2 ย.ยืน..ยาว ในชีวติ สมรส
โดย ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
คาโอวาทในพิธีมงคมสมรส
เมื่อเร็ ว ๆ นี้มีโอกาสไปร่ วมในพิธีมงคลสมรสของกึ่งคริ สเตียนคือ ประกอบพิธีแบบคริ สเตียน
และกึ่งไม่เป็ นคริ สเตียน คือ มีศาสนาจารย์ประกอบพิธีสมรสแบบคริ สเตียนแล้วก็มีการทานโต๊ะจีน
และเชิญคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนมาด้วย และมีการเสริ ฟแอลกอฮอล์เสี ยด้วย หลักจริ ยธรรมคริ สเตียน
หรื อ ไม่ตอ้ งอภิปรายเลย เพราะคู่สมรสเป็ นคริ สเตียนใหม่ท่านหนึ่ง และอีกท่านหนึ่งก็คือคริ สเตียนที่มา
จากครอบครัวคริ สเตียนที่ยงั ไม่แน่ใจว่าบังเกิดใหม่หรื อยัง ก็เอาเป็ นว่าไม่ขออภิปรายเรื่ องศาสนศาสตร์
ในที่น้ ีแต่มีช่วงที่น่าคิดที่อยากจะนามาชวนให้คิดในที่น้ ีก็คือ มีการเชิ ญประธานใหญ่ของบริ ษทั หนึ่ง
ขึ้นมาให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาว ก่อนที่จะไชโย!!!!! 3 ครั้ง ตามสิ่ งที่คนไม่เป็ นคริ สเตียนชอบทากันในพิธี
มงคลสมรส
ผูใ้ ห้โอวาทก็อารัมภบทสวยงามเลยว่า ขอฝากคาถาที่จะสร้างความสาเร็ จในชี วติ สมรสของท่าน
คู่บ่าวสาวที่น่ารักทั้งสอง คาถานี้ใช้ได้ในคู่สมรสทุกคู่ และสร้างความสาเร็ จให้แก่ครอบครัวของท่าน
อย่างแน่นอน หลังจากนั้นก็สาธยายอีกประมาณ 15 นาที ก่อนที่จะสรุ ปว่า คาถานั้นคืออะไร ขอเล่าเรื่ อง
ยาวให้ส้ นั ในที่น้ ีเลย คาถานั้น คือ ให้สามีไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้าน ขอให้เรี ยนที่จะกล่าวคาว่า “ผม
ขอโทษ” เมื่อได้ยนิ เช่นนั้น ในฐานะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า เป็ นคริ สเตียน ก็ตอ้ งชัง่ น้ าหนักทันทีเลยว่าจริ ง
หรื อเปล่าที่เวลาเกิดปั ญหาอะไรขึ้นในระหว่างคู่สมรส ให้สามีเป็ นฝ่ ายถูกหรื อผิดก็ตาม กล่าวคาว่า “ผม
ขอโทษ” ฟังดูเกือบเหมือนดูหนังฝรั่งที่คนแปลภาษาไทยแปลออกมา ในสานวนที่วา่ “Oh my God”
แปลออกมาว่า “โอ้พระเจ้า” อะไรทานองนั้น คิดว่าไม่ Work เสมอไปครับ คาว่า “ผมขอโทษ” ในความ
จริ งของชีวติ อาจจะเป็ นคาถาที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็ นการบอกสื่ อข้อความอีกอันหนึ่งให้คู่สมรส
อีกฝ่ ายรับทราบว่า “เลิกอภิปรายได้ละน่าเบื่อ ฉันขอโทษแล้วนะจบจบกันไปก็แล้วกัน ยังจะเอาอะไร
กันอีก” หากผิดพลาดนาน ๆ ที แล้วขอโทษก็พอจะอลุ่มอล่วย นับว่าน่าให้อภัย แต่ถา้ เป็ นการผิดซ้ าผิด
ซาก เป็ นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นบ่อย เป็ นความขาดตกพบพร่ องที่ตอ้ งการปรับปรุ ง เป็ นจุดอ่อน การขอ
โทษเหมือนการ “ขอไปที” มันไม่หยุดอารมณ์ที่ยงั โกรธค้างอยูไ่ ด้ มันไม่ทาให้เกิดการให้อภัยได้อย่าง
ง่ายเหมือนที่จะพูดออกมา มิหนาซ้ าคาถาบทนี้ ยังเป็ นการเร่ งพายุไฟให้กระหน่ าสร้างความเสี ยหายอัน
ยิง่ ใหญ่กว่าที่เคยเกิดก็เป็ นได้
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เอาละ ต่อไปนี้เป็ นคาโอวาทส่ วนตัวของข้าพเจ้าเองสาหรับท่านคู่สมรสเขียนขึ้นมิใช่ให้โอวาท
เฉพาะกับบางคน แต่กบั ทุกคนที่อ่านบทความนี้ ขอฝาก 2 ย. มา ณ ที่น้ ี
ก่อนอื่น ขอให้พระวจนะของพระเจ้านาแนวคิดก่อน คือเอเฟซัส 4:1ข-4 กล่าวว่า “ขอวิงวอน
ท่านให้ดาเนิ นชีวติ สมรสกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรี ยกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจ
อ่อนสุ ภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามให้คงความเป็ นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ซึ่ งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็ นพันธนะ มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์
เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรี ยกท่าน”

ย. แรก คือ หยวนน่ ะ คือ
* หยวนด้ วยการมีใจถ่ อม คือการยอมรับว่าอีกฝ่ ายหนึ่งดีกว่าหากทั้งสองฝ่ ายต่างถ่อมใจเข้าหา
กันน่าจะทาให้พายุสงบลงได้เร็ วกว่าปกติ
* หยวนด้ วยใจอ่อนสุ ภาพ คือ ความอ่อนน้อม สุ ภาพ ไม่เอะอะ โวยวาย ทะเลาะเบาะแว้ง มี
คุณสมบัติของผูด้ ี อย่าให้การแสดงออกของเนื้ อหนังเข้ามาแทรกในครอบครัวของเรา ขอวอนคนเจ้า
อารมณ์ไว้ในที่น้ ีดว้ ยว่า หยวนน่ะ
* หยวนด้ วยใจอดทนนาน คือ เห็นความอ่อนแอของคู่สมรส เป็ นสิ่ งที่สามารถปรับปรุ งแก้ไข
ได้ แม้จะต้องกินเวลาบ้าง แต่ไม่ยากเย็นจนเกินไป มีทางเป็ นไปได้เสมอเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อให้พระเจ้าเข้า
มามีส่วนในชีวติ สมรสด้วยแล้ว เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทาสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ให้สาเร็ จได้ ขยันในการ
หว่านใจ อดทนนานไว้ ในที่สุดก็จะเกี่ยวเก็บผลดีอนั ยาวนานได้
*หยวนด้ วยความอดกลั้นต่ อกันและกันด้ วยความรัก แน่นอนการให้อภัยในที่น้ ียอ่ มจะต้องมี
“ผมขอโทษ” เป็ นคาถาหนึ่งในบ้านสาหรับสามี ขอฝากไว้กบั ภรรยาอีกคาถาหนึ่งด้วยว่า “ดิฉนั ขอโทษ
ค่ะ” ให้มีความอดกลั้นต่อแรงกดดันในครอบครัว เฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งที่จะมากระทบความสัมพันธ์อนั ดี
กระทบคามัน่ สัญญาที่ให้ไว้ต่อกันว่าจะรักและทนุถนอม จะนับถือและให้เกียรติต่อกัน
*หยวนด้ วยความเพียรพยายามให้ คงความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันให้ ได้ ไม่วา่ อะไรเกิดขึ้นให้
เราคิดถึงคาสัญญาที่วา่ ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงผูกพันเราทั้งสองไว้ อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องมาทาให้
เราพรากจากกันเลยไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นให้หยวนน่ะ รักกันหยวนกันได้นิดหน่อยไม่เป็ นไร เพราะเรา
เป็ นของกันและกัน และเป็ นหนึ่งเดียวโดยการสมรสร่ วมกัน ทุกข์ก็จะสู ้ ป่ วยก็จะทน จนก็ไม่เป็ นไร
รวยก็ไม่ลืมกัน
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ย. ทีส่ อง คือ อย่า นะ
*อย่ าคิดว่ าตนเป็ นฝ่ ายถูกฝ่ ายเดียวเสมอไป การคิดเช่นนั้นเป็ นการคิดตรงข้ามกับความถ่อม
นัน่ คือ หยิง่ ยโส คนหยิง่ ถือว่าฉันเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ ฉันดีกว่าเสมอ ฉันแน่กว่าเสมอ อย่าน่ะทาเช่นนั้นไป
ไม่ได้ช่วยให้ชีวติ ดีข้ ึน
*อย่ าถือว่ าเหตุผลของฉันต้ องถูกต้ องเสมอไป เพราะการคิดเช่นนั้นเป็ นการคิดด้วยมุมมองเดียว
ซึ่ งนาพาความแตกแยก แตกหักได้อย่าน่ะ ทาเช่นนั้นไปไม่ได้ช่วยให้ชีวติ ดีข้ ึน
*อย่าชวนเลิก หลายคนชอบใช้มาตรการเช่นนี้ เป็ นจุดตัดสิ นความสัมพันธ์ หากเธอไม่พอใจก็
ต่างคนต่างอยูก่ ็แล้วกัน หย่ากันไปเลยช่างมัน อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด อย่านะทาเช่นนั้นไปไม่ได้ช่วยให้
ชีวติ ดีข้ ึน
*อย่าเลียนแบบภาพยนต์ ละครหรื อ สื่ ออื่นทั้งหลาย เพราะนัน่ มันไม่เสริ มสร้าง บางคนเห็น
ภาพยนต์สอนให้ไปดื่มสุ รา เที่ยวเตร่ กบั เพื่อนฝูง เล่นการพนัน คบคนเพศตรงข้ามคนอื่นนอกเหนือจาก
คู่สมรสอย่าน่ะ ทาเช่นนั้นไปไม่ได้ช่วยให้ชีวติ ดีข้ ึน
*อย่าใช้ ความรุ นแรงเป็ นทางออก ด้วยการทาร้ายร่ างกายกันทารุ ณกรรมทางจิตใจ ทั้งตนเอง
หรื อคู่สมรส อย่าระบบอารมณ์ดว้ ยการทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเจ็บหรื อทั้งสองฝ่ ายเจ็บด้วยกัน อย่าสร้าง
ความเสี ยหายให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ร่ างกาย จิตใจ และเฉพาะอย่างยิง่ จิตวิญญาณ อย่าน่ะทาเช่นนั้นไป
ไม่ได้ช่วยให้ชีวติ ดีข้ ึน กาลาเทีย 5:15 “แต่ถา้ ท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดี เกรงว่าจะย่อย
ยับไปตาม ๆ กัน”
ขอให้คู่สมรสทั้งหลายที่อ่านบทความนี้ ประสบความสุ ขในชีวติ สมรส เต็มไปด้วยความเจริ ญ
สุ ขทุกประการ อาเมน อาเมน อาเมน.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 307 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2005, หน้า 34-35.
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