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ํ ํคานาสำานักพิมพ์

ถงึวนันี ้อาจไมม่ใีครไมรู้่จกัหนุม่พกิารไร้แขนขาอารมณด์ชีาวออสเตรเลยี 

นกัพดูสร้างแรงบนัดาลใจและผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ผู้เดนิทางสร้างศรัทธาใน

พลังชีวิตให้แก่ผู้คนคนนี้ที่ชื่อ นิก วูยิชิช 

หากเลม่ “ชวีติไรข้ดีจำ�กดั (Life Without Limits)“ ทำาให้คณุรู้จกัตวัตน 

ท่ีคิดแง่ดีเสมอและมีหัวใจเป่ียมพลังของนิก  เล่ม “หยุดไม่อยู่ (Unstoppable)“ 

คุณจะรู้ว่านิกเป็นมิตรแท้คอยเคียงข้างช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากแก้ปัญหาได้อย่าง

อุน่ใจ มีชีวิตที่ไม่สิ้นหวัง  เล่ม “ยืนหยัดเข้มแข็ง (Stand Strong)“ คุณจะได้เข้า

ถึงประเด็นที่กินใจอย่าง “การข่มเหงรังแก” ท่ีนิกบอกว่าเขาเคยโดนกับตัวมา

เตม็ๆ ซ่ึงคนทัว่โลกก็ล้วนเจอด้วยเชน่กนั ซ่ึงนกิมอบวธิรัีบมอืกบัมนัแลว้แกค่ณุ 

มาถึงเล่มนี้ สำานักพิมพ์ภูมิใจท่ีจะขอเชิญคุณได้สัมผัสชีวิตของนิกและ

ภรรยาของเขา คะนะเอะ วูยิชิช ใน “คว�มรักไร้ขีดจำ�กัด (Love Without  

Limits)“ หนังสือที่ท้ังคู่เขียนถึงมุมมองด้านความรักล้วนๆ ของเขาและเธอ  

ซ่ึงจะทำาให้คณุย้ิมตามและลุน้ตามไปดว้ย แมค้ณุจะรู้วา่นกิสร้างครอบครัวทีส่ดุ

สมบูรณ์นี้แล้วจากสื่อต่างๆ ไปบ้างก็ตาม แต่นี่เป็นเหมือน “หนังรักโรแมนติก” 

ซ่ึงวันนี้เขาก็ให้กำาเนิดลูกชายที่ร่างกายสมบูรณ์คนที่สองแล้วด้วย! เป็นเคร่ือง

ยืนยันว่าความพิการของนิกไม่ใช่ตัววัดความรักว่าจะล้มเหลวหรือไม่สมหวัง

หนังสอืเล่มนียั้งเหมอืนเพลงคู ่ทีห่นุม่สาวโตต้อบดว้ยมุมมองและความ

รู้สึกของตนบนทางเดินแห่งรักอันแสนหวาน ที่แม้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

ไปตลอดทาง แตม่นัเหนอืปาฏหิาริย์ใดๆ ทีจ่บัวางให้ทัง้คู่เหมือนเกดิมาเพือ่กนั



และกัน และพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากันไปได้ตลอดรอดฝ่ัง...ด้วยความเข้าใจและ

ศรัทธา 

นิกบอกว่า “มันเป็นเร่ืองรักเหลือเชื่อท่ีสุดของหนุ่มออสเตรเลียเชื้อสาย

เซอร์เบยีผู้เกดิมาไร้แขนขา กบัสาวสวยชาวเม็กซิโกเชือ้สายญีปุ่น่” “ผมไมเ่คยมี

ความสุขมากเท่านี้ในชีวิต และไม่เคยรู้สึกว่าได้รับพรขนาดนี้มาก่อน” “จุดแข็ง

ที่สุดของเราคือศรัทธาที่มีร่วมกัน”

คะนะเอะเองก็เหมือนเกิดมาเพื่อนิกโดยแท้ หัวใจเธอดุจทองคำา เธอ

ไม่เคยมองว่านิกเป็นคนพิการ เธอ “ส่ือสาร” กับนิกได้ไวมากอย่างท่ีนิกเองก็ยังงง 

เธออ่านใจนกิออกกอ่นใครๆ มนันา่รัก มนัซ้ึงใจ เชน่ เธอเปน็คนแรกในชวีตินกิ

ทีค่ดิกลไกการเปดิกล่องของขวญัของนกิ เพือ่ให้เขาเปิดมนัไดเ้อง  คะนะเอะรัก

และรับความเปน็นิกไดอ้ย่างท่ีนกิบอกวา่ “เธอบอกพอ่แม่ของผมวา่ ตอ่ให้เรามี

ลูกห้าคนที่มีสภาพเหมือนผม เธอก็จะรักทุกคนแบบที่เธอรักผม” 

บางที คุณอ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วอาจจะหันไปเจอใครสักคนท่ีส่ือใจกับคุณ

ได้ตรงกัน

หากคณุอาจยังแสวงหารักไม่เจอ เจอความรักทีผิ่ดหวงั ปดิโอกาสตวัเอง

ที่จะเร่ิมรัก หรือไม่รู้วิธีประคับประคองเส้นทางรักท่ี “ไม่ได้มีแต่ตัวเองแล้ว” 

อย่างไรดี หนังสือเล่มนี้ก็ขอเป็น “เพื่อนหัวอกเดียวกัน” รับฟังและแนะนำาคุณ 

ถ้านิกกับคะนะเอะได้รู้ว่าคุณอ่านแล้วมีคุณค่าต่อชีวิตคุณไม่มากก็น้อย 

พวกเขาคงดีใจแน่นอน 

สำ�นักพิมพ์อินสป�ยร์



ขอขอบพระคุณพระเยซูคริสต์

สำาหรับความรักที่จริงแท้ ไม่สิ้นสุด และไม่หมดสิ้นของพระองค์

เราทำางานนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้า 

เราอธิษฐานให้หนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจ

และให้กำาลังใจทุกคน

ที่แสวงหาความรักและความหวัง

ด้วยความระลึกถึงพ่อตาของผม มิยะฮะระ คิโยะชิ

และคุณลุงของผม ไมลอส วูยิชิช
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คุณต้องเลิกคิดถึงแต่ ‘ฉัน’ เพื่อให้มี ‘เรา’
คุณต้องรักใครบางคนมาก

จนเห็นแก่เขามากกว่าเห็นแก่ตัว

“
”



ความรักไร้ข ีดจำาก ัด
9

ขอต้อนรับคุณสู่ ความรักไร้ขีดจำากัด หนังสือที่ผมหวังว่าจะสร้างแรง

บันดาลใจและมีประโยชน์สำาหรับคุณ รวมถึงคนอ่ืนอีกมากมายที่กำาลังมองหา

แนวทางในการตามหาความรักและรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว

ชื่อหนังสือเล่มนี้มีที่มาจากสองสามแหล่งด้วยกัน  หนึ่งในนั้นคือชื่อ

องคก์รการกศุลของผม Life Without Limbs หรือ “ชวีติไร้แขนขา” ซ่ึงสนบัสนนุ 

ผมในการประกาศข่าวประเสริฐท่ัวโลก ชือ่นีเ้กีย่วข้องกบัข้อเทจ็จริงทีว่า่ แม้ผม

เกิดมาไร้แขนขา พระเจ้าก็ทรงประทานจุดมุ่งหมายในชีวิตให้ผมไปสร้างแรง

บันดาลใจให้ผู้อื่น ส่งผลให้ผมได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แม้พิการ

หนงัสอืเล่มแรกของผมดดัแปลงชือ่องคก์รนีไ้ปอีกข้ัน เราเรียกมันวา่ ชวีติ

ไร้ขีดจำากัด (Life Without Limits) หรือเพราะผมได้แบ่งปันประสบการณ์และ 

1
ใครสักคนให้รัก



LOVE WITHOUT LIMITS
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ความคิดในการสร้างชีวิตที่ดี ไม่ว่าต้องเผชิญอุปสรรคใดๆ ทั้งทางกาย ทางใจ 

หรือทางอารมณ์

นัน่กน็ำามาสูช่ือ่หนงัสอื ความรักไร้ขีดจำากดั (Love Without Limits)  ผม

มักเขียนและพูดเกี่ยวกับความรู้สึกหวาดหวั่นที่เกาะกินใจตอนเป็นเด็กและ

ชายหนุม่  เนือ่งจากไร้แขนขาจงึกลวัจะไมมี่ผู้หญงิคนไหนรักหรืออยากแตง่งาน

ดว้ย ผมไม่ม่ันใจหลายอย่างเกีย่วกบัความเหมาะสมของตนในฐานะสามแีละพอ่ 

พูดตามตรง มีคนใกล้ชิดผมหลายคนที่กังวลใจในเรื่องเหล่านี้ บางคนคิดว่าผม

คงไม่มีวันได้แต่งงานหรือสร้างครอบครัวของตัวเองด้วยซ้ำา

เป็นเวลานานที่เหมือนพวกเขาคิดถูก  ผมมีรักวัยใสที่โรงเรียนเหมือน

เด็กทั่วไป แต่ไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวในช่วงวัยรุ่น  ต่อเมื่อเข้าวัยย่ีสิบปี 

ผมจงึเร่ิมม่ันใจมากข้ึน  พอถงึตอนอายุย่ีสิบเจด็ปีกผ่็านความสมัพนัธห์ลายคร้ัง

ที่เริ่มต้นดีแต่จบเศร้า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจริงจังมากด้วย

ตอนสาวคนนี้ขอเลิกราเพราะไม่อาจสานต่อความสัมพันธ์ที่พ่อแม่ของ

เธอไม่เห็นด้วย ผมเศร้าเสียใจมาก ตอนนั้นดูเหมือนมีขีดจำากัดอย่างแท้จริง

สำาหรับความรักในโลกนี้ อย่างน้อยก็สำาหรับผมที่ต้องการค้นหาภรรยา  แม้

ครอบครัวและเพือ่นสนทิทีส่ดุของผมคอยอยู่เคยีงข้างปลอบใจ ผมกเ็กอืบมัน่ใจ

ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานกับผู้ชายที่เห็นได้ชัดว่าบกพร่องเช่นผม

คณุจะได้รู้ในหนา้ตอ่ๆ ไปวา่ผมเข้าใจผิดถนดั อันทีจ่ริงคอืผิดมากจนผม

อายอยู่บา้งเมือ่นกึวา่เคยทอ้แทแ้ละโทษตวัเองขนาดไหนหลังจากพา่ยรัก  หลาย

คนคดิวา่ผมเปน็คนร่าเริงไม่ยอมแพง้า่ยๆ แตเ่มือ่เปน็เร่ืองของหัวใจ กลบัมีชว่ง

หนึ่งที่ผมต้องพยายามอย่างหนักเพื่อมองโลกในแง่ดี

ทีแ่น่ๆ  คอืผมไม่เชือ่มัน่ในตนเองมากนกั แตท่ีแ่ย่กวา่นัน้คอืผมไมเ่ชือ่มัน่

ในพระเจา้หรือพระพรแห่งความรักอันไม่สิน้สดุระหวา่งคนสองคน  ผมไมอ่ยาก

ให้คุณทำาผิดแบบเดียวกันนี้หากคุณรู้สึกแย่เหมือนที่ผมเคยเป็นระหว่างรอให้

พระเจ้าทรงส่งใครบางคนมารักคุณ  อย่างที่คุณน่าจะทราบแล้วว่าพระเจ้า
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ทรงส่งสตรีผู้ยอดเย่ียมมาให้ผม ความสามารถของเธอในการรักผมทำาให้ผม

ประหลาดใจไดท้กุวนั  หากคณุไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรจากหนงัสอืเล่มนี ้อย่างนอ้ย

กโ็ปรดนำาข้อคดิตอ่ไปนีต้ดิหัวใจไปดว้ย และใชช้วีติตามแนวทางของมนั  มนัคือ

สารหลักที่ผมต้องการแบ่งปันครับ

ข้อคิดติดหัวใจเกี่ยวกับความรัก

  อย่าตัดใจจากความรักหากรักคือสิ่งที่คุณปรารถนา  

เพราะพระเจ้าทรงมอบความปรารถนานั้นไว้ในหัวใจคุณ 

โดยมีวัตถุประสงค์

  คุณมีค่าคู่ควรกับความรัก เพราะคุณเกิดจากพระบิดา 

ผู้มีความรักอันยิ่งใหญ่

  ในโลกนี้มีใครบางคนที่จะรักและใช้ชีวิตร่วมกับคุณ

  ชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำาเร็จต้องการความรักที่มาจาก

ทั้งสองฝ่ายและไม่เห็นแก่ตัว เช่นเดียวกับความจริงจังจริงใจ

ที่มีร่วมกันอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

  การเป็นพ่อแม่จะทดสอบชีวิตแต่งงานของคุณ มันยังจะ

เสริมสายสัมพันธ์รักของคุณด้วย แต่ก็ต่อเมื่อคุณพัฒนา

ความเห็นอกเห็นใจกันอย่างลึกซึ้งและการสนับสนุนกัน

อย่างจริงจัง ด้วยการยกความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไว้

เหนือความสุขส่วนตน

  “งาน” ของชีวิตคู่โดยหลักแล้วเก่ียวข้องกับการเลิกทำาส่ิงต่างๆ 

โดยเน้นตนเองเป็นหลัก แล้วเรียนรู้ไปทุกวันที่จะยกพระเจ้า
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เป็นอันดับหนึ่ง คู่สมรสและครอบครัวเป็นอันดับสอง 

ตนเองเป็นอันดับสาม 

  ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว และบ้านของคุณควรเป็น 

สถานที่อันปลอดภัย มีความรัก ความห่วงใย  

และความสบายใจเสมอ  เป็นเหมือนที่หลบภัยจากโลก 

และความท้าทายทุกอย่าง

หากคุณต้องการบทพิสูจน์ถึงความจริงแท้ของข้อคิดเหล่านี้ ขอให้ดู

ภาพถา่ยบนหนา้ปกหนงัสอืเลม่นีอี้กคร้ัง คณุจะไดเ้ห็นใบหนา้งดงามของภรรยา

ผม คะนะเอะ ผู้สอนผมว่า “ความรักนั้นไร้ขีดจำากัด”

ภรรยาผมงดงามด้วยรูปกาย เร่ืองนี้เป็นของแน่ แต่คุณไม่อาจเห็นซ่ึง

ความงามแท้จริงท่ีเธอมีแม้เพียงคร่ึงในภาพถ่ายใดๆ  พระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบ

ของเราได้ประทานความรักอันสมบูรณ์แบบแก่ให้เธอ แล้วเธอก็รักผม ซ่ึงเป็น

คนไม่สมบูรณ์แบบ! ด้วยเหตุนี้ผมจึงรู้อย่างแน่ชัดว่า “ความรักไร้ขีดจำากัด”

กระนัน้ หากคณุอยากเป็นท่ีรัก ก็ตอ้งรู้สึกวา่ตนเองมีคา่คูค่วรให้รัก และ

การจะมีค่าคู่ควรให้รักก็หมายความว่าคุณต้องทำาตัวให้สมควรได้รับของขวัญ

ล้ำาค่านี้ด้วย  นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจ  หากอยากได้รักก็ต้องมอบรักให้

คนอ่ืนก่อน ความหมายหลักๆ ก็คือ คุณต้องรักใครบางคนมากจนเห็นแก่เขา

มากกว่าเห็นแก่ตัว

คุณต้องเลิกคิดถึงแต่ “ฉัน” เพื่อให้มี “เรา”  เม่ือคุณเลิกเห็นแก่ตัวแล้ว

มอบความรักให้ผู้อ่ืน ก็เท่ากับเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงและทรงพลัง

ที่จะยกระดับชีวิตคุณเหนือกว่าทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

คะนะเอะกบัผมยังคงอยู่บนเสน้ทางเพือ่สร้างความสมัพนัธอั์นย่ังยืน  อัน

ทีจ่ริงเรายังอยู่ในชว่งเร่ิมตน้ดว้ยซ้ำา เราเดนิสะดดุไปบา้ง ผมไดรู้้วา่ตนเอง...ยัง...
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ไม่ใช่สามีที่สมบูรณ์แบบ! เป็นสามีที่ยังพัฒนาไม่เสร็จ  ดังนั้นเราจึงไม่ขอนำา

เสนอตนเองวา่เปน็ผู้เชีย่วชาญไมว่า่ในดา้นใด แตเ่ราตัง้ใจเขียนหนงัสอืเลม่นีเ้พือ่

แบ่งปันเร่ืองราวความรักของเรา อีกทั้งนำาเสนอสิ่งที่เราได้สังเกตและเรียนรู้มา

จนถึงตอนน้ี บางเร่ืองจากความผิดพลาดของเราเอง บางเร่ืองด้วยความช่วยเหลือ

และคำาชี้แนะจากผู้อื่น

เป้าหมายของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ เตรียมคุณให้พร้อม

สำาหรับภารกิจเพ่ือค้นหารักอันย่ังยืนและไร้ขีดจำากัดกับคนท่ีทำาให้คุณรู้สึกเติมเต็ม

และอยากใช้ชีวิตอันแสนดีร่วมไปด้วยกัน

แตล่ะบทเนน้ความสำาคญัของแงม่มุตา่งๆ ในการคน้หารัก การตดัสนิใจ

ทุ่มเทให้กับความรัก ข้ันตอนสู่การแต่งงาน การแต่งงาน การสร้างครอบครัว 

และการรักษาสายสัมพนัธร์ะหวา่งคณุกับคูช่วีติผ่านวนัเวลาและอุปสรรคตา่งๆ 

เรื่องที่เราจะพูดถึงมีหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

เส้นทางแห่งรักที่มีให้คุณเรียนรู้ในเล่มนี้

  การเตรียมตัวรักและรับความรักด้วยการสละความเห็นแก่ตัว

  ความเข้าใจว่าแม้คุณไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ คุณก็พบ

ความรักที่สมบูรณ์แบบได้

  การสร้างสัมพันธ์รักบนพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคง ด้วยการ

สานสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ รวมถึงมีความนับถือกัน 

ความซื่อสัตย์ ความเชื่อใจ และความไว้ใจกันในช่วงเวลาจีบ

และคบหาดูใจ

  การมีความเชื่อมั่นในหัวใจของคุณเองและแผนงานของ
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พระเจ้าสำาหรับชีวิตคุณ เมื่อต้องตัดสินใจว่าใครบางคน

คือ “คนที่ใช่” สำาหรับคุณหรือไม่

  การกำาหนดทัศนคติที่ถูกต้องสำาหรับการแต่งงาน ด้วยการ

ตัดสินใจและขอแต่งงานโดยคำานึงถึงความปรารถนาของคุณ

ที่อยากรับใช้อีกฝ่าย รวมถึงยอมรับครอบครัวและเพื่อนของ

อีกฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ด้วย ตราบเท่าที่คน

เหล่านั้นทำาให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น

  การสร้างสรรค์และจัดงานแต่งงานที่ให้ความสำาคัญกับ 

ความรักที่คุณมีให้กัน และชีวิตที่คุณตั้งใจจะสร้างร่วมกัน 

ไม่ใช่เน้นวัตถุภายนอก สถานะ หรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทำาให้ไขว้เขว 

ท้ังน้ีเพ่ือสร้างความทรงจำาท่ีดี แล้วชีวิตแต่งงานอันยอดเย่ียม 

ก็จะเริ่มต้นขึ้น

  การทำาความเข้าใจกับความท้าทายอันซับซ้อนและความสุข

ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการงดเว้นเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

  การยอมรับกันในชีวิตแต่งงานผ่านความใส่ใจและเห็นอก

เห็นใจกันด้วยความรัก แทนที่จะคาดหวังอย่างไร้เหตุผล

หรือเห็นแก่ตัวด้วยการเรียกร้องให้อีกฝ่ายเห็นแก่ความ

ต้องการและความปรารถนาของคุณก่อนอย่างอื่น

  การเตรียมรับความสุขและความท้าทายของการตั้งครรภ์ 

ด้วยการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปร่าง

ของฝ่ายหญิง จากน้ันก็สานสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก

ตั้งแต่นาทีแรกที่ทารกเกิด

  การเสริมความรักที่มีต่อกันให้แข็งแกร่งผ่านวันเวลาเมื่อคุณ

เปลี่ยนจากการเป็นคู่สมรสสู่การเป็นครอบครัว และต้องมี
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การปรับเปลี่ยนด้านการเงิน ที่อยู่อาศัย และความคาดหวัง

  การยอมรับความจริงว่าคู่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลาเช่นเดียวกับทุกคน เรียนรู้ที่จะยอมรับกันและกัน

ด้วยความรักที่บ่มเพาะมาอย่างดีผ่านหลายขั้นตอน และ

เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านอันเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

  การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนา

อยากเข้าใจ แทนที่จะตอบสนองหรือทำาไปเพื่อ “แก้” ปัญหา 

ทั้งนี้เพื่อให้ความขัดแย้งได้รับการคลี่คลายผ่านการให้อภัย 

และเรียนรู้ความรักที่เอาชนะความขุ่นเคือง ความโกรธ และ

ความขมขื่น

  การรักษาความรักและความสามัคคีให้ยั่งยืนด้วยการคิด

กิจกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์

ภายในครอบครัว เช่น อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน ไปเที่ยวกัน

ทั้งครอบครัว พบปะสังสรรค์กันในวันหยุดเทศกาล และทำา

กิจกรรมร่วมกัน

  การรักษาสถานภาพผู้มีศรัทธาเสมอกันในชีวิตแต่งงานที่มี

พื้นฐานจากการเติบโตในศรัทธาและมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

ด้วยการทำาหน้าที่อันสอดรับกับจุดแข็งและจุดอ่อนของ 

อีกฝ่าย

  การสร้างครอบครัวและบ้านให้เป็นสถานที่พักพิงอัน

ปลอดภัย บำารุงกายใจ สานสามัคคี และสร้างความมั่นใจ 

เมื่อปัญหาและโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น คุณก็จะยังมีกันและกัน

รวมถึงความรักไว้พักใจได้เสมอ 


