
คูครองผูรับใช 
พงศธร  ชํารัมย 

เหตุผล งาย ๆ ท่ีผมตองเขียนเร่ืองนี้ก็มีอยู 3 ประการคือ 
(1) อีก 3 วัน ผมก็จะไปรวมแสดงความยินดใีนงานแตงงานของผูรับใชพระเจา ซ่ึงเปนเพื่อนกนั

จึงตองการมีเร่ืองติดมือไปฝากเพ่ือนดวย 
(2) ตองการใหคูสมรสไดรับความสุขและพระพรจากพระเจาจริง ๆ และ 
(3) ตองการสรางคนของพระเจาใหเตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อเปนผูรับใชพระเจาท่ีดีรวมกนัใน

อนาคต 
และเหตุผลท่ีเปนหลักอีกมุมหนึ่งก็คือ จากหนังสือปฐมกาลนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยให

เปนชายและเปนหญิง (ปฐก.1:27) ดวยเหตุผลของพระองคท่ีชัดเจนอยูแลววา “ไมควรที่ชายผูนั้นจะอยู
คนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภท่ีสมกับเขาข้ึน” (ปฐก.2:18) พระเจาทรงสรางบรรดาสัตวใชงานและนก
ในอากาศและบรรดาสัตวปาใหชายนั้นต้ังช่ือ แตชายน้ันก็หาคูอุปถัมภ (ผูรวมงาน) ท่ีเหมาะสมกับตน
ไมได ถาเราอานตอไปในปฐมกาลบทท่ี 2 ขอ 21-24 เราจะเหน็วา พระเจาทรงกระทําใหชาย (อาดัม) นั้น
หลับสนิท ขณะท่ีเขาหลับสนิทอยู (นั้น) พระองคทรงชักกระดูกซ่ีโครงอันหนึ่งของเขาออกมา แลวทํา
ใหเนื้อตดิกนัเขาแทนกระดูกอยางเดมิ สวนกระดูกซ่ีโครงท่ีพระเจาไดทรงชักออกจากชายนั้น พระองค
ทรงสรางใหเปนหญิง แลวทรงนํามาใหชายนั้น ชายจึงวา “นี่แหละกระดูกจากกระดูกของเรา เนือ้จาก
เนื้อของเรา จะตองเรียกกวาหญิง (หรือชายา) เพราะหญิง (ชายา) นัน้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้น ผูชาย
จึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดยีวกัน ... ถาหากเราไมท้ิง
ขอ 25 ของบทที่ 2 เราก็จะเห็นวาท้ังชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู (ในสวนเอเดน) และไมอายกัน 
(เร่ืองก็จะสมบูรณ) 

จากนี้ไปผมจะช้ีใหเห็นวา การเตรียมหาคูครองและการเปนคูครองของผูรับใชพระเจานั้น ควร
จะมีคุณสมบัตเิปนอยางไรบาง เวลาหนุม ๆ รักสาวสักคนหนึ่งข้ึนมา ผูใหญก็จะใหขอคิดวาตองเลือก
สตรีท่ี .... “รูปสวย รวยทรัพย นับวิชา (มีปริญญา) มารยาท ชาติผูดแีละมีศีลธรรม” ขอนี้ไมตองอธิบาย
เขาใจไดดี หรือเม่ือสาวคนหนึ่ง เธอจะเลือกหาผูชายในดวยใจ “อกขน (หนาอกมีขน) กนกลาก และปาก
หนวด” ขออธิบายคุณสมบัตขิองชายท่ีหญิงควรเลือกมาเปนคูครอง 3 ขอ ตรงนี้กอนคือ 
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(1) ท่ีวา อกขน นั้นทาน หมายถึง เปนผูชายแทจริง ท่ีมีความมานะพยายาม มีความอดทน ตอสู
ชีวิต หนกัก็เอาเบาก็สู รูจักหา (ขน) ทรัพยสมบัติและความสุขมาสูครอบครัว (ไมใชขนหน้ีสินและ
ปญหามาให) 

(2) กนกลาก คือ คนเชนนี้จะไมชอบไปนัง่แชอยูไหนนาน ๆ จนเสียงานของตนเอง อยางพวก
นักดื่ม นักการพนันของตนเอง อยางพวกนักดื่ม นักการพนันหรือกลุมนินทากถา ตามสภากาแฟ ชายท่ีด ี
ๆ เขาจะไมทํากัน และ 

(3) ท่ีวา ปากมีหนวด นัน้ทานหมายถึง เปนชายท่ีพูดจามีหลักฐานพูดความจริง มีคําพูดท่ี
ประกอบดวยสติปญญา เช่ือถือในถอยคําได 

จากขอพระคัมภีรในปฐมกาล ท่ียกมาใหอานในเบ้ืองตนนั้นเราจะเห็นขอบังคับ ท่ีเปน
คุณสมบัติของคูครอง, คูอุปถัมภ ซ่ึงหมายถึง ผูรวมงานหรือผูชวยงานท่ีดีตามลักษณะ 4 ประการดังนี้ 

1. รูปรางนัน้สําคัญไฉน? เราเห็นวา มนุษยเรานัน้มักจะมองกนัแตภายนอก และก็ให
ความสําคัญกับส่ิงนั้นจริง ๆ แตพระเจาทรงมองท่ีภายใน คือ มองท่ีความเปนคน หรือเปนมนุษยเปนชาย 
– หญิงท่ีสมบูรณแบบ คริสเตียนก็ตองมองอยางท่ีพระเจามอง คือ มองใหเห็นความเหมาะสมของ
คูครองของตนเอง วาเขาและเธอผูนั้นยอมท่ีจะติดตามพระเจาจริง ๆ หรือไมยอมกลับใจบังเกิดใหมหรือ
ยัง อยาเปนทํานองวา ทาด ีแตทีเหลว (เลวลง) คูครองของผูรับใชนั้นตองเร่ิมเตรียมชีวิตฝายวิญญาณส่ิง
อ่ืนตองรูความจริงวา ผูรับใชพระเจานั้นมิใชวาจะรํ่ารวย และกอนก็สุขสบาย โดยไมมีปญหาใด ๆ เลย ท่ี
แทแลวตองพรอมท่ีจะรับมือกับทุก ๆ สถานการณ (ท้ังอ่ิม + และอด) และสามารถมีความสุขไดในทุก
สถานการณ อยางอาจารยเปาโลสอนไว (ฟลิปป 4:11-13) คุณสมบัติขอนี้คือวา “รักกันจริงอยาติติงท่ี
รูปราง” เม่ือรักเขา (เธอ) กต็องรักทุกอยางท่ีเกี่ยวของกบัเขา (เธอ) แมบางอยางจะดูไมนารัก เขาทํานอง
คําท่ีวา “หากคิดจะรักฉัน ก็ตองรักหมา (สุนัข) ของฉันดวย” 

(2) ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (ปฐมกาล.2:23) ขอนี้คูครอง (สามี – ภรรยา) จะตองเขาใจกนั 
แมความคิดปลีกยอยของชาย – หญิง จะตางกันไปบาง แตจุดใหญจะตองตรงกันได ขอนี้หมายถึงเม่ือ
ชีวิตเราตองอยูเพื่อนพระคริสตแลวดังนั้น ชีวิต การเช่ือฟง และทิศทางของเราจะตองมุงตรงไปท่ีการ
กระทําพันธกจิ ใหไพบูลยและสําเร็จ เปนท่ีพอพระทัยของพระเจา เพราะพระเจาจะไมทรงท้ิงเรา ผูท่ีรัก
พระองคแน (1 เปโตร. 5:7 และ ฮีบรู.6:10) คูอุปถัมภของผูรับใชจะตองรูจักหนุนน้ําใจกันอยูเสมอ 
เพื่อใหขอปฏิบัติเปนไปในทางเดียวกนัและพระพรอยางเหลือลนตอตนเองครอบครัว และลูกแกะของ
พระเจากับคนทั้งปวง 

3. สรางครอบครัวใหม่ันคงและเปนแบบอยาง (ปฐมกาล.2:24) เราเห็นพระประสงคชัดเจนวา ... 
ผูชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปนเนื้อเดียวกัน เร่ืองนี้ผูรูหลาย
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ทานไดบอกเตอืนพอแมวา ควรปลอยใหเขาเปนอิสระ สรางครอบครัวดวยตนเองบางอยาไปครอบงํากัน
นักเลย ... ในธรรมเนียมไทย เราก็ดีอยู ตรงท่ีมีพอแมคอยเปนหวงอยูตลอด จนกวาลูก ๆ จะอยูรอด
ปลอดภัยในการเปนครอบครัวใหมของเขา ... แตอยาลืมวาพระเจาตองเปนทุกส่ิงในบานของเรา ตอง
มอบใหพระองคเปนใหญในแผนการท้ังหมดแลวพระองคจะกระทําใหสําเร็จ (สภษ.16:1-3) และก็ไม
ควรที่คูครองจะดูหม่ินความหวังดแีละบุญคุณของพอ – แม ผูใหญ ควรใหสิทธ์ิและความเปนอิสระแก
ทุกฝายท่ีจะมีความสุขตามสมควร ในฐานะผูรวมรัก และผูกพันกัน ซ่ึงจะตองทําคุณประโยชนเกื้อกูล
กัน และเปนแบบอยางในความดีท้ังปวงและ 

4. อยาหลงโลก และหวงฝายเนื้อหนัง จนลืมฝายวิญญาณ ... ในปฐมกาล บทท่ี 2 ขอสุดทาย 
(25) ใครวาไมสําคัญ ...? บางคู แตงงานกนัเกือบจะไมทันขามคืน เพราะทะเลาะกันเร่ืองการเปดไฟนอน 
ฝายหญิงนั้นกอ็ายฝายชายนัน้ก็อยากจะดู แมแสงไฟจะมีเพียงริบหร่ีกย็ังขอช่ืนใจ หรือบางคูนั้นอยูกันไม
ยืด แบบวาแตงกันไมทันกนหมอขาวจะดํา (เพราะหมอขาวตองหุงดวยถาน – ฟน) สําหรับคริสเตียน
ของเรานั้น จะไมเปนเชนนัน้ เราตองขอบพระคุณพระเจาอยางเหลือลมท่ีทรงสอน – เตือนเราจากพระ
คัมภีรอันบริสุทธ์ิท่ีบอกให ภรรยานั้นตองเคารพเช่ือฟงสามี และใหสามีนั้นรักและใหเกยีรติภรรยาของ
ตน เพราะท้ังสองคนนั้นเปนคูอุปถัมภ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะไมมีใครใชอํานาจเหนือรางกายของกนัและกัน
แบบขมเหงน้ําใจกันในเร่ือง (1 โครินธ.7:1-16) ทรงสอนใหมีแตชีวิตรักและทาทีแหงความรักตอกัน 
ไมใชรักช่ัวคราวแตเปนรักแทนิรันดร และอดทนเพ่ือความรัก และคนท่ีเรารักไดตลอดไป (1 โครินธ.
13:1-7) ขาพเจาไดเคยเห็นมิชชันนารีและศิษยาภิบาลหลาย ๆ ทาน จะเอาใจใสภรรยาและลูก ๆ ไดดีมาก 
คือ จะหาโอกาส ถือเปนระเบียบในชีวิตครอบครัวท่ีจะตองสอนพระคัมภีรแกภรรยาและลูก ๆ อยูเสมอ 
รูจักแบงปนพระพระท่ีไดรับแกกนัและกนั (ท่ีไดรับมาจากท่ีตางกนั) เรียกวา ครอบครัวท่ีดีเหลานั้นไม
เคยขาดอาหารฝายวิญญาณเลย (เอเฟซัส.5:22-23) 

ในขอนั้นอาจกลาวไดวา คูครองไมควรที่จะอายกัน เม่ือตองอยูดวยดนัโดยกลาเปดใจตอกนัถึง
ความตองการแมในความสุขทางกามรมณ และความ และความหวังในสันติสุขภายในท่ีจะเกดิผลฝาย
วิญญาณอยางแทจริง (กาลาเทีย 5:16-26) 

ขาพเจา ขอย้ําตรงนี้อีกคร้ังวาชีวิตคูนั้นไมมีสูตรสําเร็จตายตัว .. ทุกคนจะตองไดพบกับบทเรียน
จริงและเปนบทเรียนท่ีตรง คือ จะตองยอมรับความจริงอาจจะเปนเหมือนคําวา “คนในอยากออก คน
นอกอยากเขา” ก็ได หรือคําท่ีผูรูกลาววา “กอนจะแตงงานจงลืมตาท้ังสองขาง ... แตเม่ือแตงงานกนัแลว
จงหลับตาไวขางหนึ่งกจ็ะด”ี ส่ิงท่ีสําคัญท้ังชาย – หญิง ก็คือ เม่ือแตงงานแลวเขาจะสูญเสียอิสรภาพไป
มากทีเดยีว (หรือท้ังหมด) ดังนั้นเม่ือรักกันจริงจะตองกลาเสียสละและใหอภัยไวมาก ๆ สําหรับความ
บกพรองของกันและกันหรือทําใจไวในกรณีท่ีคูครองของเราทําไมไดดังใจ หรือตองรูจักทําเปนคนหู
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หนวก ตาบอดบางในบางเร่ือง บางโอกาส ก็จะสบาย แตอยาทําเปนเอาหูทวนลม ก็แลวกัน ... เพราะจะ
เกิดเร่ืองใหญ บางทานก็ใหคติไวนาคิดวา “จะใชความดีของคน ก็จงอดทนในความเลวของเขา” ใช!.. 
ทุกส่ิงทุกอยางลวนแตบกพรอง จนกวาพระเจาจะเสดจ็มาจัดการใหเขาท่ีเขาทาง 

ขาพเจาขอแสดงความยนิดกีบัผูท่ีเตรียมตัวจะแตงงานและกับเพื่อนผูรับใชท้ังคูครอง หรือผู
อุปถัมภของทานดวยซ่ึงเขาสูพิธีแตงงานในวันนี้ และขอมอบเร่ืองนี้แด .... ครอบครัวผูรับใชท่ีรักของ
ขาพเจาดวย ถือเสียวา เปนทัศนะหนึ่งท่ีอาจจะเปนประโยชนอยูบาง และครอบครัวของขาพเจา ก็กาํลัง
พยายามเรียนรูจากเร่ืองเหลานี้อยู ... และโปรดไดอธิษฐานเผ่ือซ่ึงกันและกันดวย และขอขอบพระคุณ
ทานผูเขียนหนังสือเร่ือง “น้าํผ้ึงพระจันทร” คือ อาจารย ธวัช เยน็ใจ และหนังสือ “เปนสุขไดแมสมรส” 
เปนเร่ืองแปลและสรุปของนักศึกษาพระคัมภีรทานหน่ึง กับหนังสือเร่ือง “ผูชายสมบูรณแบบ” ซ่ึงเปน
หนังสือของคริสเตียนท้ังหมด และอีกเลมหนึ่งออกใหม นารักมาก ฟงแตช่ือหนังสือก็ช่ืนใจแลว คือ 
“แดเธอผูเปนภรรยา” โดยกนกบรรณสารจัดพิมพขอฝากไว เพื่อทานอยากจะหยบิข้ึนมาอานจะไดรับ
พระพรอยางมากมาย 

ขอพระเจาอวยพระพร ครอบครัวผูรับใชพระเจาท้ังใหมและเกา ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก
ดวยนะครับ รวมถึงครอบครัวของคริสตชนพ่ีนองท่ีรักของเราดวย ขอบพระคุณพระเจาสรรเสริญ
พระองค 
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