สิ่งที่นำ�พระศ�สนจักรไปสูก�รเห็นว�สอง

คนไมเคยแตงง�นกันอย�งแทจริง	 	 ในกรณีก�รประก�ศว�ก�ร

สมรสเปนโมฆะ

	 “ก�รประก�ศว�ก�รสมรสเปนโมฆะ	 เปนเพียงวิธีหย�ร�ง

อย�งหนึ่งของช�วค�ทอลิก”	 ข�พเจ�เคยไดยินหล�ยคนกล�ว

เชนนี้ในหล�กหล�ยกรณีแวดลอม	 (และบ�งครั้ง	 ข�พเจ�ก็รูสึก

ว�	 มีคว�มจริงอยูในคำ�กล�วนี้ดวย)	ถึงกระนั้นข�พเจ�ก็ยังคง

ม่ันใจว�	ก�รประก�ศเปนโมฆะแตกต�งจ�กก�รหย�ร�งอย�ง
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ม�ก	ก�รหย�ร�งคือก�รยกเลิกก�รสมรสต�มกฎหม�ย	สวน

ก�รประก�ศใหก�รสมรสเปนโมฆะคือ	ก�รประก�ศอย�งเปน

ท�งก�รว�	ศีลสมรสที่ถูกตองไมเคยเกิดขึ้นเลย

	 ก�รแตงง�นแบบคริสตชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อฝ่�ย

หญิงและฝ่�ยช�ยมีคว�มส�ม�รถเข�สูศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	โดย

แตละคนตองส�ม�รถมอบของขวัญเชนนั้นได	คว�มส�ม�รถ

น้ีจะพัฒน�ข้ึนทีละนอย	เม่ือคร้ังท่ีเร�ยังเปนเด็ก	บิด�ม�รด�

คอยๆพร่ำ�สอนเร�ใหรูจักเปนคนโอบออมอ�รีดวยก�รให

สิ่งของเปนอันดับแรก	แลวจึงเปนก�รใหตัวเร�เอง	เร�เคยถูก

สอนใหแบงปนของเลน	รถจักรย�นและเคกของขวัญวันคล�ย

วันเกิด	เร�คอยๆเรียนรูก�รแบงปนเวล�และตัวเร�เอง

	 ก�รเรียนรูทีละเล็กทีละนอยที่จะอุทิศตนเองนี้คือ	 ก�ร

ตระเตรียมท่ีจำ�เปนสำ�หรับก�รสมรส	คนที่ยังไมเคยฝกเดิน

ม�อย�งเพียงพอบนหนท�งสูคว�มเปนผูใหญท่ีใจกว�ง	ยอม

ไมส�ม�รถสร�งชีวิตสมรสแทจริงได	แมว�ช�ยหรือหญิงนั้น

อ�จส�ม�รถพอที่จะแบงปนหองพักหรือมีลูกไดอย�งดี

	 มีหล�ยเหตุผลว�	ทำ�ไมคนสองคนจึงไมส�ม�รถเอ�

ชีวิตของตนเข�รวมโครงก�รสมรส	ไมใชเพร�ะข�ดคว�มใจ

กว�งอย�งน�ตำ�หนิเสมอไป	บ�งครั้งกลับปร�กฏชัดภ�ยหลัง

พิธีสมรสว�	ไมมีก�รแตงง�นเลยตั้งแตแรก	ก�รประก�ศตอ

ส�ธ�รณะว�ไมเคยมีก�รแตงง�นอยูจริง	 คือสิ่งที่ช�วค�ทอลิก

เรียกว�	ก�รประก�ศใหก�รสมรสเปนโมฆะ	(Annulment)
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	 พระศ�สนจักรมิไดกล�วว�ศีลสมรสส้ินสุดลง	เพร�ะเร�

ถือว�	 คว�มรักของส�มีภรรย�คือ	 เครื่องหม�ยแสดงคว�มรัก

มั่นคงของพระเจ�ที่มีตอเร�

	 คว�มรักของพระเจ�ตอเร�ไมเคยจบสิ้นลงดวยก�รหย�

ร�ง	พระเจ�ทรงซื่อสัตยแมเร�จะไมซื่อสัตย	พระศ�สนจักร

รองขอว�	แมบุคคลหนึ่งในคูสมรสคูหนึ่งจะไมซื่อสัตยตอพันธะ

ก�รแตงง�น	อีกฝ่�ยหนึ่งซึ่งยังคงซื่อสัตยอยูนั้น	จะส�ม�รถ

เปนสักขีพย�นที่หนักแนนตอประช�คมในเรื่องวิถีท�งที่

พระเจ�ทรงรักเร�

พันธสัญญาการสมรสของเรากับพระเจ้า

	 ในแตละศีลศักด์ิสิทธ์ิมีหน�ต�งบ�นหนึ่งเปิดอยู	และ

เร�เห็นคว�มล้ำ�ลึกของพระเจ�กับแผนก�รของพระองคสำ�หรับ

ก�รชวยใหรอดไดอย�งเลือนร�ง	ในก�รแตงง�นของคริสตชน

เร�เห็นว�	พระเจ�ไมทรงพอพระทัยที่จะดำ�รงอยูต�มลำ�พัง		แต

ทรงเริ่มดำ�เนินโครงก�รชีวิตใหมทั้งหมด	พระเจ�ทรงสร�งเร� 

และสรรพสิ่งที่มีอยูทั้งหมดจ�กคว�มรัก	พระเจ�ทรงซื่อสัตย

เสมอไมว�อะไรจะเกิดขึ้น	ไมว�เร�จะซื่อสัตยหรือไมซื่อสัตย

ก็ต�ม	พระเจ�ยังคงซื่อสัตยเสมอ,	ไมว�เร�จะเดินวกเวียนไป

ในบ�ปหรือยังคงอยูในออมกอดแหงรัก	พระเจ�ก็ยังประทับ

อยูที่นั่นเสมอและพรอมที่จะโอบกอดเร�อย�งเคย
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	 เครื่องหม�ยแหงศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ส�มีและภรรย�มอบ

แกกันนี้ 	คือสิ่งที่ทั้งคู ใหแกทั้งประช�คมที่ เปนสักขีพย�น

ดวย	 ข�พเจ�เชนกันเคยกระทำ�สัตยปฏิญ�ณตอพระเจ�	 และ

พระองคก็ทรงทำ�สัตยปฏิญ�ณกับข�พเจ�ดวย	มีบ�งบ�งเวล�

ที่ข�พเจ�สงสัยว�	พระเจ�ยังสัตยซื่ออยูหรือไม	ข�พเจ�ไม

เคยเห็นพระเจ�	แตข�พเจ�ส�ม�รถเห็นคว�มซื่อสัตยของ

คูส�มีภรรย�คริสตชน	คว�มรักของพวกเข�ที่มีตอกัน	คือ

เครื่องหม�ยแหงศีลศักดิ์สิทธิ์และหลักฐ�นที่แสดงคว�มรัก

ของพระเจ�ตอข�พเจ�	ข�พเจ�เชื่อว�ชีวิตมนุษยของเร�ทั้ง

หล�ยเกี่ยวโยงกันดังเชนโครงสร�งของสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้น

ดวยก�รรวมขอผูกมัดต�งๆไวดวยกัน	คว�มซ่ือสัตยตอคำ�มั่น

สัญญ�ของพวกเข�ทำ�ใหคำ�ม่ันสัญญ�ทั้งหล�ยของข�พเจ�เอง

แข็งแกรงขึ้น

	 เรื่องพันธสัญญ�นี้เปนคว�มเรนลับที่ยิ่งใหญอย�ง

แทจริง	มันเปนสิ่งที่ข�พเจ�รูสึกอยูลึกๆทุกครั้งที่ข�พเจ�รวม

พิธีสมรสของคริสตชน	และทุกครั้งที่ข�พเจ�ไดพบคว�มรักของ

ส�มีและภรรย�ที่แสดงถึงศีลศักดิ์สิทธิ์

ความรักในลำาดับต่างๆของชีวิตสมรส

	 ในก�รไตรตรองของเธอเกี่ยวกับชีวิตสมรสนั้น	แครอล	

ลือแบริ่ง	(Carol	Luebering)	ผูเขียนยังจำ�ไดว�	ตั้งแตปแรกๆสุด

ของชีวิตสมรส	 เธอไมเคยสงสัยแมแตนอยว�	ก�รแตงง�นตอง
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เปนกระแสเรียกของเธอโดยเธอบรรย�ยไวดังนี้

	 ก�รแตงง�นเปนกระแสเรียกอย�งหนึ่ง	ซึ่งดิฉันไดเรียนรู

ตั้งแตอยูในโรงเรียนค�ทอลิกระดับประถมศึกษ�	และดิฉันรูสึก

มั่นใจว�	ก�รแตงง�นเปนกระแสเรียกของดิฉัน		ดิฉันแปลกใจที่

ดิฉันไดคะแนนดีในก�รเขียนเรียงคว�มเรื่องกระแสเรียก	ซึ่งเปน

ง�นที่ครูกำ�หนดใหตอนเรียนอยูในเกรด	8		เพร�ะดิฉันไดเขียน

เกี่ยวกับก�รแตงง�นและคว�มเปนแม	บรรด�ผูที่ปร�รถน�	“สิ่ง

ที่สูงสงกว�”	เขียนเกี่ยวกับคว�มเปนพระสงฆและชีวิตนักบวช	

หรืออย�งนอยที่สุดนั่นก็เปนวิธีก�รคิดแบบธรรมด�

	 ตั้งแตยุคของคริสตชนโบร�ณ	 โดยทั่วไป	 ก�รสมรสถูก

มองว�เปนก�รเลือกที่สำ�คัญนอยกว�	นักบุญเป�โลถือว�	ก�ร

แตงง�นเปนก�รยอมต�มก�รเรงเร�ท�งเพศของมนุษย	ซ่ึงดี

กว�ก�รเร�รอนดวยตัณห�	(ดู	1คร	7:6-9)	พระศ�สนจักรสอน

ว�	 ก�รมีเพศสัมพันธในชีวิตสมรสมีจุดหม�ยหลัก	 (คือก�รให

กำ�เนิดบุตร)	และจุดหม�ยรอง	(คือก�รชวยเหลือกันของคูสมรส

และก�รเยียวย�บำ�บัดคว�มปร�รถน�ท�งเพศ)	 สภ�สังค�ยน�

ว�ติกันที่	2	กล�วย้ำ�เตือนว�	ก�รแตงง�นและคว�มรักฉันส�มี

ภรรย�ถูกกำ�หนดไวเพื่อใหกำ�เนิดบุตร		แลวเพิ่มเติมอีกว�	ก�ร

แตงง�นไมใชเพียงเพื่อใหกำ�เนิดบุตรเท�นั้น	แตยังเพื่อคว�มรัก

ที่มีตอกันระหว�งคูสมรสดวย	 (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 

50; ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ม.1055)
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	 ในวันแตงง�นของเร�	จ�รีตพิธีแสดงใหเห็นชัดเจนว�	

ก�รสมรสเปนเหมือนเครื่องหม�ยอย�งหนึ่งที่คูสมรสกระทำ�

ตอชุมชนแหงคว�มรักของพระคริสตเจ�เพื่อพระศ�สนจักร		

นั่นทำ�ใหดิฉันรูว�ก�รเรียนรูเพื่อที่จะกล�ยเปนเครื่องหม�ย

นั้นเปนก�รเรียกรองตลอดชีวิต	หรือก�รกระซิบของพระเจ�

ในหูอย�งสม่ำ�เสมอ	ในชวงเวล�หนึ่งของพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ไมได

มีเพียงก�รทำ�สัญญ�หนึ่ง	แตเปนกระบวนก�รตอเนื่องของ

ก�รคนพบพระเจ�และก�รเรียนรูว�พระเจ�ทรงเปนอย�งไร

ดวยประสบก�รณชีวิตสมรส	 	นับตั้งแตชวงดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทร

จนถึงย�มชร�	บทนี้จะสำ�รวจดูว�ของประท�นเหล�นั้นทำ�ให

ชวงเวล�ต�งๆในชีวิตของคูแตงง�นดูมีคว�มสุขยิ่งขึ้นเพียงใด	

และเสริมสร�งชีวิตของคนรอบข�งพวกเข�ใหสมบูรณขึ้นได

อย�งไร

การเรียนรู้พระนามอื่นของพระเจ้า

	 ในอดีตมีคนเคยกล�วว�	ไมมีคว�มประหล�ดใจใดที่

น�อัศจรรยเท�คว�มประหล�ดใจที่รูสึกว�ตนถูกรัก	เพร�ะ

นิ้วพระหัตถของพระเจ�ม�สัมผัสบนบ�ของเข�	คว�มรูสึกถึง

สัมผัสนั้นทำ�ใหโลกของคูสมรสสั่นไหวดวยคว�มประหล�ดใจ

และสอนพวกเข�ว�	พระน�มอื่นของพระเจ�คือ	คว�มรัก	-	

ต�มขอคว�มในพระคัมภีรที่ว�	“พระเจ�ทรงเปนคว�มรัก”	(ดู	

1ยน	4:7-16)	ข�พเจ�สงสัยว�เพร�ะคว�มรูสึกนั้นคือ	คว�มรัก 
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เปนอะไรบ�งอย�งที่ยิ่งใหญกว�บุคคลสองคน	ไมใชเพียง

คว�มตองก�รเข�พิธีสมรสอันง�มสง�ในโบสถเท�นั้น	ที่สงคู

สมรสไปยังประตูบ�นพักของพระสงฆเมื่อพวกเข�ตัดสินใจ

แตงง�นกัน	ก�รข�นรับโดยปกติในก�รพบปะกับพระเจ�คือ	

ก�รภ�วน�	และบทภ�วน�ในจ�รีตพิธีสมรสก็เชนเดียวกันกับ

บทภ�วน�ที่แตละคนพูดเบ�ๆอยูลำ�พังและบทภ�วน�ที่พวก

เข�พูดพรัอมกัน

	 บทภ�วน�ในพิธีเนนว�คูส�มีภรรย�คือ	ผูประกอบ

พิธีศีลสมรสเอง	พวกเข�กล�ยเปนเคร่ืองหม�ยที่มีชีวิตซ่ึงบง

บอกคว�มรักของพระเจ�ท่ีมีตอพระศ�สนจักร	ลำ�ดับแรกพวก

เข�แบงปนคว�มรักแกกันและกัน	แลวจึงขย�ยไปสูสังคมรอบ

ข�งพวกเข�	คุณลักษณะของชีวิตสมรสในมุมมองของศ�สน�

สะทอนคว�มรูสึกว�	 พระเจ�ทรงมีสวนในชีวิตสมรสทั้งในเวล�

ดีและเวล�ร�ย	ก�รประทับของพระเจ�คือ	สิ่งที่ทำ�ใหก�รสมรส

ของคริสตชนเปนศีลศักดิ์สิทธิ์อย�งแทจริง

การร่าเริงดีใจกับพระผู้สร้าง

	 นับตั้งแตอ�ดัมรูสึกตะลึงงันดวยคว�มประหล�ดใจใน

ส่ิงสร�งที่เหมือนเข�	และยังมีคว�มแตกต�งท่ีน�ร่ืนรมยอย�ง

ยิ่ง	ชวงดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทรเปนก�รเลนกันอย�งสนุกสน�นใน

สวนและก�รคนพบคว�มดีของก�รสร�ง	ขณะท่ีคูแตงง�นใหม

พิจ�รณ�อ�รมณคว�มรูสึกต�งๆในก�รมีเพศสัมพันธ	ไมว�
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จะเปนคว�มออนไหว,	 คว�มเร�รอนและคว�มชอบสนุก	 รวม

ถึงวิธีก�รหล�กหล�ยท่ีพวกเข�ส�ม�รถสร�งคว�มพึงพอใจแก

กัน	คูแตงง�นใหมขับรองพรอมกับนักประพันธบทเพลงสดุดี

ว�	 “ข�พเจ�ขอบพระคุณพระองคที่ทรงสร�งข�พเจ�ใหเปนดัง

ป�ฏิห�ริย	พระร�ชกิจของพระองคน�พิศวง”	(สดด	139:14)

	 คว�มยินดีในคว�มใกลชิดสนิทสนมท�งก�ยไมไดเปน

คว�มประหล�ดใจอย�งเดียว	ข�พเจ�นึกไมออกว�	คูสมรสใหม

รูจักกันนอยเท�ใด	ไมว�พวกเข�จะมีระยะเวล�ดูใจกันน�น

ขน�ดไหน	จนกระทั่งเร�มีคูบ�วส�วใหมม�เปนแขกในชวงสุด

สัปด�ห	ภรรย�รองตะโกนว�	“คุณรูไมใชหรือ?”		ตอบกลับคำ�พูด

ของส�มีที่บอกว�	“ผมไมเคยรูเรื่องนั้น!”

	 คว�มประหล�ดใจไมไดเปนเรื่องน�พอใจเสมอไป	

มนุษยช�ยหญิงต�งกันม�กกว�ที่ เห็น	ซึ่งอ�จเปนเพร�ะ

ธรรมช�ติหรือก�รอบรมเลี้ยงดู	และไมว�จะเปนคูสมรสใดก็มี

คว�มต�งกันในคว�มค�ดหวังเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัวที่พวก

เข�นำ�ไปสูชีวิตสมรส		อีกทั้งต�งกันในเรื่องบุคลิกภ�พ,	อุปนิสัย

ใจคอ,	รูปแบบปกติของก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	ภ�รกิจแรก

ของคูสมรสคือก�รเรียนรู	 (ไมจำ�เปนตองเข�ใจ)	 ว�อีกฝ่�ยเปน

อย�งไร

	 บ�งทีคว�มลึกลับเล็กนอยก็ชวยใหชีวิตสมรสคงคว�ม

น�สนใจตอไป	แตมันยังทำ�ใหข�พเจ�คิดว�	พระเจ�ทรงมี

อ�รมณขันที่ไมสิ้นสุดจริงๆ	เหตุใดหนอพระเจ�จึงทรงคิดว�	
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คว�มเปนหนึ่งเดียวแทจริงจะเปนไปไดระหว�งส่ิงสร�งทั้งสอง

ท่ีไมเหมือนกันอย�งม�กเชนนั้น	บ�งทีบิกแบง1	ที่ทำ�ใหเอกภพ

เกิดก�รหมุนอ�จเปนก�รหัวเร�ะของจักรว�ล		แนนอนอ�รมณ

ขันคือเกลือซึ่งชวยใหคว�มเพียรพย�ย�มเรียนรูที่จะอยูดวย

กันนั้นมีรสช�ติดีขึ้น	นี่คือขั้นตอนที่คูสมรสเร่ิมเรียนรูศิลปะของ

ก�รประนีประนอม	เพื่อจะรูจักซ�บซึ้งในเอกลักษณเฉพ�ะตัว

ของอีกคนในคว�มเปนหนึ่งเดียวที่แตกต�งจ�กชีวิตสมรสทั้ง

หล�ยของคูสมรสอื่นอย�งแนนอน		และนั่นเปนทักษะต�งๆ	ที่

ทำ�ใหชีวิตของชุมชนสมบูรณดวย

	 ก�รเริ่มตนชีวิตสมรสหม�ยถึง	ก�รเรียนรูที่จะปรับตัว

เข�กับคว�มแตกต�ง	คว�มแตกต�งเล็กนอยดูเปนเร่ืองใหญ

ท่ีน�กังวลสำ�หรับคูแตงง�นใหม	ตั้งแตวิธีที่จะแขวนกระด�ษ

ชำ�ระในหองน้ำ�หรือหย�ดน้ำ�แข็งบนตนคริสตม�ส	ระยะเวล�

ก�รสนทน�กอนอ�ห�รมื้อเช�ควรน�นแคไหน	จนถึงระดับ

คว�มสกปรกที่ทนไดม�กเพียงใด	แลวยังมีเร่ืองใหญกว�อยู

หล�ยเรื่องที่ตองห�คำ�ตอบ	นั่นคือก�รกำ�หนดบทบ�ท	ก�ร

เกี่ยวของกับบรรด�เขยหรือสะใภและก�รแบงกันทำ�ง�นบ�น

	 คว�มขบขันอ�จทำ�ใหก�รเดินท�งร�บร่ืน	แตก�รเดิน

ท�งก็ตองใชแรงม�กดวย	แลวก็ม�ถึงจุดหนึ่ง	(เปนคร้ังแรก	

ไมใชครั้งสุดท�ย)	ที่คว�มพอใจหมดสิ้นไป,	ที่ขอบกพรอง

ต�งๆปร�กฏเดนชัด,	ที่คว�มแตกต�งใหญเกินกว�จะจัดก�ร
1	 บิกแบง	 (the	 big	 bang,	 “ก�รระเบิดครั้งใหญ”)	 	 เปนแบบจำ�ลองของก�รกำ�เนิดและ

วิวัฒน�ก�รของเอกภพในจักรว�ลวิทย�,	จ�กส�ร�นุกรมวิกิพีเดีย	-	ผูแปล	



26 Catholic Update

ได		และก�รรักคูครองเหมือนก�รพย�ย�มรักศัตรูคนหนึ่งยิ่งขึ้น			

พระเยซูตรัสว�เปนไปไดที่จะรักแมศัตรู	อันที่จริง	 พระองคทรง

เรียกรองใหบรรด�ผูติดต�มพระองคทำ�	ดังนั้น	จึงตองยอน

กลับไปพิจ�รณ�อย�งละเอียดลออถึงสิ่งแรกที่ดึงดูดคนหนึ่ง

ม�ห�อีกคนหนี่ง,	เร่ืองเกี่ยวกับบุคคลนี้ที่ทำ�ใหชวงชีวิตหนึ่งที่

อยูดวยกันดูคุมค�กับคว�มพย�ย�ม	และมุงหน�ตอไปสูคว�ม

เข�ใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับคว�มหม�ยของก�รกล�วว�	พระเจ�

ทรงเปนคว�มรัก

พระเจ้าในฐานะบิดาและมารดา

	 โดยธรรมช�ติ	แทจริงคว�มรักคือ	ก�รใหชีวิต		 เริ่มจ�ก

ก�รใหชีวิตแกคูครองท่ีเปนก�รสร�ง	“เร�”	ดวยวัตถุดิบคือ	“คุณ”	

กับ	 “ฉัน”	 	 คว�มรักกันและกันของคูสมรสแผขย�ยไปมีผลตอ

คว�มสัมพันธกับผูคนอื่นๆ	 ไดแก	 เขยหรือสะใภ	 และเพื่อนๆ,	

ผูรวมง�นและเพื่อนรวมวัด		แลวในไมช�	คว�มรักก็พย�ย�มที่

จะมีเนื้อหนังที่แตกต�งซึ่งเปนบุตรของพวกเข�

	 ในปจจุบันพิธีศีลสมรสค�ทอลิกมีก�รขอใหคูสมรส

แสดงคว�มเต็มใจยอมรับบุตรที่พระเจ�ประท�นให	นั่นน�จะ

เปนเรื่องง�ย	แตอีกนัยหนึ่งมันก็อ�จจะย�กในก�รปรับก�ร

เลี้ยงดูบุตรใหเหม�ะกับสภ�พร�งก�ย	อ�รมณ	และก�รเงิน

ของคูสมรส	อนึ่งพวกเข�คงตองรูสึกเจ็บปวดเปนธรรมด�ที่ตอง

พบกับข�วร�ยเดือนว�	ยังไมมีวี่แววก�รเกิดของท�รกเลย	(เกิด
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อะไรขึ้นกับวลีที่ว�	“ข�พระองคยำ�เกรงพระองค	เพร�ะพระร�ช

กิจของพระองคอัศจรรย”)	คูสมรสบ�งคูอ�จจะไมเคยมีบุตร

หรือเลี้ยงบุตรบุญธรรมเลย	แตพวกเข�ไดรับเรียกใหรวมกับ

บิด�ม�รด�	(และคนโสดทั่วไปหรือคนโสดที่ถว�ยคำ�ปฏิญ�ณ

แดพระเจ�)	 เลี้ยงดูผูคนในครอบครัวขย�ยของพวกเข�,	 ในวัด	

และในโลกกว�งใหญ

	 คูสมรสสวนใหญจะกล�ยเปนบิด�ม�รด�	และจะคนพบ

ว�	บุตรคนหนึ่งทำ�ใหเสียดุลยภ�พของชีวิตสมรสที่มีม�น�น

กอนก�รเปนบิด�ม�รด�ใหมที่มีคว�มภูมิใจในบุตรของพวกเข�		

ก�รตั้งครรภทำ�ใหเกิดก�รแพทองและฮอรโมนแปรปรวน		สวน

ก�รรับบุตรบุญธรรมก็เปนกระบวนก�รหน่ึงที่น�หว�ดกลัวม�ก		

เพร�ะในที่สุดเจ�คนแปลกหน�ตัวนอยที่สองคนฟูมฟกนั้น	ก็

ไมใสใจตอสิ่งที่เปนคว�มค�ดหวังใดๆของพวกเข�อย�งเห็นได

ชัด

	 บิด�ม�รด�เข�ใจคว�มหม�ยในก�รเปรียบเทียบ

พระเจ�กับบิด�ที่น�รักหรือม�รด�ที่ไมเคยลืมบุตรของน�ง	

(อสย	49:15)	ก�รใหกำ�เนิดบุตรเปนก�รสัมผัสกับพระเจ�ใน

ระยะเวล�สั้นๆ	 และเปนเหตุก�รณเร�ใจไดอย�งน�ประหล�ด

ม�ก

	 ก�รเปนบิด�ม�รด�ทำ�ใหเข�ใจคำ�นิย�มใหมเกี่ยวกับ

คว�มรักท่ีว�	 ไมใชเพียงก�รจองมองเข�ไปในต�ของอีกคนหน่ึง	

แตเปนก�รรวมกันมองไปข�งนอกในทิศท�งเดียวกัน	บุตร



28 Catholic Update

ขย�ยสังคมของคูสมรส	 เด็กๆนำ�คนอื่นเข�ม�ในชีวิตของบิด�

ม�รด�	ไดแก	พวกเพื่อนเลนตัวนอย	และพอแมของเพื่อน,	ครู,	

เพื่อนสนิทของเข�,	คนรักคนแรกกับเขยหรือสะใภในอน�คต			

และในคว�มออนแอของบุตร	บิด�ม�รด�มือใหมพบขอได

เปรียบหนึ่งที่เปนคว�มฉล�ดเฉียบแหลมกว�ของพวกเข�	นั่น

คือพวกเข�ตระหนักถึงสิ่งที่คุกค�มเด็กๆในโลกนี้	ไดแก	ย�

เสพติด,	คว�มหิวโหย,	สงคร�ม	ซึ่งคุกค�มพวกเข�เองดวย,	

นอกจ�กนี้	บิด�ม�รด�ยังไดยินเสียงเรียกรองใหสร�งสรรค

โลกที่เด็กๆจะรับสืบทอดจ�กสม�คมครูและผูปกครองจนถึง

ขบวนก�ร	Bread	for	the	World2

	 ก�รเลี้ยงดูบุตรนำ�คว�มทุกขทรม�นม�ใหกับชีวิตสมรส

ดวยส�เหตุต�งๆ	เชน	ก�รอดนอนเพื่อดูแลท�รกแรกเกิด,	

ก�รเดินท�งไปสน�มฟุตบอลและหองสมุดอย�งตอเนื่องกับ

เด็กท่ีเติบโตข้ึน,	ก�รไปไหนม�ไหนไดเองในชวงวัยรุน,	และ

คว�มกดดันเพื่อใหบรรลุจุดหม�ยต�งๆที่เกิดขึ้นอย�งไมรูจบ		

ทำ�ใหเหลือเวล�	พลังง�น	หรือคว�มเปนสวนตัวเพียงเล็กนอย

สำ�หรับก�รท�นอ�ห�รท�มกล�งแสงเทียนกับเรื่องรักใคร	 และ

นอยกว�นั้นอีกม�กสำ�หรับก�รสนทน�อย�งจริงจัง	หรือก�ร

มีเพศสัมพันธโดยไมรีบเรง	น�ประหล�ดใจเล็กนอยที่คูสมรส

มีคว�มส�ม�รถอย�งม�กในก�รปลอยใหเรื่องร�วต�งๆผ�น

ไป	แลวเฝ้�คอยรังที่ว�งเปล�	โดยมองว�สภ�พเหล�นั้นเปน
2	Bread	for	the	World	คือขบวนก�รของพลเมืองคริสตชนที่ไมแบงฝ่�ยในสหรัฐอเมริก�	กอตั้ง

ขึ้นเพื่อหยุดยั้งคว�มหิวโหย-ผูแปล



29คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส

เหมือนจุดที่ใหคว�มหวังสำ�หรับก�รดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทรอีกครั้ง

	 รังว�งเปล�เปนท่ีพักอ�ศัยอันเงียบสงบสำ�หรับเพื่อน

เก�เหล�นี้	 	พวกเข�ส�ม�รถสนทน�กันไดโดยไมมีก�รรบกวน,	

มีเพศสัมพันธโดยไมมีคว�มกังวลใดๆ	และนอนหลับโดยไม

ตองมีเสียงประตูปิดหลังเด็กวัยรุนกลับบ�นเปนคนสุดท�ย

รบกวน	ก�รดิ้นรนเพื่อก�รไดรับคว�มยอมรับในอ�ชีพหนึ่งก็

ลดลง	สำ�หรับหล�ยคน	ชวงเวล�ที่มีคว�มผอนคล�ยเรื่องก�ร

เงินม�กขึ้นไดเร่ิมตน	คว�มรูสึกม่ันใจม�กขึ้นว�พวกเข�เองเปน

ใครยิ่งกว�ที่เคยรูสึกตอนเปนคูสมรสใหมๆ	ชวยใหพวกเข�

ส�ม�รถใสใจกับคว�มรูสึกซ�บซึ้งในพรสวรรคต�งๆที่พวกเข�

นำ�ม�สูชีวิตสมรสของพวกเข�

	 หล�นๆใหคว�มสำ�นึกใหมแกบทบ�ทของบุคคลหนึ่งใน

ประวัติศ�สตร	และดวยคว�มสำ�นึกใหมที่บุคคลหนึ่งไดรับทำ�ให

เข�มีคว�มตองก�รตรวจสอบสิ่งต�งๆที่สืบตอกันม�	แนนอน

ไมใชคว�มบังเอิญที่หล�ยคนสนใจสืบคนประวัติครอบครัวของ

ตนเองในชวงเวล�นี้	ปู่ย�ต�ย�ยจึงมีเรื่องร�วคว�มเชื่อหนึ่ง

สำ�หรับเล�สูคนรุนใหมสุด

ชีวิตสมรสในสภาพแวดล้อมใหม่

	 ก�รเกษียณอ�ยุผลักดันคูสมรสกลับไปสูภ�รกิจที่ย�ก

ลำ�บ�กของคูสมรสใหม	ก�รอยูกินฉันส�มีภรรย�อย�งเต็ม

เวล�ไมเหมือนกับก�รอยูรวมกันเฉพ�ะในตอนเย็นกับวัน 
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สุดสัปด�ห	แลวต�งคนต�งแยกย�ยกันไปต�มท�งของตนใน

ชวงกล�งวัน	บทบ�ทหน�ที่และคว�มรับผิดชอบทั้งหล�ยก็

ตองนิย�มกันใหม	บ�งทีอ�จจะตองมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ก�รจัดก�รส่ิงของต�งๆที่เคยเหม�ะสมม�น�นใหมทั้งหมด	

ก�รห�ท�งออกสำ�หรับพลังง�นที่ครั้งหนึ่งเคยหมดไปกับก�ร

ง�นและก�รจัดชวงเวล�ใหแตละคนไดทำ�ต�มคว�มสนใจ

ของตน	ลวนตองใชทักษะทั้งหมดของชีวิตสมรสในลักษณะ

ใหมขณะที่ทั้งสองคนเริ่มตนมีคว�มสุขและผอนคล�ยกับชวง

บั้นปล�ยชีวิตดวยกัน

	 เมื่อเริ่มตน	หญิงช�ยสัญญ�ที่จะรักกัน	“จนกระทั่งคว�ม

ต�ยม�พร�กเร�”	ในย�มส�ยัณหแหงชีวิตท่ีก�รพร�กจ�กกัน

ไมไดเปนเพียงคว�มเปนไปไดอีกตอไป	มันยังเปนสิ่งท่ีหลีก

เล่ียงไมไดดวย	 ผูประพันธพันธสัญญ�เดิมเขียนไวว�	 “คว�มรัก

นั้นแข็งแกรงเหมือนคว�มต�ย”	(อ�น	เพลงซ�โลมอน	8:6)			ใน

บรรด�	3	สิ่งที่ยืนยง	(คว�มเชื่อ	คว�มหวัง	และคว�มรัก)	คว�ม

รักยิ่งใหญท่ีสุด	(ดู	1คร	13:13)	คว�มมั่นใจว�ถอยคำ�เหล�

นั้นเปนจริง	นำ�พ�คูสมรสดำ�เนินชีวิตผ�นชวงเวล�หล�ยปอัน

เต็มไปดวยคว�มชื่นชมยินดีและคว�มเศร�โศกได	หล�ยคร้ังท่ี

พวกเข�ผิดหวังอีกฝ่�ยหนึ่ง	 และพวกเข�มักเริ่มตนใหมอีกครั้ง		

ตลอดชวงชีวิตสมรสศักดิ์สิทธิ์พระเจ�ประทับอยูใกลเสมอ	และ

ทรงเรียกรองเปนประจำ�ใหคูสมรสใกลชิดกันยิ่งขึ้นดวยคว�มรัก
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	 ต�มที่บทภ�วน�หนึ่งในจ�รีตพิธีแตงง�นประก�ศ	

คว�มรักคือตนกำ�เนิดของเร�,	กระแสเรียกตอเนื่องของเร�	

และก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จของเร�ในสวรรค	พวกเร�ในฐ�นะ

เปนประช�คมที่มีคว�มเชื่อ	เร�จึงมีสวนเกี่ยวโยงอย�งยิ่งกับ

ทุกก�รสมรสของคริสตชน	 ก�รมีลักษณะศรัทธ�ในศ�สน�ของ

คนที่สมรสแลวชวยเสริมสร�งชีวิตของเขตวัดทั้งหมด	 พวกเข�

ใหแบบอย�งก�รดำ�เนินชีวิตต�มกระแสเรียกของเร�หล�ย

ลักษณะ	 ไมว�เร�แตงง�นแลวหรือไมก็ต�ม	 ในที่สุด	 คว�มรัก

คือกระแสเรียกรวมกันของเร�ในฐ�นะคริสตชน	ไมว�เร�จะมี

สถ�นภ�พชีวิตเชนไร

	 พระศ�สนจักรค�ทอลิกจึงสอนอย�งจริงจังว�

คว�มรักในชีวิตสมรสคือคว�มรักอย�งสูงสงของมนุษย	

เพร�ะเปนคว�มรักใครระหว�งสองบุคคลที่พัฒน�ขึ้น

โดยคว�มตั้งใจ	และรวมเอ�คว�มดีของบุคคลทั้งครบไว

ดวย	คว�มรักแบบนี้จึงเสริมสร�งสภ�พของจิตใจและ

ก�รแสดงออกด�นร�งก�ยดวยท�ทีที่สงบไดอย�งดี

เยี่ยม	และทำ�ใหพวกเข�เปนสวนประกอบพิเศษ	และ

เครื่องหม�ยแหงมิตรภ�พอันคูควรกับชีวิตสมรส

	 องคพระผูเปนเจ�ผูประท�นของขวัญพิเศษต�งๆดวย

พระเมตต�ในชีวิตสมรสไดทรงฟ้ืนฟู	ทำ�ใหสมบูรณและยกระดับ

ชีวิตสมรส	 คว�มรักเชนนั้นซึ่งไดนำ�สวนที่เปนมนุษยและสวนที่
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เปนพระเจ�ม�รวมเข�ดวยกัน	นำ�คูสมรสไปสูก�รมอบตนเอง

แกกันอย�งเสรีดวยคว�มออนโยนและแบบแผนที่ไดถูกอบรม

ม�	พรอมทั้งแผซ�นเข�สูทั้งชีวิตของพวกเข�	(พระศาสนจักร

ในโลกสมัยนี้ ข้อ 49)

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 เหตุใดเร�จึงเรียกก�รสมรสว�เปนศีลศักดิ์สิทธิ์?

2.	 ก�รสมรสของใครบ�งเปนเคร่ีองหม�ยที่สร�งแรงบันด�ล

ใจใหคุณ?	อย�งไร?

3.	 ก�รสมรสมีผลกระทบตอสังคมในวงกว�งดวยวิธีใดบ�ง?



33คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส

บทที่ 2

ทำาไมศีลสมรสจึงทำาให้เกิดความแตกต่าง

	 พระศ�สนจักรสอนว�	 “ก�รสมรสและคว�มรักของคูสมรส	

มีไวเพื่อก�รใหกำ�เนิดบุตรและก�รอบรมบุตร	อันที่จริง	บุตร

คือของขวัญอันประเสริฐสุดในชีวิตสมรส	 และมีสวนเสริมสร�ง

คว�มดีของผูเปนบิด�ม�รด�อย�งม�ก...แตชีวิตสมรสไมใช

เพียงเพื่อก�รมีบุตร...แมในหล�ยกรณีท่ีคูสมรสอ�จจะมีคว�ม

ปร�รถน�อย�งยิ่ง	 พวกเข�ก็ไมมีบุตร	 	 ชีวิตสมรสก็ยังคงแสดง

ลักษณะก�รเปนชีวิตหนึ่งท่ีสมบูรณและก�รมีชีวิตรวมกัน”	

(พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 50)

	 ในบทนี้	 คุณเจเน็ต	 ดุซซิลลี	 แดเนียล	 (Janet	 Duccilli	

Daniel)	และ	คุณมิช	ฟินเลย	(Mitch	Finley)	ไมไดอภิปร�ยเพียง

ส�เหตุท่ีผูคนแตงง�นกัน	แตยังกล�วถึงส�เหตุที่คว�มเปนศีล

ศักดิ์สิทธิ์แหงก�รสมรสมีคว�มสำ�คัญตอคูสมรส		ตอครอบครัว	

และตอประช�คมรอบตัวพวกเข�ดวย
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ทำาไมจึงคิดว่าการสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง

	 คูส�มีภรรย�ที่ไดรับก�รสมรสแบบที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์

ประก�รหนึ่งมีขอไดเปรียบอย�งเด็ดข�ดเหนือคนอื่นที่ไมได

มีก�รสมรสแบบนี้	เม่ือส�มีและภรรย�คิดว�ก�รแตงง�นของ

พวกเข�เปนเคร่ืองหม�ยแสดงคว�มรักของพระเจ�	พวกเข�มัก

จะใหโอก�สพระเจ�เข�อยูในชีวิตสมรสของพวกเข�	พวกเข�

เปิดรับคว�มชวยเหลือของพระเจ�	พวกเข�สวดภ�วน�	พวก

เข�เห็นคว�มสัมพันธของพวกเข�เกี่ยวโยงกับพระเจ�	 พวกเข�

พรอมที่จะใหอภัยหรือกล�วว�	“ฉันขอโทษ”	เพื่อแสดงก�ร

เอ�ใจใสตอคูสมรส		พวกเข�ถือว�ชีวิตสมรสและครอบครัวของ

พวกเข�อยูในสภ�พก�รณที่สัมพันธกับพระเจ�	คูสมรสที่รับ

ศีลสมรสไมไดรับยกเวนปญห�ต�งๆ	 แตพวกเข�มีแหลงกำ�เนิด

คว�มอดทน,	 ปรีช�ญ�ณ	 และคว�มรักที่พวกเข�ส�ม�รถเอ�

ม�เพิ่มใหตนเองได

	 จ�รีตก�รสมรสแบบค�ทอลิกรับรองคว�มเปนจริงในศีล

สมรสอย�งชื่นชมยินดี	ดังนี้

เพื่อนๆท่ีรักของข�พเจ�	พวกท�นไดม�รวมกันใน

โบสถนี้	เพื่อองคพระผูเปนเจ�จะทรงประทับตร�และ

ทรงบันด�ลใหคว�มรักของพวกท�นเขมแข็ง	ตอหน�

ศ�สนบริกรของพระศ�สนจักรและหมูมวลสัตบุรุษนี้	

พระคริสตเจ�ทรงประท�นพรอย�งลนเหลือแกคว�ม

รักนี้		พระองคไดทรงบันด�ลใหพวกท�นศักดิ์สิทธิ์ดวย
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ศีลล�งบ�ปแลว		และบัดนี้	พระองคทรงบันด�ลใหพวก

ท�นอุดมสมบูรณและเขมแข็งขึ้นโดยศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษ

ประก�รหนึ่ง		เพื่อว�พวกท�นจะไดรับภ�ระหน�ที่แหง

ชีวิตสมรสดวยคว�มซื่อสัตยตอกันอย�งยั่งยืนตลอดไป

	 กอนที่พวกเข�จะแลกเปลี่ยนคำ�สัญญ�กัน	คูสมรสจึงได

รับก�รเตือนใหระลึกถึงขอไดเปรียบในคว�มศักดิ์สิทธิ์ของก�ร

สมรสของพวกเข�

เหตุใดจึงแต่งงาน

	 คุณเจเน็ตไดรวบรวมร�ยก�รส้ันๆเกี่ยวกับปญห�

ธรรมด�ส�มัญ	 สิ่งที่ค�ดหวังและคว�มตองก�รทั้งหล�ยซึ่งพบ

ไดง�ยในชีวิตสมรส	เธอแนะนำ�ว�	กอนก�รแตงง�น	คูสมรส

ควรถ�มตัวเองและถ�มอีกฝ่�ยหนึ่งว�เพร�ะเหตุใดพวกเข�จึง

ตองก�รแตงง�น	บ�งทีอ�จไมมีคำ�ตอบที่ถูกตองเลยสำ�หรับ

คำ�ถ�มนี้	แตมีคำ�ตอบผิดๆม�กม�ย	เชน	เพื่อหนีสถ�นก�รณไม

ดีที่บ�น,	 เพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	หรือเพร�ะดูเหมือนไมมี

คนอ่ืนอีกท่ีจะขอแตงง�น	แมก�รต้ังครรภ	(จึง	“ตองแตงง�น”)	ก็

ไมน�จะเปนเหตุผลที่เพียงพอสำ�หรับก�รแตงง�น	โดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่ง	 ถ�คูสมรสออนเย�วม�ก	 หรือคว�มสัมพันธของพวก

เข�ยังไมมั่นคง
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	 ทัศนคติตอก�รแตงง�นเปนสิ่งสำ�คัญดวย	โดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่ง	ในสภ�วะท่ีสังคมกำ�ลังมีคว�มคิดสับสนว�	ชีวิต

สมรสควรเปนอย�งไรแน	ชีวิตสมรสเปนขอผูกมัดถ�วรหนึ่งใช

ไหม	หรือเปนบ�งสิ่งที่จะยกเลิกไดง�ยๆ	ห�กชีวิตสมรส	“แค

ไมร�บรื่น”	หรือหนึ่งในคูครอง	“แคไมตองก�รจะมีชีวิตสมรส

อีกตอไป”	อย�งนั้นหรือ?	มันคือก�รเปนหุนสวนกันแบบหนึ่ง	

หรือคว�มเปนเผด็จก�รอย�งหนึ่งใชไหม?	คูรักคนหนึ่งหวัง

ใหอีกฝ่�ยหนึ่งม�ดูแลตนใชไหม?	และเรื่องคว�มซ่ือสัตยเปน

อย�งไร?		ชีวิตสมรสจะทำ�ใหมั่นใจคุณค�ใดๆไดบ�ง?

ใครจะล้างจาน

	 หล�ยสิบปม�แลว	ก�รเปนภรรย�หม�ยถึง	ก�รทำ�อ�ห�ร,	

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด	และก�รดูแลบ�นเรือนกับบุตร	ก�รเปน

ส�มีหม�ยถึง	ก�รเปนผูเลี้ยงดูครอบครัว	ผูที่รักษ�ระเบียบ

วินัยอย�งเครงครัดและเปนคนตัดสินใจในเรื่องต�งๆ	ทุกวันนี้

ไมเปนเชนนั้นเสมอไป	ส�มีภรรย�หล�ยคูกำ�ลังพิจ�รณ�และ

กำ�หนดบทบ�ทของพวกเข�ใหม

	 ตัวอย�งเชน	คูสมรสบ�งคูผลัดกันทำ�อ�ห�รและทำ�ง�น

บ�นที่น�เบื่อหน�ย	คนที่ทำ�อ�ห�รก็ไมตองทำ�คว�มสะอ�ด

ครัวตอนหลัง	ภรรย�รีดเสื้อเชิ้ตของส�มีเพื่อตอบแทนก�รที่

ส�มีล�งรถประจำ�สัปด�ห	ก�รสลับภ�รกิจต�งๆอย�งก�รจัด

ที่นอนกับก�รซักผ�	ภรรย�บ�งคนออกไปทำ�ง�นนอกบ�น
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ขณะที่ส�มีของเธออยูบ�น		คูสมรสบ�งคูถึงกับเขียนขอตกลงที่

ระบุชัดว�ใครรับผิดชอบง�นบ�นสวนไหน

	 ในภ�คปฏิบัติแลว	 ใครสักคนอ�จทำ�สิ่งที่นอกก�รตกลง

ไดตร�บเท�ที่ทั้งคูพอใจ	ดังนั้น	มันจึงเปนคว�มคิดที่ดีสำ�หรับคู

หมั้นที่จะม�ถกเถียงเร่ืองดังกล�วข�งตนว�	ถ�พวกเข�ทั้งคูจะ

ทำ�ง�นนอกบ�น	 แลวจะแบงง�นบ�นกันอย�งไร	พวกเข�ควร

ตัดสินใจดวยว�ฝ่�ยใดจะรับผิดชอบก�รตัดสินใจเร่ืองก�รเงิน	

อย�งเชน	ก�รลงทุน	ก�รทำ�ประกันชีวิต	ก�รซื้อรถยนตคันใหม	

หรืออ�จจะเปนก�รตัดสินใจรวมกัน

การพึ่งพากับการเป็นอิสระจากกัน

	 คูสมรสบ�งคูยึดถือวลีที่ว�	“และทั้งสองคนจะเปนเนื้อ

เดียวกัน”	แบบต�มตัวอักษร	พวกเข�ไปทุกแหงและทำ�ทุกสิ่ง

ดวยกัน	พวกเข�ยังคงอยูเคียงข�งกันตลอดในง�นเลี้ยงต�งๆ		

ถึงกับท้ิงเพื่อนๆและง�นอดิเรกที่แตละคนเคยแยกกันทำ�กอน

ก�รแตงง�น	เพื่อม�ทำ�กิจกรรมต�งๆซึ่งพวกเข�ส�ม�รถทำ�

รวมกันไดเรื่อยไป	และคว�มคิดที่คนหนึ่งน�จะไปสนุกสน�น

ตอนเย็นคนเดียวตองพบกับคว�มรูสึกหึงหวงและเจ็บปวดดวย

คำ�พูด	 เชน	 “คุณเลือกที่จะไปดูภ�พยนตรกับแครอล	 หรือไป

โยนโบวลิ่งกับริช�รดม�กกว�อยูกับฉันงั้นหรือ!”

	 อนึ่ง	คูสมรสอื่นกลับกระทำ�ร�วกับเปนคนโสดทั้งที่

แตงง�นแลว	บ�งครั้งวิถีของพวกเข�จะม�บรรจบกันตอน
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ท�นอ�ห�ร	และเวล�หลับนอน	 	นอกจ�กนี้หล�ยครั้งพวกเข�

จ�กกันไปหล�ยวันโดยไมไดเห็นหน�กันเลย	พวกเข�เพียงใช

น�มสกุลและเปนเจ�ของบ�นรวมกัน	แตคว�มเปนจริงพวกเข�

ไมไดใชชีวิตรวมกัน

	 บ�งทีระหว�งคว�มสุดโตง	 2	อย�งน้ีคือ	คว�มเปนกล�ง 

ท่ีมีคว�มสุข	โดยมีก�รจัดชวงเวล�ท่ีดีใหคูสมรสอยูรวมกันอย�ง

ม�กม�ย	และยังปลอยใหมีเสรีภ�พที่จะทำ�ต�มคว�มสนใจ

สวนตัวดวย	แตประเด็นนี้ก็ต�งกันไปสำ�หรับคูสมรสแตละคู		

คูสมรสจำ�เปนตองจริงใจตอกันสำ�หรับก�รพูดคุยเรื่องคว�ม

ตองก�รในก�รใชเวล�ดวยกันว�ควรม�กเท�ใด	และเกี่ยวกับ

สิ่งต�งๆที่พวกเข�ตองก�รทำ�ต�มลำ�พัง

	 คูสมรสยังจำ�เปนตองปรึกษ�ห�รือเรื่องเสรีภ�พในก�ร

คบเพื่อนต�งเพศของแตละฝ่�ยควรเปนอย�งไร	ถ�ภรรย�

ท�นอ�ห�รกล�งวันกับเพื่อนช�ยคนหน่ึงทุกสัปด�ห	ส�มีจะ

หงุดหงิดไหม?	ภรรย�จะรูสึกยุงย�กใจไหม	ถ�ส�มีใชเวล�

ตลอดเย็นในง�นเลี้ยงพูดคุยกับส�วสวยรวยเสนหคนหนึ่ง?		

“ก�รออกไปเที่ยวนอกบ�นกับหญิงส�วหรือช�ยหนุมอ่ืน”	

หม�ยถึงเสรีภ�พที่จะพูดคุยและเตนรำ�กับช�ยหนุมอื่นหรือ

หญิงส�วอื่นในบ�รหรือง�นเลี้ยงไดใชไหม?	คว�มหึงหวงเปน

พลังง�นที่มีฤทธิ์บอนทำ�ล�ยในทุกคว�มสัมพันธ		แตมันจะเกิด

ขึ้นแนถ�คูสมรสไมไดตกลงกันเก่ียวกับขอบเขตพฤติกรรมที่ทั้ง

คูยอมรับได
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อิทธิพลของครอบครัวขยาย

	 ครอบครัวเดิมของเร�มีสวนม�กในก�รสร�งคว�มค�ด

หวังของเร�เองเก่ียวกับก�รสมรสและชีวิตครอบครัว	ตัวอย�ง

เชน	ถ�บิด�ม�รด�ของเธอสนับสนุนทุกส่ิงเกี่ยวกับก�รกวด

วิช�ของเธอและค�ใชจ�ยในก�รศึกษ�ที่วิทย�ลัย	เธออ�จ

ตองพบกับก�รไมเห็นดวยของส�มีถ�เธอจะทำ�เหมือนบิด�

ม�รด�ของเธอเมื่อลูกของพวกเข�รบกวน	ถ�บิด�ของเข�ไม

เคยจุมพิตหรือแสดงคว�มรักม�รด�ตอหน�เข�	เข�อ�จจะไม

สบ�ยใจกับก�รเรียกรองของภรรย�ใหแสดงคว�มรักตอเธอ

	 คูสมรสบ�งคูมีโอก�สที่จะสังเกตครอบครัวของอีกฝ่�ย

อย�งใกลชิด	เธอรูว�บิด�ของส�มีเปนคนเจ�ระเบียบ	ขณะ

ที่ม�รด�ของเข�เปนคนออนโยนและเข�ใจคนอ่ืน	แตทั้งสอง

สนับสนุนลูกๆใหดีเลิศเรื่องกีฬ�		เข�รูว�ครอบครัวของเธอเนน

เรื่องก�รตั้งใจศึกษ�เล�เรียนและก�รเลือกอ�ชีพ,	 ใชก�รพูดคุย

กันดีๆม�กกว�ก�รลงโทษเมื่อมีก�รทำ�ผิดกฎ,	และครอบครัว

ใชวันหยุดพักผอนอย�งน�สนใจและมักมีค�ใชจ�ยสูงทุกป

	 ก�รเล�เร่ืองเหล�นี้ใหกันฟงจะชวยทำ�ใหคูสมรสใกล

ชิดกันม�กข้ึน	และมีคว�มเข�ใจพฤติกรรมของกันและกันลึก

ซึ้งขึ้น	สิ่งนี้ยังส�ม�รถชวยพวกเข�ใหไดพบเรื่องต�งๆในชีวิต

ครอบครัวที่ทั้งสองคนเห็นดวย	และเรื่องในครอบครัวที่พวกเข�

ตองก�รเปลี่ยนแปลง
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	 ก�รว�งกฎพื้นฐ�นบ�งอย�งเพื่อใหครอบครัวของพวก

เข�ปฏิบัติต�มยังเปนคว�มคิดที่ดีสำ�หรับคูสมรส	พวกเข�ควร

ตัดสินใจว�สม�ชิกครอบครัวจะม�เยี่ยมเยียนไดอย�งเสรีหรือ

ไม	หรือตองรอคอยใหพวกเข�เชิญ	และระบุชวงเวล�ที่พวกเข�

ไมอย�กถูกรบกวน	ควรกำ�หนดใหมีก�รเยี่ยมเยียนและใชวัน

หยุดดวยกันกับแตละครอบครัวอย�งเท�เทียม

การสื่อสาร

	 ก�รสื่อส�รกันอย�งเปิดใจและตรงไปตรงม�	พรอมกับ

บอกคว�มรูสึกต�งๆที่จำ�เปนอย�งม�กสำ�หรับก�รสร�งคว�ม

สัมพันธอันใกลชิดกันนั้น	ตองใชคว�มพย�ย�มและบ�กบ่ัน

พ�กเพียร,	 ก�รเปิดเผยตัวตนภ�ยในที่ลึกสุดของคนหนึ่งตออีก

ฝ่�ยเปนสิ่งที่น�กลัว	 เพร�ะมันมีคว�มเปนไปไดที่จะถูกปฏิเสธ,	

แตอีกท�งหนึ่งคือ	ชั่วชีวิตที่มีก�รสนทน�แบบไมม�กไปกว�

ก�รถ�มว�	“วันนี้คุณเปนอย�งไรบ�ง?”	หรือ	“มื้อเย็นนี้	เร�จะ

ท�นอะไรกันดี?”	ก�รที่สองคนส�ม�รถใชทั้งชีวิตรวมกันและไม

เคยรูจักกันจริงๆเลยน�วิตกกว�อีก	ก�รรูจักและก�รเปนที่รูจัก

อย�งลึกซึ้งก็คุมกับคว�มเสี่ยงดังกล�ว

	 ดวยเหตุนี้	คูรักควรพิจ�รณ�คุณภ�พก�รสื่อส�รของ

พวกเข�อย�งรอบคอบ	พวกเข�เพลิดเพลินในก�รคุยกับอีก

ฝ่�ยหนึ่งไหม?	พวกเข�บอกเล�คว�มคิดเห็นและคว�มรูสึก

ของกันอย�งตรงไปตรงม�โดยปร�ศจ�กคว�มกลัวถูกหัวเร�ะเย�ะ
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หรือถูกปฏิเสธไหม?	คูรักฝ่�ยหนึ่งพย�ย�มที่จะควบคุมอีกฝ่�ย

อย�งช�ญฉล�ดดวยคำ�ขู,	น้ำ�ต�หรือก�รบึ้งตึงไหม?	พวกเข� 

รูวิธีที่จะแกไขคว�มขัดแยงหรือแสดงคว�มโกรธในท�ง

สร�งสรรคหรือไม?

เงิน

	 เงินคือสถ�นก�รณสำ�คัญประก�รหน่ึงท่ีเปนคว�มขัดแยง

ในก�รแตงง�น		เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนคนหนึ่งส�รภ�พว�	“กอนเร�

แตงง�นกัน	บ๊อบกับฉันม่ันใจว�	 เร�จะไมมีปญห�เร่ืองก�รฝืดเคือง

เงินทอง		มันดูเหมือนจะเปนเชนนี้จริงๆในเวล�นั้น		และเร�ไม

ไดพย�ย�มแมแตก�รกำ�หนดงบ”		แตเธอยอมรับว�	“ฉันเด�ว�

เปนเพร�ะเม่ือกอนเร�ไมไดคิดถึงคว�มเปนจริงเกี่ยวกับร�ค�

ส่ิงของต�งๆ		ตอนน้ีเร�เปนหน้ี		ค�เช�บ�นของเร�กำ�ลังเพ่ิมข้ึน	

และฉันไมรูจะไปห�เงินม�จ�กไหน”

	 เร�ตองใชเงินในก�รดำ�รงชีวิตม�กเท�ไร?	กอนก�ร

แตงง�นคูรักหล�ยคูไมเคยคิดเร่ืองนี้	พวกเข�ใชชีวิตทั้งหมด

หรือสวนใหญท่ีบ�นของบิด�ม�รด�	และมีประสบก�รณนอย

เก่ียวกับค�เช�บ�น		ค�ประกัน		ค�อุปโภคบริโภค		ค�ส�ธ�รณูปโภค	

(เชนค�น้ำ�ประป�	 ค�ไฟฟ้�	 ค�โทรศัพท	 ฯลฯ)	 หรือค�รักษ�

พย�บ�ล	และบ�งทีแมคนที่เคยเลี้ยงดูตนเองม�หล�ยป	ก็

ยังมีปญห�ในก�รปรับนิสัยก�รใชจ�ยของพวกเข�	เพื่อให

ครอบคลุมค�ใชจ�ยของสองคนหลังจ�กที่พวกเข�แตงง�นกัน
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	 วิธีที่ดีที่สุดท่ีจะไดภ�พท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถ�นะก�รเงิน

ของคูสมรสคือ	 ก�รจัดทำ�งบประม�ณ	 กอนที่พวกเข�จะทำ�สิ่ง

นั้นได	พวกเข�ตองเรียนรูว�มีสิ่งใดที่พวกเข�ตองจ�ยสำ�หรับ

บ�นพักอ�ศัย	อ�ห�ร	เสื้อผ�		ส�ธ�รณูปโภคต�งๆ		ค�ประกัน		

ค�รักษ�พย�บ�ลและอื่นๆ	แลวพวกเข�จึงจะส�ม�รถสรุปได

ว�	พวกเข�จะมีเงินพอสำ�หรับค�ใชจ�ยของพวกเข�หรือไม	

และปรึกษ�กันว�จะตองปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม

	 แตนั่นไมใชจุดจบของก�รถกปญห�เรื่องเงิน	ใครจะ

จัดก�รเรื่องเงิน?	ใครจะรับผิดชอบดูแลใหจ�ยบิลตรงเวล�?		

บัญชีเงินฝ�กออมทรัพยกับบัญชีที่ใชเช็คถอนไดจะทำ�แบบ

รวมบัญชีหรือแยกบัญชีกันดี?	คูสมรสจะมีบัตรเครดิตไหม?	คู

สมรสฝ่�ยหนึ่งจะใชจ�ยเงินไดม�กแคไหนโดยไมตองปรึกษ�

อีกฝ่�ยหนึ่งกอน?	วันพักผอนประจำ�ป,	ก�รชมภ�พยนตร

ประจำ�สัปด�ห,	และก�รท�นอ�ห�รเย็นนอกบ�นเปนคว�ม

จำ�เปน	หรือถือเปนคว�มฟุ่มเฟือย?	เป้�หม�ยท�งก�รเงินของ

คูสมรสมีอะไรบ�ง	 (มีบ�นภ�ยใน	5	ป,	มีรถยนตคันใหม,	ก�ร

เที่ยวยุโรปหนึ่งครั้ง)?

เพศ (sex)

	 บ๊อบแตงง�นม�แลว	 8	 ป,	 เข�ยิ้มละไมขณะฟื้นคว�ม

หลังครั้งเก�กอนก�รแตงง�นซึ่งมีก�รค�ดหวังสำ�หรับคืนวัน

แตงง�นของเข�		เข�กล�วว�	“ผมแนใจว�	ผมจะมีเพศสัมพันธ
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กับจูดี้สัก	11-12	รอบ”		เข�พูดตอ	“ผมว�งแผนไวหมดแลวว�	

หลังจ�กสำ�เร็จแตละรอบ	ผมจะทำ�เครื่องหม�ยบนผนังหัวเตียง

ไวเพื่อเปนหลักฐ�นแทจริงที่รับรองคว�มเปนช�ยช�ตรีของ

ผม”

	 แตเช�วันรุงขึ้น	เข�ยอมรับว�ไมมีแมหนึ่งเครื่องหม�ย

บนผนัง	“เร�หมดแรงกันท้ังคู	หลังจ�กผ�นพิธีสมรสและง�น

เลี้ยงรับรอง,	ก�รนอนคือสิ่งเดียวที่อยูในใจของเร�”	บ๊อบเล�

ตอ	“แตผมลงเอยดวยคว�มดีใจที่เร�ไดรอคอย		มีคว�มเครียด

นอยม�กเมื่อเร�ทั้งสองไดนอนพักและผอนคล�ย”

	 ประสบก�รณของบ๊อบและจูด้ีเปนเร่ืองธรรมด�	คู

สมรสหล�ยคูพบว�	คืนวันแตงง�นของพวกเข�ไมใชชวงเวล�

ที่มีคว�มรักใครและคว�มตองก�รท�งเพศรุนแรง	แตเปนคืน

ที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยม�กที่สุดในชีวิตของพวกเข�	จึงไมใช

บรรย�ก�ศที่ดีที่สุดสำ�หรับก�รเริ่มคว�มสัมพันธท�งเพศ			เพื่อ

หลีกเลี่ยงคว�มรูสึกลมเหลวและผิดหวัง	 	 คูสมรสจึงควรเตรียม

ใจสำ�หรับคว�มเปนไปไดที่จะไมมีอะไรเกิดขึ้น	และอย�ลืม

เตรียมอ�รมณสำ�หรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไวดวย

	 และคำ�แนะนำ�เดียวกันนี้ก็นำ�ไปใชไดกับคูสมรสที่ผ�น

วันแตงง�นกันเปนเวล�น�นแลวดวย	 คูสมรสควรปรึกษ�ห�รือ

เรื่องคว�มถี่ของก�รมีเพศสัมพันธที่แตละคนคิดไว		มีพฤติกรรม

ท�งเพศที่รูสึกว�ผิดศีลธรรมหรือน�อับอ�ยบ�งไหม?		คูสมรส

พบว�แตละคนมีเสนหและคิดจะใหทั้งคูพอใจโดยก�รเปลือย
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ก�ยหรือไม?	พวกเข�จะรูสึกอิสระท่ีจะพูดคุยเกี่ยวกับคว�ม

รูสึกชอบและคว�มรูสึกไมชอบ,	 เสนอคำ�แนะนำ�เชิงสร�งสรรค

แกกัน,	ลองสิ่งใหมไหม?	ทั้งคูรูสึกสบ�ยใจในก�รคิดริเริ่มก�รมี

เพศสัมพันธไหม?

	 แมคนที่เคยมีเพศสัมพันธกอนจะเข�พิธีสมรสก็ส�ม�รถ

ไดประโยชนจ�กก�รพูดคุยเก่ียวกับคว�มสัมพันธน้ัน	พวกเข�

สบ�ยใจและพอใจกันไหม?	คว�มสัมพันธของพวกเข�จะ

เปลี่ยนไปอย�งไรขณะที่พวกเข�ดำ�เนินชีวิตสมรสตอไป?

บุตร

	 คูสมรสตองก�รมีบุตรกี่คน?		ถ�เธอตองก�ร	2	คนและ

เข�ตองก�ร	10	คน	พวกเข�จะประนีประนอมกันอย�งไร?		คน

หนึ่งจะรูสึกอย�งไรถ�อีกคนตัดสินใจว�เข�หรือเธอไมควรมี

บุตรเลยดวยเหตุผลสำ�คัญเกี่ยวกับอ�รมณหรือร�งก�ย?	ถ�คู

สมรสไมส�ม�รถมีบุตรได	 พวกเข�จะคิดถึงก�รรับบุตรบุญธรรม

หรือไม?	ถ�คูสมรสตัดสินใจจะยืดเวล�ก�รเปนบิด�ม�รด�

ออกไปกอน	พวกเข�จะใชวิธีก�รว�งแผนครอบครัวแบบใด?		

ทั้งคูตองรูสึกสบ�ยใจกับวิธีนั้น	และเนื่องจ�กวิธีก�รว�งแผน

ครอบครัวต�มธรรมช�ติแบบต�งๆตองมีก�รเตรียมตัวบ�งอย�ง	

จึงจำ�เปนตองมีก�รพูดคุยถึงเรื่องนี้อย�งดีลวงหน�	 คูสมรสจะ

รูสึกอย�งไรกับกรณีก�รตั้งครรภที่ไมไดว�งแผนไวลวงหน�?
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	 และก�รมีบุตรเปนเพียงก�รเร่ิมตน	ใครจะคอยดูบุตรใน

ทันทีท่ีเข�เกิดม�?	ถ�คูสมรสทั้งสองกำ�ลังเปนคนทำ�ง�น	คน

หนึ่งจะล�ออกเพื่ออยูบ�นเลี้ยงดูบุตร,	หรือพวกเข�ชอบก�ร

ห�พี่เลี้ยงเด็ก	หรือศูนยเลี้ยงเด็กกล�งวันม�กกว�?

	 คูสมรสจะใชระเบียบวินัยแบบไหน?	ถ�ส�มีม�จ�ก

บ�นที่มีก�รลงโทษดวยก�รเฆี่ยนตีอย�งหนัก		แมในก�รละเมิด

กฎเล็กนอย		สวนภรรย�ไมเคยถูกตีเลยตอนที่เปนเด็ก		ดังนั้น

เวล�ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแนวท�งในก�รฝกฝนวินัยบุตรรวมกัน

จึงไมใชหลังจ�กจอหนนี่นอยกระทำ�ผิดเปนครั้งแรก		คูสมรสจะ

รวมรับภ�ระก�รสร�งวินัยแกบุตรอย�งเท�ๆกัน	 หรือจะยกให

คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ไป?

การปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตสมรส

	 สำ�หรับช�วค�ทอลิก	ก�รสมรสเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�ร

หนึ่ง	และเปนสวนของชีวิตต�มคว�มเชื่อของพวกเข�	คูสมรส

เคยคุยกันเกี่ยวกับศ�สน�,	ภ�พลักษณพระเจ�ของพวกเข�,	

คว�มเชื่อและคว�มสงสัยของพวกเข�,	คว�มรูสึกของพวกเข�

เกี่ยวกับก�รภ�วน�ไหม?	ศ�สน�มีบทบ�ทตอสวนใดในชีวิต

ของพวกเข�?

	 คูสมรสบ�งคูจัดพิธีสมรสในโบสถเพร�ะก�รสมรสของ

พวกเข�มีคว�มสำ�คัญตอพวกเข�	พวกเข�ตั้งใจที่จะดำ�รงก�รมี

สวนรวมอย�งมีชีวิตชีว�ในโบสถหลังก�รสมรส	คูสมรสอื่นจัด

พิธีสมรสที่โบสถเพียงเพื่อเอ�ใจบิด�ม�รด�
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	 คูสมรสท่ีต�งคนต�งถือจำ�เปนตองตัดสินใจเลือกวิธีที่ดี

ที่สุดซึ่งพวกเข�จะส�ม�รถปฏิบัติต�มคว�มเชื่อสวนบุคคลของ

พวกเข�และพรอมกันนั้นก็ยังใชชีวิตคว�มเชื่อรวมกันได	และ

บุตรของพวกเข�จะเปนอย�งไร?	ฝ่�ยที่เปนค�ทอลิกใหคำ�มั่น

สัญญ�ในพิธีสมรสว�เข�หรือเธอจะทำ�ในส่ิงที่ชวยใหบุตรไดรับ

ก�รเล้ียงดูแบบค�ทอลิก	ฝ่�ยที่ไมไดเปนค�ทอลิกจะเห็นดวย

ไหม?	พวกเข�จะสอนบุตรใหเค�รพและเห็นคุณค�คว�มเชื่อ

ทั้งของบิด�ม�รด�ไดอย�งไร?

	 บ�งทีคูสมรสที่พูดคุยกันอย�งละเอียดลออในเรื่อง

เหล�นี้แลว	อ�จมีก�รเตรียมตัวอย�งดีสำ�หรับชีวิตสมรส	แต

ถึงอย�งไร	ก็ไมมีร�ยก�รคำ�ถ�มที่ครอบคลุมร�ยละเอียด

ท้ังหมด	คว�มประหล�ดใจเกิดขึ้นไดเสมอในคว�มสัมพันธที่

เปลี่ยนแปลงไดเสมอ	ซึ่งเร�เรียกว�ชีวิตสมรส	คูสมรสจำ�เปน

ตองมีคว�มยืดหยุน,	คว�มเต็มใจที่จะพัฒน�และมีอ�รมณ

ขัน		คุณสมบัติเหล�นี้ซึ่งคูสมรสอ�จมีไดและคว�มรักอย�งเต็ม

เป่ยมเปนก�รเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำ�หรับก�รสมรส	

	 ก�รคิดว�ก�รสมรสเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รหนึ่ง,	

คว�มสำ�นึกในคว�มสำ�คัญด�นศ�สน�ของก�รสมรส,	 และก�ร

เลี้ยงดูชีวิตจิตทั้งของส�มีและภรรย�ทำ�ใหมีสภ�พแวดลอมที่มี

ประสิทธิภ�พสำ�หรับจัดก�รกับปญห�ในชีวิตสมรสพรอมกับสง

เสริมคว�มยินดีและคว�มปลอดภัยที่เปนจุดมุงหม�ยของก�ร

สมรส
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ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ทุกสิ่งแม้สิ่งที่ไม่ดี)

	 เร�สรุปก�รวิเคร�ะหของเร�เกี่ยวกับส�เหตุที่ศีลสมรส

ทำ�ใหเกิดคว�มแตกต�ง	ดวยก�รมองชีวิตครอบครัวจ�กมุมมอง

ของมิช	 ฟินเลย	 (Mitch	 Finley)	 เข�รำ�ลึกถึงโอก�สที่เข�ไดรับ

เชิญใหพูดคุยกับสัตบุรุษกลุมหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวดังนี้

	 คุณพอเจ�อ�ว�สแนะนำ�ตัวผม	และผมก็ลุกจ�กที่นั่ง

พรอมกับหันหน�ไปท�งผูฟงที่มีทั้งช�ยและหญิงประม�ณ	60	

คน		ผมพูดว�	“ชีวิตครอบครัวเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์”		ช�ยคนหนึ่ง

ตะโกนจ�กกล�งหองในทันทีว�	“ฮ�!”	ซึ่งทำ�ใหทุกคนหัวเร�ะ

ออกม�อย�งเปนธรรมช�ติ

	 แนนอนว�ผูวิจ�รณผมเปนคนซื่อตรงและถ�พวกเร�

สวนใหญเปนคนตรงแลว	ก็น�จะเห็นดวยกับเข�	“ศักด์ิสิทธิ์”	

ไมใชคำ�แรกท่ีแวบข้ึนในคว�มคิดของคนสวนม�กเม่ือเร�คิดถึง

ชีวิตครอบครัว	 คำ�ว�	 “ศักดิ์สิทธิ์”	 น�จะเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับ

สิ่งท่ีเปนอยูจริง	ดูจะเกี่ยวของกับคว�มสมบูรณด�นศีลธรรม

และด�นชีวิตจิตที่เชื่อมโยงกับรูปป้นปูนพล�สเตอรของนักบุญ

ที่มีแกมสีชมพู	หรือธรรมช�ติที่มือมนุษยยังไมไดสัมผัส	เร�

ส�ม�รถเรียกดวงอ�ทิตยตกที่ยังสองแสงจ�	หรือนกอินทรีย

สง�ง�มที่เก�ะอยูบนยอดของตนสนสูงตระหง�นว�ศักด์ิสิทธ์ิ		

แตคนกลุมเล็กๆกลุมหนึ่งที่อ�ศัยอยูดวยกันและโตเถียง

กันเกี่ยวกับเรื่องใครจะเอ�ถังขยะไปเท	หรือจะชมร�ยก�ร

โทรทัศนเรื่องใดกันดี?	ดูเหมือนสิ่งเหล�นี้ไมน�จะเรียกไดว�
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ศักดิ์สิทธิ์	

	 เร�พูดกันว�คุณแมเทเรซ�ศักด์ิสิทธิ์	เพร�ะท�นเอ�ใจ

ใสดูแลคนที่ท�นพบว�กำ�ลังจะสิ้นใจในชุมชนแออัดในเมือง 

กัลกัตต�	แตก�รเรียกครอบครัวธรรมด�ว�ศักดิ์สิทธิ์ดูเปนเรื่อง

ตลกพิลึก	ในที่สุดสำ�หรับครอบครัวของเร�	คุณน�จะไมเห็น

ดวยอย�งยิ่งห�กมีเด็กช�ยอ�ยุ	10	ป	ที่ไดตีศีรษะนองช�ยของ

เข�ดวยไมเบสบอลอย�งรุนแรงม�กเม่ือปกล�ย	จนนองตอง

ถูกเย็บแผล	6	เข็ม,	นองช�ยคนหนึ่งที่มีคว�มปร�รถน�แรง

กล�อยูอย�งเดียวในชีวิตนี้คือ	 สักวันเข�ตองเปนเจ�ของกีต�ร

ไฟฟ้�เสียงดี,	 เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งสะสมอ�กรแสตมป์และแขวน

ภ�พด�ร�เพลงร็อคไวบนผนังหองนอนของเธอ,	 ส�มีและบิด�

เจ�ปญห�คนหนึ่งผูใชเวล�	 45	 น�ทีเพื่อเดินท�งไปม�ระหว�ง

บ�นกับที่ทำ�ง�นเปนประจำ�ทุกวัน	 และคิดว�ชวงเวล�ที่ดีจริงๆ

คือ	ก�รชมร�ยก�รฟุตบอล	Super	Bowl	ท�งโทรทัศน,	ภรรย�

และม�รด�คนหนึ่งผูน�เอือมระอ�ซึ่งไมใสใจสภ�พหองครัว	

แตกลับใชเวล�คร่ึงชั่วโมงในก�รทำ�สวนดอกไมทุกเช�ในฤดู

รอนกอนไปทำ�ง�น

การมองภาพครอบครัวในมุมกว้าง

	 เร�ตองระลึกว�	ครอบครัวเปนคำ�คำ�หนึ่งที่มีคว�มหม�ย 

กว�งเกินกว�ที่เร�คิดว�จะเปนไปไดในบ�งครั้ง	ตอนนี้เร�

ตองก�รมองภ�พของครอบครัวอย�งครบถวนม�กขึ้น	 คนโสด
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มักจะรูสึกถูกทอดทิ้ง	เมื่อก�รสนทน�กล�ยเปนเรื่อง	“ชีวิต

ครอบครัว”	แตมันไมควรเปนเชนนั้น,	เกือบทุกคนมีสวนรวม

ในรูปแบบชีวิตครอบครัวแบบใดแบบหน่ึง	แมแตผูใหญที่ยังไม

เคยแตงง�น	คนโสดก็ยังคงเปนสวนหนึ่งของครอบครัวขย�ย

ในลักษณะหนึ่ง	ในหล�ยครอบครัวพวกเข�มีพี่นองช�ยหรือ

หญิงที่แตงง�นแลว	พวกเข�มักจะกล�ยเปนลุงป้�น�อ�และ

ขณะเดียวกันก็เปนบุตรที่เปนผูใหญซึ่งยังคงมีคว�มสัมพันธกับ

บิด�ม�รด�	บอยครั้งคนโสดยังมีกลุมเพื่อนที่ติดตอกันประจำ�	

ซึ่งในบ�งครั้งอ�จเรียกไดว�เปน	“ครอบครัว”	ของพวกเข�		และ

ชีวิตครอบครัวที่คนโสดอยูรวมดวยก็อ�จสับสนวุนว�ยและมี

ปญห�น�กังวลเหมือนชีวิตครอบครัวแบบอื่นๆเชนกัน

	 คนโสดตองพย�ย�มห�วิธีผูกสัมพันธกับพี่นองที่

แตงง�นแลวหรือหล�นช�ย	 หล�นส�วของตน	 บ�งคร้ังพวกเข�

รูสึกถูกเอ�เปรียบ	“พี่ส�วเห็นเร�เปนใครกัน”	ส�วโสดตั้งขอ

สังเกต	“พี่เลี้ยงเด็กโดยธรรมช�ติคนหนึ่ง	เพียงเพร�ะฉันเปน

คนโสดหรือ?	ฉันก็มีชีวิตของฉันเองนะ”

	 ช�ยโสดอ�ยุ	30	ปกว�มีคว�มทุกขใจเรื่องคว�มสัมพันธ

ของเข�กับบิด�ม�รด�อย�งม�ก	“ดูเหมือนพวกท�นจะคิดว�

เพร�ะผมยังไมไดแตงง�น	 ผมจึงควรใชเวล�ทั้งหมดอยูกับพวก

ท�น	ผมตองพรอมเสมอท่ีจะชวยเหลือพวกท�นเมื่อพวกท�น

ตองก�รผม	แตผมไมตองก�รใชเวล�ทุกวันสุดสัปด�หที่นั่น”
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	 ไมว�เร�จะอยูในชีวิตครอบครัวรูปแบบใดก็ต�ม	เร�ก็

เปนคนของครอบครัว	เร�ก็ถูกกระตุนใหสงสัยว�	“นี่เปนคว�ม

ศักดิ์สิทธิ์หรือ?”

ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไร?

	 แนนอนคำ�ตอบนั้นขึ้นอยูกับสิ่งที่เร�จะใหคว�มหม�ย

แกคำ�ว�ศักดิ์สิทธิ์	 เมื่อพระคัมภีรกล�วว�ศักดิ์สิทธิ์	 (holy)	 นั้น 

พระคัมภีรหม�ยถึง	“แบงแยก	(separate)”	หรือ	“แตกต�ง	(dif-

ferent)”		คำ�นี้มีนัยหม�ยถึงก�รมีสภ�พที่ดีและสมบูรณในโลกที่

เต็มไปดวยสิ่งที่มีสภ�พไมดีและแตกเปนสวน		วลีภ�ษ�อังกฤษ

ใชคำ�ว�	 “แข็งแรงและสุขภ�พดี	 (hale	 and	 hearty)”	 นั้น	 สรุป

รวมผลจ�กคว�มศักดิ์สิทธิ์แทจริงไวไดอย�งดีเลิศ	ก�รเปนคน

ศักดิ์สิทธิ์คือ	มีคว�มร�เริงใจในตัวเองและในคว�มส�ม�รถ

แหงชีวิตท่ีพระเจ�ประท�นให	สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตองถูกควบคุม

ดวยคว�มกระตือรือรนในก�รดำ�เนินชีวิต	 คว�มศักดิ์สิทธิ์ยังน�

จะทำ�ใหเกิดส่ิงอื่นอีกเชน	คว�มมีอ�รมณขันและก�รหัวเร�ะ,	

คว�มเมตต�สงส�รและคว�มเข�ใจ,	คว�มส�ม�รถที่จะใหอภัย

และรับก�รอภัย,	 คว�มส�ม�รถที่จะรักและรับคว�มรัก	 นั่นคือ

สิ่งที่เกี่ยวกับคว�มศักดิ์สิทธิ์

	 สิ่งที่ทำ�ใหเกิดชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไมใชก�รไดบรรลุ

ถึงคว�มสมบูรณเหมือนที่พระเจ�ทรงสร�งในครั้งแรก	แตคว�ม

จริงแลว	ก�รดำ�เนินชีวิตดวยคว�มรักกับผูคนเท�ที่ทำ�ไดนั้นก็
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คือ	ก�รดำ�เนินชีวิตกับพระเจ�	จำ�คนเกงที่มีดวงต�อิดโรยนั่ง

ตรงกันข�มกับคุณที่โต๊ะอ�ห�รทุกมื้อเช�ไดไหม?	 ดี	 -	 นั่นไง	 -	

คนนั้นอ�จเปนหนท�งของคุณที่นำ�สูคว�มใกลชิดกับพระเจ�	

และอ�จจะเปนคว�มใกลชิดเท�ท่ีคุณจะเข�ถึงพระเจ�ไดเสมอ

กอนว�ระสุดท�ยของชีวิต

	 สิ่งท่ีทำ�ใหครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ไดมิใชก�รไมมีคว�มขัด

แยงเลย	หรือก�รกล�ยเปนกลุมคนที่ไมมีก�รทำ�ใหสะเทือนใจ

กันเลย	อันท่ีจริง	คว�มศักด์ิสิทธิ์ในครอบครวม�จ�กก�รเรียน

รูที่จะใหอภัยและคืนดี	พรอมกับก�รเรียนรูที่จะเผชิญหน�กับ

ปญห�ต�งๆและลงมือทำ�บ�งอย�งกับปญห�นั้น

	 สำ�หรับชีวิตครอบครัว	 ศักดิ์สิทธิ์หม�ยถึง	 ก�รพย�ย�ม

อย�งม�กท่ีจะยอมทำ�ต�มแสงสว�งของพระเจ�ภ�ยในตัว

เร�	ในบ�งครั้งบ�งคร�วที่คว�มมืดรอบตัวเร�ดูทมึนยิ่งนัก	 นั่น

หม�ยถึงก�รดิ้นรนวันแลววันเล�เพื่อจรรโลงใหเกิดระเบียบที่

สร�งสรรคในท�มกล�งคว�มวุนว�ยแมไดเพียงเล็กนอย	เมื่อ

เร�ลงแรงปลูกฝงก�รใหอภัย,	ก�รปรองดองกันและคว�มเปน

ประช�คม	เร�ก็ทำ�ใหพระประสงคศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ�เปนรูป

เปนร�งขึ้นในสภ�พก�รณที่เปนชีวิตครอบครัว

	 ข�พเจ�รูจักครอบครัวหนึ่งท่ีตองจัดก�รปญห�ก�รตั้ง

ครรภนอกสมรส	และข�พเจ�ไมลังเลใจเลยที่จะเรียกครอบครัว

นี้ว�ศักดิ์สิทธ์ิ	ข�พเจ�รูจักครอบครัวหนึ่งที่พบว�ลูกส�ววัยรุน

ไดมีเพศสัมพันธเมื่อไมน�นม�นี้และท�นย�คุมกำ�เนิด	และ
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นี่ก็เปนครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ดวย	หล�ยครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์

ตองตอสูกับปญห�โรคพิษสุร�เร้ือรังและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ม�กม�ยมีสม�ชิกวัยรุนที่ของเ ก่ียวกับย�เสพติด	หล�ย

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ยังมีสม�ชิกผูใหญที่ยังเย�วซึ่งไมไดอยูกับ

พอแมอีกแลว	และตัดสินใจ	“ที่จะอยูกับ”	เพื่อนช�ยหรือเพื่อน

หญิง	“โดยไมมีผลประโยชนของก�รสมรส”	ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ม�กม�ยนับไมถวนที่กำ�ลังดิ้นรนอย�งเจ็บปวดดวยผลกระทบ

จ�กก�รหย�ร�ง

	 บิลพูดว�	“ผมรูสึกเลวจริงๆ		ตอนบ�ยว�นนี้	แมรี่	แอนน	

กำ�ลังตักเตือนทอมมี่	 ซึ่งมีอ�ยุ	 14	 ป	 อย�งรุนแรงเพื่อใหหยุด

กอเรื่องยุงย�ก	และเข�ก็โตกลับแบบพอกัน	เข�เร่ิมพูดดวย

ท�ทีที่ข�ดคว�มเค�รพแมของเข�		ผมเริ่มโกรธม�กและเข�รวม

วงดวย	ผมเริ่มตะโกนใสเข�	เพื่อใหเข�หยุดพูดกับแมแบบนั้น		

เข�จึงหันม�โกรธผมแทน		ผมยื่นมือที่กำ�ลังถือหนังสือปกออน

ไปตบแขนของเข�อย�งแรง		นั่นเปนก�รยั่วโทสะเข�เลยทีเดียว		

เร�ต�งแผดเสียงใสกัน		และในที่สุดผมก็ไลเข�ใหขึ้นไปหองของ

เข�ที่อยูชั้นบน		เข�ขึ้นไปตะโกนและขว�งสิ่งของดังโครมคร�ม

โดยรอบ	พร่ำ�พูดเก่ียวกับคว�มรูสึกหดหูใจว�ผมเปนพอแบบ

ไหนกันแน”

	 อย�งไรก็ต�ม	ตอม�ทอมมี่กลับลงม�ชั้นล�งดวยอ�ก�ร

สงบและมีสติสำ�รวม		บิลพูดว�	“ขอโทษนะลูก”	ขณะที่เข�นวด

ตนคอทอมม่ีเบ�ๆ	ทอมม่ีตอบ	“ครับ	ผมก็ขอโทษดวยเชนกันครับ	
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พอ”	ทอมมี่พูดพรอมกับยิ้มขวยเขิน	“มื้อเย็นมีอะไรบ�งครับ”

	 ในครอบครัวศักด์ิสิทธิ์	บอยคร้ังที่สม�ชิกแสดงตอกัน

อย�งไมเห็นอกเห็นใจ	แตพวกเข�ยังคงพย�ย�มดำ�รงคว�มรัก

ไว	ก�รเตรียมอ�ห�ร,	 ก�รชวยสอนสม�ชิกรุนเย�วขับรถ,	 ก�ร

รับฟงกันและกัน,	ก�รเปล่ียนผ�ออม,	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ�น,	

ก�รอดทนตอคว�มสับสนอลหม�น	และก�รเดินขึ้นลงกับเด็ก

ท�รกที่มักโยเย	ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ตองไดรับก�รปฏิบัติดวย

คว�มคิดเห็นศักดิ์สิทธิ์

5 วิธีที่จะเห็นความศักด์สิทธิ์ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายใน

ครอบครัว

1. ชมเชยตัวเองในแต่ละวัน	คุณกำ�ลังใชเวล�สวนใหญกับ

ก�รทำ�หน�ท่ีเปนบิด�ม�รด�,	สม�ชิกของครอบครัวขย�ยที่

แตงง�นแลวหรือยังโสดอย�งดีขึ้นม�กกว�ก�รชมเชยตัวเอง		

ทำ�เรื่องสร�งสรรใหเดนชัด		ระงับแนวโนมที่จะคิดแบบปรักปรำ�

ตัวเอง		เพร�ะคุณคิดว�คุณยังทำ�ไดไมดีเท�กับบ�งอุดมคติของ

โลกในจินตน�ก�รหรือที่ไมไดมีจริง		ถ�ชีวิตครอบครัวต�มปกติ

ดีพอใหพระบุตรของพระเจ�ม�ใชชีวิตสวนใหญบนโลกนี้ของ

พระองคได	ชีวิตครอบครัวนั้นก็ดีพอแลวสำ�หรับคุณ

2. ให้สมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่ได้ภาวนาร่วมกันทุก

มื้อเย็น	จุดเทียนหนึ่งเลมไมใชแคในบ�งวันที่พิเศษ		แตตองจุด

เทียนทุกวัน	อ�จจะเลือกเนื้อเพลงสักหน่ึงบรรทัดเพื่อภ�วน�
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เชน	“พระคุณองคพระเจ�ยิ่งใหญ	หว�นชื่นดวงกมล”	จ�ก 

เพลงพระหรรษท�น	หรือใชภ�ษ�ธรรมด�ขอบพระคุณพระเจ�

สำ�หรับกันและกัน	และขอบคุณสำ�หรับอ�ห�รที่เร�ทุกคนจะ

ท�น	รวมถึงนมสดที่บ�งคนอ�จจะทำ�หก...

3.แบ่งปันข่าวดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่นกับครอบครัว

ของคุณ	 ตัวอย�งเชน	 เม่ือคุณไดยินเก่ียวกับบ�งคนหรือครอบครัว

ที่แกปญห�อย�งกล�ห�ญ	ก็นำ�ม�เล�ตอใหครอบครัวฟง	มี

ผูช�ยคนหนี่งทำ�คว�มสะอ�ดหน�ต�งทุกวันและทำ�คว�ม

สะอ�ดอ�ค�รสำ�นักง�นจนดึกดื่นทุกคืน	คุณรูไหมว�	เข�กำ�ลัง

ทำ�อะไร?		ไม		ไมใชแคล�งหรือทำ�คว�มสะอ�ดเท�นั้น	แตเข�

กำ�ลังสงเสียลูกใหเรียนจบมห�วิทย�ลัยต�งห�ก

4.  จงจำาไว้ว่าคุณไม่เคย.. ไม่เคยที่จะโดดเดี่ยว 	พระเจ�ทรง

รักคุณและตองก�รชวยเหลือคุณม�กกว�ที่คุณจะรูสึก		จงตั้งใจ

พิจ�รณ�ใหมอย�งมีสติรูถึงก�รประทับอยูของพระเจ�ดวย

คว�มรักในชีวิตครอบครัวของคุณและหล�ยชวงเวล�ที่ตอง

ตอสูกับปญห�	จงจำ�ขอคว�มในหนังสือเพลงสดุดีบทที่	127	

ที่ว�	“ถ�พระเจ�ไมทรงสร�งบ�น	ช�งกอสร�งก็ทำ�ง�นเปล�

ประโยชน”	ถ�พระเจ�ไมทรงสร�งและเลี้ยงดูครอบครัวของ

คุณ	คุณก็ทำ�ง�นเปล�ประโยชน

5. สร้างความสัมพันธ์ที่มีการสนับสนุนกันและกันกับ

ครอบครัวอื่นและเพื่อนๆ	พบปะกับหล�ยๆครอบครัวที่อยูใน

ละแวกเดียวกันกับคุณ	ที่มีประวัติครอบครัวเหมือนครอบครัว
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ของคุณ	 จัดใหมีก�รพูดคุยกันเดือนละครั้ง	 และภ�วน�รวมกัน

เพื่อบิด�ม�รด�หรือเพื่อกลุมผูใหญที่ยังโสด,	เพื่อพูดคุยและ

ภ�วน�เกี่ยวกับคว�มสัมพันธแบบครอบครัวขย�ยของพวกเข�

คำาถามเพื่อการไตร่ตรอง

1.			 ทำ�ไมก�รสมรสเปนเรื่องย�ก?

2.	 ก�รสมรสเคยเปนเรื่องสนุกไหม?

3.	 บิด�ม�รด�ส�ม�รถทำ�สิ่งใด	เพื่อชวยครอบครัวของพวก

เข�และบ�นใหเปนแบบคริสตชนที่แทจริง?
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บทที่ 3

ทำาอย่างไรศีลสมรสจึงเกิดผล

	 พระเจ�ทรงริเร่ิมก�รสมรสและใหเปนสวนหนึ่งแหง

แผนก�รของพระองค	เร�ทร�บจ�กประสบก�รณของมนุษย

เองและจ�กก�รเปิดเผยของพระเจ�ว�	ธรรมช�ติของมนุษย

ตองย�กลำ�บ�กเพร�ะคว�มโนมเอียงในท�งบ�ป	เร�ส�ม�รถ

เห็นสิ่งซึ่งนำ�เร�ไปสูก�รกระทำ�ชั่วไดท้ังภ�ยในตัวเร�และคน

อื่นไดแก	 คว�มจองหอง	 คว�มโลภ	 คว�มโกรธ	 คว�มล�มก	

คว�มอิจฉ�	คว�มโลภอ�ห�ร	และคว�มเกียจคร�น	คว�มแตก

ร�วของธรรมช�ติมนุษยแสดงลักษณะที่น�เกลียดของมันในทุก

คว�มสัมพันธ	รวมถึงชีวิตสมรสดวย	เพื่อใหชีวิตสมรสดำ�เนิน

ไปไดอย�งน�รักและมีคว�มสุข	คูสมรสตองฝกก�รมีวินัยใน

ตนเอง	 คว�มอดทน	 คว�มสุภ�พถอมตนและคว�มพ�กเพียร		

พระศ�สนจักรใหแนวท�งและกำ�ลังใจเพื่อเร�จะพย�ย�มทำ�

สิ่งท่ีถูกตอง,	รักคว�มดีและดำ�เนินชีวิตอย�งสุภ�พเฉพ�ะพระ

พักตรของพระเจ�	ก�วแรกในก�รทำ�ใหศีลสมรสเกิดผลคือ	ก�ร

ใหโอก�สพระเจ�มีสวนในชีวิตสมรส	คุณพอริช�รด	สป�รค	

(Fr.	 Sparks,	 C.S.P)	 นักเทววิทย�ด�นจริยธรรมนำ�เสนอภ�พ
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รวมของจดหม�ยของบรรด�พระสังฆร�ชสหรัฐเกี่ยวกับ	เรื่อง

เพศวิถีของมนุษย:	มุมมองของค�ทอลิกเพื่อก�รศึกษ�และก�ร

เรียนรูตลอดชีวิต	(Human Sexuality3 : A Catholic Perspective 

for Education and Lifelong Learning)

จุดมุ่งหมายของเอกสารเรื่องเพศของบรรดาพระสังฆราชแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ผูใหญค�ทอลิกหล�ยคน	โดยเฉพ�ะผูที่เติบโตในยุค

กอนก�รประชุมสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่	 2	 คงจำ�ไดถึงก�รเดิน

ท�งไปโบสถอย�งเหน็ดเหนื่อย	เพื่อไปรับศีลอภัยบ�ปในวัน

เส�ร	หรือเข�ชั้นเรียนในโรงเรียนของโบสถพวกเข�ในตอนบ�ย

กอนวันศุกรตนเดือน	ร�ยก�รบ�ปที่ตองส�รภ�พของเร�แทบ

ทุกครั้งจะจบลงดวยสิ่งที่เร�คิดว�เปน	“คว�มเลวจริงๆ”	ซ่ึง

หม�ยถึง	บ�ปเกี่ยวกับเรื่องเพศ	(sexual	sin)	ที่กระทำ�ดวยคว�ม

คิด	ว�จ�หรือกิจก�ร		บอยครั้งเร�มักไมกล�วคำ�ว�	“เพศ”	เลย

ดวยซ้ำ�	แตทั้งหมดที่เร�ตองก�รบอกคือ	 เร�มีคว�มคิดที่	 “ไม

3	 เพศวิถีของมนุษย	 (human	 sexuality)	 หม�ยถึง	 ค�นิยม	 บรรทัดฐ�น	 และระบบวิธีคิด	 วิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับคว�มปร�รถน�	ก�รแสดงออกท�งเพศ	คว�มคิดเกี่ยวกับคูรัก	คูชีวิตในอุดมคติ	

ซึ่งไมใชพฤติกรรมต�มธรรมช�ติ	 แตเปนก�รสร�งคว�มหม�ยท�งสังคม	 เพศวิถีจึงสัมพันธกับ

มิติท�งก�รเมือง	 เศรฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	ที่กำ�หนดและสร�งคว�มหม�ยใหกับเรื่องเพศ

ทุกแงมุม	 เชน	 คว�มปรกติของก�รเปนคนรักต�งเพศ	 คว�มผิดปกติของคนรักเพศเดียวกัน	

หรือผูหญิงดีคือผูที่ออนประสบก�รณหรือเปนฝ่�ยรับในเรื่องเพศ	(passive)		เพศสัมพันธในรูป

แบบต�งๆ	 	 เปนตน	 เพศวิถีเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัฒนธรรม	ชนชั้น	และก�ลเวล�	

เชนในสมัยกอนผูหญิงนงหมผ�ซิ่น	หมสไบถือว�ไมโป๊	(จ�ก	www.gotoknow.org.	โดยน�งส�ว	

ส�วิตรี	เบียร	จุลจงกล)
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บริสุทธิ์”	หรือพูดคุยเรื่อง	“สกปรก”	และก็เปนที่เข�ใจกันว�

เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี	(sexuality)	นั่นเอง

	 ไมว�จะสมควรหรือไมก็ต�ม	 พระศ�สนจักรมักถูกมอง

ว�เปนผูผิดที่ไดทำ�ใหทัศนคติของเร�เกี่ยวกับเพศวิถีมนุษยผิด

เพี้ยนไป		เร�จึงเห็นทุกอย�งเกี่ยวกับเรื่องเพศเปนสิ่งที่น�สงสัย	

หรืออ�จกล�ยเปนคว�มชั่วได	และนำ�พ�บ�งคนใหคิดไปว�	

คว�มลมเหลวที่สืบเนื่องจ�กเร่ืองเพศนั้น	เปรียบไดกับบ�ปที่

ร�ยแรงที่สุดในบรรด�บ�ปทั้งหมด	พระสังฆร�ชของประเทศ

อเมริก�ไดชวยพระศ�สนจักรแกไขภ�พลักษณเชิงลบอย�งม�ก

เกินไปนี้เม่ือพวกท�นเลือกใชเอกส�รเรื่องเพศวิถีของมนุษย:	

มุมมองของค�ทอลิกเพื่อก�รศึกษ�และก�รเรียนรูตลอดชีวิต

	 เป้�หม�ยแรกของก�รเขียนเอกส�รฉบับนี้ของบรรด�

พระสังฆร�ชคือ	เพ่ือชวยเหลือบิด�ม�รด�และบรรด�ผูใหก�ร

ศึกษ�อบรมศ�สน�ใชเปนแนวท�งท่ีเชื่อถือไดและมีเหตุมีผล

สำ�หรับก�รศึกษ�เกี่ยวกับเพศวิถีแบบคริสตชน	บทนี้อธิบ�ย

บ�งเรื่องที่พบในเอกส�รและวิธีก�รที่คว�มเข�ใจอย�งสมบูรณ

ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเพศวิถีของมนุษยจะชวยสนับสนุนชีวิตสมรสให

แข็งแรง

เพศวิถีของมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงล้ำาค่าในแผนการของพระเจ้า

	 ต�มหนังสือปฐมก�ล	พระเจ�ทรงสร�งมนุษยทุกคน

ต�มภ�พลักษณของพระเจ�	พระองคทรงสร�งช�ยและหญิง		
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อีกทั้งทรงเห็นช�ยหญิงคูนี้ซึ่งทรงใหเปนผูปกครองแผนดินที่

เกิดจ�กก�รสร�งในวันท่ี	6	ว�เปนสิ่งที่ดีม�กจริงๆ	และดวย

ก�รรับสภ�พมนุษยของพระเยซูคริสตเจ�ซ่ึงเท�กับพระเจ�

ทรงกล�ยเปนมนุษยอย�งสมบูรณ	ยังเพิ่มศักด์ิศรีที่ยิ่งใหญขึ้น

หรือก�รยินยอมจ�กพระเจ�แกคว�มดีแหงก�รเปนมนุษยของ

เร�ที่ถูกทำ�ใหเปนรูปร�งดวยรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีเพศ	(Human 

Sexuality, 10)	ดังนั้น	คว�มลึกล้ำ�และคว�มหม�ยของก�รเปน

มนุษย	 ซึ่งถูกรวมรวมไว,	 กอเกิดเปนรูปร�งมนุษยและมีคว�ม

สัมพันธท�งเพศดวย	จึงถูกผูกมัดไวอย�งแนนแฟ้นกับธรรมล้ำ�ลึก

และชีวิตของพระเจ�ในฐ�นะพระผูเนรมิตสร�ง,	พระผูไถกูและ

พระจิตผูประท�นชีวิต

	 ในทำ�นองเดียวกัน	 พระเจ�ทรงเปนพระตรีเอกภ�พ	 ซึ่ง

เปนคว�มล้ำ�ลึกแหงคว�มรักภ�ยในพระเจ�เอง	เร�เองซึ่งถูก

สร�งต�มภ�พลักษณของพระเจ�ก็เชนกัน	 ถูกเรียกม�สูกระแส

เรียกส�กลเดียวกันนี้คือ	“เพื่อรัก”	และ	“เพื่อรับคว�มรัก”	และ

เรื่องเพศวิถีของเร�ดูเหมือนจะเปนสวนหนึ่งของประสบก�รณ

ที่มีคว�มสำ�คัญในก�รสร�งคว�มสัมพันธกับคนอ่ืน,	ในคว�ม

ปร�รถน�ของเร�ท่ีจะปรับตัวจ�กก�รแยกอยูอย�งโดดเดี่ยว

ม�พบปะกับคนอื่น,	 ในก�วแรกสูคว�มรักที่แทจริง	ดังที่บรรด�

พระสังฆร�ชไดอธิบ�ยว�	“เพศวิถี	(sexuality)	คือองคประกอบ

พ้ืนฐ�นของบุคลิกภ�พที่เร�ไมว�หญิงหรือช�ยไดอ�ศัยและ

ใชรับรูสึกก�รเก่ียวพันของเร�กับตนเอง,	คนอื่น,	โลกและแม
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กระทั่งพระเจ�	(Human Sexuality, 9)

	 บรรด�พระสังฆร�ชกล�วถึงเรื่องเพศวิถีของมนุษยว�

เปนของขวัญที่มหัศจรรยชิ้นหนึ่ง	ซึ่งไดรับก�รทนุถนอมไว,	

คว�มเค�รพและก�รพัฒน�	ดังนั้น	พวกท�นจึงกล�วถึงเรื่อง

เพศอย�งสร�งสรรคเกี่ยวกับคว�มเปนจริงที่แคบลง	 ซึ่งอ�งถึง	

“ทั้งประเด็นคว�มคิดต�งๆท�งชีววิทย�ในเรื่องคว�มเปนช�ย

หรือหญิง	(อย�งเชน	คำ�ท่ีหม�ยถึงเพศของคนๆหน่ึงเหมือนกัน)	

หรือก�รแสดงออกต�งๆเกี่ยวกับเพศวิถี	 ซึ่งมีทั้งด�นก�ยภ�พ	

อ�รมณ	และจิตใจ	โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งกิจกรรมท�งเพศที่กอให

เกิดก�รรวมเพศ	และ/หรือก�รบรรลุจุดสุดยอด”	(Human Sex-

uality, 9)

	 จ�กก�รยอมรับว�มีคว�มเปนไปไดท่ีจะเกิดก�รละเมิด

ท�งเพศหรือก�รใชเพศวิถีในท�งที่ผิด-บ�งครั้งกระทำ�ดวย

คว�มตั้งใจ	 (นั่นเปนบ�ป)	แตบอยครั้งไมไดตั้งใจ	-	บรรด�พระ

สังฆร�ชจึงเนนส่ิงท่ีท�ท�ย	น่ันคือ	“คว�มรับผิดชอบอย�งม�ก”	

ที่เกิดขึ้นกับผูรับใชซึ่งไดรับมอบของขวัญล้ำ�ค�ไมว�จะเปน

แบบใด

	 ไมว�จะเปนคนท่ีแตงง�นแลว,	คนโสด	หรือคนโสดที่

ถว�ยคำ�ปฏิญ�ณก็ต�ม,	ไมว�จะเปนผูที่รักต�งเพศหรือผูที่รัก

เพศเดียวกัน,	และไมคำ�นึงถึงอ�ยุหรือวุฒิภ�วะของบุคคล		

ก�รเกี่ยวของกับเพศวิถีอย�งสร�งสรรค	ก็ยังคงเปนภ�รกิจ

แทจริงตลอดชีวิต	ศิลปะแหงก�รรักอย�งฉล�ดและอย�งดีนั้น
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มีหล�ยแงมุม		ในบทจดหม�ยถึงช�วโครินธฉบับที่หนึ่ง	นักบุญ

เป�โลเตือนเร�ว�	คว�มรักแทตอง	“อดทน	มีใจเอื้อเฟื้อ	ไมเห็น

แกตัว”	ก�รสละชีวิตของตนเองเพื่อชวยคนที่ตนรักคือ	เกณฑ

ม�ตรฐ�นของพระเยซูเจ�สำ�หรับคว�มรักอย�งสมบูรณที่สุด

	 ก�รถือพรหมจรรยคือ	 พลังสร�งสรรคอย�งถ�วร	 และ

คุณง�มคว�มดีที่จำ�เปนสำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิตในเพศวิถีของ

ตนอย�งรับผิดชอบและอย�งเหม�ะสม	ซึ่งเกิดเปนสภ�พที่

ยอดเยี่ยมในชีวิตของแตละคน	บอยครั้งมีคว�มเข�ใจผิดกัน

ว�เปนคำ�ที่มีคว�มหม�ยเหมือนกับก�รยับยั้งหรือก�รกดขม

คว�มรูสึกท�งเพศ	แทจริงแลว	พรหมจรรย	“ประกอบดวย

บูรณ�ก�รคว�มคิด	คว�มรูสึกและก�รกระทำ�ของบุคคลหนึ่งใน

ระยะเวล�ย�วน�นดวยวิธีที่ใหคุณค�	คว�มนับถือ	และคว�ม

เค�รพศักดิ์ศรีของตนเองและผูอื่น”	(Human Sexuality, 19)

	 พระจิตของพระเจ�มีพลังม�กและประทับอยูสักแหง

หนึ่ง	พระหรรษท�นที่ชวยเร�ใหส�ม�รถดำ�เนินชีวิตท�งเพศ

อย�งครบครันและบริสุทธิ์มีอยูพรอมสรรพในหล�ยท�งม�ก	

เชน	 ในตัวเร�,	 ครอบครัวของเร�,	 พระศ�สนจักร,	 พระว�จ�

ของพระเจ�,	ศีลศักดิ์สิทธิ์,	ก�รภ�วน�,	ชีวิตและก�รเปนพย�น

ของพระน�งม�รียและบรรด�นักบุญ,	พรอมกับ	“ในหวงลึกของ

ดวงใจมนุษยแตละคน	ที่ซึ่งคำ�ภ�วน�	ก�รหลอหลอมมโนธรรม

และก�รวินิจฉัยพบร�กฐ�นท่ีศักด์ิสิทธ์ิ”	(Human Sexuality, 21)
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แผนการของพระเจ้าที่ถูกจารึกในความรักระหว่างเพศ

	 ในบทที่	3	บรรด�พระสังฆร�ชคัดเลือกและรวบรวม

ขอมูลจ�กคว�มเชื่อที่ค�ทอลิกสืบตอกันม�	และโดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่งจ�กง�นเขียนต�งๆ	 ของพระสันตะป�ป�ยอหน	 ปอล	

ที่	 2	 ซึ่งกล�วถึง	 “ภ�ษ�”	 หรือ	 “เป้�หม�ยก�รสมรส”	 ของ

ร�งก�ย	 พระศ�สนจักรสอนว�	 ก�รรวมเพศของมนุษยคือก�ร 

กระทำ�หนึ่งที่พระผูสร�งทรงจ�รึกดวยเป้�หม�ยหนึ่งที่มี	2	สวน	

นั่นคือ	ทั้งด�นก�รรวมเปนหนึ่งเดียวและก�รใหกำ�เนิดบุตร

เป้าหมายด้านการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

	 ก�รมีเพศสัมพันธคือก�รแสดงถึงคว�มออนแอ	ไม

มั่นคงกับคว�มใกลชิดสนิทสนม,	ก�รพบปะของสองคนในเนื้อ

เดียวกัน	 (two-in-one-fresh	 encounter),	 ก�รเรียกรองคว�มรัก

และก�รอุทิศตนระดับลึกเพื่อก�รบรรลุผลต�มธรรมช�ติของ

มัน	ต�มธรรมประเพณีแลว	เร�เรียกก�รกระทำ�นี้ว�	เป้�หม�ย

ด�นก�รรวมเปนหนึ่งเดียวของก�รรวมเพศและโดยก�รขย�ย

ขอบเขตคว�มหม�ยกล�ยเปนก�รรวมเปนหนึ่งเดียวของก�ร

สมรสนั่นเอง

	 พระศ�สนจักรพบก�รยืนยันเป้�หม�ยด�นก�รรวมเปน

หนึ่งเดียวแหงคว�มรัก,	ก�รสมรสและเร่ืองเพศจ�กเร่ืองร�ว 

ของอ�ดัมและเอว�ในหนังสือปฐมก�ลว�	“ไมดีที่ช�ยนี้จะอยู

คนเดียว”	(ปฐก	2:18)	คว�มปร�รถน�ที่จะไมอยูเพียงลำ�พัง	
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แตเพ่ือรักและรับคว�มรัก-ทั้งด�นร�งก�ย,	ด�นจิตใจ	และ

ด�นวิญญ�ณ-	เปนก�รโหยห�ที่หยั่งลึกทีเดียว		โดยก�รยึดถือ

อ�ดัมและเอว�เปนแบบอย�ง	ธรรมประเพณีของศ�สน�ยิว-

ศ�สน�คริสต	 จึงสนับสนุนชีวิตสมรส	 โดยเรียกว�	 “ประช�คม

แหงชีวิตและคว�มรัก”	เปนด่ังธรรมช�ติอันเปนภ�วะแวดลอม

ที่พระเจ�ประท�นเพื่อก�รอยูรวมกันและมีเพศสัมพันธ

เป้าหมายด้านการให้กำาเนิดบุตร

	 ในเวล�เดียวกับที่ช�ยและหญิงมีก�รรวมเพศกัน	อสุจิ

กับไขน�จะไดเข�ใกลกัน	และในสภ�วะแวดลอมที่เหม�ะสมก็

จะใหกำ�เนิดชีวิตมนุษยใหม	และวิธีก�รใหกำ�เนิดบุตรวิธีหนึ่ง

ก็ไดถูกรวมไวในกระบวนก�รชีวิตท่ีเปนก�รรวมเพศของช�ย

กับหญิง	เรื่องร�วก�รเนรมิตสร�งดังที่มีก�รบรรย�ยในหนังสือ

ปฐมก�ล	บทที่	 1	ยืนยันว�พระเจ�ประท�นก�รสมรสและก�ร

รวมเปนหนึ่งเดียวกันท�งเพศ	 สำ�หรับก�รใหกำ�เนิดบุตร	 (ต�ม

ดวยก�รเลี้ยงดู	พรอมกับก�รใหก�รศึกษ�บุตรดวย..)	ดวยพระ

ดำ�รัสว�	“จงมีลูกดกทวีม�กขึ้น”	(ปฐก	1:28)

	 ดังนั้น	บรรด�พระสังฆร�ชจึงนำ�เอ�คว�มคิดใน

พระคัมภีร,	คว�มเชื่อที่สืบตอกันม�ของพระศ�สนจักรและ

ก�รตีคว�มของพวกท�นเก่ียวกับสิ่งที่พระเจ�ทรงมุงหวัง

ในธรรมช�ติม�กล�วซ้ำ�อีก	โดยสรุปว�	ขอผูกมัดและคว�ม

ซื่อสัตยของคูสมรสกอใหเกิดสภ�วะแวดลอมที่มั่นคงหนึ่ง
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เดียวซึ่งก�รแสดงออกต�งๆในก�รมีเพศสัมพันธคนพบคว�ม

สำ�คัญแทจริงของมันในฐ�นะที่เปนก�รกระทำ�ทั้งหล�ยซึ่งนำ�

ไปสูก�รรวมเปนหนึ่งเดียวดวยคว�มรัก	อันเปิดโอก�สใหกับ

ก�รใหกำ�เนิดบุตร	แตถ�ก�รรวมเพศเกิดขึ้น	“กอนหรือถูกแยก

จ�ก	ขอผูกมัดของคูสมรส	ก�รรวมเพศนั้นจะไมใชสิ่งที่เปนก�ร

แสดงออกถึงก�รมอบตัวเองทั้งหมด”	 (Human Sexuality, 33)  

บรรด�พระสังฆร�ชสรุปว�	“ภ�ยนอก	‘ประช�คมแหงชีวิตที่

สมบูรณ’	นี้	ที่เรียกว�	ชีวิตสมรส	ไมว�จะเปนก�รปลอยตัว

ยินยอมของบุคคลหรือมีคว�มตั้งใจที่ดีก็ต�ม	คว�มสัมพันธ

ท�งเพศที่เปนก�รรวมเพศก็เปนสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย�งแทจริง”	

(Human Sexuality, 33)  

กฎการรวมเป็นหนึ่งเดียวและการให้กำาเนิดบุตร

	 สำ�หรับหัวขอนี้	บรรด�พระสังฆร�ชใชทั้งก�รพิจ�รณ�

เพศวิถีแบบองครวมย่ิงขึ้น	และกฎท่ีเก่ียวของกับสองเรื่องนี้

คือ	ก�รรวมเปนหนึ่งเดียวกันและก�รใหกำ�เนิดบุตรกับช�ย

หญิงที่สมรสกันแลว	เอกส�รนี้กล�วอย�งตรงไปตรงม�ถึง

เรื่องขอผูกมัดของคูสมรสและก�รเปนบิด�ม�รด�ที่รับผิด

ชอบ	เนื่องจ�กคว�มรักไมไดเปนเพียงเร่ืองเฉพ�ะหรือเริ่มแรก

สำ�หรับขณะปจจุบันเท�นั้น	ในเวล�ประกอบพิธีสมรส	ช�ย

หญิงใหคำ�ม่ันสัญญ�ว�	มิใชเพื่อจะไดมีคว�มสุขในปจจุบันนี้

เท�นั้น	แตเพื่ออน�คตที่ยังไมเห็นดวย	คว�มซื่อสัตย,	คว�ม
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ว�งใจ,	ก�รสื่อส�รกันอย�งเปิดใจ,	คว�มหวัง,	คว�มซื่อสัตยใน

เรื่องเพศและเรื่องอื่นๆ	เชนเดียวกันกับคว�มเชื่อในพระเจ�	สิ่ง

เหล�นี้ลวนเปนองคประกอบต�งๆสำ�หรับก�รอุทิศตนตลอด

ชีวิต	“แตละชวงชีวิตสมรส	ไมว�จะเปนชวงแรก,	ชวงดูแลเลี้ยง

ดูบุตรหรือชวงไมมีท�ย�ท,	ชวงหัวเลี้ยวหัวตอตอนกล�งชีวิต 

และรังที่ว�งเปล�,	ชวงสูงวัยและมรณกรรมอันเลี่ยงไมพน

ของคูสัญญ�คนใดคนหนึ่ง	มีเรื่องท�ท�ยม�กม�ยสำ�หรับชวง

นั้นๆ”	(Human Sexuality, 43)  

	 ปญห�ของบิด�ม�รด�ท่ีรับผิดชอบมี	2	ประเด็นคือ	 

(1)	ปญห�ท่ีเกี่ยวกับก�รกำ�หนดระยะเวล�ก�รมีบุตร	และ	 

(2)	เรื่องร�วเทคโนโลยีต�งๆ	ที่เกี่ยวกับก�รสืบพันธุ	สำ�หรับคู

สมรสที่มีบุตรย�ก	ทั้งสองกรณีนี้มีเป้�หม�ยก�รรวมเปนหนึ่ง

เดียวกันและก�รใหกำ�เนิดบุตรเปนหลักในก�รพิจ�รณ�

	 ประเพณีค�ทอลิกในชวงสิบปหลังนี้ใหคว�มสำ�คัญกับ

คว�มจำ�เปนและคว�มปร�รถน�ของคูสมรส	ในก�รกำ�หนด

ระยะเวล�ก�รใหกำ�เนิดบุตรดวยคว�มรับผิดชอบ	เพื่อคว�มดี

ของคูสมรสและของบุตรที่คลอดออกม�ดวย	เมื่อยอนกลับไป

ยังป	1951	พระสันตะป�ป�ปโอที่	12	ทรงสอนว�	“ดวยเหตุผล

ท�งก�รแพทย,	ก�รปรับปรุงส�ยพันธุมนุษย,	เศรษฐกิจและ

สังคม”		คูสมรสส�ม�รถเลี่ยงก�รใหกำ�เนิดบุตรอย�งมีคว�มรับ

ผิดชอบ	“ในระยะเวล�หนึ่งต�มที่ตองก�ร	และแมกระทั่งตลอด

ชีวิตสมรสก็ได”	(ส�รถึงพย�บ�ลผดุงครรภ)	ในเวล�เดียวกัน	



66 Catholic Update

พวกเข�อ�จตองก�รและจำ�เปนที่จะดูแลคว�มรักในชีวิตสมรส

ของพวกเข�อย�งตอเนื่อง	ดวยท�ทีคว�มเปนหนึ่งเดียวกัน

ท�งเพศสัมพันธที่เปนก�รสืบพันธุ

	 อย�งไรก็ต�ม	ในปจจุบันพระศ�สนจักรค�ทอลิกสอน

ว�	คูสมรสควรจัดระยะเวล�ก�รมีบุตร	“อย�งเปนธรรมช�ติ”	

โดยใชวงรอบก�รมีประจำ�เดือน		เนื่องจ�กผูหญิงจะไมส�ม�รถ

สืบพันธุไดในชวงเวล�สวนใหญของวงรอบก�รมีประจำ�เดือน

ของเธอ	ถ�คูสมรสใชเวล�ท่ีไมส�ม�รถสืบพันธุไดเพื่อก�รมี

เพศสัมพันธต�มธรรมช�ติ	ที่ยังเปิดโอก�สใหมีก�รตั้งครรภ

ได	แมว�จะนอยม�ก	พวกเข�ก็กำ�ลังเค�รพตอ	“จังหวะ”	ใน

ธรรมช�ติที่พระเจ�ทรงจัดระเบียบไวดวย”		(Human Sexuality, 

46)  

	 เมื่อพิจ�รณ�วิธีคุมกำ�เนิดอย�งอ่ืน	พระศ�สนจักร

ค�ทอลิกสอนว�	“คูสมรสไมพึงใชวิธีคุมกำ�เนิดแบบตรง	(เชน	

ก�รใชย�หรืออุปกรณต�งๆคุมกำ�เนิด)	 เพื่อปิดกั้นคว�มเปนไป

ไดที่จะมีบุตรโดยก�รรวมเพศ”	 (Human Sexuality, 47)	 ต�ม

ดวยก�รห�มผ�ตัดทำ�หมันถ�วร		ยกเวนในกรณีที่บุคคลรับก�ร

ผ�ตัดเพื่อเอ�อวัยวะสืบพันธุที่เปนโรคหรือมะเร็งออกโดยตรง		

และเกิดก�รเปนหมันซึ่งเปนผลโดยออมหรือไมตั้งใจ

	 ในขณะที่บรรด�พระสังฆร�ชหวังว�	เหตุผลของก�ร

ว�งแผนครอบครัวต�มธรรมช�ติ	(นั่นคือ	ก�รเค�รพจังหวะ

ก�รสืบพันธุต�มธรรมช�ติของบุคคลหนึ่ง	จะทำ�ใหคูสมรสเกิด
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ทัศนคติใหม		พวกท�นก็ไดแนะนำ�เรี่องคว�มไวตอคว�มรูสึกใน

ก�รทำ�ง�นอภิบ�ลที่ตองเกี่ยวของกับ	 “คนที่รูสึกสับสนหรือผูที่

มีขอสงสัยจริงๆ	 ในเรื่องคว�มรอบรูที่มีในคำ�สอนนี้”	 (Human 

Sexuality, 47)	 	 	 	บรรด�พระสังฆร�ชในฐ�นะครู	ตองแนะนำ�

คว�มเช่ือท่ีเปนชีวิตของพระศ�สนจักร4	ดวยคว�มชัดเจน

และคว�มเชื่อมั่น	 อย�งไรก็ต�ม	 ในฐ�นะผูอภิบ�ล	 พวกท�น

พย�ย�มอย�งม�กที่จะแสดงคว�มเมตต�สงส�รและคว�ม

เอ�ใจใสใหปร�กฏแก	“ทุกคนที่แสวงห�คว�มจริงดวยจิตใจที่

บริสุทธิ์”	(Human Sexuality, 48)  

	 บรรด�พระสังฆร�ชไดทิ้งปญห�สวนใหญที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีก�รสืบพันธุไวเพื่อก�รอธิบ�ยอย�งสมบูรณกว�ใน

เอกส�รป	1987	จ�กสมณกระทรวงเพื่อขอคว�มเชื่อ	 (เอกส�ร

หนึ่งที่เกิดขึ้นภ�ยหลังคือ	 เรื่องศักดิ์ศรีของบุคคล	 (Dignity	 of	

the	Person)	จัดพิมพโดยสมณกระทรวงเพื่อขอคว�มเชื่อ	ในป	

2008	 เพื่อใหคว�มกระจ�งและยืนยันสิ่งที่กล�วแลวในเอกส�ร

ของป	1987	พรอมกับมุงตอบปญห�ใหมๆ)		พวกท�นใหขอคิด

เห็นในลักษณะรวบรัดว�	 ก�รมีเพศสัมพันธในชีวิตสมรสแบบที่

มีก�รยับยั้งศักยภ�พก�รใหกำ�เนิดบุตรโดยตรงนั้นไมเหม�ะสม

ฉันใด	 ก�รใหกำ�เนิดบุตรที่ไมเปนธรรมช�ติ	 เชนก�รผสมเทียม	

4	คว�มเชื่อที่เปนชีวิตของพระศ�สนจักร	(living	tradition)		หม�ยถึง	ก�รถ�ยทอดคำ�สอนเกี่ยว

กับคว�มเชื่อจ�กรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง	 โดยชีวิตของผูปฏิบัติต�มคำ�สอนของพระศ�สนจักร,	 แบบ

อย�งของพระคริสต	 และอัครส�วก	 (1คร	 11:2,	 2ธส	 2:15)	 (จ�กส�ร�นุกรมวิกิพีเดีย	 หัวขอ	

Sacred	Tradition)
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ก�รปฏิสนธินอกร�งก�ย	คว�มเปนแมแบบรับตั้งครรภแทน

และอื่นๆ	ทั้งหมดนี้ลวนละเมิดสัญญ�หรือขัดขว�งลักษณะ

ก�รรวมเปนหนึ่งเดียวกันหรือก�รกอดจูบลูบไล	ในก�รมี 

เพศสัมพันธดวยเชนเดียวกัน

	 เปนท่ียอมรับว�	คว�มปร�รถน�จะมีบุตรเปนเรื่อง

ธรรมช�ติ	บรรด�พระสังฆร�ชจึงไดแสดง	“คว�มเมตต�สงส�ร”	

และก�รเห็นอกเห็นใจอย�งม�กตอคูสมรสที่พบว�ตนเองไม

ส�ม�รถตั้งครรภมีบุตรได”	 (Human Sexuality, 48)	 พวกท�น

แนะนำ�ก�รรับบุตรบุญธรรมใหเปนท�งเลือกหนึ่ง	แตก็ให

ขอสังเกตว�	น�จะมีก�รใหคำ�ปรึกษ�จ�กมืออ�ชีพและก�ร

ดูแลด�นอภิบ�ลอย�งตอเนื่อง	เพื่อชวยคูสมรสที่ไมมีบุตร

ในก�รจัดก�รแกไขเร่ืองก�รภูมิใจในตนเอง,	คว�มรูสึกต�งๆ

และคว�มสำ�นึกถึงก�รสูญเสียของตน	คว�มส�ม�รถในก�ร

สืบพันธุไมไดรับก�รรับรองดวยคว�มส�ม�รถเข�ใจคว�มรูสึก

และปญห�ของผูอื่นไดอย�งพอเพียงจริงๆ	 และสิ่งที่	 “เปนไป

ไดในท�งเทคนิค”	(สิ่งที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีก�รสืบพันธุ

ซึ่งคนหนึ่งทำ�ได)	ก็ไมไดเหมือนกันกับสิ่งที่	“พอจะรับไดท�ง

จริยธรรม”	(สิ่งที่คนหนึ่งตองทำ�หรือควรทำ�)

เรื่องที่สำาคัญต่อคุณอย่างมาก

	 กิจกรรมท�งเพศบ�งอย�งขัดขว�งคว�มศักดิ์สิทธิ์แหง

เพศวิถีของมนุษยอย�งเต็มที่	และบอนทำ�ล�ยคว�มเปนหนึ่ง
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เดียวกันและคว�มงดง�มแหงชีวิตสมรส

	 ก�รสำ�เร็จคว�มใครดวยตนเอง	 (Masturbation)	 -	 “คว�ม

เชื่อที่สืบตอกันม�ของค�ทอลิกมีลักษณะเฉพ�ะเหมือนเดิม	

ทำ�ใหเห็นว�พฤติกรรมท�งเพศแบบก�รทำ�ใหเกิดคว�มพึง

พอใจท�งเพศดวยตนเองหรือก�รสำ�เร็จคว�มใครดวยตนเอง	

ลวนเปนเรื่องผิดศีลธรรมและในโลกคว�มเปนจริง	ไมมีวันจะ

ถูกตองต�มหลักศีลธรรมเลย	 (Human Sexuality, 62)	 มันไม

เข�ข�ยทั้งสองบรรทัดฐ�นคือ	ก�รรวมเปนหนึ่งเดียวและก�ร

ใหกำ�เนิดบุตร	เนื่องจ�กสิ่งนี้ไมไดใหกำ�เนิดบุตรและไมใชก�ร

รวมเปนหนึ่งเดียวกันของสองบุคคลเลย	อย�งไรก็ต�ม	ใน

แวดวงก�รศึกษ�และง�นอภิบ�ล	 ควรมีจุดมุงหม�ยอยูที่	 “ก�ร

พัฒน�มนุษยในทุกๆด�น	ก�รพิจ�รณ�ก�รกระทำ�เหล�นี้ใน

สถ�นก�รณแวดลอมทั้งหล�ย,	ก�รคนห�ส�เหตุที่ซอนเรนของ

ก�รกระทำ�นั้นม�กกว�ก�รห�ท�งระงับกิจกรรมท�งเพศเหล�

นี้โดยไมใสใจก�รกระทำ�อื่นที่คล�ยกัน”	(Human Sexuality, 62)

		 สื่อล�มกอน�จ�ร	(Pornography)	-	บรรด�พระสังฆร�ช

บงบอกคว�มแตกต�งระหว�งง�นศิลปะกับสื่อล�มกดวยคว�ม

รอบคอบ	 โดยระบุว�	สื่อล�มกเปน	 “ก�รใชสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อ

ทัศนเพ่ือนำ�เสนอสภ�พเปลือยเปล�และก�มกิจในลักษณะที่

ทำ�ใหบุคคลมีเกียรตินอยลงหรือลดคุณค�คว�มเปนคนของ

บุคคล”	(Human Sexuality, 63)	บอยคร้ังท่ีส่ือล�มกทำ�ใหสม�ชิก

ที่จะไดรับก�รทำ�ร�ยง�ยที่สุดของสังคมตองตกเปนเหยื่อ	 ที่ถูก



70 Catholic Update

กระทำ�เหมือนเปนเพียงวัตถุสำ�หรับสนองตัณห�และคว�มพึงพอใจ

ท�งเพศโดยไมมีคว�มรักของบุคคลอื่น

	 ก�รท�รุณกรรมท�งเพศ	(Sex	Abuse)	-	ไมว�จะเปนเร่ือง 

ก�รท�รุณกรรมท�งเพศเด็กและก�รคุกค�มกับก�รท�รุณกรรมท�ง

เพศผูใหญที่เพิ่มขึ้น	หรือมีก�รร�ยง�นข�วในเร่ืองเหล�น้ีอย�งเปิดเผย

ม�กขึ้นก็ต�ม	เรื่องร�วเหล�นี้แสดงใหเห็นโศกน�ฏกรรมทั้งสวนบุคคล

และสังคมในท�มกล�งพวกเร�	ไมว�เหยื่อจะเปนเด็กหรือผูใหญลวน

ตองก�รคว�มเมตต�สงส�ร	คว�มเอ�ใจใสและคว�มชวยเหลือท�งก�ร

แพทย	ด�นกฎหม�ย	และด�นจิตวิทย�ที่ดีที่สุดของเร�

สรุป

	 บรรด�พระสังฆร�ชค�ทอลิกของสหรัฐอเมริก�ไดนำ�เสนอก�ร

บริก�รดวยเอกส�รเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีของมนุษย	ขณะที่ยอมรับว�

มันไมใชอำ�น�จตัดสินเก่ียวกับเรื่องเพศวิถีของมนุษย	แตพวกท�นเห็น

ว�มันเปนขอมูลหนึ่งที่สำ�คัญ

	 พวกท�นกล�วว�	“เอกส�รนี้ถูกนำ�ม�มอบใหเปนตัวชวยก�ร

อภิปร�ยตอเนื่องที่เกี่ยวกับคว�มหม�ยของก�รเปนบุคคลที่มีวุฒิภ�วะ

ท�งเพศ	ซึ่งครอบคลุมทั้งด�นร�งก�ย	จิตวิทย�	สังคมและชีวิตจิต...

เร�นำ�เสนอแนวคิดแบบคริสตชนที่มีคว�มหวังและสร�งสรรคเกี่ยวกับ

เรื่องเพศสัมพันธและก�รถือพรหมจรรย”	(Human Sexuality, 6,83)

คำาถามเพื่อการไตร่ตรอง

1.	อะไรคือเป้�หม�ยสองด�นของก�รรวมเพศของมนุษย

2.	ทำ�ไมสื่อล�มกจึงเปนสิ่งขัดขว�งชีวิตสมรส?

3.	คุณแนะนำ�ช�ยหญิงที่กำ�ลังเตรียมแตงง�นอย�งไร?
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บทสรุป

	 พระศ�สนจักรค�ทอลิกทนุถนอมคูสมรสร�วกับเปน	

“พระพรประก�รเดียวที่ไมสูญสิ้นไปเพร�ะบ�ปกำ�เนิดหรือ

ถูกทำ�ล�ยไปพรอมกับน้ำ�วิน�ศทวมโลก”	ในก�รขอพระพร

พิเศษสำ�หรับเจ�บ�วและเจ�ส�วระหว�งจ�รีตพิธีสมรส	พระ

ศ�สนจักรภ�วน�ดังนี้:

“ข�แตพระบิด�เจ�	พระองคทรงพระเมตต�ประท�น

คว�มชวยเหลืออย�งสม่ำ�เสมอแกช�ย	โปรดประท�น

หญิงใหแกเข�	ช�ยและหญิงไมควรเปนสองอีกตอไป		

แตเปนเนื้อเดียวกัน	และพระองคสอนว�	สิ่งที่พระองค

ทรงรวมเปนหนึ่งเดียวกันนั้น	จะตองไมถูกแยกจ�ก

กัน	และพระองคทรงบันด�ลใหก�รสมรสของส�มีกับ

ภรรย�เปนคว�มลึกล้ำ�ประก�รหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือ

เกิน	โดยทรงใหเปนสัญลักษณแทนก�รสมรสของพระ

คริสตกับพระศ�สนจักรของพระองค	โปรดรักษ�คูสมรส	

ใหซื่อตรงตอกฎของพระองค	โปรดใหพวกเข�ซื่อสัตย

ในชีวิตสมรสและโปรดใหพวกเข�ดำ�เนินชีวิตเปนแบบ

อย�งชีวิตคริสตชน	โปรดประท�นพละกำ�ลังซ่ึงม�จ�ก
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พระวรส�ร	เพ่ือใหพวกเข�เปนพย�นของพระคริสตเจ� 

สำ�หรับผูอื่น	และหลังจ�กวัยชร�อันแสนสุข	โปรด

ประท�นชีวิตที่สมบูรณแกพวกเข�	 ไดอยูรวมกับบรรด�

นักบุญในพระอ�ณ�จักรสวรรคดวยเทอญ	อ�แมน”

	 ก�รสมรสอ�จเปนเรื่องลำ�บ�ก	แตเมื่อก�รสมรสรวมอยู

ในศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รชวยใหรอดพน,	เมื่อส�มีภรรย�ยอมให

พระเยซูเจ�ประทับอยูกับพวกเข�	และสนับสนุนพันธสัญญ�

ของพวกเข�,	ก�รสมรสก็กล�ยเปนที่ม�ของพระหรรษท�นและ

พระพรสำ�หรับคูสมรส	ครอบครัวของพวกเข�	พระศ�สนจักร

และโลกของพวกเข�

	 อ�ศัยศีลศักสิทธ์ิประก�รน้ี	 พระเจ�ทรงรวมช�ยกับหญิง

ดวยพันธะแหงคว�มรักและสันติที่ไมอ�จทำ�ล�ยได	ขอพระ

บิด�	พระบุตรและพระจิตประท�นพระพรแกพวกเข�ทั้งในย�ม

สบ�ยดีและในย�มทุกขย�ก	ในชีวิตนี้และในนิรันดรภ�พดวย

เทอญ	อ�แมน

	 เมื่อเร�ไดเริ่มก�รวิเคร�ะหเกี่ยวกับก�รสมรสนี้	ไดมีก�ร

แนะนำ�ไวแลวว�	เมื่อคุณม�ถึงจุดนี้	คุณควรแตงประโยคนี้ได	 :	

ศีลสมรสคือ	...

	 ใหคุณเขียนคำ�ที่คุณอย�กจะบอกในที่ว�งด�นล�ง


