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ประตูใจ 
หนงัสือ “ก่อนววิาห์” เขียนข้ึนเน่ืองดว้ยการเรียกร้องของเยาวชนจ านวนมาก ท่ีตอ้งการด าเนิน

ชีวติตามน ้าพระทยัของพระเจา้ และตอ้งการรู้วา่ ท าไมเขาจึงตอ้งตกอยูใ่นหว้งรัก ควรมีคู่รักในวยัเรียน
หรือไม่ เม่ือมีความรักท่วมทน้จิตใจ จะท าอยา่งไร จะเลือกคู่ครองอยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้ทรง
ตอ้งการให้แต่งงานกบัคนนั้นคนน้ี การแสดงบทรักต่อคู่รัก หรือคู่หมั้น เป็นส่ิงสมควรหรือไม่ ฯลฯ 

การขาดท่ีปรึกษาในยามท่ีมีปัญหาดา้นจิตใจ น าความกลดักลุม้กระวนกระวายมาสู่ตวัไม่นอ้ย 
แต่การขอค าปรึกษาจากคนท่ีผดิ ก็เท่ากบัท าใหต้าแห่งใจวนิิจฉยัผดิและชอบบอดมิดยิง่ข้ึน ซ่ึงอาจ
น าไปสู่ความหายนะ 

หนงัสือเล่มน้ีมิใช่กฎหรือบทบญัญติัท่ีท่านตอ้งยดึถือ และปฏิบติัตามทุกประการ มิใช่กุญแจซ่ึง
ไขปัญหาทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนแก่ท่าน แต่เป็นขอ้คิดและแนวทางท่ีจะช่วยท่าน ในการพิจารณาปัญหา
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศ ซ่ึงเยาวชนเกือบทุกคนตอ้งเผชิญ ฉะนั้นเยาวชนท่ีก าลงัพิจารณาเลือกคู่รัก
หรือคู่ครองและเยาวชนท่ีมีคู่รักแลว้ จึงควรอ่านหนงัสือเล่มน้ีเป็นพิเศษ 

เช่ือวา่ถอ้ยค าท่ีกล่าวมาน้ีซ่ึงเกิดจาก ความรัก ความห่วงใยเยาวชน ประกอบดว้ยจิตศรัทธาอนั
แรงกลา้ในการอธิษฐานเผื่อผูอ่้านทุกท่าน คงจะช่วยใหผู้อ่้านทุกท่านไดรั้บพระพรและประโยชน์อยา่ง
ใหญ่หลวงจากการอ่านหนงัสือเล่มน้ี 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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ฉันอยากเป็นโสด 

“เธอมีแฟนแลว้หรือยงั?” 
“แน่ะ หมู่น้ีพิถีพิถนัในการแต่งตวัเสียจริงนะ สงสัยคงจะชอบใครเขา้แลว้ละซิ?” 
“เม่ือไรจะแต่งงานเสียที?” 
ค าถามและค าพดูท านองน้ี คงเป็นท่ีคุน้หูของเยาวชนทัว่ไปแมจ้ะเป็นค าถามและค าพดูเป็นเชิง

หยอกลอ้มากกวา่เป็นจริงเป็นจงั แต่ถา้จะใหต้อบ ค าแรกของหนุ่มสาวมกัจะเป็น “ไม่เอา พดูอะไรก็ไม่
รู้” “อยา่ลอ้เล่นหน่า” “แหม เธอละก็...” “สงสัยจะชาติหนา้” ฯลฯ 

แมค้  าตอบของหนุ่มสาวจะเป็นเช่นน้ี แต่เช่ือวา่หนุ่มสาวส่วนมากคงไม่ถือเป็นจริงเป็นจงั ใน
ค าตอบของเขาเท่าไรนกั เขาอาจจะพดูวา่ “ฉนัไม่อยากแต่งงาน ฉนัอยากเป็นโสดมากกวา่” แต่ส่วนลึก
ในจิตใจของเขา มีค าตอบอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงมกัไม่ตรงกบัค าพดูของเขา เน่ืองจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเรา สอนให้เรารู้จกัสงบเสง่ียม และสอนวา่เร่ืองความรักฉนัหนุ่มสาว เป็นเร่ืองท่ีน่าละอาย ควรเก็บ
ไวเ้ป็นความลบั ดงันั้นเม่ือพดูถึงเร่ืองความรัก การมีคู่ครอง ปฏิกิริยาประการแรกจึงมกัเป็นในเชิง
ปฏิเสธ 

การสนใจในเร่ือง ความรัก คู่ครอง เพศตรงขา้ม และการอยากมีคู่รัก เป็นส่ิงท่ีผิดปกติเช่นนั้น
หรือ 

ความสนใจ และความปรารถนาทางดา้นน้ีของหนุ่มสาวไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิปกติ เพราะนัน่เป็น
แรงผลกัดนัตามธรรมชาติอยา่งหน่ึงในชีวติมนุษย ์มนุษยต์อ้งการความรักจากเพื่อนต่างเพศ เช่นเดียวกบั
ตอ้งการอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั เพื่อน สวสัดิภาพในการครองชีพ เกียรติช่ือเสียง ฯลฯ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้ก  าลงัยา่งเขา้สู่วยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาวจะพบวา่ ความปรารถนาทางดา้นความรัก
เพื่อนต่างเพศ รุนแรงยิง่ข้ึนทุกที จนเขาไม่สามารถเก็บซ่อนไวไ้ด ้ตอ้งแสดงออกไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้ยา่งเขา้สู่วยัรุ่นและวยัหนุ่มสาว แต่ไม่มีความรู้สึกและความปรารถนาใน
เร่ืองรักต่างเพศเลย อาจเป็นคนท่ีผดิปกติก็ได ้ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ เขาไม่ไดแ้สดงความปรารถนานั้น
ออกมาใหเ้ห็น การมีความรู้สึกหรือความปรารถนากบัความสามารถในการควบคุมบงัคบัตนเอง มี
ความหมายแตกต่างกนั บางคนมีความรู้สึกทางเพศเช่นเดียวกบัคนอ่ืนแต่เขาสามารถบงัคบัตนเอง ให้
ประพฤติในทางท่ีถูกตอ้งและสมควรนัน่ไม่ใช่เป็นคนท่ีผิดปกติ คนท่ีผดิปกตินั้น คือคนท่ีไม่มีความรู้สึก
ทางดา้นน้ีเลย หรือความรู้สึกของเขารุนแรงเกินไปจนเขากลายเป็นทาสของความรู้สึกนั้น และกระท า
ทุกอยา่งตามท่ีเขาปรารถนา 
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ฉะนั้น จงอยา่กงัวลใจ หากท่านสนใจในเร่ืองความรัก การมีคู่ครอง หรือหากท่านชอบและ
สนใจเพื่อนต่างเพศคนใดคนหน่ึง ท่านควรดีใจไดว้า่ท่านเป็นคนปกติ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึง ความรัก การมีคู่ครอง ครอบครัว และเร่ืองเพศไวม้าก และเนน้
ถึงความส าคญัในการเขา้ใจเร่ืองน้ีในทางท่ีถูกตอ้ง ดงัจะเห็นไดว้า่ ในพระธรรมเล่มแรกของพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ คือบทท่ีหน่ึงของพระธรรมปฐมกาล กล่าวถึงเร่ืองคู่ครองและเพศตั้งแต่เร่ิมแรก ดูปฐมกาล
บทท่ี 1 ซ่ึงบนัทึกไวว้า่ 

“พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์น และไดท้รงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง พระเจา้ทรงอวยพระพร
แก่มนุษยน์ั้นตรัสแก่เขาวา่ จงบงัเกิดทวมีากข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดิน” ปฐมกาล (1:27, 28) 

คงไม่ผดิพลาดนกัหากกล่าววา่ พระประสงคป์ระการแรกท่ีพระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หมี้เพศ
ต่างกนั ก็เพื่อใหม้นุษย ์ “บงัเกิดทวมีากข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดิน” และเพื่อใหม้นุษยส์ามารถแพร่พนัธ์ุต่อ ๆ ไป
ได ้ พระเจา้จึงทรงใส่ความรู้สึกทางเพศ และความปรารถนาอยากมีคู่ครอง ในจิตใจของมนุษยทุ์กคน 
เร่ืองเพศ และความรู้สึกทางเพศจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีสกปรก แต่เป็นของประทานอนัล ้าค่าและบริสุทธ์ิ
จากพระเจา้ แต่ท่ีเห็นวา่ เร่ืองเพศเป็นเร่ืองสกปรก ก็เพราะมนุษยน์ าพลงัอ านาจทางเพศไปใชใ้นทางท่ี
ผดิ 

ในปฐมกาลบทท่ีสอง พระเจา้ไดต้รัสอีกวา่ “ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้นจะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะ
สร้างข้ึนอีก คนหน่ึงใหเ้ป็นคู่เคียงเหมาะกบัเขา” (2:18) 

พระประสงคป์ระการท่ีสองท่ีพระเจา้ทรงสร้างชาย และหญิงก็เพื่อให้เขาทั้งสองเป็นคู่เคียงกนั 
หรือเพื่อให้เขาทั้งสองช่วยเหลือจุนเจือซ่ึงกนัและกนั เหตุท่ีพระเจา้ตรัสวา่ “ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้นจะอยูค่นเดียว 
ก็ไม่เหมาะ” ก็เพราะพระเจา้ทรงทราบถึงความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ คือความ
ตอ้งการ “เพื่อน” ซ่ึงสามารถรักและเขา้ใจความรู้สึกของเขา หรือเพื่อนซ่ึงสามารถถ่ายเทความรู้สึกใน
จิตใจให ้ โดยการพดูคุย สนทนา และสนุกสนานดว้ยกนั แมอ้าดมัจะมีทุกอยา่งในโลก ซ่ึงพระเจา้
ประทานใหแ้ก่เขา แต่จะมีประโยชน์อนัใด หากเขาอยูอ่ยา่งหงอยเหงา วา้เหว ่ ตามล าพงัคนเดียว อาดมั
ตอ้งการเพื่อน ตอ้งการคนท่ีสามารถเขา้ใจเขา และใครเล่าจะสามารถเขา้ใจเขาไดดี้วา่ “คู่ครอง” ของเขา
เอง 

“ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้นจะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ” เพราะมนุษยต์อ้งการคนท่ีเขาสามารถรักได ้ และคน
ซ่ึงตอบสนองความรักของเขาได ้ การมีคู่ครองท าใหม้นุษยส์ามารถแสดงออกซ่ึงความรักจากส่วนลึกใน
จิตใจใหแ้ก่คนอ่ืนและรับความรักชนิดเดียวกนัเป็นการตอบแทน 

นอกจากนั้น มนุษยต์อ้งการคนใกลชิ้ดซ่ึงสามารถช่วยเขาได ้ พระเจา้ทรงสร้างชายและหญิง 
เพื่อช่วยเหลือจุนเจือซ่ึงกนัและกนั ในส่วนท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดแคลน ผูช้ายมีกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรง แต่
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อาจไม่มีความอ่อนหวาน ความละมุนละไม ความอดทน เท่ากบัผูห้ญิง ดงันั้นผูช้ายจึงตอ้งการผูห้ญิง 
เพื่อช่วยใหเ้ขาไม่เป็นคนหยาบกระดา้ง ตึงตงัเกินไป ในท านองเดียวกนัผูห้ญิงก็ตอ้งการความช่วยเหลือ
จากผูช้ายในหลายส่ิงหลายอยา่ง โดยเหตุน้ีจึงมีคนกล่าววา่ “เรามีชีวติเพียงคร่ึงเดียวเท่านั้น หาก
ปราศจากคู่ครอง” และ “เพราะเหตุนั้น ผูช้ายจึงจะละบิดามารดาของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขา
ทั้งสองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” (ปฐมกาล 2:24) 

ในปัจจุบนัน้ี เราอยูใ่นยคุซ่ึงเตม็ไปดว้ยส่ิงล่อใจสารพดัอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงล่อใจ
ทางดา้นกามารมณ์ จนท าให้ศีลธรรมของมนุษยเ์ส่ือมลงอยา่งน่าใจหาย การมีคู่ครองจะช่วยป้องกนัเรา 
จากการประพฤติในทางท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ย อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ฝ่ายขา้พเจา้ขอกล่าวแก่คนทั้งหลายท่ี
ยงัเป็นโสด...หากเขาจะอยูเ่หมือนขา้พเจา้ (เป็นโสด) ก็ดีอยู ่ แต่ถา้เขาย ั้งใจไม่ได ้ ก็ใหท้  าการสมรสกนั
เถิด ซ่ึงจะท าการสมรสกนันั้นก็ดีกวา่ มีใจฟุ้งซ่านในกามราคะ” (1โครินธ์ 7:8, 9) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ชิดชูความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในชีวิตสมรสไวสู้งมาก พระ
ธรรมเอเฟซสัไดเ้ปรียบความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาไวว้า่เหมือนดงัความสัมพนัธ์ของพระคริสตก์บั
คริสตจกัร อาจารยเ์ปาโลกล่าวในพระธรรมน้ีวา่ “เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระ
คริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร...ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร
ดว้ย” (เอเฟซสั 5:23, 25) ดว้ยเหตุน้ีชีวติสมรสของมนุษย ์ จึงช่วยใหเ้ราเขา้ใจ ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พระเยซูคริสตก์บัเรามากยิง่ข้ึน 

ท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นแต่เป็นเหตุผล ซ่ึงสนบัสนุนใหทุ้กคนมีคู่ครองท่ีถูกตอ้ง ตามท านองคลอง
ธรรม 

ถา้เช่นนั้น ทุกคนจะตอ้งแต่งงาน และไม่มีผูใ้ดควรเป็นโสด ใช่ไหม ค าตอบอาจเป็นไดท้ั้งใช่
และไม่ใช่ ท่ีตอบวา่ใช่ ก็เพราะการมีคู่ครอง นอกจากจะใหเ้ป็นประโยชน์ทั้งส่วนตวัของแต่ละบุคคล
แลว้ ยงัเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ดว้ย ท่ีตอบวา่ไม่ใช่เพราะเน่ืองจากเหตุหลายประการ คือ 

1. เพราะจ านวนผูช้ายและผูห้ญิงมีไม่เท่ากนัและดูเหมือนวา่ โลกน้ีมีผูห้ญิงมากยิง่ข้ึนทุกที การ
ท่ีจะใหทุ้กคนมีคู่ครอง จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

2. บางคนมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ นายแพทยอ์าจแนะน าใหเ้ขาเป็นโสด 
3. สตรีบางคนอาจเห็นแก่ บิดามารดา ซ่ึงไม่มีใครช่วยเหลือ และเล้ียงดู จึงตดัสินใจอยูก่บับิดา

มารดาตลอดไป 
4. บางคนอาจเห็นแก่พระคริสต ์ และพระกิตติคุณของพระองค ์ จึงยอมสละทุกอยา่ง เพื่อให้

สามารถรับใชพ้ระเจา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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ยงัมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ซ่ึงท าใหห้ลายคนตอ้งอยูเ่ป็นโสด แต่จงอยา่เป็นโสดเพราะ
ความเห็นแก่ตวั หรือเพราะหลีกเล่ียงหนา้ท่ีรับผดิชอบในครอบครัว หรือเพราะความกลวัวา่จะมีบุตร มี
ชายและหญิงจ านวนไม่นอ้ย ท่ีเห็นแก่ความสนุกสนานส่วนตวัหลีกเล่ียงการมีคู่ครอง คร้ันเม่ืออายยุา่ง
เขา้วยักลางคนก็จะพบแต่ความเสียใจ ความผดิหวงั และขาดสวสัดิภาพทางจิตใจ บางคนเปล่ียนความคิด
ใหม่ ตดัสินใจจะแต่งงานเม่ืออายมุากแลว้ แต่เน่ืองจากความยากล าบากในการหาคู่ครอง จึงเขา้สู่พิธี
สมรสโดยไม่พิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้พบปัญหาสารพดัอยา่งในชีวติสมรสของเขา ฉะนั้นหากไม่
จ  าเป็น หรือสุดวสิัยจริง ๆ ท่านควรจะมีคู่ครองเม่ืออายสุมควร 

ส าหรับผูท่ี้เป็นโสดบางคน ควรจะไดรั้บความเห็นใจจากสังคม เช่นคนท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 
หรือคนท่ีสุดวสิัยท่ีจะแต่งงานได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้เป็นโสดเพราะความเสียสละเพื่อการรับใชพ้ระ
เยซูคริสต ์ ในงานประกาศพระกิตติคุณหลายอยา่งเราตอ้งการคนโสดเหล่าน้ี เช่นงานบุกเบิกท่ามกลาง
ชาวป่า ชาวเขา งานเก่ียวกบัเด็ก งานสังคมสงเคราะห์ งานประกาศ ซ่ึงตอ้งออกเดินทางเสมอ ฯลฯ คน
เหล่าน้ีควรจะไดรั้บความเคารพนบัถือเป็นพิเศษ จากคริสเตียนทุกคน 

อาจารยเ์ปาโลกล่าวในพระธรรม 1โครินธ์ 7: 32-34 วา่ “แต่ขา้พเจา้ใคร่ใหท้่านทั้งหลายพน้จาก
ความกระวนกระวาย ฝ่ายคนท่ีไม่มีภรรยา ก็เอาใจใส่การขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อจะท าส่ิงซ่ึงเป็นท่ี
ชอบพระทยัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่คนท่ีมีภรรยาแลว้ ก็สาละวนดว้ยการของโลกน้ี เพื่อจะท าส่ิงซ่ึงชอบ
ใจภรรยา เป็นการสองฝักสองฝ่าย ฝ่ายหญิงท่ีไม่มีสามี และสาวพรหมจารีนั้น ก็เอาใจใส่ในการขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อจะไดเ้ป็นคนบริสุทธ์ิทั้งกายและดวงจิต แต่หญิงท่ีมีสามีแลว้ก็สาละวนดว้ยการของ
โลกน้ี เพื่อจะท าส่ิงซ่ึงเป็นท่ีชอบใจสามี” 

“แต่ถึงอยา่งไรก็ดี ทุกคนไดรั้บคุณสมบติัจากพระเจา้เหมาะกบัตวั คนหน่ึงรับอยา่งน้ี และอีกคน
หน่ึงรับอยา่งนั้น” (1โครินธ์ 7:7) 

หลกัส าคญัเก่ียวกบัการอยูเ่ป็นโสดหรือการมีคู่ครอง อยูท่ี่ความสงบสุข ในดวงจิตของท่าน หาก
ท่านรู้สึกวา่เม่ือท่านอยูเ่ป็นโสด ท่านสามารถรับใชพ้ระเจา้ไดดี้กวา่ และพระเจา้ประทานความสามารถ 
ท่ีจะใหท้่านครองชีวติโดยไม่กระวนกระวายใจ หรือมีจิตใจฟุ้งซ่าน ท่านก็อยูเ่ป็นโสดได ้แต่หากการอยู่
เป็นโสดของท่าน ท าใหท้่านกระวนกระวายใจเสมอ ท่านก็ควรแต่งงาน เม่ือมีทางเป็นไปได ้ 

อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “แต่ขา้พเจา้ใคร่ใหท้่านทั้งหลายพน้จากความกระวนกระวาย...เพื่อความ
ดีความงามของท่านใหท้่านทั้งหลายปฏิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยปราศจากความกระวนกระวาย” (1โค
รินธ์ 7:32, 35) 
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ส่วนผูท่ี้รู้แน่แก่ใจวา่ ตนอยูเ่ป็นโสดไม่ได ้จะตอ้งหาคู่ครองสักคนหน่ึง ก็จงอยา่กระวนกระวาย
ดว้ยเร่ืองน้ี จนคิดแต่เร่ืองคู่ครอง ทั้งในเวลาเรียน เวลาท างาน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ี
จ  าเป็นและส าคญั 

ค าสอนและค าหนุนใจต่อไปน้ี คงจะเป็นขอ้เตือนใจ และใหก้ าลงัใจทุกคน ท่ีคิดจะหาคู่ครอง 
พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และความชอบธรรม

ของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให ้เหตุฉะนั้น อยา่กระวนกระวายถึงวนั
พรุ่งน้ี...” (มทัธิว6: 33, 34) 

กษตัริยด์าวดิกล่าวในบทเพลงสดุดีวา่ “จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และประพฤติการดี จงอาศยั
อยูท่ี่แผน่ดิน หาเล้ียงชีพดว้ยความสัตยซ่ื์อ จงยงัใจให้ช่ืนชม ในพระเยโฮวาห์และพระองคจ์ะทรงโปรด
ประทานให ้ ตามท่ีใจปรารถนานั้น จงมอบทางประพฤติของตนไวก้บัพระเยโฮวาห์ แถมจงวางใจใน
พระองคด์ว้ย และพระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จดงัประสงค ์ และจงพึง่พ านักในพระเยโฮวาห์.....และ
เพียรคอยท่าพระองคอ์ยู”่ (สดุดี 37:3-5, 7) 
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รักแรก 

นบัตั้งแต่เด็กจนเป็นผูใ้หญ่ เราตอ้งผา่นประสบการณ์สามขั้น เก่ียวกบัความรักเพศตรงกนัขา้ม 
เม่ือเป็นเด็กอาย ุ 3-7 ขวบ เราไม่มีความสนใจเป็นพิเศษต่อเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั ไม่วา่จะ

เป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิง ผูท่ี้เราตอ้งการคือเพื่อนเล่นเท่านั้น ในวยัน้ีจึงไม่มีความรู้สึกในเร่ืองเพศ 
เม่ืออายยุา่งเขา้สู่วยั 8-13 ปี ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เร่ิมเปล่ียนแปลง ผูช้ายมกัจบักลุ่มเล่น

กบัเพื่อนผูช้ายดว้ยกนั โดยไม่มีความสนใจในเร่ืองเพศตรงกนัขา้ม เขาอาจหวัเราะเยาะเพื่อน ท่ีคลุกคลี
กบัเด็กผูห้ญิง ผูท่ี้เขานิยมชมชอบมกัเป็นเพื่อนชายรุ่นพี่ท่ีเก่งในทางกีฬาหรือท่ีมีความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงส่อใหเ้ห็นถึงความเป็นลูกผูช้าย ส่วนผูห้ญิงก็ชอบจบักลุ่มเล่นกบัเพื่อนผูห้ญิงดว้ยกนั โดยไม่มี
ความสนใจต่อเพื่อนผูช้าย พวกเขาจะไม่ชอบใจทนัทีหากเด็กผูช้ายเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเล่นของเขา 
ความรักหรือความชอบพอของเด็กในวยัน้ี จึงอยูใ่นเพื่อนเพศเดียวกนั 

แต่เม่ืออายยุา่งเขา้สู่วยัรุ่น หรือตั้งแต่อาย ุ 14 ปี ข้ึนไปความเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงก็
เกิดข้ึน เขาเร่ิมสนใจในการแต่งตวั เร่ิมคิดถึงเพศตรงกนัขา้ม เขาจะรู้สึกดีใจหากรู้วา่เพื่อนต่างเพศพอใจ
เขา เม่ือยา่งเขา้สู่วยั 16 -18 หรือวยัหนุ่มสาวความคิดอยากมีเพื่อนต่างเพศก็ทวข้ึีนความรู้สึกน้ีจะเกิดข้ึน
เร็วหรือชา้ หรือแสดงออกมาใหเ้ห็นมากหรือนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บันิสัย ส่ิงแวดลอ้ม และการ
ฝึกอบรมของแต่ละบุคคล หนุ่มสาวจ านวนไม่นอ้ยพบ “รัก” เป็นคร้ังแรก เม่ือเขา้สู่วยั 16-18 น้ี 

ความรักในวยัรุ่นอาจเกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ โดยทัว่ไปอาจเกิดจากแรงดึงดูดทางรูปร่างหนา้ตา และ
การแต่งตวัของเพื่อนต่างเพศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพื่อนต่างเพศท่ีท่านมีโอกาสพบบ่อย ๆ เช่น เพื่อนร่วม
ชั้น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนบา้น เป็นตน้ ความรักน้ีอาจเกิดจากความนิยมชมชอบในความสามารถของ
เพื่อนต่างเพศ ทางดา้นร้องเพลง กีฬา ฯลฯ แต่จากประสบการณ์ของคนส่วนมาก บอกใหเ้ราทราบวา่ 
ความรักในวยัน้ี มกัมิใช่ความรักท่ีแทจ้ริง วยัรุ่นบางคนหลงรักเพื่อนต่างเพศคนหน่ึงคนใดอยา่งจบัจิต
จบัใจ แต่เม่ือเวลาผา่นไปไม่นาน เขาอาจหมดความสนใจในคนท่ีเขาหลงรักนั้นอยา่งส้ินเชิง และ
เปล่ียนไปรักคนอ่ืน ซ่ึงถูกกบัรสนิยมและอุดมคติของเขามากกวา่ ลองถามตวัท่านเองดูวา่ ท่านหลงรัก
เพื่อนต่างเพศอยา่งเงียบ ๆ มาก่ีคนแลว้  

บางคนเรียกความรักคร้ังแรก หรือความรักในวยัรุ่นน้ีวา่ “หลงเสน่ห์” หรือ “หลง” ไม่ใช่ความ
รักท่ีแทจ้ริง แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ ความรักคร้ังแรก จะเป็นความรักท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้สมอไป 
ส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งอาจท าใหบ้างคนพบกนัคร้ังแรกและรักกนัทนัที จนน าไปสู่การแต่งงาน 

ส าหรับวยัรุ่น หรือหนุ่มสาวซ่ึงอยูใ่นวยัเรียน วยัศึกษา เม่ือพบรักคร้ังแรก หรือรู้สึกรักเพื่อนต่าง
เพศคนใดคนหน่ึง ท่านควรจะท าอยา่งไร 
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ค าแนะน าต่อไปน้ี อาจน าประโยชน์มาใหแ้ก่ท่านไม่มากก็นอ้ย 
1. จงอยา่ต่ืนเตน้เกินไป เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับหนุ่มสาว จงประพฤติตนอยา่ง

ธรรมดา อยา่ถือจริงจงัเกินไปต่อความรู้สึกนั้น และอยา่คิดวา่ ท่านจะตอ้งรักคนนั้น เพราะท่านอาจพบ
ความรักเช่นน้ีหลายคร้ัง ก่อนจะพบความรักท่ีแทจ้ริง 

2. ท่านอาจรักเขา เพียงเพราะเขามีจุดเด่นบางประการเม่ือท่านรู้จกัเขาอยา่งแทจ้ริงแลว้ ท่านอาจ
ไม่ชอบเขาเลยก็ได ้ ฉะนั้นจงคบเขาเยีย่งเพื่อนคนหน่ึงก่อน และท าความรู้จกักบัเขาใหม้ากยิง่ข้ึนใน
ฐานะเพื่อน 

3. จงคบเพื่อนต่างเพศหลาย ๆ คน ในฐานะเพื่อน แทนท่ีจะเอาใจจดจ่อต่อคนหน่ึงคนใดท่ีท่าน
ชอบเท่านั้น จนท่านหลงรักเขาอยา่งถอนตวัไม่ข้ึน และพลาดจากการรักคนท่ีท่านควรรัก 

4. ถา้เป็นไปได ้ ท่านไม่ควรคบเพื่อนต่างเพศเป็นคู่รัก หรือแฟน ในวยัเรียนและวยัศึกษาของ
ท่านเพราะการมีคู่รักในวยัเรียนอาจใหท้ั้งคุณและโทษ เม่ือยามท่ีท่านรักกนั อาจช่วยหนุนใจและให้
ก าลงัใจแก่กนัและกนั และท าใหก้ารเรียนดีข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากเกิดการเขา้ใจผิด โทษท่ี
เกิดข้ึนนั้น ก็มากกวา่คุณท่ีไดรั้บหลายเท่านกั นอกจากนั้นการมีคู่รักยงัหมายถึง การใชเ้วลา ใชค้วามคิด 
และอาจใชเ้งินทอง เพิ่มข้ึนดว้ย บางคนยุง่กบั “ความรัก” มากเกินไป จนท าลายการเรียนและอนาคต
ของเขาเสียส้ิน 

5. อยา่เล่นเอาเถิดกบัความรัก บางคนถือเร่ืองการมีคู่รัก เป็นเกมส์สนุก เขาเปล่ียนจากการเป็น
คู่รักของคนหน่ึงไปเป็นคู่รักของอีกคนหน่ึง การกระท าเช่นน้ีอาจน าความสนุกสนานมาสู่เขา แต่ฝ่าย
ตรงกนัขา้มอาจไดรั้บความเจ็บช ้าใจ อยา่งแสนสาหสั นอกจากไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้แลว้ ยงัไดช่ื้อ
วา่เป็นคนหลอกลวง คนหนา้ซ่ือใจคด คนท่ีท าลายจิตใจของผูอ่ื้น 

บางคร้ัง ความรักอาจเกิดจากความเขา้ใจผดิเช่นผูช้ายบางคนเป็นคน “ข้ีเล่น” ชอบหยอกเยา้ เพศ
ตรงกนัขา้มดว้ยค าพดูท่ีอ่อนหวาน หรือค าพูดท่ีคลา้ยกบัวา่เขาชอบผูห้ญิงคนนั้นมาก โดยท่ีเขาไม่มี
เจตนาจะรักหญิงคนนั้นเลย ประกอบกบัหญิงคนนั้น รู้สึกชอบพอชายหนุ่มคนนั้นอยูบ่า้งแลว้ จึงเกิด
ความรักขา้งเดียวข้ึน แลว้พบความผดิหวงัในท่ีสุด เร่ืองท านองน้ีสามารถเกิดข้ึนไดง่้าย ๆ หากท่านไม่
รู้จกัระมดัระวงั เพื่อหลีกเล่ียงความเขา้ใจผดิ และความซ ้ าใจ จงระมดัระวงัในการหยอกเยา้เพศตรงกนั
ขา้ม ถา้งดเสียไดก้็จะเป็นการดีท่ีสุด 

ความเขา้ใจผดิอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจเกิดข้ึน คือ การแสดงความสุภาพอ่อนหวาน หรือการอยาก
ช่วยเหลือเพศตรงขา้มดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงเขา้ใจผดิวา่ ผูท่ี้แสดงความสุภาพ
อ่อนหวานต่อเขานั้น ชอบเขาส าหรับท่านเอง เม่ือเห็นเพศตรงขา้มปฏิบติัต่อท่านอยา่งดีท่ีสุด ก็จงอยา่คิด
มากจนเกินไป เพราะนัน่อาจจะเป็นมารยาท และความสุภาพประจ าตวัของเขาก็ได ้ แต่หากท่านรู้สึกวา่ 
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เพื่อนต่างเพศบางคนอาจเขา้ใจผดิในเจตนาดีของท่าน ก็จงใชส้ามญัส านึกของท่านหลีกเล่ียงความเขา้ใจ
ผดิน้ีเสีย 

หนุ่มสาวบางคนอาจไม่พบ “รัก” เลย จนกระทัง่เขาส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพเป็น
หลกัฐานแลว้คนท่ีเขารักอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน รูปร่างหนา้ตาจดัอยูใ่นขั้นท่ีสวย หรือหล่อพอใช ้
บุคคลิกลกัษณะและรสนิยมหลายอยา่งเป็นท่ีตอ้งใจเขามาก เขาควรจะท าอยา่งไร 

ถา้จะแนะน าตามอยา่งชาวโลก พวกเขาอาจหนุนใจให้ติดต่อ ขอความรักจากผูท่ี้ท่านชอบทนัที 
แต่ส าหรับคริสเตียนทุกคน เราตอ้งถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ในการทุกอยา่ง จึงตอ้งใคร่ครวญให้
รอบคอบ ไม่วา่จะกระท าส่ิงใด ดงันั้นจึงใคร่ขอแนะน าให้ปฎิบติัดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก จงท าความรู้จกัเขาใหดี้ยิง่ข้ึนโดยคบเป็นเพื่อนธรรมดา ๆ คนหน่ึงของท่าน แลว้จง
ถามตนเองวา่ คนท่ีท่านคบนั้นเหมาะสมกบัท่านหรือไม่ 

ประการทีส่อง จงถามตนเองวา่ ท่านรักเขาและมีความปรารถนาท่ีจะแต่งงานกบัเขาอยา่งแทจ้ริง
ไหม ถา้ท่านไม่แน่ใจจงอยา่ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัเขาในฐานะคู่รัก 

ประการทีส่าม พึงรู้ความแตกต่างระหวา่งความรักกบัความหลง อยา่ใหค้วามหลงของท่าน น า
ท่านไปสู่  การตดัสินท่ีผิดพลาด 

ประการทีส่ี่ จงอธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจา้ และใคร่ครวญถึงเร่ืองน้ีใหร้อบคอบละเอียด
ถ่ีถว้นท่ีสุด ก่อนจะบอกใครวา่ ท่านรักเขา หรือก่อนท่ีจะรับรักจากผูใ้ด 

ท่านจะ “รัก” ใครเงียบ ๆ ในใจสักก่ีคน จงรักไปเถิดแต่จงควบคุมจิตใจไว ้ จนกวา่จะถึงเวลาท่ี
สมควร และจนกวา่ท่านจะพบความรักท่ีแทจ้ริง จึงจะตดัสินใจเลือกคนรักท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับท่าน 

เพื่อช่วยในการพิจารณาของท่าน และเพื่อช่วยใหท้่านมีความคิดอยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัคู่ครอง
ในอนาคต จงพยายามคบเพื่อนต่างเพศหลายคนในฐานเพื่อนแต่ประการส าคญัท่ีสุดจงมอบเร่ืองน้ีไวก้บั
พระเจา้ตั้งแต่เน่ิน ๆ เพื่อพระองคจ์ะทรงปกป้องรักษาท่าน ใหพ้น้จากบ่วงแร้วของการล่อลวงและจะ
ทรงน าท่านไปสู่คนซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเตรียมไวส้ าหรับท่าน 

“จงวางใจในพระเยโฮวาห์ดว้ยสุดใจของเจา้ อยา่พึ่งในความเขา้ใจของตวัเอง จงรับพระองค ์ให้
เขา้ส่วนในทางทั้งหลายของเจา้ และพระองคจ์ะช้ีทางเดินของเจา้ให้แจ่มแจง้” (สุภาษิต 3:5-6) 



 14 

รักแท้ 

ค าถามขอ้หน่ึงซ่ึงเยาวชนทัว่ไปชอบถาม คือ “เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ เราก าลงัรักใครคนหน่ึงเขา้แลว้
อยา่งแทจ้ริง” 

ค าถามขอ้น้ี มีความส าคญัต่อเยาวชนมาก เพราะการเขา้สู่ชีวติสมรสโดยความหลงเท่านั้น ไม่
ผดิอะไรกบัการประพฤติของคนเมาเหลา้ เม่ือสร่างจากการเมา จึงรู้วา่ตนไดพ้ลาดพลั้งไป แต่ก็สายเกิน
กวา่ท่ีจะแกไ้ขเสียแลว้ 

บางคนใหค้ าแนะน าวา่ “อยา่เป็นห่วงกงัวลเก่ียวกบัการตกอยูใ่นความรักเลย เม่ือพบเขา้แลว้จะ
รู้จกัเอง” แต่ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสังคมศาสตร์และเพศศึกษากล่าววา่ ค  าแนะน าเช่นน้ีไม่ค่อยจะปลอดภยั
ส าหรับเยาวชนนกั เพราะไม่ใช่เป็นการง่ายท่ีจะจ าแนกระหวา่งความรักแทก้บัความหลง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เม่ือท่านยงัมีอายเุยาว ์ท่านอาจเขา้ใจผดิในเร่ืองน้ีไดง่้ายท่ีสุด 

เพื่อช่วยใหเ้ยาวชนมีความแน่ใจในความรู้สึกของตวัเองมากยิง่ข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านได้
แนะน าใหต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี (จงพิจารณาตวัของท่านเอง และตอบตามความจริงท่ีเกิดข้ึนแก่ท่านวา่
ใช่หรือไม่)  

1. ความรักของท่านเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด ท่ีรู้จกัเขาใช่ไหม? 
2. หากคนอ่ืนแสดงความสนใจต่อเขาหรือเธอ เป็นพิเศษ ท่านรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจ 

ใช่ไหม? 
3. เม่ือท่านอยูห่่างไกลเขาหรือเธอ ท่านมีความคิดถึงเป็นห่วงกงัวล จนไม่สามารถ

ท างานไดเ้ตม็ท่ีใช่ไหม? 
4. เม่ือท่านอยูใ่กลเ้ขาหรือเธอ ท่านรู้สึกรักมากกวา่อยูห่่างกนั ใช่ไหม? 
5. ท่านมีความรู้สึกอยา่งจริงใจวา่ เขาหรือเธอเป็นคนท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือไม่? 
6. ท่านมกัรู้สึกวา่ เม่ือท่านอยูก่บับิดามารดาท่ีบา้น ท่านไม่ค่อยมีความสุขใช่ใหม? 
7. ท่านรู้สึกใจเตน้ระทึก เม่ือนึกถึงเงินท่ีตอ้งใชใ้นการแต่งงาน และภาระหนา้ท่ีในการ

เล้ียงดูครอบครัวใช่ไหม? 
8. เม่ือท่านพบชายหรือหญิงคนนั้น ท่านมกัจะพิถีพิถนัในเร่ืองแต่งตวั และระมดัระวงั

ค าพดู ตลอดจนกิริยาท่าทางของท่านใช่ไหม? 
9. คนส่วนมากยอมรับวา่ คนท่ีรักกนัอยา่งแทจ้ริง มกัเล่าเร่ืองท่ีทั้งสองฝ่ายสนใจสู่กนั

ฟัง แต่เร่ืองท่ีหนกัใจเช่นปัญหาทางบา้น ปัญหาของบิดามารดา โรงเรียนหรือปัญหา
อ่ืน ๆ ในชีวติของท่าน ท่านปรับทุกขก์นัในปัญหาเหล่าน้ีใช่หรือไม่? 
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10. สมมุติวา่ คนท่ีท่านรัก เดินทางไปท่ีอ่ืน แลว้เขียนจดหมายรักฉบบัหน่ึงใหท้่าน ท่าน
มกัอวดจดหมายนั้นต่อเพื่อน ๆ ของท่าน ใช่ไหม? 

ค าตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ 7 เพียงขอ้เดียว นอกนั้นวา่ ไม่ใช่ จงใหค้ะแนนขอ้ละ 10 คะแนน เม่ือ
รวมคะแนนแลว้หากท่านได ้ 70 - 100 คะแนน ความรักของท่านอาจเป็นความรักท่ีแทจ้ริง หากท่านได ้
50 - 60 คะแนน แสดงวา่ ยงัไม่แน่ใจ หากไดค้ะแนน 40 ลงไป แสดงวา่ ท่านยงัไมมี่ความรักท่ีแทจ้ริง 
เป็นแต่เพียงความหลงเท่านั้น เหตุท่ีเป็นดงัน้ีเพราะ 

1. ความรักท่ีแทจ้ริงจะไม่เกิดข้ึนทนัทีทนัใด แต่เกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ส่วนความหลงนั้นอาจเกิดข้ึน
ไดแ้มเ้พียงคร้ังแรกท่ีพบเห็น เช่นการหลงใหลดาราภาพยนตร์ นกัร้อง หรือคนท่ีตอ้งใจเขา บางคน
ถึงกบัเพอ้ฝันถึงคนท่ีเขาหลงใหล แต่ความหลงน้ีมกัจะเป็นอยูไ่ม่นาน แลว้ค่อย ๆ เลือนหายไป ซ่ึง
ตรงกนัขา้มกบัความรักท่ีแทจ้ริง ท่ีค่อย ๆ ทวข้ึีน อยา่งไรก็ตาม หากส่ิงแวดลอ้ม และโอกาสอ านวย 
ความหลงใหลอาจยดืเยื้อ และเติบโตข้ึนเป็นความรักได ้

2. ความอิจฉามิไดเ้ป็นอาการของความรักอยา่งแทจ้ริง เพราะความอิจฉาสามารถเกิดข้ึนได ้โดย
ท่ีไม่ตอ้งมีความรักเลย ความรักแทจ้ะท าใหจิ้ตใจของคนท่ีรักหนกัแน่นยิง่ข้ึน 

3. การละเมอเพอ้ฝันใจเหม่อลอย หรือการทอดถอนใจเพราะคิดถึงคนท่ีรัก จนเรียนและท างาน
ไม่ไดเ้ตม็ท่ี ไม่ใช่ความรัก คนท่ีรักกนัอยา่งแทจ้ริง สามารถเรียนและท างานไดอ้ยา่งปกติ เพราะทราบวา่ 
ความส าเร็จของตนจะน าความสุขไปสู่คนท่ีตนรัก เขาคิดถึงความสุขของฝ่ายตรงกนัขา้มมากกวา่คิดถึง
ความปรารถนาของตนเอง 

4. ความรักท่ีแทจ้ริงไม่จืดจาง เม่ือท่านอยูห่่างจากคนท่ีท่านรัก ท่านก็ยงัคงรักเช่นเดิม แต่ความ
หลงจะน าความสงสัย ความไม่แน่ใจมาสู่ท่าน เม่ือท่านอยูห่่างกนั แลว้ความรู้สึกรักนั้นจะค่อย ๆ หมด
ไป 

5. ความหลงอาจท าใหต้าบอด เม่ือชายหรือหญิงหลงเสน่ห์ในคนใดคนหน่ึง เขาจะมองไม่เห็น
ขอ้บกพร่องของคนนั้น คิดวา่คนนั้นเป็นคนท่ีประเสริฐท่ีสุดในโลก แต่คนท่ีรักกนัอยา่งแทจ้ริง จะ
มองเห็นและยอมรับขอ้บกพร่องของอีกฝ่ายหน่ึง ดว้ยใจปรารถนาอยากช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นใหดี้
ข้ึน 

6. การรู้สึกวา่ท่านไม่มีความสุขใจ เม่ืออยูก่บับิดามารดาท่ีบา้น มิไดแ้สดงวา่ ท่านรักเขาหรือเธอ
อยา่งแทจ้ริง บางคร้ัง ท่านอาจชอบเขาหรือเธอ เพียงเพื่อหลีกหนีปัญหาทางบา้นเท่านั้น ความรักเช่นน้ีมี
รากฐานท่ีไม่มัน่คงนกั 

7. คนท่ีรักกนัจะรู้สึกใจเตน้ระทึก เม่ือนึกถึงเงินและภาระหนา้ท่ีในการเล้ียงดูบุตรในอนาคต 
เพราะนัน่แสดงวา่เขาเอาจริงจงักบัความรักนั้น ส่วนคนท่ีเพียงแต่หลง จะไม่เป็นห่วงถึงอนาคตเลย 
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8. ความรักแทไ้ม่ท าใหท้่านอึดอดัใจ เม่ือพบคนท่ีท่านรัก หากท่านกลวัวา่การแต่งตวัไม่ดี หรือ
รูปร่างหนา้ตา จะท าให้อีกฝ่ายหน่ึงคลายความรักลงนัน่แสดงวา่ ท่านยงัไม่ไดรั้กกนัอยา่งแทจ้ริง ความ
รักแทจ้ริงอยูท่ี่การรักในตวับุคคล มิใช่รักเคร่ืองแต่งตวัหรือกิริยาท่าทาง ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแสร้งท าข้ึน 
ความรักแท ้จะท าใหท้่านรู้สึกสบายใจ เม่ืออยูต่่อหนา้คนท่ีท่านรัก 

9. คนท่ีรักกนัอาจเล่าความทุกขล์ าบากสู่กนัฟังแต่การเล่าความทุกขสู่์กนัฟัง ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ความรักเสมอไป จงอยา่ปะปนความหลงกบัความรัก และจงอยา่แต่งงานกบัผูใ้ด เพียงเพราะท่านเห็นใจ
ผูน้ั้น 

10. ความรักเป็นเร่ืองส่วนตวั ระหวา่งหนุ่มสาวท่ีรักกนั และเขาเทิดทูนความรักของกนัและกนั 
การอวดจดหมายหรือการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ส่วนตวัใหส้าธารณชนรู้ เป็นการ
อวดตวั มากกวา่รัก 

ค าถามอีกขอ้หน่ึงซ่ึงหนุ่มสาวทัว่ไปชอบถามคือ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เขา หรือเธอรักเราอยา่งแทจ้ริง 
ค าถามขอ้น้ีตอบไดย้ากเท่ากบัค าถามท่ีวา่ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราก าลงัตกอยูใ่นความรักอยา่งแทจ้ริง

หรือไม่แต่จากประสบการณ์โดยทัว่ไปของหนุ่มสาวท่ีรักกนั อาจใหแ้นวคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 
ส าหรับผู้ชาย มกัแสดงความรักของเขาออกมาโดยไม่ยากเกินไปนกั เม่ือเขาชอบหรือรักใครคน

หน่ึงเขามกัแสดงใหห้ญิงท่ีเขารักนั้นทราบไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เช่นชอบมองดูเธอ เอาอกเอาใจเธอเป็น
พิเศษ ชอบอยูใ่กลชิ้ดเธอเสมอ ซ้ือของขวญัต่าง ๆ ใหเ้ธอ เม่ือความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นข้ึน ผูช้ายอาจเขียน
จดหมายสารภาพความรู้สึกในใจของเขาท่ีมีต่อเธอ หรือบอกเธออยา่งตรงไปตรงมา แต่เน่ืองจากผูช้าย
สามารถแสดงความรู้สึกต่อผูห้ญิงไดไ้ม่ยากนกั ฝ่ายหญิงจึงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษเพราะการกระท า
ทุกอยา่งของฝ่ายชาย อาจมิไดเ้กิดจากความแท ้

หลกัส าคญัก็คงเดิม คือ ความรักแทไ้ม่เกิดข้ึนในทนัทีทนัใด ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เป็นไปตาม
ความรู้สึกหรืออารมณ์ มิไดถื้อความสวย ความหล่อ หรือรูปสมบติัเป็นขอ้ใหญ่ แต่แสดงออกดว้ยความ
อ่อนสุภาพ อดทนและเสียสละ กาลเวลาเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยพิสูจน์ถึงความรักแทข้องผูช้าย 

ส าหรับผู้หญิง อาจเป็นการล าบากไม่นอ้ยท่ีจะรู้ถึงจิตใจของผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงโดยทัว่ไป เก็บ
ความรู้สึกและความลบัไดดี้กวา่ผูช้าย แมบ้างคร้ัง เธออาจชอบชายท่ีเธอคบเป็นเพื่อนนั้นมาก แต่เธอจะ
ไม่แสดงออกมาใหเ้ห็นเลย 

ผูช้ายจ านวนไม่นอ้ยลว้งความลบัของผูห้ญิงโดยวธีิเส่ียงเช่น เขียนจดหมายทาบทาม หรือ
สารภาพรักโดยทางออ้ม เป็นตน้ แลว้สังเกตดูปฏิกิริยาของหญิงท่ีเขาชอบ แต่การเส่ียงเช่นน้ีอาจไม่ค่อย
ดีนกั เพราะจะกลายเป็นการเล่นกบัความรัก เป็นเหตุท าใหค้นอ่ืนหมดความเคารพนบัถือในตวัท่านได ้
โดยทัว่ไปผูห้ญิงมกัแสดงความรักออกมา โดยแสดงถึงความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่กลชิ้ดท่านเช่ือฟังและ
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เป็นห่วงท่าน ฉะนั้นหากผูช้ายท่ีตนเยีย่งสุภาพบุรุษ มีความอดทน รอคอยผูห้ญิงท่ีตนรักใหเ้วลาแก่เธอ
ในการพิจารณา และตดัสินใจอยา่งเพียงพอท่านก็จะทราบถึงความรักแทจ้ริงของเธอ ในเวลาท่ีไม่นาน
เกินไปนกั 

พระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ไดก้ล่าวถึงความรักของคริสเตียน แต่ก็เป็นภาพแห่งความรักแทท่ี้
สวยงามท่ีสุดของหนุ่มสาว ขอ้พระธรรมตอนน้ี อาจเป็น “ตาชัง่” ท่ีชัง่ความรักแทข้องท่าน ซ่ึงท่าน
สามารถพิจารณา จากพระธรรมตอนน้ีวา่ ท่านก าลงัรักใครคนหน่ึง หรือใครคนหน่ึงก าลงัรักท่านอยา่ง
แทจ้ริงหรือไม ่

“....ความรักนั้นก็อดทน และกระท าคุณให ้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่จองหอง ไม่ได้
กระท าส่ิงอนัเป็นท่ีน่าอายกระดาก ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจ าความผิด 
ไม่ยนิดีในการประพฤติผิด แต่มีความยนิดีในการประพฤติชอบ ไม่แคะไดคุ้ย้เข่ียความผดิของเขา และ
เช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ และมีความหวงัอยูเ่สมอ และเพียรทนเอาทุกอยา่ง (1โครินธ์ 13:4-7) 
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การเลอืกคู่ครอง 

“อยา่เป็นคนเขลา แต่จงเขา้ใจวา่น ้าพระทยัขององคพ์ระผูเ้จา้นั้นเป็นอยา่งไร” (เอเฟซสั 5:17) 
ส าหรับคริสเตียนท่ีรักพระเจา้ ตอ้งการปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระองคทุ์กอยา่ง ปัญหาขอ้

ใหญ่ท่ีสุดของเขาเก่ียวกบัการเลือกคู่ครอง คือการรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ เขาอยากรู้วา่พระเจา้ทรง
ตอ้งการให้เขาแต่งงานกบัผูใ้ด หรือคนใด เป็นคนท่ีพระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นคู่ครองของเขา เพราะชีวติท่ี
มีความสุขท่ีสุด คือชีวติท่ีด าเนินตามพระทยัพระเจา้ และคู่ครองท่ีดีท่ีสุดส าหรับท่าน คือคู่ครองท่ีพระ
เจา้พอพระทยั 

ในพระคมัภีร์มีตวัอยา่งท่ีดีตวัอยา่งหน่ึง เก่ียวกบัการเลือกคู่ครองตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
ไดแ้ก่ อบัราฮมั เลือกคู่ครองใหแ้ก่อิสอคับุตรของตน (ปฐมกาลบทท่ี 24) แมป้ระเพณีต่าง ๆ ในเร่ืองน้ีจะ
แตกต่างกบัประเพณีของเรา แต่หลกัการทัว่ ๆ ไปก็คงเดิม ซ่ึงเราพอจะสรุปหลกัส าคญัไดส้ามประการ
คือ 

หน่ึง เลอืกตามพระทยัทีแ่จ่มชัดของพระเจ้า 

อบัราฮมัอาจรู้จกัหญิงสาวหลายคน ท่ีมีรูปร่างสวยงาม และมีคุณสมบติัเหมาะท่ีจะเป็นคู่ครอง
ของอิสอคัแต่อบัราฮมัไม่ทราบวา่ หญิงสาวคนใดเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั ส่ิงแรกท่ีอบัราฮมัท า
คือ พิจารณาดูน ้าพระทยัของพระเจา้ก่อน ไดแ้ก่ปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระเจา้ท่ีตรัสวา่ อยา่แต่งงาน
กบัชนต่างชาติ น ้าพระทยัท่ีแจ่มแจง้ขอ้น้ี แมจ้ะไม่ท าใหอ้บัราฮมัทราบถึงหญิงสาวท่ีเฉพาะเจาะจง แต่ก็
เป็นการเร่ิมตน้ และเป็นการเบิกทางใหอ้บัราฮมัไปสู่เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง เม่ือเขาอยูใ่นทางท่ีถูกตอ้งของ
พระเจา้แลว้ เขาก็แน่ใจวา่พระเจา้จะทรงน า และสามารถกล่าวแก่คนใชข้องเขาดว้ยความมัน่ใจวา่ “พระ
เจา้องคน้ี์จะใชทู้ตของพระองคไ์ปขา้งหนา้เจา้” (ปฐมกาล 24:7) 

หนุ่มสาวส่วนมากมกัถามในท านองเดียวกนัวา่ “ทัว่โลกมีผูช้ายและผูห้ญิงจ านวนลา้น ๆ เช่นน้ี 
จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ คนไหนเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรใหแ้ก่เรา” 

หลกัขอ้แรกของอบัราฮมัคือ ท าตามน ้าพระทยัท่ีแจ่มชดัของพระเจา้ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ “อยา่เขา้เทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ” (2 โค

รินธ์ 6:14) หรืออยา่แต่งงานกบัคนท่ีไม่ใช่คริสเตียนน ้าพระทยัท่ีแจ่มชดัขอ้น้ี ไดเ้บิกทางหน่ึงใหท้่าน 
ช่วยใหก้ารเลือกของท่านอยูใ่นวงแคบลง อยา่งนอ้ยท่ีสุด ท าใหท้่านทราบวา่ คู่ครองของท่านอยูใ่นกลุ่ม
คริสเตียน หากท่านด าเนินตามพระทยัของพระเจา้ขอ้น้ี นบัวา่ท่านก าลงัอยูใ่นทางท่ีถูกตอ้ง และท่าน
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สามารถอา้งค าสัญญาของพระเจา้ไดด้ว้ยความมัน่ใจวา่ “เราจะสั่งสอนและแนะน าท่านตามท่ีท่านจะไป” 
(สดุดี 32:8) 

บางคนถามวา่ ค าสอนขอ้น้ีไม่ท าใหค้ริสเตียนเป็นคนใจแคบไปหรือ 
ชีวติสมรส มิใช่เป็นความสัมพนัธ์เพียงฝ่ายร่างกายของสามีภรรยาเท่านั้น แต่เป็นความสัมพนัธ์

ทุกฝ่ายซ่ึงไดแ้ก่ร่างกาย จิตใจ และวญิญาณ ชีวิตสมรสจะขาดความสุขท่ีแทจ้ริง หากคู่สมรสไม่สามารถ
ร่วมใจกนั หรือมีอุดมคติและรสนิยมไม่ตรงกนั ประดุจววัสองตวัท่ีเทียมแอกดว้ยกนั หากววัตวัหน่ึง
ชอบเดินทางขวาอีกตวัหน่ึงชอบเดินทางซา้ย ท่านคงจะนึกภาพออกวา่อะไรจะเกิดข้ึน พระธรรมอาโมส
สอนวา่ “ทั้งสองจะด าเนินดว้ยกนั ถา้เขาทั้งสองไม่พร้อมใจกนัจะไดห้รือ” (3:3) ความแตกต่างกนัใน
ดา้นศาสนาไม่เพียงแต่สร้างความล าบากใจใหแ้ก่คู่สมรส ยงัน าความยุง่ยากมาสู่เขาในการอบรมสั่งสอน
บุตรในอนาคตดว้ย ค าสอนขอ้น้ีจึงไม่เพียงแต่จะเป็นขอ้สอนใจส าหรับคริสเตียนเท่านั้น หากยงัเป็นขอ้
เตือนใจส าหรับคนทัว่ไปดว้ย 

คริสเตียนบางคนกล่าววา่ เม่ือแต่งงานแลว้จึงค่อยน าคู่ครองของตนใหเ้ป็นคริสเตียนไม่ไดห้รือ 
ผูท่ี้ใหเ้หตุผลเช่นน้ีมกัจะพบความผดิหวงั เพราะช่วงระยะเวลาท่ีหนุ่มสาวรักกนัมากท่ีสุด  และเอาอก
เอาใจซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด คือระยะเวลาก่อนแต่งงาน หากท่านไม่สามารถชกัชวนใหอี้กฝ่ายหน่ึง ให้
เป็นคริสเตียนในระยะนั้นไดก้็ยากท่ีจะน าเขาเม่ือแต่งงานแลว้ หนุ่มสาวจ านวนไม่นอ้ยไม่ยอมฟังค า
ตกัเตือนของพระเจา้ หลงัจากแต่งงานแลว้ ไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถชกัชวนอีกฝ่ายหน่ึง ใหเ้ช่ือในองค์
พระเยซูคริสต ์แมแ้ต่ตวัเขาเองก็ค่อย ๆ ห่างเหินจากพระเจา้ และละทิ้งความเช่ือของเขาไปในท่ีสุด 

แต่การแต่งงานกบัคริสเตียนนั้น ท่านตอ้งพิจารณาดว้ยวา่ เขาหรือเธอเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง
หรือไม่ ไม่ใช่เป็นคริสเตียนเพียงแต่ปาก เพื่อจะท าตามความพอใจของท่านเท่านั้น ผูท่ี้เป็นคริสเตียนใน
ลกัษณะน้ีจะละทิ้งความเช่ือของเขาอยา่งง่ายดาย เม่ือเขาไดส่ิ้งท่ีเขาปรารถนาแลว้ 

การไม่ “เทียมแอก” กบัคนท่ีไม่เช่ือ จึงไม่เป็นการใจแคบ แต่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดช่ื้อวา่ ท่านถวายพระเกียรติแก่พระเจา้เพราะท่านเช่ือฟังค าสั่งของพระองค ์
พระเจา้ตรัสวา่ “ดว้ยวา่ผูท่ี้ให้เรามีเกียรติยศ เราจะใหเ้กียรติยศแก่ผูน้ั้น” (1 ซามูเอล 2:30)  

หากบงัเอิญเยาวชนคริสเตียนคนใด มีคู่รักท่ีไม่ใช่คริสเตียนแลว้ ท่านจะตอ้งเลือกเอา ระหวา่ง
การน าคู่รักของท่าน ใหเ้ช่ือพระเยซูคริสตก่์อนแต่งงานกบัการตดัความสัมพนัธ์กบัเขา เพื่อเห็นแก่พระ
คริสตก์ารกระท าเช่นน้ีเป็นการยากมาก และอาจเป็นการทารุณต่อความรู้สึก แต่หากท่านตอ้งการใหพ้ระ
เยซูคริสตเ์ป็นหลกัในการด าเนินชีวติสมรสของท่าน ท่านจ าเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ไอวาฟิชเชอร์ไดก้ล่าวเป็นพยานถึงประสบการณ์อนัขมข่ืนของเธอในเร่ืองน้ีวา่.... 
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“ในวยัสาว ขา้พเจา้เลือกเดินทางชีวติตามใจตนเอง จนไดแ้ต่งงานกบัชายท่ีไม่ไดเ้ป็นบุตรของ
พระเจา้เป็นเพราะเหตุน้ีเอง ท่ีขา้พเจา้ไดน้ าความปวดร้าวมาสู่บุตรของตนเอง 

ส าหรับคริสเตียนสาวทุกคนท่ีก าลงัตดัสินใจวา่จะแต่งงานกบัคนรักท่ีไม่เป็นคริสเตียนดีหรือไม่
นั้นขา้พเจา้ขอแนะน าวา่ แม้เธอรักเขากจ็งอย่าแต่งงานกับเขาเลย ชีวิตเธอยงัอยูใ่นวยัสาวสดช่ืน มี
ชีวติชีวาและสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ ในส่วนลึกของเธอก าลงัเรียกร้องความสัมพนัธ์สนิทสนมกบัเพศ
ตรงขา้มอยูทุ่กขณะ ความตอ้งการเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ เพราะพระเจา้ไดท้รงสร้างเราใหมี้ความรู้สึก
เช่นน้ี แต่ในขณะเดียวกนัในฐานะท่ีเธอเป็นคริสเตียน เธอไดรั้บการอบรมสั่งสอนใหด้ าเนินชีวติใน
แนวทางท่ีดีของคริสเตียน เธอรู้แลว้วา่พระเจา้ทรงสอนเธออยา่งไร เก่ียวกบัความสนุกสนานฝ่ายโลกน้ี 
“หญิงท่ีปล่อยตวัไปในความสนุกสนานก็เท่ากบัตายทั้งเป็น” (ดู 1 ทิโมธี 5:6) 

ในชีวติคริสเตียนเธอรู้วา่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่าง ๆ นั้นอาจน าความขมข่ืน ปวดร้าวมา
สู่ชีวติได ้ เธอรู้ดีวา่เธอจะเขา้เกลือกกลั้วกบัความผดิบาปโดยไม่ท าใหพ้ระเจา้เศร้าพระทยันั้น เป็นไป
ไม่ได ้ การปล่อยตวัปล่อยใจใหส้นุกสนานทางโลกนั้น แมเ้พียงคร้ังเดียวก็ตาม อาจจะท าลายค าพยาน
ของเธอเอง ท่ีเฝ้ารักษามาแรมปีใหไ้ร้ความหมายไป ซ่ึงเธอคงไม่ประสงคท่ี์จะท าเช่นนั้น 

ความเป็นสาวเป็นโสดอาจไม่จีรัง แน่นอนท่ีสุดไม่ชา้หรือเร็ว ชายใดชายหน่ึงตอ้งผา่นมาใน
ชีวติของเธอเป็นแน่ เขาอาจจะเป็นคนมีไหวพริบ เป็นคนรูปหล่อเป็นเพื่อนท่ีดี พดูจาไพเราะ เฝ้าป้อยอ
แต่ค าท่ีร่ืนหูหวัใจของเธอก าลงัเรียกร้องหาความสัมพนัธ์กบัเพศตรงกนัขา้มอยู ่ดงันั้น จึงไม่แปลกอนัใด
ท่ีเธอจะรับเขามาเป็นเพื่อนดว้ย เธอจะรู้สึกวา่ เขาอาจเป็นเพื่อนคนเดียวเท่านั้น ท่ีเธออยากจะร่วมชีวติ
ดว้ยก็ได ้ แต่ปัญหาส าคญัอยูท่ี่วา่ เขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่า? หากไม่เป็นคริสเตียน เขามีแนวโนม้ท่ีจะ
เป็นคริสเตียนหรือไม่? 

ส่ิงแรกท่ีศตัรูฝ่ายจิตวิญญาณจะบอกเธอก็คือ เขาคงจะเปล่ียนเป็นคริสเตียน หลังจากเธอ
แต่งงานกับเขาแล้ว แต่เขาอาจไม่เปล่ียนแปลงเลย แมแ้ต่นิดเดียวขา้พเจา้รู้ เพราะขา้พเจา้เคยไดรั้บ
ประสบการณ์อนัขมข่ืนน้ีมาก่อน ขา้พเจา้บอกตวัเองวา่ ขา้พเจา้จะเป็นภรรยาท่ีดีท่ีสุด ขา้พเจา้จะพยายาม
เป็นตวัอยา่งท่ีภรรยาท่ีดีพึงกระท า ขา้พเจา้คิดดว้ยความแน่ใจวา่ หากขา้พเจา้เป็นภรรยาท่ีดีแลว้เขาคงจะ
เป็นคริสเตียน ในภายหลงัเม่ือแต่งงานแลว้เป็นแน่ 

แต่น่ีเป็นค าหลอกลวงของมารต่างหาก แมว้า่เธอจะมอบหวัใจใหเ้ขาจนหมดส้ิน เพื่อแสดงวา่
เธอรักเขาอยา่งมัน่คงก็ตาม เขาอาจจะตดัสินอยา่งแน่วแน่ยิง่กวา่แต่ก่อนวา่ จะท าตามใจปรารถนาของ
เขา เขาก็รู้วา่เธอเองก็ไดก้ระท าผดิแลว้ ท่ีเธอไดย้อมแต่งงานกบัเขาทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่ผดิพระประสงคข์องพระ
เจา้ 
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เขารู้ดีวา่ เธอไดท้  าผดิต่อชีวิตฝ่ายวญิญาณของเธอเองแลว้ เขารู้และเห็นคุณสมบติัต่าง ๆ ของ
เธอและปรารถนาจะแต่งงานดว้ยเพราะคุณสมบติันั้น เขาจะยอมรับความเป็นคริสเตียนของเธอ และ
ยอมแต่งงานกบัเธอ เพื่อสนองความใคร่ของตนเอง (เพราะวา่จิตใจของมนุษยน์ั้นชัว่ชา้และเห็นแก่ตวั 
เม่ือไม่มีพระคริสต)์ เม่ือแต่งงานแลว้ ไม่ชา้ไม่นานเขาจะเร่ิมไม่พอใจ และไม่มีความสุขในวถีิทางแห่ง
ชีวติคริสเตียนของเธอ แต่เขากระหายในตวัเธอ ส าหรับความหฤหรรษฝ่์ายโลกเท่านั้น 

เช่ือขา้พเจา้เถอะ เม่ือเธอและเขาแต่งงานกนัและมีบุตรแลว้ เธอจะรู้สึกทนัทีวา่ บุตรท่ีเกิดมานั้น
เป็นดวงวิญญาณท่ีเธอตอ้งรับผดิชอบ เธอคิดวา่เธอจะตอ้งน าเด็กนั้นไปโบสถเ์ป็นประจ า น่ีเอง คือ
จุดเร่ิมตน้ท่ีจะน าความปวดร้าวมาสู่ครอบครัว 

เธอพร้อมท่ีจะไปโบสถต์ามล าพงัหรือยงั แน่นอนเธอจะตอ้งไปตามล าพงั และการทะเลาะเบาะ
แวง้จะตอ้งติดตามมา เม่ือเธอยนืหยดัในชีวิตคริสเตียนของเธอ เพื่อเห็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเธอเอง 
และของบุตรดงันั้น ความรักความผกูพนัอนัแนบแน่นท่ีเธอมอบให้เขาจึงยอ่มคลายลงไป เขาจะไม่
พอใจในความสัมพนัธ์ฝ่ายจิตวญิญาณอนัเขม้แขง็ของเธอท่ีมีต่อพระเจา้ ซ่ึงกีดกั้นเขาเสียจากความ
สนุกสนานของฝ่ายโลก เธอจะยงัคงรักเขาเพราะเห็นแก่พระคริสต ์ แต่ในขณะเดียวกนั เธอคงก็ไดรั้บ
ความขมข่ืน เพราะเห็นแก่ความรักของเธอท่ีมีต่อพระเจา้ เพื่อสามีและเพื่อบุตรของเธอเช่นเดียวกนั 

บุตรของเธอเหล่านั้น เปรียบเสมือนดินเหนียวท่ีพระเจา้ประทานใหเ้ธอ เพื่อให้เป็นไปตาม
วถีิทางของพระองค ์ แต่งานป้ันอนาคตบุตรของเธอ จะประสบอุปสรรคหลายอยา่ง เพราะเธอจะไดรั้บ
การต่อตา้นจากสามีของเธอเอง เธอจะเป็นภรรยาท่ีดีท่ีสุดของเขาไม่ได ้  หากเขาไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน 
ความจริงท่ีวา่เธอจะเป็นภรรยาท่ีดีท่ีสุดของเขาไดน้ั้น เป็นความคิดท่ีแปลกเหลือเกิน หากวา่เขาเป็นคนมี
ศีลธรรมจรรยา ก็อาจเป็นไปไดแ้ละสมควรท่ีเขาจะไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  แต่หากไม่เป็นอยา่งนั้น เธอ
จะพบวา่ เธอจะตกเป็นทาสความใคร่ของเขามากยิง่ข้ึนทุกที 

เธอจะตอ้งเป็นภรรยาท่ีดี การหาความสุขกบัสามีนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ แต่จิตใจท่ียงัไม่ไดบ้งัเกิด
ใหม่ จิตใจท่ียงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจในพระคริสต ์จะท าใหเ้ขาหลงระเริงอยูใ่นเร่ืองเพศจนเกินไป เขา
จะใชม้นัทดแทนกบัส่ิงท่ีเขาขาดไปในชีวติ เธออาจคิดวา่ ขา้พเจา้ก าลงัพดูถึงสามีท่ีเกลียดภรรยาของตน 
เปล่าเลย เขายงัรักเธออยู ่ รักคุณสมบติัต่าง ๆ ของเธอ แต่จิตใจท่ียงัไม่ไดเ้กิดใหม่ของเขาจะท าใหค้วาม
รักนั้นสูญหายไป แต่เธอกล่าววา่พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานหากวา่เธออธิษฐานเพื่อเขาเสมอ 

ขา้พเจา้เองรักพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจ ขา้พเจา้ขอสรรเสริญพระองค ์ ท่ีทรงช่วยขา้พเจา้ในกรณี
ต่าง ๆ หลายอยา่ง ขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้จะทรงท าทุกวถีิทาง ท่ีจะน าสามีของเธอหนัมาหาพระเจา้ 

แต่พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ ใหมี้อิสระเสรีในการตดัสินใจ สามีของเธอจะตอ้งตดัสินใจเอาเอง 
เธอพร้อมท่ีจะรอเป็นเวลาถึง 30 หรือ 40 ปี คอยท่าเวลาท่ีสามีของเธอจะหนักลบัมาหาพระเจา้ หรือเธอ
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จะตอ้งชดใชก้ารกระท าผดิท่ีเธอไม่เช่ือฟังพระเจา้ เพราะพระองคต์รัสไวว้า่ “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับ
คนท่ีไม่เช่ือ” เม่ือเราไม่ยอมฟังพระเจา้ เราก็ตอ้งช าระหน้ีแอกท่ีเราน ามาเทียมกบัชีวติของเราเอง ใน
ลกัษณะน้ีนั้นเป็นผลมาจากการท่ีเราอยากท าตามใจของเราเอง 

เธอจะรู้สึกและคิดเสมอวา่ ไม่วา่จะตอ้งเสียสละสักปานใดก็ตามเธอจะตอ้งรักเขา อธิษฐานเพื่อ
เขา จนเขาไดห้นัมาหาพระเจา้ จนกระทัง่ “วาระสุดทา้ยของชีวติ” 

ชายท่ีรักของเธอผูน้ี้ คือบิดาของบุตรของเธอเอง เขามีสิทธิท่ีจะเป็นท่ีรักของลูก ๆ เธอก็เช่นกนั 
ควรสอนใหบุ้ตรรักเขาดว้ย แต่หากวา่เขาท าในส่ิงท่ีลูกขาดความนบัถือเขาแลว้ เธอก็ไม่สามารถบรรเทา
ความรู้สึกอนัขมข่ืนของเขาไดเ้ลย 

คร้ังหน่ึงเธอตั้งใจไวว้า่ จะให้พระองคเ์ป็นใหญ่ในชีวติ เธอพึ่งพิงพระเจา้เสมอ และเด๋ียวน้ีเธอก็
ตอ้งใหพ้ระองคเ์ป็นอนัดบัแรกในชีวติของเธอเสมอไปดว้ย 

จงหยดุคิดไตร่ตรองใหดี้ แมว้า่ความขมข่ืนปวดร้าว ความโศกเศร้า จะประดงัเขา้มาในชีวติของ
เธอมากเพียงใดก็ตาม จงมอบไวก้บัพระเจา้ ใหพ้ระองคท์รงเป็นใหญ่ในชีวิตของเธอ ขอเตือนอีกคร้ังวา่ 
หากเธอรักชายท่ีมิไดเ้ป็นคริสเตียนแลว้ ก็จงหกัใจเสีย เพราะทั้งเธอและเขาจะไม่มีความสุขเลยจนกวา่
เขาจะรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 

ขา้พเจา้มีขอ้แนะน าประการหน่ึงคือ เขาอาจแกลง้มาเป็นคริสเตียน หรือท าท่าสนใจเร่ืองของ
พระเจา้เพื่อแต่งงานกบัเธอ แลว้หนักลบัในไม่ชา้ไม่นานก็ได ้ วธีิป้องกนัท่ีดีท่ีสุด คือรอเท่านั้น รอ
จนกวา่จะแน่ใจวา่การตดัสินใจของเขานั้น บริสุทธ์ิจริงหรือหลอกลวง จงใหเ้วลาเขา เพื่อเขาจะไดเ้จริญ
ข้ึนในพระคริสตเ์สียก่อน 

ขา้พเจา้พบ หนุ่มสาวคู่หน่ึงประสบกบัปัญหาน้ีในระหวา่งท่ีเขาทั้งสองเร่ิมมีนดักนั หญิงสาวได้
บอกกบัชายหนุ่มวา่ เธอจะไม่แต่งงานกบัเขาเป็นอนัขาด หากวา่เขาไม่รับเช่ือพระเยซูคริสตเ์สียก่อน ชาย
หนุ่มรักเธอมากและตอ้นรับพระเยซู เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา ระยะเวลาอนัยาวนานไดเ้ป็นขอ้
พิสูจน์วา่ เขามีความจริงใจในการรับเช่ือพระเยซูจริง ภายหลงัเขาทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัและครองชีวิต
สมรสอยา่งมีความสุข ชีวติสมรสของเขาทั้งสองอาจจะไม่ราบร่ืนอยา่งน้ี หากวา่ฝ่ายหญิงไม่ยนืหยดั
อยา่งมัน่คงเสียก่อน 

ในะระยะการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของเธอเช่นน้ี จงมอบทุกส่ิงไวก้บัพระเจา้และหาก
วา่เขายงัไม่เป็นคริสเตียน กอ็ย่าเพิง่แต่งงานกบัเขาเป็นอนัขาด 

สอง พจิารณาด้วยสติสัมปชัญญะ 

เม่ืออบัราฮมัท าตามน ้าพระทยัท่ีแจ่มชดัของพระเจา้ พระเจา้ก็ทรงน าคนใชข้องอบัราฮมั มาถึง
เมือง ๆ หน่ึงซ่ึงญาติพี่นอ้งของอบัราฮมัอาศยัอยู ่ ณ ท่ีนัน่ คนใชข้องอบัราฮมัใชส้ติปัญญาซ่ึงไดรั้บจาก



 23 

พระเจา้ในการเลือกคู่ครองใหแ้ก่อิสอคั เขาทราบถึงพระสัญญาของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมัและทราบวา่ 
อิสอคัจะเป็นคนรับพระพรต่อจากบิดา การเลือกภรรยาใหแ้ก่นาย จึงตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั
ท่ีสุด 

คนใชข้องอบัราฮมัพิจารณาถึง ความอ่อนหวาน ความเป็นคนใจกวา้ง ความขยนัหมัน่เพียรและ
การมีน ้าใจรับรองแขกของหญิงสาวท่ีจะเป็นคู่ครองของนาย จึงไดอ้ธิษฐานขอพระเจา้ทรงน าใหเ้ขาพบ
หญิงซ่ึงมีคุณสมบติัดงักล่าว และพระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐานของเขา 

โปรดเขา้ใจความจริงท่ีวา่ พระเจา้ไม่ทรงจดัคู่ครองใหแ้ก่คนหน่ึงคนใด ตั้งแต่เขายงัอยูใ่นครรภ์
หรือตั้งแต่เขายงัเด็กอยู ่ เหมือนดงัประเพณีดั้งเดิมของเราท่ีบิดามารดาจะจดัคู่ครองใหแ้ก่บุตรโดยไม่มี
ทางเลือกเลย เม่ือพระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ พระองคป์ระทานอิสระเสรีในการเลือกและตดัสินใจใหแ้ก่
มนุษย ์ และประทานสติปัญญา เพื่อใหม้นุษยใ์ชใ้นการเลือกและการตดัสินใจในการเลือกคู่ครอง ก็
เช่นเดียวกนั พระเจา้ทรงให้อิสระเสรีในการเลือกคู่ท่ีเหมาะสมกบัเรา และท่ีท าใหพ้ระองคพ์อพระทยั 
ส าหรับคริสเตียนท่ีเช่ือพึ่งไวว้างใจในพระเจา้ ยอมใหพ้ระองคมี์ส่วนในชีวติรักของเขา พระองคจ์ะทรง
ช่วยเขา เพื่อการเลือกและการตดัสินใจของเขาจะไดไ้ม่ผิดพลาด 

ในการพิจารณาเลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมกบัท่าน นอกจากท่านจะตอ้งแน่ใจวา่ เขาเป็นคริสเตียน
หรือไม่ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขอ้แรกแลว้ ท่านจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ีให้รอบคอบ 

1. ความรัก ท่านรักกนัและกนัอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ จงอยา่แต่งงานเพราะความเห็นใจหรือ
สงสารเท่านั้น 

2. รสนิยม ท่านมีรสนิยมคลา้ยคลึงกนัมากนอ้ยเพียงใด เช่น เก่ียวกบัความเป็นอยูภ่ายในบา้น 
อาหาร ดนตรี การคบมิตร อาชีพ สังคม ฯลฯ ท่านยิง่มีรสนิยมคลา้ยคลึงกนัมากเพียงใดก็ยิง่มีความ
เหมาะสมมากเพียงนั้น 

3. ความประพฤติ คนทัว่ไปพดูถึงเขาหรือเธออยา่งไรบา้ง เขาหรือเธอเป็นคริสเตียนท่ีท าตาม
ค าสั่งของพระเจา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายหรือไม่ เขาหรือเธอเป็นคนประหยดั ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตย์
หรือไม่ ฯลฯ 

4. ความเป็นผู้ใหญ่ ความคิดและการกระท าของเขาหรือเธอเป็นผูใ้หญ่เพียงพอไหม เขาเป็น
ผูใ้หญ่เพียงพอท่ีจะรับผดิชอบในครอบครัวไหม ความเป็นผูใ้หญ่น้ี ไม่ข้ึนอยูก่บัอายเุสมอไป บางคน
อายเุขา้สู่วยักลางคนแลว้ แต่ยงัมีความคิดและการกระท าท่ีเหมือนเด็ก 

5. การศึกษา แมค้วามรักจะไม่มีพรมแดนขวางกั้น แต่การศึกษาต่างกนัเกินไป ก็จะน าความ
ล าบากใจมาสู่คู่สมรส เพราะความคิด รสนิยมและการปฏิบติัตนของแต่ละคนข้ึนอยูก่บัการศึกษาไม่
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นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฝ่ายชายควรมีการศึกษาและวชิาความรู้มากกวา่ฝ่ายหญิง เพื่อจะเป็น “ศีรษะ” 
ของภรรยาได ้

6. สติปัญญา บางคนอาจไดรั้บการศึกษานอ้ยแต่มีสติปัญญาไหวพริบเฉียบแหลม ซ่ึงบางคร้ังก็
ดีกวา่คนท่ีไดรั้บการศึกษาสูงเสียอีก 

7. สุขภาพ บางคนอาจคิดวา่ สุขภาพไม่ค่อยส าคญั ในระหวา่งท่ีรักกนัหนุ่มสาวอาจคิดเช่นนั้น 
แต่เม่ือแต่งงานแลว้เขาจะคิดถึงความส าคญัทางดา้นน้ี ในการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ในครอบครัว 
นายแพทยอ์าจแนะน าบางคนมิใหแ้ต่งงานเพราะจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเขา 

8. ฐานะของครอบครัว คนท่ีมีฐานะต่างกนัมกัไดรั้บการฝึกฝนอบรมในความเป็นอยู ่ และ
รสนิยมท่ีต่างกนั หนุ่มสาวท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความเป็นอยูต่่างกนัมาก มกัพบความล าบากในการ
ปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กนัและกนั 

9. เป้าหมายในชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คริสเตียนท่ีไดถ้วายตวัรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา ควรจะ
พิจารณาเร่ืองน้ีใหม้าก คู่ครองท่ีไม่มีเป้าหมายในชีวติเหมือนกนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการทรงเรียกของ
พระเจา้ในชีวิตของท่าน 

10. เช้ือชาติ คู่สมรสมีส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุงให้เขา้ซ่ึงกนัและกนัอยูแ่ลว้ หากคู่ครองมีเช้ือชาติ
และสัญชาติท่ีต่างกนั ซ่ึงหมายถึงความแตกต่างทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี และรสนิยม เขาจะพบ
ความล าบากในการปรับปรุงตวัมากยิง่ข้ึน และอาจพบความล าบากในการอบรมสั่งสอนบุตรภายหลงั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนุ่มสาวซ่ึงมีผวิและขนบธรรมเนียมต่างกนัมาก ควรจะพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งถ่ีถว้น 

11. อายุ คู่สมรสไม่ควรมีอายหุ่างกนัมากนกั โดยทัว่ไปผูช้ายควรมีอายมุากกวา่ผูห้ญิง 2-3 ปี 
หาก ผูช้ายมีอายหุ่างกวา่ผูห้ญิงมากก็ควรไม่เกิน 10 ปี หากผูห้ญิงอายมุากกวา่ผูช้ายก็ควรไม่เกิน 3-4 ปี 

12. รูปร่าง เช่น ความสูง ความใหญ่ แมรู้ปร่างจะไม่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด แต่ก็มีส่วนน า
ความสุขใจมาสู่คู่สมรส เช่นเวลาท่ีอยูท่่ามกลางสาธารณชน หากสามีอว้นและใหญ่มาก แต่ภรรยาผอม
และเล็ก อาจจะเป็นจุดเด่น ซ่ึงจะน าความเคอะเขินมาสู่สามีภรรยาคู่นั้นได ้

ขอ้แนะน าท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเพียงแนวทางช่วยในการพิจารณาของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เป็นกฎซ่ึง
ท่านจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดทุกขอ้ และแมแ้ต่กฎต่าง ๆ ก็ยงัมีขอ้ยกเวน้ ฉะนั้น หาก
ท่านพบขอ้ใดท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับท่าน  จงอยา่เป็นห่วงมากเกินไป เพราะยากนกัท่ีท่านจะหาคู่ครองท่ี
ดีครบถว้นทุกประการ ดงัท่ีท่านปรารถนาได ้ แต่หากท่านสามารถเลือกคู่ครองท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้แนะน า
ต่าง ๆ ท่ีเสนอมาน้ีไดย้ิง่มากเพียงใด ท่านก็จะไดคู้่ครองท่ีเหมาะสมมากเพียงนั้น 
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สาม อธิษฐานรอคอย 

เช่ือวา่อบัราฮมั อิสอคัและคนใชต่้างอธิษฐานเผือ่เร่ืองน้ีมาก ในการอธิษฐานเพื่อคู่ครอง ท่าน
ตอ้งแน่ใจวา่ ท่านไม่ใหค้วามคิดความปรารถนาของท่านเอง มีอ านาจเหนือจิตใจของท่าน จนท่านไม่
สามารถทราบน ้าพระทยัท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ จงมีความกระหายท่ีจะทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ และ
ท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์ โดยพยายามไม่เขา้ขา้งตวัเอง และรอคอยการทรงน าของพระองคด์ว้ย
ความอดทน แลว้พระองคก์็ทรงส าแดงพระทยัของพระองคใ์หท้่านทราบ ในทางท่ีท่านอาจไม่เขา้ใจและ
นึกฝันมาก่อนโดยทัว่ไปหากคนท่ีท่านอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ เป็นคนท่ีถูกตอ้งตามพระทยัของ
พระองค ์ ท่านก็จะไดรั้บความสุขความสงบใจและมัน่ใจอยา่งบอกไม่ถูก แต่หากคนนั้นไม่ใช่น ้าพระทยั
ของพระเจา้แลว้ แมท้่านจะพยายามพดูกบัตวัเองวา่ เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ส่วนลึกในจิตใจของท่าน
จะเกิดการด้ินรนต่อสู้กระวนกระวาย สงสัย ขาดความมัน่ใจและสันติสุขท่ีแทจ้ริง  

จงอยา่พิจารณาเลือกคู่ครอง กระชั้นชิดกบัพิธีสมรสมากนกั เพราะระยะเวลาอนัสั้นอาจท าให้
ไตร่ตรองไม่รอบคอบ แต่จงเร่ิมตน้พิจารณาและอธิษฐานก่อนท่ีท่านจะนึกชอบหรือสนใจคนหน่ึงคน
ใด จงมอบเร่ืองน้ีใหอ้ยูใ่นการทรงน าของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง อยา่กลวัวา่ พระเจา้จะทรงน าท่านไปสู่คน
ท่ีท่านไม่ชอบ ทางของพระเจา้และการทรงน าของพระองค ์ เป็นทางท่ีดีท่ีสุดเสมอ อิสอคัไม่เคยพบริบา
คามาก่อน แต่เขาเช่ือการทรงน าของพระเจา้ แลว้เขาก็ไดภ้รรยาซ่ึงพระคมัภีร์บนัทึกวา่ “นางคนน้ีสวยน่า
ชม” (ขอ้ 16) 
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เมือ่รักมอุีปสรรค 

เขาเป็นชายหนุ่มคริสเตียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ เม่ือถึงกลางปีท่ีสามแห่งการศึกษา
ของเขาและเพื่อนร่วมชั้นสองคนไดอ้ธิษฐานเผือ่เร่ืองคู่ครอง และในปลายปีการศึกษานั้นเอง เขาก็สนใจ
และชอบเพื่อนหญิงร่วมชั้นของเขาคนหน่ึง 

ความจริงเขารู้จกั และชอบเพื่อนหญิงคนนั้น ตั้งแต่เขาเพิ่งเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัแห่งนั้น 
เพราะเขาทั้งสองต่างชอบดนตรี มีโอกาสร้องเพลงและเล่นดนตรีดว้ยกนับ่อย ๆ แต่ความรู้สึกนึกรักเพิ่ง
เกิดข้ึน หลงัจากท่ีเขาไดอ้ธิษฐานทูลขอการทรงน าจากพระเจา้แลว้ 

เวลานั้นเองเขาเร่ิมขบคิด และพิจารณาความรักท่ีเกิดข้ึนในใจของเขาอยา่งจริงจงั เพื่อนหญิงคน
นั้นมีรูปร่างหนา้ตาสวยพอใชไ้ด ้ เป็นคริสเตียนท่ีรักพระเจา้ มีความปรารถนาจะรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา
ในอนาคต ซ่ึงตรงกบัความปรารถนาของเขา พดูถึงดา้นวชิาความรู้ ก็ทดัเทียมกนั ทางดา้นความ
ประพฤติก็จดัอยูใ่นขั้นดี เป็นคนเช่ือฟังผูป้กครอง รักษากฎวนิยัของสถาบนัการศึกษาอยา่งเคร่งครัด 
สันทดัในงานบา้นงานครัว แต่เป็นคนค่อนขา้งเจา้อารมณ์ เม่ือพิจารณาตามหลกัทัว่ไปแลว้เพื่อนหญิงคน
นั้นเหมาะสมท่ีจะเป็นคู่ครองของเขาในอนาคต และเช่ือวา่ คงเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 

แต่เม่ือเขานึกถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เขาก็เร่ิมรู้สึกทอ้ใจในความรักนั้น เพราะ 
1. ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด คือเขาทั้งสองมีเช้ือชาติและสัญชาติต่างกนั ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่

เหมือนกนั อาจเป็นการยากส าหรับเพื่อนหญิงของเขา ท่ีจะปรับปรุงตวัเองให้เขา้กบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศของเขา 

2. ฐานะความเป็นอยูข่องฝ่ายหญิง ร ่ ารวยกวา่เขามาก และครอบครัวของฝ่ายหญิง ไม่มีโอกาส
รู้จกัมกัคุน้กบัครอบครัวของเขาเลย ผูป้กครองฝ่ายหญิงอาจรังเกียจเขาได ้

3. เคยมีเพื่อนชายหลายคนติดต่อขอความรักจากเธอแลว้ แต่ถูกปฏิเสธทุกคน และผูป้กครอง
ของเธอก็ไม่อยากใหเ้ธอยุง่เก่ียวกบัชายใด เขาอาจถูกปฏิเสธเหมือนคนอ่ืน ๆ ก็ได ้

4. สมมุติวา่ เพื่อนหญิงคนนั้นไม่รังเกียจเขาและครอบครัวของเธอยนิยอมใหเ้ขามีความสัมพนัธ์
กบัเธอฉนัคู่รัก เขาก็ยงัหนกัใจในเร่ืองเงินทอง ท่ีจะใชใ้นการแต่งงาน และการน าเธอกลบัไปยงัประเทศ
ของเขา ถา้ครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกร้องสินสอดทองหมั้น ใหจ้ดัพิธีท่ีหรูหรา และใหมี้งานเล้ียงท่ีใหญ่โต 
เขาจะท าอยา่งไร 

5.เขายงัเหลือเวลาท่ีจะตอ้งศึกษาอีกหน่ึงปีถา้เขายุง่เก่ียวกบัความรัก อาจกระทบกระเทือน
การศึกษาของเขาได ้
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เม่ือใคร่ครวญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเขาตอ้งเผชิญ ท าใหเ้ขาอยากลืมเพื่อนหญิงคนนั้น 
โดยบอกตวัเองวา่ เอาการเรียนไวก่้อน เม่ือจบการศึกษากลบัไปถึงประเทศของตนแลว้ ค่อยคิดถึงเร่ืองน้ี 

แต่เขาไม่สามารถลืมเพื่อนหญิงคนน้ีได ้ เหมือนดงัท่ีเขาเคยลืมเพื่อนหญิงคนอ่ืน ๆ  เขาจึง
อธิษฐานทูลขอใหพ้ระเจา้ช่วยเขา เพื่อใหส้ามารถลืมเธอ แต่ดูเหมือนวา่เขายิง่อธิษฐาน และยิง่พยายาม
ลืมเธอมากเพียงใด ความรักนั้นก็ยิง่เติบใหญ่ข้ึนเพียงนั้น 

ในท่ีสุด ก่อนปิดภาคปลาย เขาจึงตดัสินใจอธิษฐานทูลต่อพระเจา้วา่ หากเขารักเพื่อนหญิงคนน้ี 
เขาจะตอ้งเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลายอยา่ง แต่หากเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ท่ีเขาควรจะสารภาพ
ความรู้สึกในใจแก่เธอเด๋ียวน้ี และเป็นน ้าพระทยัของพระองค ์ ท่ีจะใหเ้ธอเป็นคู่ครองของเขาในอนาคต 
ขอใหพ้ระเจา้ประทานสันติสุข และความสงบใจอนัแทจ้ริงใหแ้ก่เขาและขอทรงโปรดน าทุกอยา่ง 

หลงัจากทูลต่อพระเจา้ทุกอยา่งดว้ยความเช่ือแลว้ ความสงบสุขเกิดข้ึนในจิตใจของเขาอยา่ง
ประหลาด เขารู้สึกมัน่ใจในการท่ีพระเจา้สถิตอยูด่ว้ย และรู้วา่พระองคท์รงน าเขาทุกยา่งกา้ว อาทิตย์
ก่อนปิดภาคนั้นเอง เขาก็สารภาพความในใจทุกอยา่งแก่เธอ บอกเธอถึงความรักท่ีเขามีต่อเธอ และขอให้
เธออธิษฐานทูลขอการทรงน าของพระเจา้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย 

ในระหวา่งปิดภาคเรียน เขามีโอกาสไปเยีย่มเธอท่ีบา้นหลายคร้ัง เขารู้สึกแปลกใจท่ีครอบครัว
ของเธอใหก้ารตอ้นรับเขาเป็นอยา่งดี ทั้ง ๆ ท่ีทราบความประสงคใ์นการมาของเขา 

สองเดือนแห่งการรอคอยค าตอบจากเธอไดผ้า่นพน้ไปอยา่งเช่ืองชา้ จนกระทัง่วนัหน่ึง โดยท่ี
เขาไม่นึกฝัน เธอไดบ้อกเขาอยา่งตรงไปตรงมาวา่ พระเจา้ทรงเตรียมจิตใจของเธอ ตั้งแต่วนัท่ีเขา
สารภาพรักต่อเธอเท่าท่ีไดอ้ธิษฐานมา เธอรู้สึกมีความมัน่ใจในความรักของเขา แมแ้ต่ครอบครัวของเธอ
ก็ยนิยอมเห็นพอ้งดว้ยซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรยไ์ม่นอ้ย เธอเช่ือวา่ เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะรับรักเขา 

นบัวา่เขาไดพ้บความส าเร็จขั้นส าคญัท่ีสุดขั้นหน่ึงในการศึกษาปีสุดทา้ย ความสัมพนัธ์ของเขา
ทั้งสองก็แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน จนเป็นท่ีทราบกนัอยา่งเปิดเผย เขาและเธอต่างแปลกใจอีกคร้ังหน่ึงท่ีพบวา่ 
ความรักท่ีแทจ้ริงภายใตก้ารทรงน าของพระเจา้ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเรียนและการงานของเขาทั้ง
สอง ในทางตรงกนัขา้ม การเรียนของเขาทั้งสองกลบัดีข้ึน กวา่ทุกปีท่ีผา่นมา 

แต่ปัญหามิไดส้ิ้นสุดเพียงเท่านั้น เขารู้วา่เม่ือจบการศึกษาปีน้ีแลว้ เขาจะตอ้งเดินทางกลบัไปยงั
ประเทศของเขา และนัน่หมายความวา่ เขามีโอกาสนอ้ยเตม็ทีท่ีจะกลบัมาอีก ดงันั้น ครูอาจารยแ์ละ
เพื่อน ๆ หลายคน จึงแนะน าใหเ้ขาหมั้นและแต่งงานกบัเธอแลว้กลบัประเทศของเขาดว้ยกนั เพื่อตดั
ปัญหาและความยุง่ยากท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั แมจ้ะไม่มีผูใ้ดใหส้ัญญาจะช่วยเหลือเขาทางดา้นการเงิน 
ส าหรับจ่ายในการแต่งงานและส าหรับค่าเดินทางของเธอท่ีจะกลบัไปยงัประเทศของเขาดว้ยกนั แต่เขา
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ไวใ้จในการทรงน าของพระเจา้เขาเช่ือวา่ “พระองคผ์ูท้รงตั้งตน้การดีไว.้..คงจะกระท าใหส้ าเร็จ” (ฟีลิป
ปี 1:6)  

ดว้ยความร่วมมือของอาจารยช์ั้นผูใ้หญ่ของมหาวทิยาลยั เขาและอาจารยผ์ูน้ั้นไดไ้ปสู่ขอเธอท่ี
บา้น ตามขนบธรรมเนียมของคนในเมืองนั้น ผูป้กครองของเธอเห็นดว้ยกบัการแต่งงานของทั้งสอง แต่
เสนอวา่ จะใหมี้การหมั้นหลงัจากจบการศึกษาแลว้หกเดือน และการแต่งงานควรจะเป็นอีกปีหน่ึงถดั
จากการหมั้น ซ่ึงหมายความวา่เขาจะตอ้งอยูใ่นประเทศนั้นอีกหน่ึงปีคร่ึง หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้อยา่งไรก็ตามผูป้กครองของเธอรับปากวา่ ยนิดีท่ีจะอธิษฐานเผื่อเร่ืองน้ีต่อไป 

ตามโครงการของเขา เขาอยากหมั้นกบัเธอก่อนคริสตมาสของปีนั้น และจะแต่งงานกนัหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาแลว้สามเดือน และหลงัจากการแต่งงานสามเดือนแลว้ เขาและเธอจะกลบัสู่ประเทศของ
เขา นบัวา่โครงการทุกอยา่งของเขาลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง ยิง่กวา่นั้นญาติคนหน่ึงของเขา ไดเ้ขียน
จดหมายขอร้องให้ผูป้กครองของเธอ อนุญาต ให้เธอแต่งงานกบัเขาทนัที หลงัจากจบการศึกษาแลว้ ซ่ึง
สร้างความไม่พอใจแก่ผูป้กครองของเธอเป็นอนัมาก ถึงกบักล่าววา่ อยา่คิดถึงเร่ืองหมั้นและเร่ือง
แต่งงานต่อไปอีกเลย 

แมเ้หตุการณ์ต่าง ๆ จะดูเลวร้ายลง และสร้างความผดิหวงัใหแ้ก่เขา แต่ความเช่ือของเขาท่ีมีต่อ
พระเจา้ ก็ไม่สั่นคลอน อุปสรรคและปัญหาดูเหมือนวา่จะผกูมดัจิตใจของเขาทั้งสอง ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
พระเจา้พอพระทยัในความเช่ือ และความบริสุทธ์ิใจของเขาทั้งสองทรงใหมี้ความสวา่งส่องลอดเขา้มา
ท่ามกลางความมืดมิดนั้น ท าใหเ้ขาพบความหวงัอีกคร้ังหน่ึง ก่อนวนัคริสตมาสไม่นาน เขาทั้งสองก็ได้
หมั้นกนัตามใจปรารถนา 

ภายหลงัจากส าเร็จการศึกษาไม่นาน พระเจา้ก็ทรงเปล่ียนใจผูป้กครองของเธอ ใหอ้นุญาตเขา
และเธอแต่งงานได ้ แต่ตอ้งรอไปอีกสามเดือนเสียก่อนแต่ปัญหาเฉพาะหนา้ท าใหเ้ขาตอ้งขบคิดอยา่ง
หนกัท่ีสุดก็คือ ผูป้กครองของเขาสามารถช่วยเขาในทางดา้นการเงินนอ้ยมาก เขาและเธอยนิดีท่ีจะจดั
พิธีแต่งงานและการเล้ียงอยา่งธรรมดาท่ีสุด แต่ครอบครัวของเธอมีฐานะดี มีญาติพี่นอ้งและเพื่อนฝงูท่ีมี
เกียรติในสังคม ครอบครัวของเธอคงไม่ยอมใหจ้ดัพิธีง่าย ๆ และการเล้ียงอยา่งธรรมดาดงัท่ีเขาคิด 

เมฆหมอกแห่งอุปสรรคกลุ่มมหึมาเร่ิมก่อตวัข้ึนอีกคร้ังหน่ึง แต่ขณะท่ีเขาคุกเข่าจ  าเพาะพระ
เนตรของพระเจา้ บอกความตอ้งการทุกอยา่งแก่พระองค ์ เขาก็ไดรั้บความมัน่ใจจากพระเจา้ จากพระ
สัญญาของพระองคท่ี์วา่ ไม่มีอะไรยากเกินไปส าหรับพระองค ์

โดยความเช่ือ เธอและเขาเร่ิมวางโครงการทุกอยา่งเก่ียวกบัวนังาน และโดยยดึมัน่ในพระ
สัญญาของพระเจา้ เขาทั้งสองอธิษฐานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ จนกระทัง่ก่อนวนัแต่งงานไม่นาน พระเจา้ทรงใช้
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คนท่ีเขาทั้งสองไม่นึกฝัน ช่วยเหลือเขาในทุกอยา่งท่ีเขาตอ้งการ จนหลายคนแมแ้ต่ศิษยาภิบาลท่ี
ประกอบพิธีแต่งงาน ก็ชมวา่ พิธีแต่งงานท่ีหรูหราเช่นน้ี ไม่ค่อยพบบ่อยนกั 

ในลกัษณะเดียวกนั พระเจา้ก็ไดป้ระทานทรัพยสิ์นเงินทองอยา่งเพียงพอ ส าหรับเป็นค่าเดินทาง
กลบัสู่ประเทศของฝ่ายชาย หลงัจากแต่งงานแลว้สามเดือน 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง ขณะน้ีเขาทั้งสองก าลงัรับใชพ้ระเจา้อยา่งมีความสุขในประเทศของฝ่ายชาย 
เม่ือเขามองยอ้นหลงัถึงอุปสรรคและปัญหาทุกอยา่ง และเห็นการทรงน าของพระเจา้ ตลอดจนการ
ช่วยเหลือของพระองค ์ ท าใหเ้ขาทั้งสองรู้สึกซาบซ้ึงใจ และโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงอนุญาต
ใหอุ้ปสรรคเหล่านั้นเกิดข้ึน 

เพื่อเป็นประโยชน์ และแนวทางปฏิบติัส าหรับหนุ่มสาวทุกคนเม่ือเผชิญกบัอุปสรรค และ
ปัญหาในความรัก ขอใหพ้ิจารณาขอ้แนะน าต่อไปน้ี 

1. อยา่ตกใจหรือเสียขวญั เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรค แต่จงตั้งใจใหส้งบ หากท่านวางใจใน
พระเจา้อุปสรรคเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่านภายหลงั 

2. จงส ารวจดูความรักของท่านอีกคร้ังหน่ึงวา่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้หรือไม่ พระเจา้อาจทรง
ใหอุ้ปสรรคเกิดข้ึนแก่ท่าน เพื่อเป็นการเตือนใจท่าน แต่หากท่านมัน่ใจวา่ ความสัมพนัธ์ของท่านเป็นท่ี
ชอบพระทยัพระเจา้ จงเช่ือและวางใจในพระองคต่์อไปพระองคจ์ะทรงน าท่านทีละกา้ว จนกวา่ท่านจะ
บรรลุสู่จุดหมายปลายทาง 

3. ควรปรึกษากบัผูอ้าวโุส ท่ีท่านเช่ือถือและไวว้างใจ ขอค าแนะน าจากท่านเหล่านั้น 
4. หากปัญหานั้นเกิดจากผูป้กครองของท่านจงรับฟังและพิจารณาค าพดูของผูป้กครอง เพราะ

ค าพดูของผูป้กครองอาจถูกตอ้งก็ได ้ หากท่านรู้แน่วา่เป็นการเขา้ใจผิด จงหาทางอธิบายใหผู้ป้กครอง
ทราบอยา่งสุภาพ อยา่ถกเถียงกบัผูป้กครอง 

5. ปัญหาและอุปสรรค อาจเป็นทางหน่ึงท่ีพิสูจน์ความรักแท ้ หากท่านรักกนัอยา่งแทจ้ริง จง
รักษาความรักของท่านไวใ้ห้แน่นแฟ้น และแสดงความรักอนับริสุทธ์ิของท่านออกมา ในทางท่ีถูกตอ้ง 
เม่ือผูป้กครองญาติพี่นอ้ง และมิตรสหายเห็นความบริสุทธ์ิใจของท่านมกัจะเห็นใจ และใหค้วาม
ช่วยเหลือในทางท่ีจะเป็นไปได ้

6. อยา่กระท าในส่ิงท่ีน่าบดัสีเยีย่งชาวโลก โดยการชิงสุกก่อนห่าม เพราะนอกจากจะท าใหท้่าน
เองเสียช่ือเสียงแลว้ยงัน าความอปัยศมาสู่พระนามของพระเจา้ดว้ย 

7. จงอธิษฐานรอคอยการทรงน าของพระเจา้ดว้ยความอดทน เช่ือและวางใจในพระองค์
ตลอดไป 



 30 

“พระเยโฮวาห์เป็นผูท้รงบ ารุงเล้ียงขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน....สิงโตหนุ่ม ๆ ยงัเคยตอ้งขดั
สน และแสบทอ้ง แต่ส่วนเหล่าคนท่ีแสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขดัสนส่ิงท่ีดีเลย... แทจ้ริงผูห้น่ึงผูใ้ดท่ี
พึ่งพระองคไ์ม่ตอ้งละอาย... ผูใ้ดเป็นคนเกรงกลวัพระเยโฮวาห์ พระองคจ์ะทรงน าพวกนั้นไปตามทางท่ี
ทรงเลือกไว ้ จิตใจของผูน้ั้นยอ่มมีความสงบสุข และเผา่พนัธ์ุของเขาจะไดแ้ผน่ดินเป็นมรดก” (สดุดี
23:1, 34: 10, 25: 12) 
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เตรียมร่วมหอ 

ในท่ีสุดการสู่ขอ และการหมั้นก็ไดผ้า่นพน้ไปเขาทั้งสองเกือบถึงหลกัชยัซ่ึงเป็นจุดสุดยอดแห่ง
ความรักไดแ้ก่การเขา้สู่พิธีสมรสเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส าหรับหนุ่มสาวท่ีประพฤติตนอยูใ่นขอบข่าย
ท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมตลอดมา วนัแต่งงานจะเป็นวนัท่ีน่าต่ืนเตน้ยนิดีท่ีสุดวนัหน่ึง ในชีวิต
ของเขา 

วนัแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นวนัแห่งความยนิดีเท่านั้น หากยงัเป็นวนัท่ีมีความส าคญัยิง่ดว้ย เพราะ
เป็นวนัท่ีหนุ่มสาวประกาศใหส้าธารณะชนทราบอยา่งเปิดเผย ถึงความสัมพนัธ์ใหม่ของเขาทั้งสอง เยีย่ง
สามีภรรยาท่ีถูกตอ้งตามตวับทกฎหมาย เป็นวนัท่ีพระเจา้ทรงผกูพนัเขาทั้งสองเขา้เป็นเน้ืออนัเดียวกนั 
ซ่ึงไม่มีใครอาจแยกเขาให้ออกจากกนัได ้เป็นวนัท่ีฝ่ายชายรับต าแหน่ง “ศีรษะ” ของครอบครัว และฝ่าย
หญิงก็เปล่ียนจากการเป็นนางสาวมาเป็นนาง เขาทั้งสองมีความอิสระอยา่งเตม็ท่ี ในความสัมพนัธ์
ทางดา้นความรัก โดยไม่มีผูใ้ดอาจวา่กล่าวนินทาได ้

เน่ืองจากวนัแต่งงานเป็นวนัแห่งความสุขความยนิดี และเป็นวนัส าคญั หนุ่มสาวท่ีหมายปองจะ
แต่งงานกนัจึงอยากใหว้นันั้นน าความสุขยนิดีและพระพรมาสู่เขาเอง ญาติพี่นอ้ง และมิตรสหายมาก
ท่ีสุด และการน้ีจะเป็นไปได ้ก็โดยมีการเตรียมตวัท่ีดีล่วงหนา้ 

เราจะแบ่งการเตรียมตวัส าหรับวนัแต่งงานเป็นสามตอนคือ 
ฝ่ายร่างกาย ฝ่ายจิตใจ ฝ่ายวิญญาณจิต 

หน่ึง ฝ่ายร่างกาย 

ไดแ้ก่การเตรียมตวัภายนอก เช่น เคร่ืองแต่งกาย สถานท่ี พิธีสมรส การเล้ียง เป็นตน้ ซ่ึงจะ
กล่าวตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดวันสมรส โดยทัว่ไป ทางครอบครัวของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะนดัหมายวนัแต่งงาน
ก่อนท าพิธีหมั้น หรือหลงัพิธีหมั้นเล็กนอ้ย 

ตามหลกัท่ีดี วนัแต่งงาน ไม่ควรห่างจากวนัหมั้นนานเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่คู่หมั้นซ่ึงอยู่
ใกลชิ้ดกนั เพราะความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดเยีย่งคู่หมั้น มกัเพิ่มความตึงเครียดแก่ความรู้สึกและความ
ปรารถนาทั้งสองฝ่าย ท่ีจะมีความใกลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน เป็นการทรมานจิตใจโดยใช่เหตุ นอกจากนั้น
ความปรารถนาอนัแรงกลา้ซ่ึงมีต่อกนัและกนัน้ี อาจท าใหห้นุ่มสาวตกอยูภ่ายใตก้ารทดลอง จะกระท า
ในส่ิงท่ีไม่สมควรได ้
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ในทางตรงกนัขา้ม วนัแต่งงานและวนัหมั้นก็ไม่ควรใกลก้นัมากเกินไป เพราะจะท าใหท้ั้งสอง
ฝ่ายไม่มีเวลาเตรียมตวัเพียงพอ ระยะเวลาห่างกนัประมาณหกเดือน คงจะเหมาะสม หรืออยา่งมากท่ีสุด 
ก็ไม่ควรเกินกวา่หน่ึงปี 

ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนมกัจะดูฤกษย์าม ในการเลือกวนัแต่งงาน แมค้ริสเตียนจะไม่ถือฤกษถื์อยาม 
แต่กค็วรพิจารณาเลือกวนัและเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย บางคนชอบเลือกวนัแต่งงานในระหวา่งท่ีนกัเรียน
และนกัศึกษาปิดภาคเรียน เพราะเป็นการสะดวกแก่เพื่อนและญาติพี่นอ้ง ซ่ึงก าลงัเล่าเรียนอยู ่ ในการ
มาร่วมพิธี หรือมาช่วยงาน บางคนชอบเลือกระหวา่งฤดูร้อน เพราะไม่มีอุปสรรคเก่ียวกบัดินฟ้าอากาศ 
นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกของคนส่วนมาก บางคนจึงเลือกวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์

ท่านจะเลือกวนัและเวลาใดก็ตาม จงพิจารณาถึงความสะดวกท่ีสุดของคนส่วนมาก และความ
เหมาะสมของฤดูกาลดว้ย 

เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตวัของคู่บ่าวสาวในวนัแต่งงาน ท่านควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็นใน
เร่ืองประจ าเดือนของฝ่ายหญิงดว้ย จงพยายามเลือกวนัซ่ึงไม่ตรงกบัวนัท่ีฝ่ายหญิงมีประจ าเดือน โดย
นบัวนัและคาดคะเนโดยประมาณ 

2. สถานที ่ ไม่วา่จะเป็นบา้นหรือท่ีโบสถ ์ ควรจะคิดอยา่งรอบคอบถึงการตกแต่ง และคนท่ี
สามารถช่วยในการตกแต่งสถานท่ี จงติดต่อคนเหล่านั้นล่วงหนา้ เพื่อเขาจะจดัเวลามาช่วยเหลือได ้หาก
ท่านประกอบพิธีท่ีโบสถ ์ควรจะติดต่อศิษยาภิบาลไวล่้วงหนา้ดว้ย 

3. พธีิ ควรเป็นพิธีแต่งงานแบบคริสเตียนท่านอาจชอบระเบียบการในพิธีแต่งงานแบบใดแบบ
หน่ึงซ่ึงท่านเคยเห็นมาก่อน เช่นมีเพลงพิเศษ มีเด็กโปรยดอกไม ้ มีเพื่อนเจา้บ่าวและเจา้สาวฝ่ายละสอง
คน มีพยานฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ฯลฯ ท่านสามารถจดัพิธีใหส้วยงามดงัท่ีท่านชอบได ้โดยปรึกษาหารือ
กบัศิษยาภิบาลเก่ียวกบัเร่ืองน้ี อยา่ลืมเชิญผูป้กครองพิธีและผูมี้ส่วนร่วมในพิธีตั้งแต่เน่ิน ๆ 

4. เคร่ืองแต่งกาย จะเลือกชุดเจา้บ่าวหรือเจา้สาวแบบไหน อยูท่ี่การตดัสินใจของแต่ละฝ่าย บาง
ทีท่านอาจยมืเคร่ืองแต่งตวัส าหรับเพื่อนเจา้บ่าวและเพื่อนเจา้สาวเผือ่ไวด้ว้ยก็ได ้

5. การเลีย้ง ถา้จดัท่ีบา้น ท่านควรคิดถึงสถานท่ี พอ่ครัวหรือแม่ครัว ผูช่้วยตอ้นรับแขก ผูเ้สริฟ
อาหาร ผูท้  าความสะอาดหลงัการเล้ียง ผูจ้ดรายช่ือแขกท่ีใหข้องขวญั ผูต้กแต่งสถานท่ี ชนิดของอาหาร
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ถา้จดัท่ีภตัตาคารควรตกลงกบัผูจ้ดัการเก่ียวกบัอาหารเคร่ืองด่ืม และ
ปรึกษาเก่ียวกบัการจดัและตกแต่งสถานท่ีดว้ย การเล้ียงของท่านจะใหญ่หรือเล็กอยูท่ี่ฐานะการเงินของ
ท่าน แต่ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งส้ินเปลืองเงินทองใหม้ากนกั บางคนเห็นแก่หนา้กูย้มืเงินผูอ่ื้นจดังานเล้ียงท่ี
ใหญ่โต จนเป็นหน้ีเขาหลายปี ชีวติสมรสท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการเป็นหน้ีคนอ่ืน ไม่ใช่เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีเลย 
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6. บัตรเชิญ ท่านควรจดช่ือผูท่ี้ท่านตอ้งการเชิญไวล่้วงหนา้ ก่อนพิมพแ์ละแจกบตัรเชิญ เพื่อวา่
ท่านจะไดไ้ม่หลงลืมคนผูท่ี้ท่านควรจะเชิญ เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิภายหลงั 

7. ช่างภาพ ท่านอาจเชิญช่างภาพอาชีพ หรือเพื่อนท่ีมีความช านาญในการถ่ายรูปมาช่วยเหลือ 
บอกเขาใหท้ราบล่วงหนา้ถึงภาพต่าง ๆ ท่ีท่านตอ้งการดว้ย 

8. ทะเบียนสมรส อยา่ลืมจดทะเบียนสมรส ก่อนพิธีแต่งงานในเวลาอนัควร ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจากผูป้กครองหรือเพื่อนท่ีแต่งงานแลว้ 

ในการจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ท่านควรนึกถึงงบประมาณของท่านดว้ย เม่ือไดจ้ดัโครงการ
พอเป็นสังเขปแลว้ ท่านตอ้งเสนอความคิดน้ีใหผู้ใ้หญ่ ซ่ึงมีส่วนรับผดิชอบในการแต่งงานของท่าน
ทราบ แลว้ร่วมมือกนัจดัเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา  บิดา
มารดาหรือผูป้กครองมกัเป็นผูรั้บผดิชอบเกือบทุกอยา่ง เก่ียวกบัการแต่งงานของท่านกระนั้นก็ตาม ท่าน
ก็ตอ้งมีส่วนรู้เห็นในการจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ เพื่อความแน่ใจวา่ทุกอยา่งเป็นไปอยา่งท่ีเรียบร้อยดว้ย 
เพราะหากมีความผดิพลาดเกิดข้ึน ผูท่ี้รู้สึกเสียใจท่ีสุด คือคู่บ่าวสาวเอง การเตรียมตวัล่วงหนา้อยา่งดี
เช่นน้ี จะช่วยใหคู้่บ่าวสาวไม่ตอ้งเหน็ดเหน่ือยเกินไป ในระยะใกลว้นัแต่งงานและวนัแต่งงาน เขาจะ
สามารถเขา้สู่พิธีสมรส ดว้ยความสุขสบาย โดยไม่ตอ้งเป็นห่วงกงัวลในเร่ืองใด ๆ 

สอง ฝ่ายจิตใจ 

มีเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือเร่ืองหน่ึง เล่าวา่ สามีภรรยาคู่หน่ึง แต่งงานกนัไดเ้พียงคืนเดียวแลว้ตอ้งฟ้อง
หยา่กนัดว้ยสาเหตุเพียงนิดเดียวคือ ภรรยาชอบเปิดไฟในเวลานอน ส่วนสามีชอบปิดไฟเวลานอน ทั้ง
สองไม่อาจตกลงกนัได ้จึงเถียงกนั และฟ้องหยา่กนัในวนัรุ่งข้ึน 

เร่ืองน้ีอาจเป็นเพียงเร่ืองเล่าท่ีไม่จริงจงันกั แต่ก็มีความจริงแฝงอยู ่ คือ การแต่งงานมิไดเ้ป็น
เพียงการร่วมสัมพนัธ์ทางฝ่ายร่างกายของคู่บ่าวสาวเท่านั้น ยงัเป็นการเขา้ร่วมกนัทางฝ่ายจิตใจดว้ย 

ระหวา่งวนัหมั้นกบัวนัแต่งงาน คู่หมั้นมีอิสระเสรีในการติดต่อกนัมากกวา่ก่อน เขาทั้งสองควร
ใชโ้อกาสนั้นท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัใหม้ากยิง่ข้ึน พยายามเรียนรู้ถึงอุปนิสัย อารมณ์ ความชอบ และ
ไม่ชอบของแต่ละฝ่าย อยา่มองขา้มส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด การรู้จกัเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
เป็นกุญแจดอกส าคญัดอกหน่ึง ท่ีไขไปสู่ความสุขในชีวติสมรส 

ในคริสตจกัรบางแห่ง ศิษยาภิบาลท่ีช่วยประกอบพิธีสมรสมกัเรียกผูท่ี้จะเป็นคู่บ่าวสาวใน
อนาคตไปพบเป็นส่วนตวั เพื่อใหค้  าแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวติสมรสความสัมพนัธ์ของสามีภรรยา การ
เป็นพอ่บา้นและแม่บา้นท่ีดี การปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กนั ฯลฯ หากศิษยาภิบาลหรือคนอ่ืนไม่อาจให้
ค  าแนะน าแก่ท่านได ้ ท่านก็สามารถอ่านไดจ้ากหนงัสือท่ีดี ๆ เช่น ริเร่ิมชีวติสมรส ซ่ึงกล่าวถึงชีวติ
สมรสของหนุ่มสาวท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ หลงัจากแต่งงานแลว้ ท่านอาจตอ้งการหนงัสือ เก่ียวกบัการ
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อบรมสัง่สอนบุตร หนงัสือทั้งสองเล่มน้ี ท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ซี.เอม็.เอ 
หรือ ร้านจ าหน่ายหนงัสือคริสเตียนทัว่ไป 

ทั้งน้ีคู่หมั้นจะตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่ แมเ้ขาทั้งสองจดทะเบียนสมรสกนัแลว้ และจะแต่งงานใน
ไม่ชา้น้ี เขาทั้งสองก็ยงัไม่ไดเ้ป็นสามีภรรยากนัตามธรรมเนียมของคริสเตียน และตามสายพระเนตรของ
พระเจา้ เขาทั้งสองจึงไม่ควรมีความสัมพนัธ์กนัเกินขอบเขต จนปฏิบติัตนเยีย่งคนไม่รู้จกัพระเจา้ ผูท่ี้ไม่
รักษาความบริสุทธ์ิของตนไว ้ และไม่เช่ือฟังพระเจา้ มกัจะพบความเสียใจภายหลงัเขาจะขาดความ
ต่ืนเตน้ และความสุขยนิดีท่ีแทจ้ริงในวนัแต่งงาน การกระท าของเขาจะเป็นดุจแผลเป็น ซ่ึงเตือนใหเ้ขา
รู้สึกถึงการล่วงละเมิดนั้น แมห้ลงัจากการแต่งงานแลว้เป็นเวลานาน จงอดทนรอคอยอีกสักเล็กนอ้ย เพื่อ
เห็นแก่ความสุขท่ีแทจ้ริงในวนัขา้งหนา้ ดีกวา่ท าตามความปรารถนาของตนเอง แลว้พบความเสียใจเป็น
เวลานานภายหลงั 

สาม ฝ่ายวญิญาณจิต 

คนจ านวนมากเขา้ใจวา่ ความสุขในชีวติสมรสข้ึนอยูก่บัความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และความเขา้ใจอนัดีทางเพศ ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัยิง่ต่อชีวิตสมรส แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึง
สามารถยดึส่วนประกอบทุกอยา่งในชีวติสมรสใหก้ระชบัเขา้ ดุจศูนยก์ลางของลอ้เกวยีน ซ่ึงยดึส่วนต่าง 
ๆ ของวงลอ้ใหแ้ขง็แรงมัน่คงคือชีวติฝ่ายวิญญาณจิต 

หนุ่มสาวทุกคู่ เม่ือเขา้สู่ชีวิตสมรส จะตอ้งพบปัญหาหลายอยา่งเก่ียวกบัการปรับปรุงตวัเองให้
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ชีวติใหม่ และการปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กนัและกนั ตลอดจนปัญหาการอบรมสั่ง
สอนบุตรในอนาคตแต่หากครอบครัวของเขามีพระเยซูเป็นจุดศูนยก์ลางในทุกส่วนของชีวติ พระองคจ์ะ
ทรงช่วยใหเ้ขา้ดว้ยกนั ดว้ยความรักอนัประเสริฐสุดของพระองค ์

ฉะนั้นท่านจึงควรเรียนรู้การอธิษฐานร่วมกนัการอ่านพระคมัภีร์ร่วมกนั การนมสัการพระเจา้
ดว้ยกนัตั้งแต่ท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการหมั้น เม่ือท่านเขา้สู่ชีวติสมรส ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของท่าน
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์จะท าใหท้่านมีพลงัความมัน่ใจ ความหวงั และก าลงัใจในการเผชิญกบัปัญหา และ
หนา้ท่ีรับผิดชอบทุกอยา่ง 

การแต่งงานเป็นเพียงประตู ท่ีเปิดใหท้่านกา้วเขา้สู่ชีวติสมรสท่ีถูกตอ้งและแทจ้ริง การเตรียม
ตวัฝ่ายกายท่ีดี จะน าความสุขยนิดีมาสู่ท่านในวนัแต่งงาน การเตรียมตวัฝ่ายกายและใจท่ีดี จะน าความ
ยนิดีมาสู่ท่านในวนัแต่งงานและในชีวติสมรส การเตรียมตวัท่ีดีฝ่ายกายใจและวญิญาณจิต จะน า
ความสุขยนิดีมาสู่ท่านในวนัแต่งงาน ชีวิตสมรส และตลอดชัว่นิรันดร์ ไม่มีความส าเร็จใดเกิดข้ึนไดโ้ดย
บงัเอิญ จงใหว้นัแต่งงานและชีวติสมรสของท่านมีแต่ความสุขสดช่ืน โดยการเตรียมตวัอยา่งรอบคอบ
และละเอียดถ่ีถว้นทั้งฝ่ายกาย ใจ และวญิญาณจิต 
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ความบริสุทธ์ิของหนุ่มสาว 

ของดีไม่วา่จะดีประเสริฐมากสักเพียงใด หากใชใ้นทางท่ีผดิก็จะเกิดโทษมหนัต ์ ดุจพลงังาน
ปรมาณูซ่ึงมนุษยท์  าใหเ้กิดววิฒันาการหลายอยา่งทางดา้นวิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรม และวงการ
แพทย ์และเม่ือน าพลงังานปรมาณูไปใชใ้นทางท่ีผดิมนัก็น าอนัตรายอยา่งใหญ่หลวงมาสู่มนุษย ์

กามารมณ์เป็นส่ิงท่ีดี ประเสริฐ และบริสุทธ์ิเพราะเป็นของประทานจากพระเจา้ แต่เม่ือมนุษย์
ใชก้ามารมณ์ไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร ของท่ีดีและประเสริฐจึงกลายเป็นเร่ืองสกปรก และเป็นท่ีจง
เกลียดจงชงัในสายพระเนตรของพระเจา้ 

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงในบทน้ี บางคนอาจคิดวา่ เป็นเร่ืองส่วนตวัของแต่ละคน ไม่ควรจะน ามา
อภิปรายมากนกั แต่จากการสังเกตดูชีวิตประจ าวนัของเยาวชน เยาวชนจ านวนมากไดล่้วงละเมิดทาง
กามารมณ์ ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากพลงักระตุน้อนัรุนแรงทางกามารมณ์ เม่ือพบส่ิงล่อตาล่อ
ใจรอบดา้น ซ่ึงยากท่ีจะควบคุมบงัคบัไดแ้ลว้ ยงัเน่ืองจากขาดการอบรมสั่งสอนท่ีถูกตอ้งดว้ย ฉะนั้นจึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเยาวชนคริสเตียนทุกคน ตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งดีเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในดา้น
กามารมณ์หรือดา้นทางเพศ 

หน่ึง การแสดงบทรัก 

การแสดงบทรัก ในท่ีน้ีหมายถึงการกอด จูบลูบไลส่้วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของหนุ่มสาว ซ่ึงยงั
มิไดเ้ป็นสามีภรรยากนั การกระท าเช่นน้ีก าลงัจะระบาดอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวางยิง่ข้ึนในสังคมทุก
ชั้น จนคนบางพวกถือวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา และใหเ้หตุผลวา่ เราไม่ควรกดดนัความรู้สึกตาม
ธรรมชาติของเรา ซ่ึงอาจเป็นภยัต่อสุขภาพทางจิต ควรมีอิสระเสรีในการปลดปล่อยความรู้สึกบา้ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางเพศเหตุผลต่าง ๆ ท่ีพวกเขาอา้งมาจะถูกหรือผดิมากนอ้ยเพียงใด ผลท่ีติดตาม
มาเป็นส่ิงพิสูจน์ท่ีดี จงดูการประพฤติของเยาวชนบางพวกในประเทศท่ีถือวา่ตนเจริญกา้วหนา้มากแลว้ 
การประพฤติตนของหมู่นกัศึกษาซ่ึงถือความอิสระในเร่ืองการปลดปล่อยความรู้สึกทางเพศและการ
แสดงบทรักระหวา่งเพื่อนต่างเพศดว้ยกนั การกระท าซ่ึงปรากฏอยูใ่นหลายท่ีหลายแห่งขณะน้ีไม่
แตกต่างอะไรกบัการกระท าของสัตวเ์ดรัจฉาน ซ่ึงสังคมผูดี้เกลียดชงัความประพฤติท่ีสกปรกและน่า
บดัสีนั้น เยาวชนบางคนอาจถามวา่ ในกรณีท่ีเป็นคู่รักกนั หรือเป็นคู่หมั้นกนัการแสดงออกซ่ึงความรักท่ี
เกินขอบเขต ดว้ยความยนิยอมของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการผดิหรือไม่ 

สมมุติวา่ การแสดงบทรักของหนุ่มสาวท่ีเป็นคู่รักกนั หรือเป็นคู่หมั้นกนั ไม่มีผดิ แต่ก็ยงัคงเป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรงท่ีน าไปสู่ความผดิบาป จงพิจารณาถึงความพลาดพลั้งของหนุ่มสาววา่ เกิดข้ึนได้
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อยา่งไรในขั้นแรก หนุ่มสาวท่ีรักกนั ท าส่ิงท่ีคนทัว่ไปถือวา่ธรรมดาท่ีสุดก่อน คือการจบัมือกนั แต่
ความรู้สึกทางเพศของหนุ่มสาว มกัไม่ส้ินสุดลงเพียงเท่านั้น ตอนแรกเขาอาจรู้สึกต่ืนเตน้พึงพอใจท่ีได้
จบัมือกนั แต่ต่อมาความพึงพอใจ และความต่ืนเตน้นั้นค่อย ๆ ลดนอ้ยลงจนกลายเป็นธรรมดา แลว้ตอ้ง
หาความต่ืนเตน้ และความพึงพอใจ ในขั้นท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้นไดแ้ก่การกอดจากการกอดก็น าไปสู่การจูบ
และการกระท าอ่ืน ๆ ซ่ึงน าความต่ืนเตน้ และความพึงพอใจมาสู่เขาทั้งสองมากยิง่ข้ึน จนในท่ีสุด เม่ือ
โอกาสและสถานท่ีอ านวย เขาทั้งสองก็กระท าในส่ิงซ่ึงเขาทั้งสองไม่ควรกระท าและไม่อยากกระท า 

จงอยา่คิดวา่ ท่านสามารถควบคุมบงัคบัตนเองได ้  และรักษาตวัได ้ ความผดิพลาดของคน
ส่วนมากมกัเกิดจากความคิดเช่นน้ี แต่เส้ียววนิาทีแห่งความลืมตวัก็น าใหห้นุ่มสาวถล าตวัไปในทางท่ีผดิ 

หนุ่มสาวท่ีปล่อยตวัไปตามความรู้สึกของอารมณ์ มกัพบความระแวงแคลงใจ ความเขา้ใจผดิ 
ความหงุดหงิดใจภายหลงั คู่รักจ านวนมากตอ้งแยกทางกนั หลงัจากไดก้ระท าส่ิงท่ีน าความพึงพอใจ
ท่ีสุดมาสู่เขาทั้งสองแลว้ ส่ิงท่ีติดตามมา ก็คือความชอกช ้าใจ และแผลเป็นซ่ึงเตือนใหนึ้กถึงความผดิ
ของตนเสมอ 

การแสดงบทรักโดยการกอด จูบ ลูบไลส้ัมผสักาย ไมใ่ช่การแสดงออกซ่ึงความรักท่ีแทจ้ริง
เสมอไป ในกรณีของคนทัว่ไป การกระท าเช่นน้ีเป็นการแสดงออกของความใคร่มากกวา่ความรัก ซ่ึง
พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เตือนวา่ “จงหลีกหนีเสียจากราคะตณัหาแห่งคนหนุ่ม ๆ นั้น” (2 ทิโมธี 3:22) 

นอกจากนั้นพระเจา้ทรงใหคุ้ณค่าท่ีสูงยิง่แก่ร่างกายของมนุษยม์าก พระองคต์รัสในพระธรรม
โครินธ์วา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่น
ท่าน และซ่ึงท่านไดรั้บจากพระเจา้ ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของกาย ดว้ยวา่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลายแลว้ 
ตามราคา เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงถวายเกยีรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน” (1 โครินธ์ 6:19, 
20) 

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4: 5-7 สอนวา่ “อยา่ใหผู้ใ้ดท าล่วงเกินและลกัลอบกบัพี่นอ้งในการ
นั้นเลย เพราะวา่พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูท้รงสนองโทษ แก่บรรดาคนท่ีกระท าอยา่งนั้น... ดว้ยวา่พระเจา้
ไม่ไดท้รงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธ์ิ” 

การแสดงบทรัก และการแสดงออกทางดา้นกามารมณ์เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งสมควร ส าหรับผูท่ี้มี
สามีภรรยากนัแลว้เท่านั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งสอนใหทุ้กคน ไดรู้้จกัภรรยาในทางบริสุทธ์ิและ
ในทางท่ีจะบงัเกิดเกียรติยศ (1 เธสะโลนิกา 4:4) และให ้“ช่ืนชมยนิดีดว้ยกนักบัภรรยา” (สุภาษิต 5:18) 
จงเก็บความสัมพนัธ์ทางดา้นเพศชนิดน้ีไว ้จนกวา่ท่านไดแ้ต่งงานแลว้ 
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สอง การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง เป็นส่ิงท่ี
ควรหรือไม่ควรท า จะไม่เนน้มากเกินไปวา่ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผดิหรือถูก แต่ใหพ้ิจารณาผลซ่ึงเกิดจากการ
ปฏิบติัน้ี แลว้ท่านคงตดัสินใจไดว้า่ท่านควรจะกระท าหรือไม่ 

ก. การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง ไม่กระทบกระเทือนประสาทดงัท่ีบางคนคิด แต่การปฏิบติั
มากเกินไป จะท าลายสุขภาพ ท าใหห้นา้ซีดเซียว ไม่กระปร้ีกระเปร่า 

ข. ท าลายพลงัอ านาจในการตดัสินใจ และการควบคุมตนเอง เม่ือเรายอมปฏิบติัตามความ
ปรารถนาของตวัเอง ในดา้นกามารมณ์เสมอ และไม่พยายามควบคุมบงัคบัไว ้ ต่อไปอ านาจการควบคุม
บงัคบัตวัเองในดา้นอ่ืนก็จะพลอยเส่ือมลง เป็นการท าลายบุคลิกลกัษณะอนัดีของตนเอง 

ค. เป็นการใชพ้ลงังานท่ีผดิกฎธรรมชาติ พระเจา้ประทานกามารมณ์ใหเ้รา เพื่อเราจะใชแ้สดง
ความรักอยา่งแน่นแฟ้นท่ีสุดต่อคู่ครอง และเพื่อใชใ้นการสืบพนัธ์ุ การใชก้ามารมณ์ในทางอ่ืนจึงเป็น
การฝืนกฎธรรมชาติ 

ง. ท าลายความบริสุทธ์ิในจิตใจ น่ีเป็นเหตุผลส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึง ท่ีคริสเตียนไม่ควรท าการ
ส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง เพราะขณะท่ีประกอบกามวธีิน้ี คนโดยทัว่ไป ตอ้งวาดมโนภาพต่าง ๆ เพื่อ
เร้าใหเ้กิดความรู้สึกทางดา้นกามารมณ์อยา่งรุนแรง จึงสามารถส าเร็จความใคร่ได ้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์สอนให้เรา “อดกลั้นจากความปรารถนาในเน้ือหนงัซ่ึงเป็นขา้ศึกต่อวิญญาณจิต” (1 เปโตร 2:11) 
ใหเ้ราทั้งหลาย “เป็นคนบริสุทธ์ิหมดจด...ทั้งวิญญาณ และจิต และกาย” (1 เธสะโลนิกา 5:23) 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ผูใ้ดแลดูหญิงดว้ยใจก าหนดัในหญิงนั้น ผูน้ั้นไดล่้วงประเวณีในใจกบั
หญิงนั้นแลว้” (มทัธิว 5:27) ถา้ท่านเช่ือวา่ค าสอนของพระเยซูคริสตข์อ้น้ีเป็นจริง ท่านคงจะคิดไดว้า่ คน
จ านวนมากเท่าใด ท่ีไดล่้วงประเวณีในความคิดของเขาขณะท่ีเขาส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง 

สาม กามวติถาร 

หมายถึงคนท่ีผดิปกติในทางกามคุณ พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงกามวติถารอยา่งหน่ึง
เป็นพิเศษคือการประกอบกามกิจระหวา่งเพศเดียวกนั หรือการแสดงความรักเยีย่งสามีภรรยา และ
ปลดปล่อยความใคร่ทางกามารมณ์ ใหแ้ก่กนัและกนัในระหวา่งเพศเดียวกนั 

ถา้ตามบญัญติัในพระคมัภีร์เดิมแลว้ ผูป้ระกอบกามวิตถารน้ีจะไดรั้บโทษหนกัมาก พระ
ธรรมเลวนิีติ กล่าววา่ “ถา้ผูใ้ดกระท าชัว่ลามก ผูช้ายต่อผูช้ายดว้ยกนั จะตอ้งฆ่าเขาทั้งสองคน” (20:13) 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ ก็ไดก้ล่าวถึงการกระท าน้ีวา่ เป็นบาปอยา่งร้ายแรงอยา่งหน่ึง อาจารยเ์ปา
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โลกล่าวในพระธรรมโรมวา่ “ผูช้ายกบัผูช้ายดว้ยกนั กระท าการชัว่น่าละอาย เขาจึงไดรั้บผลกรรมอนั
สมควรแก่ความผดิของตวัเอง” (โรม 1:27) 

จากค าเตือนในพระคมัภีร์ คงมีน ้าหนกัเพียงพอท่ีจะใหค้ริสเตียนทุกคน ละเวน้จากการประกอบ
กามคุณอนัวิตถาร 

ส่ี การล่วงประเวณ ี

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการมีชูแ้ละการล่วงประเวณีไวม้าก เป็นขอ้หา้มขอ้หน่ึง
ในบญัญติัสิบประการ ซ่ึงกล่าววา่ “อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา” (อพยพ 20:14) ในพระคริสตธรรมใหม่ก็
ไดก้ล่าวไวห้ลายแห่งเช่น “การล่วงประเวณีนั้น จงหลีกหนีเสีย ความผดิบาปอ่ืน ๆ ทุกอยา่งซ่ึงมนุษย์
กระท านั้นนอกกาย แต่คนใดท่ีล่วงประเวณี ก็ท  าผดิต่อร่างกายของตนเอง” (1 โครินธ์ 6:18) “จงใหก้าร
สมรสนั้นเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง และใหท่ี้นอนปราศจากมลทินดว้ยวา่คนเหล่านั้นท่ีเล่นชูก้นั และ
คนล่วงประเวณีพระเจา้จะทรงพิพากษา” (ฮีบรู 13:4) 

ห้า การเทีย่วโสเภณ ี

มีเหตุผลหลายอยา่งท่ีท าใหค้ริสเตียนไม่เท่ียวโสเภณี คือ 
ก. อาจท าใหเ้กิดกามโรค 
ข. ท าลายพยานท่ีดีของชีวติคริสเตียน 
ค. ท าใหร่้างกายของท่านเป็นมลทิน พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่

ร่างกายของท่านเป็นอวยัวะของพระคริสต ์ ถา้อยา่งนั้น ขา้พเจา้จะเอาอวยัวะของพระคริสต ์ มาเป็น
อวยัวะของหญิงแพศยาไดห้รือ อยา่ใหเ้ป็นเช่นนั้นเลย ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่คนใดท่ีผกูพนักบัหญิง
แพศยาก็เป็นร่างกายอนัเดียวกนั” (1 โครินธ์ 6:15, 16) พระธรรมขอ้น้ีนอกจากเป็นค าเตือนส าหรับผูช้าย
แลว้ ยงัเป็นค าเตือนส าหรับผูห้ญิงท่ีประพฤติตนในท านองของหญิงโสเภณีดว้ย 

ง. ส าหรับชายท่ีมีภรรยาแลว้ การเท่ียวส าส่อนกบัหญิงโสเภณี เป็นการไม่ซ่ือสัตยต่์อภรรยา 
พระธรรมสุภาษิตสอนวา่ “จงใหบ้่อน ้าพุของเจา้น าความสุขส าราญมาสู่ตวัเจา้เอง และจงช่ืนใจยนิดี
ดว้ยกนั กบัภรรยาซ่ึงอยูด่ว้ยกนัมาแต่หนุ่มสาว... ศิษยข์องเราเอ๋ย ดว้ยเหตุประการใด เจา้จึงไปร่ืนเริง
ยนิดีกบัหญิงชัว่ และแนบอกโสเภณีเล่า ดว้ยวา่ทางประพฤติทั้งหลายของมนุษยย์อ่มประจกัษแ์จง้ต่อ
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองคท์รงวิจารณ์วถีิทางทั้งหลายของเขา” (5:18, 20, 21, อ่านขอ้ 15-
23 ดว้ย) 
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“แต่พระองคผ์ูไ้ดท้รงเรียกท่านทั้งหลายนั้น บริสุทธ์ิฉนัใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิใน
บรรดาการประพฤติทุกอยา่งฉนันั้น เพราะมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิ เพราะเรา
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” (1 เปโตร 1:15, 16) 

แต่เราจะรักษาความบริสุทธ์ิทั้งกายและใจไดอ้ยา่งไร ความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงัของเรา
รุนแรงมากจนเราไม่อาจเอาชนะมนัได ้แมจ้ะเคยพยายามมาแลว้ หลายคร้ัง 

จงปฏิบติัตามค าแนะน าต่อไปน้ี 
1. จงยอมรับความอ่อนแอและความพา่ยแพข้องตนเหมือนดงัอาจารยเ์ปาโลสารภาพวา่ “ส่ิงท่ี

ขา้พเจา้ปรารถนาท านั้น ขา้พเจา้หาท าไม่ แต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้เกลียดชงันั้น ขา้พเจา้ก็ยงัท าอยู”่ (โรม 7:17) 
2. จงสารภาพความผิดของท่านต่อพระเยซูคริสต ์ บอกพระองคอ์ยา่งตรงไปตรงมาวา่ ท่านพา่ย

แพใ้นดา้นไหนบา้ง แลว้พระองคจ์ะทรงช าระใหท้่านบริสุทธ์ิ (1 ยอห์น 1: 9) 
3. จงเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ “ถา้แมพ้ระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย 

ท่านทั้งหลายจึงมิไดอ้ยูฝ่่ายเน้ือหนงั” (โรม 8:9) ท่านสามารถเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได ้ โดย
อนัเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นเจา้ หรือเป็นผูป้กครองชีวติและความคิดของท่านทุกอยา่ง เม่ือความคิดของ
ท่านเป่ียมลน้ดว้ยพระเยซูคริสตเ์สมอ ความปรารถนาทางเน้ือหนงัหดหายไป  

4. “จงด าเนินตามพระวญิญาณ และท่านจะไม่ไดป้ระพฤติตามระคะตณัหาของเน้ือหนงั” (กาลา
เทีย 15:16) ไดแ้ก่การปฏิบติัตามค าสอนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงกระซิบเตือนอยูใ่นวญิญาณจิตของ
ท่าน การอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจา้เสมอ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ
เตือนท่านโดยพระวจนะของพระองค ์

5. “อยา่ใหม้ารมีโอกาสได”้ (เอเฟซสั 4:27) หรืออยา่ใหช่้องทางแก่ความผดิ จงหลีกเล่ียงจากส่ิง
ทดลองทุกอยา่ง ซ่ึงจะน าท่านไปสู่ความชัว่ 

พระเยซูคริสตท์รงยนิดีช่วยท่าน ใหพ้น้จากราคะตณัหาทุกอยา่ง แต่ท่านตอ้งร่วมมือกบัพระองค์
เช่ือและวางใจในพระองค ์ ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งฝืนความรู้สึกและการกระท าท่ีไม่สมควร ทางดา้น
กามารมณ์ เพราะท่านไม่สามารถต่อสู้เอาชนะได ้ดว้ยตวัของท่านเอง แต่หากท่านปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน
อยา่งครบถว้น โดยหลีกหนีจากส่ิงทดลอง ใหค้วามคิดของท่านเป่ียมลน้ดว้ยพระเยซูคริสต ์ มี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพระองคเ์สมอ เช่ือและปฏิบติัตามพระวจนะของพระองค ์ พระองคก์็จะ
ประทานพลงัอ านาจฝ่ายวญิญาณจิต ใหท้่านสามารถชนะส่ิงล่อใจทุกอยา่ง และจะทรงคุม้ครองรักษา
ท่านใหส้ะอาดบริสุทธ์ิปราศจากด่างพร้อยมลทินจนกวา่พระองคจ์ะเสด็จมา 

“ขอใหอ้งคพ์ระเจา้แห่งสันติสุข... ทรงบนัดาลใหท้่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธ์ิหมดจด และทรง
รักษาทั้งวญิญาณและจิตและกายของท่านไวใ้หป้ราศจากติเตียนได ้ จนถึงพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราจะ
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เสด็จมา พระองคผ์ูท้รงเรียกท่านทั้งหลายนั้นสัตยซ่ื์อ และพระองคก์็ทรงยงัความส าเร็จใหด้ว้ย (1 เธ
สะโลนิกา 5:23, 24) 
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อาจารย์ธีระ เจนพริิยประยูร แนะน าหนุ่ม-สาวทุกคน 
ก่อนทีจ่ะก้าวเข้าสู่พธีิมงคลสมรส 
อ่านเพือ่ประดับความรู้... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนววิาห์ 
ธีระ  เจนพริิยประยูร: เขียน 
พร  ไพทพิย์ : ถ่ายภาพ-ออกแบบปก 
พมิพ์คร้ังที ่2 


