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เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้
หนังสือชุด Catholic Update นำ�เอาขอมูลท ี่ดีที่สุดจ าก
เอกสารตางๆ เพื่อชวยคุณใหเขาถึงแหลงขอมูลอันทันสมัย
สำ�หรับความเชื่อของคุณ สิ่งที่เราจัดใหเหมาะสมกับหนังสือ
แตละเลมก็คือ ถอยคำ�ท่ีใชเปนขอมูลอันมีความหมายชัดเจน
รวบรัด เชื่อถือได ซึ่งคุณจะม่ันใจไดวามาจากเอกสารตางๆ
อันเกีย่ วกับการปฏิรปู ความเชือ่ ทไ่ี ดรบั ความเชือ่ ถือมากทส่ี ดุ อีก
ทัง้ เรายงั ไดออกแบบใหหนังสือชุดน้มี งุ เนนภาคปฏิบตั ิ โดยตอบ
ค�ำ ถามเกีย่ วกับ “อะไร” “ทำ�ไม” และ “อยางไร” แกคริสตชนทไ่ี ป
โบสถ
หนังสือชุดนี้นำ�เอาหัวขอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต
ชุมชนคริสตชน (parish life) -เชน พิธีบูชาขอบพระคุณ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ พระคัมภีร ปพิธีกรรม- มาอธิบายใหมอยาง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด หนังสือเหลานี้เหมาะทั้งสำ�หรับการ
อานคนเดียวและการศึกษาเปนกลุม ทั้งยังเปนแหลงขอมูลอัน
มีคามากสำ�หรับการเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ ผูมีสวนรวมใน RCIA
การอบรมความเชื่อและการฝกอบรมการอภิบาลดานพิธีกรรม
(liturgical ministry training) รวมถึงเปนเครื่องมือป ระจำ�วันช ั้น

เยี่ยมสำ�หรับชาวคาทอลิกที่ตองการทบทวนความรูพื้นฐาน
ของคาทอลิก
เนื้อหาตางๆ ไดมาจากผูเขียนหลายทาน เชน Thomas
Richstatter, O.F.M., Lawrence Mick, Leonard Foley, O.F.M.,
Carol Luebering, William H. Shannon เปนตน ระบบความคิด
ทางศาสนาและวิธีการแกปญหาของพวกทานมีการปฏิบัติและ
ความเชื่อที่สืบตอกันมาของคาทอลิกเปนพื้นฐาน เราไดผสม
รูปแบบความคิดและวิธีการของผูเขียนแตละทานเขาเปนความ
คิดหนึ่งที่ชัดเจน เปนเอกภาพ และอานเขาใจงาย
มาเพิ่ ม พู น ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ค วามเชื่ อ ค าทอลิ ก แ ละ
พัฒนาการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณดวยเรื่องตางๆที่เปน
ประโยชนจากหนังสือชุด Catholic Update

คำ�นำ�
สำ�หรับคริสตชนแล้ว การสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่น
เดียวกับศีลล้างบาปและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ การสมรสระหว่าง
คริสตชนเป็นเครื่องหมายแสดงการประทับอยู่และอำ�นาจของ
พระเจ้าในโลกนี้  นักบุญเปาโลกล่าวว่า ความซื่อสัตย์และความ
รักในชีวิตสมรสของคริสตชนต้องเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็น
หนึ่งเดียวระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร ใครก็ตามที่
แสวงหาความมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ มีความรัก
และให้อภัยเสมอนั้น น่าจะพบความมั่นใจนี้ได้ในชีวิตสมรส
ของชาวคริสต์ เพราะชีวิตสมรสของคริสตชนเป็นเครื่องหมาย
แสดงความรักของพระเจ้า  มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาชั่วชีวิต  
เมื่อคริสตชนแต่งงานกัน พวกเขากำ�ลังกระทำ�สัญญาหนึ่งที่
ไม่ได้ผูกมัดเพียงกับคู่สมรสของตน แต่ผูกมัดกับพระคริสตเจ้า
ด้วย  ในทางกลับกัน พระคริสตเจ้าก็ทรงกระทำ�สัญญาหนึ่งกับ
พวกเขาด้วย
คำ�บรรยายเกี่ยวกับชีวิตสมรสนี้อาจจะทำ�ให้บางคนรูส้ กึ
กังวลและไม่ม่นั ใจ หรือสำ�หรับคนอื่นๆมันเป็นเรื่องเหลวไหลที่
ไม่มีคนทำ� ในหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้ เราจะตรวจดูสิ่ง

ที่พระศาสนจักรบ่งบอกว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในการสมรส เราจะ
เห็นว่าโดยอาศัยพระคริสต์ การแต่งงานเป็นมากกว่าข้อตกลง
หรือหนังสือสัญญา เป็นมากกว่าสองบุคคลมาอยู่กันฉันสามี
ภรรยาตามคำ�สัญญา  ทั้งยังเป็นมากกว่า “การอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขตลอดไปหลังจากสิ้นชีวิตด้วย”
เราจะมาติดตามดูว่า การสมรสที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์คือ
อะไร เพราะอะไร และเป็นอย่างไร โดยอาศัยการหยั่งรู้และ
ประสบการณ์ของหลายคนที่มีความเชื่อเต็มเป่ียม เมื่อถึงเวลา
ที่ คุ ณ อ่านหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ บ คุ ณ ควรสามารถเขี ย นสรุ ป ด้ ว ย
ประโยคต่อไปนี้ได้: “ศีลสมรสคือ...” และบทสรุปของคุณจะ
ทำ � ให้ คุ ณ สามารถเลื อ กสิ่ ง เหมาะสมสำ � หรั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต
สมรสที่มีความรัก การให้อภัย ความซื่อสัตย์และมีพื้นที่สำ�หรับ
พระคริสตเจ้า
Mary Carol Kendzia
Series Editor
--------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณพรศิริ เจริญฉันทวิทย์ และคุณกิ่งแก้ว
ปริกัมศีล เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ที่ได้จัดแปลและตรวจทาน
หนังสือ Marriage เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายและความสำ�คัญ
ของศีลสมรส (ศีลศักดิ์สิทธิ์) แบบคริสตชนมากยิ่งขึ้น

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

บทที่ 1
การสมรสคืออะไร
พระศาสนจักรคาทอลิกคิดว่า การสมรสคือ “การที่ชาย
หญิงสองคนร่วมชีวิตและรักกันอย่างสนิทสนม อันเป็นสิ่งที่
พระผู้สร้างทรงตั้งและกำ�หนดให้มีกฎเกณฑ์  เกิดจากการที่สามี
ภรรยาสร้างพันธสัญญาต่อกันด้วยความสมัครใจของแต่ละ
ฝ่ายซึ่งจะเพิกถอนไม่ได้” (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48)
การสรุปที่ค่อนข้างจะมีน้ำ�หนักนั้นเป็นผลจากการไตร่ตรอง
และประสบการณ์หลายศตวรรษเกี่ยวกับการสมรสและชีวิต
สมรส  ในบทนี้ คุณพ่อ โทมัส ริชสตัทเทอร์ (Fr.Thomas Richstatter, O.F.M.) และคุณแครอล ลือแบริ่ง (Carol Luebering)
จะสาธยายเกี่ยวกับความเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรส และ
การตอบสนองความรั ก ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ ลำ � ดั บ ขั้ น ต่างๆของ
ชีวิตสมรส การวิเคราะห์ของพวกเขาช่วยเราให้เข้าใจเรื่องการ
สมรสในฐานะที่เป็นการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในแผนการของ
พระเจ้า และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักมั่นคงของพระเจ้า
สำ�หรับโลก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ความเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรส
การสมรสคื อ อะไร? ดู เ หมื อ นว่าพระสงฆ์ อ งค์ ห นึ่ ง
อย่างข้าพเจ้าคงไม่ใช่คนที่จะตอบคำ�ถามนั้นได้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แต่งงาน ข้าพเจ้าไม่เคยแต่งงานและไม่คิดที่จะแต่งงาน นั่น
ทำ�ใหข้ ้าพเจ้าไมเ่ หมาะสมทีจ่ ะพูดเรือ่ งการสมรส อย่างไรก็ตาม
การสมรสก็เป็นหัวข้อที่มีคุณค่าสำ�หรับการพูดคุยอย่างแน่นอน  
ทั้ ง ยั ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งทำ � ความเข้าใจอย่างกระจ่างชั ด และ
ตระหนักในคุณค่ามากยิ่งขึ้น แต่เนื้อหาของตอนนี้ไม่ใช่เรื่อง
เกี่ยวกับการสมรส  แต่เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรส
ถึ ง แม้ ข้าพเจ้าเองจะไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งาน แต่ ข้าพเจ้าก็ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรส ข้าพเจ้าเคย
เป็นพยานบุคคลให้กับการแต่งงานของเพื่อนๆและสัตบุรุษใน
วัดเดียวกัน  ข้าพเจ้าเคยร่วมในพิธีสมรสหลายครั้ง อันที่จริง ศีล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรกที่ข้าพเจ้า
ประสบ หมายถึงก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับศีลล้างบาปตอนเด็ก
เสียอีก เพราะข้าพเจ้าได้เกิดภายในชีวิตสมรสของคริสตชน
คู่หนึ่ง สิ่งที่ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ คือ
ความรู้ที่ได้รับจากบิดามารดาของข้าพเจ้าและคู่สมรสทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าเคยสนทนาเกี่ยวกับความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
ซึ่งเป็นคู่สมรสที่อยู่ในขบวนการครอบครัวคริสตชนและการ
พบปะของคู่สมรส (Christian Family Movement and Marriage
Encounter) รวมถึงคู่สมรสหลายร้อยคู่ที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เตรียม
10
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ให้ เขารั บ ศี ล สมรส คู่ ส มรสเหล่านี้ มั ก บอกข้าพเจ้าเกี่ ย วกั บ
ความสำ � คั ญ พิ เ ศษซึ่ ง พวกเขาพบในศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระการนี้
ขณะที่ข้าพเจ้ารำ�พึงเกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ซึ่งคู่สมรส
ได้ เ ลื อ กสำ � หรั บ จารี ต พิ ธี ส มรสของพวกเขา และให้ ข้าพเจ้า
เทศน์เกี่ยวกับข้อความนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ข้อสรุปว่า การสมรส
เกี่ยวข้องกับการเริ่มดำ�เนินโครงการชีวิตใหม่โครงการหนึ่ง
โครงการชีวิตใหม่
เราแต่ละคนมีบางสิ่งที่เราต้องการทำ�ด้วยชีวิตของเรา 
นัน่ คือบางสิง่ ทีเ่ ราตอ้ งการจะเปน็   เราอาจต้องใช้เวลาสักครูห่ นึง่
เพื่อค้นหาว่า “บางสิ่ง” นั้น คืออะไร  แต่ในที่สุดก็เกิดโครงการ
ชีวิตหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม สำ�หรับข้าพเจ้า  ดู
เหมือนว่า  ขณะที่ผู้คนกำ�ลังดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอย่างนั้น ไม่ว่า
จะเป็นอะไรก็ตาม อาทิเช่น เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, เป็นครู
อนุบาลที่ดีที่สุดซึ่งเคยมีชีวิตอยู่, เป็นเจ้าของฟาร์ม หรืออะไร
อื่นอีกที่พวกเขาอยากจะเห็นชีวิตของพวกเขาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง
บางครั้งพวกเขาต้องพบกับอีกคนหนึ่งที่ถูกใจเขามากจนกระทั่ง
ความรักของเขาต่อบุคคลอื่นนี้เข้ามาแทนที่เป้าหมายชีวิตและ
ความทะเยอทะยานอื่ น ๆทั้ ง หมดเลยที เ ดี ย ว แล้ ว เขาก็ ต้อ ง
ยอมรับทำ�โครงการชีวิตใหม่
พวกเขาค่อยๆคิดได้ว่าเป้าหมายอันดับแรกของเขาใน
ตอนนี้กำ�ลังจะเป็นชีวิต ความสุข ความศักดิ์สิทธิ์ของคนอื่นผู้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ดึงดูดใจเขานี่เอง  ความดีของคนคนนี้กลายเป็นสิ่งสำ�คัญเหนือ
ความปรารถนาและความใฝ่ฝันที่พวกเขาเคยมีสำ�หรับตนเอง  
และเมื่อคนอื่นที่พวกเขาพอใจนั้นตัดสินใจแบบเดียวกัน ทั้ง
คู่ก็ร่วมเดินทางสู่การประจญภัยใหม่ทั้งหมดด้วยกัน สำ�หรับ
ข้าพเจ้าดูเหมือนสิ่งนี้คือ ความหมายพื้นฐานของศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งการสมรส
ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ เ ปิ ด เผยมิ ติ ด้านศาสนาของการสมรส  
นอกจากมิ ติ ด้านธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ด้านสั ง คมและด้าน
กฎหมายของการสมรส ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น เครื่ อ งหมายสาธารณะ
ที่ แ สดงว่าบุ ค คลหนึ่ ง มอบทั้ ง กายและใจแก่ อี ก คนหนึ่ ง การ
แต่งงานที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นถ้อยแถลงเกี่ยวกับพระเจ้าที่
กระทำ�ต่อหน้าสาธารณชน การฉลองของแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์
ล้วนเปิดเผยบางสิ่งเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงที่สำ�คัญที่สุด
ว่า พระเจ้าทรงเป็นใครและสำ�หรับเราพระเจ้าคือใคร
บอ่ ยครัง้ ขอ้ ความในพระคัมภีรม์ กั กล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ ด้ วยวาทกรรมซึ่ ง
เกี่ยวกับการสมรส คริสตชนสมัยเริ่มแรกซึ่งไตร่ตรองเกี่ยวกับ
ความรักของพระคริสตเจ้าต่อเราก็ใช้ภาพพจน์นี้ด้วย พระคริสต
เจ้าและพระศาสนจักรอ้าแขนรับความรักและการมอบตนเอง
แก่กันและกัน เช่นเดียวกับสามีและภรรยากระทำ�ต่อกันดังนี้
“เพราะเหตุนี้ ชายละบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา 
และทัง้ สองจะเปน็ เนือ้ เดียวกัน” ...นีค่ อื ธรรมล้�ำ ลึกประการหนึง่
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ที่ยิ่งใหญ่นัก ซึ่งข้าพเจ้ากำ�ลังประยุกต์ใช้สำ�หรับพระคริสตเจ้า
กับพระศาสนจักร (อฟ 5:31-32)
การแต่งงานแบบคาทอลิก
การแต่ง งานมีอ ยู่นานแล้ว ก่อ นพระเยซู ประสู ติ บิ ด า
และมารดาของพระองค์เข้าพิธีแต่งงานกัน และอย่างน้อยที่สุด
อัครสาวกบางคนก็แต่งงานแล้ว เช่นในพระวรสารสหทรรศน์ 
3 ฉบับ ที่เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแม่ยายของเปโตร (มธ 8:14,
มก 1:30, ลก 4:38) ในพระศาสนจักรสมัยเริ่มแรก คริสตชนก็
แต่งงานเหมือนคนอืน่ ๆในวัฒนธรรมทีพ่ วกเขาอาศัยอยู่  คริสตชน
จึงค่อยๆเริ่มเห็นว่า ความเป็นหนึ่งเดียวของสามีกับภรรยาที่รัก
กันไม่เพียงแต่แสดงให้พวกเขาเห็นคุณค่าของครอบครัวเท่านั้น
แต่ยังทำ�ให้ซาบซึ้งในคุณค่าของพระเจ้าด้วย
มีอยูส่ มัยหนึง่ ทีบ่ ดิ าของเจ้าสาว (ในฐานะเจ้าของ) ได้น�ำ
(ลาก) ตัวเจ้าสาวมาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ปกครอง และแลกเปลี่ยน
ตัวเธอกับเงินจำ�นวนหนึง่ (เงินสินสอด) ทีฝ่ า่ ยเจ้าบ่าวเป็นผูจ้ ่าย
เมื่อบิดาไม่ “ขาย” หญิงสาวอีกต่อไปแล้ว  บิดาก็ “ยก
เธอให้ เขาไป” ปั จ จุ บั น คู่ ส มรสหลายคู่เ ห็ น ว่าเครื่ อ งหมายนี้
ขัดแย้งกับความหมายของพิธีแต่งงานของพวกเขา พวกเขา
ต้องการให้พิธีของพวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า เป็นสิ่ง
ที่ทำ�ให้เกิดครอบครัว, คู่ครอง, การพึ่งพากัน พวกเขาจึงจัด
กระบวนใหผ้ ดู้ แู ลเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสูพ่ ธิ พี ร้อมกันเป็นคู่ เจ้าบ่าว
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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เข้าพิ ธีพร้ อมกับบิดามารดาของเขา และเจ้าสาวก็ ม าพร้ อม
กับบิดามารดาของเธอ ที่ด้านหน้าโบสถ์คู่บ่าวสาวแสดงการ
ละจากบิดามารดาของตนอย่างเป็นสัญลักษณ์และมาอยู่คู่กัน
พร้อมกับกล่าวคำ�ต้อนรับทุกคนในที่ประชุมและเชิญชวนให้
ภาวนาขอพระเจ้าอวยพรแก่สิ่งที่พวกเขาจะทำ�ต่อไปในไม่ช้า
จากนั้นคู่บ่าวสาวมาอยู่ต่อหน้าหมู่คริสตชนผู้ร่วมพิธี
และสาบานว่า ความรักของพวกเขาจะเป็นเครื่องหมายและ
ศีลศักดิ์สิทธิ์แสดงความรักของพระเจ้าสำ�หรับเรา ยิ่งไปกว่านั้น
ทั้งชุมชนก็ภาวนาเพื่อพวกเขาและกับพวกเขา เพื่อเราจะได้
ยอมรับเครื่องหมายนี้ และเราจะได้สนับสนุนการปฏิบัติตาม
คำ�มั่นสัญญาของพวกเขาด้วยความรักที่ซื่อสัตย์ของเรา
การแต่งงานเป็นของใคร
เจ้าสาวและเจ้าบ่าวเองคือผูป้ ระกอบพิธสี มรส พระสงฆ,์
ผู้ดูแลทั้งสองฝ่ายและบรรดาผู้ร่วมพิธีเป็นพยานรับรู้สิ่งที่เจ้า
สาวและเจ้าบ่าวกระทำ� เจ้าสาวและเจ้าบ่าวก้าวออกมาข้าง
หน้าที่ ป ระชุ ม แล้ ว พระสงฆ์แ ละพยานบุ ค คลที่ เ ป็น ทางการ
จึงประกาศคำ�มั่นสัญญาของพวกเขาให้ได้ยินทั่วกัน ปัจจุบัน
คู่ บ่าวสาวส่ ว นมากเลื อ กที่ จ ะกล่าวเนื้ อ ความคำ � มั่ น สั ญ ญา
ทั้งหมดของพวกเขาต่ออีกฝ่ายหนึ่ง มากกว่าพูดเพียงว่า “ครับ/
ค่ะ” พวกเขาแลกแหวนที่เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและ
ความซื่อสัตย์ของพวกเขา พร้อมทั้งประทับตราคำ�มั่นสัญญา
14
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ด้วยรอยจุมพิต
ตามปกติ เมื่อคาทอลิกสองคนแลกคำ�มั่นสัญญาในพิธี
สมรส  พวกเขาก็ทำ�เช่นนั้นด้วยในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ  
ทุ ก สิ่ ง ที่ พิ ธี ส มรสแสดงออกมาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั ก และ
ความปรารถนาของพระเจ้าที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเรา พิธีบูชา
ขอบพระคุณแสดงออกด้วยวิธีที่อบอุ่นกว่า มีการนำ�แผ่นปัง
และเหล้าองุ่ น ไปยั ง พระแท่ น พระสงฆ์ ป ระกาศคำ � ภาวนา
สรรเสริญและขอบพระคุณ (บทภาวนาศีลมหาสนิท) และพวก
เราเข้าใกล้พระแท่นเพื่อรับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่
มีชีวิตอันแสดงพระประสงค์จะเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ต่อจากนั้น
เป็นบทภาวนาท้ายพิธี ส่งคู่บ่าวสาวและกลุ่มคริสตชนทั้งหมด
ออกไปเพื่อเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าสำ�หรับโลก
การสมรสเป็นพันธสัญญาหนึ่ง “ซึ่งชายและหญิงสร้าง
ขึน้ ระหว่างเขาทัง้ สอง เพือ่ ความสัมพันธก์ นั ตลอดชีวติ ” (คำ�สอน
พระศาสนจั กรคาทอลิก ข้อ 1601) ตามปกติเราคิดถึงพันธ
สัญญานี้ในเงื่อนไขที่ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเฉพาะ
แต่ ล ะคน พั น ธสั ญ ญานี้ มี อ ยู่เ พื่ อ ความดี ข องคู่บ่าวสาวและ
ความดี ข องบรรดาบุ ต รของพวกเขา บางครั้ ง เราคิ ด ถึ ง พิ ธี
สมรสที่ตั้งพันธสัญญานี้ว่าเป็นของคู่บ่าวสาว ราวกับเป็นการ
แต่งงานของพวกเขาเท่านั้น
สภาสังคายนาวาติกันที่สองเตือนเราว่า  พันธสัญญาใน
การแต่งงานมีอยู่  มิใช่เพียงเพื่อความดีของคู่สมรสและลูกๆ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส

15

ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเพื่อความดีของพระศาสนจักรและ
ความดีของสังคมทั่วไปด้วย (ดู Church in the Modern World
ข้อ 48)
หลายปี ห ลั ง จากสภาสั ง คายนาวาติ กั น ที่ ส อง การ
เปลี่ยนแปลงหนึ่งที่สำ�คัญที่สุดเกิดขึ้นในความเข้าใจของเรา
เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์คือ เราได้เริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นว่า ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ “ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล แต่เป็นการฉลองที่เป็นของ
พระศาสนจั ก ร...พิ ธี ต่างๆที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้า
เกี่ยวข้องกับพระกายที่เป็นพระศาสนจักรทั้งหมด...พิธีกรรม
ต่างๆแสดงให้ เ ห็ น พระกายทั้ ง ครบและมี ผ ลต่ อ พระกายทั้ ง
ครบ” (สังฆธรรมนูญเกี่ยวกับพิธีกรรม ข้อ 26)
เป็นที่แน่ชัดว่า การแต่งงานมีการเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เป็นส่วนตัวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ด้วยข้อเท็จจริงที่สำ�คัญหลาย
อย่างทำ�ให้เห็นว่าการแต่งงานเป็นของพวกเขา แต่การแต่งงาน
ของคริ ส ตชนยั ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ที่ น่าตื่ น เต้ น ของพระ
ศาสนจักร หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายว่า 
ในจารีตละตินการทำ�พิธีสมรสระหว่างคริสตชนสองคน  
โดยปกติจะทำ�ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการมีความเกี่ยวโยงกับธรรมล้ำ�ลึก
ปัสกาของพระคริสตเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ความ
หวั ง ที่ ไ ด้ จ ากพั น ธสั ญ ญาใหม่ถู ก ทำ � ให้ เ ป็ น จริ ง พั น ธ
สัญญาใหม่ที่พระคริสตเจ้าทรงรวมพระองค์เองกับพระ
16
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ศาสนจักร เจ้าสาวที่รักของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรง
ยอมสละพระองค์เองให้ตลอดไป ดังนั้น จึงเป็นการ
เหมาะสมที่คู่บ่าวสาวจะแสดงการยินยอมมอบตนแก่
กันและกันอย่างชัดเจน ผ่านการมอบชีวิตของพวกเขา
เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับการยอมมอบตนเองของ
พระคริสตเจ้า  เพื่อพระศาสนจักรของพระองค์ที่เกิดขึ้น
ในพิธีมิสซา  และอาศัยการรับศีลมหาสนิท พวกเขาก็มี
ส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ด้วย
กัน และจะก่อเกิดเป็น “กายเดียว” ในพระคริสตเจ้า 
(คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1621)
อะไรเป็นการสมรส?
บางครั้งเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งได้มากมาย
ด้วยการมองสิ่งตรงข้าม เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศีลสมรส
ได้โดยการพิจารณาสิ่งที่นำ�พระศาสนจักรไปสู่การเห็นว่าสอง
คนไม่เคยแต่งงานกันอย่างแท้จริง   ในกรณีการประกาศว่าการ
สมรสเป็นโมฆะ
“การประกาศว่าการสมรสเปน็ โมฆะ เปน็ เพียงวิธหี ย่าร้าง
อย่างหนึ่งของชาวคาทอลิก” ข้าพเจ้าเคยได้ยินหลายคนกล่าว
เช่นนี้ในหลากหลายกรณีแวดล้อม (และบางครั้ง ข้าพเจ้าก็รู้สึก
ว่า  มีความจริงอยู่ในคำ�กล่าวนี้ด้วย) ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังคง
มั่นใจว่า การประกาศเป็นโมฆะแตกต่างจากการหย่าร้างอย่าง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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มาก การหย่าร้างคือการยกเลิกการสมรสตามกฎหมาย ส่วน
การประกาศให้การสมรสเป็นโมฆะคือ การประกาศอย่างเป็น
ทางการว่า ศีลสมรสที่ถูกต้องไม่เคยเกิดขึ้นเลย
การแต่ ง งานแบบคริ ส ตชนจะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ ฝ่ า ย
หญิ ง และฝ่ า ยชายมี ค วามสามารถเข้าสู่ ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ โดย
แต่ละคนต้องสามารถมอบของขวัญเช่นนั้นได้ ความสามารถ
นี้จะพัฒนาขึ้นทีละน้อย เมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็ก บิดามารดา
ค่ อ ยๆพร่ำ � สอนเราให้ รู้ จั ก เป็ น คนโอบอ้ อ มอารี ด้ ว ยการให้
สิ่งของเป็นอันดับแรก แล้วจึงเป็นการให้ตัวเราเอง เราเคยถูก
สอนให้แบ่งปันของเล่น รถจักรยานและเค้กของขวัญวันคล้าย
วันเกิด เราค่อยๆเรียนรู้การแบ่งปันเวลาและตัวเราเอง
การเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยที่จะอุทิศตนเองนี้คือ การ
ตระเตรียมที่จำ�เป็นสำ�หรับการสมรส คนที่ยังไม่เคยฝึกเดิน
มาอย่างเพียงพอบนหนทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ใจกว้าง ย่อม
ไม่สามารถสร้างชีวิตสมรสแท้จริงได้ แม้ว่าชายหรือหญิงนั้น
อาจสามารถพอที่จะแบ่งปันห้องพักหรือมีลูกได้อย่างดี
มีหลายเหตุผลว่า ทำ�ไมคนสองคนจึงไม่สามารถเอา
ชีวิตของตนเข้าร่วมโครงการสมรส ไม่ใช่เพราะขาดความใจ
กว้างอย่างน่าตำ�หนิเสมอไป บางครั้งกลับปรากฏชัดภายหลัง
พิธีสมรสว่า ไม่มีการแต่งงานเลยตั้งแต่แรก การประกาศต่อ
สาธารณะว่าไม่เคยมีการแต่งงานอยู่จริง คือสิ่งที่ชาวคาทอลิก
เรียกว่า การประกาศให้การสมรสเป็นโมฆะ (Annulment)
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พระศาสนจักรมิได้กล่าวว่าศีลสมรสสิ้นสุดลง เพราะเรา
ถือว่า  ความรักของสามีภรรยาคือ เครื่องหมายแสดงความรัก
มั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อเรา
ความรักของพระเจ้าต่อเราไม่เคยจบสิ้นลงด้วยการหย่า
ร้าง พระเจ้าทรงซื่อสัตย์แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์ พระศาสนจักร
ร้องขอว่า แม้บุคคลหนึ่งในคู่สมรสคู่หนึ่งจะไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธะ
การแต่งงาน อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งยังคงซื่อสัตย์อยู่นั้น จะสามารถ
เป็ น สั ก ขี พ ยานที่ ห นั ก แน่ น ต่ อ ประชาคมในเรื่ อ งวิ ถี ท างที่
พระเจ้าทรงรักเรา
พันธสัญญาการสมรสของเรากับพระเจ้า
ในแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์มีหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่  และ
เราเห็นความล้ำ�ลึกของพระเจ้ากับแผนการของพระองค์สำ�หรับ
การช่วยให้รอดได้อย่างเลือนราง ในการแต่งงานของคริสตชน
เราเห็นว่า พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยที่จะดำ�รงอยู่ตามลำ�พัง  แต่
ทรงเริ่มดำ�เนินโครงการชีวิตใหม่ทั้งหมด พระเจ้าทรงสร้างเรา
และสรรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดจากความรัก พระเจ้าทรงซื่อสัตย์
เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์
ก็ตาม พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์เสมอ, ไม่ว่าเราจะเดินวกเวียนไป
ในบาปหรือยังคงอยู่ในอ้อมกอดแห่งรัก พระเจ้าก็ยังประทับ
อยู่ที่นั่นเสมอและพร้อมที่จะโอบกอดเราอย่างเคย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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เครื่ อ งหมายแห่ ง ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ส ามี แ ละภรรยามอบ
แก่ กั น นี้ คื อ สิ่ ง ที่ ทั้ ง คู่ ใ ห้ แ ก่ ทั้ ง ประชาคมที่ เ ป็ น สั ก ขี พ ยาน
ด้วย ข้าพเจ้าเช่นกันเคยกระทำ�สัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้า  และ
พระองค์ก็ทรงทำ�สัตย์ปฏิญาณกับข้าพเจ้าด้วย มีบ้างบางเวลา
ที่ข้าพเจ้าสงสัยว่า พระเจ้ายังสัตย์ซื่ออยู่หรือไม่ ข้าพเจ้าไม่
เคยเห็ น พระเจ้า แต่ ข้าพเจ้าสามารถเห็ น ความซื่ อ สั ต ย์ ข อง
คู่ ส ามี ภ รรยาคริ ส ตชน ความรั ก ของพวกเขาที่ มี ต่ อ กั น คื อ
เครื่ อ งหมายแห่ ง ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละหลั ก ฐานที่ แ สดงความรั ก
ของพระเจ้าต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิตมนุษย์ของเราทั้ง
หลายเกี่ ย วโยงกั น ดั ง เช่ น โครงสร้างของสั ง คมหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ด้วยการรวมข้อผูกมัดต่างๆไว้ด้วยกัน ความซื่อสัตย์ต่อคำ�มั่น
สัญญาของพวกเขาทำ�ให้คำ�มั่นสัญญาทั้งหลายของข้าพเจ้าเอง
แข็งแกร่งขึ้น
เรื่ อ งพั น ธสั ญ ญานี้ เ ป็ น ความเร้ น ลั บ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ย่าง
แท้จริง มันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่ลึกๆทุกครั้งที่ข้าพเจ้าร่วม
พิธีสมรสของคริสตชน และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้พบความรักของ
สามีและภรรยาที่แสดงถึงศีลศักดิ์สิทธิ์
ความรักในลำ�ดับต่างๆของชีวิตสมรส
ในการไตร่ตรองของเธอเกี่ยวกับชีวิตสมรสนั้น แครอล
ลือแบริ่ง (Carol Luebering) ผู้เขียนยังจำ�ได้ว่า ตั้งแต่ปีแรกๆสุด
ของชีวิตสมรส เธอไม่เคยสงสัยแม้แต่น้อยว่า การแต่งงานต้อง
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เป็นกระแสเรียกของเธอโดยเธอบรรยายไว้ดังนี้
การแต่งงานเป็นกระแสเรียกอย่างหนึ่ง ซึ่งดิฉันได้เรียนรู้
ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา และดิฉันรู้สึก
มั่นใจว่า การแต่งงานเป็นกระแสเรียกของดิฉัน  ดิฉันแปลกใจที่
ดิฉันได้คะแนนดีในการเขียนเรียงความเรื่องกระแสเรียก ซึ่งเป็น
งานที่ครูกำ�หนดให้ตอนเรียนอยู่ในเกรด 8  เพราะดิฉันได้เขียน
เกี่ยวกับการแต่งงานและความเป็นแม่ บรรดาผู้ที่ปรารถนา “สิ่ง
ที่สูงส่งกว่า” เขียนเกี่ยวกับความเป็นพระสงฆ์และชีวิตนักบวช
หรืออย่างน้อยที่สุดนั่นก็เป็นวิธีการคิดแบบธรรมดา
ตั้งแต่ยุคของคริสตชนโบราณ โดยทั่วไป การสมรสถูก
มองว่าเป็นการเลือกที่สำ�คัญน้อยกว่า นักบุญเปาโลถือว่า การ
แต่งงานเป็นการยอมตามการเร่งเร้าทางเพศของมนุษย์ ซึ่งดี
กว่าการเร่าร้อนด้วยตัณหา (ดู 1คร 7:6-9) พระศาสนจักรสอน
ว่า  การมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสมีจุดหมายหลัก (คือการให้
กำ�เนิดบุตร) และจุดหมายรอง (คือการช่วยเหลือกันของคู่สมรส
และการเยียวยาบำ�บัดความปรารถนาทางเพศ) สภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 กล่าวย้ำ�เตือนว่า การแต่งงานและความรักฉันสามี
ภรรยาถูกกำ�หนดไว้เพื่อให้กำ�เนิดบุตร  แล้วเพิ่มเติมอีกว่า การ
แต่งงานไม่ใช่เพียงเพื่อให้กำ�เนิดบุตรเท่านั้น แต่ยังเพื่อความรัก
ที่มีต่อกันระหว่างคู่สมรสด้วย (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ
50; ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ม.1055)
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ในวันแต่งงานของเรา จารีตพิธีแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
การสมรสเป็นเหมือนเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่คู่สมรสกระทำ�
ต่อชุมชนแห่งความรักของพระคริสตเจ้าเพื่อพระศาสนจักร  
นั่นทำ�ให้ดิฉันรู้ว่าการเรียนรู้เพื่อที่จะกลายเป็นเครื่องหมาย
นั้นเป็นการเรียกร้องตลอดชีวิต หรือการกระซิบของพระเจ้า
ในหูอย่างสม่ำ�เสมอ ในช่วงเวลาหนึ่งของพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้
มีเพียงการทำ�สัญญาหนึ่ง แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของ
การค้นพบพระเจ้าและการเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร
ด้วยประสบการณ์ชีวิตสมรส   นับตั้งแต่ช่วงดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทร์
จนถึงยามชรา บทนี้จะสำ�รวจดูว่าของประทานเหล่านั้นทำ�ให้
ช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของคู่แต่งงานดูมีความสุขยิ่งขึ้นเพียงใด
และเสริมสร้างชีวิตของคนรอบข้างพวกเขาให้สมบูรณ์ขึ้นได้
อย่างไร
การเรียนรู้พระนามอื่นของพระเจ้า
ในอดีตมีคนเคยกล่าวว่า ไม่มีความประหลาดใจใดที่
น่าอั ศจรรย์ เ ท่าความประหลาดใจที่รู้สึก ว่าตนถู ก รั ก เพราะ
นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้ามาสัมผัสบนบ่าของเขา ความรู้สึกถึง
สัมผัสนั้นทำ�ให้โลกของคู่สมรสสั่นไหวด้วยความประหลาดใจ
และสอนพวกเขาว่า พระนามอื่นของพระเจ้าคือ ความรัก ตามข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (ดู
1ยน 4:7-16) ข้าพเจ้าสงสัยว่าเพราะความรู้สึกนั้นคือ ความรัก
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เป็ น อะไรบางอย่างที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่าบุ ค คลสองคน ไม่ ใช่ เ พี ย ง
ความต้องการเข้าพิธีสมรสอันงามสง่าในโบสถ์เท่านั้น ที่ส่งคู่
สมรสไปยั ง ประตูบ้านพัก ของพระสงฆ์เ มื่ อพวกเขาตั ด สิ นใจ
แต่งงานกัน การขานรับโดยปกติในการพบปะกับพระเจ้าคือ
การภาวนา และบทภาวนาในจารีตพิธีสมรสก็เช่นเดียวกันกับ
บทภาวนาที่แต่ละคนพูดเบาๆอยู่ลำ�พังและบทภาวนาที่พวก
เขาพูดพรัอมกัน
บทภาวนาในพิ ธี เ น้ น ว่าคู่ ส ามี ภ รรยาคื อ ผู้ ป ระกอบ
พิธีศีลสมรสเอง พวกเขากลายเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตซึ่งบ่ง
บอกความรักของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักร ลำ�ดับแรกพวก
เขาแบ่งปันความรักแก่กันและกัน แล้วจึงขยายไปสู่สังคมรอบ
ข้างพวกเขา คุณลักษณะของชีวิตสมรสในมุมมองของศาสนา
สะท้อนความรู้สึกว่า  พระเจ้าทรงมีส่วนในชีวิตสมรสทั้งในเวลา
ดีและเวลาร้าย การประทับของพระเจ้าคือ สิ่งที่ทำ�ให้การสมรส
ของคริสตชนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
การร่าเริงดีใจกับพระผู้สร้าง
นับตั้งแต่อาดัมรู้สึกตะลึงงันด้วยความประหลาดใจใน
สิ่งสร้างที่เหมือนเขา และยังมีความแตกต่างที่น่ารื่นรมย์อย่าง
ยิ่ง ช่วงดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทร์เป็นการเล่นกันอย่างสนุกสนานใน
สวนและการค้นพบความดีของการสร้าง ขณะที่คู่แต่งงานใหม่
พิจารณาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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จะเป็นความอ่อนไหว, ความเร่าร้อนและความชอบสนุก รวม
ถึงวิธีการหลากหลายที่พวกเขาสามารถสร้างความพึงพอใจแก่
กัน คู่แต่งงานใหม่ขับร้องพร้อมกับนักประพันธ์บทเพลงสดุดี
ว่า  “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นดัง
ปาฏิหาริย์ พระราชกิจของพระองค์น่าพิศวง” (สดด 139:14)
ความยินดีในความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายไม่ได้เป็น
ความประหลาดใจอย่างเดียว ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่า คูส่ มรสใหม่
รู้จักกันน้อยเท่าใด ไม่ว่าพวกเขาจะมีระยะเวลาดูใจกันนาน
ขนาดไหน จนกระทั่งเรามีคู่บ่าวสาวใหม่มาเป็นแขกในช่วงสุด
สัปดาห์ ภรรยารอ้ งตะโกนว่า “คุณรูไ้ มใ่ ชห่ รือ?”  ตอบกลับคำ�พูด
ของสามีที่บอกว่า “ผมไม่เคยรู้เรื่องนั้น!”
ความประหลาดใจไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่ อ งน่าพอใจเสมอไป
มนุ ษ ย์ ช ายหญิ ง ต่างกั น มากกว่าที่ เ ห็ น ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะ
ธรรมชาติหรือการอบรมเลี้ยงดู และไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสใดก็มี
ความต่างกันในความคาดหวังเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัวที่พวก
เขานำ�ไปสู่ชีวิตสมรส  อีกทั้งต่างกันในเรื่องบุคลิกภาพ, อุปนิสัย
ใจคอ, รูปแบบปกติของการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ภารกิจแรก
ของคู่สมรสคือการเรียนรู้  (ไม่จำ�เป็นต้องเข้าใจ) ว่าอีกฝ่ายเป็น
อย่างไร
บางทีความลึกลับเล็กน้อยก็ช่วยให้ชีวิตสมรสคงความ
น่าสนใจต่ อ ไป แต่ มั น ยั ง ทำ � ให้ ข้าพเจ้าคิ ด ว่า พระเจ้าทรงมี
อารมณ์ขันที่ไม่สิ้นสุดจริงๆ เหตุใดหนอพระเจ้าจึงทรงคิดว่า 
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ความเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงจะเป็นไปได้ระหว่างสิ่งสร้างทั้งสอง
ที่ไม่เหมือนกันอย่างมากเช่นนั้น บางทีบิกแบง1 ที่ทำ�ให้เอกภพ
เกิดการหมุนอาจเป็นการหัวเราะของจักรวาล  แน่นอนอารมณ์
ขันคือเกลือซึ่งช่วยให้ความเพียรพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย
กันนั้นมีรสชาติดีขึ้น นี่คือขั้นตอนที่คู่สมรสเริ่มเรียนรู้ศิลปะของ
การประนีประนอม เพื่อจะรู้จักซาบซึ้งในเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของอีกคนในความเป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างจากชีวิตสมรสทั้ง
หลายของคู่สมรสอื่นอย่างแน่นอน  และนั่นเป็นทักษะต่างๆ ที่
ทำ�ให้ชีวิตของชุมชนสมบูรณ์ด้วย
การเริ่มต้นชีวิตสมรสหมายถึง การเรียนรู้ที่จะปรับตัว
เข้ากับความแตกต่าง ความแตกต่างเล็กน้อยดูเป็นเรื่องใหญ่
ที่น่ากังวลสำ�หรับคู่แต่งงานใหม่ ตั้งแต่วิธีที่จะแขวนกระดาษ
ชำ�ระในห้องน้ำ�หรือหยาดน้ำ�แข็งบนต้นคริสต์มาส ระยะเวลา
การสนทนาก่อนอาหารมื้อเช้าควรนานแค่ไหน จนถึงระดับ
ความสกปรกที่ทนได้มากเพียงใด แล้วยังมีเรื่องใหญ่กว่าอยู่
หลายเรื่องที่ต้องหาคำ�ตอบ นั่นคือการกำ�หนดบทบาท การ
เกี่ยวข้องกับบรรดาเขยหรือสะใภ้และการแบ่งกันทำ�งานบ้าน
ความขบขันอาจทำ�ให้การเดินทางราบรื่น แต่การเดิน
ทางก็ ต้ อ งใช้ แรงมากด้ว ย แล้ ว ก็ ม าถึ ง จุ ด หนึ่ ง (เป็ น ครั้ ง แรก
ไม่ ใช่ ค รั้ ง สุ ด ท้าย) ที่ ค วามพอใจหมดสิ้ น ไป, ที่ ข้ อ บกพร่ อ ง
ต่างๆปรากฏเด่นชัด, ที่ความแตกต่างใหญ่เกินกว่าจะจัดการ
1 บิกแบง (the big bang, “การระเบิดครั้งใหญ่”)   เป็นแบบจำ�ลองของการกำ�เนิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพในจักรวาลวิทยา, จากสารานุกรมวิกิพีเดีย - ผู้แปล
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ได้  และการรักคู่ครองเหมือนการพยายามรักศัตรูคนหนึ่งยิ่งขึ้น   
พระเยซูตรัสว่าเป็นไปได้ที่จะรักแม้ศัตรู อันที่จริง พระองค์ทรง
เรียกร้องให้บรรดาผู้ติดตามพระองค์ทำ� ดังนั้น จึงต้องย้อน
กลับไปพิจารณาอย่างละเอียดลออถึงสิ่งแรกที่ดึงดูดคนหนึ่ง
มาหาอีกคนหนี่ง, เรื่องเกี่ยวกับบุคคลนี้ที่ทำ�ให้ช่วงชีวิตหนึ่งที่
อยู่ด้วยกันดูคุ้มค่ากับความพยายาม และมุ่งหน้าต่อไปสู่ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความหมายของการกล่าวว่า พระเจ้า
ทรงเป็นความรัก
พระเจ้าในฐานะบิดาและมารดา
โดยธรรมชาติ แท้จริงความรักคือ การให้ชีวิต  เริ่มจาก
การใหช้ วี ติ แกค่ คู่ รองทีเ่ ปน็ การสร้าง “เรา” ด้วยวัตถุดบิ คือ “คุณ”
กับ “ฉัน”   ความรักกันและกันของคู่สมรสแผ่ขยายไปมีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ ได้แก่  เขยหรือสะใภ้  และเพื่อนๆ,
ผู้ร่วมงานและเพื่อนร่วมวัด  แล้วในไม่ช้า ความรักก็พยายามที่
จะมีเนื้อหนังที่แตกต่างซึ่งเป็นบุตรของพวกเขา
ในปั จ จุ บั น พิ ธี ศี ล สมรสคาทอลิ ก มี ก ารขอให้ คู่ ส มรส
แสดงความเต็มใจยอมรับบุตรที่พระเจ้าประทานให้ นั่นน่าจะ
เป็นเรื่องง่าย แต่อีกนัยหนึ่งมันก็อาจจะยากในการปรับการ
เลี้ยงดูบุตรให้เหมาะกับสภาพร่างกาย อารมณ์ และการเงิน
ของคู่สมรส อนึ่งพวกเขาคงต้องรู้สึกเจ็บปวดเป็นธรรมดาที่ต้อง
พบกับข่าวรายเดือนว่า ยังไม่มีวี่แววการเกิดของทารกเลย (เกิด
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อะไรขึ้นกับวลีที่ว่า “ข้าพระองค์ยำ�เกรงพระองค์ เพราะพระราช
กิจของพระองค์อัศจรรย์”) คู่สมรสบางคู่อาจจะไม่เคยมีบุตร
หรือเลี้ยงบุตรบุญธรรมเลย แต่พวกเขาได้รับเรียกให้ร่วมกับ
บิดามารดา (และคนโสดทั่วไปหรือคนโสดที่ถวายคำ�ปฏิญาณ
แด่พระเจ้า) เลี้ยงดูผู้คนในครอบครัวขยายของพวกเขา, ในวัด
และในโลกกว้างใหญ่
คู่สมรสส่วนใหญ่จะกลายเป็นบิดามารดา และจะค้นพบ
ว่า บุตรคนหนึ่งทำ�ให้เสียดุลยภาพของชีวิตสมรสที่มีมานาน
ก่อนการเป็นบิดามารดาใหม่ที่มีความภูมิใจในบุตรของพวกเขา  
การตั้งครรภ์ทำ�ให้เกิดการแพ้ท้องและฮอร์โมนแปรปรวน  ส่วน
การรับบุตรบุญธรรมก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าหวาดกลัวมาก  
เพราะในที่สุดเจ้าคนแปลกหน้าตัวน้อยที่สองคนฟูมฟักนั้น ก็
ไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นความคาดหวังใดๆของพวกเขาอย่างเห็นได้
ชัด
บิ ด ามารดาเข้าใจความหมายในการเปรี ย บเที ย บ
พระเจ้ากั บ บิ ด าที่ น่ารั ก หรื อ มารดาที่ ไ ม่ เ คยลื ม บุ ต รของนาง
(อสย 49:15) การให้กำ�เนิดบุตรเป็นการสัมผัสกับพระเจ้าใน
ระยะเวลาสั้นๆ และเป็นเหตุการณ์เร้าใจได้อย่างน่าประหลาด
มาก
การเป็นบิดามารดาทำ�ให้เข้าใจคำ�นิยามใหม่เกี่ยวกับ
ความรักทีว่ ่า  ไมใ่ ชเ่ พียงการจอ้ งมองเข้าไปในตาของอีกคนหนึง่
แต่ เ ป็ น การร่ ว มกั น มองไปข้างนอกในทิ ศ ทางเดี ย วกั น บุ ต ร
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ขยายสังคมของคู่สมรส เด็กๆนำ�คนอื่นเข้ามาในชีวิตของบิดา
มารดา ได้แก่ พวกเพื่อนเล่นตัวน้อย และพ่อแม่ของเพื่อน, ครู,
เพื่อนสนิทของเขา, คนรักคนแรกกับเขยหรือสะใภ้ในอนาคต   
และในความอ่ อ นแอของบุ ต ร บิ ด ามารดามื อ ใหม่ พ บข้ อ ได้
เปรียบหนึ่งที่เป็นความฉลาดเฉียบแหลมกว่าของพวกเขา นั่น
คือพวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่คุกคามเด็กๆในโลกนี้ ได้แก่ ยา
เสพติด, ความหิวโหย, สงคราม ซึ่งคุกคามพวกเขาเองด้วย,
นอกจากนี้ บิดามารดายังได้ยินเสียงเรียกร้องให้สร้างสรรค์
โลกที่เด็กๆจะรับสืบทอดจากสมาคมครูและผู้ปกครองจนถึง
ขบวนการ Bread for the World2
การเลี้ยงดูบุตรนำ�ความทุกข์ทรมานมาให้กับชีวิตสมรส
ด้ ว ยสาเหตุ ต่างๆ เช่ น การอดนอนเพื่ อ ดู แ ลทารกแรกเกิ ด ,
การเดินทางไปสนามฟุตบอลและห้องสมุดอย่างต่อเนื่องกับ
เด็กที่เติบโตขึ้น, การไปไหนมาไหนได้เองในช่วงวัยรุ่น, และ
ความกดดันเพื่อให้บรรลุจุดหมายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ  
ทำ�ให้เหลือเวลา พลังงาน หรือความเป็นส่วนตัวเพียงเล็กน้อย
สำ�หรับการทานอาหารท่ามกลางแสงเทียนกับเรื่องรักใคร่  และ
น้อยกว่านั้นอีกมากสำ�หรับการสนทนาอย่างจริงจัง หรือการ
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่รีบเร่ง น่าประหลาดใจเล็กน้อยที่คู่สมรส
มีความสามารถอย่างมากในการปล่อยให้เรื่องราวต่างๆผ่าน
ไป แล้วเฝ้าคอยรังที่ว่างเปล่า โดยมองว่าสภาพเหล่านั้นเป็น
2 Bread for the World คือขบวนการของพลเมืองคริสตชนที่ไม่แบ่งฝ่ายในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อหยุดยั้งความหิวโหย-ผู้แปล
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เหมือนจุดที่ให้ความหวังสำ�หรับการดื่มน้ำ�ผึ้งพระจันทร์อีกครั้ง
รังว่างเปล่าเป็นที่พักอาศัยอันเงียบสงบสำ�หรับเพื่อน
เก่าเหล่านี้   พวกเขาสามารถสนทนากันได้โดยไม่มีการรบกวน,
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความกังวลใดๆ และนอนหลับโดยไม่
ต้ อ งมี เ สี ย งประตู ปิ ด หลั ง เด็ ก วั ย รุ่น กลั บ บ้านเป็ น คนสุ ด ท้าย
รบกวน การดิ้นรนเพื่อการได้รับความยอมรับในอาชีพหนึ่งก็
ลดลง สำ�หรับหลายคน ช่วงเวลาที่มีความผ่อนคลายเรื่องการ
เงินมากขึ้นได้เริ่มต้น ความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาเองเป็น
ใครยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกตอนเป็นคู่สมรสใหม่ๆ ช่วยให้พวกเขา
สามารถใส่ใจกับความรู้สึกซาบซึ้งในพรสวรรค์ต่างๆที่พวกเขา
นำ�มาสู่ชีวิตสมรสของพวกเขา
หลานๆให้ความสำ�นึกใหม่แก่บทบาทของบุคคลหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ และด้วยความสำ�นึกใหม่ที่บุคคลหนึ่งได้รับทำ�ให้
เขามีความต้องการตรวจสอบสิ่งต่างๆที่สืบต่อกันมา แน่นอน
ไม่ใช่ความบังเอิญที่หลายคนสนใจสืบค้นประวัติครอบครัวของ
ตนเองในช่วงเวลานี้ ปู่ย่าตายายจึงมีเรื่องราวความเชื่อหนึ่ง
สำ�หรับเล่าสู่คนรุ่นใหม่สุด
ชีวิตสมรสในสภาพแวดล้อมใหม่
การเกษียณอายุผลักดันคู่สมรสกลับไปสู่ภารกิจที่ยาก
ลำ � บากของคู่ ส มรสใหม่ การอยู่ กิ น ฉั น สามี ภ รรยาอย่างเต็ ม
เวลาไม่ เ หมื อ นกั บ การอยู่ ร่ ว มกั น เฉพาะในตอนเย็ น กั บ วั น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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สุดสัปดาห์ แล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตนใน
ช่วงกลางวัน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหลายก็
ต้องนิยามกันใหม่ บางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการสิ่งของต่างๆที่เคยเหมาะสมมานานใหม่ทั้งหมด
การหาทางออกสำ�หรับพลังงานที่ครั้งหนึ่งเคยหมดไปกับการ
งานและการจั ด ช่ ว งเวลาให้ แ ต่ ล ะคนได้ ทำ � ตามความสนใจ
ของตน ล้ วนต้อ งใช้ทัก ษะทั้ง หมดของชี วิต สมรสในลั ก ษณะ
ใหม่ขณะที่ทั้งสองคนเริ่มต้นมีความสุขและผ่อนคลายกับช่วง
บั้นปลายชีวิตด้วยกัน
เมื่อเริ่มต้น หญิงชายสัญญาที่จะรักกัน “จนกระทั่งความ
ตายมาพรากเรา” ในยามสายัณห์แห่งชีวิตที่การพรากจากกัน
ไม่ได้เป็นเพียงความเป็นไปได้อีกต่อไป มันยังเป็นสิ่งที่หลีก
เลีย่ งไมไ่ ดด้ ว้ ย ผูป้ ระพันธพ์ นั ธสัญญาเดิมเขียนไว้ว่า  “ความรัก
นั้นแข็งแกร่งเหมือนความตาย” (อ่าน เพลงซาโลมอน 8:6)   ใน
บรรดา 3 สิ่งที่ยืนยง (ความเชื่อ ความหวัง และความรัก) ความ
รักยิ่งใหญ่ที่สุด (ดู 1คร 13:13) ความมั่นใจว่าถ้อยคำ�เหล่า
นั้นเป็นจริง นำ�พาคู่สมรสดำ�เนินชีวิตผ่านช่วงเวลาหลายปีอัน
เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความเศร้าโศกได้ หลายครั้งที่
พวกเขาผิดหวังอีกฝ่ายหนึ่ง และพวกเขามักเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง  
ตลอดช่วงชีวิตสมรสศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าประทับอยู่ใกล้เสมอ และ
ทรงเรียกร้องเป็นประจำ�ให้คู่สมรสใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นด้วยความรัก
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ตามที่ บ ทภาวนาหนึ่ ง ในจารี ต พิ ธี แ ต่ ง งานประกาศ
ความรักคือต้นกำ�เนิดของเรา, กระแสเรียกต่อเนื่องของเรา 
และการบรรลุความสำ�เร็จของเราในสวรรค์ พวกเราในฐานะ
เป็นประชาคมที่มีความเชื่อ เราจึงมีส่วนเกี่ยวโยงอย่างยิ่งกับ
ทุกการสมรสของคริสตชน การมีลักษณะศรัทธาในศาสนาของ
คนที่สมรสแล้วช่วยเสริมสร้างชีวิตของเขตวัดทั้งหมด พวกเขา
ให้ แ บบอย่างการดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามกระแสเรี ย กของเราหลาย
ลักษณะ ไม่ว่าเราแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม ในที่สุด ความรัก
คือกระแสเรียกร่วมกันของเราในฐานะคริสตชน ไม่ว่าเราจะมี
สถานภาพชีวิตเช่นไร
พระศาสนจักรคาทอลิกจึงสอนอย่างจริงจังว่า
ความรักในชีวิตสมรสคือความรักอย่างสูงส่งของมนุษย์ 
เพราะเป็นความรักใคร่ระหว่างสองบุคคลที่พัฒนาขึ้น
โดยความตั้งใจ และรวมเอาความดีของบุคคลทั้งครบไว้
ด้วย ความรักแบบนี้จึงเสริมสร้างสภาพของจิตใจและ
การแสดงออกด้านร่างกายด้วยท่าทีที่สงบได้อย่างดี
เยี่ยม และทำ�ให้พวกเขาเป็นส่วนประกอบพิเศษ และ
เครื่องหมายแห่งมิตรภาพอันคู่ควรกับชีวิตสมรส
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานของขวัญพิเศษต่างๆด้วย
พระเมตตาในชีวติ สมรสไดท้ รงฟืน้ ฟู ทำ�ให้สมบูรณ์และยกระดับ
ชีวิตสมรส ความรักเช่นนั้นซึ่งได้นำ�ส่วนที่เป็นมนุษย์และส่วนที่
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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เป็นพระเจ้ามารวมเข้าด้วยกัน นำ�คู่สมรสไปสู่การมอบตนเอง
แก่กันอย่างเสรีด้วยความอ่อนโยนและแบบแผนที่ได้ถูกอบรม
มา พร้อมทั้งแผ่ซ่านเข้าสู่ทั้งชีวิตของพวกเขา (พระศาสนจักร
ในโลกสมัยนี้ ข้อ 49)
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. เหตุใดเราจึงเรียกการสมรสว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์?
2. การสมรสของใครบ้างเป็นเครี่องหมายที่สร้างแรงบันดาล
ใจให้คุณ? อย่างไร?
3. การสมรสมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างด้วยวิธีใดบ้าง?
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บทที่ 2
ทำ�ไมศีลสมรสจึงทำ�ให้เกิดความแตกต่าง
พระศาสนจักรสอนว่า  “การสมรสและความรักของคูส่ มรส
มีไว้เพื่อการให้กำ�เนิดบุตรและการอบรมบุตร อันที่จริง บุตร
คือของขวัญอันประเสริฐสุดในชีวิตสมรส และมีส่วนเสริมสร้าง
ความดีของผู้เป็นบิดามารดาอย่างมาก...แต่ชีวิตสมรสไม่ใช่
เพียงเพื่อการมีบุตร...แม้ในหลายกรณีที่คู่สมรสอาจจะมีความ
ปรารถนาอย่างยิ่ง พวกเขาก็ไม่มีบุตร   ชีวิตสมรสก็ยังคงแสดง
ลั ก ษณะการเป็ น ชี วิ ต หนึ่ ง ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละการมี ชี วิ ต ร่ ว มกั น ”
(พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 50)
ในบทนี้ คุณเจเน็ต ดุซซิลลี แดเนียล (Janet Duccilli
Daniel) และ คุณมิช ฟินเลย์ (Mitch Finley) ไม่ได้อภิปรายเพียง
สาเหตุที่ผู้คนแต่งงานกัน แต่ยังกล่าวถึงสาเหตุที่ความเป็นศีล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรสมีความสำ�คัญต่อคู่สมรส  ต่อครอบครัว
และต่อประชาคมรอบตัวพวกเขาด้วย

คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ทำ�ไมจึงคิดว่าการสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง
คู่สามีภรรยาที่ได้รับการสมรสแบบที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
ประการหนึ่งมีข้อได้เปรียบอย่างเด็ดขาดเหนือคนอื่นที่ไม่ได้
มีการสมรสแบบนี้ เมื่อสามีและภรรยาคิดว่าการแต่งงานของ
พวกเขาเป็นเครื่องหมายแสดงความรักของพระเจ้า พวกเขามัก
จะให้โอกาสพระเจ้าเข้าอยู่ในชีวิตสมรสของพวกเขา พวกเขา
เปิดรับความช่วยเหลือของพระเจ้า พวกเขาสวดภาวนา พวก
เขาเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาเกี่ยวโยงกับพระเจ้า  พวกเขา
พร้อมที่จะให้อภัยหรือกล่าวว่า “ฉันขอโทษ” เพื่อแสดงการ
เอาใจใส่ต่อคู่สมรส  พวกเขาถือว่าชีวิตสมรสและครอบครัวของ
พวกเขาอยู่ในสภาพการณ์ที่สัมพันธ์กับพระเจ้า คู่สมรสที่รับ
ศีลสมรสไม่ได้รับยกเว้นปัญหาต่างๆ แต่พวกเขามีแหล่งกำ�เนิด
ความอดทน, ปรีชาญาณ และความรักที่พวกเขาสามารถเอา
มาเพิ่มให้ตนเองได้
จารีตการสมรสแบบคาทอลิกรับรองความเป็นจริงในศีล
สมรสอย่างชื่นชมยินดี ดังนี้
เพื่ อ นๆที่ รั ก ของข้าพเจ้า พวกท่านได้ ม ารวมกั น ใน
โบสถ์นี้ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทับตราและ
ทรงบันดาลให้ความรักของพวกท่านเข้มแข็ง ต่อหน้า
ศาสนบริกรของพระศาสนจักรและหมู่มวลสัตบุรุษนี้
พระคริสตเจ้าทรงประทานพรอย่างล้นเหลือแก่ความ
รักนี้   พระองค์ได้ทรงบันดาลให้พวกท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วย
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ศีลล้างบาปแล้ว  และบัดนี้ พระองค์ทรงบันดาลให้พวก
ท่านอุดมสมบูรณ์และเข้มแข็งขึ้นโดยศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษ
ประการหนึ่ง  เพื่อว่าพวกท่านจะได้รับภาระหน้าที่แห่ง
ชีวิตสมรสด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
ก่อนที่พวกเขาจะแลกเปลี่ยนคำ�สัญญากัน คู่สมรสจึงได้
รับการเตือนให้ระลึกถึงข้อได้เปรียบในความศักดิ์สิทธิ์ของการ
สมรสของพวกเขา
เหตุใดจึงแต่งงาน
คุ ณ เจเน็ ต ได้ ร วบรวมรายการสั้ น ๆเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ธรรมดาสามัญ สิ่งที่คาดหวังและความต้องการทั้งหลายซึ่งพบ
ได้ง่ายในชีวิตสมรส เธอแนะนำ�ว่า ก่อนการแต่งงาน คู่สมรส
ควรถามตัวเองและถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึง
ต้องการแต่งงาน บางทีอาจไม่มีคำ�ตอบที่ถูกต้องเลยสำ�หรับ
คำ�ถามนี้ แต่มีคำ�ตอบผิดๆมากมาย เช่น เพื่อหนีสถานการณ์ไม่
ดีที่บ้าน, เพื่อความมั่นคงทางการเงิน หรือเพราะดูเหมือนไม่มี
คนอืน่ อีกทีจ่ ะขอแตง่ งาน แมก้ ารตัง้ ครรภ์ (จึง “ต้องแต่งงาน”) ก็
ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำ�หรับการแต่งงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าคู่สมรสอ่อนเยาว์มาก หรือความสัมพันธ์ของพวก
เขายังไม่มั่นคง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ทัศนคติต่อการแต่งงานเป็นสิ่งสำ�คัญด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง ในสภาวะที่ สั ง คมกำ � ลั ง มี ค วามคิ ด สั บ สนว่า ชี วิ ต
สมรสควรเป็นอย่างไรแน่ ชีวิตสมรสเป็นข้อผูกมัดถาวรหนึ่งใช่
ไหม หรือเป็นบางสิ่งที่จะยกเลิกได้ง่ายๆ หากชีวิตสมรส “แค่
ไม่ราบรื่น” หรือหนึ่งในคู่ครอง “แค่ไม่ต้องการจะมีชีวิตสมรส
อีกต่อไป” อย่างนั้นหรือ? มันคือการเป็นหุ้นส่วนกันแบบหนึ่ง
หรือความเป็นเผด็จการอย่างหนึ่งใช่ไหม? คู่รักคนหนึ่งหวัง
ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาดูแลตนใช่ไหม? และเรื่องความซื่อสัตย์เป็น
อย่างไร?  ชีวิตสมรสจะทำ�ให้มั่นใจคุณค่าใดๆได้บ้าง?
ใครจะล้างจาน
หลายสิบปมี าแลว้ การเปน็ ภรรยาหมายถึง การทำ�อาหาร,
การทำ�ความสะอาด และการดูแลบ้านเรือนกับบุตร การเป็น
สามีหมายถึง การเป็นผู้เลี้ยงดูครอบครัว ผู้ที่รักษาระเบียบ
วินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นคนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทุกวันนี้
ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป สามีภรรยาหลายคู่กำ�ลังพิจารณาและ
กำ�หนดบทบาทของพวกเขาใหม่
ตัวอย่างเช่น คู่สมรสบางคู่ผลัดกันทำ�อาหารและทำ�งาน
บ้านที่น่าเบื่อหน่าย คนที่ทำ�อาหารก็ไม่ต้องทำ�ความสะอาด
ครัวตอนหลัง ภรรยารีดเสื้อเชิ้ตของสามีเพื่อตอบแทนการที่
สามีล้างรถประจำ�สัปดาห์ การสลับภารกิจต่างๆอย่างการจัด
ที่ น อนกั บ การซัก ผ้า ภรรยาบางคนออกไปทำ � งานนอกบ้าน
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ขณะที่สามีของเธออยู่บ้าน  คู่สมรสบางคู่ถึงกับเขียนข้อตกลงที่
ระบุชัดว่าใครรับผิดชอบงานบ้านส่วนไหน
ในภาคปฏิบัติแล้ว ใครสักคนอาจทำ�สิ่งที่นอกการตกลง
ได้ตราบเท่าที่ทั้งคู่พอใจ ดังนั้น มันจึงเป็นความคิดที่ดีสำ�หรับคู่
หมั้นที่จะมาถกเถียงเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่า ถ้าพวกเขาทั้งคู่จะ
ทำ�งานนอกบ้าน แล้วจะแบ่งงานบ้านกันอย่างไร พวกเขาควร
ตัดสินใจด้วยว่าฝ่ายใดจะรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องการเงิน
อย่างเช่น การลงทุน การทำ�ประกันชีวิต การซื้อรถยนต์คันใหม่ 
หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
การพึ่งพากับการเป็นอิสระจากกัน
คู่สมรสบางคู่ยึดถือวลีที่ว่า “และทั้งสองคนจะเป็นเนื้อ
เดียวกัน” แบบตามตัวอักษร พวกเขาไปทุกแห่งและทำ�ทุกสิ่ง
ด้วยกัน พวกเขายังคงอยู่เคียงข้างกันตลอดในงานเลี้ยงต่างๆ  
ถึงกับทิ้งเพื่อนๆและงานอดิเรกที่แต่ละคนเคยแยกกันทำ�ก่อน
การแต่งงาน เพื่อมาทำ�กิจกรรมต่างๆซึ่งพวกเขาสามารถทำ�
ร่วมกันได้เรื่อยไป และความคิดที่คนหนึ่งน่าจะไปสนุกสนาน
ตอนเย็นคนเดียวต้องพบกับความรู้สึกหึงหวงและเจ็บปวดด้วย
คำ�พูด เช่น “คุณเลือกที่จะไปดูภาพยนตร์กับแครอล หรือไป
โยนโบว์ลิ่งกับริชาร์ดมากกว่าอยู่กับฉันงั้นหรือ!”
อนึ่ ง คู่ ส มรสอื่ น กลั บ กระทำ � ราวกั บ เป็ น คนโสดทั้ ง ที่
แต่ ง งานแล้ ว บางครั้ ง วิ ถี ข องพวกเขาจะมาบรรจบกั น ตอน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ทานอาหาร และเวลาหลับนอน  นอกจากนี้หลายครั้งพวกเขา
จากกันไปหลายวันโดยไม่ได้เห็นหน้ากันเลย พวกเขาเพียงใช้
นามสกุลและเป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน แต่ความเป็นจริงพวกเขา
ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
บางทีระหว่างความสุดโตง่ 2 อย่างนีค้ อื ความเปน็ กลาง
ที่มีความสุข โดยมีการจัดช่วงเวลาที่ดีให้ค่สู มรสอยู่ร่วมกันอย่าง
มากมาย และยังปล่อยให้มีเสรีภาพที่จะทำ�ตามความสนใจ
ส่วนตัวด้วย แต่ประเด็นนี้ก็ต่างกันไปสำ�หรับคู่สมรสแต่ละคู่  
คู่สมรสจำ�เป็นต้องจริงใจต่อกันสำ�หรับการพูดคุยเรื่องความ
ต้องการในการใช้เวลาด้วยกันว่าควรมากเท่าใด และเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องการทำ�ตามลำ�พัง
คู่สมรสยังจำ�เป็นต้องปรึกษาหารือเรื่องเสรีภาพในการ
คบเพื่ อ นต่างเพศของแต่ ล ะฝ่ า ยควรเป็ น อย่างไร ถ้าภรรยา
ทานอาหารกลางวันกับเพื่อนชายคนหนึ่งทุกสัปดาห์ สามีจะ
หงุ ด หงิ ด ไหม? ภรรยาจะรู้ สึ ก ยุ่ ง ยากใจไหม ถ้าสามี ใช้ เวลา
ตลอดเย็นในงานเลี้ยงพูดคุยกับสาวสวยรวยเสน่ห์คนหนึ่ง?  
“การออกไปเที่ ย วนอกบ้านกั บ หญิ ง สาวหรื อ ชายหนุ่ ม อื่ น ”
หมายถึงเสรีภาพที่จะพูดคุยและเต้นรำ�กับชายหนุ่มอื่นหรือ
หญิงสาวอื่นในบาร์หรืองานเลี้ยงได้ใช่ไหม? ความหึงหวงเป็น
พลังงานที่มีฤทธิ์บ่อนทำ�ลายในทุกความสัมพันธ์  แต่มันจะเกิด
ขึ้นแน่ถ้าคู่สมรสไม่ได้ตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตพฤติกรรมที่ทั้ง
คู่ยอมรับได้
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อิทธิพลของครอบครัวขยาย
ครอบครัวเดิมของเรามีส่วนมากในการสร้างความคาด
หวังของเราเองเกี่ยวกับการสมรสและชีวิตครอบครัว ตัวอย่าง
เช่น ถ้าบิดามารดาของเธอสนับสนุนทุกสิ่งเกี่ยวกับการกวด
วิ ช าของเธอและค่าใช้ จ่ายในการศึ ก ษาที่ วิ ท ยาลั ย เธออาจ
ต้องพบกับการไม่เห็นด้วยของสามีถ้าเธอจะทำ�เหมือนบิดา
มารดาของเธอเมื่อลูกของพวกเขารบกวน ถ้าบิดาของเขาไม่
เคยจุมพิตหรือแสดงความรักมารดาต่อหน้าเขา เขาอาจจะไม่
สบายใจกับการเรียกร้องของภรรยาให้แสดงความรักต่อเธอ
คู่สมรสบางคู่มีโอกาสที่จะสังเกตครอบครัวของอีกฝ่าย
อย่างใกล้ชิด เธอรู้ว่าบิดาของสามีเป็นคนเจ้าระเบียบ ขณะ
ที่มารดาของเขาเป็นคนอ่อนโยนและเข้าใจคนอื่น แต่ทั้งสอง
สนับสนุนลูกๆให้ดีเลิศเรื่องกีฬา  เขารู้ว่าครอบครัวของเธอเน้น
เรื่องการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและการเลือกอาชีพ, ใช้การพูดคุย
กันดีๆมากกว่าการลงโทษเมื่อมีการทำ�ผิดกฎ, และครอบครัว
ใช้วันหยุดพักผ่อนอย่างน่าสนใจและมักมีค่าใช้จ่ายสูงทุกปี
การเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กันฟังจะช่วยทำ�ให้คู่สมรสใกล้
ชิดกันมากขึ้น และมีความเข้าใจพฤติกรรมของกันและกันลึก
ซึ้งขึ้น สิ่งนี้ยังสามารถช่วยพวกเขาให้ได้พบเรื่องต่างๆในชีวิต
ครอบครัวที่ทั้งสองคนเห็นด้วย และเรื่องในครอบครัวที่พวกเขา
ต้องการเปลี่ยนแปลง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส

39

การวางกฎพื้นฐานบางอย่างเพื่อให้ครอบครัวของพวก
เขาปฏิบัติตามยังเป็นความคิดที่ดีสำ�หรับคู่สมรส พวกเขาควร
ตัดสินใจว่าสมาชิกครอบครัวจะมาเยี่ยมเยียนได้อย่างเสรีหรือ
ไม่ หรือต้องรอคอยให้พวกเขาเชิญ และระบุช่วงเวลาที่พวกเขา
ไม่อยากถูกรบกวน ควรกำ�หนดให้มีการเยี่ยมเยียนและใช้วัน
หยุดด้วยกันกับแต่ละครอบครัวอย่างเท่าเทียม
การสื่อสาร
การสื่อสารกันอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมา พร้อมกับ
บอกความรู้สึกต่างๆที่จำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับการสร้างความ
สัมพันธ์อันใกล้ชิดกันนั้น ต้องใช้ความพยายามและบากบั่น
พากเพียร, การเปิดเผยตัวตนภายในที่ลึกสุดของคนหนึ่งต่ออีก
ฝ่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกปฏิเสธ,
แต่อีกทางหนึ่งคือ ชั่วชีวิตที่มีการสนทนาแบบไม่มากไปกว่า
การถามว่า “วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?” หรือ “มื้อเย็นนี้ เราจะ
ทานอะไรกันดี?” การที่สองคนสามารถใช้ทั้งชีวิตร่วมกันและไม่
เคยรู้จักกันจริงๆเลยน่าวิตกกว่าอีก การรู้จักและการเป็นที่รู้จัก
อย่างลึกซึ้งก็คุ้มกับความเสี่ยงดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ คู่รักควรพิจารณาคุณภาพการสื่อสารของ
พวกเขาอย่างรอบคอบ พวกเขาเพลิดเพลินในการคุยกับอีก
ฝ่ายหนึ่งไหม? พวกเขาบอกเล่าความคิดเห็นและความรู้สึก
ของกันอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากความกลัวถูกหัวเราะเยาะ
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หรือถูกปฏิเสธไหม? คู่รักฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะควบคุมอีกฝ่าย
อย่างชาญฉลาดด้วยคำ�ขู่, น้ำ�ตาหรือการบึ้งตึงไหม? พวกเขา
รู้ วิ ธี ที่ จ ะแก้ ไ ขความขั ด แย้ ง หรื อ แสดงความโกรธในทาง
สร้างสรรค์หรือไม่?
เงิน

เงินคือสถานการณส์ �ำ คัญประการหนึง่ ทีเ่ ป็นความขัดแย้ง
ในการแต่งงาน  เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนคนหนึ่งสารภาพว่า “ก่อนเรา
แต่งงานกัน บ๊อบกับฉันมัน่ ใจว่า เราจะไมม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการฝืดเคือง
เงินทอง  มันดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้จริงๆในเวลานั้น  และเราไม่
ได้พยายามแม้แต่การกำ�หนดงบ”  แต่เธอยอมรับว่า “ฉันเดาว่า
เป็นเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับราคา
สิง่ ของต่างๆ  ตอนนีเ้ ราเปน็ หนี  
้ ค่าเช่าบ้านของเรากำ�ลังเพิม่ ขึน้
และฉันไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหน”
เราต้ อ งใช้ เ งิ น ในการดำ � รงชี วิ ต มากเท่าไร? ก่ อ นการ
แต่งงานคู่รักหลายคู่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ พวกเขาใช้ชีวิตทั้งหมด
หรือส่วนใหญ่ท่ีบ้านของบิดามารดา และมีประสบการณ์น้อย
เกีย่ วกับค่าเช่าบ้าน  ค่าประกัน  ค่าอุปโภคบริโภค  ค่าสาธารณูปโภค
(เช่นค่าน้ำ�ประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ฯลฯ) หรือค่ารักษา
พยาบาล และบางที แ ม้ค นที่ เ คยเลี้ ย งดู ต นเองมาหลายปี ก็
ยั ง มี ปั ญ หาในการปรั บ นิ สั ย การใช้ จ่ายของพวกเขา เพื่ อ ให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสองคนหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกัน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะการเงิน
ของคู่สมรสคือ การจัดทำ�งบประมาณ ก่อนที่พวกเขาจะทำ�สิ่ง
นั้นได้ พวกเขาต้องเรียนรู้ว่ามีสิ่งใดที่พวกเขาต้องจ่ายสำ�หรับ
บ้านพักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า  สาธารณูปโภคต่างๆ  ค่าประกัน  
ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ แล้วพวกเขาจึงจะสามารถสรุปได้
ว่า พวกเขาจะมีเงินพอสำ�หรับค่าใช้จ่ายของพวกเขาหรือไม่ 
และปรึกษากันว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่
แต่ นั่ น ไม่ ใช่ จุ ด จบของการถกปั ญ หาเรื่ อ งเงิ น ใครจะ
จัดการเรื่องเงิน? ใครจะรับผิดชอบดูแลให้จ่ายบิลตรงเวลา?  
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ กั บ บั ญ ชี ที่ ใช้ เช็ ค ถอนได้ จ ะทำ � แบบ
รวมบัญชีหรือแยกบัญชีกันดี? คู่สมรสจะมีบัตรเครดิตไหม? คู่
สมรสฝ่ายหนึ่งจะใช้จ่ายเงินได้มากแค่ไหนโดยไม่ต้องปรึกษา
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ก่ อ น? วั น พั ก ผ่ อ นประจำ � ปี , การชมภาพยนตร์
ประจำ�สัปดาห์, และการทานอาหารเย็นนอกบ้านเป็นความ
จำ�เป็น หรือถือเป็นความฟุ่มเฟือย? เป้าหมายทางการเงินของ
คู่สมรสมีอะไรบ้าง (มีบ้านภายใน 5 ปี, มีรถยนต์คันใหม่, การ
เที่ยวยุโรปหนึ่งครั้ง)?
เพศ (sex)
บ๊อบแต่งงานมาแล้ว 8 ปี, เขายิ้มละไมขณะฟื้นความ
หลังครั้งเก่าก่อนการแต่งงานซึ่งมีการคาดหวังสำ�หรับคืนวัน
แต่งงานของเขา  เขากล่าวว่า “ผมแน่ใจว่า ผมจะมีเพศสัมพันธ์
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กับจูดี้สัก 11-12 รอบ”  เขาพูดต่อ “ผมวางแผนไว้หมดแล้วว่า 
หลังจากสำ�เร็จแต่ละรอบ ผมจะทำ�เครื่องหมายบนผนังหัวเตียง
ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแท้จริงที่รับรองความเป็นชายชาตรีของ
ผม”
แต่เช้าวันรุ่งขึ้น เขายอมรับว่าไม่มีแม้หนึ่งเครื่องหมาย
บนผนัง “เราหมดแรงกันทั้งคู่ หลังจากผ่านพิธีสมรสและงาน
เลี้ยงรับรอง, การนอนคือสิ่งเดียวที่อยู่ในใจของเรา” บ๊อบเล่า
ต่อ “แต่ผมลงเอยด้วยความดีใจที่เราได้รอคอย  มีความเครียด
น้อยมากเมื่อเราทั้งสองได้นอนพักและผ่อนคลาย”
ประสบการณ์ ข องบ๊ อ บและจู ด้ี เ ป็ น เรื่ อ งธรรมดา คู่
สมรสหลายคู่พบว่า คืนวันแต่งงานของพวกเขาไม่ใช่ช่วงเวลา
ที่มีความรักใคร่และความต้องการทางเพศรุนแรง แต่เป็นคืน
ที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดในชีวิตของพวกเขา จึงไม่ใช่
บรรยากาศที่ดีที่สุดสำ�หรับการเริ่มความสัมพันธ์ทางเพศ   เพื่อ
หลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลวและผิดหวัง   คู่สมรสจึงควรเตรียม
ใจสำ � หรั บ ความเป็น ไปได้ ที่ จ ะไม่ มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น และอย่าลื ม
เตรียมอารมณ์สำ�หรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย
และคำ�แนะนำ�เดียวกันนี้ก็นำ�ไปใช้ได้กับคู่สมรสที่ผ่าน
วันแตง่ งานกันเปน็ เวลานานแลว้ ดว้ ย คูส่ มรสควรปรึกษาหารือ
เรื่องความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ที่แต่ละคนคิดไว้  มีพฤติกรรม
ทางเพศที่รู้สึกว่าผิดศีลธรรมหรือน่าอับอายบ้างไหม?  คู่สมรส
พบว่าแต่ละคนมีเสน่ห์และคิดจะให้ทั้งคู่พอใจโดยการเปลือย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส

43

กายหรือไม่? พวกเขาจะรู้สึกอิสระที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความ
รู้สึกชอบและความรู้สึกไม่ชอบ, เสนอคำ�แนะนำ�เชิงสร้างสรรค์
แก่กัน, ลองสิ่งใหม่ไหม? ทั้งคู่รู้สึกสบายใจในการคิดริเริ่มการมี
เพศสัมพันธ์ไหม?
แม้คนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนจะเข้าพิธีสมรสก็สามารถ
ได้ประโยชน์จากการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์น้ัน พวกเขา
สบายใจและพอใจกั น ไหม? ความสั ม พั น ธ์ ข องพวกเขาจะ
เปลี่ยนไปอย่างไรขณะที่พวกเขาดำ�เนินชีวิตสมรสต่อไป?
บุตร

คู่สมรสต้องการมีบุตรกี่คน?  ถ้าเธอต้องการ 2 คนและ
เขาต้องการ 10 คน พวกเขาจะประนีประนอมกันอย่างไร?  คน
หนึ่งจะรู้สึกอย่างไรถ้าอีกคนตัดสินใจว่าเขาหรือเธอไม่ควรมี
บุตรเลยด้วยเหตุผลสำ�คัญเกี่ยวกับอารมณ์หรือร่างกาย? ถ้าคู่
สมรสไมส่ ามารถมีบตุ รได้  พวกเขาจะคิดถึงการรับบุตรบุญธรรม
หรื อ ไม่ ? ถ้าคู่ส มรสตัดสินใจจะยืดเวลาการเป็ นบิ ด ามารดา
ออกไปก่อน พวกเขาจะใช้วิธีการวางแผนครอบครัวแบบใด?  
ทั้งคู่ต้องรู้สึกสบายใจกับวิธีนั้น และเนื่องจากวิธีการวางแผน
ครอบครัวตามธรรมชาติแบบต่างๆตอ้ งมีการเตรียมตัวบางอย่าง
จึงจำ�เป็นต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างดีล่วงหน้า  คู่สมรสจะ
รู้สึกอย่างไรกับกรณีการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า?
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และการมีบุตรเป็นเพียงการเริ่มต้น ใครจะคอยดูบุตรใน
ทันทีที่เขาเกิดมา? ถ้าคู่สมรสทั้งสองกำ�ลังเป็นคนทำ�งาน คน
หนึ่งจะลาออกเพื่ออยู่บ้านเลี้ยงดูบุตร, หรือพวกเขาชอบการ
หาพี่เลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันมากกว่า?
คู่ ส มรสจะใช้ ร ะเบี ย บวิ นั ย แบบไหน? ถ้าสามี ม าจาก
บ้านที่มีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีอย่างหนัก  แม้ในการละเมิด
กฎเล็กน้อย  ส่วนภรรยาไม่เคยถูกตีเลยตอนที่เป็นเด็ก  ดังนั้น
เวลาที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการฝึกฝนวินัยบุตรร่วมกัน
จึงไม่ใช่หลังจากจอห์นนี่น้อยกระทำ�ผิดเป็นครั้งแรก  คู่สมรสจะ
ร่วมรับภาระการสร้างวินัยแก่บุตรอย่างเท่าๆกัน หรือจะยกให้
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ไป?
การปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตสมรส
สำ�หรับชาวคาทอลิก การสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการ
หนึ่ง และเป็นส่วนของชีวิตตามความเชื่อของพวกเขา คู่สมรส
เคยคุยกันเกี่ยวกับศาสนา, ภาพลักษณ์พระเจ้าของพวกเขา,
ความเชื่อและความสงสัยของพวกเขา, ความรู้สึกของพวกเขา
เกี่ยวกับการภาวนาไหม? ศาสนามีบทบาทต่อส่วนใดในชีวิต
ของพวกเขา?
คู่สมรสบางคู่จัดพิธีสมรสในโบสถ์เพราะการสมรสของ
พวกเขามีความสำ�คัญต่อพวกเขา พวกเขาตั้งใจที่จะดำ�รงการมี
ส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวาในโบสถ์หลังการสมรส คู่สมรสอื่นจัด
พิธีสมรสที่โบสถ์เพียงเพื่อเอาใจบิดามารดา
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45

คู่สมรสที่ต่างคนต่างถือจำ�เป็นต้องตัดสินใจเลือกวิธีที่ดี
ที่สุดซึ่งพวกเขาจะสามารถปฏิบัติตามความเชื่อส่วนบุคคลของ
พวกเขาและพร้อมกันนั้นก็ยังใช้ชีวิตความเชื่อร่วมกันได้ และ
บุตรของพวกเขาจะเป็นอย่างไร? ฝ่ายที่เป็นคาทอลิกให้คำ�มั่น
สัญญาในพิธีสมรสว่าเขาหรือเธอจะทำ�ในสิ่งที่ช่วยให้บุตรได้รับ
การเลี้ยงดูแบบคาทอลิก ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกจะเห็นด้วย
ไหม? พวกเขาจะสอนบุตรให้เคารพและเห็นคุณค่าความเชื่อ
ทั้งของบิดามารดาได้อย่างไร?
บางที คู่ ส มรสที่ พู ด คุ ย กั น อย่างละเอี ย ดลออในเรื่ อ ง
เหล่านี้แล้ว อาจมีการเตรียมตัวอย่างดีสำ�หรับชีวิตสมรส แต่
ถึ ง อย่างไร ก็ ไ ม่ มี ร ายการคำ � ถามที่ ค รอบคลุ ม รายละเอี ย ด
ทั้งหมด ความประหลาดใจเกิดขึ้นได้เสมอในความสัมพันธ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งเราเรียกว่าชีวิตสมรส คู่สมรสจำ�เป็น
ต้องมีความยืดหยุ่น, ความเต็มใจที่จะพัฒนาและมีอารมณ์
ขัน  คุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งคู่สมรสอาจมีได้และความรักอย่างเต็ม
เปี่ยมเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำ�หรับการสมรส
การคิ ด ว่าการสมรสเป็ น ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระการหนึ่ ง ,
ความสำ�นึกในความสำ�คัญด้านศาสนาของการสมรส, และการ
เลี้ยงดูชีวิตจิตทั้งของสามีและภรรยาทำ�ให้มีสภาพแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพสำ�หรับจัดการกับปัญหาในชีวิตสมรสพร้อมกับส่ง
เสริมความยินดีและความปลอดภัยที่เป็นจุดมุ่งหมายของการ
สมรส
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ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ทุกสิ่งแม้สิ่งที่ไม่ดี)
เราสรุปการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับสาเหตุที่ศีลสมรส
ทำ�ใหเ้ กิดความแตกต่าง ดว้ ยการมองชีวติ ครอบครัวจากมุมมอง
ของมิช ฟินเลย์  (Mitch Finley) เขารำ�ลึกถึงโอกาสที่เขาได้รับ
เชิญให้พูดคุยกับสัตบุรุษกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวดังนี้
คุณพ่อเจ้าอาวาสแนะนำ�ตัวผม และผมก็ลุกจากที่นั่ง
พร้อมกับหันหน้าไปทางผู้ฟังที่มีทั้งชายและหญิงประมาณ 60
คน  ผมพูดว่า “ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์”  ชายคนหนึ่ง
ตะโกนจากกลางห้องในทันทีว่า “ฮ่า!” ซึ่งทำ�ให้ทุกคนหัวเราะ
ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ
แน่นอนว่าผู้วิจารณ์ผมเป็นคนซื่อตรงและถ้าพวกเรา
ส่วนใหญ่เป็นคนตรงแล้ว ก็น่าจะเห็นด้วยกับเขา “ศักดิ์สิทธิ์”
ไม่ใช่คำ�แรกที่แวบขึ้นในความคิดของคนส่วนมากเมื่อเราคิดถึง
ชีวิตครอบครัว คำ�ว่า  “ศักดิ์สิทธิ์” น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็นอยู่จริง ดูจะเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ด้านศีลธรรม
และด้านชีวิตจิตที่เชื่อมโยงกับรูปปั้นปูนพลาสเตอร์ของนักบุญ
ที่มีแก้มสีชมพู หรือธรรมชาติที่มือมนุษย์ยังไม่ได้สัมผัส เรา
สามารถเรียกดวงอาทิตย์ตกที่ยังส่องแสงจ้า หรือนกอินทรีย์
สง่างามที่เกาะอยู่บนยอดของต้นสนสูงตระหง่านว่าศักดิ์สิทธิ์  
แต่ ค นกลุ่ ม เล็ ก ๆกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ด้ ว ยกั น และโต้ เ ถี ย ง
กั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใครจะเอาถั ง ขยะไปเท หรื อ จะชมรายการ
โทรทัศน์เรื่องใดกันดี? ดูเหมือนสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเรียกได้ว่า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ศักดิ์สิทธิ์
เราพูดกันว่าคุณแม่เทเรซาศักดิ์สิทธิ์ เพราะท่านเอาใจ
ใส่ดูแลคนที่ท่านพบว่ากำ�ลังจะสิ้นใจในชุมชนแออัดในเมือง
กัลกัตตา แต่การเรียกครอบครัวธรรมดาว่าศักดิ์สิทธิ์ดูเป็นเรื่อง
ตลกพิลึก ในที่สุดสำ�หรับครอบครัวของเรา คุณน่าจะไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งหากมีเด็กชายอายุ 10 ปี ที่ได้ตีศีรษะน้องชายของ
เขาด้วยไม้เบสบอลอย่างรุนแรงมากเมื่อปีกลาย จนน้องต้อง
ถูกเย็บแผล 6 เข็ม, น้องชายคนหนึ่งที่มีความปรารถนาแรง
กล้าอยู่อย่างเดียวในชีวิตนี้คือ สักวันเขาต้องเป็นเจ้าของกีต้าร์
ไฟฟ้าเสียงดี, เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งสะสมอากรแสตมป์และแขวน
ภาพดาราเพลงร็อคไว้บนผนังห้องนอนของเธอ, สามีและบิดา
เจ้าปัญหาคนหนึ่งผู้ใช้เวลา  45 นาทีเพื่อเดินทางไปมาระหว่าง
บ้านกับที่ทำ�งานเป็นประจำ�ทุกวัน และคิดว่าช่วงเวลาที่ดีจริงๆ
คือ การชมรายการฟุตบอล Super Bowl ทางโทรทัศน์, ภรรยา
และมารดาคนหนึ่งผู้น่าเอือมระอาซึ่งไม่ใส่ใจสภาพห้องครัว
แต่กลับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการทำ�สวนดอกไม้ทุกเช้าในฤดู
ร้อนก่อนไปทำ�งาน
การมองภาพครอบครัวในมุมกว้าง
เราต้องระลึกว่า ครอบครัวเป็นคำ�คำ�หนึ่งที่มีความหมาย
กว้างเกิ น กว่าที่ เราคิ ด ว่าจะเป็ น ไปได้ ใ นบางครั้ ง ตอนนี้ เรา
ต้องการมองภาพของครอบครัวอย่างครบถ้วนมากขึ้น คนโสด
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มั กจะรู้สึกถู กทอดทิ้ง เมื่อการสนทนากลายเป็ นเรื่ อง “ชี วิต
ครอบครัว” แต่มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น, เกือบทุกคนมีส่วนร่วม
ในรูปแบบชีวิตครอบครัวแบบใดแบบหนึ่ง แม้แต่ผู้ใหญ่ที่ยังไม่
เคยแต่งงาน คนโสดก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขยาย
ในลักษณะหนึ่ง ในหลายครอบครัวพวกเขามีพี่น้องชายหรือ
หญิงที่แต่งงานแล้ว พวกเขามักจะกลายเป็นลุงป้าน้าอาและ
ขณะเดียวกันก็เป็นบุตรที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์กับ
บิดามารดา บ่อยครั้งคนโสดยังมีกลุ่มเพื่อนที่ติดต่อกันประจำ�
ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ครอบครัว” ของพวกเขา  และ
ชีวิตครอบครัวที่คนโสดอยู่ร่วมด้วยก็อาจสับสนวุ่นวายและมี
ปัญหาน่ากังวลเหมือนชีวิตครอบครัวแบบอื่นๆเช่นกัน
คนโสดต้ อ งพยายามหาวิ ธี ผู ก สั ม พั น ธ์ กั บ พี่ น้ อ งที่
แตง่ งานแลว้ หรือหลานชาย หลานสาวของตน บางครัง้ พวกเขา
รู้สึกถูกเอาเปรียบ “พี่สาวเห็นเราเป็นใครกัน” สาวโสดตั้งข้อ
สังเกต “พี่เลี้ยงเด็กโดยธรรมชาติคนหนึ่ง เพียงเพราะฉันเป็น
คนโสดหรือ? ฉันก็มีชีวิตของฉันเองนะ”
ชายโสดอายุ 30 ปีกว่ามีความทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์
ของเขากับบิดามารดาอย่างมาก “ดูเหมือนพวกท่านจะคิดว่า
เพราะผมยังไม่ได้แต่งงาน ผมจึงควรใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับพวก
ท่าน ผมต้องพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือพวกท่านเมื่อพวกท่าน
ต้องการผม แต่ผมไม่ต้องการใช้เวลาทุกวันสุดสัปดาห์ที่นั่น”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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ไม่ว่าเราจะอยู่ในชีวิตครอบครัวรูปแบบใดก็ตาม เราก็
เป็นคนของครอบครัว เราก็ถูกกระตุ้นให้สงสัยว่า “นี่เป็นความ
ศักดิ์สิทธิ์หรือ?”
ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไร?
แน่นอนคำ�ตอบนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะให้ความหมาย
แก่คำ�ว่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าศักดิ์สิทธิ์ (holy) นั้น
พระคัมภีร์หมายถึง “แบ่งแยก (separate)” หรือ “แตกต่าง (different)”  คำ�นี้มีนัยหมายถึงการมีสภาพที่ดีและสมบูรณ์ในโลกที่
เต็มไปด้วยสิ่งที่มีสภาพไม่ดีและแตกเป็นส่วน  วลีภาษาอังกฤษ
ใช้คำ�ว่า  “แข็งแรงและสุขภาพดี (hale and hearty)” นั้น สรุป
รวมผลจากความศักดิ์สิทธิ์แท้จริงไว้ได้อย่างดีเลิศ การเป็นคน
ศักดิ์สิทธิ์คือ มีความร่าเริงใจในตัวเองและในความสามารถ
แห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องถูกควบคุม
ด้วยความกระตือรือร้นในการดำ�เนินชีวิต ความศักดิ์สิทธิ์ยังน่า
จะทำ�ให้เกิดสิ่งอื่นอีกเช่น ความมีอารมณ์ขันและการหัวเราะ,
ความเมตตาสงสารและความเข้าใจ, ความสามารถที่จะให้อภัย
และรับการอภัย, ความสามารถที่จะรักและรับความรัก นั่นคือ
สิ่งที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่การได้บรรลุ
ถึงความสมบูรณ์เหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างในครั้งแรก แต่ความ
จริงแล้ว การดำ�เนินชีวิตด้วยความรักกับผู้คนเท่าที่ทำ�ได้นั้นก็
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คือ การดำ�เนินชีวิตกับพระเจ้า จำ�คนเก่งที่มีดวงตาอิดโรยนั่ง
ตรงกันข้ามกับคุณที่โต๊ะอาหารทุกมื้อเช้าได้ไหม? ดี - นั่นไง คนนั้นอาจเป็นหนทางของคุณที่นำ�สู่ความใกล้ชิดกับพระเจ้า 
และอาจจะเป็นความใกล้ชิดเท่าที่คุณจะเข้าถึงพระเจ้าได้เสมอ
ก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต
สิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้มิใช่การไม่มีความขัด
แย้งเลย หรือการกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีการทำ�ให้สะเทือนใจ
กันเลย อันที่จริง ความศักดิ์สิทธิ์ในครอบคร้วมาจากการเรียน
รู้ที่จะให้อภัยและคืนดี พร้อมกับการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับ
ปัญหาต่างๆและลงมือทำ�บางอย่างกับปัญหานั้น
สำ�หรับชีวิตครอบครัว ศักดิ์สิทธิ์หมายถึง การพยายาม
อย่างมากที่ จ ะยอมทำ � ตามแสงสว่างของพระเจ้าภายในตั ว
เรา ในบางครั้งบางคราวที่ความมืดรอบตัวเราดูทมึนยิ่งนัก นั่น
หมายถึงการดิ้นรนวันแล้ววันเล่าเพื่อจรรโลงให้เกิดระเบียบที่
สร้างสรรค์ในท่ามกลางความวุ่นวายแม้ได้เพียงเล็กน้อย เมื่อ
เราลงแรงปลูกฝังการให้อภัย, การปรองดองกันและความเป็น
ประชาคม เราก็ทำ�ให้พระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นรูป
เป็นร่างขึ้นในสภาพการณ์ที่เป็นชีวิตครอบครัว
ข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวหนึ่งที่ต้องจัดการปัญหาการตั้ง
ครรภ์นอกสมรส และข้าพเจ้าไม่ลังเลใจเลยที่จะเรียกครอบครัว
นี้ว่าศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวหนึ่งที่พบว่าลูกสาววัยรุ่น
ได้มีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่นานมานี้และทานยาคุมกำ�เนิด และ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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นี่ก็เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วย หลายครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์
ต้องต่อสู้กับปัญหาโรคพิษสุราเรื้อรังและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
มากมายมี ส มาชิ ก วั ย รุ่ น ที่ ข้ อ งเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด หลาย
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ยังมีสมาชิกผู้ใหญ่ที่ยังเยาว์ซึ่งไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่อีกแล้ว และตัดสินใจ “ที่จะอยู่กับ” เพื่อนชายหรือเพื่อน
หญิง “โดยไม่มีผลประโยชน์ของการสมรส” ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
มากมายนับไม่ถ้วนที่กำ�ลังดิ้นรนอย่างเจ็บปวดด้วยผลกระทบ
จากการหย่าร้าง
บิลพูดว่า “ผมรู้สึกเลวจริงๆ  ตอนบ่ายวานนี้ แมรี่ แอนน์ 
กำ�ลังตักเตือนทอมมี่ ซึ่งมีอายุ 14 ปี  อย่างรุนแรงเพื่อให้หยุด
ก่อเรื่องยุ่งยาก และเขาก็โต้กลับแบบพอกัน เขาเริ่มพูดด้วย
ท่าทีที่ขาดความเคารพแม่ของเขา  ผมเริ่มโกรธมากและเข้าร่วม
วงด้วย ผมเริ่มตะโกนใส่เขา เพื่อให้เขาหยุดพูดกับแม่แบบนั้น  
เขาจึงหันมาโกรธผมแทน  ผมยื่นมือที่กำ�ลังถือหนังสือปกอ่อน
ไปตบแขนของเขาอย่างแรง  นั่นเป็นการยั่วโทสะเขาเลยทีเดียว  
เราต่างแผดเสียงใส่กัน  และในที่สุดผมก็ไล่เขาให้ขึ้นไปห้องของ
เขาที่อยู่ชั้นบน  เขาขึ้นไปตะโกนและขว้างสิ่งของดังโครมคราม
โดยรอบ พร่ำ�พูดเกี่ยวกับความรู้สึกหดหู่ใจว่าผมเป็นพ่อแบบ
ไหนกันแน่”
อย่างไรก็ตาม ต่อมาทอมมี่กลับลงมาชั้นล่างด้วยอาการ
สงบและมีสติสำ�รวม  บิลพูดว่า “ขอโทษนะลูก” ขณะที่เขานวด
ต้นคอทอมมีเ่ บาๆ ทอมมีต่ อบ “ครับ ผมก็ขอโทษดว้ ยเชน่ กันครับ
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พ่อ” ทอมมี่พูดพร้อมกับยิ้มขวยเขิน “มื้อเย็นมีอะไรบ้างครับ”
ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ่อยครั้งที่สมาชิกแสดงต่อกัน
อย่างไม่เห็นอกเห็นใจ แต่พวกเขายังคงพยายามดำ�รงความรัก
ไว้ การเตรียมอาหาร, การช่วยสอนสมาชิกรุ่นเยาว์ขับรถ, การ
รับฟงั กันและกัน, การเปลีย่ นผ้าออ้ ม, การทำ�ความสะอาดบ้าน,
การอดทนต่อความสับสนอลหม่าน และการเดินขึ้นลงกับเด็ก
ทารกที่มักโยเย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปฏิบัติด้วย
ความคิดเห็นศักดิ์สิทธิ์
5 วิธีที่จะเห็นความศักด์สิทธิ์ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายใน
ครอบครัว
1. ชมเชยตัวเองในแต่ละวัน คุณกำ�ลังใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การทำ�หน้าที่เป็นบิดามารดา, สมาชิกของครอบครัวขยายที่
แต่งงานแล้วหรือยังโสดอย่างดีขึ้นมากกว่าการชมเชยตัวเอง  
ทำ�เรื่องสร้างสรรให้เด่นชัด  ระงับแนวโน้มที่จะคิดแบบปรักปรำ�
ตัวเอง  เพราะคุณคิดว่าคุณยังทำ�ได้ไม่ดีเท่ากับบางอุดมคติของ
โลกในจินตนาการหรือที่ไม่ได้มีจริง  ถ้าชีวิตครอบครัวตามปกติ
ดีพอให้พระบุตรของพระเจ้ามาใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนโลกนี้ของ
พระองค์ได้ ชีวิตครอบครัวนั้นก็ดีพอแล้วสำ�หรับคุณ
2. ให้สมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่ได้ภาวนาร่วมกันทุก
มื้อเย็น จุดเทียนหนึ่งเล่มไม่ใช่แค่ในบางวันที่พิเศษ  แต่ต้องจุด
เทียนทุกวัน อาจจะเลือกเนื้อเพลงสักหนึ่งบรรทัดเพื่อภาวนา
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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เช่ น “พระคุ ณ องค์พ ระเจ้ายิ่ ง ใหญ่ หวานชื่ น ดวงกมล” จาก
เพลงพระหรรษทาน หรือใช้ภาษาธรรมดาขอบพระคุณพระเจ้า
สำ�หรับกันและกัน และขอบคุณสำ�หรับอาหารที่เราทุกคนจะ
ทาน รวมถึงนมสดที่บางคนอาจจะทำ�หก...
3.แบ่งปันข่าวดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่นกับครอบครัว
ของคุณ ตัวอย่างเชน่ เมือ่ คุณไดย้ นิ เกีย่ วกับบางคนหรือครอบครัว
ที่แก้ปัญหาอย่างกล้าหาญ ก็นำ�มาเล่าต่อให้ครอบครัวฟัง มี
ผู้ ช ายคนหนี่ ง ทำ � ความสะอาดหน้าต่างทุ ก วั น และทำ � ความ
สะอาดอาคารสำ�นักงานจนดึกดื่นทุกคืน คุณรู้ไหมว่า เขากำ�ลัง
ทำ�อะไร?  ไม่  ไม่ใช่แค่ล้างหรือทำ�ความสะอาดเท่านั้น แต่เขา
กำ�ลังส่งเสียลูกให้เรียนจบมหาวิทยาลัยต่างหาก
4.  จงจำ�ไว้ว่าคุณไม่เคย.. ไม่เคยที่จะโดดเดี่ยว พระเจ้าทรง
รักคุณและต้องการช่วยเหลือคุณมากกว่าที่คุณจะรู้สึก  จงตั้งใจ
พิจารณาใหม่อย่างมีสติรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าด้วย
ความรักในชีวิตครอบครัวของคุณและหลายช่วงเวลาที่ต้อง
ต่อสู้กับปัญหา จงจำ�ข้อความในหนังสือเพลงสดุดีบทที่ 127
ที่ว่า “ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสร้างบ้าน ช่างก่อสร้างก็ทำ�งานเปล่า
ประโยชน์” ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสร้างและเลี้ยงดูครอบครัวของ
คุณ คุณก็ทำ�งานเปล่าประโยชน์
5. สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ก ารสนั บ สนุ น กั น และกั น กั บ
ครอบครัวอื่นและเพื่อนๆ พบปะกับหลายๆครอบครัวที่อยู่ใน
ละแวกเดียวกันกับคุณ ที่มีประวัติครอบครัวเหมือนครอบครัว
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ของคุณ จัดให้มีการพูดคุยกันเดือนละครั้ง และภาวนาร่วมกัน
เพื่อบิดามารดาหรือเพื่อกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังโสด, เพื่อพูดคุยและ
ภาวนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบครอบครัวขยายของพวกเขา
คำ�ถามเพื่อการไตร่ตรอง
1.   ทำ�ไมการสมรสเป็นเรื่องยาก?
2. การสมรสเคยเป็นเรื่องสนุกไหม?
3. บิดามารดาสามารถทำ�สิ่งใด เพื่อช่วยครอบครัวของพวก
เขาและบ้านให้เป็นแบบคริสตชนที่แท้จริง?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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บทที่ 3
ทำ�อย่างไรศีลสมรสจึงเกิดผล
พระเจ้าทรงริ เริ่ ม การสมรสและให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง
แผนการของพระองค์ เราทราบจากประสบการณ์ของมนุษย์
เองและจากการเปิดเผยของพระเจ้าว่า ธรรมชาติของมนุษย์
ต้องยากลำ�บากเพราะความโน้มเอียงในทางบาป เราสามารถ
เห็นสิ่งซึ่งนำ�เราไปสู่การกระทำ�ชั่วได้ทั้งภายในตัวเราและคน
อื่นได้แก่  ความจองหอง ความโลภ ความโกรธ ความลามก
ความอิจฉา ความโลภอาหาร และความเกียจคร้าน ความแตก
ร้าวของธรรมชาติมนุษย์แสดงลักษณะที่น่าเกลียดของมันในทุก
ความสัมพันธ์ รวมถึงชีวิตสมรสด้วย เพื่อให้ชีวิตสมรสดำ�เนิน
ไปได้อย่างน่ารักและมีความสุข คู่สมรสต้องฝึกการมีวินัยใน
ตนเอง ความอดทน ความสุภาพถ่อมตนและความพากเพียร  
พระศาสนจักรให้แนวทางและกำ�ลังใจเพื่อเราจะพยายามทำ�
สิ่งที่ถูกต้อง, รักความดีและดำ�เนินชีวิตอย่างสุภาพเฉพาะพระ
พักตร์ของพระเจ้า ก้าวแรกในการทำ�ให้ศีลสมรสเกิดผลคือ การ
ให้โอกาสพระเจ้ามีส่วนในชีวิตสมรส คุณพ่อริชาร์ด สปาร์ค
(Fr. Sparks, C.S.P) นักเทววิทยาด้านจริยธรรมนำ�เสนอภาพ
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รวมของจดหมายของบรรดาพระสังฆราชสหรัฐเกี่ยวกับ เรื่อง
เพศวิถีของมนุษย์: มุมมองของคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Human Sexuality3 : A Catholic Perspective
for Education and Lifelong Learning)
จุดมุ่งหมายของเอกสารเรื่องเพศของบรรดาพระสังฆราชแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ใหญ่คาทอลิกหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่เติบโตในยุค
ก่อนการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 คงจำ�ได้ถึงการเดิน
ทางไปโบสถ์อย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อไปรับศีลอภัยบาปในวัน
เสาร์ หรือเข้าชั้นเรียนในโรงเรียนของโบสถ์พวกเขาในตอนบ่าย
ก่อนวันศุกร์ต้นเดือน รายการบาปที่ต้องสารภาพของเราแทบ
ทุกครั้งจะจบลงด้วยสิ่งที่เราคิดว่าเป็น “ความเลวจริงๆ” ซึ่ง
หมายถึง บาปเกี่ยวกับเรื่องเพศ (sexual sin) ที่กระทำ�ด้วยความ
คิด วาจาหรือกิจการ  บ่อยครั้งเรามักไม่กล่าวคำ�ว่า “เพศ” เลย
ด้วยซ้ำ� แต่ทั้งหมดที่เราต้องการบอกคือ เรามีความคิดที่ “ไม่
3 เพศวิถีของมนุษย์  (human sexuality) หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปรารถนา การแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ
ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับ
มิติทางการเมือง เศรฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่กำ�หนดและสร้างความหมายให้กับเรื่องเพศ
ทุกแง่มุม เช่น ความปรกติของการเป็นคนรักต่างเพศ ความผิดปกติของคนรักเพศเดียวกัน
หรือผู้หญิงดีคือผู้ที่อ่อนประสบการณ์หรือเป็นฝ่ายรับในเรื่องเพศ (passive)  เพศสัมพันธ์ในรูป
แบบต่างๆ  เป็นต้น เพศวิถีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัฒนธรรม ชนชั้น และกาลเวลา 
เช่นในสมัยก่อนผู้หญิงน่งห่มผ้าซิ่น ห่มสไบถือว่าไม่โป๊ (จาก www.gotoknow.org. โดยนางสาว
สาวิตรี เบียร์ จุลจงกล)
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บริสุทธิ์” หรือพูดคุยเรื่อง “สกปรก” และก็เป็นที่เข้าใจกันว่า
เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี (sexuality) นั่นเอง
ไม่ว่าจะสมควรหรือไม่ก็ตาม พระศาสนจักรมักถูกมอง
ว่าเป็นผู้ผิดที่ได้ทำ�ให้ทัศนคติของเราเกี่ยวกับเพศวิถีมนุษย์ผิด
เพี้ยนไป  เราจึงเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นสิ่งที่น่าสงสัย
หรืออาจกลายเป็นความชั่วได้ และนำ�พาบางคนให้คิดไปว่า 
ความล้มเหลวที่สืบเนื่องจากเรื่องเพศนั้น เปรียบได้กับบาปที่
ร้ายแรงที่สุดในบรรดาบาปทั้งหมด พระสังฆราชของประเทศ
อเมริกาได้ช่วยพระศาสนจักรแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบอย่างมาก
เกินไปนี้เมื่อพวกท่านเลือกใช้เอกสารเรื่องเพศวิถีของมนุษย์:
มุมมองของคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายแรกของการเขียนเอกสารฉบับนี้ของบรรดา
พระสังฆราชคือ เพื่อช่วยเหลือบิดามารดาและบรรดาผู้ให้การ
ศึกษาอบรมศาสนาใช้เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้และมีเหตุมีผล
สำ�หรับการศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีแบบคริสตชน บทนี้อธิบาย
บางเรื่องที่พบในเอกสารและวิธีการที่ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเพศวิถีของมนุษย์จะช่วยสนับสนุนชีวิตสมรสให้
แข็งแรง
เพศวิถขี องมนุษย์เป็นส่วนหนึง่ ซึง่ ล้�ำ ค่าในแผนการของพระเจ้า
ตามหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคน
ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างชายและหญิง  
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อีกทั้งทรงเห็นชายหญิงคู่นี้ซึ่งทรงให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินที่
เกิดจากการสร้างในวันที่ 6 ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆ และด้วย
การรับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเท่ากับพระเจ้า
ทรงกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ยังเพิ่มศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
หรือการยินยอมจากพระเจ้าแก่ความดีแห่งการเป็นมนุษย์ของ
เราที่ถูกทำ�ให้เป็นรูปร่างด้วยรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีเพศ (Human
Sexuality, 10) ดังนั้น ความลึกล้ำ�และความหมายของการเป็น
มนุษย์  ซึ่งถูกรวมรวมไว้, ก่อเกิดเป็นรูปร่างมนุษย์และมีความ
สัมพันธท์ างเพศดว้ ย จึงถูกผูกมัดไวอ้ ย่างแนน่ แฟ้นกับธรรมล้�ำ ลึก
และชีวิตของพระเจ้าในฐานะพระผู้เนรมิตสร้าง, พระผู้ไถ่กู้และ
พระจิตผู้ประทานชีวิต
ในทำ�นองเดียวกัน พระเจ้าทรงเป็นพระตรีเอกภาพ ซึ่ง
เป็นความล้ำ�ลึกแห่งความรักภายในพระเจ้าเอง เราเองซึ่งถูก
สร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าก็เช่นกัน ถูกเรียกมาสู่กระแส
เรียกสากลเดียวกันนี้คือ “เพื่อรัก” และ “เพื่อรับความรัก” และ
เรื่องเพศวิถีของเราดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์
ที่มีความสำ�คัญในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น, ในความ
ปรารถนาของเราที่จะปรับตัวจากการแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยว
มาพบปะกับคนอื่น, ในก้าวแรกสู่ความรักที่แท้จริง ดังที่บรรดา
พระสังฆราชได้อธิบายว่า “เพศวิถี (sexuality) คือองค์ประกอบ
พื้นฐานของบุคลิกภาพที่เราไม่ว่าหญิงหรือชายได้อาศัยและ
ใช้รับรู้สึกการเกี่ยวพันของเรากับตนเอง, คนอื่น, โลกและแม้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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กระทั่งพระเจ้า (Human Sexuality, 9)
บรรดาพระสังฆราชกล่าวถึงเรื่องเพศวิถีของมนุษย์ว่า
เป็ น ของขวั ญ ที่ม หัศจรรย์ชิ้นหนึ่ง ซึ่ง ได้ รับการทนุ ถ นอมไว้ ,
ความเคารพและการพัฒนา ดังนั้น พวกท่านจึงกล่าวถึงเรื่อง
เพศอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเป็นจริงที่แคบลง ซึ่งอ้างถึง
“ทั้งประเด็นความคิดต่างๆทางชีววิทยาในเรื่องความเป็นชาย
หรือหญิง (อย่างเชน่ คำ�ทีห่ มายถึงเพศของคนๆหนึง่ เหมือนกัน)
หรือการแสดงออกต่างๆเกี่ยวกับเพศวิถี ซึ่งมีทั้งด้านกายภาพ
อารมณ์ และจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางเพศที่ก่อให้
เกิดการร่วมเพศ และ/หรือการบรรลุจุดสุดยอด” (Human Sexuality, 9)
จากการยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมิด
ทางเพศหรื อ การใช้ เ พศวิ ถี ใ นทางที่ ผิ ด -บางครั้ ง กระทำ � ด้ ว ย
ความตั้งใจ (นั่นเป็นบาป) แต่บ่อยครั้งไม่ได้ตั้งใจ - บรรดาพระ
สังฆราชจึงเนน้ สิง่ ทีท่ ้าทาย นัน่ คือ “ความรับผิดชอบอย่างมาก”
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ รั บ ใช้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบของขวั ญ ล้ำ � ค่าไม่ ว่าจะเป็ น
แบบใด
ไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้ว, คนโสด หรือคนโสดที่
ถวายคำ�ปฏิญาณก็ตาม, ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักต่างเพศหรือผู้ที่รัก
เพศเดี ย วกั น , และไม่ คำ � นึ ง ถึ ง อายุ ห รื อ วุ ฒิ ภ าวะของบุ ค คล  
การเกี่ยวข้องกับเพศวิถีอย่างสร้างสรรค์ ก็ยังคงเป็นภารกิจ
แท้จริงตลอดชีวิต ศิลปะแห่งการรักอย่างฉลาดและอย่างดีนั้น
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มีหลายแง่มุม  ในบทจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง นักบุญ
เปาโลเตือนเราว่า ความรักแท้ต้อง “อดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่เห็น
แก่ตัว” การสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยคนที่ตนรักคือ เกณฑ์
มาตรฐานของพระเยซูเจ้าสำ�หรับความรักอย่างสมบูรณ์ที่สุด
การถือพรหมจรรย์คือ พลังสร้างสรรค์อย่างถาวร และ
คุณงามความดีที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตในเพศวิถีของ
ตนอย่างรับผิดชอบและอย่างเหมาะสม ซึ่งเกิดเป็นสภาพที่
ยอดเยี่ยมในชีวิตของแต่ละคน บ่อยครั้งมีความเข้าใจผิดกัน
ว่าเป็นคำ�ที่มีความหมายเหมือนกับการยับยั้งหรือการกดข่ม
ความรู้ สึ ก ทางเพศ แท้ จ ริ ง แล้ ว พรหมจรรย์ “ประกอบด้ ว ย
บูรณาการความคิด ความรู้สึกและการกระทำ�ของบุคคลหนึ่งใน
ระยะเวลายาวนานด้วยวิธีที่ให้คุณค่า ความนับถือ และความ
เคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น” (Human Sexuality, 19)
พระจิตของพระเจ้ามีพลังมากและประทับอยู่สักแห่ง
หนึ่ง พระหรรษทานที่ช่วยเราให้สามารถดำ�เนินชีวิตทางเพศ
อย่างครบครันและบริสุทธิ์มีอยู่พร้อมสรรพในหลายทางมาก
เช่น ในตัวเรา, ครอบครัวของเรา, พระศาสนจักร, พระวาจา
ของพระเจ้า, ศีลศักดิ์สิทธิ์, การภาวนา, ชีวิตและการเป็นพยาน
ของพระนางมารีย์และบรรดานักบุญ, พร้อมกับ “ในห้วงลึกของ
ดวงใจมนุษย์แต่ละคน ที่ซึ่งคำ�ภาวนา การหล่อหลอมมโนธรรม
และการวินจิ ฉัยพบรากฐานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ”์ (Human Sexuality, 21)
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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แผนการของพระเจ้าที่ถูกจารึกในความรักระหว่างเพศ
ในบทที่ 3 บรรดาพระสังฆราชคัดเลือกและรวบรวม
ข้อมูลจากความเชื่อที่คาทอลิกสืบต่อกันมา และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากงานเขียนต่างๆ ของพระสันตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 ซึ่งกล่าวถึง “ภาษา” หรือ “เป้าหมายการสมรส” ของ
ร่างกาย พระศาสนจักรสอนว่า  การร่วมเพศของมนุษย์คือการ
กระทำ�หนึ่งที่พระผู้สร้างทรงจารึกด้วยเป้าหมายหนึ่งที่มี 2 ส่วน
นั่นคือ ทั้งด้านการรวมเป็นหนึ่งเดียวและการให้กำ�เนิดบุตร
เป้าหมายด้านการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ คื อ การแสดงถึ ง ความอ่ อ นแอ ไม่
มั่นคงกับความใกล้ชิดสนิทสนม, การพบปะของสองคนในเนื้อ
เดียวกัน (two-in-one-fresh encounter), การเรียกร้องความรัก
และการอุทิศตนระดับลึกเพื่อการบรรลุผลตามธรรมชาติของ
มัน ตามธรรมประเพณีแล้ว เราเรียกการกระทำ�นี้ว่า เป้าหมาย
ด้านการรวมเป็นหนึ่งเดียวของการร่วมเพศและโดยการขยาย
ขอบเขตความหมายกลายเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวของการ
สมรสนั่นเอง
พระศาสนจักรพบการยืนยันเป้าหมายด้านการรวมเป็น
หนึ่งเดียวแห่งความรัก, การสมรสและเรื่องเพศจากเรื่องราว
ของอาดัมและเอวาในหนังสือปฐมกาลว่า “ไม่ดีที่ชายนี้จะอยู่
คนเดียว” (ปฐก 2:18) ความปรารถนาที่จะไม่อยู่เพียงลำ�พัง
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แต่เพื่อรักและรับความรัก-ทั้งด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ และ
ด้านวิญญาณ- เป็นการโหยหาที่หยั่งลึกทีเดียว  โดยการยึดถือ
อาดัมและเอวาเป็นแบบอย่าง ธรรมประเพณีของศาสนายิวศาสนาคริสต์  จึงสนับสนุนชีวิตสมรส โดยเรียกว่า  “ประชาคม
แห่งชีวิตและความรัก” เป็นดั่งธรรมชาติอันเป็นภาวะแวดล้อม
ที่พระเจ้าประทานเพื่อการอยู่ร่วมกันและมีเพศสัมพันธ์
เป้าหมายด้านการให้กำ�เนิดบุตร
ในเวลาเดียวกับที่ชายและหญิงมีการร่วมเพศกัน อสุจิ
กับไข่น่าจะได้เข้าใกล้กัน และในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็
จะให้กำ�เนิดชีวิตมนุษย์ใหม่ และวิธีการให้กำ�เนิดบุตรวิธีหนึ่ง
ก็ได้ถูกรวมไว้ในกระบวนการชีวิตที่เป็นการร่วมเพศของชาย
กับหญิง เรื่องราวการเนรมิตสร้างดังที่มีการบรรยายในหนังสือ
ปฐมกาล บทที่ 1 ยืนยันว่าพระเจ้าประทานการสมรสและการ
รวมเป็นหนึ่งเดียวกันทางเพศ สำ�หรับการให้กำ�เนิดบุตร (ตาม
ด้วยการเลี้ยงดู พร้อมกับการให้การศึกษาบุตรด้วย..) ด้วยพระ
ดำ�รัสว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้น” (ปฐก 1:28)
ดั ง นั้ น บรรดาพระสั ง ฆราชจึ ง นำ � เอาความคิ ด ใน
พระคัมภีร์, ความเชื่อที่สืบต่อกันมาของพระศาสนจักรและ
การตี ค วามของพวกท่านเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ พ ระเจ้าทรงมุ่ ง หวั ง
ในธรรมชาติมากล่าวซ้ำ�อีก โดยสรุปว่า ข้อผูกมัดและความ
ซื่ อ สั ต ย์ ข องคู่ ส มรสก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะแวดล้ อ มที่ มั่ น คงหนึ่ ง
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เดียวซึ่งการแสดงออกต่างๆในการมีเพศสัมพันธ์ค้นพบความ
สำ�คัญแท้จริงของมันในฐานะที่เป็นการกระทำ�ทั้งหลายซึ่งนำ�
ไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรัก อันเปิดโอกาสให้กับ
การให้กำ�เนิดบุตร แต่ถ้าการร่วมเพศเกิดขึ้น “ก่อนหรือถูกแยก
จาก ข้อผูกมัดของคู่สมรส การร่วมเพศนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นการ
แสดงออกถึงการมอบตัวเองทั้งหมด” (Human Sexuality, 33)
บรรดาพระสังฆราชสรุปว่า “ภายนอก ‘ประชาคมแห่งชีวิตที่
สมบูรณ์’ นี้ ที่เรียกว่า ชีวิตสมรส ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัว
ยินยอมของบุคคลหรือมีความตั้งใจที่ดีก็ตาม ความสัมพันธ์
ทางเพศที่เป็นการร่วมเพศก็เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างแท้จริง”
(Human Sexuality, 33)
กฎการรวมเป็นหนึ่งเดียวและการให้กำ�เนิดบุตร
สำ�หรับหัวข้อนี้ บรรดาพระสังฆราชใช้ทั้งการพิจารณา
เพศวิถีแบบองค์รวมยิ่งขึ้น และกฎที่เกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้
คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและการให้กำ�เนิดบุตรกับชาย
หญิ ง ที่ ส มรสกั น แล้ ว เอกสารนี้ ก ล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึ ง
เรื่ อ งข้ อ ผู ก มั ด ของคู่ ส มรสและการเป็ น บิ ด ามารดาที่ รั บ ผิ ด
ชอบ เนื่องจากความรักไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเฉพาะหรือเริ่มแรก
สำ�หรับขณะปัจจุบันเท่านั้น ในเวลาประกอบพิธีสมรส ชาย
หญิงให้คำ�มั่นสัญญาว่า มิใช่เพื่อจะได้มีความสุขในปัจจุบันนี้
เท่านั้น แต่เพื่ออนาคตที่ยังไม่เห็นด้วย ความซื่อสัตย์, ความ
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วางใจ, การสื่อสารกันอย่างเปิดใจ, ความหวัง, ความซื่อสัตย์ใน
เรื่องเพศและเรื่องอื่นๆ เช่นเดียวกันกับความเชื่อในพระเจ้า สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบต่างๆสำ�หรับการอุทิศตนตลอด
ชีวิต “แต่ละช่วงชีวิตสมรส ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรก, ช่วงดูแลเลี้ยง
ดูบุตรหรือช่วงไม่มีทายาท, ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตอนกลางชีวิต
และรั ง ที่ ว่างเปล่า, ช่ ว งสู ง วั ย และมรณกรรมอั น เลี่ ย งไม่ พ้ น
ของคู่สัญญาคนใดคนหนึ่ง มีเรื่องท้าทายมากมายสำ�หรับช่วง
นั้นๆ” (Human Sexuality, 43)
ปั ญ หาของบิ ด ามารดาที่ รั บ ผิ ด ชอบมี 2 ประเด็ น คื อ
(1) ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การกำ � หนดระยะเวลาการมี บุ ต ร และ
(2) เรื่องราวเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ สำ�หรับคู่
สมรสที่มีบุตรยาก ทั้งสองกรณีนี้มีเป้าหมายการรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกันและการให้กำ�เนิดบุตรเป็นหลักในการพิจารณา
ประเพณีคาทอลิกในช่วงสิบปีหลังนี้ให้ความสำ�คัญกับ
ความจำ�เป็นและความปรารถนาของคู่สมรส ในการกำ�หนด
ระยะเวลาการให้กำ�เนิดบุตรด้วยความรับผิดชอบ เพื่อความดี
ของคู่สมรสและของบุตรที่คลอดออกมาด้วย เมื่อย้อนกลับไป
ยังปี 1951 พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ทรงสอนว่า “ด้วยเหตุผล
ทางการแพทย์, การปรับปรุงสายพันธุ์มนุษย์, เศรษฐกิจและ
สังคม”  คู่สมรสสามารถเลี่ยงการให้กำ�เนิดบุตรอย่างมีความรับ
ผิดชอบ “ในระยะเวลาหนึ่งตามที่ต้องการ และแม้กระทั่งตลอด
ชีวิตสมรสก็ได้” (สารถึงพยาบาลผดุงครรภ์) ในเวลาเดียวกัน
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พวกเขาอาจต้องการและจำ�เป็นที่จะดูแลความรักในชีวิตสมรส
ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ด้วยท่าทีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นการสืบพันธุ์
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพระศาสนจักรคาทอลิกสอน
ว่า คู่สมรสควรจัดระยะเวลาการมีบุตร “อย่างเป็นธรรมชาติ”
โดยใช้วงรอบการมีประจำ�เดือน  เนื่องจากผู้หญิงจะไม่สามารถ
สืบพันธุ์ได้ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวงรอบการมีประจำ�เดือน
ของเธอ ถ้าคู่สมรสใช้เวลาที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เพื่อการมี
เพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ที่ยังเปิดโอกาสให้มีการตั้งครรภ์
ได้ แม้ว่าจะน้อยมาก พวกเขาก็กำ�ลังเคารพต่อ “จังหวะ” ใน
ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงจัดระเบียบไว้ด้วย”  (Human Sexuality,
46)
เมื่ อ พิ จ ารณาวิ ธี คุ ม กำ � เนิ ด อย่างอื่ น พระศาสนจั ก ร
คาทอลิกสอนว่า “คู่สมรสไม่พึงใช้วิธีคุมกำ�เนิดแบบตรง (เช่น
การใช้ยาหรืออุปกรณ์ต่างๆคุมกำ�เนิด) เพื่อปิดกั้นความเป็นไป
ได้ที่จะมีบุตรโดยการร่วมเพศ” (Human Sexuality, 47) ตาม
ด้วยการห้ามผ่าตัดทำ�หมันถาวร  ยกเว้นในกรณีที่บุคคลรับการ
ผ่าตัดเพื่อเอาอวัยวะสืบพันธุ์ที่เป็นโรคหรือมะเร็งออกโดยตรง  
และเกิดการเป็นหมันซึ่งเป็นผลโดยอ้อมหรือไม่ตั้งใจ
ในขณะที่บรรดาพระสังฆราชหวังว่า เหตุผลของการ
วางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ (นั่นคือ การเคารพจังหวะ
การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของบุคคลหนึ่ง จะทำ�ให้คู่สมรสเกิด
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ทัศนคติใหม่  พวกท่านก็ได้แนะนำ�เรี่องความไวต่อความรู้สึกใน
การทำ�งานอภิบาลที่ต้องเกี่ยวข้องกับ “คนที่รู้สึกสับสนหรือผู้ที่
มีข้อสงสัยจริงๆ ในเรื่องความรอบรู้ที่มีในคำ�สอนนี้” (Human
Sexuality, 47)    บรรดาพระสังฆราชในฐานะครู ต้องแนะนำ�
ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น ชี วิ ต ของพระศาสนจั ก ร 4 ด้ ว ยความชั ด เจน
และความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้อภิบาล พวกท่าน
พยายามอย่างมากที่จะแสดงความเมตตาสงสารและความ
เอาใจใส่ให้ปรากฏแก่ “ทุกคนที่แสวงหาความจริงด้วยจิตใจที่
บริสุทธิ์” (Human Sexuality, 48)
บรรดาพระสั ง ฆราชได้ ทิ้ ง ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ไว้เพื่อการอธิบายอย่างสมบูรณ์กว่าใน
เอกสารปี 1987 จากสมณกระทรวงเพื่อข้อความเชื่อ (เอกสาร
หนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังคือ เรื่องศักดิ์ศรีของบุคคล (Dignity of
the Person) จัดพิมพ์โดยสมณกระทรวงเพื่อข้อความเชื่อ ในปี 
2008 เพื่อให้ความกระจ่างและยืนยันสิ่งที่กล่าวแล้วในเอกสาร
ของปี 1987 พร้อมกับมุ่งตอบปัญหาใหม่ๆ)  พวกท่านให้ข้อคิด
เห็นในลักษณะรวบรัดว่า  การมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสแบบที่
มีการยับยั้งศักยภาพการให้กำ�เนิดบุตรโดยตรงนั้นไม่เหมาะสม
ฉันใด การให้กำ�เนิดบุตรที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่นการผสมเทียม
4 ความเชื่อที่เป็นชีวิตของพระศาสนจักร (living tradition)  หมายถึง การถ่ายทอดคำ�สอนเกี่ยว
กับความเชื่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง โดยชีวิตของผู้ปฏิบัติตามคำ�สอนของพระศาสนจักร, แบบ
อย่างของพระคริสต์  และอัครสาวก (1คร 11:2, 2ธส 2:15) (จากสารานุกรมวิกิพีเดีย หัวข้อ
Sacred Tradition)
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การปฏิสนธินอกร่างกาย ความเป็นแม่แบบรับตั้งครรภ์แทน
และอื่นๆ ทั้งหมดนี้ล้วนละเมิดสัญญาหรือขัดขวางลักษณะ
การรวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น หรื อ การกอดจู บ ลู บ ไล้ ในการมี
เพศสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกัน
เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่า ความปรารถนาจะมี บุ ต รเป็ น เรื่ อ ง
ธรรมชาติ บรรดาพระสังฆราชจึงได้แสดง “ความเมตตาสงสาร”
และการเห็นอกเห็นใจอย่างมากต่อคู่สมรสที่พบว่าตนเองไม่
สามารถตั้งครรภ์มีบุตรได้” (Human Sexuality, 48) พวกท่าน
แนะนำ � การรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมให้ เ ป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง แต่ ก็ ใ ห้
ข้อสังเกตว่า น่าจะมีการให้คำ�ปรึกษาจากมืออาชีพและการ
ดู แ ลด้านอภิ บ าลอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยคู่ ส มรสที่ ไ ม่ มี บุ ต ร
ในการจัดการแก้ไขเรื่องการภูมิใจในตนเอง, ความรู้สึกต่างๆ
และความสำ�นึกถึงการสูญเสียของตน ความสามารถในการ
สืบพันธุ์ไม่ได้รับการรับรองด้วยความสามารถเข้าใจความรู้สึก
และปัญหาของผู้อื่นได้อย่างพอเพียงจริงๆ และสิ่งที่ “เป็นไป
ได้ในทางเทคนิค” (สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสืบพันธุ์
ซึ่งคนหนึ่งทำ�ได้) ก็ไม่ได้เหมือนกันกับสิ่งที่ “พอจะรับได้ทาง
จริยธรรม” (สิ่งที่คนหนึ่งต้องทำ�หรือควรทำ�)
เรื่องที่สำ�คัญต่อคุณอย่างมาก
กิจกรรมทางเพศบางอย่างขัดขวางความศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เพศวิถีของมนุษย์อย่างเต็มที่ และบ่อนทำ�ลายความเป็นหนึ่ง
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เดียวกันและความงดงามแห่งชีวิตสมรส
การสำ�เร็จความใครด่ ว้ ยตนเอง (Masturbation) - “ความ
เชื่อที่สืบต่อกันมาของคาทอลิกมีลักษณะเฉพาะเหมือนเดิม
ทำ � ให้ เ ห็ น ว่าพฤติ ก รรมทางเพศแบบการทำ � ให้ เ กิ ด ความพึ ง
พอใจทางเพศด้วยตนเองหรือการสำ�เร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ล้วนเป็นเรื่องผิดศีลธรรมและในโลกความเป็นจริง ไม่มีวันจะ
ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเลย (Human Sexuality, 62) มันไม่
เข้าข่ายทั้งสองบรรทัดฐานคือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวและการ
ให้กำ�เนิดบุตร เนื่องจากสิ่งนี้ไม่ได้ให้กำ�เนิดบุตรและไม่ใช่การ
รวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของสองบุ ค คลเลย อย่างไรก็ ต าม ใน
แวดวงการศึกษาและงานอภิบาล ควรมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ “การ
พัฒนามนุษย์ในทุกๆด้าน การพิจารณาการกระทำ�เหล่านี้ใน
สถานการณ์แวดล้อมทั้งหลาย, การค้นหาสาเหตุที่ซ่อนเร้นของ
การกระทำ�นั้นมากกว่าการหาทางระงับกิจกรรมทางเพศเหล่า
นี้โดยไม่ใส่ใจการกระทำ�อื่นที่คล้ายกัน” (Human Sexuality, 62)
สื่อลามกอนาจาร (Pornography) - บรรดาพระสังฆราช
บ่งบอกความแตกต่างระหว่างงานศิลปะกับสื่อลามกด้วยความ
รอบคอบ โดยระบุว่า สื่อลามกเป็น “การใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
ทัศน์เพื่อนำ�เสนอสภาพเปลือยเปล่าและกามกิจในลักษณะที่
ทำ�ให้บุคคลมีเกียรติน้อยลงหรือลดคุณค่าความเป็นคนของ
บุคคล” (Human Sexuality, 63) บอ่ ยครัง้ ทีส่ อ่ื ลามกทำ�ให้สมาชิก
ที่จะได้รับการทำ�ร้ายง่ายที่สุดของสังคมต้องตกเป็นเหยื่อ ที่ถูก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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กระทำ�เหมือนเป็นเพียงวัตถุสำ�หรับสนองตัณหาและความพึงพอใจ
ทางเพศโดยไม่มีความรักของบุคคลอื่น
การทารุณกรรมทางเพศ (Sex Abuse) - ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่ อง
การทารุณกรรมทางเพศเด็กและการคุกคามกับการทารุณกรรมทาง
เพศผู้ใหญ่ที่เพิ่มขึ้น หรือมีการรายงานข่าวในเรื่องเหล่านี้อย่างเปิดเผย
มากขึ้นก็ตาม เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นโศกนาฏกรรมทั้งส่วนบุคคล
และสังคมในท่ามกลางพวกเรา ไม่ว่าเหยื่อจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วน
ต้องการความเมตตาสงสาร ความเอาใจใส่และความช่วยเหลือทางการ
แพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านจิตวิทยาที่ดีที่สุดของเรา
สรุป

บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกของสหรัฐอเมริกาได้นำ�เสนอการ
บริการด้วยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีของมนุษย์ ขณะที่ยอมรับว่า
มันไม่ใช่อำ�นาจตัดสินเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีของมนุษย์ แต่พวกท่านเห็น
ว่ามันเป็นข้อมูลหนึ่งที่สำ�คัญ
พวกท่านกล่าวว่า “เอกสารนี้ถูกนำ�มามอบให้เป็นตัวช่วยการ
อภิปรายต่อเนื่องที่เกี่ยวกับความหมายของการเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
ทางเพศ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตวิทยา สังคมและชีวิตจิต...
เรานำ�เสนอแนวคิดแบบคริสตชนที่มีความหวังและสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
เรื่องเพศสัมพันธ์และการถือพรหมจรรย์” (Human Sexuality, 6,83)
คำ�ถามเพื่อการไตร่ตรอง
1. อะไรคือเป้าหมายสองด้านของการร่วมเพศของมนุษย์
2. ทำ�ไมสื่อลามกจึงเป็นสิ่งขัดขวางชีวิตสมรส?
3. คุณแนะนำ�ชายหญิงที่กำ�ลังเตรียมแต่งงานอย่างไร?
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บทสรุป
พระศาสนจักรคาทอลิกทนุถนอมคู่สมรสราวกับเป็น
“พระพรประการเดี ย วที่ ไ ม่ สู ญ สิ้ น ไปเพราะบาปกำ � เนิ ด หรื อ
ถูกทำ � ลายไปพร้อ มกับน้ำ�วินาศท่ว มโลก” ในการขอพระพร
พิเศษสำ�หรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวระหว่างจารีตพิธีสมรส พระ
ศาสนจักรภาวนาดังนี้:
“ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระเมตตาประทาน
ความช่วยเหลืออย่างสม่ำ�เสมอแก่ชาย โปรดประทาน
หญิงให้แก่เขา ชายและหญิงไม่ควรเป็นสองอีกต่อไป  
แต่เป็นเนื้อเดียวกัน และพระองค์สอนว่า สิ่งที่พระองค์
ทรงรวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น นั้ น จะต้ อ งไม่ ถู ก แยกจาก
กัน และพระองค์ทรงบันดาลให้การสมรสของสามีกับ
ภรรยาเป็นความลึกล้ำ�ประการหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือ
เกิน โดยทรงให้เป็นสัญลักษณ์แทนการสมรสของพระ
คริสต์กับพระศาสนจักรของพระองค์ โปรดรักษาคู่สมรส
ให้ซื่อตรงต่อกฎของพระองค์ โปรดให้พวกเขาซื่อสัตย์
ในชีวิตสมรสและโปรดให้พวกเขาดำ�เนินชีวิตเป็นแบบ
อย่างชีวิตคริสตชน โปรดประทานพละกำ�ลังซึ่งมาจาก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลสมรส
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พระวรสาร เพื่อให้พวกเขาเป็นพยานของพระคริสตเจ้า
สำ � หรั บ ผู้ อื่ น และหลั ง จากวั ย ชราอั น แสนสุ ข โปรด
ประทานชีวิตที่สมบูรณ์แก่พวกเขา  ได้อยู่ร่วมกับบรรดา
นักบุญในพระอาณาจักรสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน”
การสมรสอาจเป็นเรื่องลำ�บาก แต่เมื่อการสมรสรวมอยู่
ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการช่วยให้รอดพ้น, เมื่อสามีภรรยายอมให้
พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับพวกเขา และสนับสนุนพันธสัญญา
ของพวกเขา, การสมรสก็กลายเป็นที่มาของพระหรรษทานและ
พระพรสำ�หรับคู่สมรส ครอบครัวของพวกเขา พระศาสนจักร
และโลกของพวกเขา
อาศัยศีลศักสิทธิป์ ระการนี้ พระเจ้าทรงรวมชายกับหญิง
ด้วยพันธะแห่งความรักและสันติที่ไม่อาจทำ�ลายได้ ขอพระ
บิดา พระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่พวกเขาทั้งในยาม
สบายดีและในยามทุกข์ยาก ในชีวิตนี้และในนิรันดรภาพด้วย
เทอญ อาแมน
เมื่อเราได้เริ่มการวิเคราะห์เกี่ยวกับการสมรสนี้ ได้มีการ
แนะนำ�ไว้แล้วว่า เมื่อคุณมาถึงจุดนี้ คุณควรแต่งประโยคนี้ได้ :
ศีลสมรสคือ ...
ให้คุณเขียนคำ�ที่คุณอยากจะบอกในที่ว่างด้านล่าง
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