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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

คูหมั้นพระคริสต 

วันที่เทศนา : 21 กุมภาพันธ 2016 

 

ขอพระคัมภีร ปฐมกาล 24: 1 – 66 

“เร่ืองการประสูติของพระเยซูคริสตเปนดังนี้ คือมารียผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได

สูขอหมั้นกันไวแลว กอนท่ีจะไดอยูกินดวยกันก็ปรากฏวา มารียมีครรภแลวดวยเดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ แตโยเซฟคูหมั้นของเธอเปนคนชอบธรรม ไมตองการจะแพรงพรายความ

เปนไปของเธอ ตองการจะถอนหมั้นเสียลับๆ” (มัทธิว 1: 18, 19) 

“Now the birth of Jesus Christ took place in this way.  When his mother Mary had been 

betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child from the Holy 

Spirit.  And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved 

to divorce her quietly.” (Matthew 1: 18, 19) 

 

“ขาพเจาอยากขอใหทานท้ังหลายอดกล้ันตอความโงเขลาเล็กๆนอยๆ ของขาพเจา แตท่ีจริงทาน

ก็อดกล้ันอยูแลว เพราะวาขาพเจาหวงแหนพวกทานอยางท่ีพระเจาทรงหวงแหน เพราะวา

ขาพเจาหมั้นทานไวกับสามีคนเดียว เพื่อถวายพวกทานใหเปนหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด 

พระคริสต” (2 โครินธ 11: 1, 2) 

“I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me!  For I feel a divine 

jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to 

Christ.” (2 Corinthian 11: 1, 2) 

 

 อาจารยเปาโลเปรียบเทียบการเปนคริสเตียนไ มใชเปนเพียงเปล่ียนหลักขอเชื่อ เปล่ียน

ศาสนา เปล่ียนพิธีกรรม  แตเปนการเขามาผูกพัน กับพระคริสต เหมือนคูแตงงาน พระเยซูเปน

เจาบาว และผูเชื่อเปนเจาสาว 

 เราจะศึกษากระบวนการของการเปนเจาสาว  เปรียบเทียบกับการเปนเจาสาวของเราใน

พระคริสต จากพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 24 ดังนี้ 
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I. แสวงหาเจาสาว 

“อับราฮัมชรามากแลว และองคพระผูเปนเจาอวยพรเขาทุกดาน วันหนึ่งอับราฮัมพูดกับหัวหนา

คนรับใช (คนตนเรือนหรือผูจัดการ) ซึ่งเปนผูดูแลทรัพยสมบัติของเขาวา จงเอามือของเจาไวท่ี

หวางเขาของเรา ขอใหสาบานตอพระยาหเวหพระผูสรางสวรรคและแผนดินโลกวา เจาจะไมหา

ลูกสาวชาวคะนาอันซึ่งเปนหมูชนท่ีเราอาศัยอยูนี้มาเปนภรรยาลูกชายของเรา แตจะไปบานเกิด

ของญาติพี่นองเรา เพื่อหาภรรยาใหอิสอัคลูกชายของเรา” (ปฐมกาล 24: 1 – 4) 

“Now Abraham was old, well advanced in years. And the Lord had blessed Abraham in all 

things.  And Abraham said to his servant, the oldest of his household, who had charge of all 

that he had, “Put your hand under my thigh, that I may make you swear by the Lord, the God 

of heaven and God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of 

the Canaanites, among whom I dwell, but will go to my country and to my kindred, and take a 

wife for my son Isaac.” (Genesis 24: 1 – 4) 

 

 มรดกท้ังสิ้นอับราฮัมพรอมท่ีจะมอบใหอิสอัค ฉะนั้นผูท่ีจะมาเปนเจาสาว  เปนผู

ครอบครองรวมกับอิสอัคจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญ อับราฮัมจึงสั่งใหคนตนเรือน คนรูใจ คนท่ีไวใจ

ไดใหไปหาเจาสาวแกบุตรชายของตน 

 ภาพนี้ชวยใหเราเห็นงานของพระวิญญาณ ผูท่ีพระบิดาทรงใชใหหาเจาสาวแกพระคริสต

พระบุตรของพระองค เพื่อเปนผูรวมรับมรดกกับพระคริสต 

 

II. ลักษณะเจาสาวที่คนตนเรือนเลือก 

• เปนผูมีน้ําใจ ไมเห็นแกตัว ขยัน 

“ขอใหหญิงสาวคนท่ีขาพระองคพูดกับนางวา 'โปรดลดเหยือกของเธอลง ใหฉันดื่มน้ํา' และผู

ซึ่งตอบวา 'เชิญดื่มเถิด และดิฉันจะใหน้ําแกอูฐของทานดวย' นั้น เปนคนท่ีพระองคทรง

กําหนดใหเปนภรรยาอิสอัคผูรับใชของพระองค อยางนี้ขาพระองคจะทราบไดวา พระองคทรง

สําแดงความรักมั่นคงแกนายของขาพระองค” (ปฐมกาล 24: 14) 

“Let the young woman to whom I shall say, ‘Please let down your jar that I may drink,’ and 

who shall say, ‘Drink, and I will water your camels’-let her be the one whom you have 
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appointed for your servant Isaac.  By this I shall know that you have shown steadfast love to 

my master.” (Genesis 24: 14) 

 ความเชื่อดี  เชื่อถูกตองเปนสิ่งดี เปนท่ีชอบพระทัยพระเจา แตผูท่ีเปนเจาสาวจะตองมี

นิสัยดีเปนท่ีนายกยอง เปนความภาคภูมิใจของเจาบาว พระเยซูและพระบิดา 

 

• ความรักเกิดจากการตัดสินใจดวยตนเอง ความรักที่เกิดข้ึนกอนเห็นหนา เห็นตัวจริง 

“เขาท้ังสองก็วา "เราจะเรียกหญิงสาวมาถามดู" เขาท้ังสองจึงเรียกเรเบคาหมาหาและพูดกับเธอ

วา "เจาจะไปกับชายคนนี้หรือไม? " เธอตอบวา "ฉันจะไป"” (ปฐมกาล 24: 57, 58) 

“They said, “Let us call the young woman and ask her.” And they called Rebekah and said to 

her, “Will you go with this man?” She said, “I will go.”” (Genesis 24: 57, 58) 

 พระวิญญาณทําหนาท่ีชักชวน และพูดถึงเจาบาว แตการเชื่อหรือไมเชื่อ  จะยอมรวมชีวิต

กับพระองคหรือไม พระวิญาณตัดสินแทนไมได ตองตัดสินใจเอง “ฉันจะไป” 

 

• หม้ันดวยใหของมีคา 

“แลวนําเคร่ืองอาภรณ ซึ่งทําดวยเงินดวยทองออกมา พรอมกับเสื้อผามอบใหแกเรเบคาห เขายัง

มอบของมีคาใหแกพี่ชายและมารดาของเธอดวย” (ปฐมกาล 24: 53) 

“And the servant brought out jewelry of silver and of gold, and garments, and gave them to 

Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments.” (Genesis 24: 53) 

 ภาพนี้ชวยใหเราเห็นภาพหลังจากท่ีเราตัดสินใจรับหมั้นกับพระเยซู  พระวิญญาณมีของ

ประทานเลิศประเสริฐเพื่อตกแตงชีวิตของเราใหงดงาม 

 

III. วันแหงการสมรส 

“เรเบคาหเงยหนาขึ้น เมื่อแลเห็นอิสอัค เธอก็ลงจากอูฐ และพูดกับคนใชนั้นวา "ชายคนท่ีกําลัง

เดินผานทุงนามาหาเรานั้นคือใคร? " คนใชนั้นตอบวา "นายขาพเจาเอง" เธอจึงหยิบผาคลุมหนา

มาคลุม คนใชบอกใหอิสอัคทราบทุกอยางท่ีเขาไดทํา อิสอัคก็พาเธอเขามาในเต็นทของซาราห
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มารดาของทานและรับเรเบคาหไว เธอไดเปนภรรยาของทาน และทานก็รักเธอ”  

(ปฐมกาล 24: 64 – 67) 

“And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel and 

said to the servant, “Who is that man, walking in the field to meet us?” The servant said, “It is 

my master.” So she took her veil and covered herself.  And the servant told Isaac all the things 

that he had done.  Then Isaac brought her into the tent of Sarah his mother and took Rebekah, 

and she became his wife, and he loved her.” (Genesis 24: 64 – 67) 

 

 ภาพนี้ใหเราเห็นวา เราซึ่งไดหมั้นไวแ ลวกับพระคริสต  จะตองมีใจเดียว มีใจจดจอ คอย

ทาท่ีจะพบเจาบาวของเรา ขณะนี้เราอยูในชวงเดินทาง เราเดินตามพระวิญญาณ  เชนเดียวกับ  

เรเบคาหเดินตามคนตนเรือน เราใกลจะพบเจาบาวของเราทุกขณะ พิธีสมรสระหวางพระคริสต 

กับคริสตจักรใกลจะถึงเวลาแลว 

 

 

สรุป 

 ขณะนี้เราเปนคูหมั้น ตองซื่อสัตย ไมนอกใจ มีจิตมุงรอคอยวันท่ีเจา บาวของเราจะมาพบ

เรา 

 


