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เราควรจะเจริญรอยตามหลักพระคัมภีร์ทสี่ อนว่ า
1. “จงกระทาทุกสิ่ งให้เป็ นที่ถวายพระเกียรติยศแก่พระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 10:31)
2. “พระคริ สต์ก็จะได้รับเกียรติยศในร่ างกายของข้าพเจ้า” (ฟี ลิปปี 1: 20)
3. “จงให้การสมรสนั้นเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวงและให้ที่นอนปราศจากมลทิน” (ฮีบรู 13:4)
4. “ให้ท่านทุกคนได้รู้จกั มีภรรยาในทางบริ สุทธิ์ ” (1 เธซะโลนิกา 4:4)
5. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นอวัยวะของพระคริ สต์” (1 โคริ นธ์ 6:15)
6. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์
6: 19)
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คานา
เรื่ องนี้เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ งในประเทศเคมารู น ทวีปอาฟริ กา เป็ นจดหมายโต้ตอบ
ระหว่างชายหนุ่มผูห้ นึ่ง กับศาสนาจารย์ท่านหนึ่ง กล่าวถึงการที่เขาได้ล่วงเกินต่อหญิงคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ น
การผิดพระบัญญัติของพระเจ้า จนต้องถูกคริ สตจักรประจาท้องถิ่นลงโทษโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า การ
กระทาของเขาเป็ นการประพฤติผิดเนื้ อหาเต็มไปด้วยสาระที่น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
หนังสื อเล่มนี้ ได้แปลเป็ นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ปั ญหาเรื่ องเพศนี้
เป็ นปั ญหาของทุกประเทศทัว่ โลก ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้นบรรดาบิดามารดา
และครู บาอาจารย์ควรจะสั่งสอนเยาวชนให้รู้ไว้ เพราะเป็ นวิทยาการที่สาคัญแขนงหนึ่งของชีวติ
สมัยก่อน ๆ หากใครพูดถึงเรื่ องเพศ หรื อสั่งสอนเรื่ องเกี่ยวกับเพศก็มกั จะถูกกล่าวหาว่า เป็ นคน
หยาบโลน แต่สมัยปั จจุบนั นี้ ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับทางเพศมีกว้างขวางยิง่ ขึ้น แต่ที่น่าเสี ยดายก็คือ
โดยมากหนุ่มสาวมักไปเรี ยกรู ้จากปากคาของเพื่อนร่ วมเพศเดียวกัน หรื อจากหนังสื อประเภทลามก
อนาจาร ซึ่งได้ความรู้มาผิด ๆ ถูก ๆ
หนังสื อเล่มนี้ จึงเป็ นกุญแจไขความสว่างให้แก่หนุ่มสาว และเยาวชนมิให้หลงผิด และเป็ นพลัง
ที่จะผลักดันผูท้ ี่หลงผิดให้ได้พบความจริ งที่ถูกต้อง พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า อวัยวะทุกส่ วนแห่ง
ร่ างกายของมนุษย์เป็ นพระวิหารของพระเจ้า (ดู 1 โคริ นธ์ 3: 16, 17) ถ้าหากว่าร่ างกายของเราเป็ น
พระวิหารของพระเจ้าแล้ว เราก็ควรจะถือว่าอวัยวะเพศ เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งวิหารของพระเจ้าด้วยฉะนั้น
เราควรจะเคารพ และระมัดระวังรักษาอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายของเราให้สะอาดและบริ สุทธิ์ เพราะ
การที่พระเจ้าทรงเนรมิตขึ้น ก็ประสงค์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นและแก่ตวั เราเอง
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ผมรักผู้หญิงคนหนึ่ง
ตาบล.....................
8 มกราคม ค.ศ....................

เรียนท่ านอาจารย์ ทเี่ คารพ
ผมจาเป็ นต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงอาจารย์เพราะผมรู ้สึกละอายเกินกว่าที่จะมาพบอาจารย์ได้
ด้วยตนเอง นอกจากนั้นผมยังไม่มีเงินพอสาหรับค่าเดินทางอีกด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ ผมถูกไล่ออกจากการ
เป็ นครู แล้ว และยังว่างงานอยู่
เมื่อวันศุกร์ ที่แล้ว ผมเกิดรักผูห้ ญิงคนหนึ่งขึ้นมาอย่างจับใจ ผมหักห้ามใจไม่ไหว จึงได้ร่วม
ประเวณี กบั เธอ หญิงคนนั้นยังไม่มีคู่รัก ไม่มีคู่หมั้น และยังไม่มีสามี ในเมื่อยังไม่มีใครเป็ นเจ้าของเธอ
เช่นนี้ การกระทาของผมจึงไม่น่าจะเป็ นการผิดต่อผูใ้ ด แต่ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานกับหญิงนั้น
เพราะแม้กระทั้งชื่ อของเธอผมก็ยงั ไม่รู้จกั ผมไม่เข้าใจว่า เหตุใดทางคริ สตจักรจึงลงโทษผม โดย
กล่าวโทษว่าผมเป็ นคนผิดประเวณี และตัดสิ ทธิ์ มิให้ผมถือพิธีศีลมหาสนิทในคริ สตจักรเป็ นเวลาหก
เดือน
นักเรี ยนคนหนึ่งของผม ได้นาเอาเรื่ องราวของผมไปฟ้ องศิษยาภิบาล ผมไม่รู้จะหมุนตัวไปทาง
ไหนแล้วครับ รู้สึกกลุม้ ไปหมด
ท่านอาจารย์ครับ อาจารย์เป็ นคนทาพิธีศีลบัพติศมาให้แก่ผม และได้สั่งสอนผมตั้งแต่ผมยังเป็ น
นักเรี ยนอาจารย์เคยแนะนาผมอยูเ่ สมอ อาจารย์ก็ทราบแล้วว่าผมมาเป็ นคริ สเตียนได้อย่างไร อาจารย์
รู ้จกั ผมดียงิ่ กว่าคุณพ่อของผมรู ้จกั ผมเสี ยอีก ผมรู ้สึกเสี ยใจจริ ง ๆ ที่ทาให้ท่านอาจารย์ตอ้ งผิดหวัง แต่ผม
ขอเรี ยนให้อาจารย์ทราบอย่างตรงไปตรงมาว่า จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้ผมก็ยงั ไม่รู้สึกตัวเลยว่า ผมได้ทาอะไร
ผิดมากนัก ผมรู ้สึกอายมากที่ผมต้องมีปากมีเสี ยงกันในเรื่ องนี้ แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยงั เป็ นคริ สเตียนคน
หนึ่งอยูเ่ สมอ
ผมกล้าเรี ยนอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา แม้วา่ อาจารย์จะโกรธผมก็ตาม ผมใคร่ ที่จะเรี ยนว่า การ
ที่ร่างกายมีอวัยวะเพศ ก็เพื่อที่จะใช้มิใช่หรื อ หากว่าการใช้อวัยวะเพศเป็ นการบาปแล้ว เหตุใดพระเจ้าจึง
สร้างอวัยวะเพศขั้นมาเล่า?
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ทุก ๆ คนที่ทราบเรื่ องนี้กาลังปรับปราผม ดังนั้นผมจึงไม่หวังรับคาตอบใด ๆ จากอาจารย์
ผมขอยุติจดหมายฉบับนี้เพียงเท่านี้ เพราะไม่มีอะไรจะพูดต่อไปอีกครับ
ขอแสดงความเครารพอย่างสู ง
จากศิษย์ผไู้ ร้สุข
แฟรนซิส
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เมือง……….
17 มกราคม ค.ศ.....................

ศิษย์ ทรี่ ัก
จดหมายลงวันที่ 8 เดือนนี้ของเธอ ฉันได้รับแล้วขอบใจมากที่เล่าเรื่ องลับเฉพาะของเธอให้ฉนั
ฟัง ก่อนที่ฉนั จะทราบจากปากของคนอื่น ถูกแล้ว การที่ทราบเช่นนี้ทาให้ฉนั เสี ยใจมาก และที่ทาให้ฉนั
เสี ยใจมากก็เพราะฉันเป็ นคนรับรองความประพฤติของเธอ ก่อนที่ทางโรงเรี ยนจะบรรจุเธอเป็ นครู แต่
ฉันจะไม่โกรธเธอเลยในการที่พดู อย่างตรงไปตรงมา
ตรงกันข้ามกลับทาให้ฉนั ดีใจเพราะทาให้ฉนั
สามารถช่วยแนะนาเธอได้บา้ ง ดังนั้นฉันจึงพยายามตอบคาถามของเธอ อย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกัน
ให้เราข้ามปั ญหา และความหมายของคาว่า ผิดประเวณี ไว้สักครู่ หนึ่งก่อน เรื่ องเพศไม่เป็ น
ความบาปในตัวของมัน นัน่ เป็ นการถูกต้องแล้ว ความปรารถนาและความคิดของเธอในขณะที่เธอ
มองเห็นหญิงสวย ๆ คนหนึ่งก็ไม่ได้ทาให้เธอเป็ นคนบาป แม้กระทัง่ เธอเกิดชอบหญิงคนนั้นขึ้นมา ก็ยงั
ไม่ทาให้เธอเป็ นคนบาป ความต้องการของเธออาจเกิดขึ้นได้นานาประการเป็ นสิ่ งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่การที่
จะหักห้ามใจ ไม่ยอมประพฤติตามความปรารถนาย่อมไม่เหลือวิสัยที่เธอจะทาได้ เฉกเช่นการที่จะห้าม
มิให้นกบินข้ามศีรษะของเธอนั้นย่อมห้ามไม่ได้ แต่เธอก็สามารถที่จะห้ามมิให้มนั ทารังบนศีรษะของ
เธอได้อย่างแน่นอน
ถูกแล้ว ความต้องการทางเพศเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงเนรมิตขึ้น เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้แก่
มนุษย์และจัดว่า เป็ นของประทานที่ประเสริ ฐที่สุดอย่างหนึ่ง ที่เธอพึ่งได้รับในชีวิต แต่การที่จะใช้
อวัยวะเพศนั้นควรจะเป็ นไปตามน้ าพระทัยพระเจ้า มิใช่ตามความปรารถนาของเนื้อหนัง
สมมุติวา่ มีเด็กชายคนหนึ่งยืนอยูห่ น้าตูก้ ระจกร้านขายไก่ยา่ ง เด็กคนนั้นเห็นไก่ยา่ งก็อยากกิน
จนน้ าลายไหลและพูดกับตนเองว่า “การที่ผมเห็นไก่ยา่ งนั้นยิง่ ทาให้ผมหิ วมากขึ้น เร้าอารมณ์ให้ผม
อยากกินขึ้นมา ฉะนั้นไก่ยา่ งนั้นจะต้องเป็ นอาหารของผม และผมจะต้องกินให้ได้ ดังนั้นผมมีสิทธิ์ ที่จะ
ทุบกระจกร้านนั้น แล้วเอาไก่ยา่ งไปกินให้สมอยาก จะไม่ได้หรื อ”
เธอถามว่า “เมื่อมีอวัยวะเพศ เราจะไม่ใช้มนั ได้หรื อ?” ถูกแล้ว เธอจะใช้ก็ใช้ได้ แต่จะใช้เมื่อไร
ที่ไหนและอย่างไร ของทุกอย่างมีกาลเทศะของมัน หากว่าเพื่อนของเธอคนหนึ่งเป็ นตารวจ และมีอาวุธ
ปื นเป็ นครั้งแรกในชีวติ แต่เพื่อนตารวจของเธอนั้นบอกว่า “ไหน ๆ เรามีปืนอยูใ่ นมือแล้ว ก็ตอ้ งลองยิง
ให้หนาใจ” และลองยิงศีรษะมนุษย์ดะไป จะได้หรื อ? แน่นอน เขาไม่มีสิทธิ์ ที่จะทาเช่นนั้นได้ ปื นนั้น
เป็ นสิ ทธิ์ ของเขาก็จริ ง แต่เขาต้องรับผิดชอบในการใช้ปืนกระบอกนั้น
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ทานองเดียวกัน
การใช้อวัยวะเพศก็ตอ้ งเป็ นไปตามแนวทรงที่ถูกตามแผนการของพระเจ้า
สัญชาตญาณของเพศก็เป็ นของดีของประเสริ ฐ เพราะเป็ นบ่อเกิดแห่งพลังของชีวิต และเป็ นการหล่อ
หลอมบุคคลสองบุคคลให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน หากไม่ดาเนินตามแผนการของพระเจ้าแล้ว อวัยวะ
เพศอาจเป็ นเครื่ องมือนามาซึ่ งความแตกแยก และเป็ นปฐมเหตุของความโหดร้ายทารุ ณ ไร้เหตุผล
วิปลาส และนามาถึงซึ่ งความตาย การร่ วมรสทางเพศจะถือว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อเป็ นการสาแดงถึงความรัก
ของทั้งสองฝ่ าย
มีอยูต่ อนหนึ่งในจดหมายของเธอที่สะดุดใจของฉันมากที่สุดคือตอนที่เธอเขียนว่า “ผมได้ รัก
ผู้หญิงคนหนึ่ง” แต่ตามที่เธอเล่ามานั้นแสดงว่าเธอไม่ได้รักผูห้ ญิงคนนั้นเลย ถูกแล้วเธอได้หลับนอนกับ
หญิงคนนั้นก็จริ ง แต่ความรักกับการหลับนอนด้วยกันเป็ นคนละเรื่ อง ถูกแล้ว เธอได้ลิ้มรสทางเพศ แต่
เธอไม่ได้ลิ้มรสแห่งความรักเลย
ความรักที่แท้จริ ง ย่อมแสวงหาความสุ ขให้แก่ผทู ้ ี่ตนรักเสมอ ไม่ใช่สุขใส่ ตนเองฝ่ ายเดียว ฉันรู ้
ดีวา่ เด็กหนุ่ม ๆ สมัยนี้มกั พูดกับหญิงสาวว่า “ผมรักคุณ” แต่ในความหมายที่แท้จริ งนั้น เขาหมายความ
ว่าผมต้องการบางสิ่ งจากคุณ ไม่ใช่เพื่อคุณ ผมรอไม่ไหวแล้ว ผมต้องการจากคุณเดี๋ยวนี้ จะช้าไม่ได้
เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตไม่มีความหมายอะไร ข้อสาคัญอยูท่ ี่ผมต้องการตัวคุณเดี๋ยวนี้ ผมต้องการ
ตัวคุณเพื่อดับความปรารถนาของผม คุณเท่านั้นที่จะทาให้ผมถึงจุดหมายปลายทางได้”
แต่การที่เธอรู ้สึกและพูดเช่นนี้ไม่ใช่ความรัก หากเป็ นการเห็นแก่ตวั เองอย่างร้ายกาจ แทนที่เธอ
จะพูดว่า “ผมได้รักผูห้ ญิงคนหนึ่ ง” เธอควรจะพูดว่า “ผมรักตัวของผมเอง และรักตัวผมเองเท่านั้น โดย
เจตนาเช่นนี้ ผมจึงใช้หญิงคนหนึ่งดับความใคร่ ของผม”
ขอให้ฉนั บอกเธอสักเล็กน้อยว่า การที่ชายหนุ่มจะบอกแก่หญิงสาวว่า “ผมรักคุณ” นัน่
หมายความว่า “คุณผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ผมต้องการคุณเป็ นผูค้ รองดวงใจของผมถ้าไม่มีตวั คุณ ชีวติ ผมจะไม่
สมบูรณ์เลย ผมจะให้ทุก ๆ อย่างแก่คุณ และจะสละทุก ๆ อย่างเพื่อคุณ ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ หรื อสมบัติทุก
อย่างที่ผมมีอยู่ ผมจะอยูเ่ พื่อคุณ และผมจะทางานเพื่อคุณคนเดียวเท่านั้น ผมพร้อมที่จะต้อนรับคุณ ผม
จะอดทนทุก ๆ อย่างเพื่อคุณ ผมจะไม่บงั คับน้ าใจคุณไม่วา่ กรณี ใด ๆ แม้กระทัง่ วาจา ผมจะเป็ นวัตถุ
โปร่ งตาสาหรับคุณ จะซื่ อสัตย์ และจริ งใจ ผมจะพิทกั ษ์รักษาคุณให้พน้ จากความชัว่ ร้ายทุกชนิด ผมจะ
แบ่งปั นให้คุณทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สิน ความคิด หรื อกายใจและผมต้องการอยูใ่ กล้ ๆ ตัวคุณ
ตลอดเวลา
เธอคงเข้าใจแล้วกระมังว่า พฤติการณ์ของเธออยูห่ ่างไกลจากความรักเพียงใด? เธอไม่รู้จกั
แม้กระทัง่ ผูห้ ญิงคนนั้นชื่ ออะไร เธอไม่รู้จกั อดีตและอนาคตของหญิงนั้นเลย เธอไม่นึกเลยว่า จะมีอะไร
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เกิดขึ้นแก่หญิงคนนั้นหลังจากที่เธอได้หญิงคนนั้นสมประสงค์ของเธอแล้ว
ถ้าหากว่าหญิงคนนั้น
ตั้งครรภ์ข้ ึนมา ก็จะเป็ นเรื่ องที่เลวร้ายมากสาหรับอนาคตของเขา
ในทางตรงกันข้าม ความรักที่แท้จริ งย่อมต้องมีความรับผิดชอบ นัน่ หมายความว่า สามียอ่ มมี
ความรับผิดชอบต่อภรรยาของตน และสามีภรรยาต่างก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อพระเจ้า จากวาระนั้นเป็ น
ต้นมา ชายจะไม่พดู ถึงตัวเองว่า “ฉัน” และพูดว่า “คุณ” และทั้งสองคนจะพูดร่ วมกันว่า “เรา” โดยไม่
แยกว่า “คุณกับดิฉนั ” ความรักที่แท้จริ งนั้นจะไม่มีวนั พบจุดจบเลย ความรักแท้ยอ่ มปรารถนาความ
ยัง่ ยืนและความภักดีต่อกัน หรื อจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ความรักที่แท้จริ งนั้นจะสังเกตเห็นได้จากการ
สมรสเท่านั้น
วิธีที่ถูกต้องสาหรับความต้องการทางเพศ มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือการแสดงออกด้วยการ
แต่งงานด้วยความรัก หากเธอใช้อวัยวะเพศผิดจากหลักแห่งความรักก็เท่ากับว่า เธอกาลังเตรี ยมตัวเอง
สาหรับการสมรสที่ไร้ความสุ ข
ฉันเห็นที่จะต้องยุติจดหมายฉบับนี้เพียงเท่านี้ ฉันเชื่ อว่าจดหมายฉบับนี้คงจะให้ขอ้ คิดแก่เธอได้
เพียงพอ เธอรู ้แล้วว่ามิตรภาพที่มีต่อเธอนั้นมากแค่ไหน และเธอควรรับรู ้ไว้ดว้ ยว่า ฉันกาลังอธิ ษฐาน
เพื่อเธออยูเ่ สมอ หวังว่าคงได้รับจดหมายเปิ ดเผยความรู ้สึก อย่างตรงไปตรงมาจากเธออีกเป็ นแน่
จากครู ที่รักศิษย์เสมอ
ว. โทรบิช
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ตาบล...............
25 มกราคม ค.ศ.......................

เรียนอาจารย์ ทเี่ คารพ
จดหมายของอาจารย์ผมได้รับทราบแล้วด้วยความขอบพระคุณอย่างยิง่
ผมรู ้สึกซาบซึ้ งใน
พระคุณของอาจารย์เป็ นที่สุด ที่อาจารย์ไม่เอื่อมระอาในตัวผม ในการที่ผมประพฤติตวั ค่อนข้างเกเรเอา
มาก ๆ ท่านอาจารย์ตาหนิผมก็จริ ง แต่เป็ นการตาหนิเพื่อก่อให้ผมสานึกผิด และผมได้รับประโยชน์จาก
การติเตียนนั้นอย่างมาก
ผมรู ้สึกดีใจเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้พบบุคคลที่ผมสามารถเขียนจดหมายไป
ปรึ กษาหารื อได้อย่างเปิ ดอก แม้วา่ ข้อความที่ท่านอาจารย์เขียนมาถึงผม ๆ จะไม่เข้าใจความหมายหมด
ทุก ๆ อย่างก็ตาม แต่ขอ้ ความสุ ดท้ายในจดหมายของท่านอาจารย์ทาให้ผมได้คิดมาก
ถูกแล้วครับ ถ้าหากว่าผมมีเจตนาอย่างแท้จริ งในการกระทาของผม ผมก็คงตัดสิ นใจเด็ดขาด
และเตรี ยมตัวแต่งงานเพื่อคอยรับความสุ ขเป็ นแน่
แต่ท่านอาจารย์กลับแนะนาให้ผมทาในลักษณะ
ตรงกันข้าม ท่านอาจารย์กลับกรุ ณาอธิ บายให้ผมทราบสักหน่อยเถอะครับว่า คนที่ไม่ได้เรี ยนในเรื่ อง
เพศมาก่อนเขาจะรู ้ได้อย่างไร และคนเราจะเรี ยนได้อย่างไร หากเขาไม่ลงมือทดลองเสี ยก่อน ความจริ ง
อย่างนี้เราก็ใช้ปฏิบตั ิในการเรี ยนวิชาเคมีและฟิ สิ กส์มิใช่หรื อครับ
ภาษิตที่ผมเรี ยนมาจากบรรพบุรุษกล่าวว่า “ก่ อนที่เจ้ าจะไปล่ าเนือ้ เจ้ าจงลับหอบของเจ้ าให้ คม
เสี ยก่ อน” ถ้าเช่นนั้น จะมีประโยชน์อะไรที่จะแต่งงาน ถ้าหากผูว้ า่ นั้นไม่มีความสามารถจะทาอะไรได้
เลย เพราะร่ างกายของเขาไม่ได้รับการฝึ กหัดมาเพียงพอ จะมีอนั ตรายมากมิใช่หรื อถ้าหากว่า อวัยวะนั้น
ไม่เคยได้ใช้เลย
ท่านอาจารย์คงเข้าใจนะครับว่า ผมหมายถึงอะไรถ้าท่านอาจารย์กรุ ณาสละเวลาเขียนถึงผมอีก
สักครั้ง จะเป็ นพระคุณอย่างยิง่ ครับ
จากศิษย์ของอาจารย์
แฟรนซิส
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เมือง................
3 กุมภาพันธ์ ค.ศ............

แฟรนซิสศิษย์ รัก
ขอบใจมากที่เธอกล้าเขียนมาบอกฉันตรง ๆ นัน่ แสดงว่าเธอไว้ใจฉันในเรื่ องลับเฉพาะของเธอ
มีคาเปรี ยบที่น่าประหลาดอยูข่ อ้ หนึ่งปรากฎในพระคัมภีร์วา่
“ความรั กก็มีเดชานุภาพเหมือนความ
มรณา” (เพลงซาโลมอน 8:6) การที่เธอจะลองแสดงอาการตายให้ดู โดยการทดลองนอนหลับให้สนิท
จริ ง ๆ นั้นย่อมเป็ นไปไม่ได้ ทานองเดียวกันเธอจะทดลองความรักโดยการร่ วมรสทางเพศนั้น ก็ยอ่ มทา
ไม่ได้เช่นเดียวกัน
ฉันขอยกตัวอย่างมาเปรี ยบเทียบสักข้อหนึ่งซึ่ งเธออาจเข้าใจดีข้ ึนคือ
ถ้าเธออยากจะฝึ กหัด
กระโดดร่ มชูชีพ เธอจะพยายามลองฝึ กโดยกระโดดลงมาจากตึกสู งหลาย ๆ ชั้นหรื อกระโดดลงมาจาก
ยอดไม้สูง ๆ นั้นเธอย่อมทาไม่ได้ เพราะว่าระยะเพียง 30-40 ฟุตนั้น ไม่สูงพอที่ร่มชูชีพจะกางออกทัน
ก่อนที่ร่างของเธอจะตกถึงดิน เธออาจจะคอหักตายเสี ยเป็ นแน่ เธอจะฝึ กหัดกระโดดร่ มชูชีพได้ก็ดว้ ย
การโดดจากเครื่ องบินเท่านั้น ทานองเดียวกันเธอจะฝึ กหัดทดลองความรักโดยปราศจากการสมรสนั้นก็
ย่อมทาไม่ได้ เพราะว่าการร่ วมเพศเป็ นส่ วนหนึ่งของการแต่งงานโดยเฉพาะ
สภาพของการร่ วมรสทางเพศในการแต่งงานผิดกับการร่ วมเพศโดยไม่แต่งงาน
คือเมื่อได้
แต่งงานแล้ว คู่สมรสจะไม่รู้สึกกลัวว่าใครจะมาพบเห็น และไม่มีการรี บร้อน ไม่กลัวว่าจะถูกหักหลัง
และไม่กลัวว่าฝ่ ายหญิงจะมีครรภ์ แต่ตรงข้าม คู่สมรสจะมีเวลาพอที่จะเรี ยนรู ้จกั กันและกันและแก้ไขสิ่ ง
ที่บกพร่ องได้เสมอ คู่สมรสต่างฝ่ ายต่างรู ้แน่วา่ ความรักใคร่ ในทางเพศด้วยการสมรสนั้น เป็ นความรักที่
บริ สุทธิ์ สาหรับชีวติ
จะเป็ นการดีมาก ถ้าทั้งสองฝ่ ายจะไปหาแพทย์ให้ตรวจร่ างกายก่อนแต่งงาน บางทีแพทย์จะช่วย
ในการรักษาร่ างกาย และอาจจะให้คาแนะนาอย่างดี ในการครองชีวติ สมรส แต่ความสาคัญของการ
สมรสไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั การตรวจอวัยวะเพศ แต่เป็ นเรื่ องของจิตใจมากกว่า กล่าวคือขึ้นอยูก่ บั การเข้าใจซึ่ ง
กันและกัน รู ้จกั ปรองดองกัน และพร้อมที่จะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกันตลอดไป
การปรับระดับจิตใจนั้น จาเป็ นจะต้องฝึ กหัดก่อนการแต่งงาน การที่เธอร่ วมเพศกับหญิงใดก็
ตาม ก่อนที่เธอจะตัดสิ นใจแต่งงานกับหญิงนั้น เป็ นการทาลาย “พลังที่เธอมีอยูใ่ นตัวของเธอเอง ไม่ใช่
เป็ นเพียงการทาลายพลังทางร่ างกายเท่านั้น หากยังเป็ นการทาลายพลังแห่งความรักที่เธอมีอยูใ่ นดวงจิต
และในสมองของเธอด้วย สิ่ งที่เธอควรกลัวนั้น ไม่ใช่เกี่ยวกับการเตรี ยมพร้อมของอวัยวะเพศ แต่ควร
กลัวและพึงระมัดระวังว่า ความรักแห่งดวงจิตของเธอจะแคระแกรน ไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควรเจริ ญ การ
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ร่ วมรสทางเพศโดยปราศจากความรักนั้น เป็ นการทาลายความรักและคุณค่าของชีวิตสมรส ดังหนึ่งเป็ น
การกระทาเยีย่ งสัตว์เดรัจฉาน ซึ่ งทาการร่ วมเพศเพราะสัญชาตญาณของมันบังคับให้ทา มิใช่ดว้ ยความ
รัก การร่ วมทางเพศของมนุษย์ดว้ ยการแต่งงาน เป็ นการตัดสิ นใจที่จะทาให้จิตใจของสองคนร่ วมเป็ นใจ
หนึ่งใจเดียวกัน จะแบ่งแยกอีกมิได้
ถ้าเธอเตรี ยมตัวแต่งงาน โดยการซุ กซนสาส่ อนร่ วมรสกับใครต่อใคร เพื่อเป็ นการฝึ กหัดก่อน
แต่งงานแล้วไซร้ ก็เท่ากับว่าเธอกาลังพุง่ ตัวเองไปสู่ ความหายนะ เพราะจิตใจของเธอจะแข็งกระด้าง ไม่
รู ้สึกรักใครอย่างจริ งใจ เปรี ยบดังฝ่ าเท้าที่หนังหนาจนด้านและหมด ความรู ้สึกและหนทางที่จะก้าวไปสู่
ความรักอันละมุนละไมก็ยอ่ มจะปิ ดสนิท
สมมุติวา่ เธอรับเชิ ญไปในงานเลี้ยงอาหาร และเจ้าภาพได้จดั อาหารมาเลี้ยงแขกเหรื่ อมากมาย
หลายชนิดและมีอาหารอย่างหนึ่งที่เธอชอบรับประทานมากที่สุด ฉันคิดว่าเธอคงไม่ลองชิมรสอาหาร
ทุก ๆ ชนิดเสี ยก่อน จนรับประทานอีกไม่ได้ แล้วจึงตัดสิ นใจรับประทานอาหารรสอร่ อยที่เธอชอบมาก
ที่สุด อย่างนั้นมิใช่หรื อ
การนิยมร่ วมรสทางเพศก่อนการสมรส จะช่วยปลุกความใคร่ ของเธอให้ตอ้ งการมีเมียหลายคน
เกิดความปรารถนาที่จะลิ้มรสแปลก ๆ ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อการสมรสอันบริ สุทธิ์ ในอนาคตของเธออย่าง
มากมาย เป็ นการเพาะนิสัยชัว่ และนิสัยชัว่ นี้ทาได้ง่าย และเมื่อติดนิสัยเลว ๆ แล้วก็ยากที่จะแก้ไขให้ดี
อย่างเดิม
ความยุง่ ยากทางเพศซึ่ งทาลายความสุ ขของการแต่งงานอย่างแท้จริ งนั้น
คือการหมด
สมรรถภาพทางเพศ
เมื่อฉันได้รับเชิญตัวให้ไปทาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมคู่สมรสที่ไม่อาจตกลงกันได้ ฉัน
เกือบจะบอกได้ทนั ทีวา่ คู่สมรสนั้น ๆ ขาดความสมดุลเรื่ องเพศ ชายที่ไม่รู้จกั บังคับตัวเอง และไปหัวหก
ก้นขวิดกับหญิงอื่นอย่างโชกโชนก่อนสมรสนั้น เขาย่อมไม่มีอะไรเหลืออยูม่ ากนักที่จะหยิบยืน่ ให้คู่
สมรสของเขา การรู้จกั บังคับใจตนเองเป็ นความจาเป็ นสาหรับทะนุ บารุ งความสุ ขในการสมรส
ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ เธอคงเห็นแล้วกระมังว่า ในกรณี ที่เธอทาการล่วงเกิน ต่อหญิงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะ
แต่งงานด้วย จึงจัดเข้าอยูใ่ นข่าย “ล่วงประเวณี ” เพราะว่าเธอได้ “คร่ า” บางสิ่ งไปจากภรรยาไปใน
อนาคตของเธอ ไปมอบให้แก่หญิงอื่นซึ่ งแม้แต่ตวั เธอก็ยงั ไม่รู้จกั เขาดีพอ
แฟรนซิ ส เธอจงเข้าใจไว้ดว้ ยว่า ฉันไม่ได้มุ่งที่จะยื้อแย่งเอาความเพลิดเพลินเจริ ญสุ ขซึ่งเธอควร
มีไปจากเธอ แต่ฉนั กาลังพยายามที่จะป้ องกันเธอให้อยูใ่ นอาณาบริ เวณของความสุ ขที่แท้จริ ง ถ้าเธอคิด
เก็บดอกส้มทั้งหมดเพื่อความเพลิดเพลินของเธอแล้วเธอก็ยอ่ มจะไม่มีโอกาสรับประทานผลของมัน
อย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อฉันแนะนาไม่ให้เธอเก็บดอกไม้มาดมนั้น ไม่ใช่ฉนั จะกีดกันไม่ให้เธอมี
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ความสุ ข หากแต่เป็ นการหยิบยืน่ สิ่ งที่ดีกว่าให้แก่เธอ หวังว่าเธอคงไม่ลืมภาษิตที่วา่ “โลภมาก ลาภหาย”
นะ
ด้วยความรักในพระคริ สต์
โทรบิช
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ตาบล...........
10 กุมภาพันธ์....................

เรียนท่ านอาจารย์ ทเี่ คารพ
ขณะที่ผมอ่านจดหมายของอาจารย์อยูน่ ้ นั ผมนึกถึงข้อพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่ง ซึ่ งผมเคยได้ยนิ
มาแล้วหลายครั้ง แต่คราวนี้ พระธรรมข้อนี้ เกิดมีความหมายใหม่สาหรับผมทั้งนี้เนื่องมาจากการโต้ตอบ
จดหมายของเรา ใจความในข้อพระธรรมนั้นดังนี้ “ในความรั กนั้นไม่ มีความกลัว แต่ ว่าความรั กที่
สมบูรณ์ กก็ าจัดความกลัวเสี ย ด้ วยว่ าความกลัวเป็ นที่ให้ ใจสะดุ้งต่ อโทษ และผู้มีความกลัวยังไม่ สมบูรณ์
ในความรั ก” (1 ยอห์ น 4:18)
ข้อนี้เป็ นความจริ งครับ คืนที่ผมอยูก่ บั หญิงคนนั้นผมมีความกลัว และไม่สบายใจเลยเวลานอน
หลับบางครั้งผมรู ้สึกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ผมกลัวว่าผมจะเจ็บป่ วยเป็ นอะไรไป เรื่ องนี้
ทาให้ผมกลุม้ ใจมากเพื่อนของผมได้แนะนาว่า วิธีเดียวที่จะขจัดปั ญหาเหล่านี้ก็คือต้องร่ วมประเวณี กบั
ผูห้ ญิง ท่านอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนาในเรื่ องนี้บา้ งไหมครับ
อาจารย์ได้เตือนผมถึงเรื่ องการมีเมียหลาย ๆ คนว่าเป็ นการไม่ดี หากผมจะรักผูห้ ญิงพร้อม ๆ
กัน 2-3 คน จะไม่ได้หรื อครับ พระคัมภีร์ไม่ได้สอนโดยว่า ห้ามการมีเมียพร้อม ๆ กันหลายคน
ในจดหมายนี้ ผมได้เปิ ดเผยความลับที่ผมไม่เคยบอกใครเลย แม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของผมเอง ผม
ก็ไม่กล้าบอก อาจารย์แนะนาให้ผมไปหาแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพภายในอย่างละเอียด แต่ผมไม่ค่อยจะ
ไว้ใจหมอหรอกครับ เพราะบางครั้งปรากฎว่า คุณหมอบางคนไม่ได้ให้ความจริ งแก่คนไข้ และที่ผมกลัว
มากที่สุดก็คือ กลัวว่าคุณหมอจะเอาเรื่ องของผมไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่ของผม
สุ ดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์อุตส่ าห์อดทนสาหรับเรื่ องของผม
โดยความเคารพ
แฟรนซิส
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เมือง..................
20 กุมภาพันธ์................

แฟรนซิสศิษย์ รัก
ก่อนอื่นขอให้ฉนั ตอบปั ญหาข้อสุ ดท้าย ของเธอเสี ยก่อน ในปั ญหาที่วา่ จะรักหญิง 2-3 คน
พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกันได้หรื อไม่ น่ากลัวว่าเธอจะเอาความรักไปปะปนกับความใคร่ ถ้าความรัก
ตามที่เธอพูดนั้นหมายถึงการหลับนอนร่ วมกัน เธอก็อาจรักผูห้ ญิงหลายคนได้แต่นนั่ ไม่ใช่ความรัก เป็ น
แต่ความใคร่ เท่านั้น ความรักบริ บูรณ์ ตามที่เธออ้างจาก 1 ยอห์น 4 : 18 นั้น ถ้าหากเธอต้องเฉลี่ยความรัก
ให้แก่หญิงหลาย ๆ คน ในขณะเดียวกัน แล้วเธอจะเอาความรักที่ไหน เหลือไว้ให้หญิงที่สมกับเป็ น
คู่ชีวติ ของเธอ
หากเธอรักหญิง ซึ่งเธอปรารถนาที่จะได้ไว้เป็ นภรรยา เธอจะต้องรับผิดชอบต่อหญิงที่เธอรักให้
มากธรรมดาคู่สมรสก็หวังจะมีความสุ ขในการครองเรื อน และการครองเรื อนที่สุขสมบูรณ์อย่างแท้จริ ง
นั้น จะมีภรรยาเกินกว่าหนึ่งย่อมไม่ได้
เธออ้างว่าในพระคัมภีร์ไม่มีขอ้ ห้ามการมีเมียมากกว่าหนึ่งคนนั้น ถ้าฉันจะพูดให้ละเอียดในที่น้ ี
ย่อมเหลือวิสัยแต่ฉนั จะยกข้อพระธรรมมัทธิว 7: 12 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการวัดระดับชี วติ สังคมไว้ดงั นี้
“สิ่ งสารพัดซึ่ งท่ านปรารถนาให้ มนุษย์ ทาแก่ ท่าน จงกระทาอย่ างนั้นแก่ เขาเหมือนกัน” ถ้าเธอเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา เธอคงไม่อยากให้ภรรยาของเธอมีสามีข้ ึนอีกคนหนึ่งเป็ นแน่ ทานองเดียวกัน หญิงก็คงไม่
ต้องการให้เธอมีภรรยาซ้อนขึ้นอีกเหมือนกัน
พระคัมภีร์สอนเรื่ องการแต่งงานไว้ อย่างดีเลิศว่าดังนี้ “เพราะเหตุน้ นั ผูช้ ายจึงจะละบิดามารดา
ของตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24 และมาระโก
10:7) มาระโก 10:8-9 ได้ กล่าวเพิม่ เติมว่า “เขาจึงไม่เป็ นสองต่อไป แต่เป็ นเนื้ ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้น
ซึ่ งพระเจ้าได้ผกู พันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทาให้พรากจากกันเลย”
การที่จะเป็ นเลือดเนื้อเดียวกัน หมายความว่าต้องหลอมจิตใจ และความสัมพันธ์เข้าเป็ นอัน
เดียวกันให้เป็ นบุคคลเดียวกัน ดุจชายเป็ นศีรษะ หญิงเป็ นหัวใจ ต่างก็มีความสาคัญเท่าเทียมกัน และต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ และจะต้องไม่แยกกันจนกลายเป็ นคนเดียวมีสองหัวใจ
สองศีรษะ ชีวติ สมรสของสามีภรรยา จะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนเป็ นบุคคลเดียวกัน มีเพียง
ศีรษะเดียว และหัวใจเดียวเท่านั้น
พระคัมภีร์ช่วยให้เราเกิดความรู ้สึก อยากได้ของประทานที่บริ สุทธิ์ จากพระเจ้า และดาเนินชีวิต
สมรสในทางที่ดีเลิศ หากว่าเธอได้ภรรยาสองคน ในทางปฏิบตั ิก็นบั ว่าเป็ นสามีภรรยากัน แต่ภรรยาทั้ง
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สองนั้นและตัวเธอจะเป็ นคน ๆ เดียวไม่ได้ จะเป็ น “พระฉาย” ของพระเจ้าไม่ได้ คูผ่ วั เดียวเมียเดียว
เท่านั้น ที่จะสะท้อนแสงให้คนเห็นความรักของพระเจ้าได้
เมื่อเธอเตรี ยมตัวจะแต่งงานทั้งที ก็ควรเตรี ยมตัวแต่งงานด้วยความรักที่สมบูรณ์ อย่าให้ชีวติ
ของเธอต้องถูกผลักดันด้วยความกลัวและด้วยความใคร่ แต่ให้ครองชีวิตอยูด่ ว้ ยความรัก และการ
คุม้ ครองของพระเจ้า
ไม่ปรากฏเลยว่า มีใครเจ็บป่ วยเนื่องจากการอดกลั้นก่อนสมรส ฉะนั้นการที่เพื่อนของเธอบอก
ว่า การร่ วมรสทางเพศ จะแก้ไขความหวาดกลัวของเธอได้น้ นั เป็ นการพูดมุสา ปกติหญิงซึ่ งมีร่างกาย
สมบูรณ์ จะมีกาหนดประจาเดือนทุก ๆ เดือน และในทานองเดียวกัน ชายที่แข็งแรงบางครั้งก็อาจจะมี
วัตถุเป็ นน้ าข้นประเภทหนึ่ง ซึ่ งเหลือใช้ในร่ างกาย ไหลล้นออกมาจากอวัยวะเพศขณะที่กาลังหลับได้
เช่นเดียวกัน นี่เป็ นเรื่ องธรรมดาเป็ นการทางานของอวัยวะภายในร่ างกาย เป็ นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าสร้าง
ขึ้น เพื่อรักษาสุ ขอนามัยให้แข็งแรง ฉะนั้นจึงไม่น่าที่จะต้องกังวลใจเลย
ในทางตรงกันข้าม หากเธอร่ วมประเวณี กบั หญิงโดยไม่เลือกว่าเป็ นใคร อันตรายที่เธอจะเป็ น
กามโรคจากหญิงสาส่ อนเหล่านั้นก็มีมากขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นผลให้เธอไม่สามารถที่จะมีบุตรได้
คนที่พดู ว่า จะต้องใช้อวัยวะเพศเพื่อความสุ ขสบายของร่ างกาย คนเหล่านั้นเป็ นผูล้ ่อลวง และ
บังคับตนเองในเรื่ องเพศไม่ได้
ความคิดและคาถามของเธอนั้น ไม่ได้ทาให้ฉนั สะดุง้ ตกใจเลย ฉันรู ้ดีวา่ ความว้าเหว่ใจของคน
หนุ่มนั้นทรมานจิตใจยิง่ กว่าสิ่ งใด ๆ ฉะนั้นเธอจึงควรเปิ ดใจระบายความว้าเหว่แก่คนที่มีประสบการณ์
และมีอาวุโสซึ่งอาจแนะนาเธอได้
แพทย์ซ่ ึ งพูดความไม่จริ งนั้น ไม่มีค่าควรแก่อาชีพของเขา ก่อนที่เธอจะให้แพทย์ตรวจร่ างกาย
ควรเลือกแพทย์ที่ดี หากเธอรู้จกั นายแพทย์คริ สเตียนที่เธอไว้ใจได้ให้เขาตรวจร่ างกายจะดีมาก
ขอให้เธอจงมีความรักบริ สุทธิ์ อย่างที่พระเจ้าทรงรักเธอ ถึงแม้เธอจะเป็ นคนเลวอย่างไร พระ
เจ้าก็ยงั ทรงรักเธอเสมอ
จากครู ที่ยงั รักเธอ
โทรบิช
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ตาบล.........................
28 กุมภาพันธ์........................

เรียนอาจารย์ ทเี่ คารพ
ผูร้ ู้สึกชื่นใจมากในการเขียนจดหมายฉบับนี้ ถึงอาจารย์ เพราะผมรู ้แน่วา่ ความรักของพระเยซู
คริ สต์เท่านั้นที่ทาให้ท่านอาจารย์ตอบจดหมายของผม ผมรู ้ตวั แน่นอนแล้วว่า ผมไม่ได้ถูกทอดทิง้ ไว้ให้
อยูโ่ ดดเดี่ยวตามลาพังแต่ตรงกันข้ามทาให้ผมมีกาลังใจยิง่ ขึ้น
ในจดหมายฉบับที่แล้วอาจารย์บอกผมว่า ผมอาจกลายเป็ นโรคกามตายด้าน ฉะนั้นผมจึงอยาก
ให้ท่านอาจารย์ทราบว่า การที่ผมได้ล่วงเกินหญิงคนนั้นก็เพื่อพิสูจน์วา่ ผมไม่ใช่เป็ นคนไร้สมรรถภาพ
ในเรื่ องเช่นนี้เท่านั้น ผมขอเล่าเรื่ องทั้งหมดโดยไม่ปิดบังเลยดังนี้
วันหนึ่ง เพื่อนของผมเชิญผมให้ไปเยีย่ มคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่บา้ นในตอนค่า และในขณะที่
เราเดินทางไปบ้านคุณพ่อของเขา เพื่อนคนนั้นได้เยาะเย้ยและล้อเลียนผมว่า ผมยังมิได้เป็ นลูกผูช้ าย
สมบูรณ์ เพราะว่าผมยังไม่มีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงใดเลย และเมื่อถึงบ้านของเขาก็ปรากฎว่า คุณ
พ่อคุณแม่ของเขาไม่ได้อยูบ่ า้ น แต่มีหญิงคนหนึ่งอยูใ่ นบ้านนั้น เราได้สนทนากัน และหญิงนั้นได้เอา
เบียร์ ให้ผมดื่ม แล้วเพื่อนของผมก็หลบหน้าไปเฉย ๆ ปล่อยให้ผมกับหญิงคนนั้นอยูก่ นั ตามลาพังสอง
ต่อสอง
หญิงคนนั้นเริ่ มยัว่ ยวนให้ท่าให้ทางแก่ผม เมื่อผมปฏิเสธ เธอก็พดู เยาะเย้ยถากถางผมเป็ นการ
ใหญ่ และหาว่า ผมเป็ น “กะเทย” ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผูห้ ญิงเสี ยเลย ผมโกรธมากจึงได้พิสูจน์ให้เธอเห็นว่า
ผมมิได้เป็ นดังที่เธอว่าเลย ผมได้กระทากับหญิงนั้นอย่างที่ชายพึงทาแก่หญิง ที่จริ งผมไม่ได้รักผูห้ ญิงคน
นั้นเลย ตรงข้ามผมเกลียดเธอมาก แต่ถา้ ผมไม่พิสูจน์สมรรถภาพให้เธอเห็นว่าผมเป็ นลูกชายจริ ง ๆ เธอก็
คงเที่ยวโฆษณาให้ชาวบ้านว่า ผมเป็ นคนไร้สมรรถภาพทางเพศ และไม่ใช่ลูกผูช้ ายอย่างสมบูรณ์ การดู
หมิ่นลูกผูช้ ายเช่นนั้นผมทนไม่ได้ การที่ผมทาอะไรไปนั้นก็เพราะผมไม่มีทางจะเลือกทาอย่างอื่นได้
และการที่กลัวจะถูกเยาะเย้ยก็มีมากกว่าความกลัวอย่างอื่น อาจารย์ช่วยอธิ บายให้ผมทราบทีเถิดว่า ผม
ควรทาอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็ นลูกผูช้ ายอย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องร่ วมรสทางเพศกับหญิงใด ๆ
เลย
โดยความเคารพอย่างสู ง
แฟรนซิส
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เมือง...................
6 มีนาคม.......................

แฟรนซิสศิษย์ ทรี่ ัก
ฉันดีใจมาก ที่เธอได้เปิ ดเผยเหตุผลของเธอให้ฉนั รู ้อย่างหมดเปลือก แท้จริ งแล้วเรื่ องของเธอ
ไม่ได้เกี่ยวกับสุ ขภาพ หรื อการเตรี ยมตัวสาหรับการสมรสเลยสาเหตุที่สาคัญก็คือ เธอกลัวการเยาะเย้ย
มากกว่ากลัวอย่างอื่น ฉะนั้นจึงทาให้ง่ายแก่การตอบปั ญหาของเธอมากขึ้น
เธอไม่ได้ทาอย่างที่ผชู ้ ายควรทา แต่เธอได้ประพฤติและได้ทาสิ่ งที่น่าอัปยศอดสู แก่ตนเอง ผูช้ าย
ที่แท้ทุกคนย่อมรู ้จกั ว่าเขาต้องการอะไร แล้วจึงตัดสิ นใจ และลงมือทาแต่การที่เธอฝื นใจตนเอง ปล่อย
ตัวให้คล้อยตามคาพูดของหญิงใจง่ายเช่นนั้น ย่อมแสดงว่าเธอเป็ นคนขี้ขลาดตาขาว การไปเที่ยวบ้าน
ของเพื่อนในเวลาค่าคืนนั้น แสดงว่าเธอไม่มีความฉลาดเยีย่ งผูช้ ายพึงมี เธอควรจะรู ้ตวั ก่อนแล้วว่านัน่
เป็ นอุบายดักให้เธอตกหลุม และการสนทนากับเพื่อนระหว่างทางนั้นเธอก็ควรรู ้ทนั ทีแล้วว่า เขาจะเล่น
ไม่ซื่อกับเธอ ฉะนั้นจึงขอแนะนาว่า เพื่อนชนิ ดนี้เธอไม่ควรคบค้าสมาคมกับเขาอีกต่อไป นอกจากนั้น
ฤทธิ์ แอลกอฮอล์ยงั ทาให้ประสาทของเธอหมดการเหนี่ยวรั้งตนเอง แล้วเพื่อนคนนั้น ก็จูงจมูกเธอเล่น
เหมือนกับจูงจมูกควาย เธอจะเป็ นคนกล้าหาญที่สุด ถ้าในขณะนั้นเธอได้รีบหนีออกจากบ้านเลว ๆ
อย่างนั้น
เธอไม่ได้ทาตัวให้สมกับเป็ นลูกผูช้ ายเลย เพราะสัญชาตญาณของการเป็ นลูกผูช้ าย ไม่ควร
ปล่อยให้ใครจูงจมูกเล่นได้เช่นนั้น ชายที่แท้คือคนรู ้จกั ปกครอง และเป็ นนายตัวเอง
เมื่อครั้งฉันยังเป็ นหนุ่ม ๆ อยู่ ฉันจาได้วา่ หัวหน้าคณะอนุชนได้พาพวกเราปี นภูเขาสู ง ๆ จนขึ้น
ไปถึงที่ราบสู งและมีน้ าพุใสสะอาดพร้อมที่จะดื่มได้ทนั ที แต่หวั หน้าเตือนมิให้ดื่มในทันที เพราะ
ร่ างกายยังเหนื่อยและร้อนเกินไปหากดื่มน้ าเย็น ๆ เข้าไปอาจเจ็บป่ วยได้ เขาให้รออีกครึ่ งชัว่ โมงจึงจะให้
ดื่มน้ า การรอคอยเช่นนั้นเป็ นบทเรี ยนสอนให้ฉนั รู ้จกั บังคับตนเอง
ความใฝ่ ฝันที่จะทาอะไร ๆ ให้สมความปรารถนาทุกอย่าง จะทาให้เธอกลายเป็ นคนอ่อนแอ
และเกียจคร้าน เป็ นมนุษย์ที่ปราศจากกระดูกสันหลังซึ่ งหญิงที่รู้จกั รับผิดชอบ จะไม่เคารพผูช้ ายชนิ ดนี้
เลย ถ้าผูห้ ญิงโกรธเธอ เพราะเธอไม่สนองความต้องการของเขา ก็ควรปล่อยให้เขาไปดีกว่า เพราะหญิง
ประเภทนี้ไม่มีคุณค่าคู่ควรกับเธอเลย กุลสตรี ที่แท้จริ ง ย่อมปรารถนาชายที่มีน้ าใจเป็ นลูกผูช้ ายจริ ง ๆ
เท่านั้น
หากเธอต้องการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า เธอเป็ นผูช้ ายจริ ง ๆ แล้ว ถ้าต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเธอ
เป็ นผูท้ ี่รู้จกั บังคับใจตนเอง มิใช่คนประเภทที่ไม่มี “บังเหียน” เมื่อแต่งงานแล้ว เธอก็จาเป็ นต้องรู ้จกั การ
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บังคับในตนเองเช่น ในยามที่ภรรยาของเธอเจ็บป่ วย หรื อในยามที่ภรรยามีเรื่ องทุกข์ร้อนใจ หรื อ
บางครั้งเธอมีความจาเป็ นต้องเดินทางไกลจากบ้าน เธอก็ตอ้ งรู ้จกั การอดกลั้นความต้องการประเภทนี้ไว้
มีหลายครั้งที่การผิดประเวณี เกิดขึ้น เนื่ องจากฝ่ ายสามีมิได้ฝึกฝนการบังคับใจตนเองตั้งแต่เนิ่ น ๆ นัน่ เอง
ถ้าเธอเตรี ยมตัวที่จะแต่งงานเธอจะต้องเรี ยนรู ้จกั ความอดกลั้น ไม่ใช่ปล่อยให้ทาตามความต้องการทุก ๆ
อย่างไป เช่นเดียวกับการเรี ยนขับรถนั้น เมื่อเธอรู ้จกั วิธีใช้หา้ มล้อ และรู ้จกั การเข้าเกียร์ แล้ว การเร่ ง
น้ ามันก็ยอ่ มง่ายขึ้น
ฉันอธิ บายให้เธอทราบถึงการเกี่ยวข้องระหว่างความรักจากใจจริ ง กับการบังคับใจในเรื่ องเพศ
ซึ่ งฉันได้เคยพูดให้เธอฟังแล้วในตอนต้น ๆ แต่ก็อาจยากเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง หากเธอ
รู ้จกั การบังคับใจในเรื่ องเพศแล้ว เธอก็สามารถรักผูห้ ญิงด้วยน้ าใสใจจริ งมากขึ้น และจะรู ้จกั สังเกตว่า
ความรักของหญิงที่มีต่อชายนั้นอาจแสดงออกมาด้วยการหัวเราะ กิริยาท่าทาง หรื อคาพูดจา การอดกลั้น
เรื่ องเพศเปรี ยบเหมือนการดูแลตะเกียงน้ ามันก๊าด หากไม่ระวังไส้ให้พอควร เปลวไฟจะลุกโซน หลอด
ตะเกียงจะติดเขม่าดา แล้วตะเกียงนั้นจะมืดและดับไปในที่สุด ฉะนั้นแสงสว่างของตะเกียงก็ข้ ึนอยูก่ บั
การรู ้จกั การบังคับไส้ตะเกียง คือหมุนขึ้นหรื อลงให้พอเหมาะ ทานองเดียวกัน ความรักก็ตอ้ งอาศัยการ
ควบคุมความปรารถนาเรื่ องเพศด้วย
โดยเหตุน้ ี เองผูช้ ายไม่วา่ หนุ่มหรื อแก่ จึงจาเป็ นต้องรู ้จกั ควบคุมความปรารถนาของตน ทั้งนี้
ไม่ใช่เพราะความต้องการในเรื่ องเพศเป็ นของชัว่ ร้าย แต่ถา้ เขาไม่สามารถควบคุมความปรารถนาใน
เรื่ องเพศไว้ได้ ผูน้ ้ นั จะมองเห็นแสงสว่างของความรักไม่ได้ ทั้งตัวบุคคลผูน้ ้ นั และภรรยาของเขาจะไม่
รู้จกั ความรักที่สมบูรณ์เลย ศิลปะของความรักก็เหมือนกับศิลปะแขนงอื่น ๆ คือจะทาโดยปราศจาก
หลักการณ์ไม่ได้ ชายรู ้จกั บังคับใจตนเองเท่านั้นจึงจะเป็ นชายที่แท้จริ ง
เธอก็คงจะพูดว่า “การมีน้ าใจเป็ นชายจริ ง ๆ นั้นไม่ใช่ของง่ายนัก” ถูกแล้วไม่ใช่ของง่าย และ
เป็ นของยากที่สุดด้วย เพราะเป็ นการยากอย่างยิง่ ที่จะหักห้ามความปรารถนาของตนเอง และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ต้องไม่หาทางออกตามอาเภอใจของตน
อนึ่งหากว่าเธอพ่ายแพ้ต่อการทดลองจนพลั้งพลาด
ปล่อยให้ความปรารถนาเกินขอบเขต ก็อย่าเพิ่งคิดว่าเธอเป็ นผูม้ ีนิสัยเลวและผิดปกติวิสัยมนุษย์นกั หรื อ
ควรถูกลงโทษอย่างหนัก แต่เธอจะต้องเข้าใจอย่างนี้วา่ อันสัญชาตญาณแห่งการรู ้จกั ร่ วมเพศเป็ น
อุปกรณ์ชนิดหนึ่งของชีวิต ที่มนุษย์ชายหญิงจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อเธอใช้การร่ วมเพศผิด เธอก็ไม่
มีความสุ ขแท้ และเป็ นผูพ้ า่ ยแพ้อย่างน่าอับอาย
แต่เธออาจแย้งว่า “ความใคร่ มีอานาจเกินกาลังที่ผมจะทนได้” นัน่ อาจเป็ นความจริ ง แต่อะไร
เล่านี่เป็ นเหตุให้เธอไม่สามารถบังคับความใคร่ ของตนเองได้ ทั้งนี้ก็เพราะเธอนึกแต่วา่ เธอเป็ นนาย
ตัวเองได้ ทั้งนี้ก็เพราะเธอนึ กแต่วา่ เธอเป็ นนายตัวเอง แต่เธอควรทราบต่อไปอีกว่า ร่ างกายของเธอนั้น
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ไม่ใช่สมบัติของตัวเองแต่เป็ นสมบัติของพระเจ้าโดยตรง ความสามารถของเธอก็ดี ตลอดจนทุกสิ่ งทุก
อย่างที่เธอมีอยู่ ล้วนแต่เป็ นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าทั้งสิ้ น แต่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าประทานให้แก่เธอ ก็
เพื่อให้เธอเอาไว้ใช้อานวยความสุ ขให้แก่เพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่มีไว้เพื่อความสุ ขของเธอคนเดียวเท่านั้น
ความสามารถทางเพศก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง ที่พระเจ้าได้ประทานไว้แก่ชายก็เพื่อจะให้เกิดความสุ ขแก่หญิง
ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็ นภรรยาของเธอ อย่าพร่ าเกียรติของภรรยาด้วยความใคร่ ต่อหญิงอื่น
ความสามารถในตัวเธอมีหลายอย่าง เธอควรใช้ความสามารถเหล่านั้นในการช่วยคริ สตจักร
ช่วยเหลือครอบครัว และช่วยเหลือประเทศชาติ สุ ขภาพทางสมอง และร่ างกายของเธอเป็ นของที่พึง
สงวน หากเธอถูกเพื่อนชัว่ ชวนไปทาลายตัวเอง ก็เป็ นที่น่าเสี ยดายยิง่ นักฉะนั้นจงหลีกหนีจากเพื่อนเลว
ๆ งดเว้นการอ่านหนังสื อหรื อดูภาพยนต์ที่เลว ๆ อย่านัง่ ฝันใจลอยเพราะไม่เกิดประโยชน์ อย่าเกียจ
คร้าน อย่ากินมากเกินไป อย่าดื่มเบียร์ หรื อเหล้า จงตั้งหน้าตั้งตาทางาน หรื อออกกาลังกายตามสมควร
จะช่วยให้เลิกหมกมุ่นคิดทางเพศได้มาก จงสนใจกับงานศิลปะ และการทางานหนักจะเป็ นการเตรี ยมตัว
ให้เธอรับหน้าที่การงานในอนาคตได้ดี
จงเตรี ยมตัวในการสอบด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ขยันหมัน่ เพียร การท่องเที่ยวดูภูมิประเทศของชาวบ้านเมือง จะทาให้รู้เห็นเหตุการณ์ของโลก และทา
ให้เธอคลายความปรารถนาในเรื่ องเพศได้มาก นอกจากนั้นยังเป็ นการสอนให้รู้จกั ใช้พละกาลังและ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง แทนที่จะหมกมุ่นทางเพศแต่อย่างเดียว
แต่เธอจะเอาชนะสิ่ งเหล่านี้โดยลาพังตนเองนั้น ดูออกจะเกินกาลังไป ถูกแล้ว ฉันอยากเป็ น
เพื่อนแนะนาเธอหลายอย่าง แต่เพื่อนที่ประเสริ ฐที่สุดของเธอคือ องค์พระเยซูคริ สต์
สาหรับเรื่ องที่เธอกลัวจะถูกเยาะเย้ยนั้น พระเยซูคริ สต์เองเคยทรงทุกเยาะเย้ยมามากกว่าเธอมาก
นัก พระองค์ทรงทนต่อการเยาะเย้ยก็เพื่อเธอจะได้รอดพ้นบาป พระเยซูทรงสู้ทนถึงขนาดยอมถูกตบ
พระพักตร์ และถูกถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ แล้วเหตุใดเธอจึงต้องกลัวอาย เพราะคาเยาะเย้ยของหญิงเลว
ๆ เช่นนั้น?
พระเยซูคริ สต์เท่านั้น ที่จะบันดาลให้เธอเป็ นลูกผูช้ ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยความรักในพระคริ สต์
โทรบิช
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ตาบล..............
12 มีนาคม.............

เรียนอาจารย์ ทเี่ คารพ
จดหมายฉบับสุ ดท้ายของท่านอาจารย์ ตีถูกหัวผมอย่างจังเลยครับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผมกลัว
หญิงนั้นเยาะเย้ยผมมากเกินไปก็ได้ เลยถือเป็ นข้อแก้ตวั กลบเกลื่อนนิสัยชัว่ ของผมอย่างนั้นเอง
แต่ท่านอาจารย์ครับ การที่ผมจะสมรสกับหญิงที่มีอวัยวะเพศไม่พอเหมาะกัน จะไม่เกิดความ
ยุง่ ยากหรื อครับ? ผมคิดว่าถ้าได้ทดลองอยูด่ ว้ ยกันก่อน เมื่อเห็นว่าเหมาะจึงค่อยแต่งงานกัน ไม่ดีกว่าการ
ที่แต่งงานกันก่อนแล้วก็เลิกร้างกัน เพราะไม่มีบุตรหรื อ?
ผมหวังว่า ท่านอาจารย์คงไม่ราคาญที่ผมถามซอกแซกเช่นนี้ ผมกาลังฟังคาตอบด้วยความ
กระหายอย่างยิง่ ครับ
โดยความเคารพ
แฟรนซิส
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เมือง...............
22 มีนาคม..................

แฟรนซิสศิษย์ รัก
ปั ญหาในจดหมายฉบับล่าสุ ดของเธอทาให้ฉนั จาเป็ นต้องตอบ เพราะเธอยังเข้าใจผิดอยูห่ ลาย
ประการ และฉันจะพยายามตอบให้ดีที่สุดเท่าที่ฉนั จะทาได้
คนหนุ่มจานวนมากนักเข้าใจผิด คิดว่าความสุ ขของการแต่งงานขึ้นอยูก่ บั อวัยวะเพศแต่อย่าง
เดียว แต่ฉนั ขอบอกให้เธอทราบว่า ความยุง่ ยากของการสมรสนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการไม่สมดุลย์กนั
ของอวัยวะเพศเท่านั้น สมัยนี้ศลั ยแพทย์สามารถขจัดปั ญหานี้ได้อย่างมากมาย และนอกจากนั้น
ตามปกติอวัยวะเพศของชายหญิงที่พระเจ้าทรงเนรมิตขึ้นสาหรับมนุษย์น้ นั
มีคุณสมบัติ
และมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสามารถกลมกลืนกันได้อย่างดีตามกฎของธรรมชาติ แต่มนุษย์จาพวกบ้าตัณหา และ
พวกที่มีจิตถาวรจิตคอยระแวงและพยายามหาข้อแก้ตวั
เพื่อจะบาบัดความใคร่ ของตนในทางโสมม
เท่านั้น จึงมีเรื่ องยุง่ ยากเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
เป็ นความคิดที่โง่เขลาอย่างยิง่ ที่จะหลับนอนกับหญิงใด ๆ เพื่อรู ้จกั ว่าผูห้ ญิงเป็ นคนอย่างไร
สมมุติวา่ หญิงคนนั้นเป็ นน้องสาวของเธอ เธอจะต้องการให้ชายหนุ่มอื่น ๆ มาทดลองก่อนไหมเล่า?
และเธอจะใช้หญิงคนหนึ่งมาเปรี ยบเทียบกับหญิงอีกคนนั้นไม่ได้ เพราะหญิงแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันทั้งร่ างกายและจิตใจ
การหลบซ่อนร่ วมประเวณี กบั หญิง ชัว่ ระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่นาที จะไม่ช่วยให้เธอรู ้จกั
หญิงผูน้ ้ นั เท่าใดเลย ไม่วา่ จะเกี่ยวกับร่ างกายหรื อจิตใจ ชายจะไม่รู้จกั ใจของหญิงจนกว่าเขาจะได้
แต่งงานกันและสมสู่ กนั ฉันสามีภรรยาเท่านั้น ดูพระธรรมปฐมกาล 4.1 “ฝ่ ายชายนั้น ได้ สมสู่อยู่กับฮาวา
ภรรยาของเขา”
ถูกแล้วการแต่งงาน ออกจะเป็ นการเสี่ ยงอยูม่ ากเพราะเราไม่รู้จะเป็ นคนดีคนเลวปานใด แต่ถา้
เธอมอบอนาคตไว้กบั พระเจ้า และยึดพระเจ้าเป็ นหลัก เป็ นมาตรฐานของการดาเนินชีวิต เมื่อนั้นพระเจ้า
จะทรงอวยพรให้แก่เธอและช่วยเหลือเธอทุกวิธีทาง ถึงอย่างไรก็ตาม การเสี่ ยงเช่นนั้น ก็ไม่ถึงกับต้อง
หวาดกลัวเหมือนกับภาพที่เธอวาดไว้ และเหนือสิ่ งอื่นใด เธอเข้าใจผิดในเรื่ องอวัยวะเพศของหญิงที่อาจ
ไม่สมดุลย์กบั ของเธอ ฉันคิดว่าเธอผิดอย่างแน่นอน เพราะไม่ปรากฎว่ามีแพทย์คนใดยืนยันในเรื่ องนี้ แม้
สักรายเดียว และไม่มีสามีคนใดปรารภเรื่ องนี้กบั แพทย์เลย เรื่ องราวที่เธอได้รับทราบก็ปราศจากมูลฐาน
เป็ นความคิดที่ปราศจากข้อเท็จจริ งเป็ นความคิดของมาร เพื่อยุยงให้เธอทาตามใจปรารถนาของมัน
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บัดนี้มาถึงวาระที่เราต้องพูดเรื่ องความรู ้สึกนึกคิดของหญิง เท่าที่เราพูดกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้ เรา
พูดกันเฉพาะความรู ้สึกนึกคิดของฝ่ ายชายเท่านั้น แท้จริ งแล้วหญิงเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งคิดมาก ในเรื่ องร่ วมรส
ทางเพศกับชายคนแรกที่เธอสละพรหมจารี ให้แก่เขา หญิงที่ได้ร่วมรสกับชายคนแรกในชีวติ ของเธอนั้น
เธอจะลืมเหตุการณ์น้ นั ๆ ไม่ได้เลย แม้วา่ จะเกลียดชายผูน้ ้ นั แล้วเลิกร้างกัน แต่งงานใหม่กบั ชายที่เธอรัก
ก็ตาม เธอก็ไม่อาจลืมชายคนแรกที่ได้พร่ าพรหมจรรย์ของเธอไปได้เลย และทานองเดียวกันชายหนุ่มที่
ได้ร่วมรสกับหญิงคนแรกในชีวติ ของเขา
ชายนั้นจะลืมเหตุการณ์สาคัญที่สุดในชีวติ ของเขาไม่ได้
เช่นเดียวกัน
มีบ่อยครั้งที่ฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่ องการร่ วมเพศมาก่อนเลย เพราะฉะนั้นจาเป็ น ที่ฝ่ายชายจะต้องรู ้จกั
การเหนี่ยวรั้งใจ เพื่อประโยชน์ดว้ ยกันทั้งสองฝ่ าย ชายจะต้องรับผิดชอบต่อฝ่ ายหญิง ในสายพระเนตร
ของพระเจ้าในเรื่ องนี้
เธอคงเห็นแล้วว่า การรู ้จกั เคารพความเป็ นพรหมจารี ของหญิงนั้น ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่ประเพณี
โบราณที่สืบต่อ ๆ กันมาเท่านั้น แต่กฎธรรมชาติของหญิงก็เรี ยกร้องความเป็ นธรรมในข้อนี้ดว้ ย
ชายจะต้องพิจารณา และรับผิดชอบต่อพรหมจารี ของหญิงด้วย หากฝ่ ายชายรู ้แน่นอนว่า
ประสบการณ์ร่วมเพศเป็ นอันตรายต่อหญิงที่ตนรัก ฝ่ ายชายก็ตอ้ งรู ้จกั การบังคับความใคร่ ของตนไว้ มิ
ให้กระทาอะไรเกินขอบเขต แม้โอกาสจะเปิ ดช่องทางให้กระทาก็ตาม หรื อยิง่ กว่านั้นฝ่ ายหญิงอาจเป็ น
ฝ่ ายยัว่ ยวน ชวนให้ชายกระทาการผิดนอกลู่นอกทางก็ดี แต่ฝ่ายชายจะต้องรู ้จกั บังคับตนเองเสมอจึงจะ
นับว่าเป็ นชายที่ชนะใจตนเอง
พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักเพื่อนบ้านของท่านเหมือนรักตนเอง” แต่เราจะรักเพื่อนบ้านจริ ง ๆ
ไม่ได้ถา้ เราไม่รักพระเจ้าเป็ นอันดับแรกในชีวิต และการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี้ กินความหมาย
รวมไปถึงการไม่ล่วงเกินสิ ทธิ ของหญิงก่อนการสมรสด้วย
แต่ชายหนุ่มหลายคนที่ทราบความจริ งข้อนี้ดี ก็ยงั อยากทดลองกับหญิงที่ชอบประพฤติตวั เช่นนี้
อยู่ และคิดว่าคงไม่เป็ นไร หากเธอปล่อยตัวปล่อยใจร่ วมรสกับผูห้ ญิงที่เธอไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วย
เธอก็จะพบกับประสบการณ์ที่หลอกลวงตนเอง เพราะเธอไม่ได้หญิงที่จะมาร่ วมชี วติ กับเธอ แต่เธอกลับ
ได้หญิงโสเภณี แทน การที่เธอหลอกลวงตนเองนี่ แหละ ต่อมาจะกลายเป็ นนิสัยยุง่ ยากที่แก้ไม่หายใน
ชีวติ สมรส
นักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “หากเธอได้ร่วมรสกับหญิงที่มีคุณค่าแก่ตวั เธอก่อนแต่งงาน
เธอก็ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ าลายหญิงคนนั้น แต่ถา้ หากเธอร่ วมรสกับหญิงที่ไร้คุณค่าสาหรับเธอ ก็เท่ากับว่า
เธอทาลายตัวเอง”
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สมัยโบราณ การลักลอบได้เสี ยกันก่อนแต่งงาน ต้องได้รับโทษอย่างรุ นแรงจากสังคม ฉันเกรง
ว่าบรรพบุรุษของเธอคงไม่ได้สอนในเรื่ องนี้ให้แก่เธอ พระประสงค์ของพระเจ้าย่อมดี บริ สุทธิ์ และ
ถูกต้องเสมอ พระเจ้าทรงรู้ถึงวิธีสร้างความสุ ขให้แก่เธอดีกว่าตัวเธอเอง พระองค์ไม่ได้ทรงกลอกลวง
เธอเลย ในการที่พระองค์ประสงค์จะให้เธอมีภรรยาเพียงคนเดียว
โดยเหตุน้ ี เองจึงเป็ นการไม่สมควรที่เธอจะร่ วมรสกับหญิงที่จะเป็ นภรรยาของเธอ ก่อนที่พระ
เจ้าจะพระราชทานให้จากพระหัตถ์ของพระองค์ในวันสมรส และไม่ควรร่ วมรสกับหญิงอื่นเลย
ชายหนุ่มทัว่ โลกต่างก็ปรารถนา ที่จะแต่งงานกับหญิงสาวพรหมจารี ดว้ ยกันทั้งสิ้ น แต่ใน
ขณะเดียวกันต่างก็ใคร่ ที่จะทดลอง “ชิม” หญิงอื่นเสี ยก่อนเสมอ เธอเห็นหรื อยังว่า เธอปฏิบตั ิขดั แย้งกับ
ความต้องการของเธอเอง เธอจะรู ้ได้อย่างไรว่า เมื่อเธอได้ทดลองคู่รักของคนอื่นแล้ว คู่รักของเธอจะไม่
มีใครอยากทดลองชิมเสี ยก่อนบ้าง
ฉันเคยแปลกใจอยูเ่ สมอว่า เหตุใดสามีภรรยาหลายคู่จึงไม่สามารถให้กาเนิดบุตรธิ ดาได้ แต่
สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งเท่าที่ฉนั รู ้ก็คือ คนหนุ่มสาวมักนิยมร่ วมรสกันก่อนแต่งงาน ซึ่ งเป็ นเหตุให้
กามโรคมีโอกาสแพร่ เชื้อโรคไปสู่ หนุ่ม ๆ สาว ๆ มากขึ้น เชื้อโรคเข้าไปทาลายรังไข่ หรื อไม่ทาลายท่อ
นาเชื้ออสุ จิของฝ่ ายชายจนหมดความสามารถที่จะมีบุตร บางที่แพทย์สมัยใหม่อาจช่วยได้บา้ งแต่ก็ไม่ใช่
ทุกราย และไม่แน่นอนเสมอไป
ตามปกติหญิงจะตั้งครรภ์ได้ ก็ต่อเมื่อไข่ของหญิงเคลื่อนตัวออกจากรังไข่ และได้ผสมกับเชื้อ
ของชาย ในระหว่าง วันที่สิบเก้าถึงวันที่สิบสี่ ก่อนระยะรอบประจาเดือนของหญิง ช่วงเวลาระยะนี้จึง
เป็ นเวลาที่เหมาะสาหรับการฟักตัวของไข่ให้กาเนิ ดเป็ นตัว แต่ก็อีกนัน่ แหล่ะ หญิงแต่ละคนย่อมมี
ลักษณะแตกต่างกัน และเธอจะทราบภาวะเช่นนั้น ได้ก็ต่อเมื่อเธอได้อยูก่ บั ภรรยาของเธอเป็ นเวลานาน
ๆ แต่การที่เธอจะทดลองก่อนแต่งงานชัว่ ประเดี๋ยวหนึ่งนั้น เธอจะไม่มีโอกาสทราบได้เลย
เมื่อเธอทราบระยะเวลา แห่งความหมุนเวียนในรอบเดือนของภรรยาแล้วเธอก็อาจ “ปรับปรุ ง”
ระยะเวลาของการมีบุตรได้ตามความต้องการ ทาให้สามารถหลีกเลี่ยงการมีบุตรถี่เกินไปได้ โดยเหตุน้ ี
พระเจ้าจึงไม่มีพระประสงค์จะให้ผชู ้ ายงดเว้นการ “อยูร่ ่ วม” กับภรรยาตลอดปี ตลอดชาติ แม้วา่ การรู ้
กาหนดเวลางดเว้นการร่ วมประเวณี กบั ภรรยาในระยะไข่สุกเช่นนี้ จะไม่ใช่มาตรการในอันที่จะป้ องกัน
การมีบุตร ได้อย่างเด็ดขาด แต่ก็มีส่วนช่วยไม่ให้ภรรยาตั้งครรภ์ถี่เกินไปได้มาก แต่ไม่วา่ ชายไม่
ปรารถนาที่จะมีบุตรมาก หรื อปรารถนาที่จะมีบุตรก็ตาม เขาก็ไม่ควรมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน แม้นนุษย์
จะมีความรู้ความสามารถ และมียาและเครื่ องมือที่จะช่วยเหลือหลายประการก็ตาม แต่เด็กที่เกิดมาก็
ยังคงเป็ นของประเสริ ฐซึ่ งพระเจ้าประทานให้แก่พ่อแม่อยูน่ นั่ เอง ถ้าพระเจ้ายังไม่ประทานบุตรธิ ดาให้
เลย ก็อย่าเพิ่งคิดว่าการมีบุตรเป็ นยอดปรารถนาของการแต่งงานเท่านั้น การมีชีวติ ร่ วมกันระหว่างสามี
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และภรรยา มีความหมายอย่างลึกซึ้ งในตัวของมันเอง และไม่เกี่ยวกับปั ญหาการมีบุตร แม้คู่สมรสจะไร้
บุตร เขาทั้งสองควรทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอื่นสาหรับเขา เช่นอาจมีความชื่นชมยินดีต่อการ
อุปถัมภ์บุตรบุญธรรมก็ได้ ฉันรู ้จกั สามีภรรยาหลายคู่ที่ไม่มีบุตร แต่ได้เลี้ยงบุตรบุญธรรม ซึ่ งพระเจ้าได้
อวยพรให้เขามีความสุ ขมาก
มีหญิงหลายคนกลัวการแต่งงาน เพราะหวัน่ เกรงว่าหากตนเป็ นหมันไม่อาจมีบุตรได้ สามีจะ
หันไปสนใจกับหญิงอื่นแทน บางทีความกลัวว่าจะไม่มีบุตร ก็อาจเป็ นเหตุให้เขาไม่สามารถมีบุตรได้
จริ ง ๆ โดยเหตุน้ ีเธอควรทาให้คู่รักของเธอรู ้วา่ เธอรักเขาเสมอไม่วา่ เขาจะมีบุตรหรื อไม่
ในวันสมรส เธอจะต้องสัญญากับพระเจ้าเพื่อภรรยาของเธอว่าอย่างนี้
“ข้าพเจ้านาย.... จะรับนางสาว..... ไว้เป็ นภรรยาของข้าพเจ้า และตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ข้าพเจ้า
จะรักทนุทนอม ให้เกียรติ ให้ความสุ ข และปกปั กรักษาหญิงผูน้ ้ ี อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่วา่ ยามเมื่อ
เขาสุ ขสบายหรื อยามเจ็บป่ วย ไม่วา่ ยามเมื่อเราร่ ารวย หรื อยากจน ข้าพเจ้าจะรักเขาและถนอมเขาไว้ดงั
ดวงใจ จนกว่าจะตายจากกัน
การตัดสิ นใจ ที่จะเลือกภรรยามีความสาคัญเป็ นอันดับที่สองรองลงมาจากการตัดสิ นใจรับเชื่อ
พระเยซู ว่าเป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของตน ขอให้พระเจ้าจงนาชี วติ ของเธอ
โดยความรักในพระคริ สต์
จากครู ของเธอ
โทรบิช
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ตาบล..................
4 เมษายน....................

เรียนท่ านอาจารย์ ทเี่ คารพ
คาสอนของอาจารย์ ในจดหมายฉบับที่แล้วนั้นล้วนแต่เป็ นความรู ้ใหม่สาหรับชีวติ ของผมจริ ง
ๆ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า การที่จะร่ วมรสกับหญิงที่เขาเชิญชวนผมนั้น จะเป็ นการทาผิดต่อฝ่ ายหญิง
ผมยังนึกแต่วา่ การที่ผมทาเช่นนั้น เป็ นการทาให้หญิงนั้นพอใจมากกว่า
เหตุใดหนอเมื่อก่อน ๆ นี้ จึงไม่เคยมีใครบอกผมเลย คุณพ่อและคุณแม่และครู อาจารย์ก็ไม่เคยมี
ใครบอกผม ผมจาได้วา่ ครั้งหนึ่งเมื่อผมเป็ นเด็กอยู่ มีอาจารย์คนหนึ่งสอนเรื่ องการทาผิดประเวณี ผมไม่
เข้าใจว่า การทาผิดประเวณี คืออะไร ผมจึงไปถามคุณพ่อ แต่น่าเสี ยดายที่คุณพ่อของผมไม่ได้สอนผมเลย
ในเรื่ องนี้ กลับหาว่าผมถามในสิ่ งที่ไม่สมควร เลยถูกตีแทนการอธิ บายและตอบคาถามของผม
เดี๋ยวนี้ ผมได้รับการลงโทษในเรื่ องที่ไม่มีใครเลยสอนผมมาก่อน และผมถูกคริ สตจักร
ภาคทัณฑ์ หลังจากที่ถูกภาคทัณฑ์ไว้ครบหกเดือนแล้ว ผมก็ยงั สงสัยว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษให้ผม
หรื อไม่ ผมทราบแล้วว่า การที่ผมรี บร้อนได้เสี ยกับหญิงที่เปิ ดโอกาสให้ผมนั้น ไม่ได้ช่วยให้ผมเข้าใจ
ผูห้ ญิงดีข้ ึนเลย แต่อาจารย์สอนว่าการแต่งงานกับหญิงใดจะต้องรู ้จกั เลือกหญิงที่ดี แต่ผมจะไปรู ้จกั หญิง
ที่ดีได้อย่างไร สถานที่แห่งใดบ้างที่ผมควรไป และไม่ควรไป สาหรับการเต้นรา อาจารย์คิดว่าเป็ นการ
สมควรหรื อไม่ ทาไมผูห้ ญิงจึงมักคิดว่า การที่มีผชู ้ ายมาเกี่ยวข้องกับเธอ เขาจะมาเกี่ยวข้องในเรื่ องเพศ
เท่านั้น
ประการสุ ดท้ายที่ท่านอาจารย์บอกว่า การสัมพันธ์กบั หญิงทางกายเท่านั้น ไม่พอที่จะช่วยให้
รู้จกั เลือกหญิงที่ดีได้ ถ้าอย่างนั้นจะมีอะไรเป็ นเครื่ องช่วยแนะแนวในการเลือกหญิงบ้าง และผมจะรู้ได้
อย่างไรว่า ผมรักเขาและเขาก็รักผมอย่างแท้จริ ง
ผมไม่มีอะไรจะเล่าให้อาจารย์ฟัง นอกจากจะถามและขอคาอธิ บายจากอาจารย์เท่านั้น หวังว่า
ท่านอาจารย์คงไม่หมดความอดทนกับผมนะครับ
โดยความเคารพ
แฟรนซิส
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เมือง............
15 เมษายน..................

แฟรนซิสศิษย์ รัก
เธอพูดถูกแล้วที่วา่ จาเป็ นต้องรู ้จกั คุน้ เคยกับหญิงมาก ๆ เสี ยก่อนแล้วจึงจะเลือกได้ไม่ผดิ แต่
เธอก็รู้อยูแ่ ล้วว่า ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของชาวพื้นเมืองที่น้ ียงั คงเข้มงวดตามแบบโบราณอยู่ ยาก
แก่การที่จะปฏิบตั ิเช่นนั้นได้ พวกเขาไม่ยอมรับในเรื่ องความรักของคริ สเตียน ไม่ยอมเข้าใจว่าในการ
สมรสกันนั้น ชายและหญิงต้องมีความรักใคร่ ให้แก่กนั และมีอิสระเสรี ในการเลือกคู่ครอง ด้วยเหตุน้ ี
เอง ในสมัยก่อนจึงมีการสมรสแบบ “คลุมถุงชน” กันมาก บิดามารดามักจะเข้มงวดกวดขันในเรื่ องนี้
อย่างเคร่ งครัด เขามักจะหมั้นหมายคู่ชีวติ ให้แก่บุตรของเขา นับตั้งแต่แรกเกิด หรื อก่อนเกิดเสี ยด้วยซ้ า
เรื่ องประเพณี “คลุมถุงชน” นี้ กาลังจะค่อย ๆ หมดไป ฉันเชื่อว่าถึงวาระแล้ว ที่คนยุคนี้จะเริ่ ม
ก้าวไปสู่ ประเพณี ใหม่ ซึ่ งสามารถทาให้คู่ผวั ตัวเมียมีความสุ ขในการครองเรื อน ด้วยความสมัครใจของ
แต่ฝ่าย โดยการจัดให้หญิงชายมีโอกาสพบปะสังสรรค์กนั มากขึ้น ในวิธีที่ไม่เป็ นภัยต่อทางเพศ เพื่อให้
เขาได้มีโอกาสศึกษาชีวติ รู ้จกั เคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน เช่นที่คริ สตจักร ที่โรงเรี ยนสหศึกษา ในการ
อบรมเยาวชน ค่ายบริ การระหว่างปิ ดภาคเรี ยน และวิธีอื่น ๆ อีก ในอันที่จะช่วยให้ชายหญิงรู ้จกั กันมาก
ขึ้น เป็ นการสมควรที่คริ สตจักรจะเอาใจใส่ และแนะแนวการครองเรื อนแก่เยาวชนทั้งที่อยูใ่ นเมือง และ
ในหมู่บา้ นทัว่ ๆ ไป โดยตั้งศูนย์อบรมเยาวชน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ดีกว่าที่เทศนาเรื่ องการทาผิด
ประเวณี แต่อย่างเดียว
คาถามที่วา่ สถานที่แห่งใดที่เธอควรไป และไม่ควรไปนั้น ข้อนี้จะให้คาตอบที่แน่นอนตายตัว
ลงไปไม่ได้ เพราะต้องแล้วเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นเรื่ องการเต้นราและราวง เธอจะต้อง
ใช้การวินิจฉัยของเธอเองว่าควรไป หรื อไม่ควรประการใด ทั้งนี้จะต้องมองให้เห็นถึงผลของการนั้น ๆ
ว่า จะเป็ นอันตราย หรื อเป็ นทางนาเราไปสู่ ภยั อันตรายหรื อไม่ สิ่ งใดที่เมื่อเราทาแล้วจะเป็ นบ่วงผูกมัด
ตัวเรามิให้ดิ้นหลุด ก็จงหลีกเลี่ยงเสี ย นายตารวจชั้นผูใ้ หญ่ชาวต่างประเทศผูห้ นึ่งกล่าวว่า “การเต้นราคือ
การเร้าอารมณ์ทางเพศ และเป็ นต้นเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรม”
จงพูดกับตัวเธอเองอย่างนี้ก็แล้วกันว่า “ฉันจะไม่ไปในที่ ๆ ฉันไม่อยากให้คนที่ฉนั รักและนับ
ถือมากที่สุดเห็นฉันเข้าไป”
การทาความรู ้จกั กับมิตรสหาย วิธีที่ปลอดภัยก็คือการรู ้จกั กันเป็ นหมู่เป็ นคณะ ทั้งชายทั้งหญิง
ปะปนกันคราวละหลาย ๆ คนพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่แยกกันเป็ นคู่ ๆ จงเก็บความปฏิพทั ธ์ของเธอไว้สาหรับ
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คู่รักของเธอเท่านั้น และความรักที่แท้ ย่อมไม่ทาสิ่ งที่น่าอับอายขายหน้ามาสู่ คนที่ตนรัก ระวังอย่าใช้มือ
จับหรื อแตะต้องหญิงในทางที่ไม่สมควรจงระวังรักษาการใช้มือให้สะอาดในเรื่ องนี้
การที่หญิงโดยมากมักตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่า ถ้าอยูก่ บั ชายตามลาพัง ชายนั้นมักไม่ซื่อและ
ซุ กซนกับตัวเสมอเพราะว่าชายหนุ่มประเภทที่กล่าวนี้ไม่เข้าใจ และมองไม่เห็นเหตุผลอื่นใด ในการพบ
กับหญิงสาวตามลาพัง นอกจากเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศ ฉะนั้นการที่เธอจะทาให้หญิงสาวไว้วางใจ
เธอได้ เธอจะต้องไม่ประพฤติในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรดังที่วา่ นี้ ฉันคิดว่าถ้าเธอเป็ นคนดีพอ แม้หญิงที่
ไม่เคยสนใจกับชายนัก ก็คงไม่รังเกียจในการที่คบหากับเธอ ซึ่ งย่อมเป็ นหนทางที่เธอจะทาตนให้เป็ นที่
เชื่อถือ และเอาชนะจิตใจเขาได้ในที่สุด
ถูกต้อง วันหนึ่งเธอจะต้องเลือกคู่ครองซึ่ งเธอจะเลือกแบบสุ่ มสี่ สุ่มห้าไม่ได้ เพราะเมื่อแต่งงาน
แล้วจะหย่าร้างกันไม่ได้ พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้การสมรสอยูก่ ินร่ วมกันด้วยความสุ ขไม่มีการหย่า
ร้างหรื อพรากจากกัน เว้นไว้แต่ความตายเท่านั้น พระเยซูตรัสว่า “เขาทั้งสองจะไม่เป็ นสองต่อไป แต่จะ
เป็ นเลือดเนื้ ออันเดียวกัน” “เหตุฉะนั้นซึ่ งพระเจ้าได้ผกู พันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทาให้พรากจากกันเลย
เพื่อเป็ นการแนะแนวในการเลือกคู่ ฉันขอแนะนาเธอดังนี้
1. ประการแรก คือเรื่ องความเชื่อ จากจดหมายฉบับที่แล้วของเธอ ทาให้ทราบว่าการอภัยโทษมี
ความหมายต่อชีวิตของเธอมาก นัน่ หมายความว่าเธอจะมีชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากพระเยซูไม่ได้ ฉะนั้น
คาถามแรกที่เธอจะใช้ในการเลือกคู่ครองควรเป็ นดังนี้ “หญิงคนนั้นเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่” “ข้าพเจ้าจะ
ร่ วมใจอธิ ษฐานกับหญิงคนนั้นได้หรื อไม่” หากหญิงที่เธอรักนั้น มิได้มีชีวิตในพระคริ สต์เช่นเดียวกับ
เธอแล้ว ฉันก็ไม่ทราบว่าเธอจะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเขาได้อย่างไร ฉันเชื่ อว่าเธอคงไม่ตอ้ งการแต่งงาน
กับหญิงที่มีความรักของพระเยซูคริ สต์เป็ นแน่ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในหลักความเชื่อเป็ น
สิ่ งจาเป็ นและสาคัญยิง่ เพราะเป็ นหลักประกันความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว
2. เธอควรจะถามตัวเองว่า เธอรักเขาหรื อไม่และการที่จะรู ้ได้วา่ เธอรักเขาจริ งจังหรื อไม่ก็อาจ
สังเกตได้จากความรู ้สึกดังต่อไปนี้ ถ้าเธอรักเขาจริ ง เธอจะรู ้สึกว่าเธอจะมีชีวติ อยูไ่ ม่ได้ถา้ ปราศจากเขา
รู ้สึกว่าจิตใจของเธอปวดร้าวที่สุด ในเมื่อเธอกับเขาต้องพรากจากกัน หญิงผูน้ ้ นั จะมาอยูใ่ นความคิด ใน
สมอง ในโครงการชี วติ ของเธอ และภาพของเขาจะอยูใ่ นความฝันของเธอตลอดเวลานอกจากนั้นเธอจะ
รู ้สึกว่า ความสุ ขของหญิงนั้นสาคัญเท่า ๆ กับความสุ ขของเธอเอง ถ้าเธอมีความรู ้สึกดังกล่าวนี้ก็แสดงว่า
เธอรักผูห้ ญิงนั้นอย่างแท้จริ ง ในทานองเดียวกัน หญิงนั้นจะหมัน่ เขียนจดหมายถึงเธอบ่อย ๆ พยายามทา
ทุกสิ่ งทุกอย่างให้เธอพอใจ และจะมาพบเธอเท่าที่โอกาสอานวยโดยไม่ผดิ ประเวณี และเหนือสิ่ งอื่นใด
ถ้าหญิงนั้นตัดสัมพันธ์กบั ชายอื่นทั้งหมด และหันมาสนใจเฉพาะเธอคนเดียวเท่านั้น นัน่ แสดงว่าหญิงผู ้
นั้นรักเธออย่างจริ งใจ
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3. การที่เธอปรารถนาหญิงคนหนึ่งคนใด มาเป็ นภรรยาของเธอนั้น เธอจะต้องมีความรักต่อเขา
ฉันชายหนุ่มที่มีต่อคนรัก มิใช่รักหรื อเอ็นดูอย่างน้องสาวเพราะการแต่งงานกันนั้น นอกจากเขาจะมี
ความสัมพันธ์ต่อเธอในฐานะภรรยาของเธอแล้ว เขายังต้องเป็ นมารดาของบุตรของเธอด้วย เธอจะต้อง
ไตร่ ตรองให้รอบคอบและถามตนเองว่า หญิงที่เธอหมายปองนั้น เหมาะสมที่จะเป็ นมารดาของบุตรของ
เธอหรื อไม่ เป็ นกุลสตรี และเป็ นแม่ศรี เรื อนตามที่เธอปรารถนาหรื อไม่ เพราะสตรี บางคนสวยแต่เฉพาะ
รู ปกายเท่านั้น
แต่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีงามอย่างอื่นเลยซึ่ งย่อมจะไม่ตรงกับจุดหมายของเธอ
ใน
ขณะเดียวกันฝ่ ายหญิงก็ควรจะถามตนเองว่า ตนพร้อมหรื อยังที่จะมอบกายใจให้แก่ชายผูน้ ้ นั ตนพร้อม
หรื อยังที่จะเป็ นแม่ของบุตรของเขา ฉันคิดว่าฝ่ ายหญิงก็คงไม่ปรารถนาที่จะให้ผทู ้ ี่จะมาเป็ นบิดาของ
บุตรของหล่อน เป็ นคนขี้เมา มีชีวติ เหลวแหลก ตระหนี่ถี่เหนี่ยวเกินไป หรื อเป็ นคนขี้เกียจไม่ยอม
ทางาน
4. ประการสุ ดท้าย ที่เธอจะต้องพิจารณาก็คือความประพฤติ และกิริยามารยาทของสตรี ที่เธอ
จะแต่งงานด้วยว่า สมเป็ นกุลสตรี หรื อไม่ ตลอดจนรสนิยม นิสัยใจคอ การศึกษา และความสามารถของ
เขาด้วยว่าพอที่จะเป็ นคู่ชีวิตที่ดี สามารถแบ่งเบาภาระการงานและร่ วมทุกข์รวมสุ ขกับเธอได้เพียงใด
สาหรับเธอนั้นฉันขอแนะนาให้เลือกหญิงที่มีความรู ้ไว้เป็ นที่ดีที่สุด เพราะจะได้ช่วยกันขบคิดแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับการงานบ้าง ข้อนี้นบั ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น และสาคัญอย่างยิง่ ยวด จงจาไว้วา่ ความรักที่แท้จริ ง
นั้น ย่อมมีการสนทนาปราศรัยปรึ กษาหารื อกัน ส่ วนความรักที่ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน หรื อสนทนาปราศรัยกันไม่รู้เรื่ อง ความรักนั้นจะค่อย ๆ โรยราไปในที่สุด
นอกเหนือจากข้อแนะนาดังได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัญหาที่เธอจะต้องถามตัวเองอีกบ้างเล็กน้อย
เช่นปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพ พื้นฐานทางสังคมและอายุ โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ฝ่ ายชายควรมีอายุมากกว่าฝ่ ายหญิง
เล็กน้อย แพทย์บางคนแนะนาว่า อายุที่เหมาะแก่การแต่งงานคือชายยีส่ ิ บห้าปี ส่ วนหญิงยีส่ ิ บเอ็ดปี
อย่าแต่งงานเพียงเพื่อทาให้พ่อแม่ หรื อพี่นอ้ งในครอบครัวของเธอพอใจอย่างเดียว อย่าให้หญิง
เป็ นอุปกรณ์ชีวิตของเธอ แต่จงให้หญิงนั้น เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างสาหรับเธอ หรื อจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ จง
รักภรรยาก็เพื่อความสุ ขของเขาเอง โดยไม่หวังผลประโยชน์อนั ใด จากเขาแต่ฝ่ายเดียว
เท่าที่ฉนั เขียนมาอย่างยืดยาวนี้ ก็ดว้ ยความหวังดีต่อเธอเท่าที่เพื่อนมนุษย์จะพึงมีต่อกัน เป็ น
เพียงทรรศนะของมนุษย์เท่านั้น มิใช่ทรรศนะของพระเจ้า แต่เธอจะต้องรู ้ดว้ ยว่าการสมรสเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
เสี่ ยงและผจญภัยมาก เต็มไปด้วยสิ่ งที่ไม่รู้และคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น เพราะการสมรสเป็ นเรื่ อง
ละเอียดอ่อน ซึ่ งเธอต้องอาศัยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะผ่านการแต่งงานนี้ได้โดย
ปลอดภัยและราบรื่ น

29

หรื อพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจ้าจะต้องเป็ นผูน้ าที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของเธอ ฉะนั้นจงให้พระ
เจ้าเป็ นผูท้ รงนาในการเลือกภรรยาของเธอ
ตราบใด ที่เธอยังไม่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้า พระเจ้าก็อาจไม่นาวิถีชีวติ ของเธอได้ การที่
เราละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า เป็ นการแยกตัวเราเองออกจากพระเจ้า โทรศัพท์ที่สายขาด ย่อมไม่
สามารถพูดติดต่อกันได้ฉนั ใดความบาปก็ทาให้เราขาดการติดต่อกับพระเจ้าฉันนั้น
เราจาเป็ นต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุ งชี วติ ของเราให้ดีดงั เดิม เราจึงจะติดต่อและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า
การที่จะได้รับอภัยโทษจากพระเจ้านั้นไม่ใช่ง่ายอย่างที่เธอคิด คือมิใช่วา่ เมื่อพ้นกาหนดหก
เดือนที่เธอถูกคริ สตจักรภาคทัณฑ์แล้ว เธอจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าทันที พระคุณของพระเจ้า
ไม่ใช่ราคาถูก ๆ แต่เป็ นของที่มีค่ามาก การที่เธอจะได้รับการอภัยบาปนั้นเธอจาต้องสิ่ งสานึกใน
ความผิดบาปของเธอเอง และต้องกลับใจใหม่อย่างจริ งใจ ข้อนี้จึงยากยิง่ กว่าการถูกทาโทษไม่ให้ร่วมใน
พิธีศีลมหาสนิทเสี ยอีก
การที่คริ สตจักรมีระเบียบวินยั และบทลงโทษต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าคริ สตจักร
ไม่ได้ยนิ ดีหรื อเห็นด้วยกับการประพฤติเช่นนั้นเลย ระเบียบวินยั จะนามาใช้แทนการกลับใจใหม่ไม่ได้
และแท้จริ งการรักษาวินยั ก็ไม่ใช่เป็ นการลงโทษแต่ประการใด
เพราะพระเจ้าไม่เคยเปิ ดโอกาสให้
คริ สตจักร มีหน้าที่ลงโทษเพราะความบาปเลย เพราะการทาเช่นนั้น เป็ นการหมิ่นประมาทพระเยซู
คริ สต์ผซู ้ ่ ึ งได้รับโทษแทนเราแล้ว โดยการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน “เขาผู้นั้นถูกเจ็บเป็ นบาดแผล ก็
เพราะการล่ วงละเมิดของพวกเรา
และถูกฟกซ้าก็เพราะความอสัตย์ อธรรมของพวกเราการลงโทษ
เพื่อให้ เกิดความสุขแก่ พวกเรา ไปตกอยู่กับเขาผู้นั้นและที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยน
ของเขาผู้นั้น” (อิสยาห์ 53:5)
พระเจ้าทรงไถ่เราให้พน้ จากความผิดบาป
ด้วยราคาอันสู งมาก
กล่าวคือพระองค์ได้
พระราชทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาเป็ นค่าไถ่โทษแทนเรา
ฉันอยากจะแนะนาให้เธออ่านพระธรรมสดุดี บทที่ 32 อย่างช้า ๆ หลาย ๆ ตลบ เพราะว่าพระ
ธรรมบทนี้ เปิ ดเผยถึงความลี้ลบั เกี่ยวกับชีวติ คริ สเตียนประการหนึ่งคือการกลับใจใหม่ของเรา กับการ
ทรงนาของพระเจ้า ดาวิดได้เขียนไว้ตอนหนึ่งดังนี้วา่ “เมื่อข้ าพเจ้ าไม่ แจ้ งบาปของข้ าพเจ้ า ร่ างกายของ
ข้ าพเจ้ าก็ร่วงโรยไป” และยังพูดต่อไปว่า “ข้ าพเจ้ าสารภาพบาปของข้ าพเจ้ าต่ อพระองค์ ” พระเจ้าทรง
ตอบว่า “เราจะแนะนาและสอนเจ้ าถึงทางที่ เจ้ าควรจะเดินไป”
ฉันทายล่วงหน้าไว้วา่ จดหมายฉบับต่อไปเธอคงจะถามว่า “ผมจะเกิดใหม่ได้อย่างไร?” และนี่
เป็ นปั ญหาใหญ่ที่สุดในชี วติ ที่ทุกคนควรจะถามตนเอง เพราะคาตอบข้อนี้คลุมไปถึงคาตอบของปั ญหา
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อื่นแทบทุกข้อ แต่เรื่ องนี้ฉนั ต้องพูดกับเธอเองจึงจะเข้าใจ ฉันไม่อาจให้รายละเอียดแก่เธอทางจดหมาย
ได้ ขอให้เธออ่านพระธรรมยอห์นบทที่สามอย่างละเอียด เพื่อให้รู้วา่ นิ โกเดโมได้กลับใจอย่างไร
พร้อมกับจดหมายฉบับนี้ ฉันได้สั่งธนาณัติค่าเดินทางมาด้วยแล้ว ขอให้เธอเดินทางมาหาฉันให้
ได้ ฉันยินดีตอ้ นรับเธอเสมอ
จากพี่นอ้ งในพระคริ สต์
โทรบิช
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ตาบล.....................
2 พฤษภาคม ค.ศ...............

เรียนท่ านอาจารย์ ทรี่ ักในพระคริสต์
ผมได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเรี ยบร้อยแล้ว ด้วยความปลอดภัยทุกประการ
ก่อนอื่น ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผมอย่างมากมาย
ผมขอรับว่าตอนแรกผมลังลงใจไม่กล้าที่จะไปพบท่านอาจารย์ ทั้งนี้เพราะความละอายใจ และ
หวาดหวัน่ ต่อการที่จะต้องเผชิญกับอาจารย์ผหู ้ วังดีและมีพระคุณต่อผมนัน่ เอง แต่ดว้ ยการหนุ นน้ าใจ
ของอาจารย์ จึงทาให้ผมตัดสิ นใจเดินทางไปพบอาจารย์ในที่สุด
เมื่อได้พบอาจารย์แล้ว แทนที่จะทาให้ผมรู ้สึกหวัน่ กลัวดังที่ผมคิดไว้กลับได้รับความอบอุ่น
และสบายใจเป็ นที่สุด ในการนี้มีสิ่งที่ทาให้ผมประหลาดใจ และประทับใจมากสองประการคือ ประการ
แรก ผมไม่มีความรู ้สึกดังว่ากาลังเผชิญกับผูพ้ ิพากษาเลย หากแต่มีความรู ้สึกว่ากาลังอยูก่ บั เพื่อนมนุษย์ผู ้
ร่ วมทาบาปเช่นเดียวกัน และมีฐานะเท่าเทียมกัน ในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ ีผมจึงกล้าพูด
กับท่านอาจารย์ เกี่ยวกับความเหลวแหลกของผมในอดีต และเมื่อได้พดู แล้วก็ทาให้ผมเบาใจและสบาย
ใจขึ้นมาก เรื่ องชาวนาซึ่ งสารภาพว่าเขาขโมยเชื อกเส้นหนึ่งแต่เขาไม่ได้รับสารภาพว่า เชือกเส้นนั้นมี
แพะผูกติดอยูด่ ว้ ยซึ่ งอาจารย์เล่าให้ฟังนั้น สะดุดใจผมอย่างยิง่ ทีเดียว เพราะโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ไม่มี
มนุษย์คนใดที่จะสารภาพถึงความผิดบาปอันร้ายแรงของตนอย่างง่ายนัก
เขาจะสารภาพก็เฉพาะแต่
ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น แม้แต่ผมเองก็เช่นเดียวกัน
แต่ท่านอาจารย์ ได้ช่วยทาให้ผมรับสารภาพบาปทั้งหมด จนผมรู ้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมเป็ นคนใหม่
จริ ง ๆ
ประการที่สอง ซึ่ งทาให้ผมประหลาดใจมากก็คือท่านอาจารย์ไม่เคยสะดุง้ ตกใจ เมื่อผมสารภาพ
เรื่ องความบาปร้ายแรงของผม และอาจารย์ไม่เคยซักถามผมในทางที่จะทาให้ผมสะดุดกระดากเลย ทา
ให้ผมมีอิสระและใจกล้าที่จะรับสารภาพทุก ๆ สิ่ ง อนึ่งการสนทนาของเราในวันนั้นไม่ได้มุ่งอยูท่ ี่
ความคิดผิดของผมเป็ นจุดใหญ่ กลับพูดถึงการอภัยบาป ในการผิดพลาดที่ผมได้ทามาแล้วเท่านั้น
มีเรื่ องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจคือเรื่ องที่วา่ การที่ผมจะโทษตัวเอง ด้วยการทรมานร่ างกายโดยวิธี
ต่าง ๆ นั้นจะไม่ทาให้ผมได้รับการอภัยโทษได้เลย เนื่องด้วยพระเยซูได้ทรงแบกเอาความทุกข์และรับ
เอาความเศร้าโศกของผม ตลอดจนโทษทันฑ์แห่งการล่วงละเมิดของผม ไปหมดสิ้ นแล้ว พระองค์จะ
บันดาลให้ผมรับความสุ ขใจ ผมเคยคิดเสมอว่าหากจะให้ผมรับโทษทนทุกข์เสี ยเอง บางทีจะทาให้ผม
เป็ นสุ ขมากกว่านี้ และการกระทาดังกล่าวนี้ก็มิใช่เพื่อขอรับการอภัยโทษ หากแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าผม
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ได้กลับใจใหม่แล้วจริ ง ๆ แต่ทา่ นอาจารย์บอกว่าการคิดหรื อกระทาเช่นนั้น แทนที่จะเป็ นผลดี กลับจะ
เป็ นความหยิง่ จองหองไป ฉะนั้นผมจะเชื่ อตามอาจารย์ที่วา่ พระเจ้าทรงกระทุก ๆ สิ่ งสาหรับผมแล้ว
ผมไม่อาจลืมวาระที่เราได้ร่วมใจกันอธิ ษฐาน และท่านอาจารย์ได้หนุนน้ าใจผม โดยอ้างข้อ
พระธรรมอิสยาห์ 43: 1 ซึ่ งว่า “อย่ ากลัวเลย เพราะเราไถ่ ค่าตัวเจ้ าแล้ วเราได้ เรี ยกเจ้ าตามชื่ อของเจ้ า เจ้ า
เป็ นคนของเรา” และยอห์น 8:36 ซึ่ งว่า “เหตุฉะนั้นถ้ าพระบุตรนั้นจะกระทาให้ ท่านเป็ นไทย ท่ านก็จะ
เป็ นไทยจริ ง ๆ
ท่านอาจารย์พดู ถูกครั้งว่า ผมจะเป็ นไทยโดยตัวเองไม่ได้ ผมเองอยากเป็ นคริ สเตียนที่ดีเสมอ
แต่ระหว่างนั้นผมไม่มีความมัน่ ใจเลยว่า ผมได้รับการอภัยโทษแล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมมัน่ ใจแล้วว่า พระเจ้า
ทรงนิ รโทษบาปของผมอย่างแท้จริ ง
ท่านอาจารย์ครับ ระหว่างที่ผมเดินทางกลับบ้านนั้นผมได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าปิ ติยนิ ดีเป็ น
ที่สุด ผมรู ้สึกดีใจมากจนจิตใจแทบจะไม่อยูก่ บั เนื้ อกับตัว คือว่าผม.... ผมได้พบหญิงที่ถูกใจผมเข้าแล้ว
ละครับ
มันอาจจะเป็ นเรื่ องไร้สาระสักหน่อยที่จะเล่าเรื่ องนี้ให้อาจารย์ทราบ แต่ขอให้ผมพูดสักหน่อย
เถิดครับ เพราะเป็ นครั้งแรกในชีวติ ของผมทีเดียว ที่ได้พบหญิงซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งตาต้องใจผมเช่นนี้ เธอเป็ น
ดังราชินีในฝันของผมทีเดียวดูเหมือนว่า เธอจะดึงเอาความสนใจความรู ้สึกนึกคิดทั้งหมดของผมไว้ได้
อย่างไม่น่าเชื่อ ผมไม่อาจสรรหาถ้อยคาใด ๆ มาบรรยายถึงลักษณะท่าทางกิริยามารยาท และ
ความสามารถของเธอไว้ในที่น้ ีได้ นอกจากจะสรุ ปสั้น ๆว่า ผมได้พบผูห้ ญิงที่ผมปรารถนา จะได้ไว้เป็ น
คู่ชีวติ ของผมแล้วละครับ ผมอยากเห็นหน้าท่านอาจารย์เหลือเกิน และผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ก็คงรู ้สึก
แปลกใจไปกับผมด้วย
เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ผมได้ไปเยีย่ มเยียนอาจารย์แล้ว เป็ นเรื่ องแปลกสาหรับผม
มาก เป็ นได้ไหมครับ ที่พระเจ้าทรงนาผมให้ไปพบกับประสบการณ์เช่นนี้ ท่านอาจารย์ก็เคยแนะนาว่า
เมื่อจัดแจง “ต่ อสายโทรศัพท์ ” กับพระเจ้าเรี ยบร้อยแล้ว ผมก็อาจได้รับการนาจากพระเจ้า แต่ทาไมจึง
รวดเร็ วอย่างนั้นเล่าครับ และทาไมทุกอย่างจึงช่างเหมาะเหลือเกิน พระเจ้าประทับอยูใ่ กล้ชิดผมขนาดนี้
ทีเดียวหรื อ ผมตกใจมากครับ เนื้อตัวสั่นไปหมด
จากศิษย์ที่มกั งง
แฟรนซิส
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เมือง......................
6 พฤษภาคม ค.ศ......................

ถึงศิษย์ รักทีม่ กั งง
ฉันดีใจมาก ที่ได้อา่ นจดหมายฉบับล่าสุ ดของเธอฉันขอแสดงความยินดีที่เธอมีมิตรใหม่ ถ้าฉัน
เข้าใจไม่ผดิ ฉันคิดว่าเธอคงรักหญิงคนนั้นเข้าแล้ว ฉันขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
บันดาลให้เธอประสบเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นนั้น พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของฉันเพื่อเธอแล้ว
จริ งทีเดียว ฉันคิดว่าการที่เธอได้พบหญิงคนนี้คงเป็ นผลเนื่องมาจากความเชื่ อของเธอ ที่มีต่อ
พระเจ้านัน่ เอง พระเจ้ามักจะไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราทันที ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ตอ้ งการทดลอง
ความเชื่อของเรา เพื่อสอนให้เรามีความอดทน ถ้าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเธออย่างรวดเร็ วและ
ชัดเจนเช่นนั้น ก็เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่หนุนใจเธอ ในขั้นแรกที่เธอกาลังจะก้าวไปสู่
ชีวติ ใหม่ และพระองค์มีพระประสงค์ที่จะสอนบทเรี ยนให้เธอบางประการนัน่ เอง พระองค์ทรงทางาน
ในตัวเธอโดยไม่หยุดหย่อนและทรงอยูใ่ กล้ชิดเธอเสมอ
เธอทาให้ฉนั อยากถามเสี ยแล้วซิ วา่ หญิงคนที่เธอพูดถึงนั้นเป็ นใคร อยูท่ ี่ไหน เล่าให้ฉนั ฟัง
อย่างละเอียดได้ไหมว่า เธอไปรู ้จกั มักคุน้ กับแม่เทพธิ ดาของเธอเข้าได้อย่างไร เขารักเธอด้วยหรื อเปล่า
เธอได้ติดต่อทาบทามกับพ่อแม่ของเขาหรื อยัง จะให้ฉนั เป็ นผูท้ าพิธีสมรสให้เธออย่างนั้นหรื อ ฉันจะ
เริ่ มเตรี ยมคาปราศรัยในวันทาพิธีแต่งงานได้หรื อยัง
หวังว่าคงได้รับคาตอบจากเธอในไม่ชา้ นี้
จากครู ที่อยากรู้เรื่ องของเธอ
โทรบิช
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ตาบล..............
3 มิถุนายน ค.ศ..............

เรียนท่ านอาจารย์ ทเี่ คารพ
นับตั้งแต่ผมได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์ จนกระทัง่ บัดนี้เป็ นเวลาร่ วมสี่ สัปดาห์แล้ว ท่าน
อาจารย์อย่าเพิม่ เตรี ยมคาปราศรัยในพิธีแต่งงานของผมเลย
เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้ว กว่าผมจะมีโอกาสแต่งงานก็คงอีกนาน หรื ออาจจะไม่ได้แต่งงานเลยก็ได้
เวลานี้ผมกลุม้ ใจจนบอกไม่ถูก ทุกสิ่ งทุกอย่างดูมืดมนไปหมด ก่อนอื่นขอให้ผมเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับหญิงที่ผมรักนั้นเสี ยก่อน
คือผมได้พบเธอบนรถประจาทาง
ระหว่างที่ผมเดินทางกลับไปบ้านหลังจากได้เยีย่ มท่านอาจารย์แล้ว รถคันที่ผมโดยสารนั้นแน่นมาก ผม
และเธอต่างไม่มีที่นงั่ ต้องยืนไปตลอดทางทีแรกผมเห็นเธออุม้ เด็กอยู่ ผมนึกว่าเป็ นบุตรของเธอเสี ยอีก
แต่ในตอนหลังจึงทราบว่าเป็ นหลานของเธอ จากการที่ผมและเธอยืนอยูใ่ กล้ ๆ กันและรถแล่นผ่านทาง
โค้งบ่อย ๆ ทาให้ร่างกายของเราเซไปชนกันหลาย ๆ ครั้ง เราจึงมีโอกาสพูดจาปราศรัยกันบ้าง โดยคุย
กันเรื่ องดินฟ้ าอากาศและเรื่ องราวต่าง ๆ นานา ผมบอกไม่ถูกหรอกครับว่า ความประทับใจที่ผมมีต่อเธอ
นั้นเป็ นอย่างไร บอกได้แต่วา่ เธอไม่เหมือนหญิงคนใดที่ผมเคยพบมาก่อนเลย เธอเป็ นคนพูดจาเปิ ดเผย
แต่ในขณะเดียวกันก็รู้จกั ไว้ตวั และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ผมบอกตรง ๆ ว่า ผมรู ้สึกชอบพอเธอมาก
และมิได้มีจิตอกุศลต่อเธอในทางที่ไม่ดีไม่งามเลย
เมื่อรถมาถึงทางแยกที่เธอจะต้องลง เธอได้ขอร้องให้ผมส่ งกระเป๋ าเดินทาง และชะลอมบรรจุ
ของเบ็ดเตล็ดให้เธอ แต่พอเธอก้าวลงจากรถ คนขับก็รีบออกรถทันที ผมต้องขอร้องคนขับตั้งเกือบห้า
นาทีกว่าเขาจะหยุดรถให้
ผมตัดสิ นใจลงกลางทาง เพื่อนาสิ่ งของซึ่ งเป็ นสมบัติของหญิงผูน้ ้ นั ไปให้เธอ มีกระเป๋ าเดินทาง
สองใบและชะลอมใส่ ของอีกหนึ่งชะลอม ผมหอบหิ้ วสิ่ งของเหล่านี้ เดินย้อนกลับประมาณยีส่ ิ บนาที ก็
พบเธอยังอุม้ เด็กน้อย ยืนอยูข่ า้ งทางตรงที่เธอลงจากรถนัน่ เอง ทั้งเธอและเด็กต่างกาลังร้องไห้
รถคันนั้นเป็ นรถเที่ยวสุ ดท้ายสาหรับวันนั้น ผมจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นเธอจึงได้
เชิญผมให้คา้ งคืนอยูท่ ี่บา้ นของเธอซึ่ งอยูใ่ นหมู่บา้ น ห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณสามกิโลเมตร
นับเป็ นประสบการณ์ที่น่าประหลาดอยูม่ าก เธออุม้ เด็กน้อยอีกมือหนึ่งหิ้วชะลอม ส่ วนผมหิ้ว
กระเป๋ าสองใบ เมื่อเราไปถึงหมู่บา้ น แทบทุกคนในที่น้ นั ต่างพากันมองอย่างประหลาดใจ
ผมได้รับการต้อนรับ จากบิดามารดาของเธออย่างเย็นชา ทั้งนี้คงจะเป็ นเพราะความเข้าใจผิด
นัน่ เอง ผมรู ้สึกใจคอไม่ดีเลย จนเธอต้องอธิ บายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บรรยากาศจึงค่อยยังชัว่ ขึ้น
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ผมนาเอาปั ญหาของท่านอาจารย์ มาถามตนเองหลายครั้งและก็ได้รับคาตอบว่า “ใช่แล้ว” ทุก
ครั้งเธอเป็ นคริ สเตียน เป็ นนักเรี ยนฝึ กหัดครู ผมนึกไม่ออกว่าจะมีใครอื่นที่จะเป็ นมารดาของลูกของผม
ได้ดีกว่าหญิงคนนี้ เธอมีอายุอ่อนกว่าผมเพียงเล็กน้อยและมีสุขภาพสมบูรณ์ และเป็ นกันเองกับผมเป็ น
อย่างดี แม้เราจะไม่ได้พดู กันถึงเรื่ องความรัก แต่สายตาของเธอก็แสดงออกให้ผมรู ้อย่างชัดเจน
ผมกลับบ้านในวันรุ่ งขึ้น บิดามารดาของเธอสุ ภาพมาก แต่ไม่พดู จาอะไรกับผมเลย
ต่อจากนั้นเราได้เขียนจดหมายโต้ตอบกันแทบทุกวัน ผมได้สอดจดหมายของเธออันเป็ นฉบับที่
ผมท่องจนขึ้นใจมาให้ท่านอาจารย์ดูดว้ ย กรุ ณาส่ งจดหมายฉบับนี้กลับคืนมาให้ผมโดยเร็ วนะครับ ท่าน
อาจารย์คงเห็นแล้วว่าเธอมีความจริ งจังต่อผมอย่างไร ระหว่างนั้นผมมีความสุ ขมาก และในสมองของ
ผมมีแต่โครงการหลายอย่าง
แต่แล้ววันหนึ่งเธอส่ งข่าวมาว่า บิดามารดาของเธอมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินจานวนหนึ่ง
ผมไม่รู้จะหาคาพูดใดมาอธิ บายได้ถูกต้อง บิดาของเธอต้องการที่จะประมูลเธอ เหมือนกับการขาย
สิ นค้าในตลาด ใครให้ราคาสู งสุ ด ก็จะได้ตวั เธอไปเป็ นภรรยา บิดาของเธอต้องการเงินล่วงหน้าถึงเก้า
พันบาท ผมคิดว่านี่ เป็ นการเริ่ มต้นเท่านั้น เก้าพันบาทนี้ เป็ นเพียงการส่ งงวดแรก และคงจะต้องผ่อนส่ ง
ต่อไปอีกเท่าใดไม่ทราบ นี่แหละครับเป็ นการขายหญิงที่ผมรัก
ท่านอาจารย์ลองคิดดูเถิดว่า ถ้าท่านอาจารย์เป็ นผมจะรู ้สึกอย่างไร เงินจานวนนี้เป็ นอุปสรรค
เกินกาลังของผมจริ ง ๆ ทฤษฎีความรักที่เด่นซึ่ งท่านอาจารย์ได้สอนผมนั้น ไม่อาจแก้ไขปั ญหานี้ได้เลย
ไม่มีใครที่หา้ มมิให้เรารักกันได้ หรื อแม้แต่การรักลอบอยูก่ ินด้วยกันหากเราปรารถนาที่จะทา
ตามประเพณี ดูเหมือนว่า การแต่งงานด้วยความรักเท่านั้นไม่เพียงพอ เมื่อจะต้องจ่ายเงินเช่นนี้ หญิงก็
กลายเป็ นสิ นค้าไปแทนที่จะเป็ นภรรยาของคนที่เธอรัก กลับต้องเป็ นภรรยาของผูม้ ีเงินมาก ๆ เท่านั้น
โธ่เงินตั้งเก้าพันคนอย่างผมจะมีปัญญาไปหาที่ไหนมาให้เขาได้ อาจารย์ทาให้ผมเพ้อฝันไปกับ
ชีวติ ที่สดชื่นและแสนหวาน แต่ความจริ งที่โหดร้ายได้ทาลายความฝันของผมลงอย่างสิ้ นเชิง ผมหมด
หวังแล้วครับที่จะแต่งงานกับหญิงที่ผมรัก
ถ้าผมจะสมัครเป็ นลูกจ้างอาจารย์ต้ งั แต่หนุ่มจนแก่ก็คงไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้มากถึงเพียงนั้น
การที่ผมพูดเช่นนี้คล้ายกับว่า จะเป็ นการโอหังและปราศจากความกตัญญูไป ซึ่ งท่านอาจารย์ไม่
ควรได้รับคาถากถางเช่นนี้เลย ได้โปรดอภัยให้ผมเถิดครับ เพราะผมไม่ทราบว่าจะระบายความขมขื่น
ของผมได้อย่างไรและกับใคร
ผมอยากจะร้องออกมาดัง ๆ เพื่อเห็นแก่ชายหนุ่มอีกหลายคน ที่ตอ้ งถูกบังคับให้อยูเ่ ป็ นโสด
และถูกผลักดันให้ไปหาหญิงโสเภณี
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ผมอยากร้องออกมาดัง ๆ ในนามของหญิงสาวเป็ นจานวนพัน ๆ คน ที่ตอ้ งถูกบังคับให้แต่งงาน
กับชายแก่ที่ร่ ารวย และโดยมากก็มีภรรยาอยูแ่ ล้วหลายคน
แต่ใครเล่าจะฟังเสี ยงที่ผมร้องออกมา ผมอยากประณามคน ที่มีตาแหน่งการปกครองบ้านเมือง
ซึ่ งกินเงินเดือนจากคนยากจน แต่ไม่พยายามทาลายล้างประเพณี ที่โหดร้ายและไร้ศีลธรรมนี้เสี ย
ผมอยากประณามสังคมซึ่ งถือธรรมเนียมการมีสินสอด ที่บงั คับให้หญิงต้องแต่งงานกับชายที่
ร่ ารวย ซึ่ งพ่อแม่เลือกหาให้เท่านั้น ผมอยากประณามบิดามารดาทั้งหลายที่เห็นแก่ตวั และค้ากาไรจาก
ชีวติ ของบุตรสาวอย่างไร้สาระบรรดาเขาเหล่านี้ เกียจคร้านไม่อยากทางาน จึงพากันขายลูกสาวของตัว
ใช้หนี้สิน และเพื่อความฟุ่ มเฟื อยของตน
ผมขอวอนหญิงสาวทั้งหลาย จงอย่าพากันเพิกเฉย จงมีใจกล้าที่จะต่อสู ้กบั การที่จะต้องถูกซื้ อ
ขายดังสิ นค้า ผูใ้ ดที่ยอมตนเป็ นเช่นนั้น ก็เท่ากับพาตัวเองเข้าสู่ คุกซึ่ งมีแต่ความทรมานตลอดชีวติ
ผมขอประณามคริ สตจักรที่เพิกเฉย มิได้สอนผมให้ทราบถึงเรื่ องนี้ แต่ครั้นผมทาผิดก็กลับ
ลงโทษผมอย่างรุ นแรง การกระทาเช่นนี้ จะทาให้ผมรู ้ได้อย่างไรว่า อะไรผิดอะไรถูก เป็ นการยุติธรรมดี
แล้วหรื อ ผมขอวอนให้คริ สตจักรอบรมและสั่งสอนเยาวชนให้เข้าใจเรื่ องเพศ และตั้งศูนย์เยาวชนขึ้น
เพื่อให้ชายหญิงรู ้จกั ซึ่ งกันและกัน และมีโครงการที่จะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสทางานร่ วมกัน เพื่อจะ
ได้ไม่หลงไปกับความสนุกสนานของฝ่ ายโลก
ถ้าผูใ้ ดกระทาผิด คริ สตจักรก็ควรลงโทษผูน้ ้ นั ตามกฎของคริ สตจักร แต่จงลงโทษอย่างมีใจ
เมตตา เช่นบิดาลงโทษบุตร และพยายามที่จะช่วยสอนและอธิ ษฐานเพื่อเขาเพื่อว่าจะได้รู้สานึกตัว ยอม
สารภาพบาป และกลับมาร่ วมสามัคคีธรรมกันอีก
เหตุใดหนอพระเจ้าผูท้ รงพิทกั ษ์รักษาการสมรส ผูป้ ระเสริ ฐจงไม่ทรงให้ผมได้ทาพิธีสมรส
อย่างถูกต้อง การแต่งงานเป็ นสิ ทธิ พิเศษของคนที่ร่ ารวยเท่านั้นหรื อ เหตุใดหนอพระเจ้าจึงไม่ประทาน
เงิน 9,000 บาท จากสวรรค์ให้ผมในยามที่ผมที่ความจาเป็ นเช่นนี้ ฤทธานุภาพของพระองค์ไปอยูท่ ี่ไหน
เสี ยแล้ว หรื อพระเจ้าไม่ทรงมีอานาจมากกว่าเงินตรา ที่เป็ นพระเทียมเท็จเช่นนั้นหรื อ โอ พระเจ้าข้าเหตุ
ใดพระองค์จึงทรมานผมเช่นนี้
ท่านอาจารย์ได้สอนผม ให้รู้จกั ความรักเหมือนอย่างไฟในสวรรค์ แต่เดี๋ยวนี้ไฟนั้นกาลังให้ผม
ทุกข์ทรมานยิง่ นัก และคงเผาผลาญผมให้ตายไปในที่สุด
ผมไม่ตอ้ งการคาตอบครับ เพราะผมรู ้วา่ ไม่มีมนุษย์ใดในโลก ที่จะตอบปั ญหาเหล่านี้แก่ผมได้
จากศิษย์ที่รักของอาจารย์
แฟรนซิส
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ข้ อความในตอนท้ าย ของอาจารย์ ผู้สอนชายหนุ่มคนนี้
ข้าพเจ้ารู ้สึกวุน่ วายใจหลายวัน เพราะไม่อาจหาคาตอบจดหมายฉบับสุ ดท้ายนี้ให้เป็ นที่พอใจได้
แต่เมื่อสหายที่รักข้าพเจ้าผูน้ ้ ี อนุญาตให้จดั พิมพ์จดหมาย “ลับเฉพาะ” ของเขา ข้าพเจ้าจึงใคร่ ที่จะขอ
ความร่ วมมือจากท่านผูอ้ ่านทุกท่าน ในอันที่จะแก้ไขปั ญหานี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี
จดหมายฉบับนี้เป็ นการคร่ าครวญ อย่างน่าสงสารเป็ นการร้องขอความช่วยเหลือ และเป็ นการ
กระตุน้ เตือนหนุ่มสาวที่รู้จกั คิดทุก ๆ คน ขอให้เรามาพิจารณากันสักนิดเถิดว่า ประโยคสุ ดท้ายที่กล่าว
ว่า “ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกจะตอบปั ญหา” ของเขาได้ ว่าจะเป็ นความจริ งหรื อไม่เพียงใด
ทุก ๆ สิ่ งขึ้นอยูก่ บั คาตอบนี้ เราทุกคนต่างได้รับการขอร้องให้แสวงคาตอบนี้ จงอย่าเพิ่ง
ทอดอาลัยหม่นไหม้และสิ้ นสติไป เพราะน้ าเสี ยงแห่งความขมขื่นของผูเ้ ขียนจดหมายนี้ อนึ่งเราไม่ควร
เหยียดหยามถ้อยคาที่เขาระบายออกมาด้วยน้ าใสใจจริ ง แม้วา่ จะเป็ นคากล่าวหาที่ไร้ความยุติธรรมสัก
หน่อย และไม่ควรเลี่ยงถามว่า ถ้าชายหนุ่มคนนี้มีลูกสาวสองสามคน เขาจะพูดเช่นนี้ หรื อไม่
ขออย่าให้เราหาข้อแก้ตวั เป็ นอันขาด จงเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เพราะนี่เป็ นเรื่ องของชายหนุ่มที่
ท้อแท้หมดหวังกาลังพูดกับอยูก่ บั เรา เราจะต้องรับฟังคาร้องทุกข์ของเขา เพราะยังมีชายหนุ่มเป็ น
จานวนอีกล้าน ๆ คน ที่กาลังอยูใ่ นสภาพเช่นเดียวกันกับเขา
สาหรับข้าพเจ้าเองรู ้สึกว่า จดหมายฉบับสุ ดท้ายของชายหนุ่มผูน้ ้ ี เป็ นการแจ้งให้เราทราบถึง
ปั ญหาที่น่าเศร้าใจ ไม่ใช่เป็ นการง่ายนัก ที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งได้ เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าเห็น
อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า ผูท้ ี่จะมีความเชื่อมัน่ ในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และดาเนิ นตามคาสอนของ
พระองค์ได้น้ นั จะต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมีความเชื่ออย่างจริ งจัง
ในเวลาเดียวกัน การเขียนจดหมายโต้ตอบกันนี้ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นดวงใจมนุษย์ในทรรศนะใหม่
ดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “จิตใจของมนุษย์โกงเกินบรรดาทุกสิ่ งและชัว่ ร้ายกาจนัก” ไม่วา่ จะ
เป็ นชนชาติใดหรื อภาษาใด พระเจ้าทรงต้อนรับดวงใจของมนุษย์ไว้ในฐานะที่ทดั เทียมกัน ทันทีเราอยู่
เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า เราจะไม่มีการแบ่งเชื้ อชาติช้ นั วรรณะอีกต่อไป การที่คนต่างชาติกนั ไว้วางใจ
กัน จนถึงกับระบายความลับคับอกให้แก่กนั ได้โดยไม่มีอะไรปกปิ ดเช่นนี้ จะทาได้ก็ต่อเมื่อพระเยซู
คริ สต์ประทับอยูภ่ ายในใจของแต่ละฝ่ ายเท่านั้น เพราะว่าพระเยซูทรงสามารถทาให้มนุษย์กลายเป็ นพี่
น้องกันได้ท้ งั โลก
หากไม่มีการสมรส ที่ประกอบด้วยความรักแล้วการสมรสกันอย่างอิสระก็จะไม่มี โปรดจาไว้
ว่า ไม่มีการสมรสที่กอปรด้วยความรักแท้ใด ๆ ที่จะปราศจากพระคุณของพระเจ้า บางทีเรื่ องราวของ
ชายหนุ่มคนนี้ อาจเป็ นเหตุให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าเด่นชัดขึ้นก็ได้ เราจะเห็นฤทธิ์ ของพระเจ้ามาก
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ขึ้น ก็ต่อเมื่อตกอยูใ่ นความทุกข์ หรื อ เมื่อมาพบปลายทางที่ตนั ซึ่ งไม่มีทางออกแล้วเท่านั้น เพราะว่าไม่มี
อะไรที่เกินความสามารถของพระเจ้าเลย

พิมพ์ที่ ร.พ. เจริ ญธรรม 160 เสาชิงช้า พระนคร
นายรวล รุ่ งเรื องธรรม ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา 2511
โทร.29242
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เราควรจะเจริญรอยตามหลักพระคัมภีร์ทสี่ อนว่ า
1. “จงกระทาทุกสิ่ งให้เป็ นที่ถวายพระเกียรติยศแก่พระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 10:31)
2. “พระคริ สต์ก็จะได้รับเกียรติยศในร่ างกายของพระเจ้า” (ฟี ลิปปี 1:20)
3. “จงให้การสมรสนั้นเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวงและให้ที่นอนปราศจากมลทิน” (ฮีบรู 13:4)
4. “ให้ท่านทุกคนได้ รู ้จกั มีภรรยาในทางบริ สุทธิ์ (1 เธซะโลนิกา 4: 4)
5. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นอวัยวะของพระคริ สต์” (1 โคริ นธ์ 6:15)
6. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์ 6:
19)

40

ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านคงตระหนักแล้วว่าหนังสื อเล่มนี้มีคุณค่าต่อท่าน และกุลบุตรกุลธิ ดาของ
ท่านเพียงใดแต่ความประทับใจของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์นกั หากท่านมิได้อ่านหนังสื อเรื่ อง “ดิฉันรัก
ชายหนุ่มคนหนึ่ง” อันเป็ นตอนต่อไปของหนังสื อเล่มนี้ ราคาเล่มละ 3.00 บาทเท่านั้น
ขอเชิ ญท่านรับเอาสาระที่เป็ นแก่นสาร ควรค่าแก่การศึกษา และรับเอาความประทับใจนี้ไว้ให้
สมบูรณ์โดยการติดต่อสั่งจองมายังเราโดยรี บด่วนที่
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฎิพทั ธ์
พระนคร,4
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