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ประตูใจ
หนังสื อ “ก่อนวิวาห์ ” เขียนขึ้นเนื่ องด้วยการเรี ยกร้องของเยาวชนจานวนมาก ที่ตอ้ งการดาเนิน
ชีวติ ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และต้องการรู ้วา่ ทาไมเขาจึงต้องตกอยูใ่ นห้วงรัก ควรมีคู่รักในวัยเรี ยน
หรื อไม่ เมื่อมีความรักท่วมท้นจิตใจ จะทาอย่างไร จะเลือกคู่ครองอย่างไร รู ้ได้อย่างไรว่า พระเจ้าทรง
ต้องการให้แต่งงานกับคนนั้นคนนี้ การแสดงบทรักต่อคู่รัก หรื อคู่หมั้น เป็ นสิ่ งสมควรหรื อไม่ ฯลฯ
การขาดที่ปรึ กษาในยามที่มีปัญหาด้านจิตใจ นาความกลัดกลุม้ กระวนกระวายมาสู่ ตวั ไม่นอ้ ย
แต่การขอคาปรึ กษาจากคนที่ผดิ ก็เท่ากับทาให้ตาแห่งใจวินิจฉัยผิดและชอบบอดมิดยิง่ ขึ้น ซึ่ งอาจ
นาไปสู่ ความหายนะ
หนังสื อเล่มนี้มิใช่กฎหรื อบทบัญญัติที่ท่านต้องยึดถือ และปฏิบตั ิตามทุกประการ มิใช่กุญแจซึ่ ง
ไขปั ญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่ท่าน แต่เป็ นข้อคิดและแนวทางที่จะช่วยท่าน ในการพิจารณาปั ญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่ งเยาวชนเกือบทุกคนต้องเผชิญ ฉะนั้นเยาวชนที่กาลังพิจารณาเลือกคู่รัก
หรื อคู่ครองและเยาวชนที่มีคู่รักแล้ว จึงควรอ่านหนังสื อเล่มนี้เป็ นพิเศษ
เชื่อว่าถ้อยคาที่กล่าวมานี้ซ่ ึ งเกิดจาก ความรัก ความห่ วงใยเยาวชน ประกอบด้วยจิตศรัทธาอัน
แรงกล้าในการอธิ ษฐานเผื่อผูอ้ ่านทุกท่าน คงจะช่วยให้ผอู ้ ่านทุกท่านได้รับพระพรและประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงจากการอ่านหนังสื อเล่มนี้
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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ฉันอยากเป็ นโสด
“เธอมีแฟนแล้วหรื อยัง?”
“แน่ะ หมู่น้ ีพิถีพิถนั ในการแต่งตัวเสี ยจริ งนะ สงสัยคงจะชอบใครเข้าแล้วละซิ ?”
“เมื่อไรจะแต่งงานเสี ยที?”
คาถามและคาพูดทานองนี้ คงเป็ นที่คุน้ หู ของเยาวชนทัว่ ไปแม้จะเป็ นคาถามและคาพูดเป็ นเชิง
หยอกล้อมากกว่าเป็ นจริ งเป็ นจัง แต่ถา้ จะให้ตอบ คาแรกของหนุ่มสาวมักจะเป็ น “ไม่เอา พูดอะไรก็ไม่
รู้” “อย่าล้อเล่นหน่า” “แหม เธอละก็...” “สงสัยจะชาติหน้า” ฯลฯ
แม้คาตอบของหนุ่มสาวจะเป็ นเช่นนี้ แต่เชื่อว่าหนุ่มสาวส่ วนมากคงไม่ถือเป็ นจริ งเป็ นจัง ใน
คาตอบของเขาเท่าไรนัก เขาอาจจะพูดว่า “ฉันไม่อยากแต่งงาน ฉันอยากเป็ นโสดมากกว่า” แต่ส่วนลึก
ในจิตใจของเขา มีคาตอบอีกอย่างหนึ่งซึ่ งมักไม่ตรงกับคาพูดของเขา เนื่ องจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเรา สอนให้เรารู ้จกั สงบเสงี่ยม และสอนว่าเรื่ องความรักฉันหนุ่มสาว เป็ นเรื่ องที่น่าละอาย ควรเก็บ
ไว้เป็ นความลับ ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่ องความรัก การมีคู่ครอง ปฏิกิริยาประการแรกจึงมักเป็ นในเชิง
ปฏิเสธ
การสนใจในเรื่ อง ความรัก คู่ครอง เพศตรงข้าม และการอยากมีคู่รัก เป็ นสิ่ งที่ผิดปกติเช่นนั้น
หรื อ
ความสนใจ และความปรารถนาทางด้านนี้ของหนุ่มสาวไม่ใช่สิ่งที่ผดิ ปกติ เพราะนัน่ เป็ น
แรงผลักดันตามธรรมชาติอย่างหนึ่งในชีวติ มนุษย์ มนุษย์ตอ้ งการความรักจากเพื่อนต่างเพศ เช่นเดียวกับ
ต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยูอ่ าศัย เพื่อน สวัสดิภาพในการครองชีพ เกียรติชื่อเสี ยง ฯลฯ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่กาลังย่างเข้าสู่ วยั รุ่ นหรื อวัยหนุ่มสาวจะพบว่า ความปรารถนาทางด้านความรัก
เพื่อนต่างเพศ รุ นแรงยิง่ ขึ้นทุกที จนเขาไม่สามารถเก็บซ่อนไว้ได้ ต้องแสดงออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ี่ยา่ งเข้าสู่ วยั รุ่ นและวัยหนุ่มสาว แต่ไม่มีความรู ้สึกและความปรารถนาใน
เรื่ องรักต่างเพศเลย อาจเป็ นคนที่ผดิ ปกติก็ได้ ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เขาไม่ได้แสดงความปรารถนานั้น
ออกมาให้เห็น การมีความรู ้สึกหรื อความปรารถนากับความสามารถในการควบคุมบังคับตนเอง มี
ความหมายแตกต่างกัน บางคนมีความรู ้สึกทางเพศเช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาสามารถบังคับตนเอง ให้
ประพฤติในทางที่ถูกต้องและสมควรนัน่ ไม่ใช่เป็ นคนที่ผิดปกติ คนที่ผดิ ปกติน้ นั คือคนที่ไม่มีความรู ้สึก
ทางด้านนี้เลย หรื อความรู ้สึกของเขารุ นแรงเกินไปจนเขากลายเป็ นทาสของความรู ้สึกนั้น และกระทา
ทุกอย่างตามที่เขาปรารถนา
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ฉะนั้น จงอย่ากังวลใจ หากท่านสนใจในเรื่ องความรัก การมีคู่ครอง หรื อหากท่านชอบและ
สนใจเพื่อนต่างเพศคนใดคนหนึ่ง ท่านควรดีใจได้วา่ ท่านเป็ นคนปกติ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึง ความรัก การมีคู่ครอง ครอบครัว และเรื่ องเพศไว้มาก และเน้น
ถึงความสาคัญในการเข้าใจเรื่ องนี้ในทางที่ถูกต้อง ดังจะเห็นได้วา่ ในพระธรรมเล่มแรกของพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ คือบทที่หนึ่งของพระธรรมปฐมกาล กล่าวถึงเรื่ องคู่ครองและเพศตั้งแต่เริ่ มแรก ดูปฐมกาล
บทที่ 1 ซึ่ งบันทึกไว้วา่
“พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน และได้ทรงสร้างให้เป็ นชายและหญิง พระเจ้าทรงอวยพระพร
แก่มนุษย์น้ นั ตรัสแก่เขาว่า จงบังเกิดทวีมากขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดิน” ปฐมกาล (1:27, 28)
คงไม่ผดิ พลาดนักหากกล่าวว่า พระประสงค์ประการแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีเพศ
ต่างกัน ก็เพื่อให้มนุษย์ “บังเกิดทวีมากขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดิน” และเพื่อให้มนุษย์สามารถแพร่ พนั ธุ์ต่อ ๆ ไป
ได้ พระเจ้าจึงทรงใส่ ความรู ้สึกทางเพศ และความปรารถนาอยากมีคู่ครอง ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน
เรื่ องเพศ และความรู ้สึกทางเพศจึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่สกปรก แต่เป็ นของประทานอันล้ าค่าและบริ สุทธิ์
จากพระเจ้า แต่ที่เห็นว่า เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องสกปรก ก็เพราะมนุษย์นาพลังอานาจทางเพศไปใช้ในทางที่
ผิด
ในปฐมกาลบทที่สอง พระเจ้าได้ตรัสอีกว่า “ซึ่ งมนุษย์ผนู ้ ้ นั จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะ
สร้างขึ้นอีก คนหนึ่งให้เป็ นคู่เคียงเหมาะกับเขา” (2:18)
พระประสงค์ประการที่สองที่พระเจ้าทรงสร้างชาย และหญิงก็เพื่อให้เขาทั้งสองเป็ นคู่เคียงกัน
หรื อเพื่อให้เขาทั้งสองช่วยเหลือจุนเจือซึ่ งกันและกัน เหตุที่พระเจ้าตรัสว่า “ซึ่ งมนุษย์ผนู ้ ้ นั จะอยูค่ นเดียว
ก็ไม่เหมาะ” ก็เพราะพระเจ้าทรงทราบถึงความต้องการที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือความ
ต้องการ “เพื่อน” ซึ่ งสามารถรักและเข้าใจความรู ้สึกของเขา หรื อเพื่อนซึ่ งสามารถถ่ายเทความรู ้สึกใน
จิตใจให้ โดยการพูดคุย สนทนา และสนุกสนานด้วยกัน แม้อาดัมจะมีทุกอย่างในโลก ซึ่ งพระเจ้า
ประทานให้แก่เขา แต่จะมีประโยชน์อนั ใด หากเขาอยูอ่ ย่างหงอยเหงา ว้าเหว่ ตามลาพังคนเดียว อาดัม
ต้องการเพื่อน ต้องการคนที่สามารถเข้าใจเขา และใครเล่าจะสามารถเข้าใจเขาได้ดีวา่ “คู่ครอง” ของเขา
เอง
“ซึ่งมนุษย์ผนู้ ้ นั จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ” เพราะมนุษย์ตอ้ งการคนที่เขาสามารถรักได้ และคน
ซึ่ งตอบสนองความรักของเขาได้ การมีคู่ครองทาให้มนุษย์สามารถแสดงออกซึ่ งความรักจากส่ วนลึกใน
จิตใจให้แก่คนอื่นและรับความรักชนิดเดียวกันเป็ นการตอบแทน
นอกจากนั้น มนุษย์ตอ้ งการคนใกล้ชิดซึ่ งสามารถช่วยเขาได้ พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง
เพื่อช่วยเหลือจุนเจือซึ่ งกันและกัน ในส่ วนที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งขาดแคลน ผูช้ ายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง แต่
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อาจไม่มีความอ่อนหวาน ความละมุนละไม ความอดทน เท่ากับผูห้ ญิง ดังนั้นผูช้ ายจึงต้องการผูห้ ญิง
เพื่อช่วยให้เขาไม่เป็ นคนหยาบกระด้าง ตึงตังเกินไป ในทานองเดียวกันผูห้ ญิงก็ตอ้ งการความช่วยเหลือ
จากผูช้ ายในหลายสิ่ งหลายอย่าง โดยเหตุน้ ีจึงมีคนกล่าวว่า “เรามีชีวติ เพียงครึ่ งเดียวเท่านั้น หาก
ปราศจากคู่ครอง” และ “เพราะเหตุน้ นั ผูช้ ายจึงจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขา
ทั้งสองจะเป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24)
ในปั จจุบนั นี้ เราอยูใ่ นยุคซึ่ งเต็มไปด้วยสิ่ งล่อใจสารพัดอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งล่อใจ
ทางด้านกามารมณ์ จนทาให้ศีลธรรมของมนุษย์เสื่ อมลงอย่างน่าใจหาย การมีคู่ครองจะช่วยป้ องกันเรา
จากการประพฤติในทางที่ไม่ถูกต้องด้วย อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ฝ่ ายข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนทั้งหลายที่
ยังเป็ นโสด...หากเขาจะอยูเ่ หมือนข้าพเจ้า (เป็ นโสด) ก็ดีอยู่ แต่ถา้ เขายั้งใจไม่ได้ ก็ให้ทาการสมรสกัน
เถิด ซึ่ งจะทาการสมรสกันนั้นก็ดีกว่า มีใจฟุ้ งซ่านในกามราคะ” (1โคริ นธ์ 7:8, 9)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เชิดชูความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในชีวิตสมรสไว้สูงมาก พระ
ธรรมเอเฟซัสได้เปรี ยบความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไว้วา่ เหมือนดังความสัมพันธ์ของพระคริ สต์กบั
คริ สตจักร อาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรมนี้วา่ “เพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระ
คริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร...ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร
ด้วย” (เอเฟซัส 5:23, 25) ด้วยเหตุน้ ีชีวติ สมรสของมนุษย์ จึงช่วยให้เราเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเยซูคริ สต์กบั เรามากยิง่ ขึ้น
ที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่เป็ นเหตุผล ซึ่ งสนับสนุนให้ทุกคนมีคู่ครองที่ถูกต้อง ตามทานองคลอง
ธรรม
ถ้าเช่นนั้น ทุกคนจะต้องแต่งงาน และไม่มีผใู ้ ดควรเป็ นโสด ใช่ไหม คาตอบอาจเป็ นได้ท้ งั ใช่
และไม่ใช่ ที่ตอบว่าใช่ ก็เพราะการมีคู่ครอง นอกจากจะให้เป็ นประโยชน์ท้ งั ส่ วนตัวของแต่ละบุคคล
แล้ว ยังเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วย ที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะเนื่องจากเหตุหลายประการ คือ
1. เพราะจานวนผูช้ ายและผูห้ ญิงมีไม่เท่ากันและดูเหมือนว่า โลกนี้มีผหู ้ ญิงมากยิง่ ขึ้นทุกที การ
ที่จะให้ทุกคนมีคู่ครอง จึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้
2. บางคนมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ นายแพทย์อาจแนะนาให้เขาเป็ นโสด
3. สตรี บางคนอาจเห็นแก่ บิดามารดา ซึ่ งไม่มีใครช่วยเหลือ และเลี้ยงดู จึงตัดสิ นใจอยูก่ บั บิดา
มารดาตลอดไป
4. บางคนอาจเห็นแก่พระคริ สต์ และพระกิตติคุณของพระองค์ จึงยอมสละทุกอย่าง เพื่อให้
สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่
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ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่ งทาให้หลายคนต้องอยูเ่ ป็ นโสด แต่จงอย่าเป็ นโสดเพราะ
ความเห็นแก่ตวั หรื อเพราะหลีกเลี่ยงหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัว หรื อเพราะความกลัวว่าจะมีบุตร มี
ชายและหญิงจานวนไม่นอ้ ย ที่เห็นแก่ความสนุกสนานส่ วนตัวหลีกเลี่ยงการมีคู่ครอง ครั้นเมื่ออายุยา่ ง
เข้าวัยกลางคนก็จะพบแต่ความเสี ยใจ ความผิดหวัง และขาดสวัสดิภาพทางจิตใจ บางคนเปลี่ยนความคิด
ใหม่ ตัดสิ นใจจะแต่งงานเมื่ออายุมากแล้ว แต่เนื่ องจากความยากลาบากในการหาคู่ครอง จึงเข้าสู่ พิธี
สมรสโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วพบปั ญหาสารพัดอย่างในชีวติ สมรสของเขา ฉะนั้นหากไม่
จาเป็ น หรื อสุ ดวิสัยจริ ง ๆ ท่านควรจะมีคู่ครองเมื่ออายุสมควร
สาหรับผูท้ ี่เป็ นโสดบางคน ควรจะได้รับความเห็นใจจากสังคม เช่นคนที่มีปัญหาทางสุ ขภาพ
หรื อคนที่สุดวิสัยที่จะแต่งงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่เป็ นโสดเพราะความเสี ยสละเพื่อการรับใช้พระ
เยซูคริ สต์ ในงานประกาศพระกิตติคุณหลายอย่างเราต้องการคนโสดเหล่านี้ เช่นงานบุกเบิกท่ามกลาง
ชาวป่ า ชาวเขา งานเกี่ยวกับเด็ก งานสังคมสงเคราะห์ งานประกาศ ซึ่ งต้องออกเดินทางเสมอ ฯลฯ คน
เหล่านี้ควรจะได้รับความเคารพนับถือเป็ นพิเศษ จากคริ สเตียนทุกคน
อาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรม 1โคริ นธ์ 7: 32-34 ว่า “แต่ขา้ พเจ้าใคร่ ให้ท่านทั้งหลายพ้นจาก
ความกระวนกระวาย ฝ่ ายคนที่ไม่มีภรรยา ก็เอาใจใส่ การขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อจะทาสิ่ งซึ่ งเป็ นที่
ชอบพระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่คนที่มีภรรยาแล้ว ก็สาละวนด้วยการของโลกนี้ เพื่อจะทาสิ่ งซึ่ งชอบ
ใจภรรยา เป็ นการสองฝักสองฝ่ าย ฝ่ ายหญิงที่ไม่มีสามี และสาวพรหมจารี น้ นั ก็เอาใจใส่ ในการขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อจะได้เป็ นคนบริ สุทธิ์ ท้ งั กายและดวงจิต แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนด้วยการของ
โลกนี้ เพื่อจะทาสิ่ งซึ่ งเป็ นที่ชอบใจสามี”
“แต่ถึงอย่างไรก็ดี ทุกคนได้รับคุณสมบัติจากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ่งรับอย่างนี้ และอีกคน
หนึ่งรับอย่างนั้น” (1โคริ นธ์ 7:7)
หลักสาคัญเกี่ยวกับการอยูเ่ ป็ นโสดหรื อการมีคู่ครอง อยูท่ ี่ความสงบสุ ข ในดวงจิตของท่าน หาก
ท่านรู ้สึกว่าเมื่อท่านอยูเ่ ป็ นโสด ท่านสามารถรับใช้พระเจ้าได้ดีกว่า และพระเจ้าประทานความสามารถ
ที่จะให้ท่านครองชีวติ โดยไม่กระวนกระวายใจ หรื อมีจิตใจฟุ้ งซ่าน ท่านก็อยูเ่ ป็ นโสดได้ แต่หากการอยู่
เป็ นโสดของท่าน ทาให้ท่านกระวนกระวายใจเสมอ ท่านก็ควรแต่งงาน เมื่อมีทางเป็ นไปได้
อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “แต่ขา้ พเจ้าใคร่ ให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความกระวนกระวาย...เพื่อความ
ดีความงามของท่านให้ท่านทั้งหลายปฏิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยปราศจากความกระวนกระวาย” (1โค
ริ นธ์ 7:32, 35)
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ส่ วนผูท้ ี่รู้แน่แก่ใจว่า ตนอยูเ่ ป็ นโสดไม่ได้ จะต้องหาคู่ครองสักคนหนึ่ง ก็จงอย่ากระวนกระวาย
ด้วยเรื่ องนี้ จนคิดแต่เรื่ องคู่ครอง ทั้งในเวลาเรี ยน เวลาทางาน ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่
จาเป็ นและสาคัญ
คาสอนและคาหนุนใจต่อไปนี้ คงจะเป็ นข้อเตือนใจ และให้กาลังใจทุกคน ที่คิดจะหาคู่ครอง
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้ เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวัน
พรุ่ งนี้...” (มัทธิว6: 33, 34)
กษัตริ ยด์ าวิดกล่าวในบทเพลงสดุดีวา่ “จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และประพฤติการดี จงอาศัย
อยูท่ ี่แผ่นดิน หาเลี้ยงชีพด้วยความสัตย์ซื่อ จงยังใจให้ ชื่นชม ในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะทรงโปรด
ประทานให้ ตามที่ใจปรารถนานั้น จงมอบทางประพฤติของตนไว้กบั พระเยโฮวาห์ แถมจงวางใจใน
พระองค์ดว้ ย และพระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จดังประสงค์ และจงพึง่ พานักในพระเยโฮวาห์.....และ
เพียรคอยท่าพระองค์อยู”่ (สดุดี 37:3-5, 7)
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รักแรก
นับตั้งแต่เด็กจนเป็ นผูใ้ หญ่ เราต้องผ่านประสบการณ์สามขั้น เกี่ยวกับความรักเพศตรงกันข้าม
เมื่อเป็ นเด็กอายุ 3-7 ขวบ เราไม่มีความสนใจเป็ นพิเศษต่อเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นเพื่อนชายหรื อเพื่อนหญิง ผูท้ ี่เราต้องการคือเพื่อนเล่นเท่านั้น ในวัยนี้จึงไม่มีความรู ้สึกในเรื่ องเพศ
เมื่ออายุยา่ งเข้าสู่ วยั 8-13 ปี ความรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องเพศ เริ่ มเปลี่ยนแปลง ผูช้ ายมักจับกลุ่มเล่น
กับเพื่อนผูช้ ายด้วยกัน โดยไม่มีความสนใจในเรื่ องเพศตรงกันข้าม เขาอาจหัวเราะเยาะเพื่อน ที่คลุกคลี
กับเด็กผูห้ ญิง ผูท้ ี่เขานิยมชมชอบมักเป็ นเพื่อนชายรุ่ นพี่ที่เก่งในทางกีฬาหรื อที่มีความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่ งส่ อให้เห็นถึงความเป็ นลูกผูช้ าย ส่ วนผูห้ ญิงก็ชอบจับกลุ่มเล่นกับเพื่อนผูห้ ญิงด้วยกัน โดยไม่มี
ความสนใจต่อเพื่อนผูช้ าย
พวกเขาจะไม่ชอบใจทันทีหากเด็กผูช้ ายเข้ามายุง่ เกี่ยวกับการเล่นของเขา
ความรักหรื อความชอบพอของเด็กในวัยนี้ จึงอยูใ่ นเพื่อนเพศเดียวกัน
แต่เมื่ออายุยา่ งเข้าสู่ วยั รุ่ น หรื อตั้งแต่อายุ 14 ปี ขึ้นไปความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงก็
เกิดขึ้น เขาเริ่ มสนใจในการแต่งตัว เริ่ มคิดถึงเพศตรงกันข้าม เขาจะรู ้สึกดีใจหากรู ้วา่ เพื่อนต่างเพศพอใจ
เขา เมื่อย่างเข้าสู่ วยั 16 -18 หรื อวัยหนุ่มสาวความคิดอยากมีเพื่อนต่างเพศก็ทวีข้ ึนความรู ้สึกนี้จะเกิดขึ้น
เร็ วหรื อช้า หรื อแสดงออกมาให้เห็นมากหรื อน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั นิสัย สิ่ งแวดล้อม และการ
ฝึ กอบรมของแต่ละบุคคล หนุ่มสาวจานวนไม่นอ้ ยพบ “รัก” เป็ นครั้งแรก เมื่อเข้าสู่ วยั 16-18 นี้
ความรักในวัยรุ่ นอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี โดยทัว่ ไปอาจเกิดจากแรงดึงดูดทางรู ปร่ างหน้าตา และ
การแต่งตัวของเพื่อนต่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อนต่างเพศที่ท่านมีโอกาสพบบ่อย ๆ เช่น เพื่อนร่ วม
ชั้น เพื่อนร่ วมโรงเรี ยน เพื่อนบ้าน เป็ นต้น ความรักนี้ อาจเกิดจากความนิยมชมชอบในความสามารถของ
เพื่อนต่างเพศ ทางด้านร้องเพลง กีฬา ฯลฯ แต่จากประสบการณ์ของคนส่ วนมาก บอกให้เราทราบว่า
ความรักในวัยนี้ มักมิใช่ความรักที่แท้จริ ง วัยรุ่ นบางคนหลงรักเพื่อนต่างเพศคนหนึ่งคนใดอย่างจับจิต
จับใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน เขาอาจหมดความสนใจในคนที่เขาหลงรักนั้นอย่างสิ้ นเชิง และ
เปลี่ยนไปรักคนอื่น ซึ่ งถูกกับรสนิยมและอุดมคติของเขามากกว่า ลองถามตัวท่านเองดูวา่ ท่านหลงรัก
เพื่อนต่างเพศอย่างเงียบ ๆ มากี่คนแล้ว
บางคนเรี ยกความรักครั้งแรก หรื อความรักในวัยรุ่ นนี้ วา่ “หลงเสน่ห์” หรื อ “หลง” ไม่ใช่ความ
รักที่แท้จริ ง แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความว่า ความรักครั้งแรก จะเป็ นความรักที่แท้จริ งไม่ได้เสมอไป
สิ่ งแวดล้อมบางอย่างอาจทาให้บางคนพบกันครั้งแรกและรักกันทันที จนนาไปสู่ การแต่งงาน
สาหรับวัยรุ่ น หรื อหนุ่มสาวซึ่ งอยูใ่ นวัยเรี ยน วัยศึกษา เมื่อพบรักครั้งแรก หรื อรู ้สึกรักเพื่อนต่าง
เพศคนใดคนหนึ่ง ท่านควรจะทาอย่างไร
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คาแนะนาต่อไปนี้ อาจนาประโยชน์มาให้แก่ท่านไม่มากก็นอ้ ย
1. จงอย่าตื่นเต้นเกินไป เพราะเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรับหนุ่มสาว จงประพฤติตนอย่าง
ธรรมดา อย่าถือจริ งจังเกินไปต่อความรู ้สึกนั้น และอย่าคิดว่า ท่านจะต้องรักคนนั้น เพราะท่านอาจพบ
ความรักเช่นนี้หลายครั้ง ก่อนจะพบความรักที่แท้จริ ง
2. ท่านอาจรักเขา เพียงเพราะเขามีจุดเด่นบางประการเมื่อท่านรู ้จกั เขาอย่างแท้จริ งแล้ว ท่านอาจ
ไม่ชอบเขาเลยก็ได้ ฉะนั้นจงคบเขาเยีย่ งเพื่อนคนหนึ่งก่อน และทาความรู ้จกั กับเขาให้มากยิง่ ขึ้นใน
ฐานะเพื่อน
3. จงคบเพื่อนต่างเพศหลาย ๆ คน ในฐานะเพื่อน แทนที่จะเอาใจจดจ่อต่อคนหนึ่งคนใดที่ท่าน
ชอบเท่านั้น จนท่านหลงรักเขาอย่างถอนตัวไม่ข้ ึน และพลาดจากการรักคนที่ท่านควรรัก
4. ถ้าเป็ นไปได้ ท่านไม่ควรคบเพื่อนต่างเพศเป็ นคู่รัก หรื อแฟน ในวัยเรี ยนและวัยศึกษาของ
ท่านเพราะการมีคู่รักในวัยเรี ยนอาจให้ท้ งั คุณและโทษ เมื่อยามที่ท่านรักกัน อาจช่วยหนุนใจและให้
กาลังใจแก่กนั และกัน และทาให้การเรี ยนดีข้ ึน แต่ในทางตรงกันข้าม หากเกิดการเข้าใจผิด โทษที่
เกิดขึ้นนั้น ก็มากกว่าคุณที่ได้รับหลายเท่านัก นอกจากนั้นการมีคู่รักยังหมายถึง การใช้เวลา ใช้ความคิด
และอาจใช้เงินทอง เพิม่ ขึ้นด้วย บางคนยุง่ กับ “ความรัก” มากเกินไป จนทาลายการเรี ยนและอนาคต
ของเขาเสี ยสิ้ น
5. อย่าเล่นเอาเถิดกับความรัก บางคนถือเรื่ องการมีคู่รัก เป็ นเกมส์สนุก เขาเปลี่ยนจากการเป็ น
คู่รักของคนหนึ่งไปเป็ นคู่รักของอีกคนหนึ่ง การกระทาเช่นนี้ อาจนาความสนุกสนานมาสู่ เขา แต่ฝ่าย
ตรงกันข้ามอาจได้รับความเจ็บช้ าใจ อย่างแสนสาหัส นอกจากไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว ยังได้ชื่อ
ว่าเป็ นคนหลอกลวง คนหน้าซื่ อใจคด คนที่ทาลายจิตใจของผูอ้ ื่น
บางครั้ง ความรักอาจเกิดจากความเข้าใจผิดเช่นผูช้ ายบางคนเป็ นคน “ขี้เล่น” ชอบหยอกเย้า เพศ
ตรงกันข้ามด้วยคาพูดที่อ่อนหวาน หรื อคาพูดที่คล้ายกับว่าเขาชอบผูห้ ญิงคนนั้นมาก โดยที่เขาไม่มี
เจตนาจะรักหญิงคนนั้นเลย ประกอบกับหญิงคนนั้น รู ้สึกชอบพอชายหนุ่มคนนั้นอยูบ่ า้ งแล้ว จึงเกิด
ความรักข้างเดียวขึ้น แล้วพบความผิดหวังในที่สุด เรื่ องทานองนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ หากท่านไม่
รู้จกั ระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และความซ้ าใจ จงระมัดระวังในการหยอกเย้าเพศตรงกัน
ข้าม ถ้างดเสี ยได้ก็จะเป็ นการดีที่สุด
ความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งอาจเกิดขึ้น คือ การแสดงความสุ ภาพอ่อนหวาน หรื อการอยาก
ช่วยเหลือเพศตรงข้ามด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
ทาให้อีกฝ่ ายหนึ่งเข้าใจผิดว่า
ผูท้ ี่แสดงความสุ ภาพ
อ่อนหวานต่อเขานั้น ชอบเขาสาหรับท่านเอง เมื่อเห็นเพศตรงข้ามปฏิบตั ิต่อท่านอย่างดีที่สุด ก็จงอย่าคิด
มากจนเกินไป เพราะนัน่ อาจจะเป็ นมารยาท และความสุ ภาพประจาตัวของเขาก็ได้ แต่หากท่านรู ้สึกว่า
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เพื่อนต่างเพศบางคนอาจเข้าใจผิดในเจตนาดีของท่าน ก็จงใช้สามัญสานึกของท่านหลีกเลี่ยงความเข้าใจ
ผิดนี้เสี ย
หนุ่มสาวบางคนอาจไม่พบ “รัก” เลย จนกระทัง่ เขาสาเร็ จการศึกษาและประกอบอาชีพเป็ น
หลักฐานแล้วคนที่เขารักอาจเป็ นเพื่อนร่ วมงาน รู ปร่ างหน้าตาจัดอยูใ่ นขั้นที่สวย หรื อหล่อพอใช้
บุคคลิกลักษณะและรสนิยมหลายอย่างเป็ นที่ตอ้ งใจเขามาก เขาควรจะทาอย่างไร
ถ้าจะแนะนาตามอย่างชาวโลก พวกเขาอาจหนุนใจให้ติดต่อ ขอความรักจากผูท้ ี่ท่านชอบทันที
แต่สาหรับคริ สเตียนทุกคน เราต้องถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าในการทุกอย่าง จึงต้องใคร่ ครวญให้
รอบคอบ ไม่วา่ จะกระทาสิ่ งใด ดังนั้นจึงใคร่ ขอแนะนาให้ปฎิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ประการแรก จงทาความรู ้จกั เขาให้ดียงิ่ ขึ้นโดยคบเป็ นเพื่อนธรรมดา ๆ คนหนึ่งของท่าน แล้วจง
ถามตนเองว่า คนที่ท่านคบนั้นเหมาะสมกับท่านหรื อไม่
ประการทีส่ อง จงถามตนเองว่า ท่านรักเขาและมีความปรารถนาที่จะแต่งงานกับเขาอย่างแท้จริ ง
ไหม ถ้าท่านไม่แน่ใจจงอย่าให้มีความสัมพันธ์กบั เขาในฐานะคู่รัก
ประการทีส่ าม พึงรู ้ความแตกต่างระหว่างความรักกับความหลง อย่าให้ความหลงของท่าน นา
ท่านไปสู่ การตัดสิ นที่ผิดพลาด
ประการทีส่ ี่ จงอธิ ษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้า และใคร่ ครวญถึงเรื่ องนี้ให้รอบคอบละเอียด
ถี่ถว้ นที่สุด ก่อนจะบอกใครว่า ท่านรักเขา หรื อก่อนที่จะรับรักจากผูใ้ ด
ท่านจะ “รัก” ใครเงียบ ๆ ในใจสักกี่คน จงรักไปเถิดแต่จงควบคุมจิตใจไว้ จนกว่าจะถึงเวลาที่
สมควร และจนกว่าท่านจะพบความรักที่แท้จริ ง จึงจะตัดสิ นใจเลือกคนรักที่เหมาะสมที่สุดสาหรับท่าน
เพื่อช่วยในการพิจารณาของท่าน และเพื่อช่วยให้ท่านมีความคิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคู่ครอง
ในอนาคต จงพยายามคบเพื่อนต่างเพศหลายคนในฐานเพื่อนแต่ประการสาคัญที่สุดจงมอบเรื่ องนี้ไว้กบั
พระเจ้าตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อพระองค์จะทรงปกป้ องรักษาท่าน ให้พน้ จากบ่วงแร้วของการล่อลวงและจะ
ทรงนาท่านไปสู่ คนซึ่ งพระองค์ได้ทรงเตรี ยมไว้สาหรับท่าน
“จงวางใจในพระเยโฮวาห์ดว้ ยสุ ดใจของเจ้า อย่าพึ่งในความเข้าใจของตัวเอง จงรับพระองค์ ให้
เข้าส่ วนในทางทั้งหลายของเจ้า และพระองค์จะชี้ทางเดินของเจ้าให้แจ่มแจ้ง” (สุ ภาษิต 3:5-6)
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รักแท้
คาถามข้อหนึ่งซึ่ งเยาวชนทัว่ ไปชอบถาม คือ “เรารู ้ได้อย่างไรว่า เรากาลังรักใครคนหนึ่งเข้าแล้ว
อย่างแท้จริ ง”
คาถามข้อนี้ มีความสาคัญต่อเยาวชนมาก เพราะการเข้าสู่ ชีวติ สมรสโดยความหลงเท่านั้น ไม่
ผิดอะไรกับการประพฤติของคนเมาเหล้า เมื่อสร่ างจากการเมา จึงรู ้วา่ ตนได้พลาดพลั้งไป แต่ก็สายเกิน
กว่าที่จะแก้ไขเสี ยแล้ว
บางคนให้คาแนะนาว่า “อย่าเป็ นห่วงกังวลเกี่ยวกับการตกอยูใ่ นความรักเลย เมื่อพบเข้าแล้วจะ
รู้จกั เอง” แต่ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ และเพศศึกษากล่าวว่า คาแนะนาเช่นนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัย
สาหรับเยาวชนนัก เพราะไม่ใช่เป็ นการง่ายที่จะจาแนกระหว่างความรักแท้กบั ความหลง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อท่านยังมีอายุเยาว์ ท่านอาจเข้าใจผิดในเรื่ องนี้ได้ง่ายที่สุด
เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความแน่ใจในความรู ้สึกของตัวเองมากยิง่ ขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านได้
แนะนาให้ตอบคาถาม ดังต่อไปนี้ (จงพิจารณาตัวของท่านเอง และตอบตามความจริ งที่เกิดขึ้นแก่ท่านว่า
ใช่หรื อไม่)
1. ความรักของท่านเกิดขึ้นในทันทีทนั ใด ที่รู้จกั เขาใช่ไหม?
2. หากคนอื่นแสดงความสนใจต่อเขาหรื อเธอ เป็ นพิเศษ ท่านรู ้สึกอิจฉาหรื อไม่พอใจ
ใช่ไหม?
3. เมื่อท่านอยูห่ ่างไกลเขาหรื อเธอ ท่านมีความคิดถึงเป็ นห่วงกังวล จนไม่สามารถ
ทางานได้เต็มที่ใช่ไหม?
4. เมื่อท่านอยูใ่ กล้เขาหรื อเธอ ท่านรู ้สึกรักมากกว่าอยูห่ ่างกัน ใช่ไหม?
5. ท่านมีความรู ้สึกอย่างจริ งใจว่า เขาหรื อเธอเป็ นคนที่ดีที่สุดในโลกหรื อไม่?
6. ท่านมักรู ้สึกว่า เมื่อท่านอยูก่ บั บิดามารดาที่บา้ น ท่านไม่ค่อยมีความสุ ขใช่ใหม?
7. ท่านรู ้สึกใจเต้นระทึก เมื่อนึ กถึงเงินที่ตอ้ งใช้ในการแต่งงาน และภาระหน้าที่ในการ
เลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหม?
8. เมื่อท่านพบชายหรื อหญิงคนนั้น ท่านมักจะพิถีพิถนั ในเรื่ องแต่งตัว และระมัดระวัง
คาพูด ตลอดจนกิริยาท่าทางของท่านใช่ไหม?
9. คนส่ วนมากยอมรับว่า คนที่รักกันอย่างแท้จริ ง มักเล่าเรื่ องที่ท้ งั สองฝ่ ายสนใจสู่ กนั
ฟัง แต่เรื่ องที่หนักใจเช่นปั ญหาทางบ้าน ปัญหาของบิดามารดา โรงเรี ยนหรื อปัญหา
อื่น ๆ ในชีวติ ของท่าน ท่านปรับทุกข์กนั ในปั ญหาเหล่านี้ใช่หรื อไม่?
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10. สมมุติวา่ คนที่ท่านรัก เดินทางไปที่อื่น แล้วเขียนจดหมายรักฉบับหนึ่งให้ท่าน ท่าน
มักอวดจดหมายนั้นต่อเพื่อน ๆ ของท่าน ใช่ไหม?
คาตอบว่า “ใช่” คือข้อ 7 เพียงข้อเดียว นอกนั้นว่า ไม่ใช่ จงให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน เมื่อ
รวมคะแนนแล้วหากท่านได้ 70 - 100 คะแนน ความรักของท่านอาจเป็ นความรักที่แท้จริ ง หากท่านได้
50 - 60 คะแนน แสดงว่า ยังไม่แน่ใจ หากได้คะแนน 40 ลงไป แสดงว่า ท่านยังไม่มีความรักที่แท้จริ ง
เป็ นแต่เพียงความหลงเท่านั้น เหตุที่เป็ นดังนี้เพราะ
1. ความรักที่แท้จริ งจะไม่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด แต่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ส่ วนความหลงนั้นอาจเกิดขึ้น
ได้แม้เพียงครั้งแรกที่พบเห็น เช่นการหลงใหลดาราภาพยนตร์ นักร้อง หรื อคนที่ตอ้ งใจเขา บางคน
ถึงกับเพ้อฝันถึงคนที่เขาหลงใหล แต่ความหลงนี้มกั จะเป็ นอยูไ่ ม่นาน แล้วค่อย ๆ เลือนหายไป ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับความรักที่แท้จริ ง ที่ค่อย ๆ ทวีข้ ึน อย่างไรก็ตาม หากสิ่ งแวดล้อม และโอกาสอานวย
ความหลงใหลอาจยืดเยื้อ และเติบโตขึ้นเป็ นความรักได้
2. ความอิจฉามิได้เป็ นอาการของความรักอย่างแท้จริ ง เพราะความอิจฉาสามารถเกิดขึ้นได้ โดย
ที่ไม่ตอ้ งมีความรักเลย ความรักแท้จะทาให้จิตใจของคนที่รักหนักแน่นยิง่ ขึ้น
3. การละเมอเพ้อฝันใจเหม่อลอย หรื อการทอดถอนใจเพราะคิดถึงคนที่รัก จนเรี ยนและทางาน
ไม่ได้เต็มที่ ไม่ใช่ความรัก คนที่รักกันอย่างแท้จริ ง สามารถเรี ยนและทางานได้อย่างปกติ เพราะทราบว่า
ความสาเร็ จของตนจะนาความสุ ขไปสู่ คนที่ตนรัก เขาคิดถึงความสุ ขของฝ่ ายตรงกันข้ามมากกว่าคิดถึง
ความปรารถนาของตนเอง
4. ความรักที่แท้จริ งไม่จืดจาง เมื่อท่านอยูห่ ่างจากคนที่ท่านรัก ท่านก็ยงั คงรักเช่นเดิม แต่ความ
หลงจะนาความสงสัย ความไม่แน่ใจมาสู่ ท่าน เมื่อท่านอยูห่ ่างกัน แล้วความรู ้สึกรักนั้นจะค่อย ๆ หมด
ไป
5. ความหลงอาจทาให้ตาบอด เมื่อชายหรื อหญิงหลงเสน่ห์ในคนใดคนหนึ่ง เขาจะมองไม่เห็น
ข้อบกพร่ องของคนนั้น คิดว่าคนนั้นเป็ นคนที่ประเสริ ฐที่สุดในโลก แต่คนที่รักกันอย่างแท้จริ ง จะ
มองเห็นและยอมรับข้อบกพร่ องของอีกฝ่ ายหนึ่ง ด้วยใจปรารถนาอยากช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นให้ดี
ขึ้น
6. การรู ้สึกว่าท่านไม่มีความสุ ขใจ เมื่ออยูก่ บั บิดามารดาที่บา้ น มิได้แสดงว่า ท่านรักเขาหรื อเธอ
อย่างแท้จริ ง บางครั้ง ท่านอาจชอบเขาหรื อเธอ เพียงเพื่อหลีกหนีปัญหาทางบ้านเท่านั้น ความรักเช่นนี้มี
รากฐานที่ไม่มนั่ คงนัก
7. คนที่รักกันจะรู ้สึกใจเต้นระทึก เมื่อนึกถึงเงินและภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรในอนาคต
เพราะนัน่ แสดงว่าเขาเอาจริ งจังกับความรักนั้น ส่ วนคนที่เพียงแต่หลง จะไม่เป็ นห่วงถึงอนาคตเลย
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8. ความรักแท้ไม่ทาให้ท่านอึดอัดใจ เมื่อพบคนที่ท่านรัก หากท่านกลัวว่าการแต่งตัวไม่ดี หรื อ
รู ปร่ างหน้าตา จะทาให้อีกฝ่ ายหนึ่งคลายความรักลงนัน่ แสดงว่า ท่านยังไม่ได้รักกันอย่างแท้จริ ง ความ
รักแท้จริ งอยูท่ ี่การรักในตัวบุคคล มิใช่รักเครื่ องแต่งตัวหรื อกิริยาท่าทาง ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งแสร้งทาขึ้น
ความรักแท้ จะทาให้ท่านรู ้สึกสบายใจ เมื่ออยูต่ ่อหน้าคนที่ท่านรัก
9. คนที่รักกันอาจเล่าความทุกข์ลาบากสู่ กนั ฟังแต่การเล่าความทุกข์สู่กนั ฟัง ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ความรักเสมอไป จงอย่าปะปนความหลงกับความรัก และจงอย่าแต่งงานกับผูใ้ ด เพียงเพราะท่านเห็นใจ
ผูน้ ้ นั
10. ความรักเป็ นเรื่ องส่ วนตัว ระหว่างหนุ่มสาวที่รักกัน และเขาเทิดทูนความรักของกันและกัน
การอวดจดหมายหรื อการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวให้สาธารณชนรู ้ เป็ นการ
อวดตัว มากกว่ารัก
คาถามอีกข้อหนึ่งซึ่ งหนุ่มสาวทัว่ ไปชอบถามคือ รู ้ได้อย่างไรว่าเขา หรื อเธอรักเราอย่างแท้จริ ง
คาถามข้อนี้ตอบได้ยากเท่ากับคาถามที่วา่ รู ้ได้อย่างไรว่าเรากาลังตกอยูใ่ นความรักอย่างแท้จริ ง
หรื อไม่แต่จากประสบการณ์โดยทัว่ ไปของหนุ่มสาวที่รักกัน อาจให้แนวคิดเห็นดังต่อไปนี้
สาหรับผู้ชาย มักแสดงความรักของเขาออกมาโดยไม่ยากเกินไปนัก เมื่อเขาชอบหรื อรักใครคน
หนึ่งเขามักแสดงให้หญิงที่เขารักนั้นทราบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นชอบมองดูเธอ เอาอกเอาใจเธอเป็ น
พิเศษ ชอบอยูใ่ กล้ชิดเธอเสมอ ซื้ อของขวัญต่าง ๆ ให้เธอ เมื่อความสัมพันธ์แน่นแฟ้ นขึ้น ผูช้ ายอาจเขียน
จดหมายสารภาพความรู ้สึกในใจของเขาที่มีต่อเธอ หรื อบอกเธออย่างตรงไปตรงมา แต่เนื่ องจากผูช้ าย
สามารถแสดงความรู ้สึกต่อผูห้ ญิงได้ไม่ยากนัก ฝ่ ายหญิงจึงต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเพราะการกระทา
ทุกอย่างของฝ่ ายชาย อาจมิได้เกิดจากความแท้
หลักสาคัญก็คงเดิม คือ ความรักแท้ไม่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เป็ นไปตาม
ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ มิได้ถือความสวย ความหล่อ หรื อรู ปสมบัติเป็ นข้อใหญ่ แต่แสดงออกด้วยความ
อ่อนสุ ภาพ อดทนและเสี ยสละ กาลเวลาเป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะช่วยพิสูจน์ถึงความรักแท้ของผูช้ าย
สาหรับผู้หญิง อาจเป็ นการลาบากไม่นอ้ ยที่จะรู ้ถึงจิตใจของผูห้ ญิง เพราะผูห้ ญิงโดยทัว่ ไป เก็บ
ความรู ้สึกและความลับได้ดีกว่าผูช้ าย แม้บางครั้ง เธออาจชอบชายที่เธอคบเป็ นเพื่อนนั้นมาก แต่เธอจะ
ไม่แสดงออกมาให้เห็นเลย
ผูช้ ายจานวนไม่นอ้ ยล้วงความลับของผูห้ ญิงโดยวิธีเสี่ ยงเช่น เขียนจดหมายทาบทาม หรื อ
สารภาพรักโดยทางอ้อม เป็ นต้น แล้วสังเกตดูปฏิกิริยาของหญิงที่เขาชอบ แต่การเสี่ ยงเช่นนี้อาจไม่ค่อย
ดีนกั เพราะจะกลายเป็ นการเล่นกับความรัก เป็ นเหตุทาให้คนอื่นหมดความเคารพนับถือในตัวท่านได้
โดยทัว่ ไปผูห้ ญิงมักแสดงความรักออกมา โดยแสดงถึงความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ กล้ชิดท่านเชื่ อฟังและ
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เป็ นห่วงท่าน ฉะนั้นหากผูช้ ายที่ตนเยีย่ งสุ ภาพบุรุษ มีความอดทน รอคอยผูห้ ญิงที่ตนรักให้เวลาแก่เธอ
ในการพิจารณา และตัดสิ นใจอย่างเพียงพอท่านก็จะทราบถึงความรักแท้จริ งของเธอ ในเวลาที่ไม่นาน
เกินไปนัก
พระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ได้กล่าวถึงความรักของคริ สเตียน แต่ก็เป็ นภาพแห่งความรักแท้ที่
สวยงามที่สุดของหนุ่มสาว ข้อพระธรรมตอนนี้ อาจเป็ น “ตาชัง่ ” ที่ชงั่ ความรักแท้ของท่าน ซึ่ งท่าน
สามารถพิจารณา จากพระธรรมตอนนี้วา่ ท่านกาลังรักใครคนหนึ่ง หรื อใครคนหนึ่งกาลังรักท่านอย่าง
แท้จริ งหรื อไม่
“....ความรักนั้นก็อดทน และกระทาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่ได้
กระทาสิ่ งอันเป็ นที่น่าอายกระดาก ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจาความผิด
ไม่ยนิ ดีในการประพฤติผิด แต่มีความยินดีในการประพฤติชอบ ไม่แคะได้คุย้ เขี่ยความผิดของเขา และ
เชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอ และมีความหวังอยูเ่ สมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง (1โคริ นธ์ 13:4-7)
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การเลือกคู่ครอง
“อย่าเป็ นคนเขลา แต่จงเข้าใจว่าน้ าพระทัยขององค์พระผูเ้ จ้านั้นเป็ นอย่างไร” (เอเฟซัส 5:17)
สาหรับคริ สเตียนที่รักพระเจ้า ต้องการปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระองค์ทุกอย่าง ปั ญหาข้อ
ใหญ่ที่สุดของเขาเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง คือการรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า เขาอยากรู ้วา่ พระเจ้าทรง
ต้องการให้เขาแต่งงานกับผูใ้ ด หรื อคนใด เป็ นคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ นคู่ครองของเขา เพราะชีวติ ที่
มีความสุ ขที่สุด คือชีวติ ที่ดาเนินตามพระทัยพระเจ้า และคู่ครองที่ดีที่สุดสาหรับท่าน คือคู่ครองที่พระ
เจ้าพอพระทัย
ในพระคัมภีร์มีตวั อย่างที่ดีตวั อย่างหนึ่ง เกี่ยวกับการเลือกคู่ครองตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ได้แก่ อับราฮัม เลือกคู่ครองให้แก่อิสอัคบุตรของตน (ปฐมกาลบทที่ 24) แม้ประเพณี ต่าง ๆ ในเรื่ องนี้จะ
แตกต่างกับประเพณี ของเรา แต่หลักการทัว่ ๆ ไปก็คงเดิม ซึ่ งเราพอจะสรุ ปหลักสาคัญได้สามประการ
คือ

หนึ่ง เลือกตามพระทัยทีแ่ จ่ มชั ดของพระเจ้ า
อับราฮัมอาจรู ้จกั หญิงสาวหลายคน ที่มีรูปร่ างสวยงาม และมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็ นคู่ครอง
ของอิสอัคแต่อบั ราฮัมไม่ทราบว่า หญิงสาวคนใดเป็ นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัย สิ่ งแรกที่อบั ราฮัมทา
คือ พิจารณาดูน้ าพระทัยของพระเจ้าก่อน ได้แก่ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่ตรัสว่า อย่าแต่งงาน
กับชนต่างชาติ น้ าพระทัยที่แจ่มแจ้งข้อนี้ แม้จะไม่ทาให้อบั ราฮัมทราบถึงหญิงสาวที่เฉพาะเจาะจง แต่ก็
เป็ นการเริ่ มต้น และเป็ นการเบิกทางให้อบั ราฮัมไปสู่ เป้ าหมายที่ถูกต้อง เมื่อเขาอยูใ่ นทางที่ถูกต้องของ
พระเจ้าแล้ว เขาก็แน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงนา และสามารถกล่าวแก่คนใช้ของเขาด้วยความมัน่ ใจว่า “พระ
เจ้าองค์น้ ีจะใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า” (ปฐมกาล 24:7)
หนุ่มสาวส่ วนมากมักถามในทานองเดียวกันว่า “ทัว่ โลกมีผชู ้ ายและผูห้ ญิงจานวนล้าน ๆ เช่นนี้
จะทราบได้อย่างไรว่า คนไหนเป็ นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้แก่เรา”
หลักข้อแรกของอับราฮัมคือ ทาตามน้ าพระทัยที่แจ่มชัดของพระเจ้า
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” (2 โค
ริ นธ์ 6:14) หรื ออย่าแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คริ สเตียนน้ าพระทัยที่แจ่มชัดข้อนี้ ได้เบิกทางหนึ่งให้ท่าน
ช่วยให้การเลือกของท่านอยูใ่ นวงแคบลง อย่างน้อยที่สุด ทาให้ท่านทราบว่า คู่ครองของท่านอยูใ่ นกลุ่ม
คริ สเตียน หากท่านดาเนินตามพระทัยของพระเจ้าข้อนี้ นับว่าท่านกาลังอยูใ่ นทางที่ถูกต้อง และท่าน
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สามารถอ้างคาสัญญาของพระเจ้าได้ดว้ ยความมัน่ ใจว่า “เราจะสั่งสอนและแนะนาท่านตามที่ท่านจะไป”
(สดุดี 32:8)
บางคนถามว่า คาสอนข้อนี้ไม่ทาให้คริ สเตียนเป็ นคนใจแคบไปหรื อ
ชีวติ สมรส มิใช่เป็ นความสัมพันธ์เพียงฝ่ ายร่ างกายของสามีภรรยาเท่านั้น แต่เป็ นความสัมพันธ์
ทุกฝ่ ายซึ่ งได้แก่ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ชีวิตสมรสจะขาดความสุ ขที่แท้จริ ง หากคู่สมรสไม่สามารถ
ร่ วมใจกัน หรื อมีอุดมคติและรสนิยมไม่ตรงกัน ประดุจวัวสองตัวที่เทียมแอกด้วยกัน หากวัวตัวหนึ่ง
ชอบเดินทางขวาอีกตัวหนึ่งชอบเดินทางซ้าย ท่านคงจะนึกภาพออกว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระธรรมอาโมส
สอนว่า “ทั้งสองจะดาเนินด้วยกัน ถ้าเขาทั้งสองไม่พร้อมใจกันจะได้หรื อ” (3:3) ความแตกต่างกันใน
ด้านศาสนาไม่เพียงแต่สร้างความลาบากใจให้แก่คู่สมรส ยังนาความยุง่ ยากมาสู่ เขาในการอบรมสัง่ สอน
บุตรในอนาคตด้วย คาสอนข้อนี้จึงไม่เพียงแต่จะเป็ นข้อสอนใจสาหรับคริ สเตียนเท่านั้น หากยังเป็ นข้อ
เตือนใจสาหรับคนทัว่ ไปด้วย
คริ สเตียนบางคนกล่าวว่า เมื่อแต่งงานแล้วจึงค่อยนาคู่ครองของตนให้เป็ นคริ สเตียนไม่ได้หรื อ
ผูท้ ี่ให้เหตุผลเช่นนี้มกั จะพบความผิดหวัง เพราะช่วงระยะเวลาที่หนุ่มสาวรักกันมากที่สุด และเอาอก
เอาใจซึ่ งกันและกันมากที่สุด คือระยะเวลาก่อนแต่งงาน หากท่านไม่สามารถชักชวนให้อีกฝ่ ายหนึ่ง ให้
เป็ นคริ สเตียนในระยะนั้นได้ก็ยากที่จะนาเขาเมื่อแต่งงานแล้ว หนุ่มสาวจานวนไม่นอ้ ยไม่ยอมฟังคา
ตักเตือนของพระเจ้า หลังจากแต่งงานแล้ว ไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถชักชวนอีกฝ่ ายหนึ่ง ให้เชื่อในองค์
พระเยซูคริ สต์ แม้แต่ตวั เขาเองก็ค่อย ๆ ห่างเหิ นจากพระเจ้า และละทิ้งความเชื่อของเขาไปในที่สุด
แต่การแต่งงานกับคริ สเตียนนั้น ท่านต้องพิจารณาด้วยว่า เขาหรื อเธอเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง
หรื อไม่ ไม่ใช่เป็ นคริ สเตียนเพียงแต่ปาก เพื่อจะทาตามความพอใจของท่านเท่านั้น ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนใน
ลักษณะนี้จะละทิ้งความเชื่อของเขาอย่างง่ายดาย เมื่อเขาได้สิ่งที่เขาปรารถนาแล้ว
การไม่ “เทียมแอก” กับคนที่ไม่เชื่อ จึงไม่เป็ นการใจแคบ แต่เป็ นประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้ชื่อว่า ท่านถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าเพราะท่านเชื่ อฟังคาสั่งของพระองค์
พระเจ้าตรัสว่า “ด้วยว่าผูท้ ี่ให้เรามีเกียรติยศ เราจะให้เกียรติยศแก่ผนู ้ ้ นั ” (1 ซามูเอล 2:30)
หากบังเอิญเยาวชนคริ สเตียนคนใด มีคู่รักที่ไม่ใช่คริ สเตียนแล้ว ท่านจะต้องเลือกเอา ระหว่าง
การนาคู่รักของท่าน ให้เชื่ อพระเยซูคริ สต์ก่อนแต่งงานกับการตัดความสัมพันธ์กบั เขา เพื่อเห็นแก่พระ
คริ สต์การกระทาเช่นนี้ เป็ นการยากมาก และอาจเป็ นการทารุ ณต่อความรู ้สึก แต่หากท่านต้องการให้พระ
เยซูคริ สต์เป็ นหลักในการดาเนินชีวติ สมรสของท่าน ท่านจาเป็ นต้องตัดสิ นใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไอวาฟิ ชเชอร์ ได้กล่าวเป็ นพยานถึงประสบการณ์อนั ขมขื่นของเธอในเรื่ องนี้วา่ ....
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“ในวัยสาว ข้าพเจ้าเลือกเดินทางชีวติ ตามใจตนเอง จนได้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้เป็ นบุตรของ
พระเจ้าเป็ นเพราะเหตุน้ ีเอง ที่ขา้ พเจ้าได้นาความปวดร้าวมาสู่ บุตรของตนเอง
สาหรับคริ สเตียนสาวทุกคนที่กาลังตัดสิ นใจว่าจะแต่งงานกับคนรักที่ไม่เป็ นคริ สเตียนดีหรื อไม่
นั้นข้าพเจ้าขอแนะนาว่า แม้ เธอรักเขาก็จงอย่าแต่ งงานกับเขาเลย ชีวิตเธอยังอยูใ่ นวัยสาวสดชื่น มี
ชีวติ ชีวาและสุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์ ในส่ วนลึกของเธอกาลังเรี ยกร้องความสัมพันธ์สนิทสนมกับเพศ
ตรงข้ามอยูท่ ุกขณะ ความต้องการเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผดิ เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้มีความรู ้สึก
เช่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เธอเป็ นคริ สเตียน เธอได้รับการอบรมสั่งสอนให้ดาเนิ นชีวติ ใน
แนวทางที่ดีของคริ สเตียน เธอรู ้แล้วว่าพระเจ้าทรงสอนเธออย่างไร เกี่ยวกับความสนุกสนานฝ่ ายโลกนี้
“หญิงที่ปล่อยตัวไปในความสนุกสนานก็เท่ากับตายทั้งเป็ น” (ดู 1 ทิโมธี 5:6)
ในชีวติ คริ สเตียนเธอรู ้วา่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่าง ๆ นั้นอาจนาความขมขื่น ปวดร้าวมา
สู่ ชีวติ ได้ เธอรู ้ดีวา่ เธอจะเข้าเกลือกกลั้วกับความผิดบาปโดยไม่ทาให้พระเจ้าเศร้าพระทัยนั้น เป็ นไป
ไม่ได้ การปล่อยตัวปล่อยใจให้สนุกสนานทางโลกนั้น แม้เพียงครั้งเดียวก็ตาม อาจจะทาลายคาพยาน
ของเธอเอง ที่เฝ้ ารักษามาแรมปี ให้ไร้ความหมายไป ซึ่ งเธอคงไม่ประสงค์ที่จะทาเช่นนั้น
ความเป็ นสาวเป็ นโสดอาจไม่จีรัง แน่นอนที่สุดไม่ชา้ หรื อเร็ ว ชายใดชายหนึ่งต้องผ่านมาใน
ชีวติ ของเธอเป็ นแน่ เขาอาจจะเป็ นคนมีไหวพริ บ เป็ นคนรู ปหล่อเป็ นเพื่อนที่ดี พูดจาไพเราะ เฝ้ าป้ อยอ
แต่คาที่รื่นหูหวั ใจของเธอกาลังเรี ยกร้องหาความสัมพันธ์กบั เพศตรงกันข้ามอยู่ ดังนั้น จึงไม่แปลกอันใด
ที่เธอจะรับเขามาเป็ นเพื่อนด้วย เธอจะรู ้สึกว่า เขาอาจเป็ นเพื่อนคนเดียวเท่านั้น ที่เธออยากจะร่ วมชี วติ
ด้วยก็ได้ แต่ปัญหาสาคัญอยูท่ ี่วา่ เขาเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า? หากไม่เป็ นคริ สเตียน เขามีแนวโน้มที่จะ
เป็ นคริ สเตียนหรื อไม่?
สิ่ งแรกที่ศตั รู ฝ่ายจิตวิญญาณจะบอกเธอก็คือ เขาคงจะเปลี่ยนเป็ นคริ สเตียน หลังจากเธอ
แต่ งงานกับเขาแล้ ว แต่เขาอาจไม่เปลี่ยนแปลงเลย แม้แต่นิดเดียวข้าพเจ้ารู ้ เพราะข้าพเจ้าเคยได้รับ
ประสบการณ์อนั ขมขื่นนี้มาก่อน ข้าพเจ้าบอกตัวเองว่า ข้าพเจ้าจะเป็ นภรรยาที่ดีที่สุด ข้าพเจ้าจะพยายาม
เป็ นตัวอย่างที่ภรรยาที่ดีพึงกระทา ข้าพเจ้าคิดด้วยความแน่ใจว่า หากข้าพเจ้าเป็ นภรรยาที่ดีแล้วเขาคงจะ
เป็ นคริ สเตียน ในภายหลังเมื่อแต่งงานแล้วเป็ นแน่
แต่นี่เป็ นคาหลอกลวงของมารต่างหาก แม้วา่ เธอจะมอบหัวใจให้เขาจนหมดสิ้ น เพื่อแสดงว่า
เธอรักเขาอย่างมัน่ คงก็ตาม เขาอาจจะตัดสิ นอย่างแน่วแน่ยงิ่ กว่าแต่ก่อนว่า จะทาตามใจปรารถนาของ
เขา เขาก็รู้วา่ เธอเองก็ได้กระทาผิดแล้ว ที่เธอได้ยอมแต่งงานกับเขาทั้ง ๆ ที่รู้วา่ ผิดพระประสงค์ของพระ
เจ้า
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เขารู ้ดีวา่ เธอได้ทาผิดต่อชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเธอเองแล้ว เขารู ้และเห็นคุณสมบัติตา่ ง ๆ ของ
เธอและปรารถนาจะแต่งงานด้วยเพราะคุณสมบัติน้ นั เขาจะยอมรับความเป็ นคริ สเตียนของเธอ และ
ยอมแต่งงานกับเธอ เพื่อสนองความใคร่ ของตนเอง (เพราะว่าจิตใจของมนุษย์น้ นั ชัว่ ช้าและเห็นแก่ตวั
เมื่อไม่มีพระคริ สต์) เมื่อแต่งงานแล้ว ไม่ชา้ ไม่นานเขาจะเริ่ มไม่พอใจ และไม่มีความสุ ขในวิถีทางแห่ง
ชีวติ คริ สเตียนของเธอ แต่เขากระหายในตัวเธอ สาหรับความหฤหรรษ์ฝ่ายโลกเท่านั้น
เชื่อข้าพเจ้าเถอะ เมื่อเธอและเขาแต่งงานกันและมีบุตรแล้ว เธอจะรู ้สึกทันทีวา่ บุตรที่เกิดมานั้น
เป็ นดวงวิญญาณที่เธอต้องรับผิดชอบ เธอคิดว่าเธอจะต้องนาเด็กนั้นไปโบสถ์เป็ นประจา นี่เอง คือ
จุดเริ่ มต้นที่จะนาความปวดร้าวมาสู่ ครอบครัว
เธอพร้อมที่จะไปโบสถ์ตามลาพังหรื อยัง แน่นอนเธอจะต้องไปตามลาพัง และการทะเลาะเบาะ
แว้งจะต้องติดตามมา เมื่อเธอยืนหยัดในชีวิตคริ สเตียนของเธอ เพื่อเห็นชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเธอเอง
และของบุตรดังนั้น ความรักความผูกพันอันแนบแน่นที่เธอมอบให้เขาจึงย่อมคลายลงไป เขาจะไม่
พอใจในความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณอันเข้มแข็งของเธอที่มีต่อพระเจ้า
ซึ่ งกีดกั้นเขาเสี ยจากความ
สนุกสนานของฝ่ ายโลก เธอจะยังคงรักเขาเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ แต่ในขณะเดียวกัน เธอคงก็ได้รับ
ความขมขื่น เพราะเห็นแก่ความรักของเธอที่มีต่อพระเจ้า เพื่อสามีและเพื่อบุตรของเธอเช่นเดียวกัน
บุตรของเธอเหล่านั้น เปรี ยบเสมือนดินเหนียวที่พระเจ้าประทานให้เธอ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วิถีทางของพระองค์ แต่งานปั้ นอนาคตบุตรของเธอ จะประสบอุปสรรคหลายอย่าง เพราะเธอจะได้รับ
การต่อต้านจากสามีของเธอเอง เธอจะเป็ นภรรยาที่ดีที่สุดของเขาไม่ได้ หากเขาไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
ความจริ งที่วา่ เธอจะเป็ นภรรยาที่ดีที่สุดของเขาได้น้ นั เป็ นความคิดที่แปลกเหลือเกิน หากว่าเขาเป็ นคนมี
ศีลธรรมจรรยา ก็อาจเป็ นไปได้และสมควรที่เขาจะได้รับการยกย่องชมเชย แต่หากไม่เป็ นอย่างนั้น เธอ
จะพบว่า เธอจะตกเป็ นทาสความใคร่ ของเขามากยิง่ ขึ้นทุกที
เธอจะต้องเป็ นภรรยาที่ดี การหาความสุ ขกับสามีน้ นั ไม่ใช่สิ่งที่ผดิ แต่จิตใจที่ยงั ไม่ได้บงั เกิด
ใหม่ จิตใจที่ยงั ไม่ได้รับความพึงพอใจในพระคริ สต์ จะทาให้เขาหลงระเริ งอยูใ่ นเรื่ องเพศจนเกินไป เขา
จะใช้มนั ทดแทนกับสิ่ งที่เขาขาดไปในชีวติ เธออาจคิดว่า ข้าพเจ้ากาลังพูดถึงสามีที่เกลียดภรรยาของตน
เปล่าเลย เขายังรักเธออยู่ รักคุณสมบัติต่าง ๆ ของเธอ แต่จิตใจที่ยงั ไม่ได้เกิดใหม่ของเขาจะทาให้ความ
รักนั้นสู ญหายไป แต่เธอกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานหากว่าเธออธิ ษฐานเพื่อเขาเสมอ
ข้าพเจ้าเองรักพระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจ ข้าพเจ้าขอสรรเสริ ญพระองค์ ที่ทรงช่วยข้าพเจ้าในกรณี
ต่าง ๆ หลายอย่าง ข้าพเจ้ารู ้วา่ พระเจ้าจะทรงทาทุกวิถีทาง ที่จะนาสามีของเธอหันมาหาพระเจ้า
แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ให้มีอิสระเสรี ในการตัดสิ นใจ สามีของเธอจะต้องตัดสิ นใจเอาเอง
เธอพร้อมที่จะรอเป็ นเวลาถึง 30 หรื อ 40 ปี คอยท่าเวลาที่สามีของเธอจะหันกลับมาหาพระเจ้า หรื อเธอ
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จะต้องชดใช้การกระทาผิดที่เธอไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพราะพระองค์ตรัสไว้วา่ “ท่ านอย่ าเข้ าเทียมแอกกับ
คนที่ไม่ เชื่ อ” เมื่อเราไม่ยอมฟังพระเจ้า เราก็ตอ้ งชาระหนี้แอกที่เรานามาเทียมกับชีวติ ของเราเอง ใน
ลักษณะนี้น้ นั เป็ นผลมาจากการที่เราอยากทาตามใจของเราเอง
เธอจะรู ้สึกและคิดเสมอว่า ไม่วา่ จะต้องเสี ยสละสักปานใดก็ตามเธอจะต้องรักเขา อธิ ษฐานเพื่อ
เขา จนเขาได้หนั มาหาพระเจ้า จนกระทัง่ “วาระสุ ดท้ายของชีวติ ”
ชายที่รักของเธอผูน้ ้ ี คือบิดาของบุตรของเธอเอง เขามีสิทธิ ที่จะเป็ นที่รักของลูก ๆ เธอก็เช่นกัน
ควรสอนให้บุตรรักเขาด้วย แต่หากว่าเขาทาในสิ่ งที่ลูกขาดความนับถือเขาแล้ว เธอก็ไม่สามารถบรรเทา
ความรู้สึกอันขมขื่นของเขาได้เลย
ครั้งหนึ่งเธอตั้งใจไว้วา่ จะให้พระองค์เป็ นใหญ่ในชี วติ เธอพึ่งพิงพระเจ้าเสมอ และเดี๋ยวนี้เธอก็
ต้องให้พระองค์เป็ นอันดับแรกในชีวติ ของเธอเสมอไปด้วย
จงหยุดคิดไตร่ ตรองให้ดี แม้วา่ ความขมขื่นปวดร้าว ความโศกเศร้า จะประดังเข้ามาในชีวติ ของ
เธอมากเพียงใดก็ตาม จงมอบไว้กบั พระเจ้า ให้พระองค์ทรงเป็ นใหญ่ในชีวิตของเธอ ขอเตือนอีกครั้งว่า
หากเธอรักชายที่มิได้เป็ นคริ สเตียนแล้ว ก็จงหักใจเสี ย เพราะทั้งเธอและเขาจะไม่มีความสุ ขเลยจนกว่า
เขาจะรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ข้าพเจ้ามีขอ้ แนะนาประการหนึ่งคือ เขาอาจแกล้งมาเป็ นคริ สเตียน หรื อทาท่าสนใจเรื่ องของ
พระเจ้าเพื่อแต่งงานกับเธอ แล้วหันกลับในไม่ชา้ ไม่นานก็ได้ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือรอเท่านั้น รอ
จนกว่าจะแน่ใจว่าการตัดสิ นใจของเขานั้น บริ สุทธิ์ จริ งหรื อหลอกลวง จงให้เวลาเขา เพื่อเขาจะได้เจริ ญ
ขึ้นในพระคริ สต์เสี ยก่อน
ข้าพเจ้าพบ หนุ่มสาวคู่หนึ่งประสบกับปั ญหานี้ในระหว่างที่เขาทั้งสองเริ่ มมีนดั กัน หญิงสาวได้
บอกกับชายหนุ่มว่า เธอจะไม่แต่งงานกับเขาเป็ นอันขาด หากว่าเขาไม่รับเชื่อพระเยซูคริ สต์เสี ยก่อน ชาย
หนุ่มรักเธอมากและต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ระยะเวลาอันยาวนานได้เป็ นข้อ
พิสูจน์วา่ เขามีความจริ งใจในการรับเชื่อพระเยซูจริ ง ภายหลังเขาทั้งสองได้แต่งงานกันและครองชีวิต
สมรสอย่างมีความสุ ข ชีวติ สมรสของเขาทั้งสองอาจจะไม่ราบรื่ นอย่างนี้ หากว่าฝ่ ายหญิงไม่ยนื หยัด
อย่างมัน่ คงเสี ยก่อน
ในะระยะการตัดสิ นใจที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของเธอเช่นนี้ จงมอบทุกสิ่ งไว้กบั พระเจ้าและหาก
ว่าเขายังไม่เป็ นคริ สเตียน ก็อย่าเพิง่ แต่ งงานกับเขาเป็ นอันขาด

สอง พิจารณาด้ วยสติสัมปชัญญะ
เมื่ออับราฮัมทาตามน้ าพระทัยที่แจ่มชัดของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงนาคนใช้ของอับราฮัม มาถึง
เมือง ๆ หนึ่งซึ่งญาติพี่นอ้ งของอับราฮัมอาศัยอยู่ ณ ที่นนั่ คนใช้ของอับราฮัมใช้สติปัญญาซึ่ งได้รับจาก
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พระเจ้าในการเลือกคู่ครองให้แก่อิสอัค เขาทราบถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีตอ่ อับราฮัมและทราบว่า
อิสอัคจะเป็ นคนรับพระพรต่อจากบิดา การเลือกภรรยาให้แก่นาย จึงต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง
ที่สุด
คนใช้ของอับราฮัมพิจารณาถึง ความอ่อนหวาน ความเป็ นคนใจกว้าง ความขยันหมัน่ เพียรและ
การมีน้ าใจรับรองแขกของหญิงสาวที่จะเป็ นคู่ครองของนาย จึงได้อธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงนาให้เขาพบ
หญิงซึ่ งมีคุณสมบัติดงั กล่าว และพระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขา
โปรดเข้าใจความจริ งที่วา่ พระเจ้าไม่ทรงจัดคู่ครองให้แก่คนหนึ่งคนใด ตั้งแต่เขายังอยูใ่ นครรภ์
หรื อตั้งแต่เขายังเด็กอยู่ เหมือนดังประเพณี ด้ งั เดิมของเราที่บิดามารดาจะจัดคู่ครองให้แก่บุตรโดยไม่มี
ทางเลือกเลย เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ประทานอิสระเสรี ในการเลือกและตัดสิ นใจให้แก่
มนุษย์ และประทานสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ใช้ในการเลือกและการตัดสิ นใจในการเลือกคู่ครอง ก็
เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงให้อิสระเสรี ในการเลือกคู่ที่เหมาะสมกับเรา และที่ทาให้พระองค์พอพระทัย
สาหรับคริ สเตียนที่เชื่ อพึ่งไว้วางใจในพระเจ้า ยอมให้พระองค์มีส่วนในชีวติ รักของเขา พระองค์จะทรง
ช่วยเขา เพื่อการเลือกและการตัดสิ นใจของเขาจะได้ไม่ผิดพลาด
ในการพิจารณาเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับท่าน นอกจากท่านจะต้องแน่ใจว่า เขาเป็ นคริ สเตียน
หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติขอ้ แรกแล้ว ท่านจะต้องพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้ให้รอบคอบ
1. ความรัก ท่านรักกันและกันอย่างแท้จริ งหรื อไม่ จงอย่าแต่งงานเพราะความเห็นใจหรื อ
สงสารเท่านั้น
2. รสนิยม ท่านมีรสนิยมคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด เช่น เกี่ยวกับความเป็ นอยูภ่ ายในบ้าน
อาหาร ดนตรี การคบมิตร อาชีพ สังคม ฯลฯ ท่านยิง่ มีรสนิยมคล้ายคลึงกันมากเพียงใดก็ยงิ่ มีความ
เหมาะสมมากเพียงนั้น
3. ความประพฤติ คนทัว่ ไปพูดถึงเขาหรื อเธออย่างไรบ้าง เขาหรื อเธอเป็ นคริ สเตียนที่ทาตาม
คาสั่งของพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรื อไม่ เขาหรื อเธอเป็ นคนประหยัด ขยันหมัน่ เพียร ซื่ อสัตย์
หรื อไม่ ฯลฯ
4. ความเป็ นผู้ใหญ่ ความคิดและการกระทาของเขาหรื อเธอเป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอไหม เขาเป็ น
ผูใ้ หญ่เพียงพอที่จะรับผิดชอบในครอบครัวไหม ความเป็ นผูใ้ หญ่น้ ี ไม่ข้ ึนอยูก่ บั อายุเสมอไป บางคน
อายุเข้าสู่ วยั กลางคนแล้ว แต่ยงั มีความคิดและการกระทาที่เหมือนเด็ก
5. การศึกษา แม้ความรักจะไม่มีพรมแดนขวางกั้น แต่การศึกษาต่างกันเกินไป ก็จะนาความ
ลาบากใจมาสู่ คู่สมรส เพราะความคิด รสนิยมและการปฏิบตั ิตนของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั การศึกษาไม่

23

น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่ ายชายควรมีการศึกษาและวิชาความรู ้มากกว่าฝ่ ายหญิง เพื่อจะเป็ น “ศีรษะ”
ของภรรยาได้
6. สติปัญญา บางคนอาจได้รับการศึกษาน้อยแต่มีสติปัญญาไหวพริ บเฉี ยบแหลม ซึ่ งบางครั้งก็
ดีกว่าคนที่ได้รับการศึกษาสู งเสี ยอีก
7. สุ ขภาพ บางคนอาจคิดว่า สุ ขภาพไม่ค่อยสาคัญ ในระหว่างที่รักกันหนุ่มสาวอาจคิดเช่นนั้น
แต่เมื่อแต่งงานแล้วเขาจะคิดถึงความสาคัญทางด้านนี้ ในการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ในครอบครัว
นายแพทย์อาจแนะนาบางคนมิให้แต่งงานเพราะจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของเขา
8. ฐานะของครอบครัว คนที่มีฐานะต่างกันมักได้รับการฝึ กฝนอบรมในความเป็ นอยู่ และ
รสนิยมที่ต่างกัน หนุ่มสาวที่มาจากครอบครัวที่มีความเป็ นอยูต่ ่างกันมาก มักพบความลาบากในการ
ปรับปรุ งตัวให้เข้ากันและกัน
9. เป้าหมายในชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริ สเตียนที่ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ควรจะ
พิจารณาเรื่ องนี้ให้มาก คู่ครองที่ไม่มีเป้ าหมายในชีวติ เหมือนกันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าในชีวิตของท่าน
10. เชื้อชาติ คู่สมรสมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุ งให้เข้าซึ่ งกันและกันอยูแ่ ล้ว หากคู่ครองมีเชื้อชาติ
และสัญชาติที่ต่างกัน ซึ่ งหมายถึงความแตกต่างทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และรสนิยม เขาจะพบ
ความลาบากในการปรับปรุ งตัวมากยิง่ ขึ้น และอาจพบความลาบากในการอบรมสั่งสอนบุตรภายหลัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนุ่มสาวซึ่ งมีผวิ และขนบธรรมเนียมต่างกันมาก ควรจะพิจารณาเรื่ องนี้อย่างถี่ถว้ น
11. อายุ คู่สมรสไม่ควรมีอายุห่างกันมากนัก โดยทัว่ ไปผูช้ ายควรมีอายุมากกว่าผูห้ ญิง 2-3 ปี
หาก ผูช้ ายมีอายุห่างกว่าผูห้ ญิงมากก็ควรไม่เกิน 10 ปี หากผูห้ ญิงอายุมากกว่าผูช้ ายก็ควรไม่เกิน 3-4 ปี
12. รู ปร่ าง เช่น ความสู ง ความใหญ่ แม้รูปร่ างจะไม่เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุด แต่ก็มีส่วนนา
ความสุ ขใจมาสู่ คู่สมรส เช่นเวลาที่อยูท่ ่ามกลางสาธารณชน หากสามีอว้ นและใหญ่มาก แต่ภรรยาผอม
และเล็ก อาจจะเป็ นจุดเด่น ซึ่ งจะนาความเคอะเขินมาสู่ สามีภรรยาคู่น้ นั ได้
ข้อแนะนาที่กล่าวมานี้ เป็ นเพียงแนวทางช่วยในการพิจารณาของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เป็ นกฎซึ่ ง
ท่านจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดทุกข้อ และแม้แต่กฎต่าง ๆ ก็ยงั มีขอ้ ยกเว้น ฉะนั้น หาก
ท่านพบข้อใดที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับท่าน จงอย่าเป็ นห่วงมากเกินไป เพราะยากนักที่ท่านจะหาคู่ครองที่
ดีครบถ้วนทุกประการ ดังที่ท่านปรารถนาได้ แต่หากท่านสามารถเลือกคู่ครองที่ใกล้เคียงกับข้อแนะนา
ต่าง ๆ ที่เสนอมานี้ได้ยงิ่ มากเพียงใด ท่านก็จะได้คู่ครองที่เหมาะสมมากเพียงนั้น
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สาม อธิษฐานรอคอย
เชื่อว่าอับราฮัม อิสอัคและคนใช้ตา่ งอธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องนี้มาก ในการอธิ ษฐานเพื่อคู่ครอง ท่าน
ต้องแน่ใจว่า ท่านไม่ให้ความคิดความปรารถนาของท่านเอง มีอานาจเหนื อจิตใจของท่าน จนท่านไม่
สามารถทราบน้ าพระทัยที่แท้จริ งของพระเจ้า จงมีความกระหายที่จะทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า และ
ทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ โดยพยายามไม่เข้าข้างตัวเอง และรอคอยการทรงนาของพระองค์ดว้ ย
ความอดทน แล้วพระองค์ก็ทรงสาแดงพระทัยของพระองค์ให้ท่านทราบ ในทางที่ท่านอาจไม่เข้าใจและ
นึกฝันมาก่อนโดยทัว่ ไปหากคนที่ท่านอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า
เป็ นคนที่ถูกต้องตามพระทัยของ
พระองค์ ท่านก็จะได้รับความสุ ขความสงบใจและมัน่ ใจอย่างบอกไม่ถูก แต่หากคนนั้นไม่ใช่น้ าพระทัย
ของพระเจ้าแล้ว แม้ท่านจะพยายามพูดกับตัวเองว่า เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ส่ วนลึกในจิตใจของท่าน
จะเกิดการดิ้นรนต่อสู ้กระวนกระวาย สงสัย ขาดความมัน่ ใจและสันติสุขที่แท้จริ ง
จงอย่าพิจารณาเลือกคู่ครอง กระชั้นชิดกับพิธีสมรสมากนัก เพราะระยะเวลาอันสั้นอาจทาให้
ไตร่ ตรองไม่รอบคอบ แต่จงเริ่ มต้นพิจารณาและอธิ ษฐานก่อนที่ท่านจะนึกชอบหรื อสนใจคนหนึ่งคน
ใด จงมอบเรื่ องนี้ให้อยูใ่ นการทรงนาของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง อย่ากลัวว่า พระเจ้าจะทรงนาท่านไปสู่ คน
ที่ท่านไม่ชอบ ทางของพระเจ้าและการทรงนาของพระองค์ เป็ นทางที่ดีที่สุดเสมอ อิสอัคไม่เคยพบริ บา
คามาก่อน แต่เขาเชื่อการทรงนาของพระเจ้า แล้วเขาก็ได้ภรรยาซึ่ งพระคัมภีร์บนั ทึกว่า “นางคนนี้สวยน่า
ชม” (ข้อ 16)
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เมือ่ รักมีอุปสรรค
เขาเป็ นชายหนุ่มคริ สเตียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นต่างประเทศ เมื่อถึงกลางปี ที่สามแห่งการศึกษา
ของเขาและเพื่อนร่ วมชั้นสองคนได้อธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องคู่ครอง และในปลายปี การศึกษานั้นเอง เขาก็สนใจ
และชอบเพื่อนหญิงร่ วมชั้นของเขาคนหนึ่ง
ความจริ งเขารู ้จกั และชอบเพื่อนหญิงคนนั้น ตั้งแต่เขาเพิง่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น
เพราะเขาทั้งสองต่างชอบดนตรี มีโอกาสร้องเพลงและเล่นดนตรี ดว้ ยกันบ่อย ๆ แต่ความรู ้สึกนึกรักเพิ่ง
เกิดขึ้น หลังจากที่เขาได้อธิ ษฐานทูลขอการทรงนาจากพระเจ้าแล้ว
เวลานั้นเองเขาเริ่ มขบคิด และพิจารณาความรักที่เกิดขึ้นในใจของเขาอย่างจริ งจัง เพื่อนหญิงคน
นั้นมีรูปร่ างหน้าตาสวยพอใช้ได้ เป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้า มีความปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
ในอนาคต ซึ่ งตรงกับความปรารถนาของเขา พูดถึงด้านวิชาความรู ้ ก็ทดั เทียมกัน ทางด้านความ
ประพฤติก็จดั อยูใ่ นขั้นดี เป็ นคนเชื่ อฟังผูป้ กครอง รักษากฎวินยั ของสถาบันการศึกษาอย่างเคร่ งครัด
สันทัดในงานบ้านงานครัว แต่เป็ นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์ เมื่อพิจารณาตามหลักทัว่ ไปแล้วเพื่อนหญิงคน
นั้นเหมาะสมที่จะเป็ นคู่ครองของเขาในอนาคต และเชื่อว่า คงเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
แต่เมื่อเขานึกถึงปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เขาก็เริ่ มรู ้สึกท้อใจในความรักนั้น เพราะ
1. ปั ญหาที่สาคัญที่สุด คือเขาทั้งสองมีเชื้อชาติและสัญชาติต่างกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่
เหมือนกัน อาจเป็ นการยากสาหรับเพื่อนหญิงของเขา ที่จะปรับปรุ งตัวเองให้เข้ากับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของประเทศของเขา
2. ฐานะความเป็ นอยูข่ องฝ่ ายหญิง ร่ ารวยกว่าเขามาก และครอบครัวของฝ่ ายหญิง ไม่มีโอกาส
รู ้จกั มักคุน้ กับครอบครัวของเขาเลย ผูป้ กครองฝ่ ายหญิงอาจรังเกียจเขาได้
3. เคยมีเพื่อนชายหลายคนติดต่อขอความรักจากเธอแล้ว แต่ถูกปฏิเสธทุกคน และผูป้ กครอง
ของเธอก็ไม่อยากให้เธอยุง่ เกี่ยวกับชายใด เขาอาจถูกปฏิเสธเหมือนคนอื่น ๆ ก็ได้
4. สมมุติวา่ เพื่อนหญิงคนนั้นไม่รังเกียจเขาและครอบครัวของเธอยินยอมให้เขามีความสัมพันธ์
กับเธอฉันคู่รัก เขาก็ยงั หนักใจในเรื่ องเงินทอง ที่จะใช้ในการแต่งงาน และการนาเธอกลับไปยังประเทศ
ของเขา ถ้าครอบครัวฝ่ ายหญิงเรี ยกร้องสิ นสอดทองหมั้น ให้จดั พิธีที่หรู หรา และให้มีงานเลี้ยงที่ใหญ่โต
เขาจะทาอย่างไร
5.เขายังเหลือเวลาที่จะต้องศึกษาอีกหนึ่งปี ถ้าเขายุง่ เกี่ยวกับความรัก
อาจกระทบกระเทือน
การศึกษาของเขาได้
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เมื่อใคร่ ครวญปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เขาต้องเผชิ ญ ทาให้เขาอยากลืมเพื่อนหญิงคนนั้น
โดยบอกตัวเองว่า เอาการเรี ยนไว้ก่อน เมื่อจบการศึกษากลับไปถึงประเทศของตนแล้ว ค่อยคิดถึงเรื่ องนี้
แต่เขาไม่สามารถลืมเพื่อนหญิงคนนี้ได้ เหมือนดังที่เขาเคยลืมเพื่อนหญิงคนอื่น ๆ เขาจึง
อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าช่วยเขา เพื่อให้สามารถลืมเธอ แต่ดูเหมือนว่าเขายิง่ อธิ ษฐาน และยิง่ พยายาม
ลืมเธอมากเพียงใด ความรักนั้นก็ยงิ่ เติบใหญ่ข้ ึนเพียงนั้น
ในที่สุด ก่อนปิ ดภาคปลาย เขาจึงตัดสิ นใจอธิ ษฐานทูลต่อพระเจ้าว่า หากเขารักเพื่อนหญิงคนนี้
เขาจะต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง แต่หากเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าที่เขาควรจะสารภาพ
ความรู ้สึกในใจแก่เธอเดี๋ยวนี้ และเป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ ที่จะให้เธอเป็ นคู่ครองของเขาในอนาคต
ขอให้พระเจ้าประทานสันติสุข และความสงบใจอันแท้จริ งให้แก่เขาและขอทรงโปรดนาทุกอย่าง
หลังจากทูลต่อพระเจ้าทุกอย่างด้วยความเชื่อแล้ว ความสงบสุ ขเกิดขึ้นในจิตใจของเขาอย่าง
ประหลาด เขารู ้สึกมัน่ ใจในการที่พระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ย และรู ้วา่ พระองค์ทรงนาเขาทุกย่างก้าว อาทิตย์
ก่อนปิ ดภาคนั้นเอง เขาก็สารภาพความในใจทุกอย่างแก่เธอ บอกเธอถึงความรักที่เขามีต่อเธอ และขอให้
เธออธิษฐานทูลขอการทรงนาของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ดว้ ย
ในระหว่างปิ ดภาคเรี ยน เขามีโอกาสไปเยีย่ มเธอที่บา้ นหลายครั้ง เขารู ้สึกแปลกใจที่ครอบครัว
ของเธอให้การต้อนรับเขาเป็ นอย่างดี ทั้ง ๆ ที่ทราบความประสงค์ในการมาของเขา
สองเดือนแห่งการรอคอยคาตอบจากเธอได้ผา่ นพ้นไปอย่างเชื่องช้า จนกระทัง่ วันหนึ่ ง โดยที่
เขาไม่นึกฝัน เธอได้บอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตใจของเธอ ตั้งแต่วนั ที่เขา
สารภาพรักต่อเธอเท่าที่ได้อธิ ษฐานมา เธอรู ้สึกมีความมัน่ ใจในความรักของเขา แม้แต่ครอบครัวของเธอ
ก็ยนิ ยอมเห็นพ้องด้วยซึ่ งเป็ นเรื่ องที่อศั จรรย์ไม่นอ้ ย เธอเชื่ อว่า เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะรับรักเขา
นับว่าเขาได้พบความสาเร็ จขั้นสาคัญที่สุดขั้นหนึ่งในการศึกษาปี สุ ดท้าย ความสัมพันธ์ของเขา
ทั้งสองก็แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น จนเป็ นที่ทราบกันอย่างเปิ ดเผย เขาและเธอต่างแปลกใจอีกครั้งหนึ่งที่พบว่า
ความรักที่แท้จริ งภายใต้การทรงนาของพระเจ้า ไม่กระทบกระเทือนต่อการเรี ยนและการงานของเขาทั้ง
สอง ในทางตรงกันข้าม การเรี ยนของเขาทั้งสองกลับดีข้ ึน กว่าทุกปี ที่ผา่ นมา
แต่ปัญหามิได้สิ้นสุ ดเพียงเท่านั้น เขารู ้วา่ เมื่อจบการศึกษาปี นี้แล้ว เขาจะต้องเดินทางกลับไปยัง
ประเทศของเขา และนัน่ หมายความว่า เขามีโอกาสน้อยเต็มทีที่จะกลับมาอีก ดังนั้น ครู อาจารย์และ
เพื่อน ๆ หลายคน จึงแนะนาให้เขาหมั้นและแต่งงานกับเธอแล้วกลับประเทศของเขาด้วยกัน เพื่อตัด
ปั ญหาและความยุง่ ยากที่จะเกิดขึ้นภายหลัง แม้จะไม่มีผใู ้ ดให้สัญญาจะช่วยเหลือเขาทางด้านการเงิน
สาหรับจ่ายในการแต่งงานและสาหรับค่าเดินทางของเธอที่จะกลับไปยังประเทศของเขาด้วยกัน แต่เขา
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ไว้ใจในการทรงนาของพระเจ้าเขาเชื่ อว่า “พระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดีไว้...คงจะกระทาให้สาเร็ จ” (ฟี ลิป
ปี 1:6)
ด้วยความร่ วมมือของอาจารย์ช้ นั ผูใ้ หญ่ของมหาวิทยาลัย เขาและอาจารย์ผนู ้ ้ นั ได้ไปสู่ ขอเธอที่
บ้าน ตามขนบธรรมเนียมของคนในเมืองนั้น ผูป้ กครองของเธอเห็นด้วยกับการแต่งงานของทั้งสอง แต่
เสนอว่า จะให้มีการหมั้นหลังจากจบการศึกษาแล้วหกเดือน และการแต่งงานควรจะเป็ นอีกปี หนึ่งถัด
จากการหมั้น ซึ่ งหมายความว่าเขาจะต้องอยูใ่ นประเทศนั้นอีกหนึ่งปี ครึ่ ง หลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้ว
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามผูป้ กครองของเธอรับปากว่า ยินดีที่จะอธิ ษฐานเผื่อเรื่ องนี้ ต่อไป
ตามโครงการของเขา เขาอยากหมั้นกับเธอก่อนคริ สตมาสของปี นั้น และจะแต่งงานกันหลังจาก
สาเร็ จการศึกษาแล้วสามเดือน และหลังจากการแต่งงานสามเดือนแล้ว เขาและเธอจะกลับสู่ ประเทศของ
เขา นับว่าโครงการทุกอย่างของเขาล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง ยิง่ กว่านั้นญาติคนหนึ่งของเขา ได้เขียน
จดหมายขอร้องให้ผปู ้ กครองของเธอ อนุ ญาต ให้เธอแต่งงานกับเขาทันที หลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่ ง
สร้างความไม่พอใจแก่ผปู ้ กครองของเธอเป็ นอันมาก ถึงกับกล่าวว่า อย่าคิดถึงเรื่ องหมั้นและเรื่ อง
แต่งงานต่อไปอีกเลย
แม้เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดูเลวร้ายลง และสร้างความผิดหวังให้แก่เขา แต่ความเชื่อของเขาที่มีต่อ
พระเจ้า ก็ไม่สั่นคลอน อุปสรรคและปั ญหาดูเหมือนว่าจะผูกมัดจิตใจของเขาทั้งสอง ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
พระเจ้าพอพระทัยในความเชื่ อ และความบริ สุทธิ์ ใจของเขาทั้งสองทรงให้มีความสว่างส่ องลอดเข้ามา
ท่ามกลางความมืดมิดนั้น ทาให้เขาพบความหวังอีกครั้งหนึ่ง ก่อนวันคริ สตมาสไม่นาน เขาทั้งสองก็ได้
หมั้นกันตามใจปรารถนา
ภายหลังจากสาเร็ จการศึกษาไม่นาน พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนใจผูป้ กครองของเธอ ให้อนุญาตเขา
และเธอแต่งงานได้ แต่ตอ้ งรอไปอีกสามเดือนเสี ยก่อนแต่ปัญหาเฉพาะหน้าทาให้เขาต้องขบคิดอย่าง
หนักที่สุดก็คือ ผูป้ กครองของเขาสามารถช่วยเขาในทางด้านการเงินน้อยมาก เขาและเธอยินดีที่จะจัด
พิธีแต่งงานและการเลี้ยงอย่างธรรมดาที่สุด แต่ครอบครัวของเธอมีฐานะดี มีญาติพี่นอ้ งและเพื่อนฝูงที่มี
เกียรติในสังคม ครอบครัวของเธอคงไม่ยอมให้จดั พิธีง่าย ๆ และการเลี้ยงอย่างธรรมดาดังที่เขาคิด
เมฆหมอกแห่งอุปสรรคกลุ่มมหึ มาเริ่ มก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ขณะที่เขาคุกเข่าจาเพาะพระ
เนตรของพระเจ้า บอกความต้องการทุกอย่างแก่พระองค์ เขาก็ได้รับความมัน่ ใจจากพระเจ้า จากพระ
สัญญาของพระองค์ที่วา่ ไม่มีอะไรยากเกินไปสาหรับพระองค์
โดยความเชื่ อ เธอและเขาเริ่ มวางโครงการทุกอย่างเกี่ยวกับวันงาน และโดยยึดมัน่ ในพระ
สัญญาของพระเจ้า เขาทั้งสองอธิ ษฐานอย่างไม่ยอ่ ท้อ จนกระทัง่ ก่อนวันแต่งงานไม่นาน พระเจ้าทรงใช้
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คนที่เขาทั้งสองไม่นึกฝัน ช่วยเหลือเขาในทุกอย่างที่เขาต้องการ จนหลายคนแม้แต่ศิษยาภิบาลที่
ประกอบพิธีแต่งงาน ก็ชมว่า พิธีแต่งงานที่หรู หราเช่นนี้ ไม่ค่อยพบบ่อยนัก
ในลักษณะเดียวกัน พระเจ้าก็ได้ประทานทรัพย์สินเงินทองอย่างเพียงพอ สาหรับเป็ นค่าเดินทาง
กลับสู่ ประเทศของฝ่ ายชาย หลังจากแต่งงานแล้วสามเดือน
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ ง ขณะนี้ เขาทั้งสองกาลังรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุ ขในประเทศของฝ่ ายชาย
เมื่อเขามองย้อนหลังถึงอุปสรรคและปั ญหาทุกอย่าง และเห็นการทรงนาของพระเจ้า ตลอดจนการ
ช่วยเหลือของพระองค์ ทาให้เขาทั้งสองรู ้สึกซาบซึ้ งใจ และโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอนุ ญาต
ให้อุปสรรคเหล่านั้นเกิดขึ้น
เพื่อเป็ นประโยชน์ และแนวทางปฏิบตั ิสาหรับหนุ่มสาวทุกคนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค และ
ปั ญหาในความรัก ขอให้พิจารณาข้อแนะนาต่อไปนี้
1. อย่าตกใจหรื อเสี ยขวัญ เมื่อพบปั ญหาหรื ออุปสรรค แต่จงตั้งใจให้สงบ หากท่านวางใจใน
พระเจ้าอุปสรรคเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์แก่ท่านภายหลัง
2. จงสารวจดูความรักของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าหรื อไม่ พระเจ้าอาจทรง
ให้อุปสรรคเกิดขึ้นแก่ท่าน เพื่อเป็ นการเตือนใจท่าน แต่หากท่านมัน่ ใจว่า ความสัมพันธ์ของท่านเป็ นที่
ชอบพระทัยพระเจ้า จงเชื่อและวางใจในพระองค์ต่อไปพระองค์จะทรงนาท่านทีละก้าว จนกว่าท่านจะ
บรรลุสู่จุดหมายปลายทาง
3. ควรปรึ กษากับผูอ้ าวุโส ที่ท่านเชื่อถือและไว้วางใจ ขอคาแนะนาจากท่านเหล่านั้น
4. หากปั ญหานั้นเกิดจากผูป้ กครองของท่านจงรับฟังและพิจารณาคาพูดของผูป้ กครอง เพราะ
คาพูดของผูป้ กครองอาจถูกต้องก็ได้ หากท่านรู ้แน่วา่ เป็ นการเข้าใจผิด จงหาทางอธิ บายให้ผปู ้ กครอง
ทราบอย่างสุ ภาพ อย่าถกเถียงกับผูป้ กครอง
5. ปั ญหาและอุปสรรค อาจเป็ นทางหนึ่งที่พิสูจน์ความรักแท้ หากท่านรักกันอย่างแท้จริ ง จง
รักษาความรักของท่านไว้ให้แน่นแฟ้ น และแสดงความรักอันบริ สุทธิ์ ของท่านออกมา ในทางที่ถูกต้อง
เมื่อผูป้ กครองญาติพี่นอ้ ง และมิตรสหายเห็นความบริ สุทธิ์ ใจของท่านมักจะเห็นใจ และให้ความ
ช่วยเหลือในทางที่จะเป็ นไปได้
6. อย่ากระทาในสิ่ งที่น่าบัดสี เยีย่ งชาวโลก โดยการชิงสุ กก่อนห่าม เพราะนอกจากจะทาให้ท่าน
เองเสี ยชื่อเสี ยงแล้วยังนาความอัปยศมาสู่ พระนามของพระเจ้าด้วย
7. จงอธิษฐานรอคอยการทรงนาของพระเจ้าด้วยความอดทน เชื่อและวางใจในพระองค์
ตลอดไป
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“พระเยโฮวาห์เป็ นผูท้ รงบารุ งเลี้ยงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน....สิ งโตหนุ่ม ๆ ยังเคยต้องขัด
สน และแสบท้อง แต่ส่วนเหล่าคนที่แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขดั สนสิ่ งที่ดีเลย... แท้จริ งผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่
พึ่งพระองค์ไม่ตอ้ งละอาย... ผูใ้ ดเป็ นคนเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงนาพวกนั้นไปตามทางที่
ทรงเลือกไว้ จิตใจของผูน้ ้ นั ย่อมมีความสงบสุ ข และเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้แผ่นดินเป็ นมรดก” (สดุดี
23:1, 34: 10, 25: 12)
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เตรียมร่ วมหอ
ในที่สุดการสู่ ขอ และการหมั้นก็ได้ผา่ นพ้นไปเขาทั้งสองเกือบถึงหลักชัยซึ่ งเป็ นจุดสุ ดยอดแห่ง
ความรักได้แก่การเข้าสู่ พิธีสมรสเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สาหรับหนุ่มสาวที่ประพฤติตนอยูใ่ นขอบข่าย
ที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรมตลอดมา วันแต่งงานจะเป็ นวันที่น่าตื่นเต้นยินดีที่สุดวันหนึ่ง ในชีวิต
ของเขา
วันแต่งงานไม่เพียงแต่เป็ นวันแห่งความยินดีเท่านั้น หากยังเป็ นวันที่มีความสาคัญยิง่ ด้วย เพราะ
เป็ นวันที่หนุ่มสาวประกาศให้สาธารณะชนทราบอย่างเปิ ดเผย ถึงความสัมพันธ์ใหม่ของเขาทั้งสอง เยีย่ ง
สามีภรรยาที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย เป็ นวันที่พระเจ้าทรงผูกพันเขาทั้งสองเข้าเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน
ซึ่ งไม่มีใครอาจแยกเขาให้ออกจากกันได้ เป็ นวันที่ฝ่ายชายรับตาแหน่ง “ศีรษะ” ของครอบครัว และฝ่ าย
หญิงก็เปลี่ยนจากการเป็ นนางสาวมาเป็ นนาง เขาทั้งสองมีความอิสระอย่างเต็มที่ ในความสัมพันธ์
ทางด้านความรัก โดยไม่มีผใู ้ ดอาจว่ากล่าวนิ นทาได้
เนื่องจากวันแต่งงานเป็ นวันแห่งความสุ ขความยินดี และเป็ นวันสาคัญ หนุ่มสาวที่หมายปองจะ
แต่งงานกันจึงอยากให้วนั นั้นนาความสุ ขยินดีและพระพรมาสู่ เขาเอง ญาติพี่นอ้ ง และมิตรสหายมาก
ที่สุด และการนี้จะเป็ นไปได้ ก็โดยมีการเตรี ยมตัวที่ดีล่วงหน้า
เราจะแบ่งการเตรี ยมตัวสาหรับวันแต่งงานเป็ นสามตอนคือ
ฝ่ ายร่ างกาย ฝ่ ายจิตใจ ฝ่ ายวิญญาณจิต

หนึ่ง ฝ่ ายร่ างกาย
ได้แก่การเตรี ยมตัวภายนอก เช่น เครื่ องแต่งกาย สถานที่ พิธีสมรส การเลี้ยง เป็ นต้น ซึ่ งจะ
กล่าวตามลาดับดังต่อไปนี้
1. กาหนดวันสมรส โดยทัว่ ไป ทางครอบครัวของฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง จะนัดหมายวันแต่งงาน
ก่อนทาพิธีหมั้น หรื อหลังพิธีหมั้นเล็กน้อย
ตามหลักที่ดี วันแต่งงาน ไม่ควรห่างจากวันหมั้นนานเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ คู่หมั้นซึ่ งอยู่
ใกล้ชิดกัน เพราะความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดเยีย่ งคู่หมั้น มักเพิม่ ความตึงเครี ยดแก่ความรู ้สึกและความ
ปรารถนาทั้งสองฝ่ าย ที่จะมีความใกล้ชิดกันมากยิง่ ขึ้น เป็ นการทรมานจิตใจโดยใช่เหตุ นอกจากนั้น
ความปรารถนาอันแรงกล้าซึ่ งมีต่อกันและกันนี้ อาจทาให้หนุ่มสาวตกอยูภ่ ายใต้การทดลอง จะกระทา
ในสิ่ งที่ไม่สมควรได้
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ในทางตรงกันข้าม วันแต่งงานและวันหมั้นก็ไม่ควรใกล้กนั มากเกินไป เพราะจะทาให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายไม่มีเวลาเตรี ยมตัวเพียงพอ ระยะเวลาห่างกันประมาณหกเดือน คงจะเหมาะสม หรื ออย่างมากที่สุด
ก็ไม่ควรเกินกว่าหนึ่งปี
ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนมักจะดูฤกษ์ยาม ในการเลือกวันแต่งงาน แม้คริ สเตียนจะไม่ถือฤกษ์ถือยาม
แต่กค็ วรพิจารณาเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมด้วย บางคนชอบเลือกวันแต่งงานในระหว่างที่นกั เรี ยน
และนักศึกษาปิ ดภาคเรี ยน เพราะเป็ นการสะดวกแก่เพื่อนและญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งกาลังเล่าเรี ยนอยู่ ในการ
มาร่ วมพิธี หรื อมาช่วยงาน บางคนชอบเลือกระหว่างฤดูร้อน เพราะไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับดินฟ้ าอากาศ
นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกของคนส่ วนมาก บางคนจึงเลือกวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์
ท่านจะเลือกวันและเวลาใดก็ตาม จงพิจารณาถึงความสะดวกที่สุดของคนส่ วนมาก และความ
เหมาะสมของฤดูกาลด้วย
เพื่อเป็ นประโยชน์ส่วนตัวของคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน ท่านควรจะพิจารณาถึงความจาเป็ นใน
เรื่ องประจาเดือนของฝ่ ายหญิงด้วย จงพยายามเลือกวันซึ่ งไม่ตรงกับวันที่ฝ่ายหญิงมีประจาเดือน โดย
นับวันและคาดคะเนโดยประมาณ
2. สถานที่ ไม่วา่ จะเป็ นบ้านหรื อที่โบสถ์ ควรจะคิดอย่างรอบคอบถึงการตกแต่ง และคนที่
สามารถช่วยในการตกแต่งสถานที่ จงติดต่อคนเหล่านั้นล่วงหน้า เพื่อเขาจะจัดเวลามาช่วยเหลือได้ หาก
ท่านประกอบพิธีที่โบสถ์ ควรจะติดต่อศิษยาภิบาลไว้ล่วงหน้าด้วย
3. พิธี ควรเป็ นพิธีแต่งงานแบบคริ สเตียนท่านอาจชอบระเบียบการในพิธีแต่งงานแบบใดแบบ
หนึ่งซึ่ งท่านเคยเห็นมาก่อน เช่นมีเพลงพิเศษ มีเด็กโปรยดอกไม้ มีเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวฝ่ ายละสอง
คน มีพยานฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ฯลฯ ท่านสามารถจัดพิธีให้สวยงามดังที่ท่านชอบได้ โดยปรึ กษาหารื อ
กับศิษยาภิบาลเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่าลืมเชิญผูป้ กครองพิธีและผูม้ ีส่วนร่ วมในพิธีต้ งั แต่เนิ่ น ๆ
4. เครื่องแต่ งกาย จะเลือกชุดเจ้าบ่าวหรื อเจ้าสาวแบบไหน อยูท่ ี่การตัดสิ นใจของแต่ละฝ่ าย บาง
ทีท่านอาจยืมเครื่ องแต่งตัวสาหรับเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวเผือ่ ไว้ดว้ ยก็ได้
5. การเลีย้ ง ถ้าจัดที่บา้ น ท่านควรคิดถึงสถานที่ พ่อครัวหรื อแม่ครัว ผูช้ ่วยต้อนรับแขก ผูเ้ สริ ฟ
อาหาร ผูท้ าความสะอาดหลังการเลี้ยง ผูจ้ ดรายชื่อแขกที่ให้ของขวัญ ผูต้ กแต่งสถานที่ ชนิดของอาหาร
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ถ้าจัดที่ภตั ตาคารควรตกลงกับผูจ้ ดั การเกี่ยวกับอาหารเครื่ องดื่ม และ
ปรึ กษาเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งสถานที่ดว้ ย การเลี้ยงของท่านจะใหญ่หรื อเล็กอยูท่ ี่ฐานะการเงินของ
ท่าน แต่ท่านไม่จาเป็ นต้องสิ้ นเปลืองเงินทองให้มากนัก บางคนเห็นแก่หน้ากูย้ มื เงินผูอ้ ื่นจัดงานเลี้ยงที่
ใหญ่โต จนเป็ นหนี้เขาหลายปี ชีวติ สมรสที่เริ่ มต้นด้วยการเป็ นหนี้คนอื่น ไม่ใช่เป็ นการเริ่ มต้นที่ดีเลย
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6. บัตรเชิญ ท่านควรจดชื่อผูท้ ี่ท่านต้องการเชิ ญไว้ล่วงหน้า ก่อนพิมพ์และแจกบัตรเชิ ญ เพื่อว่า
ท่านจะได้ไม่หลงลืมคนผูท้ ี่ท่านควรจะเชิญ เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดภายหลัง
7. ช่ างภาพ ท่านอาจเชิญช่างภาพอาชีพ หรื อเพื่อนที่มีความชานาญในการถ่ายรู ปมาช่วยเหลือ
บอกเขาให้ทราบล่วงหน้าถึงภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องการด้วย
8. ทะเบียนสมรส อย่าลืมจดทะเบียนสมรส ก่อนพิธีแต่งงานในเวลาอันควร ท่านสามารถขอ
คาปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องนี้จากผูป้ กครองหรื อเพื่อนที่แต่งงานแล้ว
ในการจัดเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านควรนึกถึงงบประมาณของท่านด้วย เมื่อได้จดั โครงการ
พอเป็ นสังเขปแล้ว ท่านต้องเสนอความคิดนี้ให้ผใู ้ หญ่ ซึ่ งมีส่วนรับผิดชอบในการแต่งงานของท่าน
ทราบ แล้วร่ วมมือกันจัดเตรี ยมรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของเรา บิดา
มารดาหรื อผูป้ กครองมักเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกือบทุกอย่าง เกี่ยวกับการแต่งงานของท่านกระนั้นก็ตาม ท่าน
ก็ตอ้ งมีส่วนรู ้เห็นในการจัดเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ เพื่อความแน่ใจว่าทุกอย่างเป็ นไปอย่างที่เรี ยบร้อยด้วย
เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผูท้ ี่รู้สึกเสี ยใจที่สุด คือคู่บ่าวสาวเอง การเตรี ยมตัวล่วงหน้าอย่างดี
เช่นนี้ จะช่วยให้คู่บ่าวสาวไม่ตอ้ งเหน็ดเหนื่ อยเกินไป ในระยะใกล้วนั แต่งงานและวันแต่งงาน เขาจะ
สามารถเข้าสู่ พิธีสมรส ด้วยความสุ ขสบาย โดยไม่ตอ้ งเป็ นห่วงกังวลในเรื่ องใด ๆ

สอง ฝ่ ายจิตใจ
มีเรื่ องที่ไม่น่าเชื่ อเรื่ องหนึ่ง เล่าว่า สามีภรรยาคูห่ นึ่ง แต่งงานกันได้เพียงคืนเดียวแล้วต้องฟ้ อง
หย่ากันด้วยสาเหตุเพียงนิดเดียวคือ ภรรยาชอบเปิ ดไฟในเวลานอน ส่ วนสามีชอบปิ ดไฟเวลานอน ทั้ง
สองไม่อาจตกลงกันได้ จึงเถียงกัน และฟ้ องหย่ากันในวันรุ่ งขึ้น
เรื่ องนี้อาจเป็ นเพียงเรื่ องเล่าที่ไม่จริ งจังนัก แต่ก็มีความจริ งแฝงอยู่ คือ การแต่งงานมิได้เป็ น
เพียงการร่ วมสัมพันธ์ทางฝ่ ายร่ างกายของคู่บ่าวสาวเท่านั้น ยังเป็ นการเข้าร่ วมกันทางฝ่ ายจิตใจด้วย
ระหว่างวันหมั้นกับวันแต่งงาน คู่หมั้นมีอิสระเสรี ในการติดต่อกันมากกว่าก่อน เขาทั้งสองควร
ใช้โอกาสนั้นทาความรู ้จกั ซึ่ งกันและกันให้มากยิง่ ขึ้น พยายามเรี ยนรู ้ถึงอุปนิสัย อารมณ์ ความชอบ และ
ไม่ชอบของแต่ละฝ่ าย อย่ามองข้ามสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ของฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด การรู้จกั เข้าใจซึ่ งกันและกัน
เป็ นกุญแจดอกสาคัญดอกหนึ่ง ที่ไขไปสู่ ความสุ ขในชีวติ สมรส
ในคริ สตจักรบางแห่ง
ศิษยาภิบาลที่ช่วยประกอบพิธีสมรสมักเรี ยกผูท้ ี่จะเป็ นคู่บ่าวสาวใน
อนาคตไปพบเป็ นส่ วนตัว เพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวติ สมรสความสัมพันธ์ของสามีภรรยา การ
เป็ นพ่อบ้านและแม่บา้ นที่ดี การปรับปรุ งตัวให้เข้ากัน ฯลฯ หากศิษยาภิบาลหรื อคนอื่นไม่อาจให้
คาแนะนาแก่ท่านได้ ท่านก็สามารถอ่านได้จากหนังสื อที่ดี ๆ เช่น ริเริ่มชีวติ สมรส ซึ่ งกล่าวถึงชีวติ
สมรสของหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่ หลังจากแต่งงานแล้ว ท่านอาจต้องการหนังสื อ เกี่ยวกับการ
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อบรมสัง่ สอนบุตร หนังสื อทั้งสองเล่มนี้ ท่านสามารถหาซื้ อได้ที่กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ซี .เอ็ม.เอ
หรื อ ร้านจาหน่ายหนังสื อคริ สเตียนทัว่ ไป
ทั้งนี้คู่หมั้นจะต้องระลึกไว้เสมอว่า แม้เขาทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันแล้ว และจะแต่งงานใน
ไม่ชา้ นี้ เขาทั้งสองก็ยงั ไม่ได้เป็ นสามีภรรยากันตามธรรมเนียมของคริ สเตียน และตามสายพระเนตรของ
พระเจ้า เขาทั้งสองจึงไม่ควรมีความสัมพันธ์กนั เกินขอบเขต จนปฏิบตั ิตนเยีย่ งคนไม่รู้จกั พระเจ้า ผูท้ ี่ไม่
รักษาความบริ สุทธิ์ ของตนไว้ และไม่เชื่อฟังพระเจ้า มักจะพบความเสี ยใจภายหลังเขาจะขาดความ
ตื่นเต้น และความสุ ขยินดีที่แท้จริ งในวันแต่งงาน การกระทาของเขาจะเป็ นดุจแผลเป็ น ซึ่ งเตือนให้เขา
รู ้สึกถึงการล่วงละเมิดนั้น แม้หลังจากการแต่งงานแล้วเป็ นเวลานาน จงอดทนรอคอยอีกสักเล็กน้อย เพื่อ
เห็นแก่ความสุ ขที่แท้จริ งในวันข้างหน้า ดีกว่าทาตามความปรารถนาของตนเอง แล้วพบความเสี ยใจเป็ น
เวลานานภายหลัง

สาม ฝ่ ายวิญญาณจิต
คนจานวนมากเข้าใจว่า
ความสุ ขในชีวติ สมรสขึ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และความเข้าใจอันดีทางเพศ สิ่ งเหล่านี้มีความสาคัญยิง่ ต่อชีวิตสมรส แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด ซึ่ ง
สามารถยึดส่ วนประกอบทุกอย่างในชีวติ สมรสให้กระชับเข้า ดุจศูนย์กลางของล้อเกวียน ซึ่ งยึดส่ วนต่าง
ๆ ของวงล้อให้แข็งแรงมัน่ คงคือชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิต
หนุ่มสาวทุกคู่ เมื่อเข้าสู่ ชีวิตสมรส จะต้องพบปั ญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการปรับปรุ งตัวเองให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ ชี วติ ใหม่ และการปรับปรุ งตัวให้เข้ากันและกัน ตลอดจนปั ญหาการอบรมสั่ง
สอนบุตรในอนาคตแต่หากครอบครัวของเขามีพระเยซูเป็ นจุดศูนย์กลางในทุกส่ วนของชีวติ พระองค์จะ
ทรงช่วยให้เข้าด้วยกัน ด้วยความรักอันประเสริ ฐสุ ดของพระองค์
ฉะนั้นท่านจึงควรเรี ยนรู ้การอธิ ษฐานร่ วมกันการอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน การนมัสการพระเจ้า
ด้วยกันตั้งแต่ท่านยังอยูใ่ นระหว่างการหมั้น เมื่อท่านเข้าสู่ ชีวติ สมรส ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดของท่าน
ในองค์พระเยซูคริ สต์ จะทาให้ท่านมีพลังความมัน่ ใจ ความหวัง และกาลังใจในการเผชิญกับปั ญหา และ
หน้าที่รับผิดชอบทุกอย่าง
การแต่งงานเป็ นเพียงประตู ที่เปิ ดให้ท่านก้าวเข้าสู่ ชีวติ สมรสที่ถูกต้องและแท้จริ ง การเตรี ยม
ตัวฝ่ ายกายที่ดี จะนาความสุ ขยินดีมาสู่ ท่านในวันแต่งงาน การเตรี ยมตัวฝ่ ายกายและใจที่ดี จะนาความ
ยินดีมาสู่ ท่านในวันแต่งงานและในชีวติ สมรส การเตรี ยมตัวที่ดีฝ่ายกายใจและวิญญาณจิต จะนา
ความสุ ขยินดีมาสู่ ท่านในวันแต่งงาน ชีวิตสมรส และตลอดชัว่ นิรันดร์ ไม่มีความสาเร็ จใดเกิดขึ้นได้โดย
บังเอิญ จงให้วนั แต่งงานและชีวติ สมรสของท่านมีแต่ความสุ ขสดชื่น โดยการเตรี ยมตัวอย่างรอบคอบ
และละเอียดถี่ถว้ นทั้งฝ่ ายกาย ใจ และวิญญาณจิต
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ความบริสุทธิ์ของหนุ่มสาว
ของดีไม่วา่ จะดีประเสริ ฐมากสักเพียงใด หากใช้ในทางที่ผดิ ก็จะเกิดโทษมหันต์ ดุจพลังงาน
ปรมาณูซ่ ึ งมนุษย์ทาให้เกิดวิวฒั นาการหลายอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรม และวงการ
แพทย์ และเมื่อนาพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางที่ผดิ มันก็นาอันตรายอย่างใหญ่หลวงมาสู่ มนุษย์
กามารมณ์เป็ นสิ่ งที่ดี ประเสริ ฐ และบริ สุทธิ์ เพราะเป็ นของประทานจากพระเจ้า แต่เมื่อมนุษย์
ใช้กามารมณ์ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ของที่ดีและประเสริ ฐจึงกลายเป็ นเรื่ องสกปรก และเป็ นที่จง
เกลียดจงชังในสายพระเนตรของพระเจ้า
เรื่ องต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทนี้ บางคนอาจคิดว่า เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของแต่ละคน ไม่ควรจะนามา
อภิปรายมากนัก แต่จากการสังเกตดูชีวิตประจาวันของเยาวชน เยาวชนจานวนมากได้ล่วงละเมิดทาง
กามารมณ์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากพลังกระตุน้ อันรุ นแรงทางกามารมณ์ เมื่อพบสิ่ งล่อตาล่อ
ใจรอบด้าน ซึ่ งยากที่จะควบคุมบังคับได้แล้ว ยังเนื่ องจากขาดการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องด้วย ฉะนั้นจึง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เยาวชนคริ สเตียนทุกคน
ต้องทาความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในด้าน
กามารมณ์หรื อด้านทางเพศ

หนึ่ง การแสดงบทรัก
การแสดงบทรัก ในที่น้ ีหมายถึงการกอด จูบลูบไล้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ของหนุ่มสาว ซึ่ งยัง
มิได้เป็ นสามีภรรยากัน การกระทาเช่นนี้กาลังจะระบาดอย่างรวดเร็ ว และกว้างขวางยิง่ ขึ้นในสังคมทุก
ชั้น จนคนบางพวกถือว่า เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องธรรมดา และให้เหตุผลว่า เราไม่ควรกดดันความรู ้สึกตาม
ธรรมชาติของเรา ซึ่ งอาจเป็ นภัยต่อสุ ขภาพทางจิต ควรมีอิสระเสรี ในการปลดปล่อยความรู ้สึกบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทางเพศเหตุผลต่าง ๆ ที่พวกเขาอ้างมาจะถูกหรื อผิดมากน้อยเพียงใด ผลที่ติดตาม
มาเป็ นสิ่ งพิสูจน์ที่ดี จงดูการประพฤติของเยาวชนบางพวกในประเทศที่ถือว่าตนเจริ ญก้าวหน้ามากแล้ว
การประพฤติตนของหมู่นกั ศึกษาซึ่ งถือความอิสระในเรื่ องการปลดปล่อยความรู ้สึกทางเพศและการ
แสดงบทรักระหว่างเพื่อนต่างเพศด้วยกัน
การกระทาซึ่ งปรากฏอยูใ่ นหลายที่หลายแห่งขณะนี้ไม่
แตกต่างอะไรกับการกระทาของสัตว์เดรัจฉาน ซึ่ งสังคมผูด้ ีเกลียดชังความประพฤติที่สกปรกและน่า
บัดสี น้ นั เยาวชนบางคนอาจถามว่า ในกรณี ที่เป็ นคู่รักกัน หรื อเป็ นคู่หมั้นกันการแสดงออกซึ่ งความรักที่
เกินขอบเขต ด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ าย จะเป็ นการผิดหรื อไม่
สมมุติวา่ การแสดงบทรักของหนุ่มสาวที่เป็ นคู่รักกัน หรื อเป็ นคู่หมั้นกัน ไม่มีผดิ แต่ก็ยงั คงเป็ น
อันตรายอย่างร้ายแรงที่นาไปสู่ ความผิดบาป จงพิจารณาถึงความพลาดพลั้งของหนุ่มสาวว่า เกิดขึ้นได้
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อย่างไรในขั้นแรก หนุ่มสาวที่รักกัน ทาสิ่ งที่คนทัว่ ไปถือว่าธรรมดาที่สุดก่อน คือการจับมือกัน แต่
ความรู ้สึกทางเพศของหนุ่มสาว มักไม่สิ้นสุ ดลงเพียงเท่านั้น ตอนแรกเขาอาจรู ้สึกตื่นเต้นพึงพอใจที่ได้
จับมือกัน แต่ต่อมาความพึงพอใจ และความตื่นเต้นนั้นค่อย ๆ ลดน้อยลงจนกลายเป็ นธรรมดา แล้วต้อง
หาความตื่นเต้น และความพึงพอใจ ในขั้นที่ลึกซึ้ งกว่านั้นได้แก่การกอดจากการกอดก็นาไปสู่ การจูบ
และการกระทาอื่น ๆ ซึ่ งนาความตื่นเต้น และความพึงพอใจมาสู่ เขาทั้งสองมากยิง่ ขึ้น จนในที่สุด เมื่อ
โอกาสและสถานที่อานวย เขาทั้งสองก็กระทาในสิ่ งซึ่ งเขาทั้งสองไม่ควรกระทาและไม่อยากกระทา
จงอย่าคิดว่า ท่านสามารถควบคุมบังคับตนเองได้ และรักษาตัวได้ ความผิดพลาดของคน
ส่ วนมากมักเกิดจากความคิดเช่นนี้ แต่เสี้ ยววินาทีแห่งความลืมตัวก็นาให้หนุ่มสาวถลาตัวไปในทางที่ผดิ
หนุ่มสาวที่ปล่อยตัวไปตามความรู ้สึกของอารมณ์ มักพบความระแวงแคลงใจ ความเข้าใจผิด
ความหงุดหงิดใจภายหลัง คู่รักจานวนมากต้องแยกทางกัน หลังจากได้กระทาสิ่ งที่นาความพึงพอใจ
ที่สุดมาสู่ เขาทั้งสองแล้ว สิ่ งที่ติดตามมา ก็คือความชอกช้ าใจ และแผลเป็ นซึ่ งเตือนให้นึกถึงความผิด
ของตนเสมอ
การแสดงบทรักโดยการกอด จูบ ลูบไล้สัมผัสกาย ไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรักที่แท้จริ ง
เสมอไป ในกรณี ของคนทัว่ ไป การกระทาเช่นนี้ เป็ นการแสดงออกของความใคร่ มากกว่าความรัก ซึ่ ง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เตือนว่า “จงหลีกหนีเสี ยจากราคะตัณหาแห่งคนหนุ่ม ๆ นั้น” (2 ทิโมธี 3:22)
นอกจากนั้นพระเจ้าทรงให้คุณค่าที่สูงยิง่ แก่ร่างกายของมนุษย์มาก พระองค์ตรัสในพระธรรม
โคริ นธ์วา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ น
ท่าน และซึ่ งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายแล้ว
ตามราคา เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้ าด้ วยร่ างกายของท่าน” (1 โคริ นธ์ 6:19,
20)
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4: 5-7 สอนว่า “อย่าให้ผใู ้ ดทาล่วงเกินและลักลอบกับพี่นอ้ งในการ
นั้นเลย เพราะว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นผูท้ รงสนองโทษ แก่บรรดาคนที่กระทาอย่างนั้น... ด้วยว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงเรี ยกเราให้เป็ นคนลามก แต่ทรงเรี ยกเราให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ ”
การแสดงบทรัก และการแสดงออกทางด้านกามารมณ์เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องสมควร สาหรับผูท้ ี่มี
สามีภรรยากันแล้วเท่านั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์สั่งสอนให้ทุกคน ได้รู้จกั ภรรยาในทางบริ สุทธิ์ และ
ในทางที่จะบังเกิดเกียรติยศ (1 เธสะโลนิกา 4:4) และให้ “ชื่นชมยินดีดว้ ยกันกับภรรยา” (สุ ภาษิต 5:18)
จงเก็บความสัมพันธ์ทางด้านเพศชนิดนี้ไว้ จนกว่าท่านได้แต่งงานแล้ว
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สอง การสาเร็จความใคร่ ด้วยตนเอง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่า การสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง เป็ นสิ่ งที่
ควรหรื อไม่ควรทา จะไม่เน้นมากเกินไปว่า สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่ผดิ หรื อถูก แต่ให้พิจารณาผลซึ่ งเกิดจากการ
ปฏิบตั ิน้ ี แล้วท่านคงตัดสิ นใจได้วา่ ท่านควรจะกระทาหรื อไม่
ก. การสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง ไม่กระทบกระเทือนประสาทดังที่บางคนคิด แต่การปฏิบตั ิ
มากเกินไป จะทาลายสุ ขภาพ ทาให้หน้าซี ดเซี ยว ไม่กระปรี้ กระเปร่ า
ข. ทาลายพลังอานาจในการตัดสิ นใจ และการควบคุมตนเอง เมื่อเรายอมปฏิบตั ิตามความ
ปรารถนาของตัวเอง ในด้านกามารมณ์เสมอ และไม่พยายามควบคุมบังคับไว้ ต่อไปอานาจการควบคุม
บังคับตัวเองในด้านอื่นก็จะพลอยเสื่ อมลง เป็ นการทาลายบุคลิกลักษณะอันดีของตนเอง
ค. เป็ นการใช้พลังงานที่ผดิ กฎธรรมชาติ พระเจ้าประทานกามารมณ์ให้เรา เพื่อเราจะใช้แสดง
ความรักอย่างแน่นแฟ้ นที่สุดต่อคู่ครอง และเพื่อใช้ในการสื บพันธุ์ การใช้กามารมณ์ในทางอื่นจึงเป็ น
การฝื นกฎธรรมชาติ
ง. ทาลายความบริ สุทธิ์ ในจิตใจ นี่เป็ นเหตุผลสาคัญที่สุดข้อหนึ่ง ที่คริ สเตียนไม่ควรทาการ
สาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง เพราะขณะที่ประกอบกามวิธีน้ ี คนโดยทัว่ ไป ต้องวาดมโนภาพต่าง ๆ เพื่อ
เร้าให้เกิดความรู ้สึกทางด้านกามารมณ์อย่างรุ นแรง จึงสามารถสาเร็ จความใคร่ ได้ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์สอนให้เรา “อดกลั้นจากความปรารถนาในเนื้ อหนังซึ่ งเป็ นข้าศึกต่อวิญญาณจิต” (1 เปโตร 2:11)
ให้เราทั้งหลาย “เป็ นคนบริ สุทธิ์ หมดจด...ทั้งวิญญาณ และจิต และกาย” (1 เธสะโลนิกา 5:23)
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ผูใ้ ดแลดูหญิงด้วยใจกาหนัดในหญิงนั้น ผูน้ ้ นั ได้ล่วงประเวณี ในใจกับ
หญิงนั้นแล้ว” (มัทธิว 5:27) ถ้าท่านเชื่อว่าคาสอนของพระเยซูคริ สต์ขอ้ นี้ เป็ นจริ ง ท่านคงจะคิดได้วา่ คน
จานวนมากเท่าใด ที่ได้ล่วงประเวณี ในความคิดของเขาขณะที่เขาสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง

สาม กามวิตถาร
หมายถึงคนที่ผดิ ปกติในทางกามคุณ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงกามวิตถารอย่างหนึ่ง
เป็ นพิเศษคือการประกอบกามกิจระหว่างเพศเดียวกัน หรื อการแสดงความรักเยีย่ งสามีภรรยา และ
ปลดปล่อยความใคร่ ทางกามารมณ์ ให้แก่กนั และกันในระหว่างเพศเดียวกัน
ถ้าตามบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมแล้ว ผูป้ ระกอบกามวิตถารนี้จะได้รับโทษหนักมาก พระ
ธรรมเลวีนิติ กล่าวว่า “ถ้าผูใ้ ดกระทาชัว่ ลามก ผูช้ ายต่อผูช้ ายด้วยกัน จะต้องฆ่าเขาทั้งสองคน” (20:13)
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ ก็ได้กล่าวถึงการกระทานี้วา่ เป็ นบาปอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่ง อาจารย์เปา
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โลกล่าวในพระธรรมโรมว่า “ผูช้ ายกับผูช้ ายด้วยกัน กระทาการชัว่ น่าละอาย เขาจึงได้รับผลกรรมอัน
สมควรแก่ความผิดของตัวเอง” (โรม 1:27)
จากคาเตือนในพระคัมภีร์ คงมีน้ าหนักเพียงพอที่จะให้คริ สเตียนทุกคน ละเว้นจากการประกอบ
กามคุณอันวิตถาร

สี่ การล่วงประเวณี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่ องการมีชูแ้ ละการล่วงประเวณี ไว้มาก เป็ นข้อห้ามข้อหนึ่ง
ในบัญญัติสิบประการ ซึ่ งกล่าวว่า “อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา” (อพยพ 20:14) ในพระคริ สตธรรมใหม่ก็
ได้กล่าวไว้หลายแห่งเช่น “การล่วงประเวณี น้ นั จงหลีกหนีเสี ย ความผิดบาปอื่น ๆ ทุกอย่างซึ่ งมนุษย์
กระทานั้นนอกกาย แต่คนใดที่ล่วงประเวณี ก็ทาผิดต่อร่ างกายของตนเอง” (1 โคริ นธ์ 6:18) “จงให้การ
สมรสนั้นเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และให้ที่นอนปราศจากมลทินด้วยว่าคนเหล่านั้นที่เล่นชูก้ นั และ
คนล่วงประเวณี พระเจ้าจะทรงพิพากษา” (ฮีบรู 13:4)

ห้ า การเทีย่ วโสเภณี
มีเหตุผลหลายอย่างที่ทาให้คริ สเตียนไม่เที่ยวโสเภณี คือ
ก. อาจทาให้เกิดกามโรค
ข. ทาลายพยานที่ดีของชีวติ คริ สเตียน
ค. ทาให้ร่างกายของท่านเป็ นมลทิน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า
ร่ างกายของท่านเป็ นอวัยวะของพระคริ สต์ ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะของพระคริ สต์ มาเป็ น
อวัยวะของหญิงแพศยาได้หรื อ อย่าให้เป็ นเช่นนั้นเลย ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่าคนใดที่ผกู พันกับหญิง
แพศยาก็เป็ นร่ างกายอันเดียวกัน” (1 โคริ นธ์ 6:15, 16) พระธรรมข้อนี้นอกจากเป็ นคาเตือนสาหรับผูช้ าย
แล้ว ยังเป็ นคาเตือนสาหรับผูห้ ญิงที่ประพฤติตนในทานองของหญิงโสเภณี ดว้ ย
ง. สาหรับชายที่มีภรรยาแล้ว การเที่ยวสาส่ อนกับหญิงโสเภณี เป็ นการไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา
พระธรรมสุ ภาษิตสอนว่า “จงให้บ่อน้ าพุของเจ้านาความสุ ขสาราญมาสู่ ตวั เจ้าเอง และจงชื่นใจยินดี
ด้วยกัน กับภรรยาซึ่ งอยูด่ ว้ ยกันมาแต่หนุ่มสาว... ศิษย์ของเราเอ๋ ย ด้วยเหตุประการใด เจ้าจึงไปรื่ นเริ ง
ยินดีกบั หญิงชัว่ และแนบอกโสเภณี เล่า ด้วยว่าทางประพฤติท้ งั หลายของมนุษย์ยอ่ มประจักษ์แจ้งต่อ
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงวิจารณ์วถิ ีทางทั้งหลายของเขา” (5:18, 20, 21, อ่านข้อ 1523 ด้วย)
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“แต่พระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยกท่านทั้งหลายนั้น บริ สุทธิ์ ฉนั ใด ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนบริ สุทธิ์ ใน
บรรดาการประพฤติทุกอย่างฉันนั้น เพราะมีคาเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนบริ สุทธิ์ เพราะเรา
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ” (1 เปโตร 1:15, 16)
แต่เราจะรักษาความบริ สุทธิ์ ท้ งั กายและใจได้อย่างไร
ความปรารถนาฝ่ ายเนื้ อหนังของเรา
รุ นแรงมากจนเราไม่อาจเอาชนะมันได้ แม้จะเคยพยายามมาแล้ว หลายครั้ง
จงปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. จงยอมรับความอ่อนแอและความพ่ายแพ้ของตนเหมือนดังอาจารย์เปาโลสารภาพว่า “สิ่ งที่
ข้าพเจ้าปรารถนาทานั้น ข้าพเจ้าหาทาไม่ แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้าเกลียดชังนั้น ข้าพเจ้าก็ยงั ทาอยู”่ (โรม 7:17)
2. จงสารภาพความผิดของท่านต่อพระเยซูคริ สต์ บอกพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่า ท่านพ่าย
แพ้ในด้านไหนบ้าง แล้วพระองค์จะทรงชาระให้ท่านบริ สุทธิ์ (1 ยอห์น 1: 9)
3. จงเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “ถ้าแม้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจึงมิได้อยูฝ่ ่ ายเนื้ อหนัง” (โรม 8:9) ท่านสามารถเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ โดย
อันเชิญให้พระเยซูคริ สต์เป็ นเจ้า หรื อเป็ นผูป้ กครองชี วติ และความคิดของท่านทุกอย่าง เมื่อความคิดของ
ท่านเปี่ ยมล้นด้วยพระเยซูคริ สต์เสมอ ความปรารถนาทางเนื้อหนังหดหายไป
4. “จงดาเนิ นตามพระวิญญาณ และท่านจะไม่ได้ประพฤติตามระคะตัณหาของเนื้ อหนัง” (กาลา
เทีย 15:16) ได้แก่การปฏิบตั ิตามคาสอนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งกระซิ บเตือนอยูใ่ นวิญญาณจิตของ
ท่าน การอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเสมอ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิง่ เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
เตือนท่านโดยพระวจนะของพระองค์
5. “อย่าให้มารมีโอกาสได้” (เอเฟซัส 4:27) หรื ออย่าให้ช่องทางแก่ความผิด จงหลีกเลี่ยงจากสิ่ ง
ทดลองทุกอย่าง ซึ่ งจะนาท่านไปสู่ ความชัว่
พระเยซูคริ สต์ทรงยินดีช่วยท่าน ให้พน้ จากราคะตัณหาทุกอย่าง แต่ท่านต้องร่ วมมือกับพระองค์
เชื่อและวางใจในพระองค์ ท่านไม่จาเป็ นต้องฝื นความรู ้สึกและการกระทาที่ไม่สมควร ทางด้าน
กามารมณ์ เพราะท่านไม่สามารถต่อสู ้เอาชนะได้ ด้วยตัวของท่านเอง แต่หากท่านปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
อย่างครบถ้วน โดยหลีกหนีจากสิ่ งทดลอง ให้ความคิดของท่านเปี่ ยมล้นด้วยพระเยซูคริ สต์ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระองค์เสมอ เชื่ อและปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์ พระองค์ก็จะ
ประทานพลังอานาจฝ่ ายวิญญาณจิต ให้ท่านสามารถชนะสิ่ งล่อใจทุกอย่าง และจะทรงคุม้ ครองรักษา
ท่านให้สะอาดบริ สุทธิ์ ปราศจากด่างพร้อยมลทินจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา
“ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข... ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็ นคนบริ สุทธิ์ หมดจด และทรง
รักษาทั้งวิญญาณและจิตและกายของท่านไว้ให้ปราศจากติเตียนได้ จนถึงพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราจะ
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เสด็จมา พระองค์ผทู ้ รงเรี ยกท่านทั้งหลายนั้นสัตย์ซื่อ และพระองค์ก็ทรงยังความสาเร็ จให้ดว้ ย (1 เธ
สะโลนิกา 5:23, 24)
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อาจารย์ ธีระ เจนพิริยประยูร แนะนาหนุ่ม-สาวทุกคน
ก่ อนทีจ่ ะก้ าวเข้ าสู่ พธิ ีมงคลสมรส
อ่ านเพือ่ ประดับความรู้ ...

ก่อนวิวาห์
ธีระ เจนพิริยประยูร: เขียน
พร ไพทิพย์ : ถ่ ายภาพ-ออกแบบปก
พิมพ์ครั้งที่ 2
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