“ครอบครัว 50 ปี ”
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
คิดเฉียบ
ยิง่ ครอบครัวหย่าร้างเพิ่มขึ้นมากเท่าไร ศิษยาภิบาลก็ยงิ่ จาเป็ นต้องหาหนทางสอน หรื อแนะนา
กลวิธีในการพยุงครอบครัวให้อยูร่ อด โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่คู่หมั้นทุกคู่
หลายปี ก่อน เดนนิส คุ่ย ศิษยาภิบาลของคริ สตจักร เพริ สท์ คริ สเตียนในเวล, ออรี กอน
สหรัฐอเมริ กา มอบหมายการบ้านพิเศษ ให้แก่ผทู ้ ี่มารับคาปรึ กษาก่อนแต่งงาน ไปสัมภาษณ์คนที่
แต่งงานมาแล้ว 50 ปี
“ผมขอให้เจ้าสาวแต่ละคน คุยกับผูอ้ าวุโสผูเ้ ป็ นภรรยา และเจ้าบ่าวไปสนทนากับผูอ้ าวุโสผูเ้ ป็ น
เจ้าบ่าว” ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวขึ้นพร้อมกับให้คาถามต่อไปนี้ เป็ นแนวทาง
- อะไรเป็ นปัจจัยที่ทาให้ชีวิตสมรสของท่านอยูร่ อดมาได้ยาวนานปานนี้?
- ท่านได้ทาอะไรบ้าง เป็ นส่ วนตัว (ฝ่ ายของท่าน) ที่ช่วยทาให้ชีวติ สมรสอยูย่ ดื มาได้
- ท่านจัดการกับปั ญหายุง่ ยากในชีวติ แต่งงานของท่านอย่างไรบ้าง?
- ท่านได้ทาอะไรบ้าง เมื่อชี วิตสมรสเริ่ มยากลาบากมากขึ้นเรื่ อย ๆ?
- เมื่อท่านมองย้อนหลัง ไปใน 50 ปี ที่ผา่ นมา เวลาใดเป็ นเวลาที่ยากลาบากที่สุด?
-มีคาแนะนาอะไร ที่ท่านสามารถให้กบั คนอย่าง ผม/หนูได้?
“แทบทุก ๆ คู่หนุ่มสาวจะรู ้สึกกลัวจนแทบตาย เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ดงั ที่กล่าว
มา” ...ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวขึ้น
“พวกเขาไม่เคยไปสัมภาษณ์ใครเช่นนั้นมาก่อน แต่เมื่อพวกเขากลับมาล้วนแต่ตื่นเต้นเป็ นอย่าง
ยิง่ เพราะสาหรับพวกเขาจานวนไม่นอ้ ย นี่นบั เป็ นครั้งแรกที่พวกเขาได้ศึกษาแบบแผนที่ดีของการ
สมรส...
“พวกเขาจบลงที่คาถามมากมายเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ อง
เงิน
พวกผูอ้ าวุโสเหล่านี้ มีคาแนะนาดี ๆ ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ พวกผูม้ ารับคาปรึ กษาหลายคน
ถึงกับกลับไปเยีย่ มผูอ้ าวุโสเหล่านั้นอีกครั้งเป็ นส่ วนตัว เป็ นครั้งที่สองก็มี”
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ศิษยาภิบาลคุ่ย ยืนกรานในเรื่ องคุณสมบัติของผูใ้ ห้คาปรึ กษาว่า ต้องเป็ นผูท้ ี่แต่งงานมาแล้ว 50
ปี หรื อมากกว่า แม้วา่ สิ่ งนี้ จะหมายถึงการต้องส่ งแต่ละคู่รักให้ไปยังตาบลอื่นข้างเคียงก็ตาม...คาปรึ กษา
อาจจะมาจากผูอ้ าวุโสที่เป็ นภรรยา และผูอ้ าวุโสที่เป็ นสามีโดยที่ท้ งั 2 ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสามีหรื อภรรยา
กัน แต่ท้ งั 2 ต้องยังคงแต่งงานอยู่ และดูเหมือนว่าพวกเขาสนุกสนานกับการสัมภาษณ์กนั อย่างละเอียดถี่
ถ้วน
“บางคนถึงกับโทรมาขอบคุณผมสาหรับโอกาสเหล่านั้น” ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวขึ้น
“ผมได้พบว่า คู่หนุ่มสาวหลายคู่ที่พยายามแสวงหาคาตอบ มักจบลงที่การสนทนากับคู่หนุ่ม
สาวอื่นที่เหมือนกับพวกเขา ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นเรื่ องที่ดี (กว่าเดิม)!”
(Learning from the Pros, Fresh Ideas for Discipleship & Nurture, Word Books< WACO,
1984 pp. 134-135)

คิดซ้า
สิ่ งที่ศิษยาภิบาลเดนนิส กระทานับว่าเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ เป็ นความจริ งที่วา่ ใครจะรู ้เรื่ องชีวิต
แต่งงานได้ดี เท่ากับคนที่ได้ผา่ นชีวติ สมรสมาแล้วถึง 50 ปี ไม่วา่ ทั้งคู่จะทาถูก หรื อทาผิดตลอดเวลา
ดังกล่าว แต่ประสบการณ์ 50 ปี นั้น นับว่าเป็ นครู ที่ดีที่สุด ดังนั้นคาแนะนาของคนเหล่านี้จึงคู่ควรที่จะรับ
ฟัง!
อย่างไรก็ตาม ในวงการคริ สเตียนไทย ดูจะหาคู่คริ สเตียนที่แต่งงานกันมาแล้ว 50 ปี ที่พร้อมจะ
ให้สัมภาษณ์คงจะไม่มีมากนัก หรื อคงจะหายากพอดู
สาหรับคริ สตจักรไทย อาจจะต้องขอลดเงื่อนไขของศิษยาภิบาลเดนนิส คุ่ย ลงเหลือ 20-30 ปี ก็
น่าจะพอแล้ว หรื อคุณคิดว่าไง?
ใช่! คู่ที่แต่งงานกันมา 20-30 ปี แล้วหย่าก็มีไม่นอ้ ย ส่ วนที่หย่าหลังจากแต่งงานกันมา 50 ปี ไม่
ค่อยมี
ดังนั้น คู่ 50 ปี ย่อมมัน่ คงกว่าคู่ 20-30 ปี แน่นอน
อย่างไรก็ตามเมื่อหาคู่ 50 ปี ไม่ค่อยมี ก็ขอให้เราลองเอาแนวคิดของอาจารย์เดนนิส คุ่ย มา
ดัดแปลงใช้โดยลดข้อเรี ยกร้องให้นอ้ ยลงอีกสักนิดก็คงจะดี
หวังว่าคริ สตจักรของคุณ
จะลองเปิ ดหลักสู ตรการให้คาปรึ กษาก่อนแต่งงานแก่คู่บ่าวสาว
ทั้งหลาย โดยทาตามแนวทางของอาจารย์คุ่ย เบื้องต้น
ผมเชื่อว่าคาแนะนาต่าง ๆ ที่คู่สมรสเหล่านี้จะได้รับ จะเป็ นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวติ
ครอบครัวของพวกเขา...และผมก็ยงั เชื่ออีกว่า ลักษณะสาคัญของครอบครัวคริ สเตียนที่ผอู ้ าวุโสเหล่านี้
จะให้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ คู่ที่มีสุข น่าจะมีส่วนประกอบสาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ เป็ นสาคัญ ซึ่ งผม
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จะขออนุญาตเล่นตัวอักษร ที่ผมนัง่ คิดไตร่ ตรองขึ้นมาเอง โดยใช้คาภาษาอังกฤษนาหน้าส่ วนประกอบ
แต่ละอย่างและเมื่อเอาตัวอักษรแรกของแต่ละคามาเรี ยงกันจะได้เป็ นคาภาษาอังกฤษว่า “FAMILY” (ที่
แปลว่า “ครอบครัว”) ซึ่ งมีสาระดังต่อไปนี้

F-FAITH = “ความเชื่อร่ วมกัน”
ถ้าคู่สมรสใดคิดจะอยูร่ ่ วมกันได้ยาวนานถึง 50 ปี อย่างมีความสุ ข โดยมีความเชื่ อ (ทางศาสนา)
ต่างกัน คงจะเป็ นการฝันที่ยากที่จะเป็ นจริ ง นอกจากว่าทั้ง 2 คน ไม่ได้จริ งจัง หรื อใส่ ใจในสิ่ งที่ตน
เชื่อถือเลย
อย่างไรก็ดี คาเตือนเรื่ อง “อย่าเทียมแอกกับคนทีไ่ ม่ เชื่อ” (2 โคริ นธ์ 6:14) ยังคงสร้างความอึด
อัดให้กบั หนุ่มสาวจานวนไม่นอ้ ย
แต่ถา้ คิดจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า คุณจะไม่ฟัง หรื อส่ งเสริ มผูอ้ ื่นให้ไม่ฟังพระวจนะ
ของพระเจ้าในเรื่ องดังกล่าว ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดนัก

จริงไหม?
ดังนั้น ส่ วนประกอบสาคัญประการแรกของครอบครัวที่เป็ นสุ ขแบบยาวนานคือ การมีความ
เชื่อร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า!

A-ACCEPTANCE = “การยอมรับซึ่งกันและกัน”
เช่นเดียวกัน ถ้าคิดจะอยูร่ ่ วมกันยาวนานมาถึง 30-50 ปี โดยไม่ยอมรับซึ่ งกันและกัน หรื อ
ยอมรับตัวเองแล้วจะมีความสุ ขได้อย่างไร?
การยอมรับซึ่ งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข จะทาให้แต่ละฝ่ ายกล้าเปิ ดอกเปิ ดใจ และ เปิ ด
ความคิด ที่อยูล่ ึก ๆ แก่กนั และกัน โดยเปิ ดเผย โดยไม่ตอ้ งกลัวจะถูกอีกฝ่ ายปฏิเสธ!
และนี่คือ ส่ วนประกอบอีกข้อหนึ่งของการอยูก่ ินด้วยกันอย่างมีความสุ ข และยาวนาน

M-MUTUAL UNDERSTANDING = “ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน”
อาจารย์เปาโลเห็นว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับความสัมพันธ์ระหว่างสามี และภรรยา นัน่ คือ
การอยูร่ ่ วมกันด้วยความเข้าใจในกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามีที่มกั จะไม่ค่อยเข้าใจภรรยา
จึงกล่าวแนะนาไว้วา่ ... “ท่ านทั้งหลายที่เป็ นสามีกเ็ ช่ นกัน จงอยู่กนิ กับภรรยาด้ วยความเข้ าใจใน
เธอ จงให้ เกียรติแก่ ภรรยา เพราะเป็ นเพศทีอ่ ่ อนแอกว่ า เพราะท่ านทั้งสองได้ รับชี วติ อันเป็ นพระคุณเป็ น
มรดก เพือ่ ว่าคาอธิษฐานของท่ านจะไม่ มีอุปสรรคขัดขวาง” (1 เปโตร 3:7)
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กล่าวคือ สามีมกั ขาดความไวต่อความรู ้สึก จึงมักจะขาดความเห็นอกเห็นใจภรรยา ไม่คอ่ ย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธอ เพิกเฉยต่อปั ญหา และภาระที่เธอแบกอยู่ หรื อความต้องการที่เธอ
ปรารถนา
บางทีไม่เพียงแต่ไม่ปกป้ องเธอแต่ยงั ซ้ าเติม หรื อปล่อยให้คนอื่น (รวมทั้งลูก ๆ) ปฏิบตั ิต่อเธอ
อย่างปราศจากความนับถือ ถ้าเป็ นอย่างนี้ อย่าพูดถึงการอยูด่ ว้ ยกัน 50 ปี เลย ผมว่า 5 ปี ก็ไปไม่รอดแล้ว
จริ งไหม?
ดังนั้น นับแต่วนั นี้ขอให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นที่ตวั ของเราก่อน
า วจา
าา
น ฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งจะยิง่ ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้น แต่ให้เราพยายามฟังและรู้จกั
การ “เอาใจเขามาใส่ ใจเรา” ให้เข้าใจว่าภรรยา หรื อสามีของเราเขาอาจจะไม่สามารถทา หรื อเป็ นอย่างที่
เราคาดหวังได้ 100% และบางครั้งก็อาจผิดพลาดทาให้เราห ด ดใจได้ซ่ ึ งถือเป็ นเรื่ องค่อนข้างจะปกติ
การที่เราพยายามจะแก้ไขเขานั้นก็ดีอยู่ แต่การที่เราจะหนุนใจเขา จะดีกว่าอย่างแน่นอน
การเข้าใจซึ่ งกันและกันนี้ จึงเป็ นส่ วนประกอบของชีวติ สมรสที่ยงั่ ยืนประการที่สาม...

I-INTERPERSONAL
COMMUNICATION = “การสื่ อสารระหว่ างกัน”
นอร์ แมน ไรท์ ผูเ้ ขียน หนังสื อ “COMMUNICATION: Key to your Marriage” หรื อที่แปลเป็ น
ภาษาไทยว่า “สื่ อสารประสานใจ” ได้ หลักปฏิบตั ิ 10 ประการที่จะช่วยให้คู่สมรสเห็นคุณค่าของกัน
และกันมากขึ้น
1. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการสื่ อสาร
2. พยายามเข้าใจเขา ไม่ใช่ให้เขาเข้าใจเรา
3. อย่าเหมาเอาเองว่าคุณเข้าใจควรถามก่อน
4. ฟังให้ดี ๆ ก่อน อย่าเพิ่งขัดจังหวะ
5. อย่าจูจ้ ้ ี ขี้บ่น
6. อย่าด่วนสรุ ปความ
7. คิดไม่ตรงกันได้ แต่หยามกันไม่ได้
8. พึงหวังในสิ่ งที่เป็ นไปได้ อย่ามัวคิดถึงแต่อดีต
9. อย่าปั้ นแต่งคู่สมรสตามแบบฉบับของคุณ
10. จงอธิษฐานเผือ่ กันและกัน
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คิดว่า ถ้าครอบครัวของผูใ้ ด มีการสื่ อสารกันแบบนี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการที่สี่ใน
ครอบครัว อีก 50 ปี ต่อไป ก็คงยังพูดกันรู ้เรื่ องอยู่

L – LOVE = “ความรัก”
เรื่ องนี้แทบไม่ตอ้ งพูดถึงเลย ถ้าคนเราไม่ได้แต่งงานเพราะความรักกันหรื อแต่งงานแล้วยังไม่
รักกัน ก็บอกได้คาเดียวว่า “สิ้นหวัง”
อาจารย์เปาโล ก็ย้าแล้วย้าอีกในพระธรรมเอเฟซัสให้สามี รัก ภรรยาของตน (5: 25, 28, 23)
และต้องรักเหมือนพระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักรด้วย
รักแบบใด? รักแบบยอมสละตัวพระองค์เองให้คริ สตจักร ถ้าครอบครัวใด สามีเห็นแก่ตวั จะ
เรี ยกร้องแต่ให้ภรรยายอมเสี ยสละตัวแก ตน โดยที่ตวั เองไม่เคยคิดแม้แต่ยอมสละตัวเพื่อข้างต้น คือว่า
จะอยูก่ บั ยาวนานอย่างมีความสุ ขถึง 50 ปี คงจะเป็ นการฝันกลางวันโดยแท้!
อย่างไรก็ตาม เรื่ อง “ความรัก” นี้ ย่อมไม่ใช่เรื่ องที่คาดหวังเฉพาะฝ่ ายชาย ให้รักฝ่ ายหญิง
เท่านั้น แต่ฝ่ายหญิงก็ตอ้ ง “รัก” สามีดว้ ยใจจริ งด้วยเหมือนกับที่เรี ยกร้องให้ฝ่ายหญิงยอมฟังสามี ฝ่ าย
สามีก็ควรจะยอมฟังภรรยาด้วยเช่นกัน! (
เอเฟซัส 5:21)
ถ้าคุณอยากจะรู ้วา่ ในครอบครัวมีความรักกันหรื อไม่? ก็ลองถามตัวเองด้วยคาถาม าย ๆ ดังนี้
1. เวลานี้ฉนั อดทนนาน และอดทนทุกอย่างต่อคู่ครอง หรื อสมาชิกในบ้านของฉันหรื อไม่?
2. ฉันกาลังกระทาสิ่ งที่มีคุณประโยชน์อะไรด้วยใจเมตตากรุ ณาให้แก่ใครในครอบครัวของฉัน
บ้าง?
3. ฉันอิจฉาภรรยา/สามี/ลูกของฉันหรื อไม่?
4. ฉันกาลังหยิง่ ผยอง อวดตัวข่มใครในบ้านบ้างหรื อไม่?
5. ฉันกาลังพูดจา หรื อประพฤติหยาบคายอะไรต่อสมาชิกในครอบครัวของฉันหรื อไม่?
6. ฉันกาลังคิดเห็นแก่ตวั ฝ่ ายเดียวในเรื่ องอะไรบ้าง?
7. ฉันเป็ นคนช่างฉุ นเฉี ยว และชอบจดจาความผิดของสมาชิกในครอบครัวหรื อไม่
8. ฉันปล่อยให้มีการประพฤติผดิ ของคนในครอบครัว โดยไม่ยนิ ดียนิ ร้าย หรื อสนับสนุนด้วย
ความยินดียนิ ร้าย ฉันสนับสนุนให้คนในครอบครัวของฉันประพฤติในเรื่ องอะไรบ้าง?
9. ฉันทนความผิดของคนอื่นในครอบครัวได้หรื อไม่?
10.ฉันเชื่อในส่ วนดีของสมาชิกในบ้านของฉันอยูเ่ สมอหรื อไม่
ะ วา ว น วข ขา ส ด
? (1 โคริ น 13:4-7)
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ถ้าครอบครัวใดยึดหลัก 10 ข้อนี้ของอาจารย์เปาโล อย่าว่าแต่ 50 ปี เลยต่อให้ 100 ปี ก็อยูไ่ ด้ถา้
ไม่ตายเสี ยก่อน
ความรักจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญของครอบครัวคริ สตชนประการที่หา้

Y – YOKE OF CHRIST = “การร่ วมแบกแอกของพระคริสต์ ”
ครอบครัวของคริ สตชนแตกต่างกับครอบครัวโดยทัว่ ๆ ไปก็คือ เราไม่ได้คิดเพียงแต่จะอยูก่ นั
ในยืด และมีความสุ ขเท่านั้น แต่เราเป็ นครอบครัวที่มี พันธกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าด้วย
ครอบครัวของเราเป็ นตัวแทนหรื อเอเย่นต์พระคริ สต์ในโ กนี้ มีหน้าที่สานต่อพันธกิจในการ
นาข่าวดีแห่งความรอด แจ้งให้ทุกคนทั้งในบ้านและนอกบ้านผ่านคาพูด และการกระทาที่ดีของเรา ดุจ
เกลือ และแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก สิ่ งนี้จึงเป็ น แอกที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามี
ภรรยาจะต้องร่ วมกันแบก
อย่างไรก็ดี...พระเยซูคริ สต์ทรงยืนยันว่า แอก ของพระองค์ นั้นพอเหมาะ (มัทธิว 11:28-30)
ดังนั้นอย่าให้ครอบครัวของเรา “สักแต่รับพระคุณ” พระเจ้า (1 โคริ นธ์ 6:1) แต่ให้ปณิ ธานของ
เราไม่ดอ้ ยกว่าที่โยชูวาเคยประกาศไว้ล่วงหน้า เมื่อหลายพันปี ก่อนว่า
“แต่ ส่วนข้ าพเจ้ า และครอบครัวของข้ าพเจ้ า เราจะปรนนิบัติพระเจ้ า” (โยชูวา 24:15)
ด้วยเหตุน้ ี ส่ วนประกอบสาคัญของครอบครัวคริ สเตียน คือ...

“F-A-M-I-L-Y”
- ความเชื่ อร่ วมกัน (FAITH)
- การยอมรับซึ่ งกันและกัน (ACCEPTANCE)
- ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน (MUTUAL UNDERSTANDING)
- การสื่ อสารระหว่างกัน (INTERPERSONAL COMMUNICATION)
- ความรักซึ่ งกันและกัน (LOVE)
- การร่ วมแบกแอกของพระคริ สต์ร่วมกัน (YOKE OF CHRIST)
ถ้าครอบครัวใดมีองค์ประกอบเหล่านี้อยูค่ รบ ก็คงไม่ขดั เขิน หรื ออึดอัดถ้าจะมีใครมาสัมภาษณ์
เรา เหมือนกับที่ศิษยาภิบาลเดนนิส คุ่ย ส่ งคู่หมัน่ หรื อคู่รักที่กาลังจะแต่งงาน ไปสัมภาษณ์ผอู ้ าวุโสที่
แต่งงานมาแล้ว 50 ปี
ต่อให้เราแต่งงานกันเพียง 5 ปี ถ้าเรายังคงยึดมัน่ อยูใ่ นองค์ประกอบสาคัญของครอบครัวคริ ส
เตียน ดังที่กล่าวมาแล้ว เราก็อาจจะมีอะไรแนะนา หรื อแบ่งปั นแก่คู่บ่าวสาวทุกคู่ที่มาหาเรา เพื่อขอ
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คาปรึ กษาได้ และบางครั้งอาจจะให้ได้ดีกว่าคูส่ มรสที่อยูก่ นั มา 50 ปี แต่ไม่มีส่วนประกอบของ
ครอบครัว ดังที่ได้พรรณนาไว้ในข้างต้นนี้ เลยก็เป็ นได้!
วันนี.้ ..ครอบครัวของคุณกาลังขาดส่ วนประกอบสาคัญข้ อใด?

า เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 13 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1994, หน้า 24-27.
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