สมรส: สมรัก หรือสำลัก?
อจ.ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์
คิดเฉียบ
เมื่อคริ สตจักรคาลวารี แชบเปิ้ ล แห่งวอเตอร์ ลู รัฐอินเดียนากาหนดวันเวลาสาหรับภาพยนต์
เกี่ยวกับการแต่งงาน ศิษยาภิบาลก็ส่งจดหมายเชิญไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่พิเศษคือ คู่สมรสทั้งหลายที่ท่าน
เป็ นผูป้ ระกอบพิธีให้ในช่วง 7 ปี ที่ท่านอยูใ่ นเมืองนั้น
แน่นอนหลายคู่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูใ่ นคริ สตจักรนั้น ในขณะที่อีกหลาย ๆ คู่อยูห่ ่างไกลออกไป
“ผมใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาข้อมูลทั้งจากสมุดบันทึกของผมและสมุดโทรศัพท์ เพื่อหา
ที่อยูป่ ั จจุบนั ของพวกเขา” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวขึ้น
“จากนั้นผมก็เขียนคาเชิญเป็ นส่ วนตัวถึงแต่ละคน เตือนให้พวกเขาระลึกถึงว่า เวลาได้ผา่ นไป
นานกี่ปีแล้วนับตั้งแต่วนั ที่พวกเขาได้กล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าผม และผมจะกล่าวย้าว่าผมยังห่วงใยพวก
เขาอยูเ่ สมอ”
ศิษยาภิบาลราฟดีล ยังได้กล่าวถึง คู่สมรสจานวนมากที่กาลังเผชิญกับวิกฤติในชีวติ ครอบครัว
ในปั จจุบนั และได้หนุนใจให้แต่ละคู่ยนื หยัดไม่ทอ้ แท้สิ้นหวัง และท่านได้ปิดท้ายด้วย การเชิญชวนให้
คู่สมรสเหล่านั้นไปชมภาพยนตร์ (เรื่ องแซนคาสเซิ ลส์จากอีแวนเจลิเคิล ฟิ ล์ม 2848 ดับเบิลยู คิงสลีย,์
การ์แลนด์ รัฐเท็กซัส 75041) และท่านยังสัญญาที่จะมอบของขวัญครบรอบวันแต่งงาน สาหรับแต่ละคู่
ที่เข้าร่ วมประชุม
“ช่ ำงเป็ น เย็นวันอำทิตย์ ทเี่ ปลีย่ นแปลงชี วติ ของทุกคน” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวขึ้น
“ในตอนสุ ดท้ ำย ทีบ่ ริเวณธรรมำสน์ จะเต็มไปด้ วยคู่สมรสทั้งหลำยทีต่ ้ งั ปณิธำนว่ำจะมอบถวำย
ครอบครัวของพวกเขำแด่ พระเจ้ ำอีกครั้งหนึ่ง”
ของขวัญที่ศิษยาภิบาลราฟดี ล เตรี ยมไว้ให้แก่ทุกคู่สมรสก็คือ หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศ
ทุ่มเทเพื่อการสมรส (และเพื่อพระเจ้าของครอบครัว) พร้อมกับการ์ ดอวยพรวันครบรอบแต่งงานจากศิษ
ยาภิบาล และภรรยาของท่าน
“ราว ๆ อีกสัปดาห์ต่อมา” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวขึ้น
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“ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ผมเคยประกอบพิธีแต่งงานให้เมื่อ 6 ปี ก่อน และไม่ค่อยได้เห็นหน้า ได้
กลับมาเยีย่ มผม ตอนที่เขามาหาผมเขาไม่ต้ งั ใจมาชมภาพยนตร์ เพราะว่า ชีวติ สมรสของเขำได้ พงั ทลำย
ลงไปแล้ว แต่จดหมายที่ส่งออกไปได้สัมผัสจิตใจของเขาและรู ้วา่ เขาจะหาความช่วยเหลือได้ที่ไหน...”
“... และวันนี้ คู่สมรสของเขา ได้กลับมาเริ่ มต้นกับเขาใหม่อีกครั้ง”
(TIME FOR A MARRIAGE CHECKUP, Fresh ideas FOR FAMILIES, YOUTH,
CHILDREN, WORD BOOKS, WACO,1984 PP. 30-31)

คิดซ้ำ
คงไม่มียคุ ใดที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเปราะบางเหมือนในยุคนี้ !
คงไม่มียคุ ใดที่ความอดกลั้นของคนในครอบครัว จะน้อยนิดเท่าในยุคนี้ !
และคงไม่มียคุ ใดที่ความอดทนของสมาชิกในครอบครัว จะมีจากัดมากเท่ากับในยุคนี้!
บ้านแตก! เป็ นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย และมากในสังคมโลกปั จจุบนั นี้ ซึ่ งสังคมไทยก็หนี
ไม่พน้ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
การหย่าร้างตั้งแต่ระดับบน ลงระดับล่าง ตั้งแต่ระดับสู งอย่างมงกุฏราชกุมารแห่งอังกฤษ เจ้าฟ้ า
ชายชาร์ ล และเจ้าหญิงไดอาน่าที่สะท้านสะเทือนไปทั้งโลก จนถึงระดับล่างอย่างนายสี และนางสาที่
แทบไม่เคยมีใครรู ้จกั
ในประเทศไทยปั จจุบนั โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ มีสถิติยนื ยันว่าคู่แต่งงาน 4 คู่ จะหย่ากันอย่าง
น้อย 1 คู่ หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ ในทุก ๆ 4 คู่ที่แต่งงานจะมี 1 คู่ไปไม่ถึงดวงดาว จบลงที่การหย่าร้างและ
บางทีสิ่งที่กล่าวนี้อาจเกิดกับครอบครัวของผูอ้ ่านบทความนี้อยูก่ ็ได้
- เมื่อครอบครัวแตก สังคมก็แตก เพราะครอบครัวเป็ นฐานและส่ วนที่ยอ่ ยที่สุดของสังคม
ทานองเดียวกัน คริ สตจักรก็จะไปไม่รอดถ้าครอบครัวสมาชิกในคริ สตจักรแตกแยกกัน
ดังนั้น การที่ศิษยาภิบาลราฟดีล แห่งคริ สตจักรคาลวารี แซบเปิ้ ล ให้ความสาคัญในเรื่ อง “คู่
สมรส” ทั้งหลายที่ท่านประกอบพิธีให้ จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนับสนุน และกระทาตาม
แท้จริ งเรื่ อง “กำรรื้อฟื้ นควำมรักดั้งเดิม” ของสามีภรรยานั้นเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ ทั้งต่อครอบครัว
ของแต่ละคู่ และต่อคริ สตจักรและเรื่ องครอบครัวนี้ แม้จะพูดกี่ครั้ง ๆ แล้วก็ตาม ก็ยงั คงเป็ นเรื่ องใหม่สด
อยูเ่ สมอ
ถ้าศิษยาภิบาลหรื อผูป้ กครองแต่ละคริ สตจักรจะตื่นตัวในเรื่ อง “กำรให้ คำปรึกษำ” แก่คู่สมรส
หรื อว่าที่คู่สมรสอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ ปั ญหาทั้งหลายที่ดูเลวร้าย หมดทางแก้ไข ก็คงจะได้รับการ
ชี้นาให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ห่างไกลจากเส้นทางสู่ ความหายนะของการหย่าร้าง
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(ถ้าท่านไม่รู้วา่ จะใช้หนังสื ออะไรในการให้คาปรึ กษา หนังสื อ “ฉันจะแต่ งงำน” ของเวส โร
เบิร์ต และเอ็ช นอร์ แมน ไรท์ ที่พิมพ์โดยคริ สเตียนศึกษาแบ๊บติสต์ คงจะช่วยได้ไม่นอ้ ยทีเดียว)
ในกระบวนการการให้คาปรึ กษาสาหรับคู่สมรสนั้นจะต้องเริ่ มที่ “กำรให้ คำปรึกษำ ก่อน
แต่ งงำน” และตามด้วย “การให้คาปรึ กษา ใน การครองเรื อน” เพือ่ ทีจ่ ะหลีกเลี่ยง “การให้คาปรึ กษาหลัง
การแต่งงาน” เนื่องจากเนื้ อที่มีจากัด จะพูดจะเขียนอะไรมาก็ไม่ได้ ก็เลยขอเสนอเนื้ อหาบางส่ วนของ
คาปรึ กษาที่ควรจะให้แก่คู่สมรสทุกคู่ ไม่วา่ จะเป็ นก่อนแต่งงานหรื อแต่งงานแล้ว (แต่ยงั ไม่เลิกกัน) สิ่ งที่
คู่สมรสทุกคู่ควรจะตื่นตัวและเรี ยนรู ้มีหลำยประกำรแต่ในที่น้ ีขอเตือนสติท่านให้หลีกเลี่ยงการถ่ายหรื อ
ระบายสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ ที่เรี ยกกว่า “ขี้” ใส่ กนั และกัน
สำหรับฝ่ ำยหญิงสิ่ งทีท่ ่ ำนชอบแต่ ผ้ ชู ำยไม่ ชอบ (ที่ควรจะหลีกเลี่ยงการระบายออก) ก็คืออาการ
ต่อไปนี้
1. ขีบ้ ่ น คือ ชอบบ่น, บ่นบ่อย ๆ อย่าว่าแต่ผชู ้ ายธรรมดาที่มีความอดทนจากัดเลยแม้แต่พระเจ้ ำ
พระองค์ก็ยงั ทรงสุ ดจะทนกับคาบ่นของอิสราเอล
ผูห้ ญิงทุกคนควรได้รักการเตือนสติวา่ การรื้ อฟื้ นเอาเรื่ องเก่าเก็บมาพูดให้อึดอัด หรื อราคาญใจ
ต่อสามีน้ นั ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้สถานการณ์ในครอบครัวดีข้ ึน แต่ตรงกันข้ามอาจทาให้สถานการณ์ที่
แย่อยูแ่ ล้วแย่ลงยิง่ กว่า หุ น้ ที่ดิ่งตกเหวเสี ยอีก
พระคัมภีร์เตือนไว้วา่ “อย่ำให้ เรำบ่ น เหมือนอย่ำงบำงคนในพวกเขำทีบ่ ่ นแล้วต้ องพินำศ” (1 โค
ริ นธ์ 10:10) อาจารย์ยากอบก็ได้ให้สติไว้อีกว่า “จงอย่ำบ่ นว่ำกัน และกัน” (ยากอบ 5:9)
ท่านผูเ้ ป็ นภรรยา “จงจำไว้ข้อหนึ่งว่ำ ไม่ มีผ้ หู ญิงคนใดในโลกที่ทำให้ สำมีของเขำรั กตัวเขำ
เพิม่ ขึน้ ด้ วยกำร บ่ น!”
2. ขีห้ ึง คือ หวงแหนมากจนเกินไป บางครั้งความหึ งหวงนี้ไม่เพียงแต่จะไล่หญิงที่มาใกล้ชิด
สามีของท่านให้ไปห่าง ๆ แต่บางครั้งความหึ งหวงอย่างออกหน้าออกตานั้นจะไล่สามีของท่านให้ไป
ไกล ๆ จากท่านด้วย
3. ขีง้ อน คือ การแสดงอาการโกรธ หรื อไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ ความจริ งการงอนบ้างเป็ นครั้ง
เป็ นคราวก็ดูน่ารักดีหรอก แต่การงอนจนตกขอบ ขนาดสามีมางอนง้อ คือขอคืนดีดว้ ย ยังทาเรื่ องยืดเยื้อ
ให้บานปลาย ไม่เพียงแต่จะทาให้เรื่ องเก่าอันเป็ นเหตุให้เกิดอาการงอนจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว เรื่ อง
ใหม่ที่เกิดขึ้นอาจทาให้ท่านต้องเหนื่อยกับการไปตามงอนง้อสามีของท่านบ้าง โดยไม่จาเป็ นก็ได้ ขอ
เตือนไว้ดว้ ยความหวังดี
สำหรับฝ่ ำยชำย: สิ่ งทีท่ ่ ำนชอบแต่ ผ้ หู ญิงไม่ ชอบ คือ อาการต่อไปนี้
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1. ขีโ้ มโห คือ โกรธง่าย ปั ญหาของผูช้ ายก็คือ ความอดทน มีนอ้ ยราคาญง่าย เมื่อภรรยาซักถาม
หรื อจูจ้ ้ ีหน่อยก็อารมณ์เสี ยโดยฉับพลัน
ตวาดใส่ ภรรยาเหมือนเป็ นคนใช้
หรื อเป็ นลูกน้องก็มี
เช่นเดียวกัน การทาอย่างนี้ ไม่เพียงแต่ไม่ได้ทาให้เรื่ องที่ท่านรู ้สึกราคาญลดหรื อหมดไปแต่กลับทาให้
เรื่ องที่สร้างความราคาญนั้นเพิ่มขึ้นและบานปลายขึ้น เมื่ออีกฝ่ ายไม่ยอมเป็ นหมูให้ท่านสับเล่นเป็ นบะ
ช่อ
แต่ จะหันกลับมำสั บท่ำนแทน
เดี๋ยวจะหำว่ำผมไม่ เตือน
2. ขีล้ มื คือ ลืมง่าย แปลกแต่จริ ง ผูช้ าย 99.99% มีโรคชนิดหนึ่ง ที่ผหู้ ญิงเกลียดมากที่สุด คือ
“โรคลืม” เช่น ลืมวันเกิดของภรรยา ลืมวันครบรอบแต่งงาน ลืมคาสัญญาที่ให้กบั ภรรยาหรื อแม้แต่
อาบน้ าก่อนขึ้นเตียงนอน ฯลฯ และก็แปลกอีกนัน่ แหละที่ทุก ๆ ครั้งที่ผชู ้ ายลืม ในสิ่ งที่ควรจำ จะ
กระตุน้ ให้ผหู้ ญิงมีความสามารถพิเศษในการจำ ในสิ่ งที่ควรลืม
ผลก็คือ ทั้ง 2 ต้องจดจำเหตุการณ์วนั นั้นไว้อย่างไม่มีวนั ลืม (อย่างน้อยก็ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ง
สาหรับผูช้ าย)
3. ขีเ้ กียจ คือไม่อยากทา (งาน) ก็อีกนัน่ แหละ ผูช้ ายเราแม้จะขยันขันแข็งปานใดในที่ทางาน
หรื อที่ใด ๆ ในโลกก็ตาม แต่พอกลับถึงบ้าน อาการโรคขี้เกียจก็กาเริ บทันที และภรรยาส่ วนใหญ่จะเป็ น
ภูมิแพ้กบั โรคชนิดนี้ ของสามี อาทิเช่น คุณสามีกลับบ้านแล้วถอดเสื้ อออก แทนที่จะเอาไปแขวน หรื อ
ใส่ ตะกร้าให้เรี ยบร้อย ก็จะวางแหมะตรงที่นงั่ อยูน่ นั่ แหละ หรื อไม่ก็เอนกายเปิ ดทีวี ขี้เกียจแม้แต่จะลุก
เอาของไปทิง้ ลงในถังขยะ แต่ใช้วธิ ี ปาลงถังขยะซึ่ งก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง หรื อขี้เกียจลุกไปนัง่ กินข้าวที่โต๊ะ
อาหารกับภรรยาและลูก
บางทีภรรยาเชิญไปเดินเล่น (ช๊อบปิ้ ง) ฝ่ ายชายก็จะแสดงอาการของโรค “ขีเ้ กียจ” นี้ออกมา
อย่างเด่นชัด โดยการพยายามชักแม่น้ าทั้ง 5 ทั้ง 6 มาอ้างเพื่อจะไม่ไปกับภรรยา ผลก็คือภรรยาอาจเกิด
โรคขี้เกียจนี้บา้ ง ทาให้ข้ ีเกียจทาอาหาร, ขี้เกียจซักเสื้ อผ้า, ขี้เกียจปูที่นอน, ขี้เกียจเลี้ยงลูก และขี้เกียจทา
อีกหลาย ๆ อย่างที่ฝ่ายสามีอยากให้ขยัน ผลคืออะไรนะหรื อ เรื่ องขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ตามมา
สุ ดท้ ำย
ถ้าหญิงชายคู่ใดทน “ขี”้ ชนิดใดของอีกฝ่ ายไม่ได้ แล้วไม่ได้มีความพยายามในการร่ วมมือกัน
รี บเก็บกวาดให้เรี ยบร้อยโดยเร็ วทั้ง 2 หรื อทั้งครอบครัว บ้านที่เคยเป็ น “สวรรค์ วมิ ำน” ของเรากาลัง
กลายเป็ น “สวรรค์ ของมำร” ไปเสี ยแล้ว นัน่ คือ มารเข้าครอบครอง หรื อเช็คอินสบายอุราไปแล้ว
ส่ วนคนที่เคยอยูอ่ ย่างสุ ขอุรากลับรู ้สึกร้อนอุรา ขอย้ายข้าวของออกไปนอกบ้านเพื่อจะสุ ขกว่านี้
ผลก็คือ “บ้ ำนแตก”
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ดังนั้นเพื่อป้ องกันมิให้ชีวติ สมรสของครอบครัวใดในคริ สตจักรต้องพังพินาศลง
ให้เรามา
รณรงค์จากัด “ขี”้ ต่าง ๆ ที่กล่าวให้หมดสิ้ นไปโดยเร็ ว
ให้เราช่วยกัน ฟื้ นฟู ชีวิตครอบครัวของเราก่อน แล้วช่วยกันฟูมฟัก ชีวติ ครอบครัวของพี่นอ้ ง
ในคริ สตจักร
เพื่อชีวติ สมรสของเราทุกคนจะไม่สาลัก (ขี้) แต่สมรสและสมรักในที่สุด
เห็นด้วยไหมครับ?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 9 มีนาคม – เมษายน 1994, หน้า 22-23, 53.
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