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“การแนะน าอนุชนก่อนแต่งงาน” 
นายสมชิต  แจ้งไพร 

1. ให้ความจริงเร่ืองแต่งงาน 

เร่ืองการแต่งงานเป็นเร่ืองท่ีดีมากเพราะพระเจา้ทรงตั้งไวแ้ละทรงอวยพระพรให้มนุษยท์วีข้ึน
ผา่นทางสถาบนัครอบครัว นัน่ก็คือการแต่งงาน (ปฐมกาล 2:18-25, 1:28, มาระโก 10:5-9) ดงันั้นจึงเป็น
เร่ืองน่ายินดี และชีวิตจะพบกบัความสุขในชีวิตการสมรสนั้น จ  าเป็นตอ้งให้พระเจา้ทรงมีส่วนในชีวิต
ครอบครับและการทรงน าในการเลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมเพราะวา่คนซ่ึงเราเลือกเปรียบหมือนกบัเส้ือท่ี
ตดัพอดีเหมาะสมกบัตวัเรา ถา้เราแต่งงานกบัคนท่ีซ่ึงพระเจา้ไม่ทรงเลือกนั้นก็จะไม่เขา้กนั การมีชีวิต
เป็นสุขในการครองเรือนกลบัพบแต่ปัญหา ไม่เขา้ใจกนัดงันั้นก่อนแต่งงานเราจึงตอ้งมีความมัน่ใจใน
การทรงน าของพระเจา้ ในฐานะเราเป็นคริสเตียน เร่ืองการแต่งงานเป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะเก่ียวกบั
การตดัสินใจใชชี้วติร่วมกนักบัคนนั้นตลอดชีวิตไม่ใช่แค่หน่ึงปีหรือ สองปีเท่านั้นและในชีวิตของเรามี
การตดัสินใจท่ีส าคญัสองประการ คือ การตดัสินใจรับเช่ือในพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตวั และการ
ตดัสินใจแต่งงานท่ีเราจะมีความสุขตลอดชีวิต หรือ ทุกข์ตลอดชีวิต ถา้เราเลือกถูกตอ้งตามน ้ าพระทยั
ของพระเจา้เราจะพบความสุข แต่ถ้าเราเลือกผิดคนนั้น การประสบความส าเร็จในการครองเรือนก็มี
โอกาสน้อย แต่ยงัมีโอกาสถ้าทั้ งสองเป็นคริสเตียน เป็นผูใ้หญ่และยอมให้พระเจ้าทรงมีส่วนใน
ครอบครัว แต่ก่อนแต่งงานควรเลือกใหถู้กตอ้งจะดีกวา่... 

- เร่ืองการแต่งงานในพระคมัภีร์มีค าสอนและค าแนะน าเราอยา่งไรบา้ง ในพระคมัภีร์เดิม... 
ปฐมกาล 24:1-4 จะเนน้มากเร่ืองการแต่งงานการหาคู่ครองใหก้บัลูกเพราะเร่ืองความเช่ือของศาสนา 
เร่ืองธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณีนั้นส าคญัมาก จะมีผลต่อชีวติในการแต่งงาน ดงันั้น คนอิสราเอล 
จึงเนน้ให้แต่งงานในหมู่ญาติเดียวกนั เผา่เดียวกนั แต่ก็มีปัญหาเช่นกนั ไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลย แต่เป็นเพียง
ปัญหาส่วนตวัของนิสัย และลกัษณะต่างกนัเท่านั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาตวัอยา่ง... การแต่งงานกบัคน
นอกกลุ่มผูท่ี้มีความเช่ือเดียวกนั (ปฐมกาล 26:34-35) คือชีวติของเอซาวมีผลกระทบต่อชีวิตสมรสและ
พอ่แม่และญาติ ๆ ดว้ย เช่น ...ชีวติแซมสัน (ผูว้นิิจฉยั 14:16) พอ่แม่ไม่มีความสุขและตนเองตอ้งเสีย
ดวงตา เพราะภรรยาทรยศ หกัหลงัเพียงหวงัแค่รางวลัเท่านั้น และมีอีกหลาย ๆ คนเช่น... ซาโลมอน 
สุดทา้ยก็หนัไปหาพระอ่ืน และทิ้งพระเจา้ สาเหตุเพราะชีวติสมรสภรรยามีอิทธิพลมากกวา่พระเจา้ท่ี
ตนเองรัก ดงันั้น เร่ืองแต่งงานเหมือนกบัดาบสองคม ทั้งสุขและทุกข ์ แต่เราเลือกไดต้ั้งแต่ก่อนสมรส 
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โดยใหพ้ระเจา้ทรงน าวางใจพระเจา้ ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึง ในพระคมัภีร์ใหม่ 2 โครินธ์ 6:14-18 ซ่ึงพระ
เจา้ทรงใชใ้ห ้ ผูรั้บใชว้างรากฐานส าคญัในการมีชีวติสมรส อนัถูกตอ้งตามน ้าพระทยัของพระเจา้มาก 
เพราะพระเจา้ทรงสนพระทยัมากในชีวติสมรสของคริสเตียนเพราะพระองคท์รงรักเราจึงอยากใหเ้รามี
ความสุขในชีวติการสมรส เปาโลไดห้า้มและเตือนคริสเตียนเวลานั้นถึงปัจจุบนัน้ีเราควรจะท าตาม 
เพราะเป็นพระวจนะของพระเจา้ 1 โครินธ์ 14:37 คือ การอยา่เทียมแอกกบัคนไม่เช่ือ คือ ลูกของพระเจา้
ควรสมรสกบัลูกของพระเจา้ผูเ้ช่ือเดียวกนั ซ่ึงเปาโลใชภ้าพของววัควรเทียมแอกกบัววัไม่ใช่ควาย ซ่ึง
ความหมายแทจ้ริง คือพระเจา้กบัซาตานและเราไม่เคยเห็นพระเยซูกบัซาตานกอดรักกนั หรือลงเอยกนั
เลย (มทัธิว 4:1-11) มารทดลองเพราะมารนั้นใหก้ารสมรสเป็นเคร่ืองมือไม่ใหค้ริสเตียนเช่ือฟังพระเจา้ 
แต่มีสิทธิในการแต่งงานไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนท าได ้ (ปฐมกาล 3:1-25) เช่น มารหลอกนางเอวา
เพราะบอกวา่เขามีสิทธิจะกินผลไมน้ั้น ... แต่เม่ือกินแลว้ก็ตอ้งเก็บเก่ียวความทุกข ์ ดงันั้นเราควรเช่ือฟัง
พระเจา้ ทรงแนะน าเราเพราะพระเจา้ทรงรักเราและไม่อยากใหเ้รานั้นตอ้งพบกบัความทุกขใ์นการ
สมรส แต่อยากใหเ้รามีความสุขตวัอยา่ง...มีพี่นอ้งคริสเตียนท่านหน่ึงซ่ึงเลือกแต่งงานกบัผูไ้ม่เช่ือ เธอ
ตอ้งขมข่ืนตลอดชีวติเพราะวา่ต่างความเช่ือ ลูกตอ้งพบกบัปัญหาไม่รู้วา่ตนเองควรจะนบัถือศาสนา
อะไร จะเช่ือฟังพอ่หรือแม่ และเม่ือเธอมาคริสตจกัรเธอก็ขาดสันติสุขเพราะมีตราบาปในจิตใจ และใน
ใจก็คิดเสมอวา่คนเองผดิพลาดและเม่ือศิษยาภิบาลเทศนาเร่ืองการสมรสท าใหเ้ธอคิดวา่ศิษยาภิบาลวา่
เขาตรง ๆ เหมือนกบัววัสันหลงัหวะท่ีกลวัโดนน ้าส้มจะราดแผลดงันั้นเธอจึงเตือนอนุชนคนอ่ืน ๆ วา่
อยา่ท าอยา่งเธอขอใหเ้ธอเป็นแบบอยา่งในการไดชิ้มความทุกขเ์พราะการไม่เช่ือฟังค าสั่งเตือนและหา้ม
ของพระเจา้ 

2. ค าถามและการให้ค าแนะน า 

ชาย, หญิง คนท่ีจะแต่งงานดว้ยคบกนัมานานเท่าไร เพราะกาลเวลาจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์รักแท ้
เช่น ยาโคบ และ ราเชล ปฐมกาล 29:20 เขาใชเ้วลาพสูิจน์รักแทถึ้ง 14 ปี ดงันั้นความรักของทั้งสองแม้
ผา่นมาหลายปีก็ไม่เป็นอุปสรรค แต่จะเป็นผลดีในการพิสูจน์รักแท ้ และชีวติส่วนตวัของเขา ท่าทีของ
เขาต่อเราสม ่าเสมอหรือไม่และในช่วงเวลานั้นพระเจา้จะทรงน าใหท้ั้งสองรู้จกัตวัจริงของกนัและกนัวา่
เป็นอยา่งไร สามารถยอมรับกนัและกนัไดห้รือไม่ บางคนเม่ือคบกนัไปปีแรก ๆ ดี แต่เวลาผา่นไปสองปี
ใหห้ลงัก็ปรากฏวา่ทั้งสองไม่ไดรั้กกนัอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีปัญหาการเงิน สุขภาพก็ยอมรับไม่ได ้บางคนก็
ไปพบกบัคนซ่ึงรสนิยมเขา้กนัไดก้บัเขา และเม่ือเราอธิษฐาน พระเจา้จะทรงตอบผา่นทางเวลาดว้ย ดงั
นั้น...สุภาษิตจีนบอกวา่ระยะทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์คน และรักแทเ้พราะความรักแทจ้ริงมาจาก
พระเจา้ตามมาตรฐานของพระคมัภีร์ คือ ตอ้งให้เขากลบัใจเช่ือก่อน เพราะเราอยูสู่งกวา่เขายากท่ีเราจะ
ดึงเขาข้ึนเพื่อรับเช่ือ แต่ง่ายท่ีเขาจะดึงเราลง คือ เราจะติดตามเขา เช่น ซาโลมอน ท่ีหนัหนีจากพระเจา้
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เพราะประมาทผูห้ญิง และเราตอ้งดูดว้ยวา่เขารับเช่ือจริง ๆ ไหม รับเช่ือเพราะเพียงหวงัจะแต่งงานกบั
เราเท่านั้นตอ้งระวงัดว้ย 

- ถามเขาวา่ เขาเป็นคนอะไรเช้ือชาติอะไร ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัต่อชีวติดว้ย
เพราะวา่ แมเ้ขาจะเป็นคริสเตียนแลว้ แต่ในดา้นวฒันธรรมภาษา ประเพณีก็ส าคญัดว้ย เช่น คนจีนพอ่แม่
จะมีอิทธิพลมากต่อชีวติสมรสของลูก เพราะจะพกัอาศยัดว้ยกนั ท าใหชี้วติสมรสไม่เป็นส่วนตวั ซ่ึงตาม
พระคมัภีร์ใหท้ั้งสองตอ้งแยกจากพอ่แม่เพื่อสร้างครอบครัวของตนเอง (ปฐมกาล 2:24) และยาโคบก็พบ
ปัญหาน้ี คือ พ่อแม่ฝ่ายหญิงนั้นใชใ้หท้  างานใหก้บัพอ่ตาจนเขาไม่สามารถสร้างฐานะความมัน่คงใหก้บั
ครอบครัวได ้ เขาจึงหนีเพื่อตอ้งการสร้างครอบครัวของเขาเอง (ปฐมกาล 31:1-55) ดงันั้น ยาโคบ
ตอ้งการความเป็นอิสระส่วนตวัในการน าครอบครัวของเขา และแมแ้ต่คนไทยดว้ยกนัก็ต่างกนั เช่น คน
ภาคเหนือ, ใต,้ อีสาน, กลาง และชาวเขาเผา่อ่ืน ๆ ก็ต่างกนัในดา้นภาษาประเพณีวฒันธรรม และยิง่เรา
คนเอเชียกบัยโุรปยิง่แตกต่างกนัมาก ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อเราจะยอมรับได ้ ไม่เสียใจภายหลงั เพื่อ
เราจะตกลงกนัก่อนแต่งงานเพื่อจะใชชี้วติสมรสท่ีเป็นส่วนตวัได ้ แมว้า่เราจะเป็นคริสเตียนท่ีรักพระเจา้
มาก แต่เราตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัญาติพี่นอ้งทั้งสองฝ่าย แต่ส่ิงเหล่าน้ีแกไ้ขไดเ้ม่ือเราเร่ิมตน้ใหถู้กตอ้ง
ก่อน เพื่อเราจะมีการใชชี้วติสมรสท่ีไดรั้บความส าเร็จไดแ้ต่ส่ิงส าคญัคือ เราตอ้งยอมใหพ้ระเจา้มีส่วน
ทั้งหมดในชีวติครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ถามเขาวา่อธิษฐานดว้ยกนัเป็นส่วนตวัไหม? เพราะเป็นส่ิง
ส าคญัเพื่อก่อนใชชี้วติสมรสนั้นมีความผกูพนัธกนัในระดบัหน่ึง เพื่อความไม่เขินอาย ไม่รู้สึกวา่มีความ
สงสัยกนั แต่มีความไวว้างใจถ่อมใจใหเ้กียรติในฐานะท่ีพระเจา้ทรงใหส้ามีผูน้ าทั้งในฝ่ายจิตวิญญาณ
และการน าในครอบครัวดว้ย และโดยการอธิษฐานนั้น เป็นการสร้างความสัมพนัธ์และการวางแผนการ
ของครอบครัวโดยฝากไวก้บัพระเจา้ท่ีจะทรงน าพา และเพื่อเป็นการอุทิศตวัใหแ้ก่กนัดว้ยเพราะเม่ือเวลา
อธิษฐานนั้นส่วนใหญ่ทั้งสองจะขอบคุณพระเจา้และต่างสัญญาวา่จะรักซ่ือสัตยต่์อกนั จะยอมเป็นสามีท่ี
ดีภรรยาท่ีดีซ่ึงกนัและกนั และเม่ือขณะอธิษฐานดว้ยกนัต่างคนก็จะสารภาพอภยัความผดิใหแ้ก่กนัดว้ย 
และยิง่ท  าใหจิ้ตวญิญาณของทั้งสองเขม้แขง็เช่นตวัอยา่ง... นางรูธกบัโบอาส ท่ีเขาทั้งสองนั้นไดม้อบ
ชีวติต่อกนั และโดยผา่นการอธิษฐานก่อน คือ เม่ือทั้งสองไดใ้ชชี้วติร่วมกนั ก็แทบไม่มีอะไรท่ีตอ้งกลวั
เลย เพราะทั้งสองรู้ใจกนัแลว้ 

- ถามเขาวา่ เขามีภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัวไหม และปัญหาอ่ืน ๆ เพื่อทั้งสองจะ
ยอมรับกนัและกนัไม่มองวา่ล าเอียง หรือขาดความรับผดิชอบเพราะจะเป็นค าพยานท่ีดี ถา้ทั้งสอง
ร่วมกนัในการรับผิดชอบ เช่น บางคนอาจจะมีนอ้ง ๆ ตอ้งส่งเรียน พอ่แม่แก่ไม่มีใครดูแลหรือ
ครอบครัวยงัไม่เป็นคริสเตียนก็จะท าใหเ้รามีโอกาสเป็นพยานดว้ย 
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3. ค าเตือนและค าหนุนใจ 

เราตอ้งมีความมัน่ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้จริง ๆ เพราะเป็นไปไดท่ี้เราพึ่งความรู้สึกและรัก
เขาจนลืมความจริง ตอ้งใชพ้ระเจา้มาเป็นอนัดบัแรกและตอ้งเขา้ใจความรักแท ้ เพราะวา่บางคนอาจ
แต่งงานเพราะความสงสารแต่จะอยูไ่ม่นานเหมือนกบัความรักแท ้ แต่ใหเ้ราเท่านั้นท่ีรู้จริงวา่เราคิด
อยา่งไรกบัเขา เรามัน่ใจแค่ไหนเพราะเม่ือเราแต่งงานแลว้จะทิ้งก็ไม่ได ้ ตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดทั้งชีวิต 
เพราะทั้งสองเป็นเน้ืออนัเดียวกนั และอยา่ลืมวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รามีความสุขกบัการใชชี้วติ
สมรสอยา่งแทจ้ริง  

ระวงัอย่าแต่งงานกบัคนไม่เช่ือ.... อนัตรายมาก 2 โครินธ์ 6:14-18, ฮีบรู 13:4, สุภาษิต 20:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 53 ฉบบัท่ี 286 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2002, หนา้ 24-27. 


