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คู่ชีวติ 
โดย จี.คริสเตียน ไวซส์ 

จาก พระคริสตธรรมประทปี เล่มที ่52 กรกฎาคม – กนัยายน 1962 
ปัญหาส าคัญท่ีสุดส ำหรับคนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้จริง ๆ จะตอ้งเผชิญก็คือกำรเลือกสำมี หรือ

ภรรยำใหถู้กตอ้งและเหมำะสมจริง ๆ ไม่มีคร้ังใดในชีวิตท่ีท่ำนจะตอ้งรับค ำแนะน ำจำกพระเจำ้มำกเท่ำ
คร้ังน้ี เป็นกำรน่ำเศร้ำสลดใจสักเท่ำใดท่ีหนุ่มสำวพำกนัตดัสินใจด ำเนินชีวติคู่กบัคนท่ีมีทศันะไม่ลง
รอยกนัในเร่ืองส ำคญัท่ีสุดคือศำสนำ 

และท่ีน่ำเศร้ำท่ีสุดก็คือคนท่ีพระเจำ้ทรงเรียกใหท้ ำงำน ในหนำ้ท่ีเฉพำะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดของ
พระองค ์ แต่ปรำกฏวำ่คนหนุ่มสำวบำงคนไดต้ดัสินใจเลือกคู่ชีวติของตนกบับุคคลท่ีไม่ยอมร่วมท ำงำน
ของพระเจำ้เลย บำงทีชีวติสมรสของคนหนุ่มสำวบำงคู่ตอ้งถูกแยกออกจำกวถีิทำงของพระเจำ้อยำ่ง
เด็ดขำด เน่ืองจำกควำมไม่เต็มใจแห่งคู่ชีวติของตนท่ีไม่เดินตำมพระเจำ้ เร่ืองในพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ี
เห็นไดช้ดัก็คือเร่ืองของซิมโซนกบันำงดะลีลำ ซิมโซนไดพ้ลำดจำกกำรรับพระพรของพระเจำ้ไปอยำ่ง
ใหญ่หลวง และบั้นปลำยของชีวติซินโซนตอ้งประสบกบัควำมระทม ก็เน่ืองจำกหลงรักหญิงท่ีเป็นศตัรู
จนโงหวัไม่ข้ึน กำรท่ีรักหญิงผดิตวัยอ่มประสบหำยนะอยำ่งใหญ่หลวง 

จงคอยฟังค าส่ังของพระเจ้า 

ประกำรแรก หนุ่มสำวทั้งหลำยพึงคอยท ำและฟังค ำสั่งของพระเจำ้ในกำรเลือกคู่ชีวิตของตน 
สดุดี 37:35 “จงวำงใจในพระยะโฮวำ และประพฤติกำรดี จงอำศยัอยูท่ี่แผน่ดิน หำเล้ียงชีพดว้ยควำม
ซ่ือสัตย ์จงยงัใจใหช่ื้นชมใยพระยะโฮวำและพระองคจ์ะทรงโปรดประทำนใหต้ำมท่ีใจปรำรถนำนั้น จง
มอบทำงประพฤติของตนไวก้บัพระยะโฮวำ แถมจงวำงใจในพระองคด์ว้ย และพระองคจ์ะทรงกระท ำ
ใหส้ ำเร็จดงัประสงค”์ 

พระสัญญำขอ้น้ีคลุมไปถึงส่ิงต่ำง ๆ ในชีวติคริสเตียนหลำยประกำร แต่เป็นค ำสัญญำท่ีดีท่ีสุด
ส ำหรับกำรเลือกคู่ชีวติหำกท่ำนไวว้ำงใจพระเจำ้ในเร่ืองกำรเลือกสำมีหรือภรรยำ พระเจำ้จะทรง
จดัเตรียมคู่ท่ีเหมำะสมกบัท่ำนมำกท่ีสุด หำกท่ำนจะรู้สึกช่ืนชมยนิดีและตอ้งกำรท่ีจะท ำตำมพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ พระเจำ้จะทรงประทำนคู่ชีวติของท่ำนใหเ้ป็นรำงวลัส ำหรับดวงใจของท่ำนซ่ึง
ท่ำนปรำรถนำและคู่ครองคนน้ีจะรักท่ำนรำวกบัดวงใจของเขำเอง และท่ำนเองก็จะรักตอบเขำอยำ่งสุด
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หวัใจเหมือนกนั ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัหลกัท่ีวำ่ท่ำนจะตอ้งอุทิศตวัของท่ำนไวก้บัพระเจำ้และวำงใจวำ่ 
พระเจำ้จะทรงจดักำรเร่ืองกำรแต่งงำมของท่ำนโดยตลอด และพระเจำ้จะทรงกระท ำใหส้ ำเร็จเรียบร้อยดี
เสมอ 

อยำ่ใหค้วำมรักใคร่ตำมธรรมชำติของท่ำนเร่งเร้ำใหท้่ำนแต่งงำนมนุษยท่ี์มีเพศตรงกนัขำ้มกบั
ท่ำน ท่ำนไดอ้ธิษฐำนขอกำรทรงน ำจำกพระเจำ้ในเร่ืองกำรสมรสหรือไม่? โปรดจ ำไวว้ำ่เร่ืองแต่งงำน 
เป็นเร่ืองยำวนำนมำกส ำหรับชีวติคู่ เรำจะไม่ท ำลำยชีวติสมรสใหแ้ตกสลำยจนกวำ่พระเจำ้จะทรง
อนุญำตใหค้วำมตำยมำพรำกจำกกนัไป กำรหยำ่ร้องใหข้ำดจำกกำรเป็นสำมีภรรยำนั้นไม่ใช่พระ
ประสงคข์องพระเจำ้แน่ ๆ กำรหยำ่ร้ำงเป็นกิจกรรมของซำตำน และเป็นส่ิงชัว่ร้ำยซ่ึงคริสเตียนไม่พึง
กระท ำ หำกท่ำนสมรสอยำ่งเหมำะสมถูกตอ้งตอ้งดีตั้งแต่แรก ๆ ก็จะไม่ตอ้งค ำนึงถึงกำรหยำ้ร้ำงเลย 
เท่ำท่ีเห็นไดช้ดัในเม่ือคู่แต่งงำนจะหยำ่ร้ำงกนั ทั้งสองคนก็ยอมรับวำ่เขำแต่งงำนผดิจึงไดห้ยำ่ขำดจำก
กำรเป็นผวัเมียกนั แต่กำรหยำ่ร้ำงไม่ใช่วธีิกำรของกำรแกไ้ขชีวติสมรสท่ีผดิ ๆ เช่นนั้นใหถู้กตอ้งได ้กำร
หยำ่ร้ำงเป็นปัญหำใหม่ท่ีเขำ้มำเพิ่มใหม้ำข้ึนอีกปัญหำหน่ึงแทนท่ีจะแกไ้ขปัญหำเก่ำ ๆ 

คริสเตียนควรสมรสกบัคริสเตียนด้วยกนัเท่าน้ัน 

เรำจะแต่งงำนกบัคนชนิดไหนดี? ประกำรแรกคนท่ีท่ำนจะสมรสดว้ย จะตอ้งเป็นคริสเตียน
เหมือนกนักบัท่ำน จะเป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ส ำหรับตวัท่ำนไม่ไดท่ี้พระเจำ้จะอนุญำตใหท้่ำน
สมรสกบัคนท่ีไม่ใช่คริสเตียน แมท้่ำนอยำกจะสมรสกบับุคคลนั้น ๆ อยำ่งมำกเพียงไรก็ตำม พระคริสต
ธรรมคมัภีร์บอกวำ่ “อยำ่เขำ้เทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ” (2 โครินธ์ 6:14) เม่ือท่ำนฝ่ำฝืนค ำสั่งของพระเจำ้
ในขอ้น้ีท่ำนจะเสียใจตลอดไป จงตดัสินใจเร่ืองน้ีใหเ้ขม้แขง็ จงบอกกบัคู่รักในขอ้น้ีใหแ้จ่มแจง้ชดัเจน
วำ่ จะสมรสกนัไม่ไดจ้นกวำ่เขำจะเป็นคริสเตียน จงระวงัในตอนน้ีท่ีบำงคนมกัปลอบใจตวัเองและอำ้ง
ขอ้แกต้วัวำ่เม่ือสมรสแลว้เขำคงจะเป็นคริสเตียนท่ำนจะสำมำรถบอกไดก่้อนเสมอวำ่คนท่ีจะมำเป็นคู่
ของท่ำนนั้นเขำเตม็ใจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่? และจะตอ้งมีบทพิสูจน์เสมอวำ่ ใครเป็นคริสเตียนแท้
หรือเป็นคริสเตียนปลอม อยำ่สมรสกบัคนใดท่ีท่ำนไม่สำมำรถร่วมใจอธิษฐำนกบัเขำไดก่้อนท ำกำร
สมรส ทั้งหญิงและชำยจะตอ้งเดินตำมกฏน้ี หำกท่ำนไดเ้ดินตำมหลกักำรน้ี ท่ำนจะไม่เสียใจตลอดชีวิต
สมรสของท่ำน 

ต่างคนต่างร่วมทางชีวติ 

ประกำรท่ีสำม คนท่ีท่ำนจะสมรสดว้ยจะตอ้งรู้สึกวำ่ทั้งคู่จะตอ้งเดินเคียงบ่ำเคียงไหล่ไปใน
แนวทำงชีวติเดียวกนักบัท่ำน เป็นเร่ืองน่ำสลดใจอยำ่งมำกแท ้ ๆ ท่ีคริสเตียนตดัสินใจกบัคนคริสเตียน
ดว้ยกนัแต่ฝ่ำยหน่ึงปฏิเสธไม่ยอมเดินในทำงชีวติท่ีเลือกไว ้ ในแนวเดียวกนั หำกชำยหน่ึงคนใดถูกพระ
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เจำ้ทรงเรียกใหเ้ป็นนกัเทศน์ท ำงำนของพระเจำ้ แลว้ไปแต่งงำนกบัหญิงท่ีไม่ยอมตนเป็นภรรยำของ
นกัเทศน์ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ำสลดใจสักเพียงใด ถำ้พระเจำ้ทรงเรียกท่ำนท ำงำนอยำ่งหน่ึง แลว้ก็เป็นไปไม่ได้
ท่ีพระเจำ้จะจดัหำคู่ใหแ้ก่ท่ำนชนิดท่ีร่วมงำนกบัท่ำนไม่ได ้ พระเจำ้ไม่เป็นตน้เหตุแห่งควำมวุน่วำย คู่
สมรสจะตอ้งมีควำมคิดเห็นและชอบส่ิงท่ีเดินไปแนวเดียวกนัได ้ โดยเฉพำะในเร่ืองจิตวญิญำณเก่ียวกบั
เร่ืองของพระเจำ้ 

พงึระวงัตัว 

ส ำหรับสุภำพสตรีคริสเตียน ถำ้บุรุษท่ีเป็นคริสเตียนไม่ไดแ้สดงควำมเคร่งครัดกตญัญูต่อพระ
เจำ้ และไม่แสดงกำรเคำรพนบัถือตวัท่ำนขณะท่ียงัเป็นคู่รักกนัแลว้ไซร้ชำยผูน้ั้นจะแสดงอำกำรเช่นนั้น
ใหท้่ำนเห็นเม่ือแต่งงำนแลว้ มำกหรือนอ้ยใหท้่ำนระวงัตวั อยำ่อนุญำตใหช้ำยหนุ่ม “ลวนลำม” ในเม่ือ
ท่ำนยงัไม่แน่ใจวำ่จะแต่งงำนดว้ยหรือไม่ แมว้ำ่หมั้นกนัแลว้ดว้ยแหวนหมั้นก่ีกะรัตก็ตำม ใจเขำล่วงเกิน 
“อธิปตยั” ของท่ำนหำไดไ้ม่ เพรำะอำจเกิดเหตุสุดวสิัยจ ำเป็นท่ีจะแต่งงำนกนัไม่ได ้ ฝ่ำยหญิงเป็นฝ่ำย
เสียหำยแน่นอน ขอ้น้ีหญิงพึงสังสวรณ์ในจงหนกั ในระหวำ่งระยะกำรหมั้นจงยดึหลกัศีลธรรม และกำร
ล่วงเกินท่ีเกินขอบเขต ชำยคริสเตียนท่ีเคำรพตนเองพึงสังวรรณ์เสมอวำ่ จะเคำรพสิทธิท่ีหญิง พึงสงวน
ในร่ำงกำยของหญิง ชำยท่ีไม่รู้จกัเคำรพหญิง จงให้หญิงนั้นปลีกตวัและอยูห่่ำงไกลจำกเขำ เพรำะเขำ
เป็นชำยชนิดท่ีเป็นอนัตรำยมำก 

จงสุภาพ 

หญิงท่ีดียอ่มรู้จกัแต่งกำยและวำงท่ำทำงใหสุ้ภำพเสมอ อยำ่แต่งตวัชนิดท่ีท ำให้ตวัเองกลำยเป็น
เหยือ่จูงใจชำยใหท้ ำผิด หญิงบำงคน (รวมทั้งหญิงคริสเตียนดว้ย) บำงคร้ังแต่งกำยชนิดท่ีท ำใหช้ำยเกิด
อำรมณ์วบูวำบ จนเขำร้ังสติไม่ไดฉ้ะนั้น กำรคุยและสนทนำกบัคู่รักระหวำ่งท่ียงัไม่สมรส หญิงพึง
ระมดัระวงักำรแต่งกำยและกิริยำท่ำทำงของตนทุกระยะ 

ให้รักษาความบริสุทธ์ิ 

กำรร่วมสมรสก่อนแต่งงำนเป็นควำมบำป และเป็นส่ิงท่ีผดิไม่วำ่ในกรณีใด ๆ เพรำะเม่ือร่วม
สมรสกนัแลว้อำจไม่ไดแ้ต่งงำนกนัเลยก็ได ้ ฉะนั้นอยำ่ให้กำรกระท ำของเรำเป็นเคร่ืองทดลองควำมใคร่
กนัและกนั พระคริสตธรรมคมัภีร์มีค ำหน่ึงท่ีสอนไวว้ำ่ “ลำมกมลทิน” กำรล่วงเกินกนัชนิดน้ีไม่เพียงแต่
ขดัแขง้ต่อบทบญัญติัของพระเจำ้เท่ำนั้น แต่เป็นกำรท ำใหค้วำมรู้สึกของหญิงชำยทั้งคู่ซ่ึงมีต่อกนัเป็น
กำรสะเทือนใจหลงัจำกกำรแต่งงำนแลว้ หญิงชำยท่ีมีควำมรู้สึกสูงจะไม่สบำยใจเลยท่ีจูงมือกนัเขำ้พิธี
สมรสหลงัจำกพรหมจำรีหรือควำมบริสุทธ์ิในเรือนร่ำงของตนตอ้งศูนยเ์สียไปไม่มีหญิงใดเลยจะรู้สึก
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ต่ืนเตน้ยนิดีกบักำรสมรสกบัชำยท่ีตวัเองไดม้อบทุกส่ิงทุกอยำ่งในร่ำงกำยเธอใหแ้ก่ชำยนั้นจนหมดส้ิน
แลว้ ควำมช่ืนชมยนิดีอนัแทจ้ริงของกำรสมรสนั้นไม่มีควำมหมำยเลย ไม่มีอะไรท่ีจะหวำนฉ ่ำ และช่ืน
หวัใจเท่ำกบัวนัท่ีคู่สมรสไดม้อบควำมบริสุทธ์ิใหก้นัและกนัในวนัสมรส แต่หำกวำ่ทั้งสองคนไดท้  ำ
ผดิพลำดไปแลว้ก็ไม่มีอะไรดีท่ีสุดเท่ำกบักำรแต่งงำนกนัทนัที และทั้งสองจะตอ้งจงรักภกัดีและซ่ือสัตย์
ต่อกนัจนตลอดชีวติ แต่รสหวำนแห่งชีวิตสมรสจะหวำนฉ ่ำช่ืนใจกวำ่ถำ้หำกจะเก็บไวใ้ห ้“สุก” ในระยะ
ก่อนแต่งงำน ถำ้หำกผลไมจ้ะ “ชิงสุกก่อนห่ำม” ก็อำจเปร้ียวหรือหวัหวำนกนัเปร้ียวไดใ้นภำยหลงั 

และนอกจำกนั้นมีบำงคน เฉพำะหญิงบำงประเภทจะ “เร่ง” มำกเกินไป คืออยำกจะแต่งงำน
แทบใจขะขำด ฉะนั้นจึงไดส้ำมีประเภท “เกบ็ตก” คนไหนก็ไดข้อใหเ้ป็นชำยก็เป็นสำมีไดท้ั้งนั้น แต่มี
หญิงอีกประเภทหน่ึงท่ีบอกวำ่ “ดิฉนัเป็นสำวแก่ “ข้ึนคำน” ก็ดีกวำ่ท่ีจะแต่งงำนเช่นนั้น” 

ถำ้หำกวำ่ท่ำนไม่สำมำรถไวว้ำงใจพระเจำ้ท่ีจะหำสำมีชนิดดี ๆ และเหมำะสมกบัท่ำนสักคน
หน่ึงแลว้ไซร้ ท่ำนก็ไม่มีควำมเช่ือพอวำ่ พระเจำ้จะทรงช่วยใหท้่ำนมีชีวติอยำ่งผำสุกหลงัจำกสมรสแลว้ 
ถำ้ท่ำนตอ้งกำรคู่ พระเจำ้จะจดัหำมำใหแ้ก่ท่ำน แต่โดยมำกกำรสมรสท่ีผดิ ๆ มกัเกิดจำกกำรรีบร้อน
มำกกวำ่อยำ่งอ่ืน หนุ่มสำวมกัไม่ค่อยอยำกคอยท่ำใหพ้ระเจำ้หำคู่ให ้ เขำมกัเลือกเอำเองและก็เสียใจ
หรือไม่ก็เลิกกนัแลว้หำใหม่ ซ่ึงคริสเตียนไม่พึ่งกระท ำ กำรสมรสท่ีมีควำมสุข และบำ้นท่ีมีควำมร่มเยน็
เป็นกำรชิมสวรรคล่์วงหนำ้ แต่กำรสมรสท่ีไร้สุขก็นรกน่ีเอง. 
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