คู่ชีวติ
โดย จี.คริสเตียน ไวซส์
จาก พระคริสตธรรมประทีป เล่ มที่ 52 กรกฎาคม – กันยายน 1962
ปัญหาสาคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วจริ ง ๆ จะต้องเผชิญก็คือกำรเลือกสำมี หรื อ
ภรรยำให้ถูกต้องและเหมำะสมจริ ง ๆ ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ท่ำนจะต้องรับคำแนะนำจำกพระเจ้ำมำกเท่ำ
ครั้งนี้ เป็ นกำรน่ำเศร้ำสลดใจสักเท่ำใดที่หนุ่มสำวพำกันตัดสิ นใจดำเนิ นชีวติ คู่กบั คนที่มีทศั นะไม่ลง
รอยกันในเรื่ องสำคัญที่สุดคือศำสนำ
และที่น่ำเศร้ำที่สุดก็คือคนที่พระเจ้ำทรงเรี ยกให้ทำงำน ในหน้ำที่เฉพำะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดของ
พระองค์ แต่ปรำกฏว่ำคนหนุ่มสำวบำงคนได้ตดั สิ นใจเลือกคู่ชีวติ ของตนกับบุคคลที่ไม่ยอมร่ วมทำงำน
ของพระเจ้ำเลย บำงทีชีวติ สมรสของคนหนุ่มสำวบำงคู่ตอ้ งถูกแยกออกจำกวิถีทำงของพระเจ้ำอย่ำง
เด็ดขำด เนื่ องจำกควำมไม่เต็มใจแห่งคู่ชีวติ ของตนที่ไม่เดินตำมพระเจ้ำ เรื่ องในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่
เห็นได้ชดั ก็คือเรื่ องของซิมโซนกับนำงดะลีลำ ซิ มโซนได้พลำดจำกกำรรับพระพรของพระเจ้ำไปอย่ำง
ใหญ่หลวง และบั้นปลำยของชีวติ ซิ นโซนต้องประสบกับควำมระทม ก็เนื่องจำกหลงรักหญิงที่เป็ นศัตรู
จนโงหัวไม่ข้ ึน กำรที่รักหญิงผิดตัวย่อมประสบหำยนะอย่ำงใหญ่หลวง

จงคอยฟังคาสั่ งของพระเจ้ า
ประกำรแรก หนุ่มสำวทั้งหลำยพึงคอยทำและฟังคำสั่งของพระเจ้ำในกำรเลือกคู่ชีวิตของตน
สดุดี 37:35 “จงวำงใจในพระยะโฮวำ และประพฤติกำรดี จงอำศัยอยูท่ ี่แผ่นดิน หำเลี้ยงชีพด้วยควำม
ซื่อสัตย์ จงยังใจให้ชื่นชมใยพระยะโฮวำและพระองค์จะทรงโปรดประทำนให้ตำมที่ใจปรำรถนำนั้น จง
มอบทำงประพฤติของตนไว้กบั พระยะโฮวำ แถมจงวำงใจในพระองค์ดว้ ย และพระองค์จะทรงกระทำ
ให้สำเร็ จดังประสงค์”
พระสัญญำข้อนี้คลุมไปถึงสิ่ งต่ำง ๆ ในชีวติ คริ สเตียนหลำยประกำร แต่เป็ นคำสัญญำที่ดีที่สุด
สำหรับกำรเลือกคู่ชีวติ หำกท่ำนไว้วำงใจพระเจ้ำในเรื่ องกำรเลือกสำมีหรื อภรรยำ
พระเจ้ำจะทรง
จัดเตรี ยมคู่ที่เหมำะสมกับท่ำนมำกที่สุด
หำกท่ำนจะรู ้สึกชื่นชมยินดีและต้องกำรที่จะทำตำมพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ พระเจ้ำจะทรงประทำนคู่ชีวติ ของท่ำนให้เป็ นรำงวัลสำหรับดวงใจของท่ำนซึ่ ง
ท่ำนปรำรถนำและคู่ครองคนนี้จะรักท่ำนรำวกับดวงใจของเขำเอง และท่ำนเองก็จะรักตอบเขำอย่ำงสุ ด
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หัวใจเหมือนกัน ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หลักที่วำ่ ท่ำนจะต้องอุทิศตัวของท่ำนไว้กบั พระเจ้ำและวำงใจว่ำ
พระเจ้ำจะทรงจัดกำรเรื่ องกำรแต่งงำมของท่ำนโดยตลอด และพระเจ้ำจะทรงกระทำให้สำเร็ จเรี ยบร้อยดี
เสมอ
อย่ำให้ควำมรักใคร่ ตำมธรรมชำติของท่ำนเร่ งเร้ำให้ท่ำนแต่งงำนมนุษย์ที่มีเพศตรงกันข้ำมกับ
ท่ำน ท่ำนได้อธิ ษฐำนขอกำรทรงนำจำกพระเจ้ำในเรื่ องกำรสมรสหรื อไม่? โปรดจำไว้วำ่ เรื่ องแต่งงำน
เป็ นเรื่ องยำวนำนมำกสำหรับชีวติ คู่
เรำจะไม่ทำลำยชีวติ สมรสให้แตกสลำยจนกว่ำพระเจ้ำจะทรง
อนุญำตให้ควำมตำยมำพรำกจำกกันไป
กำรหย่ำร้องให้ขำดจำกกำรเป็ นสำมีภรรยำนั้นไม่ใช่พระ
ประสงค์ของพระเจ้ำแน่ ๆ กำรหย่ำร้ำงเป็ นกิจกรรมของซำตำน และเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ำยซึ่ งคริ สเตียนไม่พึง
กระทำ หำกท่ำนสมรสอย่ำงเหมำะสมถูกต้องต้องดีต้ งั แต่แรก ๆ ก็จะไม่ตอ้ งคำนึงถึงกำรหย้ำร้ำงเลย
เท่ำที่เห็นได้ชดั ในเมื่อคู่แต่งงำนจะหย่ำร้ำงกัน ทั้งสองคนก็ยอมรับว่ำเขำแต่งงำนผิดจึงได้หย่ำขำดจำก
กำรเป็ นผัวเมียกัน แต่กำรหย่ำร้ำงไม่ใช่วธิ ี กำรของกำรแก้ไขชีวติ สมรสที่ผดิ ๆ เช่นนั้นให้ถูกต้องได้ กำร
หย่ำร้ำงเป็ นปั ญหำใหม่ที่เข้ำมำเพิ่มให้มำขึ้นอีกปั ญหำหนึ่ งแทนที่จะแก้ไขปั ญหำเก่ำ ๆ

คริสเตียนควรสมรสกับคริสเตียนด้ วยกันเท่ านั้น
เรำจะแต่งงำนกับคนชนิดไหนดี? ประกำรแรกคนที่ทำ่ นจะสมรสด้วย จะต้องเป็ นคริ สเตียน
เหมือนกันกับท่ำน จะเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำสำหรับตัวท่ำนไม่ได้ที่พระเจ้ำจะอนุ ญำตให้ท่ำน
สมรสกับคนที่ไม่ใช่คริ สเตียน แม้ท่ำนอยำกจะสมรสกับบุคคลนั้น ๆ อย่ำงมำกเพียงไรก็ตำม พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์บอกว่ำ “อย่ำเข้ำเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” (2 โคริ นธ์ 6:14) เมื่อท่ำนฝ่ ำฝื นคำสั่งของพระเจ้ำ
ในข้อนี้ท่ำนจะเสี ยใจตลอดไป จงตัดสิ นใจเรื่ องนี้ให้เข้มแข็ง จงบอกกับคู่รักในข้อนี้ ให้แจ่มแจ้งชัดเจน
ว่ำ จะสมรสกันไม่ได้จนกว่ำเขำจะเป็ นคริ สเตียน จงระวังในตอนนี้ที่บำงคนมักปลอบใจตัวเองและอ้ำง
ข้อแก้ตวั ว่ำเมื่อสมรสแล้วเขำคงจะเป็ นคริ สเตียนท่ำนจะสำมำรถบอกได้ก่อนเสมอว่ำคนที่จะมำเป็ นคู่
ของท่ำนนั้นเขำเต็มใจจะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่? และจะต้องมีบทพิสูจน์เสมอว่ำ ใครเป็ นคริ สเตียนแท้
หรื อเป็ นคริ สเตียนปลอม อย่ำสมรสกับคนใดที่ท่ำนไม่สำมำรถร่ วมใจอธิ ษฐำนกับเขำได้ก่อนทำกำร
สมรส ทั้งหญิงและชำยจะต้องเดินตำมกฏนี้ หำกท่ำนได้เดินตำมหลักกำรนี้ ท่ำนจะไม่เสี ยใจตลอดชีวิต
สมรสของท่ำน

ต่ างคนต่ างร่ วมทางชีวติ
ประกำรที่สำม คนที่ท่ำนจะสมรสด้วยจะต้องรู ้สึกว่ำทั้งคู่จะต้องเดินเคียงบ่ำเคียงไหล่ไปใน
แนวทำงชีวติ เดียวกันกับท่ำน เป็ นเรื่ องน่ำสลดใจอย่ำงมำกแท้ ๆ ที่คริ สเตียนตัดสิ นใจกับคนคริ สเตียน
ด้วยกันแต่ฝ่ำยหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมเดินในทำงชี วติ ที่เลือกไว้ ในแนวเดียวกัน หำกชำยหนึ่งคนใดถูกพระ
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เจ้ำทรงเรี ยกให้เป็ นนักเทศน์ทำงำนของพระเจ้ำ แล้วไปแต่งงำนกับหญิงที่ไม่ยอมตนเป็ นภรรยำของ
นักเทศน์ก็เป็ นเรื่ องที่น่ำสลดใจสักเพียงใด ถ้ำพระเจ้ำทรงเรี ยกท่ำนทำงำนอย่ำงหนึ่ง แล้วก็เป็ นไปไม่ได้
ที่พระเจ้ำจะจัดหำคู่ให้แก่ท่ำนชนิดที่ร่วมงำนกับท่ำนไม่ได้ พระเจ้ำไม่เป็ นต้นเหตุแห่ งควำมวุน่ วำย คู่
สมรสจะต้องมีควำมคิดเห็นและชอบสิ่ งที่เดินไปแนวเดียวกันได้ โดยเฉพำะในเรื่ องจิตวิญญำณเกี่ยวกับ
เรื่ องของพระเจ้ำ

พึงระวังตัว
สำหรับสุ ภำพสตรี คริ สเตียน ถ้ำบุรุษที่เป็ นคริ สเตียนไม่ได้แสดงควำมเคร่ งครัดกตัญญูตอ่ พระ
เจ้ำ และไม่แสดงกำรเคำรพนับถือตัวท่ำนขณะที่ยงั เป็ นคู่รักกันแล้วไซร้ชำยผูน้ ้ นั จะแสดงอำกำรเช่นนั้น
ให้ท่ำนเห็นเมื่อแต่งงำนแล้ว มำกหรื อน้อยให้ท่ำนระวังตัว อย่ำอนุ ญำตให้ชำยหนุ่ม “ลวนลำม” ในเมื่อ
ท่ำนยังไม่แน่ใจว่ำจะแต่งงำนด้วยหรื อไม่ แม้วำ่ หมั้นกันแล้วด้วยแหวนหมั้นกี่กะรัตก็ตำม ใจเขำล่วงเกิน
“อธิปตัย” ของท่ำนหำได้ไม่ เพรำะอำจเกิดเหตุสุดวิสัยจำเป็ นที่จะแต่งงำนกันไม่ได้ ฝ่ ำยหญิงเป็ นฝ่ ำย
เสี ยหำยแน่นอน ข้อนี้ หญิงพึงสังสวรณ์ในจงหนัก ในระหว่ำงระยะกำรหมั้นจงยึดหลักศีลธรรม และกำร
ล่วงเกินที่เกินขอบเขต ชำยคริ สเตียนที่เคำรพตนเองพึงสังวรรณ์เสมอว่ำ จะเคำรพสิ ทธิที่หญิง พึงสงวน
ในร่ ำงกำยของหญิง ชำยที่ไม่รู้จกั เคำรพหญิง จงให้หญิงนั้นปลีกตัวและอยูห่ ่ำงไกลจำกเขำ เพรำะเขำ
เป็ นชำยชนิดที่เป็ นอันตรำยมำก

จงสุ ภาพ
หญิงที่ดียอ่ มรู ้จกั แต่งกำยและวำงท่ำทำงให้สุภำพเสมอ อย่ำแต่งตัวชนิดที่ทำให้ตวั เองกลำยเป็ น
เหยือ่ จูงใจชำยให้ทำผิด หญิงบำงคน (รวมทั้งหญิงคริ สเตียนด้วย) บำงครั้งแต่งกำยชนิดที่ทำให้ชำยเกิด
อำรมณ์วบู วำบ จนเขำรั้งสติไม่ได้ฉะนั้น กำรคุยและสนทนำกับคู่รักระหว่ำงที่ยงั ไม่สมรส หญิงพึง
ระมัดระวังกำรแต่งกำยและกิริยำท่ำทำงของตนทุกระยะ

ให้ รักษาความบริสุทธิ์
กำรร่ วมสมรสก่อนแต่งงำนเป็ นควำมบำป และเป็ นสิ่ งที่ผดิ ไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ เพรำะเมื่อร่ วม
สมรสกันแล้วอำจไม่ได้แต่งงำนกันเลยก็ได้ ฉะนั้นอย่ำให้กำรกระทำของเรำเป็ นเครื่ องทดลองควำมใคร่
กันและกัน พระคริ สตธรรมคัมภีร์มีคำหนึ่งที่สอนไว้วำ่ “ลำมกมลทิน” กำรล่วงเกินกันชนิดนี้ไม่เพียงแต่
ขัดแข้งต่อบทบัญญัติของพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่เป็ นกำรทำให้ควำมรู ้สึกของหญิงชำยทั้งคู่ซ่ ึ งมีต่อกันเป็ น
กำรสะเทือนใจหลังจำกกำรแต่งงำนแล้ว หญิงชำยที่มีควำมรู ้สึกสู งจะไม่สบำยใจเลยที่จูงมือกันเข้ำพิธี
สมรสหลังจำกพรหมจำรี หรื อควำมบริ สุทธิ์ ในเรื อนร่ ำงของตนต้องศูนย์เสี ยไปไม่มีหญิงใดเลยจะรู้สึก
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ตื่นเต้นยินดีกบั กำรสมรสกับชำยที่ตวั เองได้มอบทุกสิ่ งทุกอย่ำงในร่ ำงกำยเธอให้แก่ชำยนั้นจนหมดสิ้ น
แล้ว ควำมชื่นชมยินดีอนั แท้จริ งของกำรสมรสนั้นไม่มีควำมหมำยเลย ไม่มีอะไรที่จะหวำนฉ่ ำ และชื่น
หัวใจเท่ำกับวันที่คู่สมรสได้มอบควำมบริ สุทธิ์ ให้กนั และกันในวันสมรส แต่หำกว่ำทั้งสองคนได้ทำ
ผิดพลำดไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ำกับกำรแต่งงำนกันทันที และทั้งสองจะต้องจงรักภักดีและซื่ อสัตย์
ต่อกันจนตลอดชีวติ แต่รสหวำนแห่งชีวิตสมรสจะหวำนฉ่ ำชื่นใจกว่ำถ้ำหำกจะเก็บไว้ให้ “สุ ก” ในระยะ
ก่อนแต่งงำน ถ้ำหำกผลไม้จะ “ชิงสุ กก่อนห่ำม” ก็อำจเปรี้ ยวหรื อหัวหวำนกันเปรี้ ยวได้ในภำยหลัง
และนอกจำกนั้นมีบำงคน เฉพำะหญิงบำงประเภทจะ “เร่ ง” มำกเกินไป คืออยำกจะแต่งงำน
แทบใจขะขำด ฉะนั้นจึงได้สำมีประเภท “เก็บตก” คนไหนก็ได้ขอให้เป็ นชำยก็เป็ นสำมีได้ท้ งั นั้น แต่มี
หญิงอีกประเภทหนึ่งที่บอกว่ำ “ดิฉนั เป็ นสำวแก่ “ขึ้นคำน” ก็ดีกว่ำที่จะแต่งงำนเช่นนั้น”
ถ้ำหำกว่ำท่ำนไม่สำมำรถไว้วำงใจพระเจ้ำที่จะหำสำมีชนิ ดดี ๆ และเหมำะสมกับท่ำนสักคน
หนึ่งแล้วไซร้ ท่ำนก็ไม่มีควำมเชื่อพอว่ำ พระเจ้ำจะทรงช่วยให้ท่ำนมีชีวติ อย่ำงผำสุ กหลังจำกสมรสแล้ว
ถ้ำท่ำนต้องกำรคู่ พระเจ้ำจะจัดหำมำให้แก่ทำ่ น แต่โดยมำกกำรสมรสที่ผดิ ๆ มักเกิดจำกกำรรี บร้อน
มำกกว่ำอย่ำงอื่น หนุ่มสำวมักไม่ค่อยอยำกคอยท่ำให้พระเจ้ำหำคู่ให้ เขำมักเลือกเอำเองและก็เสี ยใจ
หรื อไม่ก็เลิกกันแล้วหำใหม่ ซึ่ งคริ สเตียนไม่พ่ งึ กระทำ กำรสมรสที่มีควำมสุ ข และบ้ำนที่มีควำมร่ มเย็น
เป็ นกำรชิมสวรรค์ล่วงหน้ำ แต่กำรสมรสที่ไร้สุขก็นรกนี่เอง.

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 50 ฉบับที่ 266 มกรำคม – กุมภำพันธ์
1999, หน้ำ 66-67.
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