คําถามเรื่องการหยาราง
มธ 19:1-12
1

เมื่อพระเยซูเจาตรัสเรื่องนี้จบแลว จึงเสด็จออกจากแควนกาลิลีเขาไปในแควนยูเดีย
อีกฟากหนึ่งของแมน้ําจอรแดน 2ประชาชนจํานวนมากติดตามพระองค พระองคทรงรักษา
ผูปวยที่นั่น 3ชาวฟาริสีบางคนเขามาเพื่อจับผิดพระองค ทูลถามวา “เปนการถูกตองหรือไม ที่
ชายจะหยารางกับภรรยาเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม” 4พระองคทรงตอบวา “ทานไมไดอานพระ
คัมภีรหรือวาเมื่อแรกนั้นพระผูสรางทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง 5และตรัสวา ดังนี้ ชาย
จะละบิดามารดาไปสนิทอยูกับภรรยาของตนและชายหญิงจะเปนเนื้อเดียวกัน 6ดังนี้ เขาจึงไม
เปนสองอีกตอไป แตเปนเนื้อเดียวกัน ฉะนั้น สิ่งที่พระเจาทรงรวมกันไว มนุษยอยาไดแยกเลย”
7
ชาวฟาริสีจึงทูลถามวา “แลวทําไมโมเสสจึงสั่งใหชายทําหนังสือหยารางแลวหยารางไดเลา” 8
พระองคตรัสวา “เพราะใจดื้อหยาบกระดางของทานโมเสสจึงยอมอนุญาตใหหยารางได แตเมื่อ
แรกเริ่มนั้น หาเปนเชนนี้ไม 9“เราบอกทานทั้งหลายวา ผูใดหยารางภรรยาและแตงงานกับอีก
คนหนึ่ง เขาก็ทําผิดประเวณี เวนแตในกรณีแตงงานไมถูกตอง”
10
บรรดาศิษยทูลพระองควา “ถาสภาพของสามีกับภรรยาเปนเชนนี้ ก็ไมควรจะแตงงาน
11
เลย” พระองคตรัสวา “ไมใชทุกคนเขาใจคําสอนนี้ คนที่เขาใจคือคนที่พระเจาประทานให 12
เพราะวา บางคนเปนขันทีตั้งแตอยูในครรภมารดา บางคนถูกมนุษยทําใหเปนขันที และบางคน
ทําตนเปนขันทีเพราะเห็นแกอาณาจักรสวรรคผูที่เขาใจได ก็จงเขาใจเถิด”
************************************
สถานการณในสมัยพระเยซูเจา
การแตงงานของชาวยิวถือเปนหนาที่ศักดิ์สิทธิ์ ผูใดอายุ 20 ปแลวยังไมแตงงาน ถือวา
ขัดคําสั่งของพระเจาที่วา “จงมีลูกมาก และทวีจํานวนขึ้นจนเต็มแผนดิน” (ปฐก 1:28)
ในทางทฤษฎี อุดมการณเกี่ยวกับการแตงงานของชาวยิวถือวาสุดยอดเพราะใหน้ําหนัก
ขั้นสูงสุดกับความบริสุทธิ์ พระวาจาที่วา “เราเกลียดการหยาราง” (มลค 2:16) ดังกองอยูในโสต
ประสาทของพวกเขาเสมอ พวกเขาเขาใจวาพระเจาทรงอดทนตอบาปไดทุกชนิดยกเวนบาปที่
ผิดตอความบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงตองพรอมจะพลีชีพดีกวายอมลวงประเวณี นับถือ
พระเท็จเทียม หรือกระทําฆาตกรรม
แตในทางปฏิบัติ ผูหญิงมีสถานภาพไมตางจากสิ่งของหรือสมบัติของสามี สามีอาจอาง
เหตุผลใด ๆ ก็ไดเพื่อหยารางภรรยาของตนไมวานางจะยินยอมหรือไมก็ตาม ขอเพียงใหคืนสิน
เดิม (ทรัพยสินที่ฝายหญิงนํามาเมื่อสมรส) แกฝายหญิง เวนแตฝายหญิงทําผิดศีลธรรมชัดเจนก็
ไมตองคืนสินเดิม สวนภรรยาอาจอางเหตุผลเพื่อขอสามีหยาไดเพียง 2-3 ขอเทานั้น เชน สามี
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เปนโรคเรื้อน สามีประกอบอาชีพนารังเกียจ (เปนคนฟอกหนัง) สามีบังคับใหออกจากแผนดิน
ศักดิ์สิทธิ์ เปนตน แตทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสามีกอนเสมอ
ในอดีต โมเสสตรากฎหมายเกี่ยวกับการหยารางไววา “ชายใดแตงงานกับหญิงคนหนึ่ง
และมีเพศสัมพันธกับนางแลว แตตอมาไมพอใจที่จะอยูกับนางเพราะพบวานางมีขอบกพรองนา
ละอาย เขาจะตองเขียนหนังสือหยาใหนาง แลวใหนางไปจากบาน” (ฉธบ 24:1) ปญหาโลกแตก
คือ ขอบกพรองนาละอาย นั้นหมายถึงอะไร
รับบีชัมมัย (Shammai) และศิษยตีความแบบเครงครัดวา สิ่งที่นาละอายหมายถึงการมี
ชูเทานั้น สวนรับบีฮิลเลล (Hillel) และศิษยตีความแบบหลวม ๆ แคภรรยาทําอาหารเสียเพียง
จานเดียว พูดกับคนแปลกหนา พูดรายถึงพอแมสามี หรือชอบมีปากเสียงกับสามีจนคนขางบาน
ไดยิน ก็ถือวานาละอายและหยาไดแลว และทีร่ ายไปกวานั้นก็คือรับบีอาคีบา (Akiba) ซึ่งเปน
ศิษยของฮิลเลล เนนที่คํา “ไมพอใจที่จะอยูกับนาง” จึงสอนวาสามีสามารถหยาภรรยาของตนได
ถาเห็นหญิงคนอื่นสวยกวาและชอบมากกวา
แนนอนวาคําสอนของฮิลเลลยอมไดรับความนิยมมากกวา และผลที่ตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมพนก็คือการหยารางกลายเปนเรื่องธรรมดาในสังคมยิว
แรกเริ่มหนังสือหยาเขียนงาย ๆ แคมีใจความวา “นี่คือหนังสือหยา เพื่อปลดปลอยคุณ
ใหเปนอิสระ จะไดแตงงานกับชายอื่นที่พึงพอใจ” ก็ใชไดแลว ตอมามีการพัฒนาขอความใน
หนังสือหยาใหละเอียดซับซอนขึ้น ในสมัยพระเยซูเจา หนังสือหยาตองใหรับบีเขียนแลวสงศาล
อันประกอบดวยรับบี 3 คนตัดสินกอน แลวจึงนําเสนอสภาซันเฮดรินเพื่อรับรอง แมดูเหมือนจะ
มีขั้นตอนมาก กระนั้นก็ตามกระบวนการหยายังถือวางายที่สุด และขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
ชายแตเพียงฝายเดียว
จึงไมแปลกที่ผูหญิงไมอยากแตงงานเพราะมองไมเห็นความมั่นคงในชีวิตครอบครัวเลย!
คําสอนของพระเยซูเจา
จากพระวรสารตอนนี้ พระเยซูเจาทรงใหหลักการไว 2 ประการดวยกัน
หลักการแรก “สามีภรรยาเปนเนื้อเดียวกัน”
พวกฟารีสีหวังจับผิดพระเยซูเจาดวยการดึงพระองคเขามาในวังวนของปญหาโลกแตก
ทั้งในสมัยของพระองคและในสมัยนี้ นั่นคือ “สามีจะหยากับภรรยาของตนไดหรือไม”
ถาพระองคตอบวา “ได” ก็เทากับพระองคกลืนน้ําลายตนเอง เพราะพระองคเคยตรัสไว
กอนหนานีว้ า “มีคํากลาววา ผูใดจะหยากับภรรยา ก็จงทําหนังสือหยามอบใหนาง แตเรากลาว
แกทานทั้งหลายวา ผูใดที่หยากับภรรยา ยกเวนกรณีแตงงานไมถูกตองตามกฎหมาย ก็เทากับ
วาทําใหนางลวงประเวณี และผูใดที่แตงกับหญิงที่ไดหยาราง ก็ลวงประเวณีดวย” (มธ 5:31-32)
แตถาพระองคตอบวา “ไมได” ก็ตองชนกับกฎหมายของโมเสส กลายเปนวาพระองค
โดนขอหาพยายามลบลางธรรมบัญญัติของพระเจาอีกกระทงหนึ่ง
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ทางออกของพระเยซูเจาคือทรงอางหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 ขอ 27 “พระเจาทรงสราง
มนุษยใหเปนชายและหญิง” และบทที่ 2 ขอ 24 “ชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา
และทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” เพื่อยืนยันหลักการวา ตั้งแตสรางโลก มีเพียงชายหนึ่งหญิง
เดียว การหยารางหรือแตงงานใหมจึงไมใชเพียงสิ่งที่ผิด แตเปนสิ่งที่เปนไปไมไดดวยประการทั้ง
ปวงเพราะไมมีชายอื่นหรือหญิงอื่นใหแตงงานใหม เพราะฉะนั้น ธรรมชาติของการแตงงานคือ
ความมั่นคงถาวร และความผูกพันเปนหนึ่งเดียวกันชนิดไมมีทางที่จะแยกหรือทําลายลงได
นอกจากนั้นพระองคยังชี้ใหเห็นอีกวา โมเสสไมได “สั่งใหหยา” แต “ยอมให” ทําหนังสือ
หยารางกันไดก็เพราะ “ใจดื้อกระดางของชาวยิว” ซึ่งอาจอธิบายเหตุผลได 2 ประการคือ
1.
ชาวยิวประพฤติผิดศีลธรรม สําสอนทางเพศ จึงเรียกรองโมเสสใหอนุญาตให
หยารางได
2.
โมเสสตองการควบคุมสถานการณไมใหเสื่อมทรามลงไปมากกวานี้ จึงยอม
ออกกฎใหหยารางได อันเปนจุดเริ่มตนของการออกกฎหมายเพื่อทําใหการหยารางมีขั้นตอน
เพิ่มมากขึ้น ยากขึ้น และเปนไปไมไดในที่สุด
ไมวาโมเสสจะยินยอมดวยเหตุผลประการใดก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระเยซูเจาทรง
ถือวาโมเสสอนุญาตใหหยารางไดภายใตสถานการณเฉพาะเจาะจงเทานั้น หาไดเปนกฎหมายที่
มุงหวังใหดํารงอยูตลอดไปแตประการใดไม
แกนแทของพระวรสารตอนนี้จึงอยูที่พระเยซูเจาทรงยืนกรานวา ความเสื่อมศีลธรรม
ทางเพศในยุคของพระองคจําเปนตองไดรับการเยียวยา ใครที่คิดแตงงานเพียงเพราะหวัง
ความสุขทางเพศ ใหคิดใหม คือใหคิดถึงความรับผิดชอบและความเปนหนึ่งเดียวกันทั้งทางกาย
และใจดวย
ขอความที่มัทธิวเพิ่มเขามาภายหลัง
ปญหาที่ตองอธิบายอีกประเด็นหนึ่งคือ ทําไมในมาระโกและลูกา พระเยซูเจาทรงหาม
หยารางหรือแตงงานใหมโดยเด็ดขาด แตในมัทธิวบทที่ 19 ขอ 9 พระองคหามขาดการแตงงาน
ใหม แตดูเหมือนทรงอนุญาตใหหยารางไดหากแตงงานไมถูกตอง
“เราบอกทานทั้งหลายวา ผูใดหยารางภรรยาและแตงงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทําผิด
ประเวณี เวนแตในกรณีแตงงานไมถูกตอง” (มธ 19:9)
ในมาระโก พระองคตรัสวา “ผูใดหยารางภรรยา และแตงงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิด
ประเวณีตอภรรยาคนเดิม และถาหญิงคนหนึ่งหยากับสามีไปแตงงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิด
ประเวณีเชนเดียวกัน” (มก 10:11-12)
เชนเดียวกับมาระโก ลูกาบันทึกวา “ทุกคนที่หยารางภรรยาและแตงงานใหมก็ทําผิด
ประเวณี และผูที่แตงงานกับหญิงที่หยารางแลวก็ทําผิดประเวณีดวย” (ลก 16:18)
เปนที่แนชัดวาตนฉบับของผูเขียนพระวรสารทั้ง 3 ทานถูกตอง เมื่อเปนเชนนี้เราจึงพอ
อธิบายไดวา มาระโกและลูกาตอกย้ําหลักการอันสูงสงของการแตงงานซึ่งมีอาดัมและเอวาเปน
แบบอยาง สวนมัทธิวเพิ่มขอยกเวน “เวนแตในกรณีแตงงานไมถูกตอง” ซึ่งที่ถูกกวาคือ “เวน
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แตในกรณีมีเพศสัมพันธที่ผิดกฎหมาย” เขามาภายหลังเพียงเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายของ
ชาวยิวซึ่งบังคับใหหยาใน 2 กรณีดวยกันคือภรรยามีชูหรือเปนหมันเทานั้น
นอกจากนี้ มัทธิวยังชี้ใหเห็นวา ความไมซื่อสัตยอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธที่ผิด
กฎหมาย (เชน มีชู มีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน กับวงศาคณาญาติ กับสัตว ฯลฯ) ลวน
แลวแตทําใหความผูกพันอันเกิดจากการแตงงานสิ้นสุดลง ไมวากรณีใดก็ตามความไมซื่อสัตย
ไดทําลายความเปนหนึ่งเดียวไปแลว การหยาเปนเพียงการยื่นยันขอเท็จจริงนี้เทานั้น

ได”

หลักการที่สองคือ “เฉพาะคนที่พระเจาประทานให จึงจะรับหลักการของพระองค

บรรดารับบีพูดถึงการแตงงานที่ไมประสบความสําเร็จไววา
“ผูที่มีภรรยาเลว จะไมมีโอกาสเห็นประตูนรกเลย” (เพราะในโลกนี้เขาทนทุกข
และใชโทษบาปพอแลว)
“ผูที่ถูกภรรยาบงการก็เหมือนตายทั้งเปน”
“ภรรยาเลวทําใหสามีเปนโรคเรื้อน” ฯลฯ
พวกเขาจึงกําหนดใหเปนหนาที่ทางศาสนาที่จะตองหยาขาดจากภรรยาเลว
มธ 19:10-12 ชวยยืนยันวามัทธิวเพิ่มขอยกเวนเขามาภายหลัง สําหรับพระเยซูเจาแลว
หลักการอันสูงสงของการแตงงานยอมไมมีขอยกเวน เพราะฉะนั้นบรรดาศิษยซึ่งเคยฟงพวกรับ
บีพูดถึงภรรยาเลวมากอน แลวอยู ๆ พระองคกลับสอนวา “หยาไมได” พวกเขาจึงกลัวและบน
วา “ถาสภาพของสามีกับภรรยาเปนเชนนี้ ก็ไมควรจะแตงงานเลย”
คําตอบของพระเยซูเจามี 2 ประเด็นคือ
1.
“ไมใชทุกคนที่รับคําสอนนี้ได คนทีร่ ับไดคือคนที่พระเจาประทานให” พูดงาย ๆ
ก็คือ “เฉพาะคริสตชนเทานั้นที่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของคริสตชนได” เพราะเขาจะ
ไดรับทั้งความชวยเหลือจากพระเยซูเจาและคําแนะนําจากพระจิตเจาอยางตอเนื่อง
อาศัยความชวยเหลือของพระองค คูบาวสาวผูเปนคริสตชนจึงสามารถพัฒนา
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เขาใจกัน ใหอภัยกัน รวมถึงรูจักคิดถึงความสุขของผูอื่นกอน
คิดถึงตัวเองได สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนจําเปนสําหรับการแตงงานที่ประสบความสําเร็จ
หากเรายอมรับวาพระเยซูเจาทรงเปนบุคคลผูประเสริฐที่สุด คําสอนของ
พระองคดีที่สุด แลวหยุดอยูเพียงเทานี้ อยางดีพระองคก็เปนไดเพียงตัวอยางที่ดีที่สุดและก็
ทรมานใจเรามากที่สุดดวย เพราะเราเห็นตัวอยางดีแลวแตทําตามไมได
ตอเมื่อเรามั่นใจวาพระองคไมได “ตายแลวตายเลย” แตทรงประทับอยูกับเรา
เพื่อคอยชวยเหลือเราและประคับประคองเราอยูเสมอนั่นแหละ เราจึงจะปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของพระองคได ดังที่พระองคตรัสไววา “ปราศจากเรา ทานทําอะไรไมไดเลย” (ยน 15:5)
2.
“บางคนทําตนเปนขันทีเพราะเห็นแกอาณาจักรสวรรค” พระเยซูเจาทรงแบง
ขันทีออกเปน 3 ประเภทคือ
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ก)

ขันทีที่เกิดมาพรอมกับความพิการหรือความบกพรองจนไมสามารถมี

เพศสัมพันธได

ข)
ขันทีที่เกิดจากการถูกตอน เพื่อทําหนาที่ในราชสํานัก
ค)
ขันทีโดยสมัครใจ แตตองไมเขาใจตามตัวอักษรแบบออริยิน (Origen)
ซึ่งเคยตอนตัวเองมาแลว
Clement of Alexandria อธิบายวา ขันทีโดยสมัครใจที่แทจริงคือ “ผูที่มี
ความสามารถทางเพศ แตไมยินดีกับความสุขทางเนื้อหนัง”
มีคํากลาววา “คนที่เดินทางเร็วที่สุดคือคนที่เดินตามลําพัง” และขอเท็จจริงก็คือ
มีงานบางประเภทที่ไมเหมาะจะนําครอบครัวไปดวย และมีงานบางอยางที่เราอยากทํา มีสถานที่
บางแหงที่เราอยากไป แตคนรักของเราไมเต็มใจจะทําหรือไมเต็มใจจะไปกับเราดวย
หากไมมีคนสมัครใจเปนขันทีเพื่อทํางานบางอยางของพระเยซูเจา โลกเราจะ
เลวรายกวานี้อีกสักเพียงใด ?
แนวทางเพื่อคงไวซึ่งหลักการของพระเยซูเจา
ชาวยิวเรียกการแตงงานวาคิดดูชิน (Kiddushin) ซึ่งหมายถึง “การทําใหศักดิ์สิทธิ์”
ปกติคํา kiddushin ใชกับทุกสิ่งที่ถูกมอบถวายแดพระเจาและกลายเปนกรรมสิทธิ์เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดของพระองค ไมมีมนุษยคนใดจะเอากลับคืนมาได
เมื่อใชคํานี้กับการแตงงานยอมหมายความวา สามีถูกมอบถวายแดภรรยา และภรรยา
ถูกมอบถวายแดสามี ทั้งคูกลายเปนกรรมสิทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกันและกัน ฝายใดฝาย
หนึ่งจะเอาคืนไมได
สมดังคําของพระเยซูเจาที่วา “เขาจึงไมเปนสองอีกตอไป แตเปนเนื้อเดียวกัน” และผล
ที่ตามมาจากคําสอนของพระองคคือ
1.
เพื่อจะเปน “เนื้อเดียวกัน” ทั้งสามีและภรรยาตองเปน “หนึ่งเดียวกันทั้งครบ”
หมายความวาทั้งคูตองพรอมที่จะทํา “ทุกสิ่ง” รวมกัน ไมใชเปนหนึ่งเดียวกันเฉพาะเวลามี
กิจกรรมทางเพศเทานั้น จริงอยูเพศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการแตงงาน แตก็เปนเพียง
สวนหนึ่งของการแตงงานเทานั้น เพราะฉะนั้นผูที่แตงงานเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของ
เนื้อหนัง ยอมคาดเดาไดวาการแตงงานของตนจะลงเอยเชนใด
2.
เพื่อ “เขาจะไมเปนสองอีกตอไป” ทั้งสามีและภรรยาตองเติมเต็มสิ่งที่แตละคน
ขาด และหลอหลอมบุคลิกภาพของแตละคนเขาดวยกัน จนวาทั้งคูกลายเปน “บุคคลเดียวกัน”
ที่สมบูรณกวาและมีความสุขมากกวา ชนิดที่คนโสดจะไมมีวันมีชีวิตเชนนี้ได
แตสามีภรรยาบางคูอยูกันแบบฝายหนึ่งเปนชางเทาหนาอีกฝายเปนชางเทา
หลังชนิดไมมีปากไมมีเสียง บางคูกต็ ั้งปอมเขาหากัน อยูกันอยางตึงเครียด เก็บกด หรือบางคู

การหยาราง 5/7

เขาตํารา “ทีเอ็งขาไมวา ทีขาเองอยาโวย” เรียกวาพวกเขาอยูบานเดียวกันแตคนละครอบครัว
หากปลอยใหสถานการณเชนนี้ดํารงอยูตอไป พวกเขาก็ “เปนสองตลอดไป” นั่นแหละ
3.
เวลาเราเริ่มมีนัดกับคนรัก เราจะพบกันในเวลาที่ตางฝายตางดูดีที่สุด แตงตัวดี
ที่สุด สวยและหลอที่สุด การเงินก็ยังไมเปนปญหา แตเมื่อแตงงานแลว ตางฝายตางพบกันหลัง
เลิกงาน เหนื่อยลา เนื้อตัวมอมแมม บิลคาใชจายกองเปนตั้ง ลูกรองงอแง ฯลฯ
เพื่อใหการแตงงานประสบความสําเร็จ นอกจากตองปรับบุคลิกภาพเขาหากัน
ตามขอ 2 แลว เรายังตองพรอม “เผชิญหนากับทุกสถานการณในชีวิตรวมกัน” อีกดวย
4.
จากที่กลาวมา 3 ขอขางตน เราอาจสรุปไดวาพื้นฐานของการแตงงานคือ “การ
ใชชีวิตรวมกัน” และพื้นฐานของการใชชีวิตรวมกันคือ “การคิดถึงผูอื่นกอนคิดถึงตัวเอง”
และทายสุด “ความรัก” คือพื้นฐานของทุกสิ่ง
ความรักชวยใหเราคิดถึงความสุขของผูอื่นกอนคิดถึงตัวเอง ความรักชวยให
เราภูมิใจที่ไดรับใชผูอื่น ความรักชวยใหเราเขาใจและพรอมจะใหอภัยซึ่งกันและกัน
ความเห็นแกตัวคือเพชฌฆาตความสัมพันธที่รายกาจที่สุด
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดปญหา
เนื่องจากพระคัมภีรเปนหนังสือแหงชีวิต ไมใชหนังสือกฎหมาย ทุกคําสอนในพระ
คัมภีรจึงไมใชกฎหมาย แตเปนเพียง “หลักการ” (Principle) ที่เราแตละคนตองตีความและปรับ
ใชใหเหมาะสมกับสถานการณในชีวิตของเราแตละคน ทั้งนี้โดยอาศัยความชวยเหลือและ
คําแนะนําทั้งของพระเยซูเจาและพระจิตเจา
ตัวอยางเชน บัญญัติสิบประการกลาวไววา “วันที่เจ็ดเปนวันพักผอนที่ถวายแดพระยาห
เวหพระเจาของทาน ในวันนั้น ทานตองไมทํางานใด ๆ” (อพย 20:10) แตขอเท็จจริงก็คือเราไม
มีทางหยุดงานวันสับบาโตโดยสิ้นเชิงได ไหนบางคนจะตองเลี้ยงเด็ก ใหอาหารสัตว เก็บไขไก
รีดนมวัว บางคนตองคอยควบคุมน้ํา ไฟ การจราจรทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ฯลฯ
เพราะฉะนั้นเราตองพยายามเขาใจ “หลักการ” ในพระคัมภีร และประยุกตใชใหเขากับ
ชีวิตของเราแตละคน
คําสอนเรื่องการหยารางของพระเยซูเจาก็เชนเดียวกัน พระองคไมไดออกเปนกฎหมาย
ตายตัวที่ทุกคนตองปฏิบัติตามเหมือนกันทั้งหมด แตพระองคทรงสอนเปน “หลักการ” ที่เรา
ตองนํามาปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณของเราแตละคน
เพราะฉะนั้น แนวทางปฏิบัติในชีวิตจริงจึงควรเปนดังนี้
1.
กอนอื่นใดหมด ตองพยายามรักษาอุดมการณอันสูงสงของการแตงงานไว
ใหได กลาวคือ การแตงงานตองผูกพันชายและหญิงใหเปนหนึ่งเดียวกันชนิดแยกจากกันไมได
การแตงงานตองเปนการรวมสองบุคลิกภาพเขาดวยกัน ทําทุกสิ่งรวมกัน เผชิญกับทุก
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สถานการณรวมกัน จนวาพวกเขากลายเปน “เนื้อเดียวกัน” ที่มีความสมบูรณมากกวาและมี
ความยินดีมากกวาผูที่อยูตามลําพัง
2.
ทั้ง ๆ ที่ไดดูใจกันมานาน ไดเรียนรูซึ่งกันและกันอยางดี มีความตั้งใจเต็มเปยม
ที่จะเขาสูชีวิตแตงงาน แตชีวิตแตงงานก็ใชวาจะราบรื่นไปหมด หลายครั้งสิ่งที่ไมไดคาดหวัง
ไมไดอยูในแผนการชีวิตก็เกิดขึ้น แลวกลายเปนปญหาหรืออุปสรรคของชีวิตแตงงาน เมื่อเกิด
เหตุการณเชนนี้ขึ้น เราตองพยายามเยียวยาอยางสุด ๆ
ก)
ถาเปนปญหาดานรางกาย ใหไปพบแพทย
ข)
ถาเปนปญหาดานจิตใจ ใหไปพบจิตแพทย
ค)
ถาเปนปญหาดานวิญญาณ ใหไปพบพระสงฆ
ฯลฯ
3.
เมื่อไดพยายามเยียวยาสุด ๆ แลว แตชีวิตแตงงานยังไมอาจดําเนินตอไปได ใน
กรณีเชนนี้ เราคิดวาพระเยซูเจาเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยเพื่อจะไดออกกฎหมายมาตีตรวนลาม
โซสามีและภรรยาใหจมอยูในสถานการณอันเลวรายและนาสงสารเชนนี้ตลอดชีวิตกระนั้นหรือ ?
นี่เปนจิตตารมณของคริสตชนจริง ๆ หรือ ?
แทนที่เราจะตีตราพวกเขาที่นาสงสารเหลานี้วาเปนคนบาปที่หมดหวัง เราตอง
พยายามสุดความสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อชวยเหลือพวกเขา ตามจิตตารมณ
ของพระเยซูเจา
นาเสียดายที่กฎหมายเขาไมถึงสาเหตุสวนใหญที่ทําใหการแตงงานลมเหลว
เชน การมีชู การมีสองโลกสองบุคลิกภาพ กลาวคือสังคมยอมรับคนหนึ่งวาเปนคนดีนานับถือ
แตคน ๆ เดียวกันนี้เอง เมื่ออยูบานกลับเย็นชา โหดราย เห็นแกตัว วิพากษวิจารณหรือเยยหยัน
อีกฝายตลอดเวลา ปรากฏการณเชนนี้พบบอย ๆ แตใชเปนขออางทางกฎหมายไมไดเลย
ดวยเหตุนี้ เราจึงตองเผชิญหนากับการแตงงานที่ลมเหลวโดย
ใชกฎหมายใหนอยลง และใชความรักใหมากขึ้น
ประณามใหนอยลง และเห็นอกเห็นใจใหมากขึ้น
และตองระลึกอยูเสมอวา สิ่งที่ตองรักษาไวใหได ไมใชกฎหมาย แตเปน
จิตใจและวิญญาณของมนุษย
“วันสับบาโตมีไวเพื่อมนุษย มิใชมนุษยมีไวเพื่อวันสับบาโต ดังนั้น บุตรแหงมนุษยจึง
เปนนายเหนือแมกระทั่งวันสับบาโตดวย” (มก 2:27-28)
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