“การแนะนาอนุชนก่ อนแต่ งงาน”
นายสมชิต แจ้ งไพร
1. ให้ ความจริงเรื่องแต่ งงาน
เรื่ องการแต่งงานเป็ นเรื่ องที่ดีมากเพราะพระเจ้าทรงตั้งไว้และทรงอวยพระพรให้มนุ ษย์ทวีข้ ึน
ผ่านทางสถาบันครอบครัว นัน่ ก็คือการแต่งงาน (ปฐมกาล 2:18-25, 1:28, มาระโก 10:5-9) ดังนั้นจึงเป็ น
เรื่ องน่ายินดี และชี วิตจะพบกับความสุ ขในชี วิตการสมรสนั้น จาเป็ นต้องให้พระเจ้าทรงมีส่วนในชี วิต
ครอบครับและการทรงนาในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมเพราะว่าคนซึ่ งเราเลือกเปรี ยบหมือนกับเสื้ อที่
ตัดพอดี เหมาะสมกับตัวเรา ถ้าเราแต่งงานกับคนที่ซ่ ึ งพระเจ้าไม่ทรงเลื อกนั้นก็จะไม่เข้ากัน การมีชีวิต
เป็ นสุ ขในการครองเรื อนกลับพบแต่ปัญหา ไม่เข้าใจกันดังนั้นก่อนแต่งงานเราจึงต้องมีความมัน่ ใจใน
การทรงนาของพระเจ้า ในฐานะเราเป็ นคริ สเตียน เรื่ องการแต่งงานเป็ นเรื่ องสาคัญมาก เพราะเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจใช้ชีวติ ร่ วมกันกับคนนั้นตลอดชี วิตไม่ใช่แค่หนึ่ งปี หรื อ สองปี เท่านั้นและในชี วิตของเรามี
การตัดสิ นใจที่สาคัญสองประการ คือ การตัดสิ นใจรับเชื่ อในพระเยซู คริ สต์เป็ นการส่ วนตัว และการ
ตัดสิ นใจแต่งงานที่เราจะมีความสุ ขตลอดชี วิต หรื อ ทุกข์ตลอดชี วิต ถ้าเราเลือกถูกต้องตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้าเราจะพบความสุ ข แต่ถ้าเราเลื อกผิดคนนั้น การประสบความสาเร็ จในการครองเรื อนก็มี
โอกาสน้อย แต่ ย งั มี โ อกาสถ้า ทั้ง สองเป็ นคริ ส เตี ย น เป็ นผูใ้ หญ่ แ ละยอมให้ พ ระเจ้า ทรงมี ส่ ว นใน
ครอบครัว แต่ก่อนแต่งงานควรเลือกให้ถูกต้องจะดีกว่า...
- เรื่ องการแต่งงานในพระคัมภีร์มีคาสอนและคาแนะนาเราอย่างไรบ้าง ในพระคัมภีร์เดิม...
ปฐมกาล 24:1-4 จะเน้นมากเรื่ องการแต่งงานการหาคู่ครองให้กบั ลูกเพราะเรื่ องความเชื่อของศาสนา
เรื่ องธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี น้ นั สาคัญมาก จะมีผลต่อชีวติ ในการแต่งงาน ดังนั้น คนอิสราเอล
จึงเน้นให้แต่งงานในหมู่ญาติเดียวกัน เผ่าเดียวกัน แต่ก็มีปัญหาเช่นกัน ไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลย แต่เป็ นเพียง
ปั ญหาส่ วนตัวของนิสัย และลักษณะต่างกันเท่านั้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องธรรมดาตัวอย่าง... การแต่งงานกับคน
นอกกลุ่มผูท้ ี่มีความเชื่อเดียวกัน (ปฐมกาล 26:34-35) คือชีวติ ของเอซาวมีผลกระทบต่อชีวิตสมรสและ
พ่อแม่และญาติ ๆ ด้วย เช่น ...ชีวติ แซมสัน (ผูว้ นิ ิจฉัย 14:16) พ่อแม่ไม่มีความสุ ขและตนเองต้องเสี ย
ดวงตา เพราะภรรยาทรยศ หักหลังเพียงหวังแค่รางวัลเท่านั้น และมีอีกหลาย ๆ คนเช่น... ซาโลมอน
สุ ดท้ายก็หนั ไปหาพระอื่น และทิ้งพระเจ้า สาเหตุเพราะชีวติ สมรสภรรยามีอิทธิ พลมากกว่าพระเจ้าที่
ตนเองรัก ดังนั้น เรื่ องแต่งงานเหมือนกับดาบสองคม ทั้งสุ ขและทุกข์ แต่เราเลือกได้ต้ งั แต่ก่อนสมรส
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โดยให้พระเจ้าทรงนาวางใจพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่ ง ในพระคัมภีร์ใหม่ 2 โคริ นธ์ 6:14-18 ซึ่งพระ
เจ้าทรงใช้ให้ ผูร้ ับใช้วางรากฐานสาคัญในการมีชีวติ สมรส อันถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระเจ้ามาก
เพราะพระเจ้าทรงสนพระทัยมากในชีวติ สมรสของคริ สเตียนเพราะพระองค์ทรงรักเราจึงอยากให้เรามี
ความสุ ขในชีวติ การสมรส
เปาโลได้หา้ มและเตือนคริ สเตียนเวลานั้นถึงปั จจุบนั นี้เราควรจะทาตาม
เพราะเป็ นพระวจนะของพระเจ้า 1 โคริ นธ์ 14:37 คือ การอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่ อ คือ ลูกของพระเจ้า
ควรสมรสกับลูกของพระเจ้าผูเ้ ชื่อเดียวกัน ซึ่ งเปาโลใช้ภาพของวัวควรเทียมแอกกับวัวไม่ใช่ควาย ซึ่ ง
ความหมายแท้จริ ง คือพระเจ้ากับซาตานและเราไม่เคยเห็นพระเยซูกบั ซาตานกอดรักกัน หรื อลงเอยกัน
เลย (มัทธิว 4:1-11) มารทดลองเพราะมารนั้นให้การสมรสเป็ นเครื่ องมือไม่ให้คริ สเตียนเชื่อฟังพระเจ้า
แต่มีสิทธิ ในการแต่งงานได้ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนทาได้ (ปฐมกาล 3:1-25) เช่น มารหลอกนางเอวา
เพราะบอกว่าเขามีสิทธิ จะกินผลไม้น้ นั ... แต่เมื่อกินแล้วก็ตอ้ งเก็บเกี่ยวความทุกข์ ดังนั้นเราควรเชื่อฟัง
พระเจ้า
ทรงแนะนาเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราและไม่อยากให้เรานั้นต้องพบกับความทุกข์ในการ
สมรส แต่อยากให้เรามีความสุ ขตัวอย่าง...มีพี่นอ้ งคริ สเตียนท่านหนึ่งซึ่ งเลือกแต่งงานกับผูไ้ ม่เชื่อ เธอ
ต้องขมขื่นตลอดชี วติ เพราะว่าต่างความเชื่ อ
ลูกต้องพบกับปั ญหาไม่รู้วา่ ตนเองควรจะนับถือศาสนา
อะไร จะเชื่อฟังพ่อหรื อแม่ และเมื่อเธอมาคริ สตจักรเธอก็ขาดสันติสุขเพราะมีตราบาปในจิตใจ และใน
ใจก็คิดเสมอว่าคนเองผิดพลาดและเมื่อศิษยาภิบาลเทศนาเรื่ องการสมรสทาให้เธอคิดว่าศิษยาภิบาลว่า
เขาตรง ๆ เหมือนกับวัวสันหลังหวะที่กลัวโดนน้ าส้มจะราดแผลดังนั้นเธอจึงเตือนอนุชนคนอื่น ๆ ว่า
อย่าทาอย่างเธอขอให้เธอเป็ นแบบอย่างในการได้ชิมความทุกข์เพราะการไม่เชื่ อฟังคาสั่งเตือนและห้าม
ของพระเจ้า

2. คาถามและการให้ คาแนะนา
ชาย, หญิง คนที่จะแต่งงานด้วยคบกันมานานเท่าไร เพราะกาลเวลาจะเป็ นเครื่ องพิสูจน์รักแท้
เช่น ยาโคบ และ ราเชล ปฐมกาล 29:20 เขาใช้เวลาพิสูจน์รักแท้ถึง 14 ปี ดังนั้นความรักของทั้งสองแม้
ผ่านมาหลายปี ก็ไม่เป็ นอุปสรรค แต่จะเป็ นผลดีในการพิสูจน์รักแท้ และชีวติ ส่ วนตัวของเขา ท่าทีของ
เขาต่อเราสม่าเสมอหรื อไม่และในช่วงเวลานั้นพระเจ้าจะทรงนาให้ท้ งั สองรู ้จกั ตัวจริ งของกันและกันว่า
เป็ นอย่างไร สามารถยอมรับกันและกันได้หรื อไม่ บางคนเมื่อคบกันไปปี แรก ๆ ดี แต่เวลาผ่านไปสองปี
ให้หลังก็ปรากฏว่าทั้งสองไม่ได้รักกันอย่างแท้จริ ง เมื่อมีปัญหาการเงิน สุ ขภาพก็ยอมรับไม่ได้ บางคนก็
ไปพบกับคนซึ่ งรสนิยมเข้ากันได้กบั เขา และเมื่อเราอธิ ษฐาน พระเจ้าจะทรงตอบผ่านทางเวลาด้วย ดัง
นั้น...สุ ภาษิตจีนบอกว่าระยะทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์คน และรักแท้เพราะความรักแท้จริ งมาจาก
พระเจ้าตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ คือ ต้องให้เขากลับใจเชื่อก่อน เพราะเราอยูส่ ู งกว่าเขายากที่เราจะ
ดึงเขาขึ้นเพื่อรับเชื่ อ แต่ง่ายที่เขาจะดึงเราลง คือ เราจะติดตามเขา เช่น ซาโลมอน ที่หนั หนีจากพระเจ้า
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เพราะประมาทผูห้ ญิง และเราต้องดูดว้ ยว่าเขารับเชื่ อจริ ง ๆ ไหม รับเชื่อเพราะเพียงหวังจะแต่งงานกับ
เราเท่านั้นต้องระวังด้วย
- ถามเขาว่า เขาเป็ นคนอะไรเชื้อชาติอะไร สิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญต่อชีวติ ด้วย
เพราะว่า แม้เขาจะเป็ นคริ สเตียนแล้ว แต่ในด้านวัฒนธรรมภาษา ประเพณี ก็สาคัญด้วย เช่น คนจีนพ่อแม่
จะมีอิทธิ พลมากต่อชีวติ สมรสของลูก เพราะจะพักอาศัยด้วยกัน ทาให้ชีวติ สมรสไม่เป็ นส่ วนตัว ซึ่ งตาม
พระคัมภีร์ให้ท้ งั สองต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อสร้างครอบครัวของตนเอง (ปฐมกาล 2:24) และยาโคบก็พบ
ปั ญหานี้ คือ พ่อแม่ฝ่ายหญิงนั้นใช้ให้ทางานให้กบั พ่อตาจนเขาไม่สามารถสร้างฐานะความมัน่ คงให้กบั
ครอบครัวได้ เขาจึงหนีเพื่อต้องการสร้างครอบครัวของเขาเอง (ปฐมกาล 31:1-55) ดังนั้น ยาโคบ
ต้องการความเป็ นอิสระส่ วนตัวในการนาครอบครัวของเขา และแม้แต่คนไทยด้วยกันก็ต่างกัน เช่น คน
ภาคเหนื อ, ใต้, อีสาน, กลาง และชาวเขาเผ่าอื่น ๆ ก็ต่างกันในด้านภาษาประเพณี วฒั นธรรม และยิง่ เรา
คนเอเชียกับยุโรปยิง่ แตกต่างกันมาก ดังนั้นเราจาเป็ นต้องรู ้เพื่อเราจะยอมรับได้ ไม่เสี ยใจภายหลัง เพื่อ
เราจะตกลงกันก่อนแต่งงานเพื่อจะใช้ชีวติ สมรสที่เป็ นส่ วนตัวได้ แม้วา่ เราจะเป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้า
มาก แต่เราต้องมีความสัมพันธ์กบั ญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ าย แต่สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้เมื่อเราเริ่ มต้นให้ถูกต้อง
ก่อน เพื่อเราจะมีการใช้ชีวติ สมรสที่ได้รับความสาเร็ จได้แต่สิ่งสาคัญคือ เราต้องยอมให้พระเจ้ามีส่วน
ทั้งหมดในชีวติ ครอบครัวเป็ นอันดับแรก ถามเขาว่าอธิ ษฐานด้วยกันเป็ นส่ วนตัวไหม? เพราะเป็ นสิ่ ง
สาคัญเพื่อก่อนใช้ชีวติ สมรสนั้นมีความผูกพันธกันในระดับหนึ่ง เพื่อความไม่เขินอาย ไม่รู้สึกว่ามีความ
สงสัยกัน แต่มีความไว้วางใจถ่อมใจให้เกียรติในฐานะที่พระเจ้าทรงให้สามีผนู ้ าทั้งในฝ่ ายจิตวิญญาณ
และการนาในครอบครัวด้วย และโดยการอธิ ษฐานนั้น เป็ นการสร้างความสัมพันธ์และการวางแผนการ
ของครอบครัวโดยฝากไว้กบั พระเจ้าที่จะทรงนาพา และเพื่อเป็ นการอุทิศตัวให้แก่กนั ด้วยเพราะเมื่อเวลา
อธิ ษฐานนั้นส่ วนใหญ่ท้ งั สองจะขอบคุณพระเจ้าและต่างสัญญาว่าจะรักซื่ อสัตย์ต่อกัน จะยอมเป็ นสามีที่
ดีภรรยาที่ดีซ่ ึ งกันและกัน และเมื่อขณะอธิ ษฐานด้วยกันต่างคนก็จะสารภาพอภัยความผิดให้แก่กนั ด้วย
และยิง่ ทาให้จิตวิญญาณของทั้งสองเข้มแข็งเช่นตัวอย่าง... นางรู ธกับโบอาส ที่เขาทั้งสองนั้นได้มอบ
ชีวติ ต่อกัน และโดยผ่านการอธิ ษฐานก่อน คือ เมื่อทั้งสองได้ใช้ชีวติ ร่ วมกัน ก็แทบไม่มีอะไรที่ตอ้ งกลัว
เลย เพราะทั้งสองรู ้ใจกันแล้ว
- ถามเขาว่า เขามีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวไหม และปั ญหาอื่น ๆ เพื่อทั้งสองจะ
ยอมรับกันและกันไม่มองว่าลาเอียง หรื อขาดความรับผิดชอบเพราะจะเป็ นคาพยานที่ดี ถ้าทั้งสอง
ร่ วมกันในการรับผิดชอบ เช่น บางคนอาจจะมีนอ้ ง ๆ ต้องส่ งเรี ยน พ่อแม่แก่ไม่มีใครดูแลหรื อ
ครอบครัวยังไม่เป็ นคริ สเตียนก็จะทาให้เรามีโอกาสเป็ นพยานด้วย
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3. คาเตือนและคาหนุนใจ
เราต้องมีความมัน่ ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าจริ ง ๆ เพราะเป็ นไปได้ที่เราพึ่งความรู้สึกและรัก
เขาจนลืมความจริ ง ต้องใช้พระเจ้ามาเป็ นอันดับแรกและต้องเข้าใจความรักแท้ เพราะว่าบางคนอาจ
แต่งงานเพราะความสงสารแต่จะอยูไ่ ม่นานเหมือนกับความรักแท้
แต่ให้เราเท่านั้นที่รู้จริ งว่าเราคิด
อย่างไรกับเขา เรามัน่ ใจแค่ไหนเพราะเมื่อเราแต่งงานแล้วจะทิง้ ก็ไม่ได้ ต้องอยูด่ ว้ ยกันตลอดทั้งชีวิต
เพราะทั้งสองเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน
และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุ ขกับการใช้ชีวติ
สมรสอย่างแท้จริ ง
ระวังอย่าแต่ งงานกับคนไม่ เชื่ อ.... อันตรายมาก 2 โครินธ์ 6:14-18, ฮีบรู 13:4, สุ ภาษิต 20:21

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 286 พฤษภาคม – มิถุนายน
2002, หน้า 24-27.
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