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บทนา
หนังสื อที่ท่านกาลังอ่านอยูน่ ้ ี เป็ นหนังสื อที่กล่าวถึงปั ญหาและประสบการณ์ในชีวติ ประจาวัน
ของชายหญิงที่เพิ่งสมรสใหม่ ๆ ประพันธ์โดย นางซิ งเคอร์ และคณะกรรมการครอบครัวคริ สเตียน ของ
สภาคริ สเตียนแห่งชาติในประเทศอินเดีย ได้พิมพ์ข้ ึนครั้งแรก
ในการประพันธ์หนังสื อเล่มนี้ ผูป้ ระพันธ์ได้ใช้ตวั อย่างจากชีวติ จริ ง ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่
สมรสใหม่ ๆ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ ในการแก้ไขปั ญหาและให้คาแนะนาต่าง ๆ เมื่อได้รับคาติชมและ
ข้อคิดเห็นบางประการ จากเพื่อนในประเทศอินเดียแล้ว ผูป้ ระพันธ์ก็ปรับปรุ งแก้ไขหนังสื อนี้ อีกครั้ง
หนึ่ง ก่อนพิมพ์ออกจาหน่ายในครั้งที่สอง
แน่นอนทีเดียว ตั้งแต่นางซิ งเคอร์ จากประเทศอินเดียไปในปี ค.ศ. 1954 จนถึงปั จจุบนั
สภาพการณ์หลายอย่างทางด้านสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม ปั ญหาโดยทัว่ ไปของคู่
สมรสใหม่ ๆ ก็ยงั คงคล้ายคลึงกัน
คณะกรรมการของสภาคริ สเตียนแห่งชาติ ได้ลงมติให้เน้นเรื่ องแนะแนวชีวิตสมรสในรอบสาม
ปี ข้างหน้า หนังสื อเล่มนี้จึงเหมาะสมและดีเลิศสาหรับทุกคน ที่จะมีไว้เป็ นคู่มือศึกษาสาหรับผูท้ ี่สมรส
ใหม่ ๆ หนังสื อนี้เป็ นหนังสื อวิเศษสุ ด ซึ่ งท่านจะขาดเสี ยมิได้ นางซิ งเคอร์ พยายามเขียนหนังสื อนี้ ด้วย
ถ้อยคาที่กระทัดรัดและในลีลาที่ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่าย เพื่อจะเป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจได้มากที่สุด
นางซิ งเคอร์ แต่งงานกับศาสนทูตคนหนึ่ง ชื่ อ จอร์ จ ซิ งเคอร์ ซึ่ งทางานรับใช้พระเจ้าในทาง
ภาคเหนื อของประเทศอินเดีย ทั้งสองใช้ชีวติ สมรสที่เต็มไปด้วยความสุ ข ในประเทศนั้นเป็ นเวลา 29 ปี
ระหว่างที่รับใช้พระเจ้าในประเทศอินเดียนั้นทั้งสองก็ได้บุตรชายสองคนและบุตรสาวสองคน เป็ นสักขี
พยานแห่งความรัก
ศาสนทูต ซิ งเคอร์ เป็ นศิษยาภิบาล และผูป้ ระกาศฯ ระยะหนึ่ง ต่อมาได้เป็ นครู ใหญ่โรงเรี ยน
บิชอบ คอทเทิน ในเมืองซิ บลา แล้วย้ายไปทางานในตาแหน่งเลขาธิ การของสมาคมพระคริ สตธรรม
แห่งประเทศอินเดีย และซี ลอน หลังจากนั้น ก็ได้เป็ นเจ้าอธิ การแห่งมณฑลแนกเพอร์ เพราะเหตุน้ ี
ผูป้ ระพันธ์ซ่ ึ งเป็ นภรรยาได้คลุกคลีใกล้ชิดกับสามีเสมอ จึงได้รับประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับงาน
คริ สตจักรและปั ญหาต่าง ๆ ด้วย
นางซิ งเคอร์ เคยเป็ นคนงานที่ร้อนรนในสมาคมมารดาและในสมาคมพระคริ สตธรรม ทั้งยังเคย
ร่ วมทางานเกี่ยวกับสตรี และสังคมหลายอย่าง นอกจากนั้น ยังได้ประพันธ์หนังสื ออื่น ๆ อีกหลายเรื่ อง
ด้วย
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ศาสนาทูตและนางซิ งเคอร์ ต่างได้ช่วยเหลืองานหลายด้านขององค์การครอบครัวคริ สเตียน
หนังสื อเล่มนี้ เกิดจากประสบการณ์ในชีวติ ของท่านโดยแท้ นับได้วา่ เป็ นของขวัญอาลาชิ้นสุ ดท้ายที่ท่าน
ทั้งสองได้มอบให้แก่ผอู ้ ่านทุกท่าน ก่อนจะจากไปสู่ มาตุภูมิของท่านเอง
เอ.อี.ดี. เฟรเดอริค
เลขาธิการ
สภาคริสเตียนแห่ งชาติในประเทศอินเดีย
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“ครอบครัวคริสเตียนมีความสาคัญยิง่ ต่ อสั งคมมนุษย์ เป็ นดุจดวงประทีปท่ามกลางโลกแห่ ง
ความมืด.........เมื่อชายหญิงสองคนปลงใจเข้ าสู่ พธิ ีสมรส เริ่มอยู่กินด้ วยกัน ไม่ ว่าในห้ องแคบ ๆ ห้ อง
เดียว ในกระต๊ อบเล็ก ๆ หรือในตึกโอ่อ่าทันสมัยก็นับได้ ว่า เขาทั้งสองได้ เริ่มต้ นชีวติ ครอบครัวแล้ว........”
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บทที่ 1
เกลียวสั มพันธ์
ครอบครัวคริ สเตียนมีความสาคัญต่อสังคมมนุษย์ เป็ นประดุจดวงประทีบท่ามกลางโลกแห่ง
ความมืด ตะเกียงดวงน้อย ๆ อาจสาดแสงเจิดจ้าในแหล่งมืดมิดอย่างไร ครอบครัวคริ สเตียนที่ดี ก็อาจ
ส่ องแสงแจ่มจรัสในห้วงมืดของสังคมอย่างนั้น
เมื่อชายหญิงสองคนปลงใจเข้าสู่ พิธีมงคลสมรส เริ่ มอยูก่ ินด้วยกัน ไม่วา่ ในห้องแคบ ๆ ห้อง
เดียว ในกระต๊อบเล็ก ๆ หรื อในตึกโอ่อ่าทันสมัย ก็นบั ได้วา่ เขาทั้งสอง ได้เริ่ มต้นชี วติ ครอบครัวแล้ว
ตั้งแต่แรกเริ่ มของชี วติ สมรส คริ สเตียนทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า พระเจ้าเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
ที่สุดในชีวติ สมรส พระคุณและฤทธิ์ อานาจของพระองค์เท่านั้น ที่จะรับรองความสาเร็ จในชี วติ สมรส
ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา “ดังนั้นผู้ซึ่งพระองค์ ได้ ผกู พัน” เป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน จงมีสามัคคีธรรม
อย่างใกล้ชิดที่สุดกับพระองค์เสมอ
มีแนวทางปฏิบตั ิหลายอย่าง ที่จะช่วยให้ท่านพบความสุ ขในชีวติ สมรส แต่ประการสาคัญที่สุด
จงให้พระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางในชีวติ สมรสของท่าน ต่อมา ท่านจะต้องใคร่ ครวญปั ญหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจในครอบครัว การต้อนรับแขก การจัดการบ้านเรื อน เป็ นต้น แต่หากท่านคานึงถึงเรื่ องฝ่ าย
วิญญาณจิตก่อน การคิดและการวางโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการดาเนินชี วติ ของท่านก็จะประสบ
ความสุ ขและความสาเร็ จ
นางสายทอง และนายมโน เชื่อมัน่ ว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั ครอบครัวใหม่ของเขา เพราะ
พระองค์ทรงสอนเขาทั้งสองว่า ควรจะปฏิบตั ิอย่างไร พระองค์จึงจะสถิตอยูด่ ว้ ย พระองค์ตรัสว่า “ด้วย
ว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ในนามของเรา เราจะอยูท่ ่ามกลางเขาที่นนั่ ” เหตุที่สายทองและมโน
แต่งงานกัน ก็เพราะเขาทั้งสองต้องการอยูร่ ่ วมกัน และถ้าเขาทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันในนามของพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะสถิตอยูก่ บั เขา เมื่อเสร็ จจากพิธีสมรส และการเลี้ยงแล้ว เขาทั้งสองปลีกตัวไปอยู่
ตามลาพังในที่แห่งหนึ่ง เป็ นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ การปฏิบตั ิเช่นนี้เป็ นการดีมาก เพราะนอกจากให้
เขาทั้งสองมีเวลาปรับปรุ งตัวในเรื่ องเพศ และเรื่ องส่ วนตัวอื่น ๆ แล้ว ยังเป็ นโอกาสดีที่เขาทั้งสองจะเข้า
เฝ้ าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดด้วยกัน ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญที่สุดในการสร้างครอบครัวใหม่
ครอบครัวคริ สเตียนทุกครอบครัว ควรจะอธิ ษฐานด้วยกันทุกวัน ในนามของพระเยซูคริ สต์
มอบภาระทุกอย่างให้อยูใ่ นการดู และรักษาของพระองค์ ทูลขอการทรงนาการอภัยโทษความผิดบาป
และฟังพระวจนะของพระองค์เสมอ การอธิ ษฐานเป็ นทิพย์อาหารส่ วนหนึ่งในครอบครัว มีความสาคัญ
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เท่ากับอาหารทุกมื้อ ซึ่ งภรรยาไม่เคยลืม เมื่อสามีภรรยาเข้าเฝ้ าพระเจ้าทุกเช้าค่า พระองค์ก็จะสถิตอยูก่ บั
เขา ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิเช่นนี้มาก่อนอาจบอกให้ทา่ นทราบว่า ได้รับพระพรมากเพียงไร
ไม่เพียงแต่สามีภรรยาจะอธิ ษฐานด้วยกันที่บา้ น ครอบครัวใหม่ยงั มีความสัมพันธ์ที่สาคัญยิง่ ต่อ
คริ สตจักร และยังเป็ นกาลังของคริ สตจักรในเวลาต่อไปด้วย
สายทอง และมโนตั้งกฏไว้วา่ จะไปโบสถ์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ในวันอาทิตย์ ต่อมาไม่นาน
การไปโบสถ์ก็กลายเป็ นนิสัยฝังแน่นในจิตใจของเขา วันใดก็ตามที่เขาทั้งสองไม่อาจตัดสิ นใจได้ง่ายว่า
ควรจะไปโบสถ์หรื อไม่ กฏที่ต้ งั ไว้จะทาให้เขาไม่สบายใจ และในที่สุดก็ตอ้ งตัดสิ นใจไปโบสถ์
มโนกล่าวว่า “หากผมบังคับใจให้ไป
ทางานได้ทุกวัน ไม่วา่ ผมจะชอบหรื อไม่ก็ตาม
ผมก็ควรจะบังคับใจให้ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ เพื่อ
จะได้รับอาหารฝ่ ายวิญญาณจิต และเพื่อฝึ กฝน
ตนเองให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นใน พระคริ สต์”
บางครั้งสายทองอยากจะเก็บตัวอยูก่ บั
บ้าน เพื่อทาอาหารหรื อเพื่อรับรองแขกที่มาเยีย่ ม
โดยบังเอิญ มโนมักจะกล่าวตักเตือนว่า “หากเธอทาเช่นนั้น เธอก็เห็นแก่อาหารและแขก ยิง่ กว่าพระ
เจ้าน่ะซิ” และสายทองก็ตอ้ งยอมรับว่า ที่สามีพดู นั้นถูกต้อง
ในตอนแรก เธอรู ้สึกอับอาย ที่จะบอกให้แขกทราบว่าเธอและสามีต้ งั ใจจะไปโบสถ์ แต่เธอก็
แปลกใจ เมื่อพบภายหลังว่า หากแขกของเธอเป็ นคริ สเตียน และทราบว่า เขาทั้งสองกาลังจะไปโปสถ์
แขกก็จะพูดว่า “เราอยากจะไปโบสถ์กบั คุณด้วย” บางครั้งแม้แต่แขกที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ก็แสดงความ
จานงค์อยากไปโบสถ์ร่วมกับพวกเขาด้วย ครั้งหนึ่งเพื่อนชาวฮินดูของเขาทั้งสอง รู ้สึกซาบซึ้ งใจมาก
เมื่อเขาทั้งสองกล่าวขอโทษที่ตอ้ งรี บไปโบสถ์ “ขอบคุณพระเจ้าสาหรับสามีภรรยาใหม่คู่น้ ี” เพื่อนคน
นั้นพูด “ที่ระลึกถึงพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ และไม่ยอมให้สิ่งใดเป็ นอุปสรรค ต่อการนมัสการพระองค์เลย
ฉันภาวนาขอให้มีคนสัตย์ซื่อเช่นนี้มาก ๆ”
สายทองมักรู ้สึกเหน็ดเหนื่ อยผิดปกติในคืนวันเสาร์ อยากจะพักผ่อนที่บา้ นมากกว่าไปโบสถ์ใน
เช้าวันอาทิตย์ แต่เมื่อเธอนึกถึงกฏที่ต้ งั ไว้แล้วฝื นใจไปโบสถ์ ก็พบกับความชื่นชมยินดีอย่างบอกไม่ถูก
การนมัสการพระเจ้าด้วยกันกับสามีและเพื่อน ๆ ของเธอ การร้องเพลง การอธิ ษฐาน และการฟังพระ
วจนะของพระเจ้าด้วยกันทาให้เธอได้รับกาลังใหม่ และการฟื้ นใจใหม่อย่างประหลาดซึ่ งเธอจะไม่ได้รับ
หากเธอนอนอยูท่ ี่บา้ น
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เมื่อเธอเล่าเรื่ องนี้ให้มโนฟัง มโนก็บอกว่า เขามีความรู ้สึกอย่างนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นกัน
เพราะเขาต้องออกไปทางานทุกเช้า เช้าวันอาทิตย์ จึงน่าจะเป็ นเช้าซึ่ งเขาควรนอนพักผ่อนที่บา้ น เพื่อน
ร่ วมงานหลายคนก็เคยแนะนาเขาเช่นนั้น แต่วนั หนึ่งเพื่อนร่ วมงานอาวุโสคนหนึ่งได้ยนิ คาสนทนาของ
เขา จึงพูดด้วยน้ าเสี ยงเย้ยหยันว่า “ในสมัยของฉัน คนหนุ่มแน่นแข็งแรง ไม่เคยนอนกลางวันกันดอก
นอกจากเขาป่ วยจริ ง ๆ ความเข้มแข็งของคุณอยูท่ ี่ไหน คุณไม่อยากฝึ กฝนร่ างกายของคุณ ให้มีผวิ หนัง
เต่งตึง กล้ามเนื้ อเต็มมัดหรื อ ถ้าคุณขืนนอนมากเช่นนั้นคุณจะไม่มีวนั ได้แน่”
คาพูดนี้ทาให้มโนรู ้สึกอับอายและตัดสิ นใจว่า
หากเขาต้องการนอนมากสักหน่อยในปลาย
สัปดาห์ เขาก็ควรไปนอนแต่หวั ค่าในคืนวันเสาร์ แทนที่จะตื่นสายในเช้าในวันอาทิตย์ ด้วยเหตุประการ
ฉะนี้ สายทองและมโนจึงไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ต้ งั แต่เช้าเสมอ
เหนื อการประชุมนมัสการใด ๆ เขาทั้งสองรู ้สึกว่าการประชุมนมัสการ การถือศีลมหาสนิท เป็ น
การประชุมที่ช่วยเพิ่มพูนกาลังและสันติสุขให้แก่เขามากที่สุด
ไม่มีใครอาจอธิ บายความจริ งนี้ได้
นอกจากประสบด้วยตนเอง หากสามีภรรยาที่แต่งงานใหม่ ๆ ไปร่ วมพิธีถือศีลมหาสนิ ทเสมอ ก็จะแก้ไข
ปั ญหาเป็ นปากเสี ยงกัน หรื อการเข้าใจผิดกันได้ และความบาปซึ่ งอาจสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นในความ
รักของเขา ก็จะถูกกาจัดออกได้ดว้ ย เพราะทุกคนจะต้องสารวจและชาระจิตใจของตนเอง ก่อนที่จะถือ
ศีลมหาสนิทเสมอ
เพื่อนของสายทองคนหนึ่ง ไม่ได้ไปร่ วมพิธีศีลมหาสนิทหลายครั้งแล้ว โดยให้เหตุผลว่า เพราะ
เป็ นปากเสี ยงกับครอบครัวหนึ่งในคริ สตจักร “ลาวัลณ์” สายทองกล่าวกับเพื่อน “คุณไปโบสถ์เพื่อ
นมัสการพระเจ้าหรื อนมัสการเพื่อนกันแน่นะคะ”
“อย่าพูดเหลวไหลอย่างนั้น” ลาวัลณ์ตอบโดยความไม่พอใจ
“ไม่เหลวไหลหรอกค่ะ” สายทองอธิบาย “เราไปโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้า ถ้าเรารักเพื่อนบ้าน
ของเรา และรู ้สึกเสี ยใจต่อการกระทาผิดของเรา พระเจ้าก็ทรงยินดีอภัยโทษความผิดบาปให้แก่เรา และ
ทรงประสงค์ที่จะให้เราทุกคนไปนมัสการพระองค์ในโบสถ์”
“แต่ดิฉนั ไม่รู้สึกเสี ยใจอะไรนี่” ลาวัลณ์ตอบห้วน ๆ แล้วไม่พดู อะไรต่อไปอีก
เวลาถือศีลมหาสนิท เป็ นเวลาที่สายทองรู ้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวของเธอมากที่สุด แม้จะรัก
มโนมาก แต่ในยามนั้นเธออดคิดถึงบิดามารดาและญาติพี่นอ้ งไม่ได้ และเธอทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มี
ความรู ้สึกทานองเดียวกัน เพราะท่านทั้งสองไปร่ วมพิธีถือศีลมหาสนิทเป็ นประจาเสมอ
สายทองและมโนเอง อาจทราบเพียงเล็กน้อยก็ได้วา่ พวกเขาได้เริ่ มลิ้มรสความสามัคคีของ
สิ ทธิ ชนทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นความสามัคคีฝ่ายวิญญาณจิตที่แท้จริ ง เขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะอยูร่ ่ วมบ้าน
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กับบิดามารดาดังแก่ก่อน แต่การไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ก็ได้เป็ นเกลียวสัมพันธ์ กระชับความรักของพวก
เขาให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น ในองค์พระเยซูคริ สต์
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บทที่ 2
การทะเลาะครั้งแรก
เมื่อสายทองและมโนเกิดเป็ นปากเสี ยงกันครั้งแรก เขาทั้งสองรู ้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้น ดุจทา
ให้แผ่นดินสะเทือนไปทั้งโลก สาเหตุที่ทาให้เกิดทะเลาะกัน ก็เป็ นเรื่ องที่เข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
กล่าวถึงมโนอ่านจดหมายฉบับหนึ่ง ที่คุณแม่ของสายทองเขียนถึงเขาทั้งสอง ข้อความตอนหนึ่งใน
จดหมายนั้น ทาให้มโนเข้าใจว่า คุณแม่ของสายทองตาหนิเขา ที่ไม่อาจเลี้ยงดูภรรยาได้เป็ นอย่างดี ทาให้
เขาไม่พอใจมาก จึงเกิดปากเสี ยงขึ้นสายทองรู ้สึกเสี ยใจมาก พูดกับตนเองว่า “ถ้าไม่ให้สามีอ่านจดหมาย
นั้นก็จะดีกว่า” อย่างไรก็ตาม เขาทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันได้ และสัญญาว่าจะลืมเหตุการณ์ที่ทาให้
บาดหมางใจกันเสี ย
กระนั้นก็ตาม การเป็ นปากเสี ยงกันครั้งแรก ทาให้สายทองกลุม้ ใจมาก เธอจึงปลีกตัวไปอยูใ่ น
ห้องนอนเพียงคนเดียว รู้สึก
ว้าเหว่ใจจนบอกไม่ถูก อยากจะหนีกลับไปที่บา้ นเดิมของ
เธอให้พน้ ๆ แต่ก็เกรงกลัวสามี ซึ่ งบัดนี้ดูคล้ายเป็ นคนแปลกหน้า
กาลังเฝ้ าดูทุกอิริยบถของเธอ
เหตุการณ์เช่นนี้คงจะเกิดแก่ชายหญิงที่แต่งงานใหม่ ๆ ทุกคู่
เมื่อเขาเริ่ มอยูด่ ว้ ยกันเยีย่ งสามีภรรยา
หากเขาทั้งสองเป็ นคน
รอบคอบ ก็ควรจะเตรี ยมตัวต้อนรับเหตุการณ์เหล่านี้ต้ งั แต่เนิ่ น ๆ
โดยทาความเข้าใจกันเสี ยก่อน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริ งของ
สามีภรรยาในชีวิตสมรส ความจริ งประการแรกสามีและภรรยาต้อง
ทราบว่า เขาทั้งสองมีความผูกพันธ์กนั อย่างถาวร ตราบเท่าความตายจะพรากจากเขาไป ถ้าเขาทั้งสอง
เข้าสู่ พิธีสมรส ด้วยความเข้าใจว่า หากมีเรื่ องบาดหมางใจเกิดขึ้นภายหลัง พวกเขาอาจหย่าร้างกันได้
ความเข้าใจเช่นนี้จะทาลายสวัสดิภาพ ในชีวติ สมรสอย่างสิ้ นเชิง เพราะการสมรสมิได้เป็ นการทาสัญญา
ผูกพันธ์กบั ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นเวลาจากัด แต่เป็ นการสัญญาจะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกันตลอดชี วิต ระหว่างที่เขา
ทั้งสองอยูด่ ว้ ยกัน ก็จะค่อย ๆ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการปรับปรุ งตัวให้เข้ากันได้ดียงิ่ ขึ้น แต่
เขาทั้งสองจะไม่มีโอกาสเรี ยนรู ้เคล็ดลับในการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขเลย หากคิดจะหนีจากฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งเสมอ เมื่อมีเหตุการณ์เข้าใจผิดเกิดขึ้น
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จงจินตนาการภาพนักวิศวกรที่กาลังสร้างสะพาน เขาย่อมมีใจปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะสร้าง
สะพานให้เชื่อมโยงถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ าให้สาเร็ จ แต่หากเขาทิ้งงานเสี ยกลางคัน ความคิดความตั้งใจ
และแผนการที่ดีทุกอย่างก็จะไม่เกิดผลอันใด การสมรสก็ดุจสะพานสายหนึ่ง ที่เชื่อมโยงชีวติ ที่เห็นแก่
ตัวกับชีวติ ที่เห็นแก่คนอื่นให้เข้าด้วยกัน เป็ นสะพานที่เชื่ อมจากตระกูลหนึ่งไปยังอีกตระกูลหนึ่ง จาก
สังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ ง ไม่มีการสมรสใดที่นบั ว่าประสบความสาเร็ จ จนกระทัง่ สามีภรรยาได้
ผูกพันธ์กนั ตราบความตายได้พรากจากเขาไป
การที่คนสองคนจะอยูร่ ่ วมกันได้ ด้วยความรักที่ไม่สร่ างคลายเลยนั้น เป็ นเรื่ องที่น่าพิศวงเรื่ อง
หนึ่ง ถ้าความรักนั้น ดารงอยูใ่ นวัยหนุ่มสาว ยามที่สุขภาพดี ทุกอย่างราบรื่ นเท่านั้น ก็มิได้เป็ นของแปลก
นัก แต่หากความรักในชีวติ สมรสดารงอยูไ่ ด้ตลอดไป จนถึงวันแก่เฒ่า ยามที่มีความทุกข์ยากลาบาก ก็
เป็ นสิ่ งที่ควรแก่การพิจารณา การสมรสเท่านั้นที่อาจบันดาลให้สิ่งนี้เป็ นไปได้ สามี ภรรยา บางคู่เคยมี
เรื่ องบาดหมางใจกัน เฉยเมยต่อกันและกัน หรื อถึงกับแยกกันอยูร่ ะยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อถึงวัยแก่ชรา
ความรักในการสมรส ก็สมานความสัมพันธ์ของเขา ให้ติดสนิทกันได้อีกครั้งหนึ่ง นี่แหละ คือความ
อัศจรรย์ของการสมรส
ด้วยเหตุที่ความสัมพันธ์ในชีวติ สมรส เป็ นความสัมพันธ์ที่ลึกลับอัศจรรย์ จึงไม่เป็ นการน่า
แปลกใจเลยที่พระเจ้าทรงให้บนั ทึกเรื่ องนี้ ตั้งแต่บทที่สองของพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งเป็ นปฐมกาลแห่งการ
ทรงสร้างสรรพสิ่ ง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “เพราะเหตุน้ นั ผูช้ ายจึงละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยูก่ บั
ภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเนื้ อหนังอันเดียวกัน” ประสบการณ์ของสามีภรรยาทัว่ ไปได้ให้ความจริ ง
แก่เราว่า คาสอนนี้ถูกต้อง เมื่อเป็ นเช่นนั้น จึงไม่มีสามีหรื อภรรยาใด อาจคิดถึงเรื่ องหย่าร้างได้ ด้วยเนื้ อ
หนังอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันได้อย่างไร และพระเยซูคริ สต์ก็ทรงสอนเพิ่มเติมว่า “ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงผูกพันกันไว้ ก็อย่าให้ผใู ้ ดแยกจากกันเลย”
ดังนั้น สามีภรรยาทุกคู่ จึงควรตั้งสัตย์ปฏิญญาณต่อกันเป็ นประการแรกว่า จะไม่คิดถึงเรื่ องการ
หย่าเป็ นอันขาด และเรื่ องนี้ จะต้องไม่เกิดขึ้นแก่คริ สเตียนคนหนึ่งคนใด ในสองสามอาทิตย์แรกของชี วติ
สมรสนั้น สายทองและมโนคงไม่คิดถึงเรื่ องหย่าเป็ นแน่ แต่หากเขาทั้งสองปล่อยให้การทะเลาะกัน
ดาเนินต่อไป ก็อาจเป็ นเหตุให้เกิดการแตกแยกกันในภายหน้าได้
เมื่อมีการทะเลาะกันขึ้น อาจจะมีภรรยาบางคน ชอบหนีกลับไปอยูก่ บั มารดาเสมอ การกระทา
เช่นนี้เป็ นการสร้างรอยร้าวระหว่างหล่อนกับสามีมากยิง่ ขึ้น หากหล่อนปฏิบตั ิเช่นนี้ ตลอดไป การเชื่ อม
รอยร้าวนั้นให้สนิทก็จะยากขึ้นทุกที จนวันหนึ่งหล่อนพึงพอใจที่จะแยกจากสามี และการสมรสก็
ประสบความล้มเหลว
13

การเถียงกันด้วยเรื่ องเล็กน้อยในตอนต้น จะสร้างความชอกซ้ าใจให้แก่ท้ งั สองฝ่ ายนั้นเป็ นสิ่ ง
ธรรมดา เพราะไม่มีใครอาจอยูร่ ่ วมกันด้วยความสุ ขและราบรื่ นในทันทีทนั ใดได้ บางครั้งนิสัยบางอย่าง
ที่ไม่เหมือนกัน หรื อการก่อกวนจากคนภายนอกอาจทาให้สามีภรรยาเกิดกินแหนงแคลงใจขึ้นได้ แต่จง
จาไว้เถิดว่า ความเจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจ ที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทกัน จะเป็ นเครื่ องวัดความรัก
ของเขาทั้งสองคนที่มีต่อกันและกัน สามีภรรยารักกันมากเพียงใด ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะ
วิวาทกันมากเพียงนั้น
คริ สเตียนทั้งหลาย จงอย่าเห็นดัวยกับเรื่ องการหย่าร้างแล้วจะเป็ นการปลอดภัยสาหรับตน เรื่ อง
การหนีจากกันนั้น ก็อย่าให้มีข้ ึนเลย เพราะหากท่านไม่ยอมอยูร่ ่ วมบ้านเดียวกัน จะหาโอกาสคืนดีกนั ได้
อย่างไร การหนีไปอยูก่ บั เพื่อนหรื อญาติพี่นอ้ งมีแต่สร้างรอยร้าวระหว่างสามีภรรยาให้กว้างขึ้นทุกที
การหนีสามีในปี แรก ก็เหมือนกับการหนีโรงเรี ยนในเทอมแรก ทาให้หล่อนไม่เข้าใจว่า ตนจะต้องตั้ง
ต้นอย่างไรต่อไป ผูท้ ี่น่าจะเป็ นเพื่อนสนิทของหล่อน บัดนี้ก็กลายเป็ นคนแปลกหน้าไปสิ้ น ภรรยาที่
ชอบหนีไปอยูก่ บั มารดาเสมอนั้น พึงระวังตัวไว้เถิด เกรงว่าสามีจะไม่ยอมรับเธอไว้ในภายหลัง การหย่า
ก็จะเกิดขึ้น เพราะการกระทาของเธอเอง
ในพิธีมงคลสมรสของคริ สเตียน
ศิษยาภิบาลมักจะให้คู่บ่าวสาวทาสัตย์สาบานต่อกันว่า
“ข้าพเจ้าจะรับชาย (หญิง) คนนี้เป็ นสามี (ภรรยา) ข้าพเจ้า จะรักสัตย์ซื่อต่อกันและกัน ทั้งในยามสุ ขหรื อ
ทุกข์ ยามร่ ารวยหรื อยากจน จนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน” คาปฏิญาณนี้ แม้จะมีขอ้ ความง่าย ๆ
แต่ก็เป็ นข้อเตือนใจที่ดียงิ่ ให้คู่บ่าวสาวรักใคร่ กลมเกลียวตราบเท่าวันตาย มีแต่พระคุณและความรักของ
พระเจ้าเท่านั้น ที่อาจช่วยให้คู่บ่าวสาว รักษาคามัน่ สัญญานี้ได้ตลอดไป
พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างชายและหญิง ทรงสั่งให้เขาสมรสเป็ นเนื้ อหนังอันเดียวกัน และพระองค์
ก็ทรงเป็ นผูท้ ี่ช่วยให้ชายหญิงอยูร่ ่ วมกันโดยปกติสุขตลอดไป
สายทองและมโนอาจทะเลาะกันบางครั้งบางคราว จงอย่าให้บุคคลภายนอกไปยุง่ เกี่ยวกับเขา
ปล่อยให้เขาทั้งสองปรับปรุ งตัวเอง โดยการทรงช่วยของพระเจ้า การทะเลาะนั้นก็จะเป็ นเหตุทาให้เขา
ทั้งสองเข้าใจกันดียงิ่ ขึ้น และรักกันมากยิง่ ขึ้นทุกวัน
ไม่มีเคล็ดลับใดที่จะช่วยให้การทะเลาะยุติลงได้ แต่มีคาสอนที่ดีหลายข้อ ซึ่ งท่านอาจนาไปใช้
ให้เป็ นประโยชน์ เช่น “คาตอบอ่อนหวาน กระทาให้ความโกรธผ่านพ้นไป” “จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่า
ทาบาป อย่าให้ถึงตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู”่ เป็ นต้น การพยายามป้ องกัน ไม่ให้การแบ่งแยกอัน
เนื่องจากการทะเลาะเกิดขึ้น ควรจะเป็ นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ าย แต่ภรรยาควรจะรับผิดชอบหน้าที่น้ ี
โดยตรง ในการสมานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้ นขึ้น เมื่อมีการทะเลาะเกิดขึ้นคราวใด
หล่อนควรจะทุ่มเทความรัก สติปัญญา และการเสี ยสละทุกอย่าง เพื่อให้การทะเลาะนั้นยุติลง แล้ว
14

เสริ มสร้างความเข้าใจใหม่ข้ ึน ความรักมีอานุภาพดุจโลหิ ต ซึ่ งบารุ งรักษาส่ วนสึ กหรอ ให้สมบูรณ์
แข็งแรงขึ้น เมื่อภรรยายินดีทาหน้าที่ดงั กล่าวนี้ ผลการทะเลาะทุกครั้ง จะเสริ มสร้างความรักให้ใหม่แก่
เขาทั้งสอง
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บทที่ 3
ยามเจ็บป่ วย
ความเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องแรกเรื่ องหนึ่ง ที่นาความตื่นตระหนกตกใจ มาสู่ ชายหญิงที่แต่งงานใหม่
ๆ เป็ นอันมาก และความเจ็บป่ วยติดต่อกันบ่อย ๆ ก็เป็ นสิ่ งทดลองใจอย่างใหญ่หลวงแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่อ
มโนเจ็บป่ วยลง ในสองสามอาทิตย์หลังจากแต่งงาน สายทองรู ้สึกเป็ นทุกข์กงั วลมาก เพราะด้วยความ
ตระหนกตกใจประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เธอไม่ทราบว่าจะช่วยสามีได้โดยวิธีใด ทั้งไม่ทราบว่าจะ
ปลอบโยนหรื อหนุนใจเขาอย่างไรด้วย
เธอสังเกตเห็นมโนหลับตานอนนิ่งอยูบ่ นเตียงตลอดเวลา
บางครั้งบางคราวก็ได้ยนิ เสี ยงครวญครางน่ากลัว สร้างความว้าวุน่ ใจให้แก่สายทองมากขึ้น
สายทองเริ่ มเข้าใจถึงความหงอยเหงาอย่างสุ ดซึ้ ง ในยามสามีป่วย เธอและสามีเคยพะเน้าพะนอ
คลอเคลียกันตลอดมาด้วยความรัก จนไม่อยากจะคิดถึงคนอื่น หรื อคิดอยากจะมีเพื่อนภายนอกเลย ถ้า
มโนกาลังจะตาย เธอจะทาอย่างไร ควรจะไปเรี ยกหมอมาหรื อไม่ เธอจะรู ้ได้อย่างไรว่า ควรจะเรี ยกหมอ
มาทันทีหรื อรอให้คนป่ วยมีอาการดีข้ ึนก่อน กลุม้ กลุม้ ทาไมหนอคุณแม่ของเธอ มิได้อยูใ่ นละแวกนี้ จะ
ได้ช่วยเป็ นธุ ระจัดการให้สักที
ทันใดนั้น เธอคิดถึงภรรยาของศิษยาภิบาลขึ้น หล่อนอาศัยอยูใ่ กล้ ๆ นี้เอง เธอรี บวิง่ ไปขอความ
ช่วยเหลือ ด้วยความดีใจและกลัวระคนกัน
นางอนันต์ ภรรยาของศิษยาภิบาล เป็ นสุ ภาพสตรี ที่มีใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีประสบการณ์ในชีวติ
สมรสมากแล้ว จึงปลอบโยนเธอให้มีใจสงบลง และให้คาแนะนาว่า
“เธอสามารถทราบชนิดของโรคบางอย่างได้” หล่อนบอก “และเธอควรจะมีความรู ้เกี่ยวกับโรค
เหล่านี้บา้ ง เช่น คนเป็ นโรคไข้มาลาเรี ย มักจะตัวสัน่ เป็ นไข้ มีความร้อนสู ง โรคไทฟอย จะทาให้ผปู ้ ่ วย
ตัวร้อน มีอาการไข้ยดื เยื้อเป็ นเวลานาน ไข้เด็งเก้ ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนื้อและเจ็บคอ โรคบิดจะทาให้ปวดท้องมาก บางครั้งถ่ายออกมาเป็ นเลือด วรรณโรคมักเริ่ มด้วย
อาการออกเหงื่อในเวลากลางคืนและไอ....”
“ได้โปรดเถิด” สายทองร้องวิงวอน “อย่าเล่าเรื่ องน่ากลัวเหล่านี้ให้ฟังเลย ดิฉนั ไม่อยากรู ้เรื่ อง
เหล่านี้”
“น้องรัก” ภรรยาของศิษยาภิบาลกล่าวอย่างใจเย็น “อย่ากลัวหรื อตกใจต่อโรคภัยไข้เจ็บเลย ทุก
คนจะต้องล้มเจ็บบางครั้งบางคราว และมีนอ้ ยคนที่ตายเพราะความเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ การมีความรู ้
เกี่ยวกับอาการของโรคบางอย่าง จะทาให้คุณไม่ตอ้ งตกใจกลัวจนเกินไป ส่ วนมากโรคต่าง ๆ จะแสดง
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อาการของมันออกมา หากคุณรู ้จกั ปฐมพยาบาลในทางที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้อาการป่ วยทุเลาได้ง่าย แต่
ยาขนานดีที่สุด คือความรักและความเชื่อมัน่ ในพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ไม่ปรารถนาให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่ง
เจ็บป่ วย และพระองค์ทรงรักษาคนป่ วยทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ พระองค์จะทรงรักษาสามีของคุณด้วย
และอาการป่ วยของสามีของคุณก็จะดีข้ ึน หากคุณและสามีไม่มีความกลัว แต่เชื่อมัน่ ในพระเจ้าด้วยกัน ดู
นี่แน่ะ ฉันจะให้ปรอทวัดไข้แก่คุณอันหนึ่ง หากคุณวัดดูความร้อนของสามีคุณ ว่ามีความร้อนสู งกว่า
100 ฟาเรนไฮท์ คุณก็ควรไปเชิญนายแพทย์มาตรวจดู หากมีความร้อนน้อยกว่านั้น ก็ให้สามีของคุณ
พักผ่อน เตรี ยมอาหารที่ยอ่ ยง่ายให้แก่เขา แล้วเขาก็จะรู ้สึกดีข้ ึนเอง”
นางอนันต์เป็ นที่ปรึ กษาที่ดีมาก นางยังแนะนาให้สาย
ทองทราบว่า เมื่อมีการเจ็บป่ วยเกิดขึ้นที่บา้ น เธอควรจะรักษา
ความสะอาดให้บา้ นให้ดีที่สุด เช่นหมัน่ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เสื้ อผ้า
ผ้าเช็ดตัว หมัน่ ทาความสะอาดห้องนอนเป็ นต้น อาหารที่จะให้
สามีน้ นั ควรจะเป็ นอาหารที่ยอ่ ยง่าย พยายามให้ดื่มน้ ามะนาว
มาก ๆ ควรต้มน้ าดื่มแล้วปิ ดฝาให้มิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้ องกันเชื้อ
โรคติดต่อ และควรชาระท่อน้ าหรื อร่ องน้ าในบ้านด้วยยาฆ่าเชื้อ
โรคด้วย เขาทั้งสองปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนางทุกอย่าง การมุง้
ในเวลานอน เพื่อป้ องกันยุงซึ่ งจะนาโรคมาเลเรี ยและโรคอื่น ๆ
มาให้ และยังได้ไปรับการฉี ดวัดซี นเพื่อป้ องกันโรคอหิ วาต์และไทฟอยด้วย
สายทองรู ้สึกขอบคุณนางอนันต์ผมู ้ ีประสบการณ์มากกว่าเธอ และให้คาแนะนาที่ดีแก่เธอหลาย
อย่าง “อย่าวิง่ ไปหาหมอทันที เมื่อมีการเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อย” นางอนันต์เตือนเสมอ “สามีของคุณยังจะ
ประสบความเจ็บป่ วยที่ร้ายแรงกว่านี้อีกหลายเท่า ในวันข้างหน้า เมื่อนั้นแหละคุณจึงจะทราบว่า สามี
ของคุณป่ วยหนักจริ ง ๆ และคุณไม่อาจจะช่วยอะไรเขาได้เลย แต่จงจาไว้เถิดว่า หากคุณทราบสาเหตุ
ของความเจ็บป่ วย คุณก็หาทางรักษาให้หายได้ง่าย ๆ อย่าซื้ อยาโดยไม่ได้รับการแนะนาจากนายแพทย์
จงเลือกหมอที่ดีที่สุดสักคนหนึ่ง แล้วไปหาหมอคนนั้นเป็ นประจา และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของหมอ
อย่างเคร่ งครัดด้วย สตรี บางคนชอบเปลี่ยนหมอรักษาบ่อย ๆ และชอบทดลองยาหลายขนาดในเวลา
เดียวกัน การปฏิบตั ิเช่นนี้ เสี่ ยงอันตรายมาก หากคุณต้องการจะมีสุขภาพดี คุณต้องรับประทานอาหารที่
เป็ นประโยชน์ ปรุ งอย่างดี และรับประทานสม่าเสมอ” ตลอดเวลาที่ฟังคาแนะนาของนาง สายทองเริ่ ม
เห็นความสาคัญของการเป็ นภรรยาที่ดี เพราะชีวิตสมรสมิใช่เป็ นเกมส์สนุกชัว่ คราวแต่เป็ นการผูกพันใน
ความรักและเป็ นหน้าที่ตลอดชีวติ
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บทที่ 4
เตรียมตัวเป็ น “คุณพ่อ” “คุณแม่ ”
วันหนึ่งนางอนันต์ยนื่ หนังสื อ เกี่ยวกับสุ ขลักษณะอนามัยให้สายทองเล่มหนึ่ง พร้อมกับยิม้
อย่างมีเลศนัย แล้วกล่าวว่า “โบราณท่านว่า “มารดาเป็ นแพทย์ผปู้ ระเสริ ฐของครอบครัว” จงจาคานี้ไว้
และเตรี ยมตัวให้พร้อม”
สายทองจ้องดูนางครู่ หนึ่งด้วยความไม่เข้าใจ แต่เมื่อนึกถึงความหมายได้ แก้มของเธอก็แดงกล่า
ด้วยความเหนียมอาย
บุตรคนแรก เป็ นสัญลักษณ์อนั เด่นชัดที่สุด ที่ส่อให้เห็นพระพรในชีวิตสมรส ผูท้ ี่สมรสแล้ว
ภายในสองปี ควรประสบความชื่นชมยินดีจากการได้บุตรแรก การหลีกเลี่ยงไม่ให้มีบุตรในตอนต้นโดย
เจตนา อาจเป็ นการเสี่ ยงต่ออันตราย ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตสมรส ซึ่ งบัน่ ทอดความสุ ขของสามีภรรยา
ตลอดไปก็ได้ ผูท้ ี่รักกันอย่างแท้จริ ง ย่อมหาทางรักษาความรักนั้นไว้ และบุตรที่เกิดจากความรักย่อม
เป็ นสายสัมพันธ์ ที่ผกู มัดความรักของบิดามารดาให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เขาทั้งสองจะเริ่ มเรี ยนรู ้การรักคน
อื่นซึ่ งเป็ นเชื้อสายของตนเองอย่างสุ ดซึ้ ง นอกเหนือจากการรักซึ่ งกันและกันฉันสามีภรรยา
สายทองและมโนจะมีความสุ ขใจมาก หากตกลงใจเรี ยบร้อยก่อนแต่งงานเกี่ยวกับการมีบุตร แต่
เราเชื่ อว่า เขาทั้งสองปรารถนาจะได้บุตรเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้
เพื่อจะให้เชื้ อสายที่สืบต่อมามีสุขภาพดี เขาทั้งสอง
จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เกี่ยวกับสุ ขภาพของตน หากสื บ
ทราบว่าครอบครัวฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีโรคติดต่อ หรื อมีโรคเรื้ อรัง
ก่อนที่เขาทั้งสองจะสมรสกัน ก็ควรได้รับการตรวจสุ ขภาพ
อย่างละเอียดจากนายแพทย์เสี ยก่อน
เพราะบิดามารดาที่มี
สุ ขภาพไม่ดี
จะเป็ นเหตุทาให้บุตรที่คลอดออกมาอ่อนแอ
บางครั้งยังเป็ นอุปสรรค์ต่อการตั้งครรภ์ดว้ ย ทาให้สามีภรรยา
ต้องผิดหวังมาก ฉะนั้น หากมีเรื่ องเหล่านี้เกิดขึ้น จงรี บปรึ กษา
นายแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ เพื่อขจัดปั ญหายุง่ ยากตั้งแต่เนิ่ น ๆ
เมื่อสตรี ทุกคนเริ่ มตั้งครรภ์ หล่อนทราบได้ทนั ที โดยสังเกตจากการหยุดชงักของประจาเดือน
และอาการไข้แปลก ๆ ในเวลาเช้า เช่นอาเจียน วิงเวียนศีรษะ เป็ นต้น เมื่อมีอาการดังกล่าวผูท้ ี่เป็ นภรรยา
ควรปรึ กษาหมอทันที เพื่อเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับบุตรที่กาลังจะวิวฒั นาการขึ้นมาทุกขณะ การ
18

รักษาสุ ขลักษณะอนามัยที่ดีของมารดา จะช่วยให้บุตรที่คลอดออกมาแข็งแรงมีสุขภาพดี ในระหว่างที่
ตั้งครรภ์ มารดาควรจะให้นายแพทย์ตรวจฟัน วัดความดันโลหิ ต และควรระมัดระวังในเรื่ องอาหาร
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และประการสาคัญที่สุด จงถวายบุตรนั้นให้อยูใ่ นความอารักขาของ
พระเจ้าตั้งแต่ยงั อยูใ่ นครรภ์ การไปให้นายแพทย์ตรวจสุ ขภาพนั้น ก็ควรทาอย่างสม่าเสมอจนกระทัง่ ถึง
เวลาคลอดบุตร มารดาบางคนต้องสู ญเสี ยบุตรที่รักไป เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด ซึ่งความจริ งหาก
หล่อนปรึ กษาหารื อกับนายแพทย์เป็ นประจา เรื่ องร้ายนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น
การคลอดบุตร มิใช่เป็ นเรื่ องน่าสะพรึ งกลัวแต่ประการใด เพราะเป็ นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ จงอย่าหวาดผวาต่อคาเล่าลือต่าง ๆ จากสตรี อื่น ที่พดู ถึงความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตร
และจงอย่าคุยถึงเรื่ องนี้กบั ผูใ้ ด แต่จงมีความมัน่ ใจในตัวเองว่าเป็ นตนมีสุขภาพดี และทุกอย่างปกติ
เรี ยบร้อย โดยประกอบกิจวัตรประจาวันตามปกติอย่างสบายใจ และสบายกาย แล้วมอบทุกอย่างให้อยู่
ในการทรงนาของพระเจ้า หากหล่อนคิดและกังวลเสมอว่า การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จะทาให้ลม้
ป่ วยลงเป็ นแน่ ความกลัวนั้นจะทาให้หล่อนป่ วยไข้ลงจริ ง ๆ สตรี ที่แข็งแรงย่อมจะควบคุมสถานการณ์
ทุกอย่างได้ดีในระหว่างนี้ เมื่ออาการไม่สบายกายไม่สบายใจสองสามอาทิตย์ผา่ นพ้นไป ทุกอย่างจะเริ่ ม
กลับคืนมาสู่ ปกติ ร่ างกายของหล่อนจะสมบูรณ์ข้ ึน ในที่สุดหล่อนก็ช่วยให้แผนการการทรงสร้างอัน
อัศจรรย์ของพระเจ้า ในร่ างกายของหล่อนสาเร็ จทุกประการ ทาให้หล่อนเข้าใจถึงความยากลาบาก และ
คุณค่าของการมีประจาเดือนทุกเดือน ได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งแท้จริ งความยากลาบากนั้น ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ปรากฏการณ์อนั อัศจรรย์น้ ี
สาหรับผูเ้ ป็ นสามี ความรู ้สึกที่วา่ ตนกาลังจะเป็ นบิดาก่อให้เกิดความภูมิใจและความถ่อมใจ
ระคนกัน ที่ภูมิใจก็เพราะตนจะได้เชื้ อสายสื บตระกูล และที่ถ่อมใจก็เพราะตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ประชากรใหม่ที่กาลังจะบังเกิดในโลก วาระนั้น ความสุ ขภาพนิ่มนวล และความปรารถนา จะคุม้ ครอง
รักษาศรี ภรรยาจะท่วมล้นในจิตใจของเขา ดังที่ไม่เคยมีมาก่อน
การมีบุตรในชีวติ สมรส จะเพิ่มพูนความรู ้สึกขึ้น ความรัก ความภูมิใจ และความเคารพนับถือ
ให้มีมากยิง่ ขึ้น พระเจ้าทรงสนพระทัยต่อการสื บตระกูลของมนุษย์ท้ งั หลายมาก พฤติกรรมในทางกาม
รมณ์ซ่ ึ งนาความสุ ขสาราญใจมาสู่ มนุษย์ หากอยูใ่ นขอบข่ายแห่งความรักของชีวติ สมรสอันบริ สุทธิ์ แล้ว
จะกลับกลายเป็ นพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็ นแหล่งกาเนิ ดของชีวติ ใหม่ในโลกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
รัก และเกียรติยศของสามีและภรรยาทั้งหลาย
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บทที่ 5
การคุมกาเนิด
สัญชาติญาณแห่งการเพิ่มพูนและสงวนเชื้อสายมนุษย์ อันเป็ นหัวใจแห่งความลึกลับของชีวติ
สมรส เป็ นของประทานอย่างหนึ่งจากพระเจ้า เพราะสัญชาติญาณในเบื้องแรกนี้ เอง ได้เป็ นแรงดึงดูด
ให้มโนและสายทองมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
จากบิดา
มารดาไปผูกพันกันเยีย่ งสามีภรรยา พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างให้ชายหญิงมีความแตกต่างกัน เพื่อจะให้
มนุษย์ถวายเกียรติยศแก่พระองค์
โดยความสัมพันธ์ต่างเพศนั้น
แต่บางครั้งพระองค์ได้รับ
ความอัปยศอดสู มาก เพราะความประพฤติอนั มิชอบของมนุษย์ท้ งั หลาย
ในการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขของสายทองและมโน เขาทั้งสองได้ต้ งั สัตย์ปฏิญาณว่า จะยึดถือ
พระประสงค์ของพระเจ้าเป็ นใหญ่เสมอ จึงได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระองค์ ซึ่ งได้ทรงสั่งให้มนุษย์เป็ น
ประการแรกว่า “จงบังเกิดทวีมากขึ้น ทัว่ ทั้งแผ่นดิน”
การทวีพนั ธ์ให้มากขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้า เป็ นจุดประสงค์ประการแรกและประการ
สาคัญที่สุดของการร่ วมเพศ บุตรที่คลอดด้วยความรักและความสุ ขเหล่านี้ เป็ นดุจเถาว์ไม้อ่อน ใน
อุทยานของครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความผาสุ ก แต่การร่ วมเพศทุกครั้ง มิได้ทาให้เกิดการปฏิสนธิ เสมอ
ไป ดังนั้นพฤติกรรมในทางกามรมณ์ ก็เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่สาแดงให้เห็นความรัก ความไว้วางใจ
ซึ่ งกันและกัน ระหว่างสามีและภรรยาด้วยความสุ ขสาราญที่ได้จากพฤติกรรมนี้ ก็จะช่วยให้เขาทั้งสอง
แข็งแรง ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ จิตแพทย์ได้ให้คาแนะนาเพื่อเตือนใจเราว่า การร่ วมเพศมากเกินไป
หรื อน้อยเกินไป จะเป็ นด้วยอุปสรรคขัดขวาง หรื อด้วยฝื นใจตนเองก็ตาม เป็ นสาเหตุสาคัญประการ
หนึ่ง ที่ทาให้เกิดความยุง่ ยากลาบากในชีวติ สมรส ฉะนั้นเรื่ องการร่ วมเพศ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากเรื่ อง
หนึ่งในชีวติ สมรส ซึ่งสามีภรรยาจะต้องตกลงให้เรี ยบร้อย สามีไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับภรรยาของเขาได้ แต่
สามีภรรยาที่รักกันอย่างแท้จริ งย่อมคานึงถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ าย และตอบสนองความต้องการ
แก่กนั และกันเสมอ ด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั
การมักมากในกามรมณ์ เป็ นความผิด ไม่แตกต่างกับการโลภมากในอาหารและเครื่ องมึนเมา
ต่าง ๆ การร่ วมเพศที่ถูกต้อง จะต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ าย อันเป็ นผลนามาซึ่ งความรัก
ความยินดี สามีที่ฝืนใจภรรยาเสมอ จะไม่ประสบความสุ ขอย่างแท้จริ งในกามคุณที่เขาทั้งสองพึงจะ
ได้รับเลย
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ปู่ ย่าตายายบางท่าน เคยคิดว่า กามรมณ์เป็ นเรื่ องที่สกปรกน่าบัดสี ความคิดเช่นนี้กาลังจะสู ญ
สลายไปทุกที เพราะพระเจ้าทรงเป็ นผูต้ ้ งั กามวิสัยนี้ข้ ึน เพื่อสงวนไว้ซ่ ึ งพงค์พนั ธ์ของมนุษย์กามรมณ์จึง
เป็ นเรื่ องที่สกปรกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจปั จจุบนั ทาให้คนเป็ นจานวนมากไม่อาจจะ
มีครอบครัวที่ใหญ่โตได้ เพราะทุกคนต้องการจะให้ครอบครัวมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีพอสมควร
แต่การที่จะเลี้ยงดูบุตรหลายคนให้ดีก็ยอ่ มหมายถึงการเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกหลายเท่าด้วย โดยเหตุน้ ี เมื่อเริ่ ม
ชีวติ สมรสใหม่ ๆ สายทองและมโนก็คานึงถึงปั ญหานี้ทนั ทีวา่ เขาพวกเขาควรจะมีบุตรกี่คน
เมื่อสายทองยังเรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย เธอเคย
ช่วยหน่วยสังคมสงเคราะห์ ออกไปช่วยเหลือคนยากจน
ในสถานที่ต่าง ๆ เธอพบปั ญหาเด็กขาดอาหาร และเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เสมอ ซึ่ งเป็ นเหตุเพียงพอ ที่จะทาให้
เขาทั้งสองต้องนึกถึงขนาดของครอบครัว ที่เขาจะมีใน
อนาคต มารดาที่มาขอรับการสงเคราะห์จากคลีนิคของ
มหาวิทยาลัยนั้น ส่ วนมากมีบุตรมาก บ้างให้กาเนิดบุตร
ทุกปี แต่มีเด็กน้อยคนที่รอดชีวติ ครอบครัวที่มีบุตรสอง
สามคน
ก็ได้เพิ่มภาระความยุง่ ยากให้แก่มารดามาก
พอแล้ว สามีที่คานึงถึงภรรยาและปั ญหาด้านต่าง ๆ จึงรู ้จกั ห้ามตนไม่ให้อารมณ์แห่งความใคร่ เป็ นเหตุ
นาเรื่ องน่าเศร้ามาสู่ ครอบครัวสายทองเคยพบเรื่ องน่าสมเพชของมารดาหลายคน ที่ให้กาเนิดบุตรด้วย
ความไม่เต็มใจ และอุม้ มาคลีนิคด้วยความฝื นใจ เธอทราบว่า มารดาเหล่านี้จะเลี้ยงดูบุตรให้ดีไม่ได้อย่าง
แน่นอน สมมุติวา่ มีบุตรในครอบครัวหกเจ็ดคน ต่างมีสุขภาพดี แต่การหาอาหารสาหรับเลี้ยงดูบุตร
มากมายเหล่านี้ ก็ยงั เป็ นภาระหนังอึ้งอยูน่ นั่ เอง จึงไม่เป็ นการแปลกอะไร ที่เด็กจานวนมากต้องถูก
ทอดทิง้ และเสี ยชีวติ บ้างต้องให้แก่คนอื่น ที่สนใจจะให้ความอุปการะ
สายทอง และเพื่อนของเธอต่างศึกษาเรื่ องนี้ อย่างถี่ถว้ นความสงสารมารดาผูย้ ากจนเหล่านั้นที่
ต้องทนกล้ ากลืนความขมขื่นตลอดเวลา ได้ท่วมท้นจิตใจพวกเธอ แต่พวกเธอก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนัก
เพียงแต่จาเหตุน่าเศร้าเหล่านี้ ไว้ เป็ นบทเรี ยนแก่ชีวติ ของตนเอง ว่าเมื่อมีครอบครัวแล้ว จะต้องหาทาง
คุมกาเนิดไว้ล่วงหน้า เพื่อจะสามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างดีที่สุด ให้ทารกที่เกิดมาได้เริ่ มต้นชีวิตที่ดี
พอควร มีอาหารเพียงพอ และมีโอกาสได้รับการศึกษาดี ในกาลข้างหน้า
เมื่อแต่งงานแล้ว สายทองพบว่า มโนสามีของเธอ ก็สนใจในเรื่ องการคุมกาเนิดด้วย ด้วยความ
กระตือรื อร้นอยากเป็ นสามีที่ดี ก่อนวันสมรสมโนไปปรึ กษาแพทย์หญิงที่แต่งงานแล้ว เกี่ยวกับปั ญหานี้
และคาแนะนาต่าง ๆ หลายประการ ดังนั้นเขาจึงมีความรู ้บางอย่างเกี่ยวกับชีวติ สมรส และรู ้จกั คานึงถึง
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ภรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่ เป็ นการตัดทอนปั ญหาข้อสงสัยของเขา เกี่ยวกับวิธีทาให้ภรรยามีความสุ ข
สายทองรู ้สึกซาบซึ้ งในความรักของสามีมาก จึงได้มอบความไว้วางใจทุกอย่างให้แก่สามีดว้ ยความยินดี
เขาทั้งสองหารื อด้วยกัน เกี่ยวกับอนาคตของบุตร และอธิ ษฐานร่ วมกัน เผือ่ เรื่ องนี้ เป็ นประจา
หลายเดือนผ่านพ้นไปมโนก็พร้อมที่จะช่วยภรรยา ในการบริ หารร่ างกายอย่างสม่าเสมอ การจัดอาหารที่
ถูกต้อง และการพักผ่อนหย่อนใจในทางที่ควรจึงเป็ นที่เชื่อได้วา่ บุตรที่คลอดมานั้น จะได้รับความเอาใจ
ใส่ อย่างเพียงพอ ในบ้านที่เพียบพร้อมไปด้วยความรัก
แต่เขาทั้งสองจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่า บุตรที่รักจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างดีที่สุดจากมารดา
เป็ นเวลาอย่างน้อยหนึ่งหรื อสองปี เต็ม ๆ ก่อนที่มารดาจะแบ่งความสนใจนั้น ให้แก่บุตรคนที่จะคลอด
ออกมาอีก เขาทั้งสองจะแน่ใจได้อย่างไรว่า สุ ขภาพของมารดาจะแข็งแรงและสมบูรณ์ดีพอ ก่อนที่จะให้
กาเนิดบุตรคนต่อไป นอกจากนั้น เขาทั้งสองก็ตอ้ งการเวลาเพียงพอสาหรับปรับปรุ งตัวในเรื่ องเพศด้วย
เพื่อทั้งสองฝ่ ายจะมีความสุ ขและความพึงพอใจ จากการอยูด่ ว้ ยกันอย่างใกล้ชิด ซึ่ งเป็ นผลของการเรี ยนรู ้
ทีละน้อย ทีละน้อย มโนใช่วา่ เป็ นคนมักมากในการกินดื่มและในทางกามรมณ์ไม่ แต่เพราะเขารักสาย
ทองมาก จึงคานึงถึงเธอมากเสมอ และโดยเหตุเหล่านี้เอง การจากัดจานวนบุตรในครอบครัวจึงได้อุบตั ิ
ขึ้น
การจากัดจานวนบุตรในครอบครัว อาจจะกระทาได้หลายวิธี เช่นโดยงดการร่ วมเพศเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง แต่มีสามีภรรยาจานวนน้อยมากที่สามารถปฏิบตั ิได้เช่นนั้น เพราะร่ างกาย จิตวิญญาณ
ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในการทาให้ชีวติ มีความสุ ข หากเราฝื นกฏที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ คือบังคับไม่ให้รับ
ความสุ ข และการปลดปล่อยความตึงเครี ยดทางด้านเพศ ฉันสามีภรรยาเสมอแล้ว ความผิดหวัง และ
อารมณ์ฉุนเฉี ยวก็จะเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นการทาลายความสุ ขในชีวติ สมรสอย่างร้ายแรง แต่ท้ งั นี้มิได้
หมายความว่า จะงดเว้นการร่ วมเพศบางครั้งบางคราว ในชีวติ สมรสไม่ได้เลย กระนั้นก็ตาม การงดเว้น
ดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลเพียงพอ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และตามการเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ผูท้ ี่ประสงค์จะได้บุตรตามจานวน และระยะห่างดังที่ตนต้องการ อาจปรึ กษากับนายแพทย์ที่
สถานพยาบาลคุมกาเนิดหรื อในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ได้ ท่านจะได้รับคาอธิ บาย และคาแนะนาที่ดี
เกี่ยวกับการคุมกาเนิดโดยวิธีต่าง ๆ หากท่านไม่อาจจะปรึ กษานายแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็
ควรไปขอคาแนะนาจากนายแพทย์ซ่ ึ งเป็ นคริ สเตียน นายแพทย์คริ สเตียนเหล่านั้นจะแนะนาเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดที่ปลอดภัยให้ ผูใ้ ช้เวชภัณฑ์คุมกาเนิ ดนี้ ควรระมัดระวังในเรื่ องสองประการ คือประการแรก
ผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนายแพทย์อย่างเคร่ งครัด และจะต้องติดต่อกับสถานพยาบาลเสมอ
ประการที่สอง จะต้องรักษาความสะอาดให้ดีที่สุด เวชภัณฑ์ใดที่จะใช้ภายในร่ างกาย จะต้องผ่านการฆ่า
เชื้อโรคเสี ยก่อน
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สามีภรรยาที่ตอ้ งการคุมกาเนิ ด จะต้องคานึงถึงสภาพการณ์ทุกอย่างของครอบครัว เช่นสุ ขภาพ
ของตนเอง ความมัน่ คงฝ่ ายเศรษฐกิจ สุ ขภาพ และจานวนของบุตรด้วย คริ สเตียนทุกคนไม่ควร
คุมกาเนิดเพียงเพราะการเห็นแก่ตวั หรื อเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ของการคลอดบุตรเท่านั้น แต่จะต้อง
กระทาด้วยใจอธิ ษฐาน และด้วยความเชื่อตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เพราะเด็กทุกคนประกอบด้วย
วิญญาณที่มีชีวติ เป็ นของขวัญและมรดกซึ่ งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์
แม้การคุมกาเนิ ดจะช่วยจากัดจานวนบุตรในครอบครัวได้แต่ในบางครั้ง ความพลั้งพลาดอาจจะ
เกิดขึ้น เป็ นเหตุให้ภรรยาต้องตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตร ในกรณี เช่นนี้ ผูเ้ ป็ นบิดาและมารดาพึงอย่าคิด
ทาลายชีวติ ทารกเป็ นอันขาด นอกจากนายแพทย์เห็นว่า จาเป็ นต้องทาลายชีวติ ทารกเพื่อสงวนชี วติ
มารดาไว้ เพราะพระเจ้าทรงเป็ นเจ้าของชีวติ ทุกคน ที่บงั เกิดในโลก พระองค์จะทรงอวยพรชีวติ นั้น ตาม
วิธีของพระองค์
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บทที่ 6
ทรัพย์ สินในครอบครัว
เมื่อบิดาของมโนแต่งงาน ท่านได้ทาสัตย์สาบานต่อเจ้าสาวในพิธีมงคลสมรสว่า “ทรัพย์สินทุก
อย่างที่ขา้ ฯ มี จะเป็ นของเธอด้วย”
แม้มโนจะเกิดในยุคสมัยใหม่ แต่ในพิธีมงคลสมรสของเขา เขาก็ทาสัตย์สาบานกับเจ้าสาว
เช่นเดียวกันว่า “ทรัพย์สินทุกอย่างที่ขา้ ฯ มี ข้าฯ จะแบ่งให้เธอใช้” ทั้งนี้หมายความว่า ในชีวติ สมรสของ
ทุกคน สามีภรรยาจะต้องแบ่งสันปั นส่ วนทรัพย์สินเงินทอง แก่กนั และกัน ไม่วา่ เงินทองนั้นจะเป็ นเพียง
เงินเดือนเล็กน้อย หรื อทรัพย์สินนั้นจะเป็ นเพียงเตียงนอนหนึ่งตัว และเครื่ องใช้ในครัวบางชิ้นก็ตาม
การแบ่งกัน มิได้หมายความว่า จะต้องแบ่งทรัพย์สินเงินทองให้แก่สามีและภรรยาเท่า ๆ กัน แต่
หมายความว่า สามีและภรรยาควรตกลงกัน ในเรื่ องการจักจ่ายใช้สอยทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้
วิธีที่ดีที่สุด ในการค้ าประกันความมัน่ คงของเศรษฐกิจในครอบครัว คือการถวายสิ บลดจาก
รายได้ทุกอย่างให้แก่พระเจ้า หากท่านปฏิบตั ิเช่นนี้อย่างสัตย์ซื่อทุกเดือน พระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่าน
ในการใช้จ่ายทรัพย์สินที่เหลือ และจะเป็ นการเตือนใจให้สามีภรรยาทราบว่า เงินที่เหลือจากการถวาย
สิ บลดทั้งหมดนั้น เป็ นของประทานจากพระเจ้า พวกเขาจะต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ ท่านอาจถวายเงินสิ บลดแก่พระเจ้าในรายการต่าง ๆ เช่น เพื่อโบสถ์ หรื อเพื่องานประกาศ
พระกิตติคุณ จงแยกเงินถวายสิ บลดออกต่างหากทุกเดือน เพื่อเป็ นการแน่ใจว่า ท่านจะไม่บกพร่ องใน
เรื่ องถวายทรัพย์แก่พระเจ้า กฎการแบ่งทรัพย์สินขึ้นอยูก่ บั ความเห็นชอบของสามีภรรยา โดยทัว่ ไปสามี
ภรรยาจะทางบประมาณรายจ่ายประจาเดือน โดยคิดประมาณว่า จะต้องใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ อย่างละ
เท่าไร เช่น เริ่ มต้นจากเงินถวายสิ บลด ค่าอาหาร ค่าเสื้ อผ้า ค่าภาษี ค่าประกันภัยหรื อประกันชีวติ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบันเทิง เงินฝากออมสิ นเป็ นต้น ท่านยิง่ มีเงินเดือนน้อยเท่าไร ก็ตอ้ งจัดงบประมาณ
รายจ่ายด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น มีสามีภรรยาจานวนไม่นอ้ ยที่ฝ่ายหนึ่งระมัดระวังในการใช้
จ่าย แต่อีกฝ่ ายหนึ่งไม่สนใจเลย ฉะนั้นการตกลงเห็นชอบด้วยของทั้งสองฝ่ าย เกี่ยวกับการใช้จ่าย จึงเป็ น
มูลฐานแห่งความสงบสุ ข และความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
บิดาของมโนได้ให้คาเตือนที่มีค่ายิง่ แก่มโนว่า “จงกลัวการเป็ นหนี้ เหมือนกับกลัวขโมย” ถ้าผู้
เป็ นบิดาทุกคนจะเตือนบุตรเช่นนี้เสมอ ก็คงจะดีไม่นอ้ ย
มโนและสายทองรู ้สึกว่า คาเตือนนี้ได้ช่วยให้เขารู ้จกั ใช้จ่ายได้ดียงิ่ ขึ้น พวกเขาไม่ซ้ื อในสิ่ งที่ตน
ซื้ อไม่ได้ แม้เพื่อนหลายคนจะชักชวนให้ซ้ื อบางอย่าง โดยวิธีผอ่ นส่ ง ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันในปั จจุบนั แต่
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เขาทั้งสองไม่เคยปฏิบตั ิตาม ครอบครัวทั้งสองฝ่ ายของมโนและสายทองต่างระมัดระวังในเรื่ องใช้จา่ ย
มากในคราวที่เขาทั้งสองแต่งงาน ครอบครัวทั้งสองฝ่ ายมิได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป จึงมีเงินเหลือเล็กน้อย
สาหรับให้เขาทั้งสองเริ่ มต้นครอบครัวใหม่ ซึ่ งเขาทั้งสองก็เก็บเงินนั้นไว้ในธนาคารออมสิ นและในทุก
ๆ เดือนพวกเขาจะนาเงินจานวน 50 บาท หรื อ 100 บาทจากงบประมาณรายได้ ไปฝากไว้ในออมสิ น
เสมอ เงินสะสมจานวนเล็กน้อยก็เพิ่มจานวนมากขึ้นทุกที มโนจึงมีความมัน่ ใจได้วา่ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น
เกิดขึ้นในครอบครัว เขาจะสามารถเบิกเงินที่สะสมนี้ ออกมาใช้ได้
ในระยะต้นของชี วติ สมรส สายทองพบปั ญหาเกี่ยวกับการทางานรับจ้าง เพราะเธอจบวิชา
การศึกษา และขณะนั้นมีตาแหน่งครู วา่ งในโรงเรี ยนคริ สเตียนแห่งหนึ่ง เนื่องจากครู คนหนึ่งป่ วย ทาการ
สอนต่อไปได้ เธอไม่อาจตัดสิ นใจได้วา่ ควรจะรับจ้างสอนในโรงเรี ยนนั้นหรื อไม่
สายทองและมโนได้ถกเถียงด้วยปั ญหานี้กนั จนถึงเวลาดึกดื่นหลายคืน เพราะทางโรงเรี ยน
ต้องการครู อย่างเร่ งด่วนมาก มโนกล่าวแก่สายทอง ตามความคิดเห็นที่หนักแน่นของเขาว่า “สายทอง
เธอมีหน้าที่สองอย่างที่ตอ้ งรับผิดชอบ หน้าที่ประการแรกคือ เธอต้องเอาใจใส่ ดูแลบ้านของเรา และ
ต่อไปข้างหน้าเธอจะต้องเอาใจใส่ ดูแลบุตรของเราด้วย ประการที่สองคือหน้าที่ของเธอต่อประชาคม
หากเธอปฏิบตั ิหน้าที่ประการแรกได้ครบถ้วนและดี ก็ไม่เป็ นการผิดอะไรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ประการที่สอง
ขณะนี้ทางโรงเรี ยนต้องการเธอมาก การเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนสองสามเดือน ยังช่วยให้เรามีรายได้
พิเศษ สาหรับเก็บไว้ใช้เมื่อเธอคลอดบุตร การทางานรักษาความสะอาดในบ้าน การทาอาหารในเวลา
ตอนเย็น และการสอนตลอดวัน เป็ นการออกกาลังกายที่ดีและช่วยให้เธอมีร่างกายแข็งแรง แม้แต่ฉนั เอง
ก็ทางานข้างนอกตลอดวัน แต่เวลาหนึ่งเดือนก่อนกาหนดคลอดบุตรของเธอ ฉันอยากจะให้เธออยูท่ ี่
บ้านทุกวัน และหลังจากนั้นเมื่อบุตรของเรายังเล็กอยู่ และฉันมีรายได้เพียงพอสาหรับเลี้ยงครอบครัว
ฉันคิดว่าเธอไม่ควรทางานรับจ้างอีกต่อไป”
“เราไม่ควรจะปลูกฝังนิสัยให้เคยชินกับการมีเงินเดือนจากสองแห่ง” สายทองแย้งขึ้น “เพราะ
อาจจะทาให้เรากลายเป็ นคนสุ รุ่ยสุ ร่ายได้”
เหตุการณ์ทานองเดียวกับที่สายทองกล่าวถึง ได้เกิดขึ้นที่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่ งอาศัยอยูท่ ี่ฟากถนน
ข้างหนึ่ง กล่าวคือ ผูท้ ี่เป็ นภรรยาในครอบครัวนั้น ไปสอนในวิทยาลัยแห่งหนึ่งทุกวัน แม้สามีมีเงินเดือน
สู งพอสมควร แต่ภรรยาก็คงอยากจะรับจ้างสอนในวิทยาลัยตลอดมา หล่อนมีบุตรสองคนซึ่ งทั้งสองก็
ไปโรงเรี ยนทุกวัน แต่บุตรทั้งสองกลับจากโรงเรี ยนก่อนคุณพ่อและคุณแม่เสมอและรอคอยคุณแม่ที่
ประตูจนกว่าคุณแม่จะกลับมา หล่อนมีคนใช้คนหนึ่งพอจะช่วยดูแลบุตรให้ได้บา้ ง แต่คนใช้ไร้ปัญญา
และความรู ้ จะช่วยบุตรของหล่อนได้มากเพียงใด บางครั้งบุตรทั้งสองกลับจากโรงเรี ยนเพราะป่ วยไข้ ก็
ไม่มีใครดูแลรักษาเขา ฝ่ ายสามีและภรรยามักจะกลับจากทางานเวลาเดียวกัน และต่างเหน็ดเหนื่อย
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เมื่อยล้า มีอารมณ์ไม่ดี ในสภาพเช่นนี้ พวกเขาย่อมไม่สามารถจะให้ความรัก ความเอาใจใส่ แก่บุตร ซึ่ ง
บุตรทั้งสองหิ วกระหายได้เพียงพอ
เนื่องจากสามีและภรรยาต่างทางานข้างนอก รายได้พิเศษที่ภรรยาหามาได้ จึงต้องใช้ไปกับการ
จ้างคนใช้ การซื้ ออาหารและของเบ็ดเตล็ดที่มีราคาแพง และการซื้ อเสื้ อผ้าใหม่ ๆ สาหรับผัดเปลี่ยน
เสมอ เพราะภรรยาไม่มีเวลา แม้กระทัง่ จะซ่อมแซมเสื้ อผ้าที่ชารุ ดเสี ยหาย ซึ่ งสรุ ปผลแล้ว การที่ภรรยา
ออกไปทางานรับจ้าง ก็มิได้ช่วยให้ครอบครัวมีฐานะดีข้ ึนเลย ในทางตรงกันข้าม หากหล่อนยอมทางาน
อยูท่ ี่บา้ น หล่อนจะมีฐานะดีข้ ึนทางด้านเศษรฐกิจ และยังเป็ นประโยชน์ต่อหล่อน ทางด้านความคิดและ
ทางด้านจิตวิญญาณด้วย
ขณะนี้ บุตรทั้งสองและสามีของหล่อน ต่างไม่มี
ความสุ ขกายและสุ ขใจ ในชีวติ ประจาวันเลย การที่หล่อน
มิได้เอาใจใส่ ดูแลครอบครัวของตนให้ดี เป็ นสาเหตุโดย
ตรงที่ทาให้สามีเป็ นโรคอาหารไม่ยอ่ ยและบุตรป่ วยไข้เสมอ
ขณะนี้บุตรของหล่อนยังเล็กอยู่ จึงเต็มใจรอคอยหล่อนที่
ประตูบา้ น จนกว่าหล่อนจะกลับมา แต่เมื่อพวกเขาโตขึ้น
พวกเขาจะเริ่ มออกไปเที่ยวเตร่ ตามที่ต่าง ๆ จนเสี ยนิสัย
ในวันอาทิตย์ บิดามารดาเหน็ดเหนื่อยมาก จึงตื่น
นอนเวลา 10 นาฬิกา ทาให้บุตรไม่อาจไปเรี ยนรวีวารศึกษา
ได้ และน้อยครั้งเหลือเกิน ที่คนทั้งครอบครัวจะไปโบสถ์ดว้ ยกัน
สายทองรู ้สึกปวดร้าวใจมาก เมื่อเห็นสภาพการณ์ในครอบครัวของเพื่อนเช่นนั้น เธอตัดสิ นใจ
อย่างเด็ดขาดว่า ไม่วา่ เธอและสามีจะยากจนข้นแค้นสักปานใด เธอจะต้องอยูท่ ี่บา้ น เพื่อดูแลรักษาบุตรที่
รักและสามีให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ หน้าที่รับผิดชอบประการแรกของเธอต้องเป็ นครอบครัวของเธอ เธอ
จะต้องรักษาบ้านให้อยูใ่ นสภาพที่สะอาดเรี ยบร้อย เธอจะต้องเอาใจใส่ ต่อการซื้ อหาเครื่ องอุปโภคและ
เครื่ องบริ โภค ทั้งยังต้องเรี ยนรู ้ในการทาอาหารโดยวิธีทนั สมัย การเย็บปั กถักร้อย การซ่อมแซมเสื้ อผ้าที่
ชารุ ดเสี ยหายของสามี และสิ่ งที่สาคัญกว่านั้น ก็คือหล่อนจะต้องให้ความอบอุ่น ความรักมีเพียงพอแก่
บุตร และจะต้องอบรบสั่งสอนบุตรอย่างใกล้ชิด ถ้าเธอต้องการจะปฏิบตั ิหน้าที่เหล่านั้นให้ดี เธอจะต้อง
ทางานนี้เต็มเวลา และจะต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และความคิดทั้งหมดของเธอ
แต่ในหลายกรณี ทีเดียว ที่สามีเพียงคนเดียว ไม่อาจหารายได้มากพอสาหรับค่าอาหารและ
การศึกษาของบุตร เป็ นเหตุให้ภรรยาต้องทางานช่วยหารายได้เพิ่มเติม แต่โปรดระลึกเสมอว่าการมี
ความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ และการไม่โลภในทรัพย์สินควรจะเป็ นลักษณะของครอบครัวที่ดีโดยทัว่ ไป
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สามีและภรรยาควรจะใคร่ ครวญให้ดี เกี่ยวกับอันตรายอันใหญ่หลวงที่ครอบครัวจะได้รับ หากภรรยา
หรื อมารดาของบุตรมิได้อยูใ่ นบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะเห็นแก่รายได้และทรัพย์ที่ครอบครัวจะได้รับ
เพิ่ม
ไม่เพียงแต่เท่านั้น เมื่อภรรยาออกไปทางานนอกบ้านบ่อย ๆ และกลับมาบ้านด้วยความเหน็ด
เหนื่อยอ่อนเพลียทุกวัน จนไม่อาจให้ความเอาใจใส่ แก่สามีและครอบครัวได้แล้ว จะเป็ นเหตุให้สามีเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อเธอ และครอบครัวไปด้วย เขาจะมีอารมณ์เสี ยบ่อย ๆ โดยไร้เหตุผล และจะหาทาง
ปลดปล่อยอารมณ์น้ นั ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เช่นบางครั้ง เขาอาจจะไปตั้งครอบครัวใหม่ ซึ่ งให้ความสุ ข
มากกว่าครอบครัวปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม สามีก็มีหน้าที่สาคัญที่จะนาความสุ ข และสวัสดิภาพมาสู่ ครอบครัว โดย
ช่วยเหลือภรรยาในงานด้านต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและยินดี เช่นช่วยเหลือในการทาความสะอาดตกแต่ง
บ้านเรื อนให้สวย กล่าวชมฝี มือการปรุ งอาหารของภรรยาเป็ นคนที่ร่วมมือร่ วมใจกับภรรยาในงานทุก
อย่าง แทนที่จะเป็ นคนเห็นแก่ตวั หรื อเป็ นคนที่ใช้อานาจบังคับภรรยาให้ทาทุกสิ่ งตามที่ตนชอบ โปรด
จาไว้วา่ สามีมิได้เป็ นเจ้านายของภรรยา แต่เป็ นสหายร่ วมชีวติ ของเธอ ซึ่ งสามีจะต้องให้ความรัก ความ
ช่วยเหลือ และความเอาใจใส่ ดูแลตลอดชีวิต
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บทที่ 7
การต้ อนรับแขก
วิธีที่ดีที่สุด ที่จะนาความสุ ขความสนุกสนานมาสู่ ครอบครัว ก็คือ ให้บา้ นของท่านเป็ นแหล่งนา
ความอบอุ่นใจมาสู่ แขกผูม้ าเยีย่ ม หรื อญาติมิตรสหายที่ไปมาหาสู่ ท่าน
ไม่วา่ บ้านของท่านจะเล็กหรื อไม่น่าดูสักปานใดก็ตาม สตรี ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ มักจะภาคภูมิใจ
ในบ้านหลังแรกของตนเองเสมอ ทั้งนี้เป็ นเพราะบ้านหลังแรกเป็ นแหล่งที่เธอเก็บของขวัญแต่งงานไว้
ได้ครบถ้วนบริ บูรณ์ที่สุด ประเพณี ให้ของขวัญแก่คู่บ่าวสาวในวันมงคลสมรสจึงนับว่าเป็ นประเพณี ที่ดี
มาก ของขวัญเหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีสองประการ ประการแรก เมื่อสามีภรรยามองเห็นของขวัญชนิดต่าง
ๆ ในบ้านแล้ว จะทาให้เขาระลึกถึงความหวังดีของเพื่อน ๆ ที่ให้ของขวัญเหล่านั้น เช่นเตียงนอน ซึ่ งอาจ
เป็ นของขวัญที่คุณพ่อให้ หม้อข้าวเป็ นของขวัญจากคุณลุงกระติกน้ าแข็งเป็ นของขวัญจากเพื่อนของ
สามี และรู ปภาพพระเยซูคริ สต์กาลังอธิ ษฐานในสวนเฆธเซมาเน ซึ่งเป็ นของขวัญจากครู สอนรวีวาร
ศึกษาของภรรยา เป็ นต้น ของขวัญแต่ละชิ้น ก็ได้เตือนให้สามีภรรยาระลึกถึงคนที่ให้ของขวัญเหล่านี้
ประการที่สอง ของขวัญเหล่านี้ เป็ นสัญลักษณ์ช้ ีให้เห็นความหวังดีของคนในท้องถิ่นซึ่ งมีต่อ
สามีภรรยาที่เพิง่ แต่งงานใหม่ แม้เขาทั้งสองจะเพิง่ ริ เริ่ มชีวิตสมรส แต่อย่างน้อยที่สุดก็ทาให้เขาทั้งสอง
อบอุ่น ใจที่ทราบว่าคนในท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยูน่ ้ นั ได้แสดงความรัก ความยินดี และเห็นด้วยกับการ
สมรสของเขา
หลังจากการอยูล่ าพังสองต่อสอง ตามประเพณี ของคู่สมรสนานพอสมควรแล้ว เป็ นสิ่ งธรรมดา
ที่สามีอยากจะให้ญาติพี่นอ้ งและมิตรสหายเยีย่ มเยียนเขา สายทองจึงเชิญคุณพ่อคุณแม่มารับประทาน
อาหารเย็นที่บา้ น ส่ วนมโนเชิญคุณพ่อมาเท่านั้น เพราะคุณแม่ของเขาเสี ยชีวติ ไปนานแล้ว และ
ต่อจากนั้นไม่นาน เขาทั้งสองก็เชิญเพื่อนสนิทมาร่ วมสังสรรค์กนั ที่บา้ นด้วย โดยเตรี ยมอาหารง่าย ๆ ซึ่ ง
สายทองพอจะปรุ งได้ดี รับรองเพื่อนเหล่านั้น โดยวิธีน้ ี เขาทั้งสองก็ได้แบ่งปั นความสุ ขแห่งชีวติ ใหม่ใน
ครอบครัวใหม่ ให้แก่คนอื่น ๆ ด้วย
การต้อนรับแขก ควรจะจัดอย่างง่าย ๆ อย่าให้เป็ นการฟุ่ มเฟื อยสุ รุ่ยสุ ร่าย สามีภรรยาบางคนไม่
กล้าแม้กระทัง่ เชิญเพื่อนไปดื่มน้ าที่บา้ นสักแก้วหนึ่ง เพราะอายที่ไม่มีขนมชนิดดีหรื อช้อนซ่อม แก้วน้ า
ที่สวยงามไว้รับรองแขก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรี มกั จะมีความหยิง่ ในตัวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เมื่อเธอไม่ยอม
ถ่อมตัวลงต้อนรับแขก ด้วยอาหารธรรมดาดังที่เธอเคยรับประทานอยูท่ ุกวัน ก็ทาให้เธอขาดความสุ ข
ความยินดีในการรับแขกที่บา้ น
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โดยทัว่ ไป แขกที่มาเยีย่ มนั้น ซาบซึ้ งใจต่อการต้อนรับของท่านด้วยความรัก ด้วยบ้านที่สะอาด
อาหารธรรมดา และท่วงทีกิริยาอันเป็ นกันเอง มากกว่าการต้อนรับด้วยอาหารชนิดฟุ่ มเฟื อย แต่ถอ้ ยคา
วาจานั้น มิได้แสดงความรักอย่างจริ งใจเลย ไม่วา่ อาหารที่ท่านเตรี ยมไว้จะธรรมดาเพียงใด ท่านจะใช้
ช้อนซ่อม ถ้วยชามที่สวยงามหรื อไม่น้ นั ไม่ค่อยสาคัญนัก เพื่อนของท่านจะดีใจที่สุด หากท่านรับรอง
เขาอย่างเป็ นกันเอง ดุจคนในครอบครัวของท่าน
หลังจากแต่งงานแล้วสองสามอาทิตย์ มโนเสนอให้สายทองเชิญศิษยาภิบาลมารับประทาน
อาหารเย็นที่บา้ นของเขาทั้งสอง
“ท่านใจดีต่อเรามาก” มโนเอ่ยขึ้น “และขณะนี้ท่านอยูต่ ามลาพัง เพราะภรรยาของท่านไป
ปรนนิบตั ิคุณแม่ซ่ ึ งกาลังไม่สบาย เราเชิ ญท่านมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันกับเราดีไหม”
สายทองตกตะลึงต่อคาเสนอของสามีมาก เธอทักท้วงว่า “เราเชิ ญท่านมาได้อย่างไร ท่านมีคน
ใช้คอยปรนนิบตั ิรับใช้ท่านอย่างดีที่สุด
และบางครั้งท่านอธิ การท่านหนึ่งก็มาพักกับท่านด้วย
นอกจากนั้นดิฉนั ไม่ทราบว่า ท่านศิษยาภิบาลจะชอบรับประทานอาหารอะไรบ้าง”
แต่มโนยังคงยืนยันว่า จะต้องเชิญท่านศิษยาภิบาลมาให้จงได้ เพราะเขามองเห็นความดีของศิษ
ยาภิบาล ส่ วนสายทองมีทศั นะอย่างหนึ่ง คือเธอคิดว่า เธอไม่อาจจะเตรี ยมอาหารที่ดีที่สุดไว้ ต้อนรับ
แขกผูม้ ีเกียรติผนู ้ ้ ีได้ อย่างไรก็ตาม สายทองก็รักสามีมาก จึงคล้อยตามคาร้องขอของสามี ในที่สุดเขาทั้ง
สองก็ตกลงเชิญศิษยาภิบาล มารับประทานอาหารเย็นที่บา้ น
อาหารที่สายทองเตรี ยมในมื้อเย็นวันนั้น ไม่แตกต่างกับอาหารซึ่ งเธอและสามีเคยรับประทาน
เป็ นประจาทุกวันมากนัก ที่พิเศษหน่อยหนึ่ง คือ สายทองได้เปิ ดอาหารกระป๋ องซึ่ งคุณแม่ของเธอให้
กระป๋ องหนึ่ง และทาแกงซาระหมัน่ ที่มโนชอบเพิ่มอีกชามหนึ่ง
เย็นวันนั้น ศิษยาภิบาล ประดิษฐ์ มาตามคาเชิญ ท่าน
รู้สึกซาบซึ้ งใจในความเอื้ออารี ยข์ องสายทองและมโนมาก
ก่อนที่ท่านลากลับบ้าน
ท่านได้กล่าวขอบคุณด้วยความ
จริ งใจอย่างลึกซึ้ งต่อมโนและสายทอง จนทาให้เขาทั้งสอง
รู้สึกอัศจรรย์ใจมาก
ศิษยาภิบาลกล่าวว่า “หนุ่มสาวในโบสถ์ของผม ไม่
ค่อยจะเชิญผมไปรับประทานอาหารที่บา้ นของเขาหรอก คุณ
คงไม่ทราบว่า ผมมีความสุ ขความยินดีมากเพียงใด ที่คุณทั้ง
สองให้ความเป็ นกันเองกับผม เชิญผมมารับประทานอาหาร
เย็นด้วยระยะนี้ในเวลาเย็นผมรู ้สึกเหงามาก เพราะภรรยาของ
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ผมไม่ได้อยูร่ ่ วมกับผม ผมขอขอบคุณ ที่คุณทั้งสองได้เชิญผมมา และขอบคุณคุณสายทองที่เตรี ยม
อาหารอร่ อยที่สุดให้”
“ขอท่านศิษยาภิบาลอธิ ษฐานเพื่อเราทั้งสองได้ไหมครับ” มโนกล่าวเชิ ญ หลังจากศิษยาภิบาล
กล่าวขอบคุณจบลงแล้ว
“ขอบคุณครับที่เชิญให้ผมอธิ ษฐาน” ศิษยาภิบาลรับคาเชิญด้วยความยินดี “ความจริ งคุณควรจะ
เป็ นผูน้ า ในการอธิ ษฐานสาหรับครอบครัวของคุณมากกว่า แต่ผมก็ยนิ ดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้อธิ ษฐาน
ร่ วมกับครอบครัวของคุณ”
เมื่อศิษยาภิบาลอธิษฐานจบและลาจากไปแล้ว มโนและสายทองก็ลา้ งถ้วยชามด้วยกัน มโนรู ้สึก
ยินดีที่ได้ช่วยภรรยาของเขา และเขาก็จะพยายามช่วยภรรยาของเขาให้จนได้ ไม่วา่ ภรรยาจะยินยอม
หรื อไม่ก็ตาม
ระหว่างที่ลา้ งถ้วยชามอยูส่ ายทองเอ่ยขึ้นว่า “ศิษยาภิบาล ไม่ได้เป็ นคนถือตัว หรื อวางตนให้
เป็ นที่น่าเกรงขามเลย ท่านเหมือนเพื่อนที่ดีของเรามากกว่า”
“ใช่แล้ว ท่านเป็ นเพื่อนของเรา” มโนตอบ “เพราะเราปฏิบตั ิท่านเหมือนดังเพื่อน เชิ ญให้ท่าน
รับประทานอาหารมื้อง่าย ๆ กับเรา”
ในคราวนั้นเอง สายทองเริ่ มเข้าใจ ความสุ ขความยินดีจากการต้อนรับแขก ซึ่ งไม่อาจจะตอบ
แทนความดีของเขาได้ในวิธีเดียวกัน เธอพบว่า อาหารเกือบทุกมื้อที่เธอเตรี ยมนั้น มักจะมีมากพอ
สาหรับรับรองแขกที่มาเยีย่ มโดยบังเอิญได้อีกคนหนึ่งเสมอ เพื่อน ๆ ที่เป็ นสตรี ของเธอก็อยากจะแวะมา
เยีย่ มที่บา้ น แม้แต่เพื่อนร่ วมงานของมโน ก็มาร่ วมรับประทานอาหารเย็นในบางครั้งบางคราวด้วย
บางครั้งมีคนยากจนมาขอความช่วยเหลือที่บา้ น ถ้าเธอไม่มีเงินที่จะให้ เธอก็มีอาหารเล็กน้อยพอที่จะ
ช่วยเหลือคนยากจนนั้นได้
เพื่อนบ้านฐานะดีของสายทองคนหนึ่งแปลกใจมาก ที่สายทองเชิญเพื่อนมารับประทานอาหาร
ที่บา้ นได้บ่อย ๆ เขาถามสายทองว่า “คุณสามารถเลี้ยงคนเหล่านั้นบ่อย ๆ ได้อย่างไร เมื่อดิฉนั เชิญเพื่อน
มารับประทานอาหารแต่ละครั้ง ดิฉนั ต้องใช้จ่ายอย่างน้อยที่สุด ห้าสิ บบาท”
“ดิฉนั มิได้จดั งานเลี้ยงหรอกค่ะ” สายทองตอบด้วยความถ่อมตัว “ดิฉนั เพียงแต่หุงข้าวและ
ทากับข้าวเพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้น แล้วก็เชิ ญแขกรับประทานอาหารตามที่เรามี และดูเหมือนว่า พวกเราก็
มีอาหารเพียงพอสาหรับเลี้ยงดูแขกทุกครั้ง”
“อ๋ อ ดิฉนั เข้าใจแล้ว” เพื่อนบ้านของสายทองตอบด้วยน้ าเสี ยงหยิง่ เล็กน้อย “แต่ดิฉนั จะทาอย่าง
นั้นไม่ได้หรอกสามีของดิฉนั จะโกรธเอามากทีเดียว หากดิฉนั ไม่เตรี ยมอาหารดี ๆ ไว้ตอ้ นรับแขก เช่น
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เป็ ด ไก่ แกงพิเศษ ผลไม้ ของหวาน นอกจากนั้นดิฉนั ยังต้องหาคนใช้เพิ่มอย่างน้อยอีกคนหนึ่ง เพื่อช่วย
ในการจัดเตรี ยมด้วย”
เมื่อได้ฟังคาสาธยายยืดยาว บ่งถึงความฟุ่ มเฟื อยในการรับรอบแขกแล้ว สายทองก็ยมิ้ กับตนเอง
เมื่อนึกถึงคาหยอกล้อของสามี ขณะที่ช่วยเธอล้างชามว่า จะต้องให้ค่าจ้างแก่เขา ในการที่เขาได้
ช่วยเหลืองานต่าง ๆ หากสายทองจะจ้างคนใช้พิเศษและเตรี ยมอาหารพิเศษ ตามความคิดของเพื่อนบ้าน
ซึ่ งมีฐานะดีแล้ว เธอจะรับรองแขกไม่ได้อย่างแน่นอน
มโนและสายทองรู้สึกยินดีที่มีโอกาสเชิ ญเพื่อน ๆ มาร่ วมสังสรรค์กนั ที่บา้ น เขาทั้งสองยินดี
ทางานหนักขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อจะสามารถจัดเลี้ยงเพื่อนเหล่านั้น สายทองมักจะจัดบ้านให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ปั ดกวาดขัดถูพ้นื และซักผ้าม่านให้สะอาดระมัดระวังเสมอว่า จะไม่มีฝนเกาะอยู
ุ่
บ่ นพื้น บนม้า
นัง่ และเครื่ องตกแต่งทุกชนิ ด ความคิดที่วา่ จะมีเพื่อนมาเยีย่ มเยียนเธอเสมอ ทาให้เธอไม่อาจเป็ นคน
เกียจคร้านได้ และเธอมีความยินดีอย่างยิง่ ที่จดั บ้านให้เป็ นระเบียบแลดูสวยงามเช่นนั้น มโนรู ้สึก
ภาคภูมิใจต่อบ้านของเขาด้วย เหตุฉะนั้น การให้บา้ นของท่านเป็ นแหล่งทาความอบอุ่นให้แก่ผอู ้ ื่น จึง
ดีกว่าการสงวนบ้านนั้นไว้สาหรับตนเองแต่ผเู ้ ดียว
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บทที่ 8
การหาความสุ ขในเวลาว่ าง
ผูท้ ี่แต่งงานใหม่ ๆ จะเรี ยนรู ้ต้ งั แต่แรกเริ่ มในชีวิตสมรสทีเดียวว่า เวลาแห่งชีวติ สมรสในแต่ละ
วันนั้น ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ วเหลือเกิน ในระยะเริ่ มแรก ที่เขาทั้งสองทางานร่ วมกัน ไม่วา่ งานนั้นจะ
ง่ายหรื อจะธรรมดาสักเพียงใด เขาทั้งสองก็จะรู ้สึกว่างานนั้น เป็ นงานที่นาความพึงพอใจ และความ
สนุกสนานมาสู่ ชีวติ ได้มากที่สุด จนกระทัง่ รู ้สึกว่า เวลาทางานในแต่ละวันนั้นสั้นเกินไป นักธุ ระกิจลือ
ชื่อคนหนึ่งสอนว่า “ความสนุกของมนุษย์ควรเกิดจากงานที่เขาทา ดุจดังสี่ สวรรค์อนั ตระการของกลีบ
ดอกไม้ ย่อมเกิดจากดอกไม้” คากล่าวนี้เป็ นความจริ งที่สุดในชีวติ สมรส การที่สามีภรรยามีความยินดี
และเพลิดเพลิน ในการทางานบ้านร่ วมกันนั้น เป็ นสิ่ งที่ดีและประเสริ ฐยิง่ หากเขาทั้งสองมีบา้ นเล็ก ๆ
หลังหนึ่งเป็ นของตนเอง สามีก็อาจใช้เวลาว่างในแต่ละวัน หาความสุ ขจากการทาเครื่ องใช้ไม้สอยใน
บ้าน เช่น หิ้ง เครื่ องตกแต่งต่าง ๆ หรื อซ่อมแซมเครื่ องใช้เช่นตูเ้ ก็บอาหาร ม้านัง่ เก้าอี้ ที่ชารุ ดเสี ยหาย
หรื อช่วยพรวนดินในสวน รดน้ าดอกไม้ ต้นไม้เป็ นต้น ส่ วนภรรยาก็อาจจะใช้เวลาว่างในการเย็บปักถัก
ร้อย หรื อทาขนมและของหวานต่าง ๆ ผลงานซึ่ งได้จากงานอดิเรก จะนาความสุ ขและความสนุกสนาน
มาให้แก่เขาทั้งสองมาก ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนที่ชอบทางาน และสามีภรรยาที่ขยัน มักจะเป็ น
ครอบครัวที่มีความสุ ข และทุกคนรักและชอบสิ่ งของที่ครอบครัวของตนทาขึ้นเองมากกว่า สิ่ งของที่ซ้ื อ
หรื อประกอบอย่างเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนั้น สามีภรรยาที่ชอบใช้เวลาว่าง ในการทางานอดิเรก หรื อ
ช่วยซึ่ งกันและกัน ในงานอดิเรกบางอย่างเสมอนั้น ก็จะไม่มีเวลาสาหรับการทะเลาะวิวาทและติฉิน
นินทากันซึ่ งเป็ นทางที่ป้องกัน ไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัวได้ดียงิ่
ในระยะต้นของชี วติ แต่งงาน ก่อนที่สามีและภรรยามีบุตรหลายคน ภรรยาคงจะมีความสุ ขที่สุด
หากเธอเย็บผ้าม่าน หรื อเสื้ อผ้าเอง แทนที่จะจ้างช่างเย็บเสื้ อ และสามีก็จะมีความยินดีอย่างยิง่ หากเขา
หัดผสมสี เพื่อทาห้องนอน หรื อซ่อมแซมเครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งต่าง ๆ ในบ้าน งานอดิเรกเหล่านี้ ไม่
เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินได้ดีที่สุดแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
การทาสวนครัวเป็ นงานอดิเรก ที่นาความสนุกเพลิดเพลินได้ดีเยีย่ มเช่นกัน แม้สวนของท่านจะ
เล็ก แต่หากท่านเอาใจใส่ ดูแลให้ดี ท่านก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงาม สาหรับประดับบ้านหรื อให้เป็ น
ของขวัญแก่เพื่อน และได้ผกั สดในราคาที่ถูก ทั้งเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ยงิ่ ต่อร่ างกาย บางทีท่านอาจจะ
ไม่มีที่ดินว่างสาหรับทาสวนครัวก็ได้ แต่ท่านก็อาจจะใช้กระถางปลูกต้นไม้หรื อหี บไม้เก่า ๆ สักสอง
สามใบ สาหรับปลูกต้นพืชต่าง ๆ เช่น พริ ก มะนาว ผักชี ผักกาด ผักบุง้ เป็ นต้น การสนใจในการปลูก
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ต้นพืช ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ที่เจริ ญเติบโตได้น้ ี จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสงบทางจิตใจ และยัง
ทาให้ท่านทึ่งต่อความอัศจรรย์ของสิ่ งมีชีวติ
ในแต่ละวัน จะมีเวลาหนึ่งที่ท่าน
ว่างเว้นจากการงานทุกอย่างในบ้าน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากท่านมีเครื่ องใช้ทุกอย่างครบบริ บูรณ์
และอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย สวนครัวก็ได้รับ
การเอาใจใส่ ดูแลอย่างดีแล้ว และไม่มีงาน
อดิเรกอื่นใดที่จะทาต่อไป ท่านก็อาจใช้เวลา
ว่างออกกาลังกายโดยเล่นกีฬาต่าง ๆ เช่น
ออกไปเล่นนอกบ้าน เล่นแบดมินตัน เป็ นต้น
หากสามีเป็ นผูท้ ี่ชอบเล่นฟุตบอลหรื อกีฬา
ต่าง ๆ เป็ นพิเศษ ภรรยาก็ไม่ควรห้ามเขา
ไม่ให้เล่นต่อไป เพราะนักกีฬาหนุ่ม ๆ
โดยทัว่ ไป
ต้องการออกกาลังกายพอควร
ภรรยาที่รักและเอาใจใส่ ต่อสามี จึงควรให้
อิสระเสรี แก่สามีในการเล่นกีฬานั้น ส่ วนมากสามีภรรยาอาจหาความสนุกสนานร่ วมกันได้ แต่บางครั้ง
สามีหรื อภรรยาอาจชอบใจสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งอีกฝ่ ายหนึ่งไม่สนใจเลยก็ได้ ในกรณี น้ ีความรักที่ปราศจาก
การเห็นแก่ตวั ก็จะป้ องกันไม่ให้เกิดการอิจฉาริ ษยาและการบ่นขึ้นได้
ทั้งสามีและภรรยาควรมีหน้าที่ ในการช่วยเหลือคริ สตจักรและท้องถิ่นของเขา เช่นช่วยร้อง
เพลงในคณะนักร้องของโบสถ์ ช่วยสอนรวีวารศึกษา ร่ วมมือในงานพัฒนาท้องถิ่น เยีย่ มเยียนคนป่ วย
หรื อนักโทษ เป็ นต้น จงจัดหาเวลาสาหรับการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนของท่าน ดังที่บางคนจัดหาเวลา
สาหรับพักผ่อนหย่อนอารมณ์ คริ สตจักรของท่านอาจจะขอร้องให้ท่านช่วยเหลืองานหลายอย่าง จงช่วย
ด้วยความยินดีตามที่ท่านช่วยได้
สตรี หลายคนอยากจะช่วยเหลืองานบางอย่างของพระเจ้าในคริ สตจักร แต่น่าเสี ยดายเหลือเกินที่
สามีของนางไม่ยนิ ยอมเห็นด้วย เขาบอกให้ภรรยาเก็บตัวทางานรับใช้เขา และครอบครัวเท่านั้น การ
กระทาของสามีเช่นนั้น เป็ นการเห็นแก่ตวั ผูเ้ ป็ นสามีบางคนยังชอบอิจฉาและสงสัยภรรยาของเขา
ไม่ให้ภรรยาของเขาพัวพันยุง่ เกี่ยวกับการงานทุกอย่างของคริ สตจักร และสังคมต่าง ๆ นี่ก็เป็ นความคิด
ที่ลา้ สมัย และเห็นแก่ตวั เช่นกัน
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หากภรรยามีความสามารถเป็ นพิเศษในทางใดทางหนึ่ง เธอก็ควรมีอิสระเสรี ในการใช้
ความสามารถนั้นให้เป็ นประโยชน์เหมือนดังสามีที่มีอิสระในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ในเมื่อสิ่ งที่เธอทานั้น
ไม่เป็ นเหตุทาให้เธอละเลยหน้าที่สาคัญที่สุด คือการดูแลเอาใจใส่ ต่อครอบครัว
มโนและสายทองได้ปรึ กษาหารื อกัน อย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับหน้าที่ที่เขาทั้งสองพึงมี ต่อ
คริ สตจักรและต่อเพื่อนบ้านของเขา ในที่สุด เขาทั้งสองก็ตกลงใจว่า สายทองจะช่วยสอนรวีวารศึกษา
และจะไปประชุมครู อาทิตย์ละครั้ง ส่ วนมโนซึ่ งสงสารเพื่อนบ้านที่ยากจน ก็เข้าเป็ นสมาชิกสมาคม
พัฒนาท้องถิ่นและเขาต้องไปสอนผูใ้ หญ่ ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในย่านคนยากจน อาทิตย์ละหลาย
ครั้ง แต่ขณะนี้พวกเขาไม่อาจจะทางานเหล่านั้นได้มากเหมือนเมื่อก่อน กระนั้นก็ตาม พวกเขาก็ใช้เวลา
ว่างที่มีอยูบ่ า้ งเล็กน้อยในการอ่านหนังสื อพิมพ์ และติดตามข่าวสารรายวัน เป็ นประจาทุกวัน ซึ่ งก็นา
ความเพลิดเพลินให้แก่เขาทั้งสองไม่นอ้ ย
เหตุที่มโนและสายทองรู ้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ชีวติ สมรสของเขาจึงเต็มไปด้วย
ความสุ ข หลายครั้งที่มโนกระซิ บเบา ๆ ที่หูของสายทองว่า “ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับภรรยาแสนดี
ของพี่ เธอไม่เพียงแต่เป็ นภรรยาเท่านั้น ยังเป็ นเพื่อนที่ดีของพี่ดว้ ย”
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บทที่ 9
“แม่ ผวั ”
เมื่อเอ่ยคาว่า “แม่ผวั ” บางคนก็หวั เราะชอบใจ บางคนก็เกลียดกลัว แท้จริ งไม่มีอะไรน่าหัวเราะ
น่าเกลียด น่ากลัวเกี่ยวกับ แม่ผวั หรื อมารดาของสามีเลย หากท่านมีความรักเพียงพอและใช้สามัญสานึก
สักเล็กน้อย ท่านก็จะแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ “แม่ผวั ” ดังที่ท่านเคยได้ยนิ มาได้
เป็ นสิ่ งธรรมดาสาหรับมารดาที่รักลูกทุกคน จะรู ้สึกอัดอั้นตันใจเล็กน้อย เมื่อลูกเปลี่ยนไปรัก
คนอื่นมากกว่าคน แต่มารดาที่ฉลาดย่อมเข้าใจในความจริ งที่วา่ ชีวติ มนุษย์ มิได้เป็ นดังที่นางคิดเสมอไป
จะต้องมีการผันแปรไปเรื่ อย ๆ และบุตรชายหรื อบุตรสาวของนาง จะต้องแต่งงานมีครอบครัวใหม่สัก
วันหนึ่ง
ครอบครัวที่ใหญ่เกินไป หรื อการที่หลาย ๆ
ครอบครัวอยูร่ วมกัน มักจะทาให้เกิดปั ญหาค่าครอง
ชีพ โดยเหตุน้ ีหนุ่มสาวที่สร้างครอบครัวใหม่ จึงไม่
ควรอยูร่ วมกับครอบครัวของบิดามารดาของฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใด แต่ควรจะอยูต่ ่างหาก ถ้าเป็ นไปได้การมี
ครอบครัวใหม่ต่างหากเท่านั้น จึงจะช่วยให้สามีภรรยา
เรี ยนรู้ในการพึ่งพาอาศัยกันและกันได้อย่างแท้จริ ง ผู ้
เป็ นภรรยาจะรู ้สึกว่า สามีของเธอจะต้องเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการดูและรักษาบ้านของเธอและของ
มารดาของเขาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเธอ
ยังขาดความชานาญหลายด้าน แต่เธอก็ตอ้ งถือว่าการเปรี ยบเทียบนั้น เป็ นการส่ งเสริ มและหนุนใจให้เธอ
พยายามปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึน มิใช่เป็ นการบ่นที่ทาให้เธอน้อยใจ
แน่นอนทีเดียว เธอไม่ใช่แม่ครัวฝี มือเยีย่ ม หรื อผูด้ ูแลรักษาบ้านที่ชานาญ เพราะเธอเพิ่งเริ่ มต้น
เรี ยนรู ้สิ่งเหล่านี้ หากเธอรักสามีอย่างแท้จริ ง และถ่อมตัวพอ เธอก็จะยินดีขอคาแนะนาต่าง ๆ จากมารดา
ของสามี พยายามสื บถามจากท่านเกี่ยวกับความอ่อนแอและรสนิยมของสามี เพราะแม้เธอจะรักสามีมาก
และรู ้ความลับหลายอย่างของสามี ซึ่ งมารดาของสามียงั ไม่ทราบแต่ชีวิตสมรสภายในสองสามอาทิตย์
เท่านั้น ไม่อาจทาให้เธอรู ้จกั สามีได้ดีเท่ากับมารดาของสามี
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เธอต้องเข้าใจด้วยว่า ความรักของสามีที่มีต่อมารดานั้นเป็ นความรักแท้ ซึ่ งเธอจะต้องเทิดทูนไว้
หากเธอพยายามทาลายความรักระหว่างสามีและมารดาของสามี เธอจะต้องประสบอันตรายในบั้นปลาย
เมื่อเธอเริ่ มมีบุตร และกาลังรอคอยการให้กาเนิ ดของบุตร ด้วยใจกระวนกระวายนั้น เธอก็จะเข้าใจ
มารดาของเธอเอง และมารดาของสามีดียงิ่ ขึ้น ความหึ งหวงต่าง ๆ ที่เคยมี ก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง
อาจมีสตรี สามคนด้วยกันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับสามี และเขาจะรักสตรี ท้ งั สามใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน สตรี ท้ งั สามคนนั้นได้แก่ มารดา ภรรยา และบุตรสาวของเขา แต่ก็มีสตรี เพียงผู ้
เดียวเท่านั้นที่ผกู พันเป็ น “เนื้ ออันเดียวกัน” กับเขาได้ คือภรรยา หากเธอเข้าใจความจริ งข้อนี้ เธอก็จะไม่
อิจฉาริ ษยามารดาของสามี หรื อบุตรสาวซึ่ งจะมีในอนาคตต่อไป ฉะนั้นเธอจึงควรต้อนรับมารดาของ
สามีอย่างดีที่สุด ให้ท่านรู ้สึกว่าท่านเป็ นแขกผูม้ ีเกียรติยงิ่ และเล่าให้ท่านฟังถึงความสุ ขความยินดี ที่ได้
อยูก่ บั คนที่ท่านและเธอรัก แต่หากมารดาของสามีแสดงความเห็นแก่ตวั หรื อทาให้เกิดเรื่ องยุง่ ยาก ก็
ขอให้ภรรยาจงอดทน เตือนสติตนเองเสมอว่า การที่จะให้มารดาของสามีเข้าใจและปรับตัวเองให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมใหม่น้ นั จะต้องใช้เวลาเล็กน้อย แต่จะมีเรื่ องยุง่ ยากอย่างไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่มีผใู ้ ดในโลกอาจ
ยื้อแย่งความเกี่ยวพันธ์ อย่างใกล้ชิดที่สุดของสามีและภรรยาไปได้ ครอบครัวนั้นจะต้องเป็ นครอบครัว
ของสามีภรรยา และสามีภรรยาจะต้องอยูด่ ว้ ยกันเสมอ
เธอจะต้องรักมารดาของสามีอย่างใจจริ งด้วย
เพราะหากมารดาของสามีไม่อนุ ญาตให้เธอ
แต่งงานกับสามี เธอก็อาจไม่มีโอกาสจะอยูร่ ่ วมกับสามีดว้ ยความสุ ขได้ จงอย่าให้การบ่น การอิจฉา
ริ ษยาอย่างเด็ก ทาลายความสัมพันธ์ของสามีและมารดาของสามี หากเรื่ องนี้ เกิดขึ้น ความเคารพนับถือ
และความสวามิภกั ดิ์ที่สามีมีต่อมารดา อาจทาให้สามีตอ้ งหาทางต่อสู ้และป้ องกัน และเรื่ องก็จะวุน่ วาย
ยิง่ ขึ้น
ฝ่ ายสามีเช่นเดียวกัน เขาจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความรู ้สึกของเขา ต่อบิดามารดาของภรรยา
และต่อบิดามารดาของตนเอง ผูป้ ระพันธ์พระธรรมปฐมกาลเข้าใจถึงนิสัยของมนุษย์อย่างแท้จริ ง จึงได้
เขียนไว้วา่ “ผูช้ ายจึงละบิดามารดาของเขาและเขาจะต้องผูกพันธ์เป็ นเนื้ ออันเดียวกันกับภรรยาของเขา”
ชายชาตรี ที่แท้จะต้องเป็ นหัวหน้าในครอบครัวของเขา ตั้งแต่แรกเริ่ มชี วติ สมรส เขาจะต้องเลี้ยงดูภรรยา
ให้ได้รับความสุ ขสบายมากที่สุด เท่าที่จะเป็ นไปได้ เขาจะต้องรักและซื่ อตรงต่อภรรยามากกว่าทุกคน
ความไว้วางใจที่เขาได้ให้แก่ภรรยานั้นจะทาให้ภรรยาของเขาซึ่ งไร้ประสบการณ์ในชี วติ
เกิดความ
มัน่ ใจในตัวเอง ที่จะปรับปรุ งตนให้ดีที่สุด ดังที่สามีไม่เคยคาดคิดมาก่อน บางทีอาจเนื่องจากความเคย
ชินกับรสอาหาร ที่มารดาปรุ งให้ต้ งั แต่ยงั เด็ก เมื่อรับประทานอาหารที่ไม่ถูกใจเหมือนดังก่อน ใน
ตอนต้นเขาจะรู ้สึกไม่ค่อยชอบใจนัก และบ่นว่าภรรยาของเขาว่าไม่ใช่แม่ครัวที่ดี จะเป็ นแม่บา้ นที่ดี
ต่อไปได้อย่างไร เมื่อเขายังเด็กอยู่ เขาไม่เคยคานึงถึงความรักความเอาใจใส่ ของมารดา แต่มาบัดนี้ เขา
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พบปั ญหาหลายอย่างเกี่ยวกับภรรยาทาให้เขาต้องหวลระลึกถึงความรัก ความเป็ นห่วง ของมารดาใน
ครั้งก่อนเสมอ
สามีที่ดีจะต้องอดทน เห็นอกเห็นใจภรรยา ไม่ควรจะเอ่ยหรื อแสดงอาการใด ๆ ที่ชดั แจ้ง
ออกมา จนทาให้ภรรยาเห็นว่าสามีกาลังเปรี ยบเทียบความสามารถ ในการดูและรักษาบ้านของเธอกับ
ของมารดา อันเป็ นเหตุทาให้เธอน้อยเนื้ อต่าใจ การกระทาเหล่านี้ เป็ นการกระทาที่กระทบกระเทือน
ความรู ้สึกของเธอได้ง่ายที่สุด
ขณะที่สามีและภรรยาค่อย ๆ ปรับปรุ งตัว จากสิ่ งแวดล้อมในครอบครัวเก่า มาสู่ สิ่งแวดล้อมใน
ครอบครัวใหม่ ไม่วา่ จะมีเรื่ องเล็กน้อยเรื่ องใดเกิดขึ้นในครอบครัว สามีจะต้องยืดครองความรักเป็ นหลัก
มัน่ เสมอ เพือ่ ความรักนี้จะเชื่ อมความสัมพันธ์ของเขาทั้งสอง สายทองและมโน ต่างได้รับความรักความ
อบอุ่นจากครอบครัวของเขาตั้งแต่ยงั เด็ก ด้วยเหตุน้ ี จึงช่วยบันเทาปั ญหา เกี่ยวกับการอิจฉาริ ษยาบิดา
มารดาของทั้งสองฝ่ ายได้มาก เมื่อเขาทั้งสองมีความมัน่ ใจในความรักของกันและกัน ก็พยายามทุก
วิถีทางที่จะไม่ทาสิ่ งใดให้เป็ นที่กระทบกระเทือนใจ ของบิดามารดาทั้งสองฝ่ าย
สามีภรรยาจะต้องระมัดระวัง ในการรักษาความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดของเขาเองเสมอ พวกเขา
จะต้องไม่อภิปรายหรื อนินทาซึ่ งกันและกันภายนอกบ้าน
และจะต้องไม่ขอความช่วยเหลือจากบิดา
มารดา ให้เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หากสามีภรรยารักและนับถือซึ่ งกันและกันอย่างแท้จริ ง ก็หาทาง
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ได้ง่าย แต่หากบางครั้งความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองไม่ค่อยดีนกั ความ
ไว้วางใจ และความซื่ อตรงต่อกัน ระหว่างสามีและภรรยา จะช่วยขจัดปั ญหาเหล่านี้ได้
สามีและภรรยาจะต้องจาไว้เสมอว่า เขาจะต้องใช้เวลาไม่นอ้ ย ในการพยายามปรับปรุ งให้เขา
ทั้งสองผูกพันเป็ นเนื้ออันเดียวกันได้อย่างแท้จริ ง ความไม่ซื่อตรง และความเห็นแก่ตวั จะเป็ นอุปสรรค
ขัดขวาง ไม่ให้เขาเป็ นเนื้ออันเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ความไม่เห็นแก่ตวั และความซื่ อตรงจะช่วย
จรรโลงความรักของเขา ให้อิ่มเอิบบริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้นทุกวัน
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บทที่ 10
บุตรคนแรก
หนังสื อเล่มนี้ อาจไม่เป็ นพระพรแก่ผทู ้ ี่เห็นแก่เงิน และตาแหน่งสู งมากนัก แต่จะเป็ นพระพร
อย่างล้นเหลือ แก่ผทู ้ ี่ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และยึดความรักของพระองค์เป็ นใหญ่ที่สุดในชีวติ
สาหรับผูท้ ี่รักพระเจ้านั้น การได้บุตรคนแรกก็เป็ นสัญลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่ง ที่ช้ ีให้เห็นความรักและ
พระพรอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้าในชีวติ สมรสของเขา ทารกที่อยูใ่ นครรภ์ของมารดา เป็ นทารกที่เกิดขึ้น
ด้วยความรัก และมารดาจะต้องอุม้ ชูทารกน้อยนั้น โดยเชื่ อพึ่งในพระเจ้า เพราะในระยะเวลาเก้าเดือนที่
ตั้งครรภ์อยูน่ ้ นั มารดาอาจจะพบความยุง่ ยากหลายอย่าง เช่นความเจ็บป่ วย ความหงุดหงิดใจ และความ
กลัวต่อประสบการณ์ซ่ ึ งไม่เคยผ่านพบมาก่อน ความยุง่ ยากเหล่านี้อาจทาให้เกิดปั ญหาเข้าใจผิดกันได้ มี
แต่ความรักแท้เท่านั้นที่จะทาให้สามีภรรยาเห็นอกเห็นใจและเข้าใจซึ่ งกันและกันได้ดี
และความรัก
เช่นกันที่จะปั้ นนิสัยแห่งความมัน่ ใจ และความสุ จความยินดีแก่ทารกตลอดเวลาเก้าเดือน ที่ทารกยังอยู่
ในครรภ์
ในปัจจุบนั วงการแพทย์มกั จะเตือนมารดาที่มีครรภ์ให้บารุ งสุ ขภาพให้ดี รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายให้เพียงพอ เป็ นต้น แต่สิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง ที่ท่านจะลืมเสี ยมิได้คือสุ ขภาพทางฝ่ าย
จิตใจของมารดา เธอจะต้องเตรี ยมจิตใจให้พร้อมที่จะต้อนรับปรากฏการณ์อศั จรรย์ แห่งการให้กาเนิด
ชีวติ มนุษย์ใหม่ โดยการเชื่อพึ่งในพระเจ้า แม้เธออาจจะขาดความรัก ความไว้วางใจสามีไปบ้าง แต่การ
เชื่อพึ่งวางใจในพระเจ้าของเธอ และความมัน่ ใจที่ได้รับจากพระเจ้า จะเป็ นของขวัญชิ้นแรกและชิ้น
วิเศษที่สุด แก่ทารกที่ยงั ไม่ได้กาเนิด และเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งกว่าการบารุ งร่ างกาย ด้วยอาหารอย่างดีที่สุด
มากมายนัก ความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ท่านอาจพิสูจน์ได้จากครอบครัวคริ สเตียนที่ยากจนเป็ นจานวนมาก
แม้พวกเขาจะไม่มีทรัพย์สินมากมายก่ายกอง แต่พวกเขาก็มีทารกที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะพวกเขา
เชื่อพึ่งและไว้วางใจในพระเจ้า
สตรี ที่รู้จกั ไว้วางใจสามี และมีความชื่นชมยินดีในความรักของสามี จะเป็ นสตรี ที่มีความสุ ข
อย่างยิง่ ด้วย ดังสายทอง แต่มโนก็มีปัญหายุง่ ยากลาบากใจเช่นกัน เพราะเป็ นครั้งแรกที่เขาจะเป็ นบิดา
และเป็ นครั้งแรกที่เขาต้องรู ้จกั เสี ยสละความสุ ข และความปรารถนาส่ วนตัวให้แก่คนอื่นอย่างแท้จริ ง
เขายินดีเสี ยสละหลายอย่างเพื่อเห็นแก่สายทอง เพราะเธอเป็ นชีวิตส่ วนหนึ่งของเขาเอง เขาเสี ยสละ
ความสุ ขส่ วนตัวอีกหลายอย่าง เพื่อบุคคลที่สาม คือบุตรของเขา ตลอดเวลาที่ผา่ นมานั้น เขาจะต้องเผชิ ญ
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ปั ญหาเกี่ยวกับสายทอง เช่นบางครั้งเธอป่ วย อารมณ์เสี ย หงุดหงิดใจ เฉื่ อยชา งุ่นง่าม และบ่อยครั้งมี
เรื่ องขัดแย้งกับเขาได้ง่าย ๆ
นอกจากนั้นมโนยังต้องขบคิดปั ญหาส่ วนตัวเกี่ยวกับอนาคตด้วย เงินเดือนที่เขาได้รับอยูใ่ น
ปัจจุบนั นี้ มีเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสองเท่านั้น เขาจะต้องทาอย่างไรจึงจะให้รายได้น้ ีเลี้ยงดู
สามคน หรื อสี่ คนได้เพียงพอ และต่อไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่ งบุตรไปโรงเรี ยน เขาจะทาอย่างไร ทาง
แก้ที่ดีที่สุด ก็คือ เชื่อพึ่งไว้วางใจในพระเจ้าทุกวัน ความเชื่อนี้จะทาให้เขามีใจสงบและช่วยเหลือเขาได้
ดีกว่าทุกสิ่ ง และยังช่วยให้สายทองมีความมัน่ ใจในสวัสดิภาพของชีวิตด้วย เมื่อทราบว่าเธอและสามี
สามารถเชื่อพึ่งและไว้วางใจพระเจ้าได้
เมื่อถึงกาหนดคลอดบุตรคนแรก ภรรยาบางคนมักกลับไปคลอดที่บา้ นของบิดามารดาของตน
การกระทาเช่นนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณี ด้ งั เดิม แต่ก็ไม่เป็ นการกระทาที่ถูกต้องกับความหมาย
ของคาว่า “เนื้ ออันเดียวกัน” มากนัก เพราะเวลานี้แหละ เป็ นเวลาที่สามีควรได้ชื่นชมยินดีที่สุดในชีวติ
สมรสของเขา เขาควรจะเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับการติดต่อโรงพยาบาล หรื อจัดเตรี ยมบ้าน
ให้เหมาะสม และต้องเอาใจใส่ ต่อความต้องการทุกอย่างของภรรยา แม้กระทัง่ คาแนะนาต่าง ๆ ซึ่ งทาให้
ภรรยาสบายใจ
หากภรรยาไปทาการคลอดที่โรงพยาบาล สามีจะต้องยินดีรับความลาบากทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้น
หากภรรยาคลอดบุตรที่บา้ น และมีมารดาของภรรยาและนางพยาบาลอยูด่ ว้ ย เพื่อช่วยในการพยาบาล
รักษา สามีก็จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการอานวยความสะดวกสบายให้แก่คนเหล่านั้น เขาจะต้องคิดถึง
ความต้องการของภรรยา และความเป็ นอยูข่ องแขกเหนื ออื่นใดทั้งหมด โดยทัว่ ไปผูช้ ายไม่ชอบความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ครอบครัว แต่ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้น เมื่อมีชีวิตใหม่
เกิดขึ้น สามีที่รู้จกั ปรับปรุ งตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยความยินดีน้ นั ก็จะเป็ นบิดาที่ดีได้
ขณะที่รอคอยวันกาเนิดของบุตรคนแรก มีเรื่ องสาคัญอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องทราบ คือเรื่ องเพศ
ของทารก จงอย่ามุ่งมัน่ จะให้ทารกที่คลอดออกมาเป็ นเพศที่ตนต้องการเท่านั้น ไม่มีใครอาจทาย
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเพศของทารกได้ถูกต้อง จงอย่าเชื่อผูใ้ ดที่อา้ งว่าตนทายได้ เพราะถ้าท่านคาดหมายอย่าง
แน่วแน่ที่จะให้บุตรของท่านเป็ นเพศที่ท่านปรารถนาแล้ว เมื่อทารกที่คลอดออกมาเป็ นเพศที่ตรงกันข้าม
ท่านก็จะได้รับความผิดหวังมากที่สุด ความผิดหวังนี้จะเป็ นภัยอย่างใหญ่หลวง ต่อบุคคลิกลักษณะของ
เด็กในวันข้างหน้า เด็ก ๆ จานวนไม่นอ้ ยเริ่ มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง เมื่อทราบภายหลังว่าเขา
มิได้เป็ นเพศที่บิดามารดาปรารถนาอย่างแท้จริ ง บิดามารดาที่ทาให้บุตรผิดหวังตั้งแต่เริ่ มแรก เพราะ
ความเห็นแก่ตวั ของตนเองเช่นนี้ จะเป็ นเหตุทาให้เกิดปั ญหาทางด้านจิตใจแก่ตวั ของเขาเอง และแก่บุตร
ตลอดชีวิต
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สมัยนี้เป็ นสมัยที่สตรี มีอิสระเสรี เท่าเทียมบุรุษ ท่านจะเห็นได้จากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกว่า
สตรี สามารถรับผิดชอบในภาระหน้าที่สาคัญ มีตาแหน่งสู งในทางราชการ มีความสามารถยอดเยีย่ ม
ในทางการศึกษา และวงการแพทย์ อีกทั้งการรับมรดกจากพระเจ้า ของคริ สเตียนทุกคนในอนาคต ก็เป็ น
การแสดงให้เห็นว่า พระเจ้ามิได้ทรงมีใจลาเอียงต่อเพศหนึ่งเพศใด การที่บุตรของท่านจะเป็ นเพศอะไร
นั้น ย่อมเป็ นไปตามที่พระเจ้าทรงประทานให้ ฉะนั้นไม่วา่ บุตรของท่านจะเป็ นเพศอะไรก็ตาม จง
ต้อนรับเขาและรักเขา ตั้งแต่วินาทีที่เขาคลอดออกมา ให้สมกับเป็ นของขวัญอันล้ าค่าจากพระเจ้า
สายทองและมโนได้เตรี ยมชื่ อหลายชื่อสาหรับบุตรเป็ นการล่วงหน้า เขาเชื่อว่าถ้าเตรี ยมตั้งชื่อ
ไว้แต่เนิ่น ๆ จะทาให้เขาหาชื่อที่ไพเราะเหมาะสมและมีความหมายที่ดีที่สุด พวกเขาเลือกชื่อไว้สองชื่อ
ที่เขาทั้งสองชอบมากที่สุด ถ้าเป็ นชายเขาจะตั้งชื่ อให้วา่ มนัสและถ้าเป็ นหญิงจะตั้งชื่ อว่า อัจฉรา
สายทองได้เตรี ยมเสื้ อผ้าสาหรับเด็กได้อย่างครบครัน
เสื้ อผ้าเหล่านั้นเธอเป็ นผูเ้ ย็บเองเป็ น
ส่ วนมาก เพื่อนของเธอคนหนึ่งที่เคร่ งครัดต่อความเชื่ อของคนโบราณ กล่าวเตือนสายทองด้วยความ
ตกใจว่า เธอไม่ควรจะจัดเตรี ยมสิ่ งใดล่วงหน้าสาหรับเด็กเกรงว่าจะทาให้เธอโชคร้าย แต่สายทองตอบ
ว่า “พระเจ้าของดิฉนั เป็ นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานชีวิตให้แก่เด็กคนนี้ หากดิฉนั
เตรี ยมเสื้ อผ้าต่างๆ ให้เด็ก พระองค์จะทาให้ดิฉนั โชคร้ายได้อย่างไร”
มโนยังเตรี ยมเปลเล็ก ๆ และคิดจะทาโต๊ะและเก้าอี้เล็ก ๆ ชุดหนึ่ง สาหรับทารกน้อยที่กาลังจะ
กาเนิดในไม่ชา้ นี้ดว้ ย เขาได้ทุ่มเทความคิดความหวังและทุกอย่าง ให้แก่ภรรยาและทารกน้อยของเขา
ด้วยความปลาบปลื้มยินดี
ในที่สุด วันสาคัญนั้นก็มาถึง เป็ นวันที่พระ
เจ้าทรงประทานชีวิตใหม่
ให้เป็ นของขวัญแก่
ครอบครัวเล็ก ๆ นั้น ซึ่ งได้เตรี ยมพร้อมที่จะรับเป็ น
เวลานานแล้ว สายทองตัดสิ นใจคลอดบุตรที่บา้ น
โดยเชิ ญนางพยาบาลที่เชื่อถือได้คนหนึ่งมาช่วยทา
คลอดและขอร้องให้มารดาของเธอ มาช่วยในการ
ดูแลรักษาบ้านด้วย ด้วยความช่วยเหลือของนาง
พยาบาลและมารดา ประกอบด้วยความเอาใจใส่
ดูแลอย่างดีของมโน ทาให้สายทองมีความยินดีและ
มัน่ ใจ ขณะที่รอคอยนาทีทองนั้น บุคคลทั้งสอง
สุ ภาพอ่อนโยนและเข้าใจความรู ้สึกของมโนดี จึง
ให้มโนเข้าเยีย่ มสายทองได้เป็ นครั้งคราว
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ทันทีที่ทารกน้อยได้คลอดออกมา พวกเขานึกถึงมโนก่อนและบอกให้มโนเข้ามาดู มโนเดิน
เขย่งเท้าเข้ามาด้วยความระมัดระวัง ความปลาบปลื้มใจได้ท่วมล้นในจิตใจของเขา ขณะที่เห็นเด็กหญิง
น้อย ๆ อันเป็ นสักขีพยานแห่ งความรักของเขาวางอยูใ่ นที่นอน ซึ่งเขาเองเป็ นคนทาให้ความตื้นตันใจต่อ
ความอัศจรรย์ และภาพอันสวยงามที่เห็นอยูข่ า้ งหน้า ทาให้เขาพูดอะไรไม่ออก ได้แต่คุกเข่าลง ณ ที่นนั่
ขอบพระคุณสรรเสริ ญพระเจ้า โอ อัจฉรา ทารกน้อยที่บิดาเฝ้ าคอยด้วยความหวัง บัดนี้ได้ปรากฏโฉม
ตามพระบัญชา เป็ นสายสัมพันธ์แห่งชีวติ ที่จะผูกมัดดวงจิตของพ่อและแม่ เป็ นสะพานแห่งความชื่นชม
ที่ทอดจากอดีตแห่งความทุกข์ยากไปสู่ อนาคตแห่งความยินดี และเป็ นสัญญลักษณ์แห่งชีวติ ในโลกกว้าง
ซึ่ งจะเจริ ญวิวฒั นาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

41

บทที่ 11
สมาชิกใหม่ ในครอบครัวของพระคริสต์
คงไม่มีคาพูดใดในโลกที่อาจนามาบรรยายความรู ้สึก อันปลาบปลื้มเป็ นล้นพ้นของสายทอง
และมโนให้ถูกต้องได้ ขณะที่เขาทั้งสองจ้องดูบุตรคนแรกด้วยความรักและชื่นชม พวกเขายิง่ ฉงนต่อ
ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ดูซิ ตาของทารกน้อยนั้นไม่ผิดเพี้ยนกับตาของสายทองเลย ส่ วนคิ้วน้อย ๆ นั้นก็
ลอกแบบมาจากมโนอย่างไม่มีผดิ
พวกเขารู ้สึกทึ่งต่อการเนรมิตสร้างของพระเจ้า
และพวกเขา
ขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงให้เขามีส่วนร่ วมในงานเนรมิตสร้างนั้นด้วย บัดนี้ครอบครัวของเขาก็เป็ น
ครอบครัวที่สมบูรณ์ และทารกน้อยซึ่ งป็ นที่หวงแหนยิง่ กว่าเพชรเม็ดงามก็เป็ นสิ่ งพิสูจน์ความรักแท้ของ
ครอบครัว
เมื่อสายทองนอนพักฟื้ นร่ างกายเป็ นระยะเวลาพอสมควร และรู ้สึกแข็งแรงกระปรี้ กระเปร่ าขึ้น
แล้ว เขาก็เริ่ มสาละวันกับภาระหนักในการเลี้ยงดูบุตรน้อยสุ ดที่รัก ส่ วนมโนก็กลับไปทางานตามเดิม
หลังจากได้ลาหยุดงานสองสามวันแล้ว แต่คราวนี้ เขาทางานด้วยความเอาใจใส่ อย่างผิดปกติ จนทาให้
เพื่อนร่ วมงานทั้งหลายแปลกใจไปตาม ๆ กัน
คุณแม่ของสายทอง ยังช่วยเหลืออยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลาเดือนหนึ่ง จนกระทัง่ สายทองแข็งแรงเป็ น
ปกติดี สามารถรับหน้าที่งานบ้านได้ตามเดิมแล้ว จึงได้จากพวกเขาไป สายทองและมโนรู ้สึกซาบซึ้ งต่อ
ความเมตตาของท่าน ที่ทาให้พวกเขาได้รับความสะดวกสบายในวาระที่มีภาระหนักหน่วงที่สุดนี้
วันหนึ่งสายทองพูดกับศิษยาภิบาลที่มาเยีย่ มว่า
“ดิฉนั อยากจะไปถวายความขอบพระคุณ
สรรเสริ ญแก่พระเจ้าในโบสถ์เหลือเกิน เพราะดิฉนั ไม่ได้ไปโบสถ์เป็ นเวลา 40 วันมาแล้ว”
“ดีมากคุณสายทอง” ศิษยาภิบาลประดิษฐ์กล่าวด้วยความดีใจ “ผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ทรงมีความ
ยินดีที่สุด เมื่อคุณไปร่ วมนมัสการพระองค์กบั พวกเราได้อีก”
ในวันอาทิตย์น้ นั สายทองก็อุม้ ทารกน้อยไปโบสถ์พร้อมกับมโน โดยมีคุณแม่ของสายทองคอย
ดูแลด้วย เขาทั้งสองขอบพระคุณพระเจ้า ที่ได้ทรงประทานของขวัญอันประเสริ ฐสุ ดนี้ให้ มโนและสาย
ทองได้เริ่ มชีวติ ครอบครัวที่ดี ที่ได้เอาใจใส่ ต่อชีวิตด้านวิญญาณจิตก่อนสิ่ งอื่นใดทั้งหมด สามีภรรยา
หลายคู่ได้มองข้ามความสาคัญข้อนี้ จึงพบความลาบากใจ ในการที่จะให้ครอบครัวเอาใจใส่ ในเรื่ อง
วิญญาณจิตภายหลัง โดยเหตุน้ ีเมื่อสายทองแข็งแรงพอที่จะไปโบสถ์ได้ เธอและสามีจึงไปขอบพระคุณ
สรรเสริ ญพระเจ้า ร่ วมกับพี่นอ้ งในพระคริ สต์ในโบสถ์ทนั ที และในโอกาสเดียวกันนั้น พวกเขาก็
ขอร้องศิษยาภิบาลให้ทาพิธีถวายบุตรแก่พระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพระพรและทรงนาบุตรของเขา
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ตลอดไป และเพื่อเป็ นการประกาศตนในที่สาธารณะว่า พวกเขายินดีให้บุตรน้อยของเขา เป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวของพระคริ สต์ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ในพิธีถวายบุตรของคริ สตจักรบางแห่ง สามีภรรยายังเชิญเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เป็ นพยานพิเศษ
ร่ วมในการประกอบพิธี พยานพิเศษคนนี้ มีหน้าที่เป็ นบิดาหรื อมารดาฝ่ ายวิญญาณจิตของทารกนั้น คือมี
หน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ ายวิญญาณจิตของทารกนี้ตลอดไป ฉะนั้นบิดามารดาที่ตอ้ งการมีพยานพิเศษ
จึงควรเลือกให้ดี เพื่อคนนั้นจะเป็ นบิดาหรื อมารดาฝ่ ายวิญญาณของบุตรได้อย่างแท้จริ ง
ผูเ้ ป็ นสามีและภรรยาทุกท่านพึงจาไว้วา่ ชีวติ สมรสอาจจะเป็ นหรื อไม่เป็ นความสว่างของโลก
แห่งความมืดนี้ก็ได้ การใช้ชีวติ ประจาวันร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านไหน หรื อในกิจกรรมที่สาคัญมาก
น้อยเพียงใด อาจจะนาหรื อไม่นาความสุ ขความยินดีมาสู่ ครอบครัวก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การรู ้จกั เลือกใช้
ชีวติ ของเขาทั้งสอง
เปโตรซึ่ งเป็ นอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริ สต์ และเป็ นผูท้ ี่มีครอบครัวแล้ว กล่าวว่า สามี
ภรรยา “ได้รับชีวติ อันเป็ นพระคุณ เป็ นมรดก” (1 เปโตร 1:7) “ชีวติ อันเป็ นพระคุณ” นั้น เป็ นชีวิตที่ล้ า
เลิศที่พระเจ้าทรงประทานให้ มีอานาจที่จะทาให้ครอบครัวที่ยากจนที่สุด แผ่กระจายรัศมีภาพแห่ง
ความสุ ข ความยินดี ออกไปไกลที่สุด เป็ นที่ถวายเกียรติยศ แก่องค์พระเยซูคริ สต์
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บทเสริม
วิธีคุมกาเนิด
ปั จจุบนั ตามโรงพยาบาลของรัฐลาลเกือบทุกแห่ง มีแผนกคุมกาเนิด ซึ่ งประกอบด้วยนายแพทย์
และพยาบาล ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้โดยเฉพาะ รับบริ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีคุมกาเนิดที่เหมาะสม
และดีที่สุดสาหรับประชาชน
ฉะนั้นผูท้ ี่มีความต้องการจะคุมกาเนิ ด
ควรไปปรึ กษานายแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนี้ โดยตรง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
วิธีคุมกาเนิดมีหลายวิธี แต่ที่ใช้ทวั่ ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ปลอกสวม (The Sheath) มีลกั ษณะเป็ นปลอกยางบาง ๆ ใช้สวมอวัยวะเพศของผูช้ าย วิธีน้ ี
ค่อนข้างจะปลอดภัยและไว้ใจได้แต่ท้ งั สองฝ่ ายอาจไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ในขณะร่ วมเพศ
หมวก (The cap) สาหรับใส่ ภายในอวัยวะเพศของสตรี ซึ่ งสถานพยาบาลคุมกาเนิดจะเป็ นผูใ้ ส่
ให้ หมวกนี้อาจใส่ ติดอยูใ่ นอวัยวะเพศได้เป็ นระยะเวลานาน โดยไม่ตอ้ งถอดออกเลย
ยาเม็ดสาหรับรับประทาน (Oral Contraceptive Pill) วิธีน้ ีช่วยป้ องกันไม่ให้สตรี ต้ งั ครรภ์ได้ผล
เกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนตัดสิ นใจว่า จะใช้ยาชนิดใด
วิธีนับวัน (The Rhythm Method) หรื อที่เรี ยกว่า “ช่วงระยะปลอดภัย” วิธีน้ ีเชื่อถือได้ยาก เพราะ
สามีภรรยามักหักห้ามใจไม่ได้ และอีกประการหนึ่งระยะประจาเดือนของสตรี แต่ละครั้งมักคลาดเคลื่อน
จึงก่อให้เกิดปั ญหาในการนับวันที่แน่นอน โดยเหตุน้ ี วธิ ี น้ ี จึงไม่เป็ นวิธีที่ปลอดภัย
นอกจากที่กล่าวมาข้างบนนี้ ยังมีอีกหลายวิธี ซึ่ งท่านอาจขอคาแนะนาจากสถานพยาบาล
เกี่ยวกับการคุมกาเนิดโดยตรง
ข้อควรระวังในการใช้เวชภัณฑ์คุมกาเนิด
1. จงปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนายแพทย์หรื อพยาบาล ทุกประการ และควรไปปรึ กษาแพทย์
ทันที เมื่อมีเหตุการณ์ผดิ ปกติเกิดขึ้น
2. เวชภัณฑ์ที่จะใช้ใส่ ภายในอวัยวะเพศ จะต้องได้รับการชาระให้สะอาด และผ่านการฆ่าเชื้ อ
โรคเสี ยก่อน
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เกีย่ วกับเยาวชนโดยเฉพาะ
ขอแนะนาหนังสื อที่น่าสนใจและมีค่ายิง่ สองเล่มคือ
“ผมรักหญิงคนหนึ่ง”
และ
“ดิฉันรักชายหนุ่มคนหนึ่ง”
เป็ นเรื่ องจากชีวติ จริ งของหนุ่มสาวคริ สเตียน แปลจากหนังสื อ “I Loved a
Girl” และ “I Love a Young Man” ซึ่งเรี ยบเรี ยงโดย Walter Trobisch หนังสื อชุดนี้ได้แปลเป็ นภาษาต่าง
ๆ หลายภาษาแล้ว
หนังสื อชุดนี้มีคุณค่าและสาระที่น่าอ่านยิง่ มีบทเรี ยนที่ดีสาหรับหนุ่มสาว และผูป้ กครองที่
ต้องการให้บุตรหลานของท่านดาเนิ นชีวติ ในวัยรุ่ นที่ถูกต้อง ให้ประโยชน์แก่ท่านผูอ้ ่านอย่างคาดไม่ถึง

สนใจโปรดติดต่อสั่งซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร,4

ราคาเล่มละ 3 บาท เท่านั้น
พร้อมด้วยค่าส่ ง
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