ความรัก : การเลือกคู่
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
รักแรกพบ
รักแรกพบมีบา้ งไหมในพระคัมภีร์ ความรักระหว่างอิสอัคกับเรเบคาห์เป็ นรักแรกพบหรื อไม่
ความรักระหว่างยาโคบกับราเชลเป็ นความรักแบบไหน ความรักระหว่างโบอาสกับนางรู ธเกิ ดขึ้นเมื่อ
เขาสบตากันหรื อ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกเรื่ องของอิสอัคและเรเบคาห์เมื่อแรกพบไว้ดงั นี้วา่
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ฝ่ ายอิสอัคมาจากเบเออลาไฮรอย ไปอาศัยอยู่ที่เนเกบ 63เวลาเย็นอิสอัคออกไปที่ทุ่งนาเพื่อจะ
สงบอารมณ์ เงยหน้าขึ้นมองไปเห็นมีอูฐเดินมา 64เรเบคาห์เงยหน้าขึ้น เมื่อแลเห็นอิสอัคเธอก็ลงจากอูฐ 65
และพูดกับคนใช้น้ นั ว่า “ชายคนโน้นที่กาลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั้นคือใคร” คนใช้น้ นั ตอบว่า “นาย
ข้าพเจ้าเอง” เธอจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุม 66คนใช้บอกให้อิสอัคทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทาไป 67
อิสอัคก็พาเธอเข้ามา ในเต็นท์ของซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ เธอก็เป็ นภรรยาของท่าน
และท่านก็รักเธอ อิสอัคก็ได้รับความเล้าโลม ภายหลังที่มารดาของท่านสิ้ นชี วิตแล้ว (ปฐมกาล 24:6267)
เรเบคาห์ตามคนใช้ของอับราฮัมมาเพราะเชื่ อว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เธอสมรสกับ
อิสอัค อิสอัคได้ฟังเรื่ องราวจากคนใช้ของพ่อเรื่ องเรเบคาห์ ท่านก็ตระหนักว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ที่ จะให้ท่า นสมรสกับ เรเบคาห์ ท่านก็รับ นางไว้เป็ นภรรยาและความรั กก็เกิ ดขึ้ นในตัวของอิ ส อัคใน
ภายหลัง เช่ นเดี ยวกับยาโคบเมื่อเขาพบราเชลเป็ นครั้งแรกที่บ่อน้ า เขาไม่ได้เห็นว่าเธอเป็ นคนสวยงาม
รู ปร่ างดี แต่เขาดี ใจที่ได้พบญาติแต่เมื่อยาโคบอยูท่ ี่บา้ นราเชลได้ประมาณหนึ่ งเดือนเขาจึงเห็นว่าราเชล
นั้นรู ปร่ างสละสลวยและงามน่าดู เขาจึงรักเธอซึ่ งเขาต้องทางานให้พอ่ ตาถึง 14 ปี
17
นางสาวเลอาห์น้ นั ตาเชื่ อมซึ ม แต่นางสาวราเชลนั้นรู ปร่ างสละสลวยและงามน่าดู 18ยาโคบก็
รักใคร่ นางสาวราเชล เขาบอกลาบันว่า “ฉันจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็ก
ของท่าน” (ปฐมกาล 29:17-18)
ส่ วนโบอาสเมื่อเขาเห็ นนางรู ธ เขาสนใจความดี ของเธอก่อน ทั้งตัวเขาและนาโอมีแม่ผวั ของ
นางรู ธก็ตระหนักว่าพระเจ้าได้นานางรู ธเข้าไปในนาของโบอาส และเมื่อโบอาสได้รับการขอร้องจาก
นางรู ธให้ช่ วยสงเคราะห์ เธอ เขาก็ทาตามระเบี ยบประเพณี เพื่อดู น้ าพระทัยของพระเจ้าก่ อน เมื่ อน้ า
พระทัยของพระเจ้าแน่ชดั เขาจึงสมรสกับเธอ
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เราจะเห็นได้วา่ ในสามกรณี น้ ีไม่ใช่รักแรกพบทั้งสามกรณี ความรักเกิดภายหลังเมื่อเขาได้ทราบ
น้ าพระทัยพระเจ้าก่อน ความจริ งนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒั น์ ซึ่ งมักพูดถึ งคาว่า “ความ
รัก” หรื อ “รักแรกพบ” ยุคนี้ แน้นเรื่ องอารมณ์และความพอใจของตนเองมาก ความจริ งแล้ว “ความรัก”
เป็ นคาเข้าใจยาก เพราะเป็ นคานามธรรมความรักเป็ นสิ่ งจับต้องไม่ได้ ต้องเติมด้วยคารู ปธรรมจึงเข้าใจ
ได้เช่น “รักเสน่หา” “รักเมตตา” “รักกันฉันพี่นอ้ ง” พระคัมภีร์บอกความจริ งอีกแนวหนึ่ งว่า ความรักมี
เหตุผลนาหน้าอารมณ์และมีการทรงนาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อสิ่ งอื่นใด

จะรักกันได้ อย่ างไร
ในความเชื่ อของชาวยิวนั้นพระเจ้าเป็ นพ่อสื่ อหรื อ แม่สื่อที่สาคัญที่สุดในการหาคู่ครอง บุคคล
สาคัญในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะต้องรู้เป็ นประการแรกว่า พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขาสมรสกับผูใ้ ด
สิ่ งนี้สาคัญยิง่ กว่าความรู ้สึกทางอารมณ์ใด ๆ ผูใ้ ดที่แสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าจนพบก็ยอ่ มเกิดความ
รั กเสน่ หา ความรั กเมตตา ความรั กฉันมิ ตรสหายต่อคู่ สมรสของตนตามมาและเป็ นความรั กที่ ยงั่ ยืน
นอกจากนี้ คนยิวยังให้ความสาคัญแก่พ่อสื่ อแม่สื่อด้วย คนใช้ของอับราฮัมจะต้องเดินทางไกลประมาณ
1,000 กิโลเมตร ไปเสาะหาหญิงที่มีความเชื่ อในพระเจ้า ซึ่ งมิได้หมายความว่า อับราฮัมดูหมิ่นดูแคลน
หญิงที่มีความเชื่ อแตกต่างออกไป หากแต่วา่ อับราฮัมอยากให้พงศ์พนั ธุ์ของเขามีชีวิตสมรสที่ผกู พันกัน
ตราบจนความตายมาแยกเขาออกจากกัน นอกจากนี้ ความเชื่ อที่แตกต่างกันมักก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง
คนยิวถือว่าครอบครัวต้องมีสันติจึงเป็ นครอบครัวที่ได้รับพร แต่ก็มิได้หมายความว่า ถ้าคนเชื่ อพระเจ้า
กับคนเชื่ อพระเจ้าแต่งงานกันแล้วจะมี ความสุ ขสงบทุ กราย เพราะสัจธรรมมี อยู่ว่า คนเชื่ อพระเจ้าที่
แสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้าเท่านั้นที่การสมรสจะลงตัว เพราะพระเจ้าทรงรับรองทั้งสองฝ่ าย
นอกจากความเชื่อที่เหมือนกันแล้ว เรายังสังเกตเห็นได้วา่ คนใช้ของอับราฮัมและโบอาสสนใจ
คุณธรรมของฝ่ ายหญิงมาก แสดงให้เห็นว่า ชายใดมีค่านิยมเห็นว่าคุณธรรมของฝ่ ายหญิงที่เธอมีความรัก
เมตตาต่อคนเหนื่อยยาก คนชรา และความกตัญญูรู้คุณญาติผใู ้ หญ่เป็ นต้นย่อมพบหญิงที่ดี แต่ยาโคบนั้น
สนใจแต่ฟอร์ มภายนอก คือ เขาเห็นว่านางสาวราเชลนั้นรู ปร่ างสละสลวยและงามน่าดู ชี วิตสมรสของ
ยาโคบจึงหาความสุ ขได้ยาก
สิ่ งที่ น่าสนใจอี กประการหนึ่ งก็คือ เหตุ ใดเรเบคาห์ ราเชลและนางรู ธซึ่ งดู เหมื อนว่า ควรจะ
สมัครอยูค่ านทองนิเวศน์แต่กลับพบเนื้ อคู่ได้ เพราะดูดว้ ยตาแล้วควรจะหมดหวังจริ ง ๆ เรเบคาห์ ราเชล
และนางรู ธ พบคู่ได้อย่างไร เพราะเนื้ อคู่อยู่ห่างถึ งพันกิ โลเมตร แต่ความจริ งมีอยู่ว่า ประการแรก เรเบ
คาห์ ราเชลและนางรู ธไม่เคยเสี ยเวลาเสาะหาคู่ นางรู ธนั้นรู ้วา่ หมดหวังแล้วโดยสิ้ นเชิ งที่จะมีคู่ หญิงสาว
ที่ไม่เสาะหาคู่แต่ให้พระเจ้าหาให้ยอ่ มพบกับ “สวรรค์บญั ชา ฟ้ าลิขิต” ของพระเจ้า ประการที่สองหญิง
สาวทั้งหมดดาเนินชีวติ ประจาวันอย่างดี มีคุณธรรมนาวิชาการในเชิงปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง เรเบคาห์ ราเชล
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ทาหน้าที่พาแกะไปกิ นน้ าตามภารกิ จประจาวัน นางรู ธเก็บข้าวตกเลี้ ยงแม่ผวั หน้าดาตากแดดหัวโทน
โดนแดดเปรี้ ยง ๆ พระเจ้าบันดาลให้ผชู ้ ายที่ฉลาดมองเห็ นความงามภายในของเธอ ถ้าเรเบคาห์ ราเชล
นางรู ธทาอะไรไม่เป็ นเลย เป็ นแต่แต่งหน้าทาฟิ ตเนสให้หุ่นดีเพื่อรอให้คนมาเลือก อาจมีปลาตาบอดมา
ติดเบ็ดก็ได้ แต่เธอจะกลุม้ ใจภายหลังได้ เพราะไม่ใช่คนที่พระเจ้าเลือกให้แต่ได้ปลาตาบอดเลี้ยงอย่างไร
ก็ไม่โต กินก็ไม่ได้เพราะเป็ นปลาปิ รันยา ปลากินคน ประการที่สาม เราพบว่าคนใช้ของอับราฮัม ยาโคบ
และโบอาสไปถูกสถานที่จึงเลือกคู่ได้อย่างถูกต้อง ถ้าคนใช้ของอับราฮัมและยาโคบหรื อโบอาสไปเดิน
อยูใ่ นทะเลทรายหรื อเดิ นตามชายทะเลหรื อบนยอดเขา เขาย่อมไม่มีโอกาสพินิจพิเคราะห์ดูผหู ้ ญิงสาว
มากมายโดยเธอไม่รู้ตวั แต่คนใช้อบั ราฮัมและยาโคบไปถูกที่ คือเขาไปบ่อน้ า ซึ่ งเป็ นที่พบปะสังสรรค์
ของหนุ่มสาวตามธรรมชาติ เขามีโอกาสพบสาวงามมากมายและวิเคราะห์ดูคุณธรรมของพวกเธอ โบ
อาสก็รู้จกั ไปเดิ นในท้องนาตอนสาว ๆ เดิ นเก็บข้าวตกจึงพบนางรู ธ ชายหนุ่ มของพระเจ้าเหล่านี้ ลว้ น
เป็ นคนรู้ ก าละเทศะ รู้ วฒั นธรรม พระเจ้าจึ งทรงนาชี วิตของพวกเขาได้ง่ า ย ประการที่ สี่ ซึ่ ง เป็ นข้อ
เตือนใจคือ คู่สมรสจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของคนรักให้ดี มิฉะนั้นจะต้องเจ็บใจเหมือนยาโคบซึ่ ง
ถูกพ่อตาต้ม เพราะยาโคบไม่ศึกษาวัฒนธรรมของคนฮาราน ดังนั้นคนไทยที่แต่งงานกับคนจีน คนเหนื อ
แต่งงานกับคนใต้ คนอีสานแต่งงานกับคนต่างชาติ คนภูเขาแต่งงานกับคนบนดินจาเป็ นต้องสนใจศึกษา
วัฒนธรรมของคู่สมรสให้ดี เพราะเรื่ องนี้ เป็ นความรั บผิดชอบของมนุ ษย์ พระเจ้าทรงทาแทนไม่ไ ด้
ความรักและการเลือกคู่ตอ้ งเป็ นความร่ วมมือระหว่างพระเจ้าและมนุษย์
สุ ดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับพรจากพระเจ้าในวันแห่ งความรักปี 2005 นี้ คือ เข้าใจการเลือกคู่
จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์.
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