คูครองผูรับใช
พงศธร ชํารัมย
เหตุผล งาย ๆ ที่ผมตองเขียนเรื่องนี้ก็มีอยู 3 ประการคือ
(1) อีก 3 วัน ผมก็จะไปรวมแสดงความยินดีในงานแตงงานของผูรับใชพระเจา ซึ่งเปนเพื่อนกัน
จึงตองการมีเรือ่ งติดมือไปฝากเพื่อนดวย
(2) ตองการใหคูสมรสไดรับความสุขและพระพรจากพระเจาจริง ๆ และ
(3) ตองการสรางคนของพระเจาใหเตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อเปนผูรับใชพระเจาทีด่ ีรวมกันใน
อนาคต
และเหตุผลที่เปนหลักอีกมุมหนึ่งก็คือ จากหนังสือปฐมกาลนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยให
เปนชายและเปนหญิง (ปฐก.1:27) ดวยเหตุผลของพระองคที่ชัดเจนอยูแลววา “ไมควรที่ชายผูน ั้นจะอยู
คนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภที่สมกับเขาขึน้ ” (ปฐก.2:18) พระเจาทรงสรางบรรดาสัตวใชงานและนก
ในอากาศและบรรดาสัตวปาใหชายนั้นตั้งชื่อ แตชายนัน้ ก็หาคูอุปถัมภ (ผูรวมงาน) ที่เหมาะสมกับตน
ไมได ถาเราอานตอไปในปฐมกาลบทที่ 2 ขอ 21-24 เราจะเห็นวา พระเจาทรงกระทําใหชาย (อาดัม) นั้น
หลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู (นั้น) พระองคทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แลวทํา
ใหเนื้อติดกันเขาแทนกระดูกอยางเดิม สวนกระดูกซี่โครงที่พระเจาไดทรงชักออกจากชายนั้น พระองค
ทรงสรางใหเปนหญิง แลวทรงนํามาใหชายนั้น ชายจึงวา “นี่แหละกระดูกจากกระดูกของเรา เนือ้ จาก
เนื้อของเรา จะตองเรียกกวาหญิง (หรือชายา) เพราะหญิง (ชายา) นัน้ ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้น ผูชาย
จึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูก ับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน ... ถาหากเราไมทิ้ง
ขอ 25 ของบทที่ 2 เราก็จะเห็นวาทั้งชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู (ในสวนเอเดน) และไมอายกัน
(เรื่องก็จะสมบูรณ)
จากนี้ไปผมจะชี้ใหเห็นวา การเตรียมหาคูค รองและการเปนคูครองของผูรับใชพระเจานั้น ควร
จะมีคุณสมบัตเิ ปนอยางไรบาง เวลาหนุม ๆ รักสาวสักคนหนึ่งขึ้นมา ผูใหญก็จะใหขอคิดวาตองเลือก
สตรีที่ .... “รูปสวย รวยทรัพย นับวิชา (มีปริญญา) มารยาท ชาติผูดแี ละมีศีลธรรม” ขอนี้ไมตองอธิบาย
เขาใจไดดี หรือเมื่อสาวคนหนึ่ง เธอจะเลือกหาผูชายในดวยใจ “อกขน (หนาอกมีขน) กนกลาก และปาก
หนวด” ขออธิบายคุณสมบัตขิ องชายที่หญิงควรเลือกมาเปนคูครอง 3 ขอ ตรงนี้กอนคือ
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(1) ทีว่ า อกขน นั้นทาน หมายถึง เปนผูช ายแทจริง ทีม่ ีความมานะพยายาม มีความอดทน ตอสู
ชีวิต หนักก็เอาเบาก็สู รูจักหา (ขน) ทรัพยสมบัติและความสุขมาสูครอบครัว (ไมใชขนหนี้สนิ และ
ปญหามาให)
(2) กนกลาก คือ คนเชนนี้จะไมชอบไปนัง่ แชอยูไหนนาน ๆ จนเสียงานของตนเอง อยางพวก
นักดื่ม นักการพนันของตนเอง อยางพวกนักดื่ม นักการพนันหรือกลุมนินทากถา ตามสภากาแฟ ชายทีด่ ี
ๆ เขาจะไมทํากัน และ
(3) ที่วา ปากมีหนวด นัน้ ทานหมายถึง เปนชายทีพ่ ูดจามีหลักฐานพูดความจริง มีคําพูดที่
ประกอบดวยสติปญญา เชื่อถือในถอยคําได
จากขอพระคัมภีรในปฐมกาล ที่ยกมาใหอานในเบื้องตนนั้นเราจะเห็นขอบังคับ ที่เปน
คุณสมบัติของคูครอง, คูอุปถัมภ ซึ่งหมายถึง ผูรวมงานหรือผูชวยงานทีด่ ีตามลักษณะ 4 ประการดังนี้
1. รูปรางนัน้ สําคัญไฉน? เราเห็นวา มนุษยเรานัน้ มักจะมองกันแตภายนอก และก็ให
ความสําคัญกับสิ่งนั้นจริง ๆ แตพระเจาทรงมองที่ภายใน คือ มองที่ความเปนคน หรือเปนมนุษยเปนชาย
– หญิงที่สมบูรณแบบ คริสเตียนก็ตองมองอยางที่พระเจามอง คือ มองใหเห็นความเหมาะสมของ
คูครองของตนเอง วาเขาและเธอผูนั้นยอมที่จะติดตามพระเจาจริง ๆ หรือไมยอมกลับใจบังเกิดใหมหรือ
ยัง อยาเปนทํานองวา ทาดี แตทีเหลว (เลวลง) คูครองของผูรับใชนั้นตองเริ่มเตรียมชีวิตฝายวิญญาณสิ่ง
อื่นตองรูความจริงวา ผูรับใชพระเจานั้นมิใชวาจะร่ํารวย และกอนก็สุขสบาย โดยไมมีปญหาใด ๆ เลย ที่
แทแลวตองพรอมที่จะรับมือกับทุก ๆ สถานการณ (ทัง้ อิ่ม + และอด) และสามารถมีความสุขไดในทุก
สถานการณ อยางอาจารยเปาโลสอนไว (ฟลิปป 4:11-13) คุณสมบัติขอนี้คือวา “รักกันจริงอยาติติงที่
รูปราง” เมื่อรักเขา (เธอ) ก็ตองรักทุกอยางที่เกี่ยวของกับเขา (เธอ) แมบางอยางจะดูไมนารัก เขาทํานอง
คําที่วา “หากคิดจะรักฉัน ก็ตอ งรักหมา (สุนัข) ของฉันดวย”
(2) ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (ปฐมกาล.2:23) ขอนี้คูครอง (สามี – ภรรยา) จะตองเขาใจกัน
แมความคิดปลีกยอยของชาย – หญิง จะตางกันไปบาง แตจุดใหญจะตองตรงกันได ขอนี้หมายถึงเมื่อ
ชีวิตเราตองอยูเ พื่อนพระคริสตแลวดังนั้น ชีวิต การเชื่อฟง และทิศทางของเราจะตองมุงตรงไปที่การ
กระทําพันธกิจ ใหไพบูลยและสําเร็จ เปนที่พอพระทัยของพระเจา เพราะพระเจาจะไมทรงทิ้งเรา ผูที่รัก
พระองคแน (1 เปโตร. 5:7 และ ฮีบรู.6:10) คูอุปถัมภของผูรับใชจะตองรูจักหนุนน้ําใจกันอยูเสมอ
เพื่อใหขอปฏิบัติเปนไปในทางเดียวกันและพระพรอยางเหลือลนตอตนเองครอบครัว และลูกแกะของ
พระเจากับคนทั้งปวง
3. สรางครอบครัวใหมั่นคงและเปนแบบอยาง (ปฐมกาล.2:24) เราเห็นพระประสงคชัดเจนวา ...
ผูชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน เรื่องนี้ผรู ูหลาย
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ทานไดบอกเตือนพอแมวา ควรปลอยใหเขาเปนอิสระ สรางครอบครัวดวยตนเองบางอยาไปครอบงํากัน
นักเลย ... ในธรรมเนียมไทย เราก็ดีอยู ตรงที่มีพอแมคอยเปนหวงอยูตลอด จนกวาลูก ๆ จะอยูรอด
ปลอดภัยในการเปนครอบครัวใหมของเขา ... แตอยาลืมวาพระเจาตองเปนทุกสิ่งในบานของเรา ตอง
มอบใหพระองคเปนใหญในแผนการทั้งหมดแลวพระองคจะกระทําใหสําเร็จ (สภษ.16:1-3) และก็ไม
ควรที่คูครองจะดูหมิน่ ความหวังดีและบุญคุณของพอ – แม ผูใหญ ควรใหสิทธิ์และความเปนอิสระแก
ทุกฝายที่จะมีความสุขตามสมควร ในฐานะผูรวมรัก และผูกพันกัน ซึ่งจะตองทําคุณประโยชนเกื้อกูล
กัน และเปนแบบอยางในความดีทั้งปวงและ
4. อยาหลงโลก และหวงฝายเนื้อหนัง จนลืมฝายวิญญาณ ... ในปฐมกาล บทที่ 2 ขอสุดทาย
(25) ใครวาไมสําคัญ ...? บางคู แตงงานกันเกือบจะไมทนั ขามคืน เพราะทะเลาะกันเรื่องการเปดไฟนอน
ฝายหญิงนั้นก็อายฝายชายนัน้ ก็อยากจะดู แมแสงไฟจะมีเพียงริบหรี่กย็ ังขอชื่นใจ หรือบางคูนั้นอยูกันไม
ยืด แบบวาแตงกันไมทันกนหมอขาวจะดํา (เพราะหมอขาวตองหุงดวยถาน – ฟน) สําหรับคริสเตียน
ของเรานั้น จะไมเปนเชนนัน้ เราตองขอบพระคุณพระเจาอยางเหลือลมที่ทรงสอน – เตือนเราจากพระ
คัมภีรอันบริสุทธิ์ที่บอกให ภรรยานั้นตองเคารพเชื่อฟงสามี และใหสามีนั้นรักและใหเกียรติภรรยาของ
ตน เพราะทั้งสองคนนั้นเปนคูอุปถัมภ ที่เหมาะสม ซึ่งจะไมมีใครใชอาํ นาจเหนือรางกายของกันและกัน
แบบขมเหงน้ําใจกันในเรื่อง (1 โครินธ.7:1-16) ทรงสอนใหมีแตชวี ิตรักและทาทีแหงความรักตอกัน
ไมใชรักชัว่ คราวแตเปนรักแทนิรันดร และอดทนเพื่อความรัก และคนที่เรารักไดตลอดไป (1 โครินธ.
13:1-7) ขาพเจาไดเคยเห็นมิชชันนารีและศิษยาภิบาลหลาย ๆ ทาน จะเอาใจใสภรรยาและลูก ๆ ไดดีมาก
คือ จะหาโอกาส ถือเปนระเบียบในชีวิตครอบครัวที่จะตองสอนพระคัมภีรแกภรรยาและลูก ๆ อยูเสมอ
รูจักแบงปนพระพระที่ไดรับแกกนั และกัน (ที่ไดรับมาจากที่ตางกัน) เรียกวา ครอบครัวที่ดีเหลานั้นไม
เคยขาดอาหารฝายวิญญาณเลย (เอเฟซัส.5:22-23)
ในขอนั้นอาจกลาวไดวา คูค รองไมควรที่จะอายกัน เมือ่ ตองอยูดวยดันโดยกลาเปดใจตอกันถึง
ความตองการแมในความสุขทางกามรมณ และความ และความหวังในสันติสุขภายในที่จะเกิดผลฝาย
วิญญาณอยางแทจริง (กาลาเทีย 5:16-26)
ขาพเจา ขอย้ําตรงนี้อีกครั้งวาชีวิตคูนั้นไมมีสูตรสําเร็จตายตัว .. ทุกคนจะตองไดพบกับบทเรียน
จริงและเปนบทเรียนที่ตรง คือ จะตองยอมรับความจริงอาจจะเปนเหมือนคําวา “คนในอยากออก คน
นอกอยากเขา” ก็ได หรือคําที่ผูรูกลาววา “กอนจะแตงงานจงลืมตาทั้งสองขาง ... แตเมื่อแตงงานกันแลว
จงหลับตาไวขางหนึ่งก็จะดี” สิ่งที่สําคัญทั้งชาย – หญิง ก็คือ เมื่อแตงงานแลวเขาจะสูญเสียอิสรภาพไป
มากทีเดียว (หรือทั้งหมด) ดังนั้นเมื่อรักกันจริงจะตองกลาเสียสละและใหอภัยไวมาก ๆ สําหรับความ
บกพรองของกันและกันหรือทําใจไวในกรณีที่คูครองของเราทําไมไดดังใจ หรือตองรูจักทําเปนคนหู
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หนวก ตาบอดบางในบางเรื่อง บางโอกาส ก็จะสบาย แตอยาทําเปนเอาหูทวนลม ก็แลวกัน ... เพราะจะ
เกิดเรื่องใหญ บางทานก็ใหคติไวนาคิดวา “จะใชความดีของคน ก็จงอดทนในความเลวของเขา” ใช!..
ทุกสิ่งทุกอยางลวนแตบกพรอง จนกวาพระเจาจะเสด็จมาจัดการใหเขาที่เขาทาง
ขาพเจาขอแสดงความยินดีกบั ผูที่เตรียมตัวจะแตงงานและกับเพื่อนผูรับใชทั้งคูครอง หรือผู
อุปถัมภของทานดวยซึ่งเขาสูพิธีแตงงานในวันนี้ และขอมอบเรื่องนี้แด .... ครอบครัวผูรับใชที่รักของ
ขาพเจาดวย ถือเสียวา เปนทัศนะหนึ่งที่อาจจะเปนประโยชนอยูบาง และครอบครัวของขาพเจา ก็กาํ ลัง
พยายามเรียนรูจ ากเรื่องเหลานี้อยู ... และโปรดไดอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันดวย และขอขอบพระคุณ
ทานผูเขียนหนังสือเรื่อง “น้าํ ผึ้งพระจันทร” คือ อาจารย ธวัช เย็นใจ และหนังสือ “เปนสุขไดแมสมรส”
เปนเรื่องแปลและสรุปของนักศึกษาพระคัมภีรทานหนึง่ กับหนังสือเรื่อง “ผูชายสมบูรณแบบ” ซึ่งเปน
หนังสือของคริสเตียนทั้งหมด และอีกเลมหนึ่งออกใหม นารักมาก ฟงแตชื่อหนังสือก็ชื่นใจแลว คือ
“แดเธอผูเปนภรรยา” โดยกนกบรรณสารจัดพิมพขอฝากไว เพื่อทานอยากจะหยิบขึ้นมาอานจะไดรับ
พระพรอยางมากมาย
ขอพระเจาอวยพระพร ครอบครัวผูรับใชพระเจาทั้งใหมและเกา ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
ดวยนะครับ รวมถึงครอบครัวของคริสตชนพี่นองทีร่ ักของเราดวย ขอบพระคุณพระเจาสรรเสริญ
พระองค

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม
2001, หนา 43-45.
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