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บทน า 
หนงัสือท่ีท่านก าลงัอ่านอยูน้ี่ เป็นหนงัสือท่ีกล่าวถึงปัญหาและประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั

ของชายหญิงท่ีเพิ่งสมรสใหม่ ๆ ประพนัธ์โดย นางซิงเคอร์ และคณะกรรมการครอบครัวคริสเตียน ของ
สภาคริสเตียนแห่งชาติในประเทศอินเดีย ไดพ้ิมพข้ึ์นคร้ังแรก 

ในการประพนัธ์หนงัสือเล่มน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดใ้ชต้วัอยา่งจากชีวติจริง ของสามีภรรยาคู่หน่ึง ท่ี
สมรสใหม่ ๆ เป็นส่วนประกอบส าคญั ในการแกไ้ขปัญหาและใหค้  าแนะน าต่าง ๆ เม่ือไดรั้บค าติชมและ
ขอ้คิดเห็นบางประการ จากเพื่อนในประเทศอินเดียแลว้ ผูป้ระพนัธ์ก็ปรับปรุงแกไ้ขหนงัสือน้ีอีกคร้ัง
หน่ึง ก่อนพิมพอ์อกจ าหน่ายในคร้ังท่ีสอง 

แน่นอนทีเดียว ตั้งแต่นางซิงเคอร์ จากประเทศอินเดียไปในปี ค.ศ. 1954 จนถึงปัจจุบนั 
สภาพการณ์หลายอยา่งทางดา้นสังคม ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาโดยทัว่ไปของคู่
สมรสใหม่ ๆ ก็ยงัคงคลา้ยคลึงกนั 

คณะกรรมการของสภาคริสเตียนแห่งชาติ ไดล้งมติให้เนน้เร่ืองแนะแนวชีวิตสมรสในรอบสาม
ปีขา้งหนา้ หนงัสือเล่มน้ีจึงเหมาะสมและดีเลิศส าหรับทุกคน ท่ีจะมีไวเ้ป็นคู่มือศึกษาส าหรับผูท่ี้สมรส
ใหม่ ๆ หนงัสือน้ีเป็นหนงัสือวเิศษสุด ซ่ึงท่านจะขาดเสียมิได ้ นางซิงเคอร์พยายามเขียนหนงัสือน้ี ดว้ย
ถอ้ยค าท่ีกระทดัรัดและในลีลาท่ีผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจไดม้ากท่ีสุด 

นางซิงเคอร์ แต่งงานกบัศาสนทูตคนหน่ึง ช่ือ จอร์จ ซิงเคอร์ ซ่ึงท างานรับใชพ้ระเจา้ในทาง
ภาคเหนือของประเทศอินเดีย ทั้งสองใชชี้วติสมรสท่ีเตม็ไปดว้ยความสุข ในประเทศนั้นเป็นเวลา 29 ปี 
ระหวา่งท่ีรับใชพ้ระเจา้ในประเทศอินเดียนั้นทั้งสองก็ไดบุ้ตรชายสองคนและบุตรสาวสองคน เป็นสักขี
พยานแห่งความรัก 

ศาสนทูต ซิงเคอร์ เป็นศิษยาภิบาล และผูป้ระกาศฯ ระยะหน่ึง ต่อมาไดเ้ป็นครูใหญ่โรงเรียน   
บิชอบ คอทเทิน ในเมืองซิบลา แลว้ยา้ยไปท างานในต าแหน่งเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรม 
แห่งประเทศอินเดีย และซีลอน หลงัจากนั้น ก็ไดเ้ป็นเจา้อธิการแห่งมณฑลแนกเพอร์ เพราะเหตุน้ี 
ผูป้ระพนัธ์ซ่ึงเป็นภรรยาไดค้ลุกคลีใกลชิ้ดกบัสามีเสมอ จึงไดรั้บประสบการณ์มากมายเก่ียวกบังาน
คริสตจกัรและปัญหาต่าง ๆ ดว้ย 

นางซิงเคอร์ เคยเป็นคนงานท่ีร้อนรนในสมาคมมารดาและในสมาคมพระคริสตธรรม ทั้งยงัเคย
ร่วมท างานเก่ียวกบัสตรีและสังคมหลายอยา่ง นอกจากนั้น ยงัไดป้ระพนัธ์หนงัสืออ่ืน ๆ อีกหลายเร่ือง
ดว้ย 
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ศาสนาทูตและนางซิงเคอร์ ต่างไดช่้วยเหลืองานหลายดา้นขององคก์ารครอบครัวคริสเตียน 
หนงัสือเล่มน้ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติของท่านโดยแท ้นบัไดว้า่เป็นของขวญัอ าลาช้ินสุดทา้ยท่ีท่าน
ทั้งสองไดม้อบใหแ้ก่ผูอ่้านทุกท่าน ก่อนจะจากไปสู่มาตุภูมิของท่านเอง 

                                                                                  เอ.อ.ีดี. เฟรเดอริค 
                                                                                   เลขาธิการ 

สภาคริสเตียนแห่งชาติในประเทศอินเดีย 
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“ครอบครัวคริสเตียนมีความส าคัญยิง่ต่อสังคมมนุษย์ เป็นดุจดวงประทปีท่ามกลางโลกแห่ง
ความมืด.........เมื่อชายหญงิสองคนปลงใจเข้าสู่พธีิสมรส เร่ิมอยู่กินด้วยกนั ไม่ว่าในห้องแคบ ๆ ห้อง
เดียว ในกระต๊อบเลก็ ๆ หรือในตึกโอ่อ่าทันสมัยกนั็บได้ว่า เขาทั้งสองได้เร่ิมต้นชีวติครอบครัวแล้ว........” 
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บทที ่1 

เกลยีวสัมพนัธ์ 

ครอบครัวคริสเตียนมีความส าคญัต่อสังคมมนุษย ์ เป็นประดุจดวงประทีบท่ามกลางโลกแห่ง
ความมืด ตะเกียงดวงนอ้ย ๆ อาจสาดแสงเจิดจา้ในแหล่งมืดมิดอยา่งไร ครอบครัวคริสเตียนท่ีดี ก็อาจ
ส่องแสงแจ่มจรัสในหว้งมืดของสังคมอยา่งนั้น 

เม่ือชายหญิงสองคนปลงใจเขา้สู่พิธีมงคลสมรส เร่ิมอยูกิ่นดว้ยกนั ไม่วา่ในห้องแคบ ๆ หอ้ง
เดียว ในกระตอ๊บเล็ก ๆ หรือในตึกโอ่อ่าทนัสมยั ก็นบัไดว้า่ เขาทั้งสอง ไดเ้ร่ิมตน้ชีวติครอบครัวแลว้ 
ตั้งแต่แรกเร่ิมของชีวติสมรส คริสเตียนทุกคนตอ้งตระหนกัเสมอวา่ พระเจา้เป็นส่วนประกอบส าคญั
ท่ีสุดในชีวติสมรส พระคุณและฤทธ์ิอ านาจของพระองคเ์ท่านั้น ท่ีจะรับรองความส าเร็จในชีวติสมรส 
ตามท่ีพระองคท์รงปรารถนา “ดังนั้นผู้ ซ่ึงพระองค์ได้ผกูพัน” เป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั จงมีสามคัคีธรรม
อยา่งใกลชิ้ดท่ีสุดกบัพระองคเ์สมอ 

มีแนวทางปฏิบติัหลายอยา่ง ท่ีจะช่วยใหท้่านพบความสุขในชีวติสมรส แต่ประการส าคญัท่ีสุด 
จงใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางในชีวติสมรสของท่าน ต่อมา ท่านจะตอ้งใคร่ครวญปัญหาเก่ียวกบั
เศรษฐกิจในครอบครัว การตอ้นรับแขก การจดัการบา้นเรือน เป็นตน้ แต่หากท่านค านึงถึงเร่ืองฝ่าย
วญิญาณจิตก่อน การคิดและการวางโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินชีวติของท่านก็จะประสบ
ความสุขและความส าเร็จ 

นางสายทอง และนายมโน เช่ือมัน่วา่ พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัครอบครัวใหม่ของเขา เพราะ
พระองคท์รงสอนเขาทั้งสองวา่ ควรจะปฏิบติัอยา่งไร พระองคจึ์งจะสถิตอยูด่ว้ย พระองคต์รัสวา่ “ดว้ย
วา่มีสองสามคนประชุมกนัท่ีไหน ในนามของเรา เราจะอยูท่่ามกลางเขาท่ีนัน่” เหตุท่ีสายทองและมโน
แต่งงานกนั ก็เพราะเขาทั้งสองตอ้งการอยูร่่วมกนั และถา้เขาทั้งสองอยูด่ว้ยกนัในนามของพระเยซูคริสต ์
พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะสถิตอยูก่บัเขา เม่ือเสร็จจากพิธีสมรส และการเล้ียงแลว้ เขาทั้งสองปลีกตวัไปอยู่
ตามล าพงัในท่ีแห่งหน่ึง เป็นเวลาประมาณหน่ึงอาทิตย ์การปฏิบติัเช่นน้ีเป็นการดีมาก เพราะนอกจากให้
เขาทั้งสองมีเวลาปรับปรุงตวัในเร่ืองเพศ และเร่ืองส่วนตวัอ่ืน ๆ แลว้ ยงัเป็นโอกาสดีท่ีเขาทั้งสองจะเขา้
เฝ้าพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดดว้ยกนั ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดในการสร้างครอบครัวใหม่ 

ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัว ควรจะอธิษฐานดว้ยกนัทุกวนั ในนามของพระเยซูคริสต ์
มอบภาระทุกอยา่งให้อยูใ่นการดู และรักษาของพระองค ์ ทูลขอการทรงน าการอภยัโทษความผดิบาป 
และฟังพระวจนะของพระองคเ์สมอ การอธิษฐานเป็นทิพยอ์าหารส่วนหน่ึงในครอบครัว มีความส าคญั
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เท่ากบัอาหารทุกม้ือ ซ่ึงภรรยาไม่เคยลืม เม่ือสามีภรรยาเขา้เฝ้าพระเจา้ทุกเชา้ค ่า พระองคก์็จะสถิตอยูก่บั
เขา ผูท่ี้เคยปฏิบติัเช่นน้ีมาก่อนอาจบอกใหท้า่นทราบวา่ ไดรั้บพระพรมากเพียงไร 

ไม่เพียงแต่สามีภรรยาจะอธิษฐานดว้ยกนัท่ีบา้น ครอบครัวใหม่ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัยิง่ต่อ
คริสตจกัร และยงัเป็นก าลงัของคริสตจกัรในเวลาต่อไปดว้ย 

สายทอง และมโนตั้งกฏไวว้า่ จะไปโบสถอ์ยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง ในวนัอาทิตย ์ ต่อมาไม่นาน 
การไปโบสถก์็กลายเป็นนิสัยฝังแน่นในจิตใจของเขา วนัใดก็ตามท่ีเขาทั้งสองไม่อาจตดัสินใจไดง่้ายวา่ 
ควรจะไปโบสถห์รือไม่ กฏท่ีตั้งไวจ้ะท าใหเ้ขาไม่สบายใจ และในท่ีสุดก็ตอ้งตดัสินใจไปโบสถ ์

มโนกล่าววา่ “หากผมบงัคบัใจใหไ้ป
ท างานไดทุ้กวนั ไม่วา่ผมจะชอบหรือไม่ก็ตาม 
ผมก็ควรจะบงัคบัใจใหไ้ปโบสถทุ์กอาทิตย ์ เพื่อ
จะไดรั้บอาหารฝ่ายวิญญาณจิต และเพื่อฝึกฝน
ตนเองใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึนใน      พระคริสต”์ 

บางคร้ังสายทองอยากจะเก็บตวัอยูก่บั
บา้น เพื่อท าอาหารหรือเพื่อรับรองแขกท่ีมาเยีย่ม

โดยบงัเอิญ มโนมกัจะกล่าวตกัเตือนวา่ “หากเธอท าเช่นนั้น เธอก็เห็นแก่อาหารและแขก ยิง่กวา่พระ
เจา้น่ะซิ” และสายทองก็ตอ้งยอมรับวา่ ท่ีสามีพดูนั้นถูกตอ้ง 

ในตอนแรก เธอรู้สึกอบัอาย ท่ีจะบอกใหแ้ขกทราบวา่เธอและสามีตั้งใจจะไปโบสถ ์ แต่เธอก็
แปลกใจ เม่ือพบภายหลงัวา่ หากแขกของเธอเป็นคริสเตียน และทราบวา่ เขาทั้งสองก าลงัจะไปโปสถ ์
แขกก็จะพดูวา่ “เราอยากจะไปโบสถก์บัคุณดว้ย” บางคร้ังแมแ้ต่แขกท่ีไม่เป็นคริสเตียน ก็แสดงความ
จ านงคอ์ยากไปโบสถร่์วมกบัพวกเขาดว้ย คร้ังหน่ึงเพื่อนชาวฮินดูของเขาทั้งสอง รู้สึกซาบซ้ึงใจมาก 
เม่ือเขาทั้งสองกล่าวขอโทษท่ีตอ้งรีบไปโบสถ ์ “ขอบคุณพระเจา้ส าหรับสามีภรรยาใหม่คู่น้ี” เพื่อนคน
นั้นพดู “ท่ีระลึกถึงพระเจา้ทุกวนัอาทิตย ์และไม่ยอมใหส่ิ้งใดเป็นอุปสรรค ต่อการนมสัการพระองคเ์ลย 
ฉนัภาวนาขอใหมี้คนสัตยซ่ื์อเช่นน้ีมาก ๆ” 

สายทองมกัรู้สึกเหน็ดเหน่ือยผดิปกติในคืนวนัเสาร์ อยากจะพกัผอ่นท่ีบา้นมากกวา่ไปโบสถใ์น
เชา้วนัอาทิตย ์ แต่เม่ือเธอนึกถึงกฏท่ีตั้งไวแ้ลว้ฝืนใจไปโบสถ ์ ก็พบกบัความช่ืนชมยนิดีอยา่งบอกไม่ถูก 
การนมสัการพระเจา้ดว้ยกนักบัสามีและเพื่อน ๆ ของเธอ การร้องเพลง การอธิษฐาน และการฟังพระ
วจนะของพระเจา้ดว้ยกนัท าใหเ้ธอไดรั้บก าลงัใหม่ และการฟ้ืนใจใหม่อยา่งประหลาดซ่ึงเธอจะไม่ไดรั้บ
หากเธอนอนอยูท่ี่บา้น 
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เม่ือเธอเล่าเร่ืองน้ีใหม้โนฟัง มโนก็บอกวา่ เขามีความรู้สึกอยา่งน้ีทุกเชา้วนัอาทิตยเ์ช่นกนั 
เพราะเขาตอ้งออกไปท างานทุกเชา้ เชา้วนัอาทิตย ์ จึงน่าจะเป็นเชา้ซ่ึงเขาควรนอนพกัผอ่นท่ีบา้น เพื่อน
ร่วมงานหลายคนก็เคยแนะน าเขาเช่นนั้น แต่วนัหน่ึงเพื่อนร่วมงานอาวุโสคนหน่ึงไดย้นิค าสนทนาของ
เขา จึงพดูดว้ยน ้าเสียงเยย้หยนัวา่ “ในสมยัของฉนั คนหนุ่มแน่นแขง็แรง ไม่เคยนอนกลางวนักนัดอก 
นอกจากเขาป่วยจริง ๆ ความเขม้แขง็ของคุณอยูท่ี่ไหน คุณไม่อยากฝึกฝนร่างกายของคุณ ใหมี้ผวิหนงั
เต่งตึง กลา้มเน้ือเตม็มดัหรือ ถา้คุณขืนนอนมากเช่นนั้นคุณจะไม่มีวนัไดแ้น่” 

ค าพดูน้ีท าใหม้โนรู้สึกอบัอายและตดัสินใจวา่ หากเขาตอ้งการนอนมากสักหน่อยในปลาย
สัปดาห์ เขาก็ควรไปนอนแต่หวัค ่าในคืนวนัเสาร์ แทนท่ีจะต่ืนสายในเชา้ในวนัอาทิตย ์ ดว้ยเหตุประการ
ฉะน้ี สายทองและมโนจึงไปโบสถทุ์กวนัอาทิตยต์ั้งแต่เชา้เสมอ 

เหนือการประชุมนมสัการใด ๆ เขาทั้งสองรู้สึกวา่การประชุมนมสัการ การถือศีลมหาสนิท เป็น
การประชุมท่ีช่วยเพิ่มพนูก าลงัและสันติสุขใหแ้ก่เขามากท่ีสุด ไม่มีใครอาจอธิบายความจริงน้ีได ้
นอกจากประสบดว้ยตนเอง หากสามีภรรยาท่ีแต่งงานใหม่ ๆ ไปร่วมพิธีถือศีลมหาสนิทเสมอ ก็จะแกไ้ข
ปัญหาเป็นปากเสียงกนั หรือการเขา้ใจผดิกนัได ้ และความบาปซ่ึงอาจสร้างรอยร้าวใหเ้กิดข้ึนในความ
รักของเขา ก็จะถูกก าจดัออกไดด้ว้ย เพราะทุกคนจะตอ้งส ารวจและช าระจิตใจของตนเอง ก่อนท่ีจะถือ
ศีลมหาสนิทเสมอ 

เพื่อนของสายทองคนหน่ึง ไม่ไดไ้ปร่วมพิธีศีลมหาสนิทหลายคร้ังแลว้ โดยใหเ้หตุผลวา่ เพราะ
เป็นปากเสียงกบัครอบครัวหน่ึงในคริสตจกัร “ลาวลัณ์” สายทองกล่าวกบัเพื่อน “คุณไปโบสถเ์พื่อ
นมสัการพระเจา้หรือนมสัการเพื่อนกนัแน่นะคะ” 

“อยา่พดูเหลวไหลอยา่งนั้น” ลาวลัณ์ตอบโดยความไม่พอใจ 
“ไม่เหลวไหลหรอกค่ะ” สายทองอธิบาย “เราไปโบสถเ์พื่อนมสัการพระเจา้ ถา้เรารักเพื่อนบา้น

ของเรา และรู้สึกเสียใจต่อการกระท าผดิของเรา พระเจา้ก็ทรงยนิดีอภยัโทษความผิดบาปใหแ้ก่เรา และ
ทรงประสงคท่ี์จะใหเ้ราทุกคนไปนมสัการพระองคใ์นโบสถ์” 

“แต่ดิฉนัไม่รู้สึกเสียใจอะไรน่ี” ลาวลัณ์ตอบห้วน ๆ แลว้ไม่พดูอะไรต่อไปอีก 
เวลาถือศีลมหาสนิท เป็นเวลาท่ีสายทองรู้สึกใกลชิ้ดกบัครอบครัวของเธอมากท่ีสุด แมจ้ะรัก

มโนมาก แต่ในยามนั้นเธออดคิดถึงบิดามารดาและญาติพี่นอ้งไม่ได ้ และเธอทราบวา่คุณพอ่คุณแม่ก็มี
ความรู้สึกท านองเดียวกนั เพราะท่านทั้งสองไปร่วมพิธีถือศีลมหาสนิทเป็นประจ าเสมอ 

สายทองและมโนเอง อาจทราบเพียงเล็กนอ้ยก็ไดว้า่ พวกเขาไดเ้ร่ิมล้ิมรสความสามคัคีของ 
สิทธิชนทั้งหลาย ซ่ึงเป็นความสามคัคีฝ่ายวญิญาณจิตท่ีแทจ้ริง เขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะอยูร่่วมบา้น
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กบับิดามารดาดงัแก่ก่อน แต่การไปโบสถทุ์กอาทิตยก์็ไดเ้ป็นเกลียวสัมพนัธ์ กระชบัความรักของพวก
เขาใหม้ัน่คงยิง่ข้ึน ในองคพ์ระเยซูคริสต ์
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บทที ่2 

การทะเลาะคร้ังแรก 

เม่ือสายทองและมโนเกิดเป็นปากเสียงกนัคร้ังแรก เขาทั้งสองรู้สึกวา่เหตุการณ์คร้ังนั้น ดุจท า
ใหแ้ผน่ดินสะเทือนไปทั้งโลก สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดทะเลาะกนั ก็เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจผดิเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
กล่าวถึงมโนอ่านจดหมายฉบบัหน่ึง ท่ีคุณแม่ของสายทองเขียนถึงเขาทั้งสอง ขอ้ความตอนหน่ึงใน
จดหมายนั้น ท าใหม้โนเขา้ใจวา่ คุณแม่ของสายทองต าหนิเขา ท่ีไม่อาจเล้ียงดูภรรยาไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้
เขาไม่พอใจมาก จึงเกิดปากเสียงข้ึนสายทองรู้สึกเสียใจมาก พดูกบัตนเองวา่ “ถา้ไม่ใหส้ามีอ่านจดหมาย
นั้นก็จะดีกวา่” อยา่งไรก็ตาม เขาทั้งสองก็ปรับความเขา้ใจกนัได ้ และสัญญาวา่จะลืมเหตุการณ์ท่ีท าให้
บาดหมางใจกนัเสีย 

กระนั้นก็ตาม การเป็นปากเสียงกนัคร้ังแรก ท าใหส้ายทองกลุม้ใจมาก เธอจึงปลีกตวัไปอยูใ่น
หอ้งนอนเพียงคนเดียว รู้สึก 

วา้เหวใ่จจนบอกไม่ถูก อยากจะหนีกลบัไปท่ีบา้นเดิมของ
เธอใหพ้น้ ๆ แต่ก็เกรงกลวัสามี ซ่ึงบดัน้ีดูคลา้ยเป็นคนแปลกหนา้
ก าลงัเฝ้าดูทุกอิริยบถของเธอ 

เหตุการณ์เช่นน้ีคงจะเกิดแก่ชายหญิงท่ีแต่งงานใหม่ ๆ ทุกคู่ 
เม่ือเขาเร่ิมอยูด่ว้ยกนัเยีย่งสามีภรรยา หากเขาทั้งสองเป็นคน
รอบคอบ ก็ควรจะเตรียมตวัตอ้นรับเหตุการณ์เหล่าน้ีตั้งแต่เน่ิน ๆ 
โดยท าความเขา้ใจกนัเสียก่อน เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงของ
สามีภรรยาในชีวิตสมรส ความจริงประการแรกสามีและภรรยาตอ้ง

ทราบวา่ เขาทั้งสองมีความผกูพนัธ์กนัอยา่งถาวร ตราบเท่าความตายจะพรากจากเขาไป ถา้เขาทั้งสอง
เขา้สู่พิธีสมรส ดว้ยความเขา้ใจวา่ หากมีเร่ืองบาดหมางใจเกิดข้ึนภายหลงั พวกเขาอาจหยา่ร้างกนัได ้
ความเขา้ใจเช่นน้ีจะท าลายสวสัดิภาพ ในชีวติสมรสอยา่งส้ินเชิง เพราะการสมรสมิไดเ้ป็นการท าสัญญา
ผกูพนัธ์กบัผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเวลาจ ากดั แต่เป็นการสัญญาจะร่วมทุกขร่์วมสุขกนัตลอดชีวิต ระหวา่งท่ีเขา
ทั้งสองอยูด่ว้ยกนั ก็จะค่อย ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กนัไดดี้ยิง่ข้ึน แต่
เขาทั้งสองจะไม่มีโอกาสเรียนรู้เคล็ดลบัในการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขเลย หากคิดจะหนีจากฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเสมอ เม่ือมีเหตุการณ์เขา้ใจผดิเกิดข้ึน 
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จงจินตนาการภาพนกัวศิวกรท่ีก าลงัสร้างสะพาน เขายอ่มมีใจปรารถนาอนัแรงกลา้ ท่ีจะสร้าง
สะพานใหเ้ช่ือมโยงถึงอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้าใหส้ าเร็จ แต่หากเขาทิ้งงานเสียกลางคนั ความคิดความตั้งใจ 
และแผนการท่ีดีทุกอยา่งก็จะไม่เกิดผลอนัใด การสมรสก็ดุจสะพานสายหน่ึง ท่ีเช่ือมโยงชีวติท่ีเห็นแก่
ตวักบัชีวติท่ีเห็นแก่คนอ่ืนให้เขา้ดว้ยกนั เป็นสะพานท่ีเช่ือมจากตระกลูหน่ึงไปยงัอีกตระกลูหน่ึง จาก
สังคมหน่ึงไปยงัอีกสังคมหน่ึง ไม่มีการสมรสใดท่ีนบัวา่ประสบความส าเร็จ จนกระทัง่สามีภรรยาได้
ผกูพนัธ์กนั ตราบความตายไดพ้รากจากเขาไป 

การท่ีคนสองคนจะอยูร่่วมกนัได ้ ดว้ยความรักท่ีไม่สร่างคลายเลยนั้น เป็นเร่ืองท่ีน่าพิศวงเร่ือง
หน่ึง ถา้ความรักนั้น ด ารงอยูใ่นวยัหนุ่มสาว ยามท่ีสุขภาพดี ทุกอยา่งราบร่ืนเท่านั้น ก็มิไดเ้ป็นของแปลก
นกั แต่หากความรักในชีวติสมรสด ารงอยูไ่ดต้ลอดไป จนถึงวนัแก่เฒ่า ยามท่ีมีความทุกขย์ากล าบาก ก็
เป็นส่ิงท่ีควรแก่การพิจารณา การสมรสเท่านั้นท่ีอาจบนัดาลใหส่ิ้งน้ีเป็นไปได ้ สามี ภรรยา บางคู่เคยมี
เร่ืองบาดหมางใจกนั  เฉยเมยต่อกนัและกนั หรือถึงกบัแยกกนัอยูร่ะยะเวลาหน่ึง แต่เม่ือถึงวยัแก่ชรา 
ความรักในการสมรส ก็สมานความสัมพนัธ์ของเขา ให้ติดสนิทกนัไดอี้กคร้ังหน่ึง น่ีแหละ คือความ
อศัจรรยข์องการสมรส 

ดว้ยเหตุท่ีความสัมพนัธ์ในชีวติสมรส เป็นความสัมพนัธ์ท่ีลึกลบัอศัจรรย ์ จึงไม่เป็นการน่า
แปลกใจเลยท่ีพระเจา้ทรงให้บนัทึกเร่ืองน้ี ตั้งแต่บทท่ีสองของพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงเป็นปฐมกาลแห่งการ
ทรงสร้างสรรพส่ิง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “เพราะเหตุนั้น ผูช้ายจึงละบิดามารดาของตน ไปผกูพนัอยูก่บั
ภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” ประสบการณ์ของสามีภรรยาทัว่ไปไดใ้หค้วามจริง
แก่เราวา่ ค  าสอนน้ีถูกตอ้ง เม่ือเป็นเช่นนั้น จึงไม่มีสามีหรือภรรยาใด อาจคิดถึงเร่ืองหยา่ร้างได ้ดว้ยเน้ือ
หนงัอนัเดียวกนั จะแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งไร และพระเยซูคริสตก์็ทรงสอนเพิ่มเติมวา่ “ซ่ึงพระเจา้ได้
ทรงผกูพนักนัไว ้ก็อยา่ใหผู้ใ้ดแยกจากกนัเลย” 

ดงันั้น สามีภรรยาทุกคู่ จึงควรตั้งสัตยป์ฏิญญาณต่อกนัเป็นประการแรกวา่ จะไม่คิดถึงเร่ืองการ
หยา่เป็นอนัขาด และเร่ืองน้ีจะตอ้งไม่เกิดข้ึนแก่คริสเตียนคนหน่ึงคนใด ในสองสามอาทิตยแ์รกของชีวติ
สมรสนั้น สายทองและมโนคงไม่คิดถึงเร่ืองหยา่เป็นแน่ แต่หากเขาทั้งสองปล่อยใหก้ารทะเลาะกนั
ด าเนินต่อไป ก็อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการแตกแยกกนัในภายหนา้ได ้

เม่ือมีการทะเลาะกนัข้ึน อาจจะมีภรรยาบางคน ชอบหนีกลบัไปอยูก่บัมารดาเสมอ การกระท า
เช่นน้ีเป็นการสร้างรอยร้าวระหวา่งหล่อนกบัสามีมากยิง่ข้ึน หากหล่อนปฏิบติัเช่นน้ีตลอดไป การเช่ือม
รอยร้าวนั้นใหส้นิทก็จะยากข้ึนทุกที จนวนัหน่ึงหล่อนพึงพอใจท่ีจะแยกจากสามี และการสมรสก็
ประสบความลม้เหลว 
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การเถียงกนัดว้ยเร่ืองเล็กนอ้ยในตอนตน้ จะสร้างความชอกซ ้ าใจใหแ้ก่ทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นส่ิง
ธรรมดา เพราะไม่มีใครอาจอยูร่่วมกนัดว้ยความสุขและราบร่ืนในทนัทีทนัใดได ้ บางคร้ังนิสัยบางอยา่ง
ท่ีไม่เหมือนกนั หรือการก่อกวนจากคนภายนอกอาจท าให้สามีภรรยาเกิดกินแหนงแคลงใจข้ึนได ้ แต่จง
จ าไวเ้ถิดวา่ ความเจบ็ปวดรวดร้าวในจิตใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการทะเลาะววิาทกนั จะเป็นเคร่ืองวดัความรัก
ของเขาทั้งสองคนท่ีมีต่อกนัและกนั สามีภรรยารักกนัมากเพียงใด ก็จะพยายามหลีกเล่ียงการทะเลาะ
ววิาทกนัมากเพียงนั้น 

คริสเตียนทั้งหลาย จงอยา่เห็นดวัยกบัเร่ืองการหยา่ร้างแลว้จะเป็นการปลอดภยัส าหรับตน เร่ือง
การหนีจากกนันั้น ก็อยา่ใหมี้ข้ึนเลย เพราะหากท่านไม่ยอมอยูร่่วมบา้นเดียวกนั จะหาโอกาสคืนดีกนัได้
อยา่งไร การหนีไปอยูก่บัเพื่อนหรือญาติพี่นอ้งมีแต่สร้างรอยร้าวระหวา่งสามีภรรยาใหก้วา้งข้ึนทุกที 
การหนีสามีในปีแรก ก็เหมือนกบัการหนีโรงเรียนในเทอมแรก ท าใหห้ล่อนไม่เขา้ใจวา่ ตนจะตอ้งตั้ง
ตน้อยา่งไรต่อไป ผูท่ี้น่าจะเป็นเพื่อนสนิทของหล่อน บดัน้ีก็กลายเป็นคนแปลกหนา้ไปส้ิน ภรรยาท่ี
ชอบหนีไปอยูก่บัมารดาเสมอนั้น พึงระวงัตวัไวเ้ถิด เกรงวา่สามีจะไม่ยอมรับเธอไวใ้นภายหลงั การหยา่
ก็จะเกิดข้ึน เพราะการกระท าของเธอเอง 

ในพิธีมงคลสมรสของคริสเตียน ศิษยาภิบาลมกัจะใหคู้่บ่าวสาวท าสัตยส์าบานต่อกนัวา่ 
“ขา้พเจา้จะรับชาย (หญิง) คนน้ีเป็นสามี (ภรรยา) ขา้พเจา้ จะรักสัตยซ่ื์อต่อกนัและกนั ทั้งในยามสุขหรือ
ทุกข ์ ยามร ่ ารวยหรือยากจน จนกวา่ความตายจะพรากเราจากกนั” ค  าปฏิญาณน้ี แมจ้ะมีขอ้ความง่าย ๆ 
แต่ก็เป็นขอ้เตือนใจท่ีดียิง่ ให้คู่บ่าวสาวรักใคร่กลมเกลียวตราบเท่าวนัตาย มีแต่พระคุณและความรักของ
พระเจา้เท่านั้น ท่ีอาจช่วยให้คู่บ่าวสาว รักษาค ามัน่สัญญาน้ีไดต้ลอดไป 

พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างชายและหญิง ทรงสั่งใหเ้ขาสมรสเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั และพระองค์
ก็ทรงเป็นผูท่ี้ช่วยใหช้ายหญิงอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขตลอดไป 

สายทองและมโนอาจทะเลาะกนับางคร้ังบางคราว จงอยา่ใหบุ้คคลภายนอกไปยุง่เก่ียวกบัเขา 
ปล่อยใหเ้ขาทั้งสองปรับปรุงตวัเอง โดยการทรงช่วยของพระเจา้ การทะเลาะนั้นก็จะเป็นเหตุท าใหเ้ขา
ทั้งสองเขา้ใจกนัดียิง่ข้ึน และรักกนัมากยิง่ข้ึนทุกวนั 

ไม่มีเคล็ดลบัใดท่ีจะช่วยใหก้ารทะเลาะยติุลงได ้ แต่มีค าสอนท่ีดีหลายขอ้ ซ่ึงท่านอาจน าไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น “ค าตอบอ่อนหวาน กระท าใหค้วามโกรธผา่นพน้ไป” “จะโกรธก็โกรธได ้แต่อยา่
ท าบาป อยา่ใหถึ้งตะวนัตกดินท่านยงัโกรธอยู”่ เป็นตน้ การพยายามป้องกนั ไม่ใหก้ารแบ่งแยกอนั
เน่ืองจากการทะเลาะเกิดข้ึน ควรจะเป็นหนา้ท่ีของทั้งสองฝ่าย แต่ภรรยาควรจะรับผดิชอบหนา้ท่ีน้ี
โดยตรง ในการสมานความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหแ้น่นแฟ้นข้ึน เม่ือมีการทะเลาะเกิดข้ึนคราวใด
หล่อนควรจะทุ่มเทความรัก สติปัญญา และการเสียสละทุกอยา่ง เพื่อใหก้ารทะเลาะนั้นยติุลง แลว้
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เสริมสร้างความเขา้ใจใหม่ข้ึน ความรักมีอานุภาพดุจโลหิต ซ่ึงบ ารุงรักษาส่วนสึกหรอ ใหส้มบูรณ์
แขง็แรงข้ึน เม่ือภรรยายนิดีท าหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี ผลการทะเลาะทุกคร้ัง จะเสริมสร้างความรักใหใ้หม่แก่
เขาทั้งสอง 
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บทที ่3 

ยามเจ็บป่วย 

ความเจบ็ป่วยเป็นเร่ืองแรกเร่ืองหน่ึง ท่ีน าความต่ืนตระหนกตกใจ มาสู่ชายหญิงท่ีแต่งงานใหม่ 
ๆ เป็นอนัมาก และความเจบ็ป่วยติดต่อกนับ่อย ๆ ก็เป็นส่ิงทดลองใจอยา่งใหญ่หลวงแก่อีกฝ่ายหน่ึง เม่ือ
มโนเจบ็ป่วยลง ในสองสามอาทิตยห์ลงัจากแต่งงาน สายทองรู้สึกเป็นทุกขก์งัวลมาก เพราะดว้ยความ
ตระหนกตกใจประการหน่ึง อีกประการหน่ึง เธอไม่ทราบวา่จะช่วยสามีไดโ้ดยวธีิใด ทั้งไม่ทราบวา่จะ
ปลอบโยนหรือหนุนใจเขาอยา่งไรดว้ย เธอสังเกตเห็นมโนหลบัตานอนน่ิงอยูบ่นเตียงตลอดเวลา 
บางคร้ังบางคราวก็ไดย้นิเสียงครวญครางน่ากลวั สร้างความวา้วุน่ใจใหแ้ก่สายทองมากข้ึน 

สายทองเร่ิมเขา้ใจถึงความหงอยเหงาอยา่งสุดซ้ึง ในยามสามีป่วย เธอและสามีเคยพะเนา้พะนอ
คลอเคลียกนัตลอดมาดว้ยความรัก จนไม่อยากจะคิดถึงคนอ่ืน หรือคิดอยากจะมีเพื่อนภายนอกเลย ถา้
มโนก าลงัจะตาย เธอจะท าอยา่งไร ควรจะไปเรียกหมอมาหรือไม่ เธอจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ควรจะเรียกหมอ
มาทนัทีหรือรอใหค้นป่วยมีอาการดีข้ึนก่อน กลุม้ กลุม้ ท าไมหนอคุณแม่ของเธอ มิไดอ้ยูใ่นละแวกน้ี จะ
ไดช่้วยเป็นธุระจดัการใหส้ักที 

ทนัใดนั้น เธอคิดถึงภรรยาของศิษยาภิบาลข้ึน หล่อนอาศยัอยูใ่กล ้ๆ น้ีเอง เธอรีบวิง่ไปขอความ
ช่วยเหลือ ดว้ยความดีใจและกลวัระคนกนั 

นางอนนัต ์ ภรรยาของศิษยาภิบาล เป็นสุภาพสตรีท่ีมีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ มีประสบการณ์ในชีวติ
สมรสมากแลว้ จึงปลอบโยนเธอใหมี้ใจสงบลง และใหค้  าแนะน าวา่ 

“เธอสามารถทราบชนิดของโรคบางอยา่งได”้ หล่อนบอก “และเธอควรจะมีความรู้เก่ียวกบัโรค
เหล่าน้ีบา้ง เช่น คนเป็นโรคไขม้าลาเรีย มกัจะตวัสั่นเป็นไข ้ มีความร้อนสูง โรคไทฟอย จะท าใหผู้ป่้วย 
ตวัร้อน มีอาการไขย้ดืเยื้อเป็นเวลานาน ไขเ้ด็งเก ้ ท าใหผู้ป่้วยมีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ปวดเม่ือยตาม
กลา้มเน้ือและเจบ็คอ โรคบิดจะท าใหป้วดทอ้งมาก บางคร้ังถ่ายออกมาเป็นเลือด วรรณโรคมกัเร่ิมดว้ย
อาการออกเหง่ือในเวลากลางคืนและไอ....” 

“ไดโ้ปรดเถิด” สายทองร้องวงิวอน “อยา่เล่าเร่ืองน่ากลวัเหล่าน้ีใหฟั้งเลย ดิฉนัไม่อยากรู้เร่ือง
เหล่าน้ี” 

“นอ้งรัก” ภรรยาของศิษยาภิบาลกล่าวอยา่งใจเยน็ “อยา่กลวัหรือตกใจต่อโรคภยัไขเ้จ็บเลย ทุก
คนจะตอ้งลม้เจบ็บางคร้ังบางคราว และมีนอ้ยคนท่ีตายเพราะความเจบ็ป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ น้ี การมีความรู้
เก่ียวกบัอาการของโรคบางอยา่ง จะท าใหคุ้ณไม่ตอ้งตกใจกลวัจนเกินไป ส่วนมากโรคต่าง ๆ จะแสดง
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อาการของมนัออกมา หากคุณรู้จกัปฐมพยาบาลในทางท่ีถูกตอ้ง ก็จะช่วยใหอ้าการป่วยทุเลาไดง่้าย แต่
ยาขนานดีท่ีสุด คือความรักและความเช่ือมัน่ในพระเจา้ พระเยซูคริสตไ์ม่ปรารถนาใหผู้ใ้ดผูห้น่ึง
เจบ็ป่วย และพระองคท์รงรักษาคนป่วยทุกคนท่ีเขา้มาหาพระองค ์พระองคจ์ะทรงรักษาสามีของคุณดว้ย 
และอาการป่วยของสามีของคุณก็จะดีข้ึน หากคุณและสามีไม่มีความกลวั แต่เช่ือมัน่ในพระเจา้ดว้ยกนั ดู
น่ีแน่ะ ฉนัจะใหป้รอทวดัไขแ้ก่คุณอนัหน่ึง หากคุณวดัดูความร้อนของสามีคุณ วา่มีความร้อนสูงกวา่ 
100 ฟาเรนไฮท ์ คุณก็ควรไปเชิญนายแพทยม์าตรวจดู หากมีความร้อนนอ้ยกวา่นั้น ก็ใหส้ามีของคุณ
พกัผอ่น เตรียมอาหารท่ียอ่ยง่ายใหแ้ก่เขา แลว้เขาก็จะรู้สึกดีข้ึนเอง” 

นางอนนัตเ์ป็นท่ีปรึกษาท่ีดีมาก นางยงัแนะน าใหส้าย
ทองทราบวา่ เม่ือมีการเจบ็ป่วยเกิดข้ึนท่ีบา้น เธอควรจะรักษา
ความสะอาดใหบ้า้นใหดี้ท่ีสุด เช่นหมัน่เปล่ียนผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้ 
ผา้เช็ดตวั หมัน่ท าความสะอาดหอ้งนอนเป็นตน้ อาหารท่ีจะให้
สามีนั้น ควรจะเป็นอาหารท่ียอ่ยง่าย พยายามใหด่ื้มน ้ามะนาว
มาก ๆ ควรตม้น ้าด่ืมแลว้ปิดฝาใหมิ้ดชิดทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัเช้ือ
โรคติดต่อ และควรช าระท่อน ้าหรือร่องน ้าในบา้นดว้ยยาฆ่าเช้ือ
โรคดว้ย เขาทั้งสองปฏิบติัตามค าแนะน าของนางทุกอยา่ง การมุง้
ในเวลานอน เพื่อป้องกนัยงุซ่ึงจะน าโรคมาเลเรียและโรคอ่ืน ๆ 

มาให ้และยงัไดไ้ปรับการฉีดวดัซีนเพื่อป้องกนัโรคอหิวาตแ์ละไทฟอยดว้ย 
สายทองรู้สึกขอบคุณนางอนนัตผ์ูมี้ประสบการณ์มากกวา่เธอ และใหค้  าแนะน าท่ีดีแก่เธอหลาย

อยา่ง “อยา่วิง่ไปหาหมอทนัที เม่ือมีการเจบ็ป่วยเพียงเล็กนอ้ย” นางอนนัตเ์ตือนเสมอ “สามีของคุณยงัจะ
ประสบความเจบ็ป่วยท่ีร้ายแรงกวา่น้ีอีกหลายเท่า ในวนัขา้งหนา้ เม่ือนั้นแหละคุณจึงจะทราบวา่ สามี
ของคุณป่วยหนกัจริง ๆ และคุณไม่อาจจะช่วยอะไรเขาไดเ้ลย  แต่จงจ าไวเ้ถิดวา่ หากคุณทราบสาเหตุ
ของความเจบ็ป่วย คุณก็หาทางรักษาใหห้ายไดง่้าย ๆ อยา่ซ้ือยาโดยไม่ไดรั้บการแนะน าจากนายแพทย ์
จงเลือกหมอท่ีดีท่ีสุดสักคนหน่ึง แลว้ไปหาหมอคนนั้นเป็นประจ า และปฏิบติัตามค าแนะน าของหมอ
อยา่งเคร่งครัดดว้ย สตรีบางคนชอบเปล่ียนหมอรักษาบ่อย ๆ และชอบทดลองยาหลายขนาดในเวลา
เดียวกนั การปฏิบติัเช่นน้ีเส่ียงอนัตรายมาก หากคุณตอ้งการจะมีสุขภาพดี คุณตอ้งรับประทานอาหารท่ี
เป็นประโยชน์ ปรุงอยา่งดี และรับประทานสม ่าเสมอ” ตลอดเวลาท่ีฟังค าแนะน าของนาง สายทองเร่ิม
เห็นความส าคญัของการเป็นภรรยาท่ีดี เพราะชีวิตสมรสมิใช่เป็นเกมส์สนุกชัว่คราวแต่เป็นการผกูพนัใน
ความรักและเป็นหนา้ท่ีตลอดชีวติ 
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บทที ่4 

เตรียมตัวเป็น “คุณพ่อ” “คุณแม่” 

วนัหน่ึงนางอนนัตย์ืน่หนงัสือ เก่ียวกบัสุขลกัษณะอนามยัใหส้ายทองเล่มหน่ึง พร้อมกบัยิม้
อยา่งมีเลศนยั แลว้กล่าววา่ “โบราณท่านวา่ “มารดาเป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐของครอบครัว” จงจ าค าน้ีไว้
และเตรียมตวัใหพ้ร้อม” 

สายทองจอ้งดูนางครู่หน่ึงดว้ยความไม่เขา้ใจ แต่เม่ือนึกถึงความหมายได ้แกม้ของเธอก็แดงกล ่า
ดว้ยความเหนียมอาย 

บุตรคนแรก เป็นสัญลกัษณ์อนัเด่นชดัท่ีสุด ท่ีส่อให้เห็นพระพรในชีวิตสมรส ผูท่ี้สมรสแลว้ 
ภายในสองปี ควรประสบความช่ืนชมยนิดีจากการไดบุ้ตรแรก การหลีกเล่ียงไม่ใหมี้บุตรในตอนตน้โดย
เจตนา อาจเป็นการเส่ียงต่ออนัตราย ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชีวิตสมรส ซ่ึงบัน่ทอดความสุขของสามีภรรยา
ตลอดไปก็ได ้ ผูท่ี้รักกนัอยา่งแทจ้ริง ยอ่มหาทางรักษาความรักนั้นไว ้ และบุตรท่ีเกิดจากความรักยอ่ม
เป็นสายสัมพนัธ์ ท่ีผกูมดัความรักของบิดามารดาให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน เขาทั้งสองจะเร่ิมเรียนรู้การรักคน
อ่ืนซ่ึงเป็นเช้ือสายของตนเองอยา่งสุดซ้ึง นอกเหนือจากการรักซ่ึงกนัและกนัฉนัสามีภรรยา 

สายทองและมโนจะมีความสุขใจมาก หากตกลงใจเรียบร้อยก่อนแต่งงานเก่ียวกบัการมีบุตร แต่
เราเช่ือวา่ เขาทั้งสองปรารถนาจะไดบุ้ตรเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้

เพื่อจะใหเ้ช้ือสายท่ีสืบต่อมามีสุขภาพดี เขาทั้งสอง
จะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เก่ียวกบัสุขภาพของตน หากสืบ
ทราบวา่ครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีโรคติดต่อ หรือมีโรคเร้ือรัง
ก่อนท่ีเขาทั้งสองจะสมรสกนั ก็ควรไดรั้บการตรวจสุขภาพ
อยา่งละเอียดจากนายแพทยเ์สียก่อน เพราะบิดามารดาท่ีมี
สุขภาพไม่ดี จะเป็นเหตุท าใหบุ้ตรท่ีคลอดออกมาอ่อนแอ 
บางคร้ังยงัเป็นอุปสรรคต่์อการตั้งครรภด์ว้ย ท าใหส้ามีภรรยา
ตอ้งผดิหวงัมาก ฉะนั้น หากมีเร่ืองเหล่าน้ีเกิดข้ึน จงรีบปรึกษา
นายแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขจดัปัญหายุง่ยากตั้งแต่เน่ิน ๆ  

เม่ือสตรีทุกคนเร่ิมตั้งครรภ ์ หล่อนทราบไดท้นัที โดยสังเกตจากการหยุดชงกัของประจ าเดือน 
และอาการไขแ้ปลก ๆ ในเวลาเชา้ เช่นอาเจียน วงิเวยีนศีรษะ เป็นตน้ เม่ือมีอาการดงักล่าวผูท่ี้เป็นภรรยา
ควรปรึกษาหมอทนัที เพื่อเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมส าหรับบุตรท่ีก าลงัจะววิฒันาการข้ึนมาทุกขณะ การ
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รักษาสุขลกัษณะอนามยัท่ีดีของมารดา จะช่วยใหบุ้ตรท่ีคลอดออกมาแขง็แรงมีสุขภาพดี ในระหวา่งท่ี
ตั้งครรภ ์ มารดาควรจะใหน้ายแพทยต์รวจฟัน วดัความดนัโลหิต และควรระมดัระวงัในเร่ืองอาหาร 
ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และประการส าคญัท่ีสุด จงถวายบุตรนั้นใหอ้ยูใ่นความอารักขาของ     
พระเจา้ตั้งแต่ยงัอยูใ่นครรภ ์ การไปใหน้ายแพทยต์รวจสุขภาพนั้น ก็ควรท าอยา่งสม ่าเสมอจนกระทัง่ถึง
เวลาคลอดบุตร มารดาบางคนตอ้งสูญเสียบุตรท่ีรักไป เน่ืองจากโรคภยัไขเ้จบ็บางชนิด ซ่ึงความจริงหาก
หล่อนปรึกษาหารือกบันายแพทยเ์ป็นประจ า เร่ืองร้ายนั้นก็จะไม่เกิดข้ึน 

การคลอดบุตร มิใช่เป็นเร่ืองน่าสะพรึงกลวัแต่ประการใด เพราะเป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ จงอยา่หวาดผวาต่อค าเล่าลือต่าง ๆ จากสตรีอ่ืน ท่ีพดูถึงความทุกขท์รมานในการคลอดบุตร 
และจงอยา่คุยถึงเร่ืองน้ีกบัผูใ้ด แต่จงมีความมัน่ใจในตวัเองวา่เป็นตนมีสุขภาพดี และทุกอยา่งปกติ
เรียบร้อย โดยประกอบกิจวตัรประจ าวนัตามปกติอยา่งสบายใจ และสบายกาย แลว้มอบทุกอยา่งใหอ้ยู่
ในการทรงน าของพระเจา้ หากหล่อนคิดและกงัวลเสมอวา่ การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จะท าใหล้ม้
ป่วยลงเป็นแน่ ความกลวันั้นจะท าใหห้ล่อนป่วยไขล้งจริง ๆ สตรีท่ีแขง็แรงยอ่มจะควบคุมสถานการณ์
ทุกอยา่งไดดี้ในระหวา่งน้ี เม่ืออาการไม่สบายกายไม่สบายใจสองสามอาทิตยผ์า่นพน้ไป ทุกอยา่งจะเร่ิม
กลบัคืนมาสู่ปกติ ร่างกายของหล่อนจะสมบูรณ์ข้ึน ในท่ีสุดหล่อนก็ช่วยใหแ้ผนการการทรงสร้างอนั
อศัจรรยข์องพระเจา้ ในร่างกายของหล่อนส าเร็จทุกประการ ท าใหห้ล่อนเขา้ใจถึงความยากล าบาก และ
คุณค่าของการมีประจ าเดือนทุกเดือน ไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงแทจ้ริงความยากล าบากนั้น ก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ปรากฏการณ์อนัอศัจรรยน้ี์ 

ส าหรับผูเ้ป็นสามี ความรู้สึกท่ีวา่ ตนก าลงัจะเป็นบิดาก่อใหเ้กิดความภูมิใจและความถ่อมใจ
ระคนกนั ท่ีภูมิใจก็เพราะตนจะไดเ้ช้ือสายสืบตระกลู และท่ีถ่อมใจก็เพราะตนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ประชากรใหม่ท่ีก าลงัจะบงัเกิดในโลก วาระนั้น ความสุขภาพน่ิมนวล และความปรารถนา จะคุม้ครอง
รักษาศรีภรรยาจะท่วมลน้ในจิตใจของเขา ดงัท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

การมีบุตรในชีวติสมรส จะเพิ่มพนูความรู้สึกข้ึน ความรัก ความภูมิใจ และความเคารพนบัถือ 
ใหมี้มากยิง่ข้ึน พระเจา้ทรงสนพระทยัต่อการสืบตระกลูของมนุษยท์ั้งหลายมาก พฤติกรรมในทางกาม
รมณ์ซ่ึงน าความสุขส าราญใจมาสู่มนุษย ์ หากอยูใ่นขอบข่ายแห่งความรักของชีวติสมรสอนับริสุทธ์ิแลว้ 
จะกลบักลายเป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชีวติใหม่ในโลกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
รัก และเกียรติยศของสามีและภรรยาทั้งหลาย 



 20 

บทที ่5 

การคุมก าเนิด 

สัญชาติญาณแห่งการเพิ่มพนูและสงวนเช้ือสายมนุษย ์ อนัเป็นหวัใจแห่งความลึกลบัของชีวติ
สมรส เป็นของประทานอยา่งหน่ึงจากพระเจา้ เพราะสัญชาติญาณในเบ้ืองแรกน้ีเอง ไดเ้ป็นแรงดึงดูด 
ใหม้โนและสายทองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและปฏิบติัตามพระวจนะของพระเจา้ จากบิดา
มารดาไปผกูพนักนัเยีย่งสามีภรรยา พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างใหช้ายหญิงมีความแตกต่างกนั เพื่อจะให้
มนุษยถ์วายเกียรติยศแก่พระองค ์ โดยความสัมพนัธ์ต่างเพศนั้น แต่บางคร้ังพระองคไ์ดรั้บ                      
ความอปัยศอดสูมาก เพราะความประพฤติอนัมิชอบของมนุษยท์ั้งหลาย 

ในการร่วมทุกขร่์วมสุขของสายทองและมโน เขาทั้งสองไดต้ั้งสัตยป์ฏิญาณวา่ จะยดึถือ      
พระประสงคข์องพระเจา้เป็นใหญ่เสมอ จึงไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของพระองค ์ ซ่ึงไดท้รงสั่งใหม้นุษยเ์ป็น
ประการแรกวา่ “จงบงัเกิดทวีมากข้ึน ทัว่ทั้งแผน่ดิน” 

การทวพีนัธ์ใหม้ากข้ึนตามพระบญัชาของพระเจา้ เป็นจุดประสงคป์ระการแรกและประการ
ส าคญัท่ีสุดของการร่วมเพศ บุตรท่ีคลอดดว้ยความรักและความสุขเหล่าน้ี เป็นดุจเถาวไ์มอ่้อน ใน
อุทยานของครอบครัว ท่ีเตม็ไปดว้ยความผาสุก แต่การร่วมเพศทุกคร้ัง มิไดท้  าให้เกิดการปฏิสนธิเสมอ
ไป ดงันั้นพฤติกรรมในทางกามรมณ์ ก็เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึง ท่ีส าแดงใหเ้ห็นความรัก ความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสามีและภรรยาดว้ยความสุขส าราญท่ีไดจ้ากพฤติกรรมน้ี ก็จะช่วยใหเ้ขาทั้งสอง
แขง็แรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จิตแพทยไ์ดใ้หค้  าแนะน าเพื่อเตือนใจเราวา่ การร่วมเพศมากเกินไป 
หรือนอ้ยเกินไป จะเป็นดว้ยอุปสรรคขดัขวาง หรือดว้ยฝืนใจตนเองก็ตาม เป็นสาเหตุส าคญัประการ
หน่ึง ท่ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากล าบากในชีวติสมรส ฉะนั้นเร่ืองการร่วมเพศ จึงเป็นเร่ืองส าคญัมากเร่ือง
หน่ึงในชีวติสมรส ซ่ึงสามีภรรยาจะตอ้งตกลงใหเ้รียบร้อย สามีไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัภรรยาของเขาได ้แต่
สามีภรรยาท่ีรักกนัอยา่งแทจ้ริงยอ่มค านึงถึงความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย และตอบสนองความตอ้งการ
แก่กนัและกนัเสมอ ดว้ยความรักท่ีไม่เห็นแก่ตวั 

การมกัมากในกามรมณ์ เป็นความผดิ ไม่แตกต่างกบัการโลภมากในอาหารและเคร่ืองมึนเมา
ต่าง ๆ การร่วมเพศท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งเกิดจากความยนิยอมของทั้งสองฝ่าย อนัเป็นผลน ามาซ่ึงความรัก
ความยนิดี สามีท่ีฝืนใจภรรยาเสมอ จะไม่ประสบความสุขอยา่งแทจ้ริงในกามคุณท่ีเขาทั้งสองพึงจะ
ไดรั้บเลย 
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ปู่ ยา่ตายายบางท่าน เคยคิดวา่ กามรมณ์เป็นเร่ืองท่ีสกปรกน่าบดัสี ความคิดเช่นน้ีก าลงัจะสูญ
สลายไปทุกที เพราะพระเจา้ทรงเป็นผูต้ ั้งกามวสิัยน้ีข้ึน เพื่อสงวนไวซ่ึ้งพงคพ์นัธ์ของมนุษยก์ามรมณ์จึง
เป็นเร่ืองท่ีสกปรกไม่ได ้ อยา่งไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบนั ท าใหค้นเป็นจ านวนมากไม่อาจจะ
มีครอบครัวท่ีใหญ่โตได ้ เพราะทุกคนตอ้งการจะใหค้รอบครัวมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีพอสมควร 
แต่การท่ีจะเล้ียงดูบุตรหลายคนใหดี้ก็ยอ่มหมายถึงการเพิ่มค่าใชจ่้ายอีกหลายเท่าดว้ย โดยเหตุน้ี เม่ือเร่ิม
ชีวติสมรสใหม่ ๆ สายทองและมโนก็ค  านึงถึงปัญหาน้ีทนัทีวา่ เขาพวกเขาควรจะมีบุตรก่ีคน 

เม่ือสายทองยงัเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั เธอเคย
ช่วยหน่วยสังคมสงเคราะห์ ออกไปช่วยเหลือคนยากจน
ในสถานท่ีต่าง ๆ เธอพบปัญหาเด็กขาดอาหาร และเป็น
โรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ เสมอ ซ่ึงเป็นเหตุเพียงพอ ท่ีจะท าให้
เขาทั้งสองตอ้งนึกถึงขนาดของครอบครัว ท่ีเขาจะมีใน
อนาคต มารดาท่ีมาขอรับการสงเคราะห์จากคลีนิคของ
มหาวทิยาลยันั้น ส่วนมากมีบุตรมาก บา้งใหก้ าเนิดบุตร
ทุกปี แต่มีเด็กนอ้ยคนท่ีรอดชีวติ ครอบครัวท่ีมีบุตรสอง
สามคน ก็ไดเ้พิ่มภาระความยุง่ยากใหแ้ก่มารดามาก

พอแลว้ สามีท่ีค านึงถึงภรรยาและปัญหาดา้นต่าง ๆ จึงรู้จกัหา้มตนไม่ใหอ้ารมณ์แห่งความใคร่ เป็นเหตุ
น าเร่ืองน่าเศร้ามาสู่ครอบครัวสายทองเคยพบเร่ืองน่าสมเพชของมารดาหลายคน ท่ีใหก้ าเนิดบุตรดว้ย
ความไม่เตม็ใจ และอุม้มาคลีนิคดว้ยความฝืนใจ เธอทราบวา่ มารดาเหล่าน้ีจะเล้ียงดูบุตรใหดี้ไม่ไดอ้ยา่ง
แน่นอน สมมุติวา่มีบุตรในครอบครัวหกเจด็คน ต่างมีสุขภาพดี แต่การหาอาหารส าหรับเล้ียงดูบุตร
มากมายเหล่าน้ี ก็ยงัเป็นภาระหนงัอ้ึงอยูน่ัน่เอง จึงไม่เป็นการแปลกอะไร ท่ีเด็กจ านวนมากตอ้งถูก
ทอดทิ้ง และเสียชีวติ บา้งตอ้งใหแ้ก่คนอ่ืน ท่ีสนใจจะใหค้วามอุปการะ 

สายทอง และเพื่อนของเธอต่างศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งถ่ีถว้นความสงสารมารดาผูย้ากจนเหล่านั้นท่ี
ตอ้งทนกล ้ากลืนความขมข่ืนตลอดเวลา ไดท้่วมทน้จิตใจพวกเธอ แต่พวกเธอก็ช่วยอะไรไดไ้ม่มากนกั 
เพียงแต่จ าเหตุน่าเศร้าเหล่าน้ีไว ้ เป็นบทเรียนแก่ชีวติของตนเอง วา่เม่ือมีครอบครัวแลว้ จะตอ้งหาทาง
คุมก าเนิดไวล่้วงหนา้ เพื่อจะสามารถเล้ียงดูบุตรไดอ้ยา่งดีท่ีสุด ใหท้ารกท่ีเกิดมาไดเ้ร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี
พอควร มีอาหารเพียงพอ และมีโอกาสไดรั้บการศึกษาดี ในกาลขา้งหนา้ 

เม่ือแต่งงานแลว้ สายทองพบวา่ มโนสามีของเธอ ก็สนใจในเร่ืองการคุมก าเนิดดว้ย ดว้ยความ
กระตือรือร้นอยากเป็นสามีท่ีดี ก่อนวนัสมรสมโนไปปรึกษาแพทยห์ญิงท่ีแต่งงานแลว้ เก่ียวกบัปัญหาน้ี 
และค าแนะน าต่าง ๆ หลายประการ ดงันั้นเขาจึงมีความรู้บางอยา่งเก่ียวกบัชีวติสมรส และรู้จกัค านึงถึง
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ภรรยาท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ เป็นการตดัทอนปัญหาขอ้สงสัยของเขา เก่ียวกบัวธีิท าใหภ้รรยามีความสุข 
สายทองรู้สึกซาบซ้ึงในความรักของสามีมาก จึงไดม้อบความไวว้างใจทุกอยา่งใหแ้ก่สามีดว้ยความยนิดี 

เขาทั้งสองหารือดว้ยกนั เก่ียวกบัอนาคตของบุตร และอธิษฐานร่วมกนั เผือ่เร่ืองน้ีเป็นประจ า 
หลายเดือนผา่นพน้ไปมโนก็พร้อมท่ีจะช่วยภรรยา ในการบริหารร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ การจดัอาหารท่ี
ถูกตอ้ง และการพกัผอ่นหยอ่นใจในทางท่ีควรจึงเป็นท่ีเช่ือไดว้า่ บุตรท่ีคลอดมานั้น จะไดรั้บความเอาใจ
ใส่อยา่งเพียงพอ ในบา้นท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรัก 

แต่เขาทั้งสองจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ บุตรท่ีรักจะไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งดีท่ีสุดจากมารดา 
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงหรือสองปีเตม็ ๆ ก่อนท่ีมารดาจะแบ่งความสนใจนั้น ใหแ้ก่บุตรคนท่ีจะคลอด
ออกมาอีก เขาทั้งสองจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ สุขภาพของมารดาจะแขง็แรงและสมบูรณ์ดีพอ ก่อนท่ีจะให้
ก าเนิดบุตรคนต่อไป นอกจากนั้น เขาทั้งสองก็ตอ้งการเวลาเพียงพอส าหรับปรับปรุงตวัในเร่ืองเพศดว้ย 
เพื่อทั้งสองฝ่ายจะมีความสุขและความพึงพอใจ จากการอยูด่ว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงเป็นผลของการเรียนรู้
ทีละนอ้ย ทีละนอ้ย มโนใช่วา่เป็นคนมกัมากในการกินด่ืมและในทางกามรมณ์ไม่ แต่เพราะเขารักสาย
ทองมาก จึงค านึงถึงเธอมากเสมอ และโดยเหตุเหล่าน้ีเอง การจ ากดัจ านวนบุตรในครอบครัวจึงไดอุ้บติั
ข้ึน 

การจ ากดัจ านวนบุตรในครอบครัว อาจจะกระท าไดห้ลายวธีิ เช่นโดยงดการร่วมเพศเป็น
ระยะเวลาหน่ึง แต่มีสามีภรรยาจ านวนนอ้ยมากท่ีสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นนั้น เพราะร่างกาย จิตวญิญาณ
ต่างมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าใหชี้วติมีความสุข หากเราฝืนกฏท่ีพระเจา้ทรงตั้งไว ้ คือบงัคบัไม่ใหรั้บ
ความสุข และการปลดปล่อยความตึงเครียดทางดา้นเพศ ฉนัสามีภรรยาเสมอแลว้ ความผดิหวงั และ
อารมณ์ฉุนเฉียวก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการท าลายความสุขในชีวติสมรสอยา่งร้ายแรง แต่ทั้งน้ีมิได้
หมายความวา่ จะงดเวน้การร่วมเพศบางคร้ังบางคราว ในชีวติสมรสไม่ไดเ้ลย กระนั้นก็ตาม การงดเวน้
ดงักล่าวจะตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ ตามพระประสงคข์องพระเจา้ และตามการเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะไดบุ้ตรตามจ านวน และระยะห่างดงัท่ีตนตอ้งการ อาจปรึกษากบันายแพทยท่ี์
สถานพยาบาลคุมก าเนิดหรือในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ได ้ ท่านจะไดรั้บค าอธิบาย และค าแนะน าท่ีดี 
เก่ียวกบัการคุมก าเนิดโดยวธีิต่าง ๆ หากท่านไม่อาจจะปรึกษานายแพทยใ์นสถานพยาบาลดงักล่าวได ้ก็
ควรไปขอค าแนะน าจากนายแพทยซ่ึ์งเป็นคริสเตียน นายแพทยค์ริสเตียนเหล่านั้นจะแนะน าเวชภณัฑ์
คุมก าเนิดท่ีปลอดภยัให ้ ผูใ้ชเ้วชภณัฑคุ์มก าเนิดน้ี ควรระมดัระวงัในเร่ืองสองประการ คือประการแรก 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของนายแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด และจะตอ้งติดต่อกบัสถานพยาบาลเสมอ 
ประการท่ีสอง จะตอ้งรักษาความสะอาดใหดี้ท่ีสุด เวชภณัฑใ์ดท่ีจะใชภ้ายในร่างกาย จะตอ้งผา่นการฆ่า
เช้ือโรคเสียก่อน 
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สามีภรรยาท่ีตอ้งการคุมก าเนิด จะตอ้งค านึงถึงสภาพการณ์ทุกอยา่งของครอบครัว เช่นสุขภาพ
ของตนเอง ความมัน่คงฝ่ายเศรษฐกิจ สุขภาพ และจ านวนของบุตรดว้ย คริสเตียนทุกคนไม่ควร
คุมก าเนิดเพียงเพราะการเห็นแก่ตวั หรือเพียงเพื่อหลีกเล่ียงหนา้ท่ีของการคลอดบุตรเท่านั้น แต่จะตอ้ง
กระท าดว้ยใจอธิษฐาน และดว้ยความเช่ือตามน ้าพระทยัของพระเจา้ เพราะเด็กทุกคนประกอบดว้ย
วญิญาณท่ีมีชีวติ เป็นของขวญัและมรดกซ่ึงพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนุษย ์

แมก้ารคุมก าเนิดจะช่วยจ ากดัจ านวนบุตรในครอบครัวไดแ้ต่ในบางคร้ัง ความพลั้งพลาดอาจจะ
เกิดข้ึน เป็นเหตุให้ภรรยาตอ้งตั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดบุตร ในกรณีเช่นน้ี ผูเ้ป็นบิดาและมารดาพึงอยา่คิด
ท าลายชีวติทารกเป็นอนัขาด นอกจากนายแพทยเ์ห็นวา่ จ  าเป็นตอ้งท าลายชีวติทารกเพื่อสงวนชีวติ
มารดาไว ้เพราะพระเจา้ทรงเป็นเจา้ของชีวติทุกคน ท่ีบงัเกิดในโลก พระองคจ์ะทรงอวยพรชีวตินั้น ตาม
วธีิของพระองค ์
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บทที่ 6 

ทรัพย์สินในครอบครัว 

เม่ือบิดาของมโนแต่งงาน ท่านไดท้  าสัตยส์าบานต่อเจา้สาวในพิธีมงคลสมรสวา่ “ทรัพยสิ์นทุก
อยา่งท่ีขา้ฯ มี จะเป็นของเธอดว้ย” 

แมม้โนจะเกิดในยคุสมยัใหม่ แต่ในพิธีมงคลสมรสของเขา เขาก็ท าสัตยส์าบานกบัเจา้สาว
เช่นเดียวกนัวา่ “ทรัพยสิ์นทุกอยา่งท่ีขา้ฯ มี ขา้ฯ จะแบ่งให้เธอใช”้ ทั้งน้ีหมายความวา่ ในชีวติสมรสของ
ทุกคน สามีภรรยาจะตอ้งแบ่งสันปันส่วนทรัพยสิ์นเงินทอง แก่กนัและกนั ไม่วา่เงินทองนั้นจะเป็นเพียง
เงินเดือนเล็กนอ้ย หรือทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นเพียงเตียงนอนหน่ึงตวั และเคร่ืองใชใ้นครัวบางช้ินก็ตาม 
การแบ่งกนั มิไดห้มายความวา่ จะตอ้งแบ่งทรัพยสิ์นเงินทองใหแ้ก่สามีและภรรยาเท่า ๆ กนั แต่
หมายความวา่ สามีและภรรยาควรตกลงกนั ในเร่ืองการจกัจ่ายใชส้อยทรัพยสิ์นเงินทองเหล่าน้ี 

วธีิท่ีดีท่ีสุด ในการค ้าประกนัความมัน่คงของเศรษฐกิจในครอบครัว คือการถวายสิบลดจาก
รายไดทุ้กอยา่งใหแ้ก่พระเจา้ หากท่านปฏิบติัเช่นน้ีอยา่งสัตยซ่ื์อทุกเดือน พระเจา้จะทรงอวยพระพรท่าน
ในการใชจ่้ายทรัพยสิ์นท่ีเหลือ และจะเป็นการเตือนใจใหส้ามีภรรยาทราบวา่ เงินท่ีเหลือจากการถวาย
สิบลดทั้งหมดนั้น เป็นของประทานจากพระเจา้ พวกเขาจะตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงัตามน ้าพระทยั
ของพระองค ์ท่านอาจถวายเงินสิบลดแก่พระเจา้ในรายการต่าง ๆ เช่น เพื่อโบสถ ์หรือเพื่องานประกาศ
พระกิตติคุณ จงแยกเงินถวายสิบลดออกต่างหากทุกเดือน เพื่อเป็นการแน่ใจวา่ ท่านจะไม่บกพร่องใน
เร่ืองถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้ กฎการแบ่งทรัพยสิ์นข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของสามีภรรยา โดยทัว่ไปสามี
ภรรยาจะท างบประมาณรายจ่ายประจ าเดือน โดยคิดประมาณวา่ จะตอ้งใชจ่้ายในรายการต่าง ๆ อยา่งละ
เท่าไร เช่น เร่ิมตน้จากเงินถวายสิบลด ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้ ค่าภาษี ค่าประกนัภยัหรือประกนัชีวติ 
ค่าใชจ่้ายส าหรับการบนัเทิง เงินฝากออมสินเป็นตน้ ท่านยิง่มีเงินเดือนนอ้ยเท่าไร ก็ตอ้งจดังบประมาณ
รายจ่ายดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึนเท่านั้น มีสามีภรรยาจ านวนไม่นอ้ยท่ีฝ่ายหน่ึงระมดัระวงัในการใช้
จ่าย แต่อีกฝ่ายหน่ึงไม่สนใจเลย ฉะนั้นการตกลงเห็นชอบดว้ยของทั้งสองฝ่าย เก่ียวกบัการใชจ่้าย จึงเป็น
มูลฐานแห่งความสงบสุข และความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจของครอบครัว 

บิดาของมโนไดใ้หค้  าเตือนท่ีมีค่ายิง่แก่มโนวา่ “จงกลวัการเป็นหน้ี เหมือนกบักลวัขโมย” ถา้ผู ้
เป็นบิดาทุกคนจะเตือนบุตรเช่นน้ีเสมอ ก็คงจะดีไม่นอ้ย 

มโนและสายทองรู้สึกวา่ ค  าเตือนน้ีไดช่้วยใหเ้ขารู้จกัใชจ่้ายไดดี้ยิง่ข้ึน พวกเขาไม่ซ้ือในส่ิงท่ีตน
ซ้ือไม่ได ้ แมเ้พื่อนหลายคนจะชกัชวนใหซ้ื้อบางอยา่ง โดยวธีิผอ่นส่ง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัในปัจจุบนั แต่
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เขาทั้งสองไม่เคยปฏิบติัตาม ครอบครัวทั้งสองฝ่ายของมโนและสายทองต่างระมดัระวงัในเร่ืองใชจ่้าย
มากในคราวท่ีเขาทั้งสองแต่งงาน ครอบครัวทั้งสองฝ่ายมิไดใ้ชจ่้ายเงินมากเกินไป จึงมีเงินเหลือเล็กนอ้ย 
ส าหรับใหเ้ขาทั้งสองเร่ิมตน้ครอบครัวใหม่ ซ่ึงเขาทั้งสองก็เก็บเงินนั้นไวใ้นธนาคารออมสินและในทุก 
ๆ เดือนพวกเขาจะน าเงินจ านวน 50 บาท หรือ 100 บาทจากงบประมาณรายได ้ ไปฝากไวใ้นออมสิน
เสมอ เงินสะสมจ านวนเล็กนอ้ยก็เพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกที มโนจึงมีความมัน่ใจไดว้า่ เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดข้ึนในครอบครัว เขาจะสามารถเบิกเงินท่ีสะสมน้ี ออกมาใชไ้ด ้

ในระยะตน้ของชีวติสมรส สายทองพบปัญหาเก่ียวกบัการท างานรับจา้ง เพราะเธอจบวชิา
การศึกษา และขณะนั้นมีต าแหน่งครูวา่งในโรงเรียนคริสเตียนแห่งหน่ึง เน่ืองจากครูคนหน่ึงป่วย ท าการ
สอนต่อไปได ้เธอไม่อาจตดัสินใจไดว้า่ ควรจะรับจา้งสอนในโรงเรียนนั้นหรือไม่ 

สายทองและมโนไดถ้กเถียงดว้ยปัญหาน้ีกนั จนถึงเวลาดึกด่ืนหลายคืน เพราะทางโรงเรียน
ตอ้งการครูอยา่งเร่งด่วนมาก มโนกล่าวแก่สายทอง ตามความคิดเห็นท่ีหนกัแน่นของเขาวา่ “สายทอง 
เธอมีหนา้ท่ีสองอยา่งท่ีตอ้งรับผดิชอบ หนา้ท่ีประการแรกคือ เธอตอ้งเอาใจใส่ดูแลบา้นของเรา และ
ต่อไปขา้งหนา้เธอจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลบุตรของเราดว้ย ประการท่ีสองคือหนา้ท่ีของเธอต่อประชาคม 
หากเธอปฏิบติัหนา้ท่ีประการแรกไดค้รบถว้นและดี ก็ไม่เป็นการผดิอะไรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประการท่ีสอง
ขณะน้ีทางโรงเรียนตอ้งการเธอมาก การเป็นครูสอนในโรงเรียนสองสามเดือน ยงัช่วยใหเ้รามีรายได้
พิเศษ ส าหรับเก็บไวใ้ชเ้ม่ือเธอคลอดบุตร การท างานรักษาความสะอาดในบา้น การท าอาหารในเวลา
ตอนเยน็ และการสอนตลอดวนั เป็นการออกก าลงักายท่ีดีและช่วยใหเ้ธอมีร่างกายแขง็แรง แมแ้ต่ฉนัเอง 
ก็ท  างานขา้งนอกตลอดวนั แต่เวลาหน่ึงเดือนก่อนก าหนดคลอดบุตรของเธอ ฉนัอยากจะใหเ้ธออยูท่ี่
บา้นทุกวนั และหลงัจากนั้นเม่ือบุตรของเรายงัเล็กอยู ่ และฉนัมีรายไดเ้พียงพอส าหรับเล้ียงครอบครัว 
ฉนัคิดวา่เธอไม่ควรท างานรับจา้งอีกต่อไป” 

“เราไม่ควรจะปลูกฝังนิสัยใหเ้คยชินกบัการมีเงินเดือนจากสองแห่ง” สายทองแยง้ข้ึน “เพราะ
อาจจะท าใหเ้รากลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายได”้ 

เหตุการณ์ท านองเดียวกบัท่ีสายทองกล่าวถึง ไดเ้กิดข้ึนท่ีครอบครัวหน่ึง ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่ฟากถนน
ขา้งหน่ึง กล่าวคือ ผูท่ี้เป็นภรรยาในครอบครัวนั้น ไปสอนในวทิยาลยัแห่งหน่ึงทุกวนั แมส้ามีมีเงินเดือน
สูงพอสมควร แต่ภรรยาก็คงอยากจะรับจา้งสอนในวทิยาลยัตลอดมา หล่อนมีบุตรสองคนซ่ึงทั้งสองก็
ไปโรงเรียนทุกวนั แต่บุตรทั้งสองกลบัจากโรงเรียนก่อนคุณพอ่และคุณแม่เสมอและรอคอยคุณแม่ท่ี
ประตูจนกวา่คุณแม่จะกลบัมา หล่อนมีคนใชค้นหน่ึงพอจะช่วยดูแลบุตรใหไ้ดบ้า้ง แต่คนใชไ้ร้ปัญญา
และความรู้ จะช่วยบุตรของหล่อนไดม้ากเพียงใด บางคร้ังบุตรทั้งสองกลบัจากโรงเรียนเพราะป่วยไข ้ก็
ไม่มีใครดูแลรักษาเขา ฝ่ายสามีและภรรยามกัจะกลบัจากท างานเวลาเดียวกนั และต่างเหน็ดเหน่ือย
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เม่ือยลา้ มีอารมณ์ไม่ดี ในสภาพเช่นน้ี พวกเขายอ่มไม่สามารถจะใหค้วามรัก ความเอาใจใส่แก่บุตร ซ่ึง
บุตรทั้งสองหิวกระหายไดเ้พียงพอ 

เน่ืองจากสามีและภรรยาต่างท างานขา้งนอก รายไดพ้ิเศษท่ีภรรยาหามาได ้ จึงตอ้งใชไ้ปกบัการ
จา้งคนใช ้ การซ้ืออาหารและของเบด็เตล็ดท่ีมีราคาแพง และการซ้ือเส้ือผา้ใหม่ ๆ ส าหรับผดัเปล่ียน
เสมอ เพราะภรรยาไม่มีเวลา แมก้ระทัง่จะซ่อมแซมเส้ือผา้ท่ีช ารุดเสียหาย ซ่ึงสรุปผลแลว้ การท่ีภรรยา
ออกไปท างานรับจา้ง ก็มิไดช่้วยใหค้รอบครัวมีฐานะดีข้ึนเลย ในทางตรงกนัขา้ม หากหล่อนยอมท างาน
อยูท่ี่บา้น หล่อนจะมีฐานะดีข้ึนทางดา้นเศษรฐกิจ และยงัเป็นประโยชน์ต่อหล่อน ทางดา้นความคิดและ
ทางดา้นจิตวญิญาณดว้ย 

ขณะน้ี บุตรทั้งสองและสามีของหล่อน ต่างไม่มี
ความสุขกายและสุขใจ ในชีวติประจ าวนัเลย การท่ีหล่อน
มิไดเ้อาใจใส่ดูแลครอบครัวของตนให้ดี เป็นสาเหตุโดย
ตรงท่ีท าใหส้ามีเป็นโรคอาหารไม่ยอ่ยและบุตรป่วยไขเ้สมอ 
ขณะน้ีบุตรของหล่อนยงัเล็กอยู ่ จึงเตม็ใจรอคอยหล่อนท่ี
ประตูบา้น จนกวา่หล่อนจะกลบัมา แต่เม่ือพวกเขาโตข้ึน 
พวกเขาจะเร่ิมออกไปเท่ียวเตร่ตามท่ีต่าง ๆ จนเสียนิสัย 

ในวนัอาทิตย ์ บิดามารดาเหน็ดเหน่ือยมาก จึงต่ืน
นอนเวลา 10 นาฬิกา ท าใหบุ้ตรไม่อาจไปเรียนรววีารศึกษา

ได ้และนอ้ยคร้ังเหลือเกิน ท่ีคนทั้งครอบครัวจะไปโบสถด์ว้ยกนั 
สายทองรู้สึกปวดร้าวใจมาก เม่ือเห็นสภาพการณ์ในครอบครัวของเพื่อนเช่นนั้น เธอตดัสินใจ

อยา่งเด็ดขาดวา่ ไม่วา่เธอและสามีจะยากจนขน้แคน้สักปานใด เธอจะตอ้งอยูท่ี่บา้น เพื่อดูแลรักษาบุตรท่ี
รักและสามีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได ้ หนา้ท่ีรับผดิชอบประการแรกของเธอตอ้งเป็นครอบครัวของเธอ เธอ
จะตอ้งรักษาบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อย เธอจะตอ้งเอาใจใส่ต่อการซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคและ
เคร่ืองบริโภค ทั้งยงัตอ้งเรียนรู้ในการท าอาหารโดยวธีิทนัสมยั การเยบ็ปักถกัร้อย การซ่อมแซมเส้ือผา้ท่ี
ช ารุดเสียหายของสามี และส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้น ก็คือหล่อนจะตอ้งให้ความอบอุ่น ความรักมีเพียงพอแก่
บุตร และจะตอ้งอบรบสั่งสอนบุตรอยา่งใกลชิ้ด ถา้เธอตอ้งการจะปฏิบติัหนา้ท่ีเหล่านั้นใหดี้ เธอจะตอ้ง
ท างานน้ีเตม็เวลา และจะตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ และความคิดทั้งหมดของเธอ 

แต่ในหลายกรณีทีเดียว ท่ีสามีเพียงคนเดียว ไม่อาจหารายไดม้ากพอส าหรับค่าอาหารและ
การศึกษาของบุตร เป็นเหตุใหภ้รรยาตอ้งท างานช่วยหารายไดเ้พิ่มเติม แต่โปรดระลึกเสมอวา่การมี
ความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ และการไม่โลภในทรัพยสิ์นควรจะเป็นลกัษณะของครอบครัวท่ีดีโดยทัว่ไป 
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สามีและภรรยาควรจะใคร่ครวญใหดี้ เก่ียวกบัอนัตรายอนัใหญ่หลวงท่ีครอบครัวจะไดรั้บ หากภรรยา
หรือมารดาของบุตรมิไดอ้ยูใ่นบา้นเป็นส่วนใหญ่ เพราะเห็นแก่รายไดแ้ละทรัพยท่ี์ครอบครัวจะไดรั้บ
เพิ่ม 

ไม่เพียงแต่เท่านั้น เม่ือภรรยาออกไปท างานนอกบา้นบ่อย ๆ และกลบัมาบา้นดว้ยความเหน็ด
เหน่ือยอ่อนเพลียทุกวนั จนไม่อาจใหค้วามเอาใจใส่แก่สามีและครอบครัวไดแ้ลว้ จะเป็นเหตุใหส้ามีเกิด
ความเบ่ือหน่ายต่อเธอ และครอบครัวไปดว้ย เขาจะมีอารมณ์เสียบ่อย ๆ โดยไร้เหตุผล และจะหาทาง
ปลดปล่อยอารมณ์นั้นในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เช่นบางคร้ัง เขาอาจจะไปตั้งครอบครัวใหม่ ซ่ึงใหค้วามสุข
มากกวา่ครอบครัวปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม สามีก็มีหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะน าความสุข และสวสัดิภาพมาสู่ครอบครัว โดย
ช่วยเหลือภรรยาในงานดา้นต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจและยนิดี เช่นช่วยเหลือในการท าความสะอาดตกแต่ง
บา้นเรือนใหส้วย กล่าวชมฝีมือการปรุงอาหารของภรรยาเป็นคนท่ีร่วมมือร่วมใจกบัภรรยาในงานทุก
อยา่ง แทนท่ีจะเป็นคนเห็นแก่ตวั หรือเป็นคนท่ีใชอ้  านาจบงัคบัภรรยาใหท้  าทุกส่ิงตามท่ีตนชอบ โปรด
จ าไวว้า่ สามีมิไดเ้ป็นเจา้นายของภรรยา แต่เป็นสหายร่วมชีวติของเธอ ซ่ึงสามีจะตอ้งใหค้วามรัก ความ
ช่วยเหลือ และความเอาใจใส่ดูแลตลอดชีวิต 
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บทที ่7 

การต้อนรับแขก 

วธีิท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะน าความสุขความสนุกสนานมาสู่ครอบครัว ก็คือ ใหบ้า้นของท่านเป็นแหล่งน า
ความอบอุ่นใจมาสู่แขกผูม้าเยีย่ม หรือญาติมิตรสหายท่ีไปมาหาสู่ท่าน 

ไม่วา่บา้นของท่านจะเล็กหรือไม่น่าดูสักปานใดก็ตาม สตรีท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ มกัจะภาคภูมิใจ
ในบา้นหลงัแรกของตนเองเสมอ ทั้งน้ีเป็นเพราะบา้นหลงัแรกเป็นแหล่งท่ีเธอเก็บของขวญัแต่งงานไว้
ไดค้รบถว้นบริบูรณ์ท่ีสุด ประเพณีใหข้องขวญัแก่คู่บ่าวสาวในวนัมงคลสมรสจึงนบัวา่เป็นประเพณีท่ีดี
มาก ของขวญัเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลดีสองประการ ประการแรก เม่ือสามีภรรยามองเห็นของขวญัชนิดต่าง 
ๆ ในบา้นแลว้ จะท าใหเ้ขาระลึกถึงความหวงัดีของเพื่อน ๆ ท่ีใหข้องขวญัเหล่านั้น เช่นเตียงนอน ซ่ึงอาจ
เป็นของขวญัท่ีคุณพ่อให้ หมอ้ขา้วเป็นของขวญัจากคุณลุงกระติกน ้าแขง็เป็นของขวญัจากเพื่อนของ
สามี และรูปภาพพระเยซูคริสตก์ าลงัอธิษฐานในสวนเฆธเซมาเน ซ่ึงเป็นของขวญัจากครูสอนรววีาร
ศึกษาของภรรยา เป็นตน้ ของขวญัแต่ละช้ิน ก็ไดเ้ตือนให้สามีภรรยาระลึกถึงคนท่ีใหข้องขวญัเหล่าน้ี 

ประการท่ีสอง ของขวญัเหล่าน้ี เป็นสัญลกัษณ์ช้ีใหเ้ห็นความหวงัดีของคนในทอ้งถ่ินซ่ึงมีต่อ
สามีภรรยาท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ แมเ้ขาทั้งสองจะเพิ่งริเร่ิมชีวิตสมรส แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ท าใหเ้ขาทั้งสอง
อบอุ่น ใจท่ีทราบวา่คนในทอ้งถ่ินท่ีเขาอาศยัอยูน่ั้น ไดแ้สดงความรัก ความยนิดี และเห็นดว้ยกบัการ
สมรสของเขา 

หลงัจากการอยูล่  าพงัสองต่อสอง ตามประเพณีของคู่สมรสนานพอสมควรแลว้ เป็นส่ิงธรรมดา
ท่ีสามีอยากจะใหญ้าติพี่นอ้งและมิตรสหายเยีย่มเยยีนเขา สายทองจึงเชิญคุณพอ่คุณแม่มารับประทาน
อาหารเยน็ท่ีบา้น ส่วนมโนเชิญคุณพอ่มาเท่านั้น เพราะคุณแม่ของเขาเสียชีวติไปนานแลว้ และ
ต่อจากนั้นไม่นาน เขาทั้งสองก็เชิญเพื่อนสนิทมาร่วมสังสรรคก์นัท่ีบา้นดว้ย โดยเตรียมอาหารง่าย ๆ ซ่ึง
สายทองพอจะปรุงไดดี้ รับรองเพื่อนเหล่านั้น โดยวธีิน้ี เขาทั้งสองก็ไดแ้บ่งปันความสุขแห่งชีวติใหม่ใน
ครอบครัวใหม่ ใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ ดว้ย 

การตอ้นรับแขก ควรจะจดัอยา่งง่าย ๆ อยา่ใหเ้ป็นการฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย สามีภรรยาบางคนไม่
กลา้แมก้ระทัง่เชิญเพื่อนไปด่ืมน ้าท่ีบา้นสักแกว้หน่ึง เพราะอายท่ีไม่มีขนมชนิดดีหรือชอ้นซ่อม แกว้น ้า
ท่ีสวยงามไวรั้บรองแขก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตรีมกัจะมีความหยิง่ในตวัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เม่ือเธอไม่ยอม
ถ่อมตวัลงตอ้นรับแขก ดว้ยอาหารธรรมดาดงัท่ีเธอเคยรับประทานอยูทุ่กวนั ก็ท  าใหเ้ธอขาดความสุข 
ความยนิดีในการรับแขกท่ีบา้น 
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โดยทัว่ไป แขกท่ีมาเยีย่มนั้น ซาบซ้ึงใจต่อการตอ้นรับของท่านดว้ยความรัก ดว้ยบา้นท่ีสะอาด 
อาหารธรรมดา และท่วงทีกิริยาอนัเป็นกนัเอง มากกวา่การตอ้นรับดว้ยอาหารชนิดฟุ่มเฟือย แต่ถอ้ยค า
วาจานั้น มิไดแ้สดงความรักอยา่งจริงใจเลย ไม่วา่อาหารท่ีท่านเตรียมไวจ้ะธรรมดาเพียงใด ท่านจะใช้
ชอ้นซ่อม ถว้ยชามท่ีสวยงามหรือไม่นั้น ไม่ค่อยส าคญันกั เพื่อนของท่านจะดีใจท่ีสุด หากท่านรับรอง
เขาอยา่งเป็นกนัเอง ดุจคนในครอบครัวของท่าน 

หลงัจากแต่งงานแลว้สองสามอาทิตย ์ มโนเสนอใหส้ายทองเชิญศิษยาภิบาลมารับประทาน
อาหารเยน็ท่ีบา้นของเขาทั้งสอง 

“ท่านใจดีต่อเรามาก” มโนเอ่ยข้ึน “และขณะน้ีท่านอยูต่ามล าพงั เพราะภรรยาของท่านไป
ปรนนิบติัคุณแม่ซ่ึงก าลงัไม่สบาย เราเชิญท่านมารับประทานอาหารเยน็ดว้ยกนักบัเราดีไหม” 

สายทองตกตะลึงต่อค าเสนอของสามีมาก เธอทกัทว้งวา่ “เราเชิญท่านมาไดอ้ยา่งไร ท่านมีคน
ใชค้อยปรนนิบติัรับใชท้่านอยา่งดีท่ีสุด และบางคร้ังท่านอธิการท่านหน่ึงก็มาพกักบัท่านดว้ย 
นอกจากนั้นดิฉนัไม่ทราบวา่ ท่านศิษยาภิบาลจะชอบรับประทานอาหารอะไรบา้ง” 

แต่มโนยงัคงยนืยนัวา่ จะตอ้งเชิญท่านศิษยาภิบาลมาใหจ้งได ้ เพราะเขามองเห็นความดีของศิษ
ยาภิบาล ส่วนสายทองมีทศันะอยา่งหน่ึง คือเธอคิดวา่ เธอไม่อาจจะเตรียมอาหารท่ีดีท่ีสุดไว ้ ตอ้นรับ
แขกผูมี้เกียรติผูน้ี้ได ้อยา่งไรก็ตาม สายทองก็รักสามีมาก จึงคลอ้ยตามค าร้องขอของสามี ในท่ีสุดเขาทั้ง
สองก็ตกลงเชิญศิษยาภิบาล มารับประทานอาหารเยน็ท่ีบา้น 

อาหารท่ีสายทองเตรียมในม้ือเยน็วนันั้น ไม่แตกต่างกบัอาหารซ่ึงเธอและสามีเคยรับประทาน
เป็นประจ าทุกวนัมากนกั ท่ีพิเศษหน่อยหน่ึง คือ สายทองไดเ้ปิดอาหารกระป๋องซ่ึงคุณแม่ของเธอให้
กระป๋องหน่ึง และท าแกงซาระหมัน่ท่ีมโนชอบเพิ่มอีกชามหน่ึง 

เยน็วนันั้น ศิษยาภิบาล ประดิษฐ ์มาตามค าเชิญ ท่าน
รู้สึกซาบซ้ึงใจในความเอ้ืออารียข์องสายทองและมโนมาก 

ก่อนท่ีท่านลากลบับา้น ท่านไดก้ล่าวขอบคุณดว้ยความ
จริงใจอยา่งลึกซ้ึงต่อมโนและสายทอง จนท าใหเ้ขาทั้งสอง
รู้สึกอศัจรรยใ์จมาก  

ศิษยาภิบาลกล่าววา่ “หนุ่มสาวในโบสถข์องผม ไม่
ค่อยจะเชิญผมไปรับประทานอาหารท่ีบา้นของเขาหรอก คุณ
คงไม่ทราบวา่ ผมมีความสุขความยนิดีมากเพียงใด ท่ีคุณทั้ง
สองใหค้วามเป็นกนัเองกบัผม เชิญผมมารับประทานอาหาร
เยน็ดว้ยระยะน้ีในเวลาเยน็ผมรู้สึกเหงามาก เพราะภรรยาของ
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ผมไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัผม ผมขอขอบคุณ ท่ีคุณทั้งสองไดเ้ชิญผมมา และขอบคุณคุณสายทองท่ีเตรียม
อาหารอร่อยท่ีสุดให้” 

“ขอท่านศิษยาภิบาลอธิษฐานเพื่อเราทั้งสองไดไ้หมครับ” มโนกล่าวเชิญ หลงัจากศิษยาภิบาล
กล่าวขอบคุณจบลงแลว้ 

“ขอบคุณครับท่ีเชิญใหผ้มอธิษฐาน” ศิษยาภิบาลรับค าเชิญดว้ยความยนิดี “ความจริงคุณควรจะ
เป็นผูน้ า ในการอธิษฐานส าหรับครอบครัวของคุณมากกวา่ แต่ผมก็ยนิดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดอ้ธิษฐาน
ร่วมกบัครอบครัวของคุณ” 

เม่ือศิษยาภิบาลอธิษฐานจบและลาจากไปแลว้ มโนและสายทองก็ลา้งถว้ยชามดว้ยกนั มโนรู้สึก
ยนิดีท่ีไดช่้วยภรรยาของเขา และเขาก็จะพยายามช่วยภรรยาของเขาใหจ้นได ้ ไม่วา่ภรรยาจะยนิยอม
หรือไม่ก็ตาม 

ระหวา่งท่ีลา้งถว้ยชามอยูส่ายทองเอ่ยข้ึนวา่ “ศิษยาภิบาล ไม่ไดเ้ป็นคนถือตวั หรือวางตนให้
เป็นท่ีน่าเกรงขามเลย ท่านเหมือนเพื่อนท่ีดีของเรามากกวา่” 

“ใช่แลว้ ท่านเป็นเพื่อนของเรา” มโนตอบ “เพราะเราปฏิบติัท่านเหมือนดงัเพื่อน เชิญใหท้่าน
รับประทานอาหารม้ือง่าย ๆ กบัเรา” 

ในคราวนั้นเอง สายทองเร่ิมเขา้ใจ ความสุขความยนิดีจากการตอ้นรับแขก ซ่ึงไม่อาจจะตอบ
แทนความดีของเขาไดใ้นวธีิเดียวกนั เธอพบวา่ อาหารเกือบทุกม้ือท่ีเธอเตรียมนั้น มกัจะมีมากพอ
ส าหรับรับรองแขกท่ีมาเยีย่มโดยบงัเอิญไดอี้กคนหน่ึงเสมอ เพื่อน ๆ ท่ีเป็นสตรีของเธอก็อยากจะแวะมา
เยีย่มท่ีบา้น แมแ้ต่เพื่อนร่วมงานของมโน ก็มาร่วมรับประทานอาหารเยน็ในบางคร้ังบางคราวดว้ย 
บางคร้ังมีคนยากจนมาขอความช่วยเหลือท่ีบา้น ถา้เธอไม่มีเงินท่ีจะให ้ เธอก็มีอาหารเล็กนอ้ยพอท่ีจะ
ช่วยเหลือคนยากจนนั้นได ้

เพื่อนบา้นฐานะดีของสายทองคนหน่ึงแปลกใจมาก ท่ีสายทองเชิญเพื่อนมารับประทานอาหาร 
ท่ีบา้นไดบ้่อย ๆ เขาถามสายทองวา่ “คุณสามารถเล้ียงคนเหล่านั้นบ่อย ๆ ไดอ้ยา่งไร เม่ือดิฉนัเชิญเพื่อน
มารับประทานอาหารแต่ละคร้ัง ดิฉนัตอ้งใชจ่้ายอยา่งนอ้ยท่ีสุด หา้สิบบาท” 

“ดิฉนัมิไดจ้ดังานเล้ียงหรอกค่ะ” สายทองตอบดว้ยความถ่อมตวั “ดิฉนัเพียงแต่หุงขา้วและ
ท ากบัขา้วเพิ่มอีกเล็กนอ้ยเท่านั้น แลว้ก็เชิญแขกรับประทานอาหารตามท่ีเรามี และดูเหมือนวา่ พวกเราก็
มีอาหารเพียงพอส าหรับเล้ียงดูแขกทุกคร้ัง” 

“อ๋อ ดิฉนัเขา้ใจแลว้” เพื่อนบา้นของสายทองตอบดว้ยน ้าเสียงหยิง่เล็กนอ้ย “แต่ดิฉนัจะท าอยา่ง
นั้นไม่ไดห้รอกสามีของดิฉนัจะโกรธเอามากทีเดียว หากดิฉนัไม่เตรียมอาหารดี ๆ ไวต้อ้นรับแขก เช่น 
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เป็ด ไก่ แกงพิเศษ ผลไม ้ของหวาน นอกจากนั้นดิฉนัยงัตอ้งหาคนใชเ้พิ่มอยา่งนอ้ยอีกคนหน่ึง เพื่อช่วย
ในการจดัเตรียมดว้ย” 

เม่ือไดฟั้งค าสาธยายยดืยาว บ่งถึงความฟุ่มเฟือยในการรับรอบแขกแลว้ สายทองก็ยิม้กบัตนเอง 
เม่ือนึกถึงค าหยอกลอ้ของสามี ขณะท่ีช่วยเธอลา้งชามวา่ จะตอ้งให้ค่าจา้งแก่เขา ในการท่ีเขาได้
ช่วยเหลืองานต่าง ๆ หากสายทองจะจา้งคนใชพ้ิเศษและเตรียมอาหารพิเศษ ตามความคิดของเพื่อนบา้น
ซ่ึงมีฐานะดีแลว้ เธอจะรับรองแขกไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน 

มโนและสายทองรู้สึกยินดีท่ีมีโอกาสเชิญเพื่อน ๆ มาร่วมสังสรรคก์นัท่ีบา้น เขาทั้งสองยนิดี
ท างานหนกัข้ึนอีกเล็กนอ้ย เพื่อจะสามารถจดัเล้ียงเพื่อนเหล่านั้น สายทองมกัจะจดับา้นใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปัดกวาดขดัถูพื้น และซกัผา้ม่านใหส้ะอาดระมดัระวงัเสมอวา่ จะไม่มีฝุ่ นเกาะอยูบ่นพื้น บนมา้
นัง่ และเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด ความคิดท่ีวา่ จะมีเพื่อนมาเยีย่มเยยีนเธอเสมอ ท าให้เธอไม่อาจเป็นคน
เกียจคร้านได ้ และเธอมีความยนิดีอยา่งยิง่ ท่ีจดับา้นใหเ้ป็นระเบียบแลดูสวยงามเช่นนั้น มโนรู้สึก
ภาคภูมิใจต่อบา้นของเขาดว้ย เหตุฉะนั้น การใหบ้า้นของท่านเป็นแหล่งท าความอบอุ่นใหแ้ก่ผูอ่ื้น จึง
ดีกวา่การสงวนบา้นนั้นไวส้ าหรับตนเองแต่ผูเ้ดียว 
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บทที ่8 

การหาความสุขในเวลาว่าง 

ผูท่ี้แต่งงานใหม่ ๆ จะเรียนรู้ตั้งแต่แรกเร่ิมในชีวิตสมรสทีเดียววา่ เวลาแห่งชีวติสมรสในแต่ละ
วนันั้น ช่างผา่นไปอยา่งรวดเร็วเหลือเกิน ในระยะเร่ิมแรก ท่ีเขาทั้งสองท างานร่วมกนั ไม่วา่งานนั้นจะ
ง่ายหรือจะธรรมดาสักเพียงใด เขาทั้งสองก็จะรู้สึกวา่งานนั้น เป็นงานท่ีน าความพึงพอใจ และความ
สนุกสนานมาสู่ชีวติไดม้ากท่ีสุด จนกระทัง่รู้สึกวา่ เวลาท างานในแต่ละวนันั้นสั้นเกินไป นกัธุระกิจลือ
ช่ือคนหน่ึงสอนวา่ “ความสนุกของมนุษยค์วรเกิดจากงานท่ีเขาท า ดุจดงัส่ีสวรรคอ์นัตระการของกลีบ
ดอกไม ้ ยอ่มเกิดจากดอกไม”้ ค  ากล่าวน้ีเป็นความจริงท่ีสุดในชีวติสมรส การท่ีสามีภรรยามีความยนิดี
และเพลิดเพลิน ในการท างานบา้นร่วมกนันั้น เป็นส่ิงท่ีดีและประเสริฐยิง่ หากเขาทั้งสองมีบา้นเล็ก ๆ 
หลงัหน่ึงเป็นของตนเอง สามีก็อาจใชเ้วลาวา่งในแต่ละวนั หาความสุขจากการท าเคร่ืองใชไ้มส้อยใน
บา้น เช่น ห้ิง เคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ หรือซ่อมแซมเคร่ืองใชเ้ช่นตูเ้ก็บอาหาร มา้นัง่ เกา้อ้ี ท่ีช ารุดเสียหาย 
หรือช่วยพรวนดินในสวน รดน ้าดอกไม ้ ตน้ไมเ้ป็นตน้ ส่วนภรรยาก็อาจจะใชเ้วลาวา่งในการเยบ็ปักถกั
ร้อย หรือท าขนมและของหวานต่าง ๆ ผลงานซ่ึงไดจ้ากงานอดิเรก จะน าความสุขและความสนุกสนาน
มาใหแ้ก่เขาทั้งสองมาก ครอบครัวท่ีประกอบดว้ยคนท่ีชอบท างาน และสามีภรรยาท่ีขยนั มกัจะเป็น
ครอบครัวท่ีมีความสุข และทุกคนรักและชอบส่ิงของท่ีครอบครัวของตนท าข้ึนเองมากกวา่ ส่ิงของท่ีซ้ือ
หรือประกอบอยา่งเรียบร้อยแลว้ นอกจากนั้น สามีภรรยาท่ีชอบใชเ้วลาวา่ง ในการท างานอดิเรก หรือ
ช่วยซ่ึงกนัและกนั ในงานอดิเรกบางอยา่งเสมอนั้น ก็จะไม่มีเวลาส าหรับการทะเลาะววิาทและติฉิน
นินทากนัซ่ึงเป็นทางท่ีป้องกนั ไม่ใหเ้กิดการทะเลาะววิาทในครอบครัวไดดี้ยิง่ 

ในระยะตน้ของชีวติแต่งงาน ก่อนท่ีสามีและภรรยามีบุตรหลายคน ภรรยาคงจะมีความสุขท่ีสุด 
หากเธอเยบ็ผา้ม่าน หรือเส้ือผา้เอง แทนท่ีจะจา้งช่างเยบ็เส้ือ และสามีก็จะมีความยนิดีอยา่งยิง่ หากเขา
หดัผสมสีเพื่อทาห้องนอน หรือซ่อมแซมเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ในบา้น งานอดิเรกเหล่าน้ี ไม่
เพียงแต่ใหค้วามเพลิดเพลินไดดี้ท่ีสุดแลว้ ยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

การท าสวนครัวเป็นงานอดิเรก ท่ีน าความสนุกเพลิดเพลินไดดี้เยีย่มเช่นกนั แมส้วนของท่านจะ
เล็ก แต่หากท่านเอาใจใส่ดูแลใหดี้ ท่านก็จะไดด้อกไมท่ี้สวยงาม ส าหรับประดบับา้นหรือใหเ้ป็น
ของขวญัแก่เพื่อน และไดผ้กัสดในราคาท่ีถูก ทั้งเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ยิง่ต่อร่างกาย บางทีท่านอาจจะ
ไม่มีท่ีดินวา่งส าหรับท าสวนครัวก็ได ้ แต่ท่านก็อาจจะใชก้ระถางปลูกตน้ไมห้รือหีบไมเ้ก่า ๆ สักสอง
สามใบ ส าหรับปลูกตน้พืชต่าง ๆ เช่น พริก มะนาว ผกัชี ผกักาด ผกับุง้ เป็นตน้ การสนใจในการปลูก
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ตน้พืช ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีชีวติท่ีเจริญเติบโตไดน้ี้ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสงบทางจิตใจ และยงั
ท าใหท้่านท่ึงต่อความอศัจรรยข์องส่ิงมีชีวติ 

ในแต่ละวนั จะมีเวลาหน่ึงท่ีท่าน
วา่งเวน้จากการงานทุกอยา่งในบา้น ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองจากท่านมีเคร่ืองใชทุ้กอยา่งครบบริบูรณ์ 
และอยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย สวนครัวก็ไดรั้บ
การเอาใจใส่ดูแลอยา่งดีแลว้ และไม่มีงาน
อดิเรกอ่ืนใดท่ีจะท าต่อไป ท่านก็อาจใชเ้วลา
วา่งออกก าลงักายโดยเล่นกีฬาต่าง ๆ เช่น 
ออกไปเล่นนอกบา้น เล่นแบดมินตนั เป็นตน้ 

หากสามีเป็นผูท่ี้ชอบเล่นฟุตบอลหรือกีฬา
ต่าง ๆ เป็นพิเศษ ภรรยาก็ไม่ควรหา้มเขา
ไม่ใหเ้ล่นต่อไป เพราะนกักีฬาหนุ่ม ๆ 
โดยทัว่ไป ตอ้งการออกก าลงักายพอควร 
ภรรยาท่ีรักและเอาใจใส่ต่อสามี จึงควรให้

อิสระเสรีแก่สามีในการเล่นกีฬานั้น ส่วนมากสามีภรรยาอาจหาความสนุกสนานร่วมกนัได ้ แต่บางคร้ัง 
สามีหรือภรรยาอาจชอบใจส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงอีกฝ่ายหน่ึงไม่สนใจเลยก็ได ้ในกรณีน้ีความรักท่ีปราศจาก
การเห็นแก่ตวั ก็จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอิจฉาริษยาและการบ่นข้ึนได ้

ทั้งสามีและภรรยาควรมีหนา้ท่ี ในการช่วยเหลือคริสตจกัรและทอ้งถ่ินของเขา เช่นช่วยร้อง
เพลงในคณะนกัร้องของโบสถ ์ ช่วยสอนรววีารศึกษา ร่วมมือในงานพฒันาทอ้งถ่ิน เยีย่มเยยีนคนป่วย 
หรือนกัโทษ เป็นตน้ จงจดัหาเวลาส าหรับการรับใชพ้ระเจา้และเพื่อนของท่าน ดงัท่ีบางคนจดัหาเวลา
ส าหรับพกัผอ่นหยอ่นอารมณ์ คริสตจกัรของท่านอาจจะขอร้องใหท้่านช่วยเหลืองานหลายอยา่ง จงช่วย
ดว้ยความยนิดีตามท่ีท่านช่วยได ้

สตรีหลายคนอยากจะช่วยเหลืองานบางอยา่งของพระเจา้ในคริสตจกัร แต่น่าเสียดายเหลือเกินท่ี
สามีของนางไม่ยนิยอมเห็นดว้ย เขาบอกใหภ้รรยาเก็บตวัท างานรับใชเ้ขา และครอบครัวเท่านั้น การ
กระท าของสามีเช่นนั้น เป็นการเห็นแก่ตวั ผูเ้ป็นสามีบางคนยงัชอบอิจฉาและสงสัยภรรยาของเขา 
ไม่ใหภ้รรยาของเขาพวัพนัยุง่เก่ียวกบัการงานทุกอยา่งของคริสตจกัร และสังคมต่าง ๆ น่ีก็เป็นความคิด
ท่ีลา้สมยั และเห็นแก่ตวัเช่นกนั 
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หากภรรยามีความสามารถเป็นพิเศษในทางใดทางหน่ึง เธอก็ควรมีอิสระเสรี ในการใช้
ความสามารถนั้นใหเ้ป็นประโยชน์เหมือนดงัสามีท่ีมีอิสระในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ในเม่ือส่ิงท่ีเธอท านั้น
ไม่เป็นเหตุท าใหเ้ธอละเลยหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุด คือการดูแลเอาใจใส่ต่อครอบครัว 

มโนและสายทองไดป้รึกษาหารือกนั อยา่งตรงไปตรงมา เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีเขาทั้งสองพึงมี ต่อ
คริสตจกัรและต่อเพื่อนบา้นของเขา ในท่ีสุด เขาทั้งสองก็ตกลงใจวา่ สายทองจะช่วยสอนรวีวารศึกษา 
และจะไปประชุมครูอาทิตยล์ะคร้ัง ส่วนมโนซ่ึงสงสารเพื่อนบา้นท่ียากจน ก็เขา้เป็นสมาชิกสมาคม
พฒันาทอ้งถ่ินและเขาตอ้งไปสอนผูใ้หญ่ ท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ ในยา่นคนยากจน อาทิตยล์ะหลาย
คร้ัง แต่ขณะน้ีพวกเขาไม่อาจจะท างานเหล่านั้นไดม้ากเหมือนเม่ือก่อน กระนั้นก็ตาม พวกเขาก็ใชเ้วลา
วา่งท่ีมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยในการอ่านหนงัสือพิมพ ์ และติดตามข่าวสารรายวนั เป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงก็น า
ความเพลิดเพลินใหแ้ก่เขาทั้งสองไม่นอ้ย 

เหตุท่ีมโนและสายทองรู้จกัใชเ้วลาวา่ง ใหเ้ป็นประโยชน์ชีวติสมรสของเขาจึงเต็มไปดว้ย
ความสุข หลายคร้ังท่ีมโนกระซิบเบา ๆ ท่ีหูของสายทองวา่ “ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับภรรยาแสนดี
ของพี่ เธอไม่เพียงแต่เป็นภรรยาเท่านั้น ยงัเป็นเพื่อนท่ีดีของพี่ดว้ย” 
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บทที ่9 

“แม่ผวั” 

เม่ือเอ่ยค าวา่ “แม่ผวั” บางคนก็หวัเราะชอบใจ บางคนก็เกลียดกลวั แทจ้ริงไม่มีอะไรน่าหวัเราะ 
น่าเกลียด น่ากลวัเก่ียวกบั แม่ผวั หรือมารดาของสามีเลย หากท่านมีความรักเพียงพอและใชส้ามญัส านึก
สักเล็กนอ้ย ท่านก็จะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบั “แม่ผวั” ดงัท่ีท่านเคยไดย้นิมาได ้

เป็นส่ิงธรรมดาส าหรับมารดาท่ีรักลูกทุกคน จะรู้สึกอดัอั้นตนัใจเล็กนอ้ย เม่ือลูกเปล่ียนไปรัก
คนอ่ืนมากกวา่คน แต่มารดาท่ีฉลาดยอ่มเขา้ใจในความจริงท่ีวา่ ชีวติมนุษย ์มิไดเ้ป็นดงัท่ีนางคิดเสมอไป 
จะตอ้งมีการผนัแปรไปเร่ือย ๆ และบุตรชายหรือบุตรสาวของนาง จะตอ้งแต่งงานมีครอบครัวใหม่สัก
วนัหน่ึง 

ครอบครัวท่ีใหญ่เกินไป หรือการท่ีหลาย ๆ 
ครอบครัวอยูร่วมกนั มกัจะท าใหเ้กิดปัญหาค่าครอง
ชีพ โดยเหตุน้ีหนุ่มสาวท่ีสร้างครอบครัวใหม่ จึงไม่
ควรอยูร่วมกบัครอบครัวของบิดามารดาของฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใด แต่ควรจะอยูต่่างหาก ถา้เป็นไปไดก้ารมี
ครอบครัวใหม่ต่างหากเท่านั้น จึงจะช่วยใหส้ามีภรรยา
เรียนรู้ในการพึ่งพาอาศยักนัและกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ผู ้
เป็นภรรยาจะรู้สึกวา่ สามีของเธอจะตอ้งเปรียบเทียบ 
ความสามารถในการดูและรักษาบา้นของเธอและของ
มารดาของเขาอยา่งแน่นอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือเธอ

ยงัขาดความช านาญหลายดา้น แต่เธอก็ตอ้งถือวา่การเปรียบเทียบนั้น เป็นการส่งเสริมและหนุนใจใหเ้ธอ
พยายามปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึน มิใช่เป็นการบ่นท่ีท าใหเ้ธอนอ้ยใจ 

แน่นอนทีเดียว เธอไม่ใช่แม่ครัวฝีมือเยีย่ม หรือผูดู้แลรักษาบา้นท่ีช านาญ เพราะเธอเพิ่งเร่ิมตน้
เรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ี หากเธอรักสามีอยา่งแทจ้ริง และถ่อมตวัพอ เธอก็จะยนิดีขอค าแนะน าต่าง ๆ จากมารดา
ของสามี พยายามสืบถามจากท่านเก่ียวกบัความอ่อนแอและรสนิยมของสามี เพราะแมเ้ธอจะรักสามีมาก
และรู้ความลบัหลายอยา่งของสามี ซ่ึงมารดาของสามียงัไม่ทราบแต่ชีวิตสมรสภายในสองสามอาทิตย์
เท่านั้น ไม่อาจท าใหเ้ธอรู้จกัสามีไดดี้เท่ากบัมารดาของสามี 
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เธอตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ ความรักของสามีท่ีมีต่อมารดานั้นเป็นความรักแท ้ ซ่ึงเธอจะตอ้งเทิดทูนไว ้
หากเธอพยายามท าลายความรักระหวา่งสามีและมารดาของสามี เธอจะตอ้งประสบอนัตรายในบั้นปลาย 
เม่ือเธอเร่ิมมีบุตร และก าลงัรอคอยการใหก้ าเนิดของบุตร ดว้ยใจกระวนกระวายนั้น เธอก็จะเขา้ใจ
มารดาของเธอเอง และมารดาของสามีดียิง่ข้ึน ความหึงหวงต่าง ๆ ท่ีเคยมี ก็จะค่อย ๆ ลดนอ้ยลง 

 อาจมีสตรีสามคนดว้ยกนัท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีสุดกบัสามี และเขาจะรักสตรีทั้งสามใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั สตรีทั้งสามคนนั้นไดแ้ก่ มารดา ภรรยา และบุตรสาวของเขา แต่ก็มีสตรีเพียงผู ้
เดียวเท่านั้นท่ีผกูพนัเป็น “เน้ืออนัเดียวกนั” กบัเขาได ้คือภรรยา หากเธอเขา้ใจความจริงขอ้น้ี เธอก็จะไม่
อิจฉาริษยามารดาของสามี หรือบุตรสาวซ่ึงจะมีในอนาคตต่อไป ฉะนั้นเธอจึงควรตอ้นรับมารดาของ
สามีอยา่งดีท่ีสุด ใหท้่านรู้สึกวา่ท่านเป็นแขกผูมี้เกียรติยิง่ และเล่าใหท้่านฟังถึงความสุขความยนิดี ท่ีได้
อยูก่บัคนท่ีท่านและเธอรัก แต่หากมารดาของสามีแสดงความเห็นแก่ตวั หรือท าให้เกิดเร่ืองยุง่ยาก ก็
ขอใหภ้รรยาจงอดทน เตือนสติตนเองเสมอวา่ การท่ีจะใหม้ารดาของสามีเขา้ใจและปรับตวัเองให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มใหม่นั้น จะตอ้งใชเ้วลาเล็กนอ้ย แต่จะมีเร่ืองยุง่ยากอยา่งไรเกิดข้ึนก็ตาม ไม่มีผูใ้ดในโลกอาจ
ยื้อแยง่ความเก่ียวพนัธ์ อยา่งใกลชิ้ดท่ีสุดของสามีและภรรยาไปได ้ ครอบครัวนั้นจะตอ้งเป็นครอบครัว
ของสามีภรรยา และสามีภรรยาจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัเสมอ 

เธอจะตอ้งรักมารดาของสามีอยา่งใจจริงดว้ย เพราะหากมารดาของสามีไม่อนุญาตใหเ้ธอ
แต่งงานกบัสามี เธอก็อาจไม่มีโอกาสจะอยูร่่วมกบัสามีดว้ยความสุขได ้ จงอยา่ใหก้ารบ่น การอิจฉา
ริษยาอยา่งเด็ก ท าลายความสัมพนัธ์ของสามีและมารดาของสามี หากเร่ืองน้ีเกิดข้ึน ความเคารพนบัถือ
และความสวามิภกัด์ิท่ีสามีมีต่อมารดา อาจท าใหส้ามีตอ้งหาทางต่อสู้และป้องกนั และเร่ืองก็จะวุน่วาย
ยิง่ข้ึน 

ฝ่ายสามีเช่นเดียวกนั เขาจะตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัความรู้สึกของเขา ต่อบิดามารดาของภรรยา 
และต่อบิดามารดาของตนเอง ผูป้ระพนัธ์พระธรรมปฐมกาลเขา้ใจถึงนิสัยของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง จึงได้
เขียนไวว้า่ “ผูช้ายจึงละบิดามารดาของเขาและเขาจะตอ้งผกูพนัธ์เป็นเน้ืออนัเดียวกนักบัภรรยาของเขา” 
ชายชาตรีท่ีแทจ้ะตอ้งเป็นหวัหนา้ในครอบครัวของเขา ตั้งแต่แรกเร่ิมชีวติสมรส เขาจะตอ้งเล้ียงดูภรรยา 
ใหไ้ดรั้บความสุขสบายมากท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เขาจะตอ้งรักและซ่ือตรงต่อภรรยามากกวา่ทุกคน
ความไวว้างใจท่ีเขาไดใ้ห้แก่ภรรยานั้นจะท าใหภ้รรยาของเขาซ่ึงไร้ประสบการณ์ในชีวติ เกิดความ
มัน่ใจในตวัเอง ท่ีจะปรับปรุงตนใหดี้ท่ีสุด ดงัท่ีสามีไม่เคยคาดคิดมาก่อน บางทีอาจเน่ืองจากความเคย
ชินกบัรสอาหาร ท่ีมารดาปรุงใหต้ั้งแต่ยงัเด็ก เม่ือรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกใจเหมือนดงัก่อน ใน
ตอนตน้เขาจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจนกั และบ่นวา่ภรรยาของเขาวา่ไม่ใช่แม่ครัวท่ีดี จะเป็นแม่บา้นท่ีดี
ต่อไปไดอ้ยา่งไร เม่ือเขายงัเด็กอยู ่ เขาไม่เคยค านึงถึงความรักความเอาใจใส่ของมารดา แต่มาบดัน้ี เขา
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พบปัญหาหลายอยา่งเก่ียวกบัภรรยาท าให้เขาตอ้งหวลระลึกถึงความรัก ความเป็นห่วง ของมารดาใน
คร้ังก่อนเสมอ 

สามีท่ีดีจะตอ้งอดทน เห็นอกเห็นใจภรรยา ไม่ควรจะเอ่ยหรือแสดงอาการใด ๆ ท่ีชดัแจง้
ออกมา จนท าใหภ้รรยาเห็นวา่สามีก าลงัเปรียบเทียบความสามารถ ในการดูและรักษาบา้นของเธอกบั
ของมารดา อนัเป็นเหตุท าใหเ้ธอนอ้ยเน้ือต ่าใจ การกระท าเหล่าน้ี เป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือน
ความรู้สึกของเธอไดง่้ายท่ีสุด 

ขณะท่ีสามีและภรรยาค่อย ๆ ปรับปรุงตวั จากส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวเก่า มาสู่ส่ิงแวดลอ้มใน
ครอบครัวใหม่ ไม่วา่จะมีเร่ืองเล็กนอ้ยเร่ืองใดเกิดข้ึนในครอบครัว สามีจะตอ้งยดืครองความรักเป็นหลกั
มัน่เสมอ เพือ่ความรักน้ีจะเช่ือมความสัมพนัธ์ของเขาทั้งสอง สายทองและมโน ต่างไดรั้บความรักความ
อบอุ่นจากครอบครัวของเขาตั้งแต่ยงัเด็ก ดว้ยเหตุน้ี จึงช่วยบนัเทาปัญหา เก่ียวกบัการอิจฉาริษยาบิดา
มารดาของทั้งสองฝ่ายไดม้าก เม่ือเขาทั้งสองมีความมัน่ใจในความรักของกนัและกนั ก็พยายามทุก
วถีิทางท่ีจะไม่ท าส่ิงใดใหเ้ป็นท่ีกระทบกระเทือนใจ ของบิดามารดาทั้งสองฝ่าย 

สามีภรรยาจะตอ้งระมดัระวงั ในการรักษาความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของเขาเองเสมอ พวกเขา
จะตอ้งไม่อภิปรายหรือนินทาซ่ึงกนัและกนัภายนอกบา้น และจะตอ้งไม่ขอความช่วยเหลือจากบิดา
มารดา ใหเ้ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หากสามีภรรยารักและนบัถือซ่ึงกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง ก็หาทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีไดง่้าย แต่หากบางคร้ังความสัมพนัธ์ของเขาทั้งสองไม่ค่อยดีนกั ความ
ไวว้างใจ และความซ่ือตรงต่อกนั ระหวา่งสามีและภรรยา จะช่วยขจดัปัญหาเหล่าน้ีได ้

สามีและภรรยาจะตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ เขาจะตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ย ในการพยายามปรับปรุงใหเ้ขา
ทั้งสองผกูพนัเป็นเน้ืออนัเดียวกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความไม่ซ่ือตรง และความเห็นแก่ตวัจะเป็นอุปสรรค
ขดัขวาง ไม่ใหเ้ขาเป็นเน้ืออนัเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่เห็นแก่ตวัและความซ่ือตรงจะช่วย
จรรโลงความรักของเขา ใหอ่ิ้มเอิบบริบูรณ์ยิง่ข้ึนทุกวนั 
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บุตรคนแรก 

หนงัสือเล่มน้ีอาจไม่เป็นพระพรแก่ผูท่ี้เห็นแก่เงิน และต าแหน่งสูงมากนกั แต่จะเป็นพระพร
อยา่งลน้เหลือ แก่ผูท่ี้ท  าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ และยดึความรักของพระองคเ์ป็นใหญ่ท่ีสุดในชีวติ 
ส าหรับผูท่ี้รักพระเจา้นั้น การไดบุ้ตรคนแรกก็เป็นสัญลกัษณ์พิเศษอยา่งหน่ึง ท่ีช้ีใหเ้ห็นความรักและ
พระพรอนัใหญ่ยิง่ของพระเจา้ในชีวติสมรสของเขา ทารกท่ีอยูใ่นครรภข์องมารดา เป็นทารกท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยความรัก และมารดาจะตอ้งอุม้ชูทารกนอ้ยนั้น โดยเช่ือพึ่งในพระเจา้ เพราะในระยะเวลาเกา้เดือนท่ี
ตั้งครรภอ์ยูน่ั้น มารดาอาจจะพบความยุง่ยากหลายอยา่ง เช่นความเจบ็ป่วย ความหงุดหงิดใจ และความ
กลวัต่อประสบการณ์ซ่ึงไม่เคยผา่นพบมาก่อน ความยุง่ยากเหล่าน้ีอาจท าให้เกิดปัญหาเขา้ใจผดิกนัได ้ มี
แต่ความรักแทเ้ท่านั้นท่ีจะท าใหส้ามีภรรยาเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดดี้ และความรัก
เช่นกนัท่ีจะป้ันนิสัยแห่งความมัน่ใจ และความสุจความยนิดีแก่ทารกตลอดเวลาเกา้เดือน ท่ีทารกยงัอยู่
ในครรภ ์

ในปัจจุบนั วงการแพทยม์กัจะเตือนมารดาท่ีมีครรภใ์หบ้  ารุงสุขภาพใหดี้ รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายใหเ้พียงพอ เป็นตน้ แต่ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีท่านจะลืมเสียมิไดคื้อสุขภาพทางฝ่าย
จิตใจของมารดา เธอจะตอ้งเตรียมจิตใจใหพ้ร้อมท่ีจะตอ้นรับปรากฏการณ์อศัจรรย ์ แห่งการใหก้ าเนิด
ชีวติมนุษยใ์หม่ โดยการเช่ือพึ่งในพระเจา้ แมเ้ธออาจจะขาดความรัก ความไวว้างใจสามีไปบา้ง แต่การ
เช่ือพึ่งวางใจในพระเจา้ของเธอ และความมัน่ใจท่ีไดรั้บจากพระเจา้ จะเป็นของขวญัช้ินแรกและช้ิน
วเิศษท่ีสุด แก่ทารกท่ียงัไม่ไดก้  าเนิด และเป็นส่ิงส าคญัยิ่งกวา่การบ ารุงร่างกาย ดว้ยอาหารอยา่งดีท่ีสุด
มากมายนกั ความจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่านอาจพิสูจน์ไดจ้ากครอบครัวคริสเตียนท่ียากจนเป็นจ านวนมาก 
แมพ้วกเขาจะไม่มีทรัพยสิ์นมากมายก่ายกอง แต่พวกเขาก็มีทารกท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพราะพวกเขา
เช่ือพึ่งและไวว้างใจในพระเจา้ 

สตรีท่ีรู้จกัไวว้างใจสามี และมีความช่ืนชมยนิดีในความรักของสามี จะเป็นสตรีท่ีมีความสุข
อยา่งยิง่ดว้ย ดงัสายทอง แต่มโนก็มีปัญหายุง่ยากล าบากใจเช่นกนั เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีเขาจะเป็นบิดา 
และเป็นคร้ังแรกท่ีเขาตอ้งรู้จกัเสียสละความสุข และความปรารถนาส่วนตวัให้แก่คนอ่ืนอยา่งแทจ้ริง 
เขายนิดีเสียสละหลายอยา่งเพื่อเห็นแก่สายทอง เพราะเธอเป็นชีวิตส่วนหน่ึงของเขาเอง เขาเสียสละ
ความสุขส่วนตวัอีกหลายอยา่ง เพื่อบุคคลท่ีสาม คือบุตรของเขา ตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้น เขาจะตอ้งเผชิญ
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ปัญหาเก่ียวกบัสายทอง เช่นบางคร้ังเธอป่วย อารมณ์เสีย หงุดหงิดใจ เฉ่ือยชา งุ่นง่าม และบ่อยคร้ังมี
เร่ืองขดัแยง้กบัเขาไดง่้าย ๆ  

นอกจากนั้นมโนยงัตอ้งขบคิดปัญหาส่วนตวัเก่ียวกบัอนาคตดว้ย เงินเดือนท่ีเขาไดรั้บอยูใ่น
ปัจจุบนัน้ี มีเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายของเขาทั้งสองเท่านั้น เขาจะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะใหร้ายไดน้ี้เล้ียงดู
สามคน หรือส่ีคนไดเ้พียงพอ และต่อไปเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งส่งบุตรไปโรงเรียน เขาจะท าอยา่งไร ทาง
แกท่ี้ดีท่ีสุด ก็คือ เช่ือพึ่งไวว้างใจในพระเจา้ทุกวนั ความเช่ือน้ีจะท าใหเ้ขามีใจสงบและช่วยเหลือเขาได้
ดีกวา่ทุกส่ิง และยงัช่วยใหส้ายทองมีความมัน่ใจในสวสัดิภาพของชีวิตดว้ย เม่ือทราบวา่เธอและสามี
สามารถเช่ือพึ่งและไวว้างใจพระเจา้ได ้

เม่ือถึงก าหนดคลอดบุตรคนแรก ภรรยาบางคนมกักลบัไปคลอดท่ีบา้นของบิดามารดาของตน 
การกระท าเช่นน้ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเพณีดั้งเดิม แต่ก็ไม่เป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งกบัความหมาย
ของค าวา่ “เน้ืออนัเดียวกนั” มากนกั เพราะเวลาน้ีแหละ เป็นเวลาท่ีสามีควรไดช่ื้นชมยนิดีท่ีสุดในชีวติ
สมรสของเขา เขาควรจะเป็นผูท่ี้รับผิดชอบทุกอยา่งเก่ียวกบัการติดต่อโรงพยาบาล หรือจดัเตรียมบา้น
ใหเ้หมาะสม และตอ้งเอาใจใส่ต่อความตอ้งการทุกอยา่งของภรรยา แมก้ระทัง่ค  าแนะน าต่าง ๆ ซ่ึงท าให้
ภรรยาสบายใจ 

หากภรรยาไปท าการคลอดท่ีโรงพยาบาล สามีจะตอ้งยนิดีรับความล าบากทุกอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึน 
หากภรรยาคลอดบุตรท่ีบา้น และมีมารดาของภรรยาและนางพยาบาลอยูด่ว้ย เพื่อช่วยในการพยาบาล
รักษา สามีก็จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ในการอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่คนเหล่านั้น เขาจะตอ้งคิดถึง
ความตอ้งการของภรรยา และความเป็นอยูข่องแขกเหนืออ่ืนใดทั้งหมด โดยทัว่ไปผูช้ายไม่ชอบความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติครอบครัว แต่ความเปล่ียนแปลงจะตอ้งเกิดข้ึน เม่ือมีชีวิตใหม่
เกิดข้ึน สามีท่ีรู้จกัปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดว้ยความยนิดีนั้นก็จะเป็นบิดาท่ีดีได ้

ขณะท่ีรอคอยวนัก าเนิดของบุตรคนแรก มีเร่ืองส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท่านจะตอ้งทราบ คือเร่ืองเพศ
ของทารก จงอยา่มุ่งมัน่จะใหท้ารกท่ีคลอดออกมาเป็นเพศท่ีตนตอ้งการเท่านั้น ไม่มีใครอาจทาย
ล่วงหนา้เก่ียวกบัเพศของทารกไดถู้กตอ้ง จงอยา่เช่ือผูใ้ดท่ีอา้งวา่ตนทายได ้เพราะถา้ท่านคาดหมายอยา่ง
แน่วแน่ท่ีจะใหบุ้ตรของท่านเป็นเพศท่ีท่านปรารถนาแลว้ เม่ือทารกท่ีคลอดออกมาเป็นเพศท่ีตรงกนัขา้ม 
ท่านก็จะไดรั้บความผิดหวงัมากท่ีสุด ความผดิหวงัน้ีจะเป็นภยัอยา่งใหญ่หลวง ต่อบุคคลิกลกัษณะของ
เด็กในวนัขา้งหนา้ เด็ก ๆ จ านวนไม่นอ้ยเร่ิมตน้ชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยความผดิหวงั เม่ือทราบภายหลงัวา่เขา
มิไดเ้ป็นเพศท่ีบิดามารดาปรารถนาอยา่งแทจ้ริง บิดามารดาท่ีท าใหบุ้ตรผดิหวงัตั้งแต่เร่ิมแรก เพราะ
ความเห็นแก่ตวัของตนเองเช่นน้ี จะเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาทางดา้นจิตใจแก่ตวัของเขาเอง และแก่บุตร
ตลอดชีวิต 
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สมยัน้ีเป็นสมยัท่ีสตรีมีอิสระเสรีเท่าเทียมบุรุษ ท่านจะเห็นไดจ้ากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกวา่ 
สตรีสามารถรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีส าคญั มีต าแหน่งสูงในทางราชการ มีความสามารถยอดเยีย่ม
ในทางการศึกษา และวงการแพทย ์อีกทั้งการรับมรดกจากพระเจา้ ของคริสเตียนทุกคนในอนาคต ก็เป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเจา้มิไดท้รงมีใจล าเอียงต่อเพศหน่ึงเพศใด การท่ีบุตรของท่านจะเป็นเพศอะไร
นั้น ยอ่มเป็นไปตามท่ีพระเจา้ทรงประทานให ้ ฉะนั้นไม่วา่บุตรของท่านจะเป็นเพศอะไรก็ตาม จง
ตอ้นรับเขาและรักเขา ตั้งแต่วินาทีท่ีเขาคลอดออกมา ใหส้มกบัเป็นของขวญัอนัล ้าค่าจากพระเจา้ 

สายทองและมโนไดเ้ตรียมช่ือหลายช่ือส าหรับบุตรเป็นการล่วงหนา้ เขาเช่ือวา่ถา้เตรียมตั้งช่ือ
ไวแ้ต่เน่ิน ๆ จะท าใหเ้ขาหาช่ือท่ีไพเราะเหมาะสมและมีความหมายท่ีดีท่ีสุด พวกเขาเลือกช่ือไวส้องช่ือ
ท่ีเขาทั้งสองชอบมากท่ีสุด ถา้เป็นชายเขาจะตั้งช่ือใหว้า่ มนสัและถา้เป็นหญิงจะตั้งช่ือวา่ อจัฉรา 

สายทองไดเ้ตรียมเส้ือผา้ส าหรับเด็กไดอ้ยา่งครบครัน เส้ือผา้เหล่านั้นเธอเป็นผูเ้ยบ็เองเป็น
ส่วนมาก เพื่อนของเธอคนหน่ึงท่ีเคร่งครัดต่อความเช่ือของคนโบราณ กล่าวเตือนสายทองดว้ยความ
ตกใจวา่ เธอไม่ควรจะจดัเตรียมส่ิงใดล่วงหนา้ส าหรับเด็กเกรงวา่จะท าใหเ้ธอโชคร้าย แต่สายทองตอบ
วา่ “พระเจา้ของดิฉนัเป็นพระเจา้แห่งความรัก พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานชีวิตใหแ้ก่เด็กคนน้ี หากดิฉนั
เตรียมเส้ือผา้ต่างๆ ให้เด็ก พระองคจ์ะท าใหดิ้ฉนัโชคร้ายไดอ้ยา่งไร” 

มโนยงัเตรียมเปลเล็ก ๆ และคิดจะท าโตะ๊และเกา้อ้ีเล็ก ๆ ชุดหน่ึง ส าหรับทารกนอ้ยท่ีก าลงัจะ
ก าเนิดในไม่ชา้น้ีดว้ย เขาไดทุ้่มเทความคิดความหวงัและทุกอยา่ง ใหแ้ก่ภรรยาและทารกนอ้ยของเขา
ดว้ยความปลาบปล้ืมยนิดี 

ในท่ีสุด วนัส าคญันั้นก็มาถึง เป็นวนัท่ีพระ
เจา้ทรงประทานชีวิตใหม่ ใหเ้ป็นของขวญัแก่
ครอบครัวเล็ก ๆ นั้น ซ่ึงไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะรับเป็น
เวลานานแลว้ สายทองตดัสินใจคลอดบุตรท่ีบา้น 
โดยเชิญนางพยาบาลท่ีเช่ือถือไดค้นหน่ึงมาช่วยท า

คลอดและขอร้องใหม้ารดาของเธอ มาช่วยในการ
ดูแลรักษาบา้นดว้ย ดว้ยความช่วยเหลือของนาง
พยาบาลและมารดา ประกอบดว้ยความเอาใจใส่
ดูแลอยา่งดีของมโน ท าใหส้ายทองมีความยนิดีและ
มัน่ใจ ขณะท่ีรอคอยนาทีทองนั้น บุคคลทั้งสอง
สุภาพอ่อนโยนและเขา้ใจความรู้สึกของมโนดี จึง

ใหม้โนเขา้เยีย่มสายทองไดเ้ป็นคร้ังคราว 
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ทนัทีท่ีทารกนอ้ยไดค้ลอดออกมา พวกเขานึกถึงมโนก่อนและบอกใหม้โนเขา้มาดู มโนเดิน
เขยง่เทา้เขา้มาดว้ยความระมดัระวงั ความปลาบปล้ืมใจไดท้่วมลน้ในจิตใจของเขา ขณะท่ีเห็นเด็กหญิง
นอ้ย ๆ อนัเป็นสักขีพยานแห่งความรักของเขาวางอยูใ่นท่ีนอน ซ่ึงเขาเองเป็นคนท าให้ความต้ืนตนัใจต่อ
ความอศัจรรย ์และภาพอนัสวยงามท่ีเห็นอยูข่า้งหนา้ ท าใหเ้ขาพดูอะไรไม่ออก ไดแ้ต่คุกเข่าลง ณ ท่ีนัน่ 
ขอบพระคุณสรรเสริญพระเจา้ โอ อจัฉรา ทารกนอ้ยท่ีบิดาเฝ้าคอยดว้ยความหวงั บดัน้ีไดป้รากฏโฉม
ตามพระบญัชา เป็นสายสัมพนัธ์แห่งชีวติท่ีจะผกูมดัดวงจิตของพ่อและแม่ เป็นสะพานแห่งความช่ืนชม
ท่ีทอดจากอดีตแห่งความทุกขย์ากไปสู่อนาคตแห่งความยินดี และเป็นสัญญลกัษณ์แห่งชีวติในโลกกวา้ง 
ซ่ึงจะเจริญววิฒันาต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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บทที ่11 

สมาชิกใหม่ในครอบครัวของพระคริสต์ 

คงไม่มีค  าพดูใดในโลกท่ีอาจน ามาบรรยายความรู้สึก อนัปลาบปล้ืมเป็นลน้พน้ของสายทอง
และมโนใหถู้กตอ้งได ้ ขณะท่ีเขาทั้งสองจอ้งดูบุตรคนแรกดว้ยความรักและช่ืนชม พวกเขายิง่ฉงนต่อ
ความอศัจรรยท่ี์เกิดข้ึน ดูซิ ตาของทารกนอ้ยนั้นไม่ผิดเพี้ยนกบัตาของสายทองเลย ส่วนคิ้วนอ้ย ๆ นั้นก็
ลอกแบบมาจากมโนอยา่งไม่มีผดิ พวกเขารู้สึกท่ึงต่อการเนรมิตสร้างของพระเจา้ และพวกเขา
ขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีทรงใหเ้ขามีส่วนร่วมในงานเนรมิตสร้างนั้นดว้ย บดัน้ีครอบครัวของเขาก็เป็น
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ และทารกนอ้ยซ่ึงป็นท่ีหวงแหนยิง่กวา่เพชรเม็ดงามก็เป็นส่ิงพิสูจน์ความรักแทข้อง
ครอบครัว 

เม่ือสายทองนอนพกัฟ้ืนร่างกายเป็นระยะเวลาพอสมควร และรู้สึกแขง็แรงกระปร้ีกระเปร่าข้ึน
แลว้ เขาก็เร่ิมสาละวนักบัภาระหนกัในการเล้ียงดูบุตรนอ้ยสุดท่ีรัก ส่วนมโนก็กลบัไปท างานตามเดิม 
หลงัจากไดล้าหยดุงานสองสามวนัแลว้ แต่คราวน้ีเขาท างานดว้ยความเอาใจใส่อยา่งผิดปกติ จนท าให้
เพื่อนร่วมงานทั้งหลายแปลกใจไปตาม ๆ กนั 

คุณแม่ของสายทอง ยงัช่วยเหลืออยูท่ี่บา้นเป็นเวลาเดือนหน่ึง จนกระทัง่สายทองแข็งแรงเป็น
ปกติดี สามารถรับหนา้ท่ีงานบา้นไดต้ามเดิมแลว้ จึงไดจ้ากพวกเขาไป สายทองและมโนรู้สึกซาบซ้ึงต่อ
ความเมตตาของท่าน ท่ีท าให้พวกเขาไดรั้บความสะดวกสบายในวาระท่ีมีภาระหนกัหน่วงท่ีสุดน้ี 

วนัหน่ึงสายทองพดูกบัศิษยาภิบาลท่ีมาเยีย่มวา่ “ดิฉนัอยากจะไปถวายความขอบพระคุณ 
สรรเสริญแก่พระเจา้ในโบสถเ์หลือเกิน เพราะดิฉนัไม่ไดไ้ปโบสถเ์ป็นเวลา 40 วนัมาแลว้” 

“ดีมากคุณสายทอง” ศิษยาภิบาลประดิษฐก์ล่าวดว้ยความดีใจ “ผมเช่ือวา่พระเจา้ก็ทรงมีความ
ยนิดีท่ีสุด เม่ือคุณไปร่วมนมสัการพระองคก์บัพวกเราไดอี้ก” 

ในวนัอาทิตยน์ั้น สายทองก็อุม้ทารกนอ้ยไปโบสถพ์ร้อมกบัมโน โดยมีคุณแม่ของสายทองคอย
ดูแลดว้ย เขาทั้งสองขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีไดท้รงประทานของขวญัอนัประเสริฐสุดน้ีให ้ มโนและสาย
ทองไดเ้ร่ิมชีวติครอบครัวท่ีดี ท่ีไดเ้อาใจใส่ต่อชีวิตดา้นวิญญาณจิตก่อนส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด สามีภรรยา
หลายคู่ไดม้องขา้มความส าคญัขอ้น้ี จึงพบความล าบากใจ ในการท่ีจะใหค้รอบครัวเอาใจใส่ ในเร่ือง
วญิญาณจิตภายหลงั โดยเหตุน้ีเม่ือสายทองแขง็แรงพอท่ีจะไปโบสถไ์ด ้ เธอและสามีจึงไปขอบพระคุณ
สรรเสริญพระเจา้ ร่วมกบัพี่นอ้งในพระคริสตใ์นโบสถท์นัที และในโอกาสเดียวกนันั้น พวกเขาก็
ขอร้องศิษยาภิบาลใหท้ าพิธีถวายบุตรแก่พระเจา้ เพื่อพระเจา้จะทรงอวยพระพรและทรงน าบุตรของเขา
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ตลอดไป และเพื่อเป็นการประกาศตนในท่ีสาธารณะวา่ พวกเขายนิดีใหบุ้ตรนอ้ยของเขา เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของพระคริสต ์ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ในพิธีถวายบุตรของคริสตจกัรบางแห่ง สามีภรรยายงัเชิญเพื่อนอีกคนหน่ึงให้เป็นพยานพิเศษ
ร่วมในการประกอบพิธี พยานพิเศษคนน้ี มีหนา้ท่ีเป็นบิดาหรือมารดาฝ่ายวิญญาณจิตของทารกนั้น คือมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ายวญิญาณจิตของทารกน้ีตลอดไป ฉะนั้นบิดามารดาท่ีตอ้งการมีพยานพิเศษ 
จึงควรเลือกใหดี้ เพื่อคนนั้นจะเป็นบิดาหรือมารดาฝ่ายวิญญาณของบุตรไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ผูเ้ป็นสามีและภรรยาทุกท่านพึงจ าไวว้า่ ชีวติสมรสอาจจะเป็นหรือไม่เป็นความสวา่งของโลก
แห่งความมืดน้ีก็ได ้ การใชชี้วติประจ าวนัร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นไหน หรือในกิจกรรมท่ีส าคญัมาก
นอ้ยเพียงใด อาจจะน าหรือไม่น าความสุขความยนิดีมาสู่ครอบครัวก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการรู้จกัเลือกใช้
ชีวติของเขาทั้งสอง 

เปโตรซ่ึงเป็นอคัรสาวกคนหน่ึงของพระเยซูคริสต ์ และเป็นผูท่ี้มีครอบครัวแลว้ กล่าววา่ สามี
ภรรยา “ไดรั้บชีวติอนัเป็นพระคุณ เป็นมรดก” (1 เปโตร 1:7) “ชีวติอนัเป็นพระคุณ” นั้น เป็นชีวิตท่ีล ้า
เลิศท่ีพระเจา้ทรงประทานให้ มีอ านาจท่ีจะท าใหค้รอบครัวท่ียากจนท่ีสุด แผก่ระจายรัศมีภาพแห่ง
ความสุข ความยนิดี ออกไปไกลท่ีสุด เป็นท่ีถวายเกียรติยศ แก่องคพ์ระเยซูคริสต ์



 44 

บทเสริม 

วธีิคุมก าเนิด 

ปัจจุบนั ตามโรงพยาบาลของรัฐลาลเกือบทุกแห่ง มีแผนกคุมก าเนิด ซ่ึงประกอบดว้ยนายแพทย์
และพยาบาล ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ รับบริการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิคุมก าเนิดท่ีเหมาะสม
และดีท่ีสุดส าหรับประชาชน ฉะนั้นผูท่ี้มีความตอ้งการจะคุมก าเนิด ควรไปปรึกษานายแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ีโดยตรง เพื่อความปลอดภยัของท่านเอง 

วธีิคุมก าเนิดมีหลายวธีิ แต่ท่ีใชท้ัว่ ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
ปลอกสวม (The Sheath) มีลกัษณะเป็นปลอกยางบาง ๆ ใชส้วมอวยัวะเพศของผูช้าย วธีิน้ี

ค่อนขา้งจะปลอดภยัและไวใ้จไดแ้ต่ทั้งสองฝ่ายอาจไม่ไดรั้บความพึงพอใจเท่าท่ีควร ในขณะร่วมเพศ 
หมวก (The cap) ส าหรับใส่ภายในอวยัวะเพศของสตรี ซ่ึงสถานพยาบาลคุมก าเนิดจะเป็นผูใ้ส่

ให ้หมวกน้ีอาจใส่ติดอยูใ่นอวยัวะเพศไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดยไม่ตอ้งถอดออกเลย 
ยาเม็ดส าหรับรับประทาน (Oral Contraceptive Pill) วธีิน้ีช่วยป้องกนัไม่ใหส้ตรีตั้งครรภไ์ดผ้ล

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่ควรปรึกษาแพทยก่์อนตดัสินใจวา่ จะใชย้าชนิดใด 
วธีินับวนั (The Rhythm Method) หรือท่ีเรียกวา่ “ช่วงระยะปลอดภยั” วธีิน้ีเช่ือถือไดย้าก เพราะ

สามีภรรยามกัหกัหา้มใจไม่ได ้และอีกประการหน่ึงระยะประจ าเดือนของสตรีแต่ละคร้ังมกัคลาดเคล่ือน 
จึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการนบัวนัท่ีแน่นอน โดยเหตุน้ีวธีิน้ีจึงไม่เป็นวธีิท่ีปลอดภยั 

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งบนน้ี ยงัมีอีกหลายวธีิ ซ่ึงทา่นอาจขอค าแนะน าจากสถานพยาบาล 
เก่ียวกบัการคุมก าเนิดโดยตรง 

ขอ้ควรระวงัในการใชเ้วชภณัฑคุ์มก าเนิด 
1. จงปฏิบติัตามค าแนะน าของนายแพทยห์รือพยาบาล ทุกประการ และควรไปปรึกษาแพทย์

ทนัที เม่ือมีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึน 
2. เวชภณัฑท่ี์จะใชใ้ส่ภายในอวยัวะเพศ จะตอ้งไดรั้บการช าระใหส้ะอาด และผา่นการฆ่าเช้ือ

โรคเสียก่อน 
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เกีย่วกบัเยาวชนโดยเฉพาะ 
ขอแนะน าหนงัสือท่ีน่าสนใจและมีค่ายิง่สองเล่มคือ 

“ผมรักหญงิคนหน่ึง” 
และ 

“ดิฉันรักชายหนุ่มคนหน่ึง” 
เป็นเร่ืองจากชีวติจริงของหนุ่มสาวคริสเตียน แปลจากหนงัสือ “I Loved a 

Girl” และ “I Love a Young Man” ซ่ึงเรียบเรียงโดย Walter Trobisch หนงัสือชุดน้ีไดแ้ปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ หลายภาษาแลว้ 

หนงัสือชุดน้ีมีคุณค่าและสาระท่ีน่าอ่านยิง่ มีบทเรียนท่ีดีส าหรับหนุ่มสาว และผูป้กครองท่ี
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานของท่านด าเนินชีวติในวยัรุ่นท่ีถูกตอ้ง ใหป้ระโยชน์แก่ท่านผูอ่้านอยา่งคาดไม่ถึง 
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