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คานา
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นเรื่ องจริ งและสื บเนื่องมาจากเล่มแรก ที่พิมพ์แล้วชื่อ “ผมรักหญิงคนหนึ่ง”
เมื่อได้พิมพ์หนังสื อเล่มแรกนี้แล้ว มีหลายคนได้เขียนจดหมายบอกถึงปั ญหายุง่ ยากซึ่ งเขามีอยู่
คล้าย ๆ กับเรื่ องนี้ มีผอู ้ ่านหลายคนได้เขียนทักท้วงมา ซึ่ งเท่ากับคนเหล่านั้นได้ร่วมมือเป็ นคนช่วยแต่ง
หนังสื อเล่มที่สองนี้ข้ ึนโดยปริ ยาย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูท้ ี่เขียนมาอย่างมาก หวังว่าหนังสื อเล่มนี้คง
จะเป็ นประโยชน์แก่บรรดาผูอ้ ่านเป็ นแน่ เพราะได้คดั เลือกเอาเฉพาะตอนที่มีสาระสาคัญ ๆ ทั้งสิ้ นมา
บันทึกไว้
ฉะนั้นผูอ้ ่านก็ควรจะได้เห็นแง่คิดทั้งสองด้าน เมื่ออ่านแล้วควรคิดใคร่ ครวญดูอีกชั้นหนึ่งให้
มากสักหน่อย ไม่มีใครจะตัดสิ นใจแทนกันได้ ทุก ๆ คนต้องตัดสิ นใจด้วยตนเอง เฉพาะพระพักตร์ พระ
เจ้า
วอลเตอร์ โทรบิช
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หมายเหตุ
ผูอ้ ่านควรจาบุคคลสาคัญในเรื่ อง คือ
นายแฟรนซิส
นางสาวเซซิล
ศิษยาภิบาล วอลเตอร์ โทรบิช
นางอินกริ ด โทรบิช
ศิษยาภิบาลอาโมส
นายเฮนรี
“การเป็ นคริ สเตียนนั้นไม่เพียงแต่มองดูเหตุการณ์เท่านั้น แต่จะต้องลงมือช่วยคนที่กาลังรับ
ความทุกข์เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงรับเอาความทุกข์ของเราทั้งหลายไปแล้ว”
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เมือง ว..........................
2 กรกฎาคม ค.ศ. ...................
เรี ยนอาจารย์ที่เคารพ
ดิฉนั เขียนจดหมายนี้ เพราะดิฉนั กลุม้ ใจที่สุดค่ะ ดิฉนั ไม่ได้รับข่าวจากแฟรนซิ สตั้งสี่ สัปดาห์
มาแล้ว
เขาเคยพูดถึงและเขียนเรื่ องเกี่ยวกับอาจารย์อยูม่ าก โดยเหตุน้ ีเองดิฉนั จึงกล้าเขียนจดหมายฉบับ
นี้มาถึงอาจารย์
อาจารย์คงทราบเรื่ องราวของเราทั้งสองแล้วว่า
เราทั้งสองรู ้จกั และชอบพอกันอย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นในรถประจาทาง คุณป้ าของดิฉนั ขณะนั้นยังป่ วยอยูใ่ นโรงพยาบาล และดิฉนั กาลังนา
ลูกของคุณป้ าไปส่ งบ้าน แต่คนขับรถประจาทางรี บออกรถไปโดยไม่ได้เอาสัมภาระของดิฉนั ลงจากรถ
นายแฟรนซิ สคนนี้แหละที่นาเอาสัมภาระกลับมาให้ดิฉนั และเขาได้คา้ งคืนที่บา้ นของเรา
รุ่ งขึ้นแฟรนซิ สก็เดินทางต่อไปเพื่อไปเยีย่ มคุณแม่ของเขาตามที่ท่านอาจารย์ก็ทราบแล้วว่าแฟ
รนซิ สได้ถูกไล่ออกจากการเป็ นครู เกี่ยวกับหญิงคนหนึ่ง
ตั้งแต่ดิฉนั ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนฝึ กหัดครู ในเมือง เราเคยมีจดหมายโต้ตอบกันเกือบทุกวัน แต่
เดี๋ยวนี้เขาไม่ตอบจดหมายของดิฉนั เลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็ นต้นมา
ดิฉนั เป็ นห่วงเขามาก ดิฉนั จะทาอย่างไรดี ท่านอาจารย์จะช่วยดิฉนั ได้ไหมค่ะ?
โดยความเคารพ
เซซิล
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เมือง บ.......................
10 กรกฎาคม ค.ศ.......................
เซซิลที่รักในพระคริ สต์
ฉันดีใจมากที่เธอเขียนจดหมายถึงฉัน ฉันรู ้สึกเหมือนกันว่าเรารู ้จกั คุน้ เคยกันดีท้ งั ๆ ที่เราไม่เคย
เห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลย บางครั้งทาให้ฉนั รู ้สึกประหนึ่งว่า ฉันรู ้จกั ตัวเธอดีกว่าบางคนที่ฉนั เห็นอยู่
ทุก ๆ วันเสี ยด้วยซ้ าไป เพราะแฟรนซิ สเคยบรรยายภาพของเธอให้ฉนั ฟังอย่างแจ่มแจ้ง
แฟรนซิ สเป็ นเด็กที่ฉนั รักและสนิทสนมแน่นแฟ้ นกันมาตั้งแต่เขายังเป็ นนักเรี ยน
เธอพูดถึงเรื่ องที่แฟรนซิ สเกี่ยวข้องกับหญิงคนหนึ่งจนถึงกับต้องถูกขับไล่ออกจากงาน การที่
เขาถูกลงโทษเช่นนั้นทาให้เขางงจนพูดอะไรไม่ออก แต่ยงั ดีหน่อยที่เขาเขียนจดหมายถึงฉันโดยเร็ วเรา
จึงมีโอกาสโต้ตอบกันอย่างมากมาย
เหนื อสิ่ งอื่นใดแฟรนซิ สรู ้สึกเสี ยใจในการผิดหวังต่อคริ สตจักรของเขา ซึ่ งห้ามมิให้เขาร่ วมพิธี
ศีลมหาสนิท เขารู ้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งอยูต่ ามลาพัง เขารู้สักขมขื่นมาก และฉันเกรงว่าเขาอาจหมดความ
ศรัทธาในพระเจ้า
แต่น่าอัศจรรย์ ในทางตรงกันข้าม ความเชื่ อของเขากลับแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เขารู ้วา่ พระเจ้าทรง
อภัยโทษให้เขาแล้วเมื่อพระเจ้าทรงกระทางาน การนั้นก็ใหญ่กว่างานของมนุษย์เขาสานึกตัวว่าตัวของ
เขานั้นเล็กนิดเดียว เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าโดยเหตุน้ ี เองพระเจ้าจึงใหญ่โตมากสาหรับเขา เขายอมให้
ตัวของเขาเองอยูใ่ นอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า
นัน่ เป็ นเหตุการณ์ใหญ่หลวงในชีวติ ของเขา เธอควรจะขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับข้อนี้ให้มาก
เพราะเธอได้สามีที่ได้ยอมตัดสิ นใจเชื่อฟังพระเจ้าจริ ง ๆ
แฟรนซิสได้พบเธอหลังจากที่เขาได้พบพระเจ้าแล้วจริ ง ๆ นี่ เป็ นโชคดีของเธอเท่านั้นหรื อ หรื อ
ว่าเป็ นโดยบังเอิญ เปล่าเลย เรื่ องนี้ แฟรนซิ สได้รับหมายสาคัญจากพระเจ้าใหญ่หลวงยิง่ นัก คือเขารู ้แน่
ว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาเลย และรู ้อย่างแน่นอนอีกว่าพระเจ้ายังทรงรักเขา เหตุการณ์ครั้งนั้นเพิ่ม
ความเชื่อของเขาให้มนั่ คงมากขึ้น เพราะเขาได้พบเธอนัน่ เอง
ถูกแล้ว แฟรนซิ สเหมือนถูกทุบหัวในเมื่อคุณพ่อของเธอเรี ยกเอาสิ นสอดถึงเก้าพันบาทจากเขา
คราวนี้แหละทาให้ศรัทธาของเขาแกว่งไกวไปมา แฟรนซิ สได้เขียนจดหมายถึงฉันฉบับหนึ่งแสดงถึง
ความโกรธแค้นมาก นี่แหละเป็ นลักษณะของแฟรนซิ สเธอก็คงรู ้จกั นิสัยของเขาดีแล้วมิใช่หรื อ? ถ้าทุก
สิ่ งเป็ นปกติราบรื่ นดีเขาก็สบายใจ แต่พอเขาพบอุปสรรคเข้าเท่านั้นแหละเขาจะโยนทุกสิ่ งหมดไม่วา่
ความศรัทธา ความรัก พระเจ้า คริ สตจักร รัฐบาล ตัวฉัน แม้กระทัง่ ตัวเธอเองด้วย
ฉันจะยกตัวอย่างบางประโยคในจดหมายของเขา ที่เขาเขียนมาให้ฉนั ดังนี้
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“ผมขอประณามทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเพณี ที่น่าชังในประเทศของเรา ซึ่ งรังแต่จะกิน
เงินของคนยากจน แทนที่จะช่วยกันทาลายกลับช่วยให้คนมีเงินเที่ยวกว้านผูกขาด ซื้ อผูห้ ญิงไว้เป็ นเมีย
ใครมีเงินจึงจะได้เมีย ใครไม่มีก็ปล่อยให้มนั ช้ าใจตายโดยไม่ตอ้ งมีเมียที่ตนรัก
“ผมขอประณามสังคมที่รวบอานาจผูกขาดแต่ผเู ้ ดียว ผมขอประณามลัทธิ เผด็จการของหัวหน้า
ครอบครัว ซึ่ งยืน่ คาขาดว่า ต้องการขายลูกสาวด้วยราคาเท่านั้นเท่านี้ หากใครจะแต่งงานกับลูกสาวของ
ตนเขาจะต้องมีเงินมาก ๆ พอที่จะประกันหลักเศรษฐกิจในครอบครัวไม่ให้ล่มจมได้”
“ผมขอประณามบรรดาบิดา ที่พยายามจะปลดเปลื้องหนี้ของตนโดยการขายลูกสาว เพราะ
ตัวเองคร้านที่จะออกแรงทางานให้มากกว่านี้
“ผมขอประณามคริ สตจักรที่มุ่งแต่จะลงโทษแทนการช่วยเหลือ”
“เหตุไรหนอพระเจ้าจึงไม่ทรงโปรดสาแดงหนทางชี วติ ของผมพอที่ผมสามารถจะเดินในทาง
นั้นได้โดยสะดวกกว่านี้ ? ถ้าการสมรสมีไว้เฉพาะคนรวย ๆ เท่านั้น เหตุไรพระเจ้าจึงไม่ส่งเงินเก้าพัน
บาทลงมาจากท้องฟ้ าให้ผมไปหมั้นหญิงที่ผมรักได้
แฟรนซิ สได้เขียนจดหมายฉบับนี้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนและตั้งแต่น้ นั มาก็ไม่ได้เขียนอีกเลย นี่
แน่ะเซซิ สฉันจะบอกเธอว่า ฉันเองได้อ่านจดหมายฉบับนี้ของเขาหลายหน ทุก ๆ ครั้งที่อ่านจดหมาย
ของเขาทาให้ฉนั รู ้สึกว่า เป็ นจดหมายซึ่ งทาให้ฉนั ต้องคิดมาก เพราะแฟรนซิ สโกรธอย่างจริ งจังทีเดียว
เขาปรักปราทุก ๆ สิ่ งและทุก ๆ คน เว้นแต่ตวั ของเขาเอง เขาแสดงตัวออกมาดูประหนึ่งว่าเขาเป็ นชาย
คนแรกในประเทศนี้ ที่ถูกเรี ยกค่าสิ นสอด แต่นนั่ เป็ นนิสัยของเขา ตราบใดที่มีอะไรรบกวนคนอื่นเขาจะ
ไม่แยแสเลย แต่พอสิ่ งเดียวกันนั้นมากระทบเขาเข้า เขาจะลุกเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมาทีเดียว
จดหมายฉบับนี้ควรได้รับคาตอบ เพราะแฟรนซิ สได้เขียนออกมาอย่างที่หลาย ๆ คนรู ้สึก เมื่อ
ฉันอ่านจดหมายของเขาฉบับนี้ ครั้งแรกฉันพูดไม่ออกเลย ฉันไม่อยากตอบจดหมายของเขาชนิ ดตอบ
อย่างปากหวาน เพราะจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในภายหน้า
ฉันกาลังคิดอยูว่ า่ จะตอบจดหมายของเขาอย่างไรดี ก็พอดีได้รับจดหมายของเธอ
เซซิ ล ฉันอยากจะขอร้องให้เธอช่วยฉันทาอะไรสักอย่างหนึ่ง คือขอให้เธอตอบจดหมายฉบับนี้
ให้แฟรนซิ สแทนฉันที เพราะเธอจะเป็ นคน ๆ เดียวที่จะช่วยแฟรนซิ สมากกว่าฉันเสี ยอีกให้เราร่ วมกัน
ต่อสู ้อุปสรรคของการสมรสของเธอครั้งนี้ เธอควรแสดงให้แฟรนซิ สเห็นว่า ใครจะรักใครก็ได้ ไม่มี
พรมแดนกั้น
ปั ญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่ องเงิน แต่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับหลักศรัทธา เธอจงช่วยชี้แจงให้แฟรนซิ ส
เห็นว่าความรักแท้น้ นั ไม่มีการเป็ นโจทย์ฟ้องกล่าวโทษใครและไม่ปรักปราใครด้วย แต่ความรักจะต้อง
ต่อสู ้อุปสรรคนานาชนิด
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มีอีกตอนหนึ่งในจดหมายของเขาที่ฉนั ยังไม่ได้บอกเธอคือ “ผมขอประณามบรรดาหญิงที่มองดู
การตั้งกองทุนสิ นเดิมในการสมรส ด้วยอาการเฉยเมย และไม่เห็นว่าการตั้งกองทุนนั้นเป็ นของชัว่ ร้าย
แต่ประการใด เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็เท่ากับบรรดาหญิงเหล่านั้นอนุญาตให้พอ่ แม่ของตนจัดการได้ตามใจชอบ
แต่ภายหลังการสมรสแล้วตัวเองก็รู้สึกว่า ถูกขังอยูใ่ นกาแพงประเพณี หรื ออยูภ่ ายในรั้วลวดหนามแห่ง
หนี้สินซึ่ งตัวเองก็ยากที่จะหลุดออกมาได้”
เธอเท่านั้นที่จะตอบหรื อแก้ขอ้ ตาหนิน้ ีได้ เธอควรชี้แจงให้แฟรนซิ สทราบว่า ผูห้ ญิงนั้นไม่
เหมือนกันทุกคน
ฉันเชื่อว่าเธอคงทาได้และต้องขอให้เธอตอบจดหมายของเขาฉบับนี้
โดยความรักในพระคริ สต์
วอลเตอร์ โทรบิช
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เมือง ว..............................
20 กรกฎาคม ค.ศ. .....................
เรี ยนท่านอาจารย์ที่เคารพ
เมื่อวานนี้ดิฉนั ได้ทาตามที่ท่านอาจารย์ได้ขอร้องให้ดิฉนั ทา คือดิฉนั ได้ตอบจดหมายของคุณ
แฟรนซิ สแล้วค่ะ ดิฉนั ต้องต่อสู ้กบั ใจตัวเองอยูน่ าน ตอนแรก ๆ ดิฉนั ไม่สู้เต็มใจนักที่จะตอบจดหมาย
ของเขา แต่เดี๋ยวนี้ ดิฉนั ได้พยายามทาแล้วค่ะ และดิฉนั ได้สอดจดหมายนั้นมาให้ท่านอาจารย์อ่าน แล้ว
ช่วยส่ งไปให้เขาด้วยนะคะ
แหมจดหมายฉบับนี้เขียนยากจริ ง ๆ ค่ะ ดิฉนั ไม่กล้าส่ งด้วยตนเองเลย
ตลอดคืนดิฉนั คิดไม่ตกว่า จะจัดการกับจดหมายฉบับนี้อย่างไรดี แล้วในที่สุดดิฉนั นึ กออกว่า
ควรส่ งจดหมายตอบฉบับนี้มาให้ท่านอาจารย์ก่อน และกรุ ณาให้ภรรยาของท่านอาจารย์อ่านด้วยอีกคน
นะคะ ถ้าภรรยาของอาจารย์เห็นด้วย ดิฉนั จะยอมส่ งไปให้เขา
ยากอยูน่ ะคะที่จะพูดความจริ งโดยไม่ให้แฟรนซิ สเจ็บใจบางทีคาพูดประโยคสุ ดท้ายควรจะตัด
ออกดีไหมคะ? ดิฉนั เกรงว่าจะรุ นแรงเกินไป
โดยความเคารพ
เซซิล
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เมือง ว...........................
19 กรกฎาคม ค.ศ.......................
คุณแฟรนซิสที่รักของดิฉนั
ดิฉนั รักชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะ และชายหนุ่มคนนั้นชื่อแฟรนซิ สด้วยค่ะ ขณะที่คุณกาลังอ่าน
จดหมายฉบับนี้ อยู่ ขอคุณอย่าได้สงสัยเลยว่าผูเ้ ขียนไม่ได้รักคุณ
ดิฉนั เริ่ มนึกชอบคุณตั้งแต่เราพบกันบนรถประจาทางวันนั้นเป็ นครั้งแรก และคุณยังช่วยดิฉนั
หอบหิ้วสัมภาระของดิฉนั มาจนถึงบ้าน ยิง่ กว่านั้นดิฉนั นึกเคารพและนับถือคุณมากขึ้นซึ่ งคุณไม่ได้เข้า
ไปหาดิฉนั คืนวันนั้น ดิฉนั รู ้แล้วว่าคุณไม่ตอ้ งการเฉพาะร่ างกายของดิฉนั เท่านั้น แต่คุณสนใจในตัวดิฉนั
คุณไม่ใช่ตอ้ งการดิฉนั เพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยามในเมื่อความใคร่ ของคุณเร่ งเร้าเท่านั้น แต่คุณต้องการดิฉนั เพื่อ
เป็ นเพื่อนคู่ชีวิต
เพราะดิฉนั รักคุณมากยิง่ กว่าชายใดในโลก ดิฉนั จึงต้องกล้าเขียนบอกคุณมาตรง ๆ
อาจารย์โทรบิชได้บอกดิฉนั เรื่ องจดหมายของคุณที่เขียนถึงอาจารย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนนี้ ท่าน
อาจารย์ได้ขอร้องให้ดิฉนั เขียนและบอกคุณว่า ดิฉนั คิดอย่างไรในเรื่ องจดหมายฉบับนั้น
เมื่อดิฉนั อ่านครั้งแรก ดิฉนั รู ้สึกอึดอัดใจจนบอกไม่ถูกว่าจะพูดอะไรดีเกี่ยวกับตัวคุณ แต่เดี๋ยวนี้
อย่างน้อยดิฉนั ก็พอจะเข้าใจได้วา่ เหตุไรดิฉนั จึงไม่ได้รับข่าวคราวจากคุณเลยเป็ นเวลานาน
คุณแฟรนซิ สคะ ดิฉนั เข้าใจคุณดีแล้วค่ะ ดิฉนั ได้เก็บจดหมายของคุณไว้อย่างดีทุกฉบับ เมื่อ
ดิฉนั อ่านทบไปทวนมาหลาย ๆ ครั้ง ดิฉนั จึงรู ้วา่ ข้อเรี ยกร้องของคุณพ่อของดิฉนั ที่ยนื่ ต่อคุณนั้นมัน
กระทบกระเทือนจิตใจคุณเพียงไร ดิฉนั ก็ทราบแล้วค่ะว่าคุณไม่ใช่มีฐานะร่ ารวยอะไรนัก และดิฉนั ก็
ทราบด้วยว่าคุณไม่มีงานทา ดิฉนั จึงทราบได้อย่างดีวา่ คุณรักดิฉนั มากเพียงไร
บางทีคุณอาจเป็ นฝ่ ายถูกนะคะว่า คริ สตจักรได้ทาหน้าที่ลม้ เหลว แน่นอนในประเทศของเรา
เองก็ยงั มีสิ่งที่อยุติธรรมอยูห่ ลายประการ เมื่อประเพณี โบราณและประเพณี สมัยใหม่มาเจอกันเข้าก็ยอ่ ม
กระทบกระทัง่ กันอย่างรุ นแรง ซึ่ งยากที่จะหลีกเลี่ยงเสี ยได้ แต่ขอคุณได้กรุ ณานึกทบทวนให้ดีวา่ การ
ปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงในทวีปยุโรปซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อหลาย ๆ ศตวรรษมาแล้ว แต่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเรา
เพียงชัว่ อายุคนเดียวเท่านั้น โดยเหตุน้ ี เองประเพณี อนั ดีงามของเราจึงได้ถูกประเพณี ของประเทศอื่นเข้า
มารุ กรานให้เสี ยหาย ดังที่ท่านอาจารย์โทรบิชได้เคยปรารภให้เราฟังแล้วในจดหมายของท่านที่เขียนถึง
คุณ แต่เราจะโทษชาวยุโรปฝ่ ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะเราเองก็มีส่วนทาผิดเหมือนกัน
ถ้าจะพูดไปแล้วประเพณี การมีสินสอดทองหมั้นนี้เป็ นของดีซ่อนอยูด่ ว้ ยเหมือนกัน คือแสดงว่า
เราผูเ้ ป็ นหญิงนี้มีค่าสาหรับผูช้ ายจริ ง ๆ และเราก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ด้วย เรารักคนที่ยอมเสี ยสละอะไร ๆ
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บางอย่างเพื่อจะได้ตวั เราไป และเรานิยมบุรุษที่ยอมต่อสู ้บากบัน่ เพื่อจะได้ตวั เราเป็ นสมบัติของเขาอย่าง
แท้จริ ง
เมื่อเริ่ มจดหมายฉบับนี้ ดิฉนั เริ่ มต้นด้วยว่า “ดิฉนั รักชายหนุ่มคนหนึ่ง” คือชายที่ไม่ใช่แต่เพียง
ประณามปรักปราและกล่าวโทษผูอ้ ื่นเท่านั้น แต่ดิฉนั รักคนที่มีเลือดเป็ นนักสู ้ การประณามพระเจ้าและ
ลงโทษคนทั้งโลกนั้น ไม่ได้ทาอะไรให้เปลี่ยนแปลงดีข้ ึนมาเลย ดิฉนั เคารพคุณเมื่อคุณเป็ นนักสู ้ และ
ดิฉนั สามารถรักคุณได้จริ ง ๆ ถ้าหากดิฉนั เคารพคุณ โดยเหตุน้ ีเองดิฉนั จึงขอร้องให้คุณต่อสู ้เพื่อจะได้ตวั
ดิฉนั ให้คุณและดิฉนั ร่ วมกันลงมือต่อสู ้ เพื่อการสมรสของเราทั้งสอง ดิฉนั ไม่มีความประสงค์ที่จะ
ปล่อยคุณให้ต่อสู ้อยูโ่ ดดเดี่ยวตามลาพัง ดิฉนั อยากจะรวมสู ้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กบั คุณ เพื่อการแต่งงาน
ของเราจะได้บรรลุผลสาเร็ จ ถูกของคุณที่คุณพูดว่า หญิงโดยมากยอมขายตัวเองด้วย ราคาสิ นสอด ที่
แพงลิ่ว จนตัวเอง กลายเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่ง แต่ดิฉนั ก็ไม่อยากเป็ นสิ นค้าอย่างนั้น เพราะเป็ นคนละคน
กับหญิงอื่น
ยิง่ เราร่ วมกันรบ ร่ วมกันต่อสู ้มากเพียงไร การสมรสของเราก็ยอ่ มมีคุณค่าประเสริ ฐมากขึ้นเพียง
นั้น ถ้าการสมรสของเราเป็ นของง่ายดายเกินไปเหมือนการปอกกล้วยเข้าปาก การสมรสของเราก็ไร้
ความหมาย และการสมรสที่ง่ายดายเกินไปนั้นไม่สามารถผูกมัดดวงใจของเราได้นานนัก
ดิฉนั ทราบว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราทั้งสองอยูร่ ่ วมเรี ยงเคียงหมอนด้วยกันจริ ง ๆ
ดิฉนั รู ้ความจริ งข้อนี้ อย่างแน่นอน แต่ดิฉนั อธิ บายไม่ถูกค่ะว่าดิฉนั ทราบได้อย่างไร และดิฉนั ทราบแน่
จริ ง ๆ ค่ะ แต่ดิฉนั บอกให้คุณทราบไม่ได้วา่ คุณจะไปหาเงินก้อนใหญ่น้ ีมาได้อย่างไร หรื อดิฉนั ทราบ
ไม่ได้วา่ คุณพ่อของดิฉนั จะเปลี่ยนความคิดเรื่ องสิ นสอดนี้ หรื อไม่ คิดไม่ถูกค่ะว่า คุณจะหางานใหม่ทา
ได้อย่างไร? แต่ดิฉนั ซาบซึ้ งลึกลงไปในห้วงหัวใจว่าคุณจะต้องหาหนทางจนได้ แล้วสักวันหนึ่งเราทั้ง
สองก็จะเป็ นของกันและกันแน่ ๆ
พระเจ้าไม่ทรงช่วยเรา โดยโยนถุงเงินถุงทองลงมาจากสวรรค์วางไว้บนตักของเรา แต่พระเจ้า
ทรงช่วยเราให้ผา่ นความยากลาบากทีละขั้นทีละขั้น สิ่ งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่เงินแต่เป็ นความศรัทธา
โดยไว้วางใจพระเจ้า ก่อนจบดิฉนั ขอย้าอีกครั้งนะคะว่าดิฉนั รักคุณ แต่ดิฉนั รักคุณผูม้ ีความเข้มแข็งเป็ น
เลือดนักสู ้ ไม่ใช่ผชู ้ ายชนิดที่จิตใจอ่อนแอ
จากเซซิ ลของคุณคนเดียวเท่านั้น
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เมือง บ...............................
20 กรกฎาคม ค.ศ..................
คุณเซซิลที่รัก
สามีของฉันได้อ่านจดหมายของคุณที่เขียนไปถึงคุณแฟรนซิ สแล้ว คาพูดของคุณนั้นพูดตรง ๆ
ถูกเป้ าหมายทีเดียวและฉันแน่ใจว่า ที่คุณพูดนั้นเป็ นคาพูด ที่กล่าวออกมา ด้วยความรักอย่างแท้จริ ง
ฉันไม่นึกเลยว่าหญิงสาวอายุขนาดคุณนี้ จะเก่งกล้าสามารถเขียนจดหมายได้ดีอย่างนี้
ฉัน
ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่คุณมีความกล้าเช่นนี้ ฉันหวังว่าเราจะรู ้จกั ตัวกันในเร็ ว ๆ นี้
ถูกแล้วคุณเซซิ ล
เป็ นการยากมากที่เราจะช่วยจิตใจคนโดยไม่ให้กระทบกระเทือนเลย
นายแพทย์ไม่สามารถบาบัดโรคทุก ๆ ชนิดได้โดยเพียงเอาน้ ามันชโลมให้ชื่นใจแต่เพียงภายนอกเท่านั้น
เพราะบางครั้งต้องการผ่าตัดเอาเนื้ อร้ายออกมา ฉะนั้นบางครั้งคู่สมรสจะต้องบาเพ็ญตนเป็ นแพทย์ตดั
เนื้อร้าย ออกให้แก่กนั ละกัน
ผูท้ ี่ช่วยที่แท้จริ งย่อมมีสิทธิ์ ที่จะติเตียนได้
โดยเหตุน้ ี เองความรักเท่านั้นที่ทาให้รู้สึกเจ็บใจ
ความรักแท้ไม่ผกู ใจเจ็บและแสดงความอ่อนแอ แต่ความรักแท้น้ นั มัน่ คงหนักแน่นและกล้าหาญ
ฉันรู ้สึกปลื้มใจมากที่คุณเห็นความเคารพ และความรักนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั อย่างใกล้ชิด
ในพระบัญญัติเขียนไว้วา่ “อย่าล่วงประเวณี ” มาร์ ตินลูเตอร์ ได้พดู เสริ มว่า “พระบัญญัติขอ้ นี้
หมายความว่าอะไรสาหรับเรา นัน่ หมายความว่าหากเราเกรงกลัวและรักพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้วไซร้ ก็
หมายว่าเรื่ องที่เกี่ยวกับเพศของเรา ๆ จะต้องรักษาตัวให้บริ สุทธิ์ ท้ งั ในด้านวาจาและการประพฤติ และ
สามีกบั ภรรยาจาต้องรักและเคารพซึ่ งกันและกัน”
สัจธรรมข้อนี้มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด คือเราต้องเคารพและรักซึ่ งกันและกัน ฉันคิดว่า
หญิงที่ดีจะรักสามีของเขาแม้สามีของเขาจะล้มเหลว อ่อนแอ และพ่ายแพ้แก่ตวั เองสักเพียงไรก็ตาม เขา
ก็ตามเขาก็ยงั รักสามีของเขาเสมอ แม้ในยามที่สามีตอ้ งยากจนลง ภรรยาก็ยงั จงรักภักดีต่อสามีของเขาอยู่
เสมอ เพราะเขาเคารพคู่สมรสของเขาไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ฉันสนับสนุนให้เธอส่ งจดหมายฉบับที่เธอเขียนแล้วไปให้แฟรนซิ สได้ทนั ที เพราะจดหมาย
ฉบับนั้นเป็ นจดหมายที่ดีมากพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่คนที่กล้าหาญและสุ จริ ตเสมอ เธอไม่ตอ้ งกลัว
หากแฟรนซิ สจะโกรธเธอจนหน้าดาหน้าแดงก็ตาม แต่ฉนั เชื่อว่า สามีของฉันก็คงรู ้จกั วิธีที่จะช่วยให้
แฟรนซิ ส ผ่อนคลายความตึงเครี ยดลงได้เป็ นแน่ โปรดอย่าลืมว่า “เมื่อมีความรักก็ปราศจากความกลัว
โดยความรักในพระคริ สต์
อินกริ ด โทรบิช
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ตาบล อ.................................
27 กรกฎาคม ค.ศ.....................
เรี ยนท่านอาจารย์
ผมยอมแพ้ครับ ที่อาจารย์ทาให้ผมต้องโผล่หน้าออกมาจากที่ซ่อน และต้องเขียนจดหมายมาถึง
อาจารย์จนได้
ผมเพิ่งได้รับจดหมายจากเซซิ ล ซึ่ งท่านอาจารย์ได้กรุ ณาส่ งต่อมาให้ผม อาจารย์ฉลาดมากที่รู้จกั
ใช้มือของเซซิลทาร้ายผม อาจารย์รู้จกั ผมได้ดีวา่ จะทาให้ผมเจ็บตรงไหนมากที่สุด
แต่จดหมายฉบับนั้นแทนที่จะแสดงความรัก แต่มีผลตรงกันข้าม คือตาหนิติเตียนและดูถูกผม
ตอนแรกผมคิดว่าเซซิ ลคงเป็ นเทพธิ ดา แต่เดี๋ยวนี้ เธอแสดงออกมาให้ผมเห็นว่าเธอเป็ นนางยักษ์
แต่ก็ดีแล้วนี่ครับ คืออย่างน้อยทาให้ผมรู ้จกั ตัวของผมเองว่า ผมเป็ นใคร โดยเหตุน้ ี เองผมจึง
ยินดีที่เซซิ ลเขียนจดหมายถึงผม เดี๋ยวนี้ผมไม่มีสิ่งใดมาหลอกหลอนลวงตาผมอีกต่อไปแล้วจดหมายนี้
ทาให้ผมทนต่อความผิดหวัง
ผมได้ร่วมรสกับหญิงคนนั้นเป็ นคนแรก ก็เพราะหญิงคนนั้นประมาทหน้าผมว่า ผมไม่ใช่
ลูกผูช้ าย และหญิงคนที่สองนี้ผมต้องหนีก็เพราะเธอประมาทผมเช่นเดียวกันว่า ผมไม่ใช่ลูกผูช้ าย
เหมือนกัน ครั้งหนึ่งอาจารย์เขียนถึงผมว่า “ความกล้าหาญที่แท้จริ งนั้นคือรู ้จกั การหนี ” ดังนั้นผมจึงหนี
พระคริ สตธรรมใหม่สอนเราว่าอย่างไร? เอเฟซัส 5: 22-24 ขอประทานโทษ ผมขอคัดข้อพระ
คัมภีร์ตอนนี้มาให้ท่านอาจารย์อ่านเพื่อไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเปิ ดพระคัมภีร์
ข้อ 22 ว่าดังนี้ “ฝ่ ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
23 “เพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร...”
24 คริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาก็ควรยอมฟั งสามีทุกประการฉันนั้น”
เชื่อฟังในทุกสิ่ ง นี่ยงั ไม่ได้แต่งงานกัน เซซิ ลก็ยงั “แข็งข้อ” กับผมถึงเพียงนี้ ถ้าหากผมแต่งงาน
กับเธอ เธอมิเล่นงานผมบอบช้ าไปหรื อครับ? ผมก็เหมือนผูช้ ายทัว่ ๆ ไปที่อยากได้ภรรยาชนิดที่ยอมเชื่ อ
ฟังสามี คือเชื่อฟังสามีในทุก ๆ กรณี น้ ีเป็ นคาสั่งสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือภรรยาต้องยอมฟัง
สามี ดุจดังคริ สตจักรเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์ นี่ เป็ นข้อความที่แจ่มแจ้งโดยไม่ตอ้ งอธิ บาย
ผมยอมรับคาตักเตือนนี้ ขอบคุณ
แฟรนซิส
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เมือง บ...............................
3 สิ งหาคม ค.ศ.......................
แฟรนซิสศิษย์ที่รัก
ฉันคิดแล้วไม่ผดิ เลยว่า หลังจากที่เธอได้รับจดหมายนี้แล้วเธอจะต้อง “ศอกกลับ” ด้วยวิธีน้ ีแน่
ๆ แฟรนซิ ส เธอโง่มาก ขอให้ฉนั ย้าอีกสักหน่อยเถอะว่า เธอนี่ช่างโง่จริ ง ๆ หนอ
ฉันได้อ่านจดหมายของเซซิ ลก่อนที่จะส่ งมาให้เธอด้วยซ้ าไป และเซซิ ลได้ร้องขอให้ภรรยาของ
ฉันอ่านด้วย เราทั้งสองหวังว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวลูกชายทัว่ ไป ควรได้อ่านจดหมายฉบับนี้
เพราะเป็ นจดหมายที่ดีเลิศเป็ นพิเศษจริ ง ๆ เราเองยังซาบซึ้ งตรึ งใจในจดหมายฉบับนี้ อย่างมาก
แฟรนซิ สที่รัก ขอให้ฟังฉันหน่อย แม่เซซิ ลคู่รักของเธอคนนี้ ไม่ใช่เด็กอมมือ และเขาก็ไม่ใช่
ควายที่เธอจะจูงจมูกได้ทุกเวลา และเขาไม่ใช่หญิงประเภทคนใช้ แต่เป็ นหญิงที่เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
แล้ว ฉันขอแสดงความยินดีดว้ ยที่เธอพบผูห้ ญิงที่ดีเช่นนี้ เธอไม่เข้าใจว่าความรักใหญ่อย่างนี้ประเสริ ฐ
เท่าไร
เธอเขียนจดหมายถึงฉันขณะที่ จิตใจของเธอยังโกรธอยูห่ ลังจากที่เธออ่านจดหมายฉบับนั้น
เพียงครั้งเดียว ซึ่ งเธอไม่ควรทาเช่นนั้น แต่ทางที่ถูกเธอควรหลับเสี ยตลอดคืนให้คลายอารมณ์เครี ยด
แล้วเธอจะได้มีเวลาคิด เธอควรอ่านจดหมายนั้นอีกครั้งหนึ่งและอ่านช้า ๆ อ่านเงียบ ๆ ด้วยอารมณ์เย็น
ๆ เธอไม่เข้าใจหรื อว่า จดหมายฉบับนั้นเซซิ ลต้องเขียนขึ้นมาด้วยความยากลาบากเพียงไร? และที่เขียน
ได้ยากเพราะเขารักเธอไม่ใช่หรื อ?
เธอไม่ทราบดอกหรื อว่าความรักแท้ไม่ใช่ตาบอด? ความรักแท้ยอ่ มมองเห็นอะไร ๆ ได้อย่าง
แจ่มแจ้งทะลุปรุ โปร่ ง ความรักมองเห็นจุดอ่อนแอและมองเห็นความผิดของคนที่ตนรัก แต่อย่างไรก็
ตามแม้คนรักจะผิดพลาดและอ่อนแอสักเพียงไร คนรักกันก็อภัยได้เสมอ
ครั้งหนึ่งเธอถามฉันว่า เธอจะรู ้ได้อย่างไร เมื่อมีความรักจริ ง ๆ และฉันได้ตอบว่า คือไม่จดจา
ความผิดพลาดของผูห้ ญิง จริ งอยู่ เขาไม่ชอบความผิดพลาดนั้น แต่เขาก็ยงั รักหญิงคนนั้นทั้งให้อภัย
ความผิดพลาดนั้นด้วย
เซซิ ลรักเธอด้วยวิธีน้ ีแหละ แต่แทนที่เธอจะขอบใจเซซิ ล เธอกลับโกรธ หรื อว่าเธอเป็ นผู ้
ปราศจากความผิด? บางทีอาจเป็ นการเหลือวิสัยที่จะรักใครสักคนหนึ่ง ที่ปราศจากความผิด
เธอจงสัตย์ซื่อต่อตนเอง ทุกอย่างที่เซซิ ลพูดกับเธอนั้นเป็ นความจริ งทั้งสิ้ น อุปนิสัยของเธอนั้น
คือยอมแพ้อย่างง่ายดาย
ถูกแล้ว ฉันทราบว่าการตาหนิน้ นั ก็ทาให้คนเจ็บใจมากไม่มีผใู ้ ดชอบคาติเตียน และยิง่ ผูช้ ายถูก
ผูห้ ญิงตาหนิก็ยงิ่ กระเทือนใจมากขึ้น ในประเทศที่หญิงยังไม่ได้รับการยกฐานะขึ้นเทียมบ่าเทียมไหล่กบั
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ผูช้ าย ก็ยากที่ผชู ้ ายจะรับความคิดเห็นจากหญิงโดยเหตุน้ ีเองการสมรสของหญิงชายหลายคู่จึงจืดชืดไร้
ความหมายและอยูก่ นั ไปอย่างแกน ๆ
ก่อนที่เพื่อนของฉันคนหนึ่งจะแต่งงาน เขาได้เขียนจดหมายถึงคู่รักของเขา และวาดมโนภาพ
ไว้อย่างสวยสดงดงามว่าภรรยาของเขาควรจะเป็ นอย่างไร ฉันจะยกเอาบางตอนมาเล่าให้เธอฟังดังนี้
“คาตักเตือนอันสุ จริ ตของภรรยาควรทาให้ผมร้อนใจที่จะให้ผมทาดีที่สุด และเมื่อภรรยาของ
ผมผิดหวังในตัวของผมเธอจะไม่เลิกล้มการไว้ใจผมเลย
และนอกจากนั้นภรรยาของผมจะไม่ยอม
ท้อถอยในการที่จะช่วยให้ผม ชนะจุดอ่อนแอของผมให้ได้” “เธอจะบอกผมตรง ๆ โดยไม่ออ้ มค้อมใน
เมื่อผมทาให้เธอต้องเจ็บใจ” เธอเข้าใจไหม? ชายคนนี้ไม่ตอ้ งการหญิงคนใช้มาเป็ นภรรยา แต่เขา
ต้องการคู่เคียงคู่คิด คู่แอกคู่ใจ ซึ่ งพระเจ้าประทานมาให้ และคู่เคียงนี่แหละจะกลายเป็ น “เลือดเนื้ ออัน
เดียวกัน” ซึ่ งจะมีความหมายใหม่อย่างลึกซึ้ ง และจะเป็ นชีวติ ใหม่ร่วมกัน และคู่ชีวติ ต่างฝ่ ายต่างมีสิทธิ์ ที่
จะตาหนิความผิดของกันและกันได้
คราวนี้ให้วกกลับมาถึงข้อพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5 ถ้าเราเลือกพระคัมภีร์บางข้อที่พิสูจน์วา่ เรา
เป็ นฝ่ ายถูก เราจะต้องระมัดระวังในการใช้ขอ้ พระธรรมนั้น ข้อพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ใช่ดวงตรา
ประทับชีวติ ของเราให้คนทั้งโลกเห็นว่า “ดูซิพระเจ้าก็ยงั ทรงเห็นพ้องด้วยกับฉันนะ”
พระดารัสของพระเจ้าเปรี ยบเสมือน “ค้อน” ซึ่งสามารถทุบศิลาให้แตกละเอียดได้ หรื อพระ
วจนะของพระเจ้าเปรี ยบดุจดาบสองคมที่สามารถเชือดเฉื อนดวงใจของเราได้ สามารถทาให้เราเจ็บก็ได้
ทาให้เปลี่ยนแปลงและกลายเป็ นคนมีคุณลักษณะดีข้ ึนก็ได้ ดังนั้นพระดารัสของพระเจ้าจึงเป็ นสิ่ งที่ทา้
ทายชีวติ ของเราอย่างสู งสุ ดยิง่ นัก
เธออ้างพระธรรม เอเฟซัส บท 5 ข้อ 22-24 เพราะว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นสมกับเรื่ องราวของ
เธอและขอบใจเธอมากที่ได้คดั ลอกข้อความมาให้ฉนั อ่าน ถึงอย่างนั้นก็ดี ฉันได้เปิ ดพระคัมภีร์อ่านข้อ
21 และข้อ 25 ด้วย
ในข้อ 21 นั้น เน้นถึงการยอมเป็ นของกันและกันว่าดังนี้ “จงยอมฟังซึ่ งกันและกันด้วยเกรงกลัว
พระคริ สต์”
แล้วจึงมาถึงข้อ 22 ซึ่ งเธออ้างมา นั้นเป็ นส่ วนของภรรยาที่ภรรยาพึงเชื่ อฟังสามีของตน แต่ใน
ข้อ 25 บอกถึงหน้าที่ของสามีที่พึงทาแก่ภรรยาของตน แต่เธอก็งดเว้นข้อนี้ซ่ ึ งบอกว่า “สามีจงรักภรรยา
ของตน เหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และได้ประทานพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น”
ข้อนี้เป็ นประโยคที่มีคุณค่ามหาศาล ตลอดชีวติ เราไม่สามารถเข้าใจความหมายอันลึกซึ้ งนี้ได้
เลย
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พระเยซูคริ สต์ทรงรักคริ สตจักรของพระองค์อย่างไร พระเยซูทรงรับใช้คริ สตจักร พระเยซูทรง
ทางานและทรงช่วยเหลือคริ สตจักรจริ ง ๆ และพระเยซูทรงชาระคริ สตจักรของพระองค์ให้สะอาด พระ
เยซูทรงทะนุถนอมและทรงบาบัดเยียวยาคริ สตจักรเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างสาหรับพระเยซู และพระเยซูทรง
มอบทุกอย่างของพระองค์ให้แก่คริ สตจักร จนกระทัง่ ยอมสิ้ นพระชนม์
เธอเห็นหรื อยังว่า พระดารัสของพระเจ้าเป็ นเสมือนดาบคมที่ตดั เชื อดเฉื อนและทาให้บาดเจ็บ
ได้ พระเยซูไม่ทรงเป็ นอย่างที่มนุษย์อื่น ๆ อยากเป็ น คืออยากเป็ นเจ้าคนนายคน แต่ตรงกันข้ามพระเยซู
เสด็จมารับใช้คริ สตจักร พระเยซูทรงยอมเป็ นทาสของคริ สตจักร การใช้คาว่า “ทาส” อาจเป็ นคาที่
ระคายเคืองแก่หูของเธออยูบ่ า้ ง แต่นนั่ แหละการเป็ นทาสของคริ สตจักรทาให้พระองค์เป็ นประมุขของ
คริ สตจักร ดังนั้นเธอจะเป็ นประมุขหรื อเป็ นศีรษะของภรรยาของเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอได้ยอมตนเป็ นทาส
ของภรรยา
ถึงกระนั้นคริ สตจักรในเวลานั้นไม่เคยเชื่ อฟังพระเยซูคริ สต์เลย คริ สตจักรพากันทอดทิง้ พระ
เยซูและยังทอดทิ้งพระองค์อยูจ่ นกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ เธอมีเรื่ องที่จะตาหนิคริ สตจักรได้มากมายและฉันก็มี
อยูม่ ากเหมือนกัน ในคริ สตจักรมีสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอยูห่ ลายอย่าง เช่นการทะเลาะวิวาท และความ
เคร่ งเครี ยดที่มีอยูใ่ นคริ สตจักร แต่นี่แหละเป็ นคริ สตจักรที่พระเยซูทรงรักและได้ทรงยอมพลีพระชนม์
เพื่อคริ สตจักร โดยความรักของพระเยซูคริ สต์ก็ได้ทาให้คริ สตจักรนั้นน่ารักมากขึ้น
หากคริ สตจักรเชื่ อฟังพระเยซูจริ ง ๆ คือไม่ใช่ถูกบังคับให้เชื่อฟัง แต่ยนิ ดีเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์
ด้วยความสมัครใจคริ สตจักรจะดารงอยูไ่ ม่ได้โดยปราศจากพระคริ สต์ เสมือนร่ างกายจะมีชีวติ อยูโ่ ดย
ปราศจากศีรษะหาได้ไม่
เธอไม่ทราบดอกหรื อว่า เซซิ ลต้องการเพียงสิ่ งเดียวนัน่ คือการยอมตัวเป็ นสมบัติของเธอผูเ้ ดียว
เหมือน ๆ กับที่ร่างกายต้องการศีรษะ และการที่เซซิ ลตาหนิเธอก็เพราะเขาต้องการสิ่ งเดียว นัน่ คือเธอ
เป็ นศีรษะซึ่งเขายินดียอมปฏิบตั ิตาม
โดยเหตุน้ ี เองเขาจึงได้ขอร้องให้เธอต่อสู ้เพื่อเขา ตามทานองเดียวกันกับที่พระเยซูคริ สต์ทรง
ต่อสู ้เพือ่ จะได้คริ สตจักรของพระองค์ การต่อสู ้ของเธอที่จะได้ตวั เซซิ ลมานั้นเป็ นความรับผิดชอบของ
เธอ
ความกล้าหาญที่แท้จริ งไม่ใช่การวิง่ หนีไป แต่เป็ นการต่อสู ้
ขอแนะนาว่า เธอควรรี บไปหาเซซิ ลให้เร็ วที่สุด เท่าที่สามารถจะทาได้ และทาความเข้าใจซึ่ ง
กันและกันให้เรี ยบร้อย
โทรบิช
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ตาบล อ...........................
14 สิ งหาคม ค.ศ............................
เรี ยนท่านอาจารย์
โธ่อาจารย์ครับ หากผมไม่รู้จกั ตัวอาจารย์ดี ผมคงฉี กจดหมายของท่านอาจารย์เป็ นฝอย ๆ ไป
แล้ว ผมไม่ทราบจะพูดอะไรต่อไป จดหมายนี้เป็ นแต่คาเทศนาที่ไพเราะมากครับ
คาพูดของอาจารย์ดีเกินไปสาหรับผมครับ คือผมจะนาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หาได้ไม่
ข้อแนะนาที่เกิดประโยชน์ขอ้ เดียวก็อยูใ่ นบรรทัดสุ ดท้ายจดหมายของอาจารย์ แต่ถึงกระนั้นผม
ก็ปฏิบตั ิตามไม่ได้ ท่านอาจารย์ตรองดูซีครับว่าผมจะไปพบกับเซซิ ลได้อย่างไร? หากผมไปพบเซซิล
ภายหลังโรงเรี ยนเลิก ข่าวนั้นก็จะกระจายไปทัว่ เมืองภายในไม่กี่ชวั่ โมง และเสี ยงซุ บซิ บก็จะตามมาให้
ราคาญใจ เซซิ ลพักอยูก่ บั ลุงของเธอ ผมเองก็ไม่กล้าไปหาที่บา้ นหรอกครับ เก้าอี้สวนสาธารณะก็ไม่มี
ในเมืองนี้ และผมก็ไม่มีรถยนต์จะพาเธอไปเที่ยว ถ้าผมมีรถยนต์ได้ก็คงมีเงินพอและสามารถแต่งงาน
กับเธอไปแล้ว
ท่านอาจารย์ไม่พดู เกี่ยวกับเรื่ องเงินเลย อาจารย์พดู แค่เรื่ องความรัก แต่วา่ ความรักกับเงินนั้นมัน
แยกกันไม่ออกครับ คนที่มีเงินเท่านั้นเขาจึงแต่งงานกันได้ในประเทศนี้
โดยเหตุน้ ี เองที่ผมต้องการเงิน และผมจะมีเงินได้ก็เมื่อผมทางาน ผมเคยเป็ นครู ในโรงเรี ยนของ
คริ สตจักร แต่คริ สตจักรนั้นก็ไล่ผมออกจากตาแหน่งครู
นอกจากนั้น หากว่าพระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักรและคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระ
คริ สต์ เมื่อทั้งคริ สตจักรและพระคริ สต์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วทาไมพระเยซูอภัยโทษให้ผม แต่
คริ สตจักรไม่ยอมอภัยให้แก่ผมเลย
อีกประการหนึ่งเวลานี้ผมต้องอยูต่ ามลาพังเหมือนหัวเดียวกระเทียมลีบ ชายหนุ่มคนอื่นยังมีพอ่
แม่หรื อครอบครัวคอยอุปถัมภ์ค้ าจุน นี่ แหละครับเป็ นเรื่ องชีวติ ของผม
คุณปู่ ของผมมีลูกชายสามคนคือนายทอนเย่ นายมัวเซ่และนายอ๊อตโต้ นายทอนเย่เป็ นลูกชาย
คนแรก แต่เขาเป็ นคริ สเตียนไม่ได้เพราะเขามีเมียสองคน มัวเซ่ลูกชายคนกลางเป็ นคริ สเตียน เขามีเมีย
คนเดียว และมีลูกสี่ คน ชายสองหญิงสองนายอ๊อตโต้เป็ นลูกสุ ดท้อง มีภรรยาคนเดียวชื่อนางมาร์ธา และ
มีลูกคนเดียวคือนายแจ็ค
ต่อมานายอ๊อตโต้ก็ตาย นางมาร์ ธาก็ตอ้ งเป็ นม่าย การเป็ นม่ายในเมืองเรานี้นบั ว่าร้ายกาจที่สุด
เมื่อภรรยาตายสามีก็ไม่สู้เดือดร้อนอะไรมากนัก เพราะเขาเสี ยภรรยาไปคนหนึ่ง เขาอาจหา
ภรรยาคนใหม่ได้ แต่เป็ นการยากที่หญิงม่ายจะหาสามีใหม่
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นางมาร์ ธาเป็ นม่ายพร้อมกับลูกชาย ตามธรรมดาลุงมัวเซ่ ควรจะแต่งงานกับนางมาร์ ธา แต่จะทา
อย่างนั้นไม่ได้ เพราะเป็ นคริ สเตียน และเป็ นระเบียบข้อบังคับของคริ สตจักร
ลุงมัวเซ่ได้อุปการะแจ็คหลานชายอายุ 10 ปี ให้เข้ามาอยูใ่ นบ้าน และให้ไปโรงเรี ยน ซึ่ งเขาช่วย
ได้เพียงเท่านั้น
แล้วใครจะรับอุปการะแม่ม่ายมาร์ ธา ตกลงนางมาร์ ธาก็ตอ้ งตกเป็ นเมียคนที่สามของนายทอนเย่
แต่สามีใหม่ของนางมาร์ ธาเกลียดนางมาร์ธาเพราะเป็ นคริ สเตียน ผูร้ ับเคราะห์หนักที่สุดคือนางมาร์ธา
เพราะสามีไม่เอาใจใส่ และแสดงความรังเกียจจนออกนอกหน้า ซึ่ งเป็ นการทรมานหัวใจของนางอย่าง
ยิง่ สามีใหม่ไม่เคยหาเสื้ อให้ แม้กระทัง่ รองเท้าก็ไม่เคยซื้ อให้จนคู่เดียว กระต๊อบสาหรับทาครัวก็ไม่มี
แม้กระทัง่ สบู่จะใช้ก็ไม่มี ถึงกระนั้นก็ยงั ให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่งแก่นาง และบุตรนั้นก็คือตัวผมเอง
นายทอนเย่มีลูกชายอีกคนหนึ่งกับเมียคนที่สองของเขาซึ่ งเป็ นเมียคนที่เขาโปรดปรานมากที่สุด
แต่บิดาของผมไม่เคยแสดงเลยว่า ผมเป็ นบุตร
มารดาของผมเท่านั้นที่รักและเอาใจใส่ ตวั ผม ผมเป็ นเด็กที่พอ่ ไม่รัก ฉะนั้นจึงเป็ นเด็กสกปรก
ผมต้องเป็ นโรคผิวหนังตลอดเวลาเพราะไม่มีสบู่จะใช้ ผมเกือบจะไม่มีเสื้ อผ้าใส่ ผมรู ้สึกอายเหลือเกินที่
จะไปโรงเรี ยน ผมหนี ออกไปจากบ้านท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ จนกระทัง่ ผมมาถึงโรงเรี ยนคณะมิชชัน่
และจากนั้นมาท่านอาจารย์ก็รู้จกั ตัวผมและทราบเรื่ องราวของผม
ท่านอาจารย์คงจะทราบกระมัง่ ครับว่า เหตุไรผมจึงหันหน้าไปพึ่งอาศัยครอบครัวของผมไม่ได้
บิดาไม่ได้นบั ว่าผมเป็ นลูกและยิง่ ผมมาเป็ นคริ สเตียน บิดาก็ยงิ่ เกลียดน้ าหน้าผมมากขึ้น ลุงมัว่ เซ่มีลูกถึง
สี่ คน และเลี้ยงแจ็คด้วย ผมมีแต่มารดาคุณแม่ทาสวนได้เงินบ้างเล็กน้อย
ผมไม่มีโอกาสรับมรดกอะไร หากลูกคุณพ่อของผมตายแต่แจ็คและลูกของลุงมัวเซ่ก็มีโอกาส
รับมรดกของคุณพ่อก่อนตัวผม
แต่ท่านอาจารย์สงั่ ให้ผมไปหาเซซิ ล ไปด้วยมือเปล่าอย่างนั้นหรื อ? ขอทีเถอะครับผมไปไม่ได้
จากศิษย์ของอาจารย์
แฟรนซิ ส
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เมือง บ............................
20 สิ งหาคม ค.ศ.................
แฟรนซิสที่รัก
ขอบใจเธอมากที่อุตส่ าห์เขียนประวัติของเธอมาให้ฉนั ทราบโดยละเอียด แม้เรารู ้จกั กันมาเกือบ
สิ บปี แล้ว แต่ฉนั ไม่ทราบประวัติทางครอบครัวของเธอละเอียดนัก ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
จดหมายของเธอแสดงว่า เรามิชชันนารี เป็ นราชทูตของพระเจ้าชนิ ดที่ไม่สู้จะดีนกั เมื่อเธอ
ได้มารู ้จกั กับเราเมื่อสิ บปี มานี้ เธอได้เล่าให้ฉนั ฟังว่า คุณพ่อของเธอไม่เอาธุ ระและสนใจอะไรกับเธอ
หรื อคุณแม่ของเธอเลย นี่เป็ นความจริ ง แต่ฉนั นึกไม่ถึงเลยว่าสิ่ งเหล่านั้นจะนาความปวดร้าวอย่างแสน
สาหัสมาสู่ ตวั เธอ ฉันรับเธอเข้าอยูใ่ นความอุปการะ โดยฉันไม่ได้ถามอะไรเธออีกเลยเกี่ยวกับปั ญหาใน
ครอบครัวของเธอ
เราทาผิดในเรื่ องนี้บ่อย ๆ เราไม่อยากถามปั ญหาอื่น ๆ เราไม่ตอ้ งการทราบอะไรมากนัก เรา
รู ้สึกว่าภาระเหล่านั้นจะทับถมลงบนความรับผิดชอบของเรามากเกินไปจนเราอาจทนไม่ได้
ถ้าเราได้ออกมาสั่งสอน คนในต่างประเทศให้รู้จกั เรื่ องพระเยซูก็ดูเหมือนจะเป็ นอันใช้ได้แล้ว
เป็ นความจริ งที่เราเห็นตัวเธอทุก ๆ วันในที่ประชุมและในโรงเรี ยน แต่ก็ดูเหมือนมีอะไรระหว่างเรากับ
เธอคัน่ กลางอยูท่ าให้ยงั ไม่สนิทกันนัก
เรารู ้สึกว่าเราไม่อยากจะเข้าไปยุง่ อะไรกับเรื่ องส่ วนตัวของพวกเธอเกินไปนัก แทนที่เราจะ
รับผิดชอบอะไรมากกว่านั้นเราก็หลับตาเทศนาเรื่ องพระเยซูให้พวกเธอฟังอย่างเป็ นกฎหมาย
พระเยซูคริ สต์คงรู ้สึกละอายต่อพวกมิชชันนารี ของพระองค์ที่มีน้ าใจเช่นนั้น ขณะที่ฉนั อ่าน
จดหมายของเธอทาให้ฉนั รู้สึกละอายใจตัวเองที่ไม่กล้าจ้องพระพักตร์ พระเยซูจริ ง ๆ เพราะฉันแสดง
ความไร้เมตตาออกมา และคร้านที่จะคิดถึงเรื่ องของคนอื่น ชายคนหนึ่งมีภรรยาคนเดียวเราก็รับไว้เป็ น
คริ สตสมาชิก แต่พี่ของเขาซึ่ งมีภรรยาสองคน เราห้ามเขาไม่ให้เข้าเป็ นสมาชิก
ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตายตัวที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับคนทุกคนได้ เราจะบอกว่านี่
ผิดหรื อถูกสาหรับคนทุก ๆ คนนั้นย่อมเป็ นไปไม่ได้ ความรักไม่เกียจคร้าน ถ้าเรารักจริ ง ๆ เราจะค้นหา
น้ าพระทัยของพระเจ้าแต่ละคน
ขอโทษ ฉันไม่ได้สนใจอะไรถามอะไรมากเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวของเธอ แต่อย่างไรก็ดี
จดหมายของเธอทาให้ฉนั ทราบความจริ งสองอย่างคือ
1. การมีภรรยามากกว่าหนึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหายุง่ ยากในครอบครัวเลย ความจริ งข้อนี้ เธอได้ลิ้ม
รสมาแล้ว
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เธอถามฉันว่า เธอจะรักเมียหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันได้หรื อไม่? คาตอบข้อนี้ เธอก็เห็นและ
รู ้อยูด่ ว้ ยตนเองแล้วว่า มันเป็ นไปไม่ได้ ถ้าเขารักเมียคนนี้ เขาจะไม่มีเวลาเอาใจใส่ เมียคนโน้น ไม่วา่ จะ
เป็ นเมียน้อยหรื อเมียหลวง คือต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดขาดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสามี แล้วต้องเกิด
มีความว้าเหว่วา่ งเปล่า ความหึ งษาพยาบาทเกลียดชัดติดตามมา แม้เรื่ องราวที่ปรากฏในพระคัมภีร์ก็บอก
ให้เราเห็นชัดเจนถึงเรื่ องการมีภรรยามาก
2. ในจดหมายของเธอทาให้ฉนั มองเห็น ความจริ งอีกข้อหนึ่งคือ พระเจ้าทรงมีแผนการในชีวติ
ของเธอ ทั้ง ๆ ที่ชีวติ ของเธอต้องประสบกับความยุง่ ยาก ร้อยแปดพันประการ ภายในครอบครัวของเธอ
เอง แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยงั ทรงนาชีวิตของเธอให้เข้าในพระราชอาณาจักรของพระองค์จนได้
พระเจ้าสถิตอยูใ่ นทุก ๆ สิ่ ง แม้ในความทุกข์ทรมานของคุณแม่ของเธอ ในระหว่างที่บิดาของ
เธอไม่เอาใจใส่ ดูแลเท่าที่ควรก็ตาม พระเจ้าก็ยงั สถิตอยูก่ บั มารดาของเธอและเธอด้วย
พระเจ้าทรงนาเราให้มารู ้จกั และสนิทสนมกัน พระเจ้าประทานความรอดแก่เธอ พระเจ้าทรงกุม
แขนของเธอไว้และทรงนาชี วติ ของเธอ ทั้ง ๆ ที่เธอขัดขืนพระเจ้าและทั้ง ๆ ที่ฉนั ทาผิด พระเจ้าก็ยงั ทรง
นาเธอให้มารู ้จกั กับเซซิ ล นัน่ แหละคืองานของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยทรงเกียจคร้านในการทางานเลย
แม้วา่ เราเหลวไหลแต่พระองค์ไม่เคยทรงเหลวไหลเลย
เธอบอกว่าจดหมายของฉันนาเอามาใช้ ในภาคปฏิบตั ิไม่ได้ ฉันก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไรต่อไป
อีกให้เธอเข้าใจ เพราะพระเจ้าบอกฉันให้บอกเธอทราบเพียงเท่านี้ มีบ่อยครั้งพระเจ้าไม่ทรงสาแดงให้
เราเห็นคาตอบในตอนสุ ดท้ายทั้งหมด แต่ทรงแสดงให้เราเห็นทีละก้าวเท่านั้น
ในพระธรรม สดุดีบท 119 บอกว่า “พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้าพเจ้า
และเป็ นแสงสว่างตามทางของข้าพเจ้า” พระเจ้าไม่ได้สัญญาเลยว่าจะประทานแสงสว่างส่ องให้เห็นทุก
ทางรอบด้าน แต่สัญญาว่าเป็ นตะเกียงส่ องทางเดินให้เดินทีละก้าวเท่านั้น ตะเกียงไม่ได้ส่องแสงสว่างไป
ไกล ๆ เหมือนโคมรถยนต์ แต่ส่องให้เห็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น
ฉะนั้นก้าวแรกที่เธอจะทาต่อไปคือหางานใหม่ทา ฉันดีใจที่เธอนึกถึงการทางานด้วยความคิด
ของเธอเอง ฉันขอแนะนาให้เธอไปหาศิษยาภิบาลอาโมส และขอร้องให้เขาบรรจุเธอเข้าทางานใหม่อีก
สักครั้ง ฉันจะเขียนจดหมายถึงอาจารย์อาโมสด้วยและขอให้ท่านไปหาบิดาของเซซิ ล คราวนี้คงเป็ น
ประโยชน์แก่ตวั เธอบ้างซิ นะ
ฉันขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่า เธอจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพูดจากับเซซิ ลให้ตกลงกัน เธอไม่ตอ้ งกังวล
ถึงวิธีที่จะพบกับเซซิ ลอย่างไร หญิงมักคิดอะไรด้วยหัวใจ ไม่ใช่จากสมอง และมีบ่อยครั้ง ผูห้ ญิงมักมี
ความคิดดี ๆ ก่อนผูช้ าย เธอจงวางใจเซซิ ล ความรักนั้นมีมโนภาพ
จากโทรบิช
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เมือง บ...........................
20 สิ งหาคม ค.ศ................
เซซิลที่รัก
แฟรนซิ สได้เขียนจดหมายถึงฉันอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดเขาก็ตอ้ งโผล่ออกมาจากที่ซ่อน จดหมาย
ของเธอฉบับนั้นช่างวิเศษนัก เพราะช่วยดึงตัวเขาให้ออกมาได้
คราวนี้แหละที่เธอจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม บางทีเขาอาจมาคอยดักพบเธอเวลาเลิกเรี ยนแล้วก็
ได้ เธอควรจะเตรี ยมนึกวาดภาพไว้ให้ดีวา่ เธอควรจะแนะนาเขาให้พาเธอไปคุยกันที่แห่งหนึ่งแห่งใด
เพื่อจะได้เจรจากันโดยไม่มีการรบกวน
จาก
โทรบิช
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เมือง บ...........................
29 สิ งหาคม ค.ศ.........................
คานับอาจารย์อาโมสที่เคารพในพระคริ สต์
วันนี้ผมเขียนจดหมายมาถึงท่านอาจารย์เกี่ยวกับแฟรนซิ สอาจารย์ก็คงทราบเรื่ องราวของเขาดี
แล้ว ผมเองเป็ นคนทาพิธีบพั ติศมาให้เขา และท่านรับเขาเข้าเป็ นคริ สต์สมาชิก แล้วเขาก็ได้รับการบรรจุ
เข้าเป็ นครู และผมเข้าใจว่าเขาได้ทาหน้าที่ครู ของเขาอย่างดีเป็ นเวลาถึงสามปี
แล้วเขาก็มีเรื่ องยุง่ ๆ เกี่ยวกับหญิงคนหนึ่ง และเรื่ องนั้นใคร ๆ ก็ทราบกันทั้งเมือง แล้วเขาก็ถูก
ไล่ออกจากการเป็ นครู และห้ามมิให้ถือศีลมหาสนิทหกเดือน ผมสงสัยว่าจะมีคนวางแผนการแกล้ง
จับผิดเขา
ผมได้มีจดหมายโต้ตอบกับแฟรนซิ สหลายฉบับ ผมได้สอดจดหมายบางฉบับของเขาให้ท่าน
อาจารย์อ่านเพื่อจะได้ทราบถึงเบื้องหลังของเรื่ องราวทั้งหมดโดยละเอียด ในที่เมื่อเขาได้มาพบผม ผมมี
โอกาสช่วยชี้แจงให้เขารู ้สึกตัว และผมได้ให้ขอ้ แนะนาบางประการเพื่อให้แฟรนซิสปฏิบตั ิ และคารับ
สารภาพของเขานั้นออกมาจากดวงใจ แต่ผมจะบอกรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะคารับสารภาพ
นั้นเป็ นเรื่ องลับเฉพาะส่ วนตัวแต่ผมขอเป็ นพยานได้วา่ เขาแสดงความจริ งจังในการกลับใจของเขา เขารู ้
ว่าเขาได้รับการอภัยโทษบาปจากองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว และเขาพร้อมที่จะเริ่ มต้นชีวติ ใหม่
เราควรสนับสนุนและอยูข่ า้ งเคียงเขาในการเริ่ มต้นชีวติ ใหม่น้ ี อาจารย์คงทราบดีแล้วนะครับ
หลังจากที่คนได้หนั หลังทิ้งความบาปความชัว่ แล้วอย่างจริ งจัง ก็มกั จะมีการจูงใจให้หวนกลับไปทาผิด
แบบเดิมอีก มารดูเหมือนจะใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างเป็ นพิเศษเพื่อจะขย้าใจคนที่จริ งจังกับชีวติ ใหม่ โดย
เหตุน้ ี เราควรแสดงความรักอย่างพี่นอ้ งในวาระแรก ๆ ที่เขาหันกลับตั้งต้นชี วติ ใหม่ในทางที่ดี
ประการแรก ผมอยากจะขอร้องให้อาจารย์อนุญาตให้เขาร่ วมพิธีมหาสนิทในครั้งต่อไป ในพระ
คัมภีร์บอกเราว่าศีลมหาสนิทนี้หา้ มเฉพาะคนที่ด้ือดึงไม่ฟังคาตักเตือนของคริ สตจักรซึ่ งตักเตือนซ้ าแล้ว
ซ้ าอีกโดยเปิ ดเผย คนที่กลับใจใหม่สารภาพผิดอย่างจริ งใจแล้วเราก็ควรให้เขามีโอกาสร่ วมพิธีมหาสนิท
ในฐานะที่ผมเป็ นผูแ้ นะนาเขา ผมอยากเห็นเขาร่ วมพิธีศีลมหาสนิท ในคราวหน้าที่จะมีพิธี
ศีลมหาสนิท หลังจากที่เขาพ่ายแพ้แก่ตวั เองมาแล้วครั้งแรก คราวนี้คงจะทาให้เขาได้สานึกตัว และรู ้สึก
ว่าเขาได้มาเฝ้ าพระองค์ได้อย่างสนิทสนม
หากเราห้ามคนบาปที่กลับใจเสี ยใหม่แล้วก็เท่ากับเราเป็ นคนที่อา้ งตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม
ซึ่ งแท้จริ งเราก็เป็ นคนบาปซึ่ งยังไม่มีใครจับได้ไล่ทนั เท่านั้น
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เมื่อบุตรเสเพลเดินทางกลับบ้าน หลังจากที่เขาได้กระทาผิดล่วงประเวณี คุณพ่อไม่ได้รอคอย
อีกหกเดือนจึงจะรับเข้าบ้าน คุณพ่อของเขาต้อนรับเป็ นบุตรทันที และกอดจูบเขา และได้ร่วมโต๊ะ
รับประทานอาหารกับเขาซึ่ งแสดงว่า คุณพ่อได้ให้อภัยโทษทุก ๆ อย่างแล้ว
โดยเหตุน้ ี เองจึงทาให้ชาวยูดาเป็ นโกรธเป็ นแค้นมาในการที่พระเยซูทรงมัว่ สุ มกับคนบาป พระ
เยซูคริ สต์ร่วมโต๊ะเสวยกับเขา การที่พระเยซูทรงกระทาเช่นนั้น เขาถือว่าเป็ นการหมิ่นประมาทพระเจ้า
โดยตรง โดยเหตุน้ ีแหละชาวยูดาจึงจับกุมพระเยซู แล้วตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน ผมก็ถามตัวเองว่า เราโกรธ
คนบาปในทานองเดียวกันเช่นนั้นด้วยหรื อ? เราจะตรึ งพระเยซูอีกครั้งหรื อ ในเมื่อเราห้ามคนที่กลับใจ
ใหม่ไม่ให้เข้าส่ วนใจพิธีศีลมหาสนิท
นี่แหละเป็ นปั ญหาใหญ่ยงิ่ สาหรับตัวแฟรนซิ ส เขาเขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่า “พระเยซูทรง
อภัยโทษแก่ผมแล้ว แต่คริ สตจักรไม่ยอมอภัยให้ผมเลย” เมื่อเป็ นเช่นนี้พระเยซูกบั คริ สตจักรจะแยกกัน
เป็ นสองแล้วหรื อ?
อีกประการหนึ่ง
อาจารย์จะมีหนทางช่วยเหลือบรรจุแฟรนซิ สเข้าเป็ นครู อีกครั้งหนึ่งจะได้
หรื อไม่ นัน่ จะแสดงว่าคริ สตจักรได้อภัยโทษให้เขาแล้ว ผมขอร้องอย่างนี้ เพราะว่าแฟรนซิ สรักหญิงคน
หนึ่ง และหญิงคนนั้นก็รักแฟรนซิ สด้วย แต่ยงั ขัดข้องเรื่ องเงินสิ นสอด ดูออกจะมากเกินไปจนแฟรนซิ ส
ไม่สามารถจะหามาให้ตามที่บิดาของหญิงเรี ยกร้อง แฟรนซิ สไม่มีญาติพี่นอ้ งที่จะช่วยออกทุนให้ได้ ซึ่ ง
อาจารย์ก็ทราบอยูแ่ ล้ว บิดาของฝ่ ายหญิงเรี ยกเอาเงินสิ นสอดถึงเก้าพันบาททันที มิใช่แต่เท่านั้น แฟรน
ซิ สจะต้องจ่ายเงินต่อไปอีกโดยไม่มีกาหนดว่าจะหมดเมื่อไร
หากอาจารย์จะกรุ ณาไปเยีย่ มบิดาของหญิงสาวผูน้ ้ ีก็จะดีมาก เพราะอาจารย์คงเข้าใจเรื่ องราวได้
ดีกว่าผมและอาจตัดสิ นได้ดีกว่าผม ถึงอย่างไรก็ตามผมก็อยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์ในเรื่ องนี้
ด้วย
วอลเตอร์ โทรบิช
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ตาบล อ................................
16 กันยายน ค.ศ. ...................
เรี ยนอาจารย์ที่เคารพ
ในที่สุดเราทั้งสองก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับ ทุก ๆ อย่างก็เปลี่ยนไปอีกวาระหนึ่ง
หลายสัปดาห์มาแล้วผมพักอยูก่ บั คุณแม่ของผมในตาบลเล็ก ๆ ทุก ๆ วันผมนัง่ ดูฝาผนังอยูใ่ น
กระท่อมที่มีแสงสว่างสลัว ๆ ความคิดของผมก็ล่องลอยไปทัว่ ทุกทิศ และโดยมากคิดไปรอบฝาผนัง
นัน่ เอง ผมมักจ้องดูรูปที่ตดั มาจากหนังสื อรายสัปดาห์ซ่ ึ งติดเอาไว้ตามฝาผนัง อยากให้รูปเหล่านั้นพูด
กับผม และให้คาแนะนาแก่ผม แต่ในที่สุดก็มีแต่ความเงียบ ผมมองดูรูปเหล่านั้นอีกไม่ได้ ผมติดตารางที่
ที่ผมสร้างมันขึ้นมาเอง
เดี๋ยวนั้นฝาผนังเหล่านั้นพังทะลายหมดแล้ว รู ้สึกว่ามีอิสระทุก ๆ ด้าน ทั้ง ๆ ที่ภายนอกไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง ผมก็ยงั ยากจนอยูเ่ หมือนเดิม แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น สิ่ งนั้นคือผมได้พบเซซิ ลอีกครั้ง
หนึ่ง
มีเพื่อนของผมคนหนึ่งเอารถยนต์มารับผมไป และเขาบอกว่าเราต้องรี บกลับเย็นวันนั้น ซึ่ งเขามี
เวลาให้ผมเพียง 2-3 ชัว่ โมงเท่านั้น
ผมคอยอยูท่ ี่หน้าประตูโรงเรี ยน นักเรี ยนหญิงชายกาลังเดินออกมาจากโรงเรี ยน แต่ไม่เห็น
เซซิ ลเลย ผมชักใจไม่ดี รู ้สึกกระวนกระวายมาก
ในที่สุดเซซิ ลก็ปรากฏตัวเป็ นคนสุ ดท้าย เขาคงเห็นผมก่อน ฉะนั้นเขาจึงรอจนใคร ๆ ออกไป
จากโรงเรี ยนหมดแล้วเขาจึงออกมาพบผม เขาไม่มองหน้าผมเลย เพียงแต่ยนื่ มือเท่านั้น ผมยืน่ มือออกไป
จนสุ ดเอื้อมและแตะที่ปลายนิ้วของเขา ผมทาอย่างปกติเหมือนกับคนรู ้จกั กันแสดงคารวะต่อกันเท่านั้น
ดูเหมือนเขาจะรู้วา่ ผมจะคอย แล้วเขาพูดว่า “มีสถานที่จะคุยกันสองแห่ง คือหนึ่งร้านอาหาร
หรื อสองเข้าไปคุยในคริ สตจักร
ผมเลือกไปคุยกันที่คริ สตจักรเพราะว่าไม่มีเงินซื้ อเครื่ องดื่ม เราต้องเดินไปที่คริ สตจักรประมาณ
ครึ่ งชัว่ โมงจึงจะถึง ผมเดินนาหน้าและเขาเดินตามผมไปห่าง ๆ เพื่อไม่ให้คนสังเกตว่าเราเดินตามกันไป
ผมไม่นึกเลยว่าเราจะไปคุยกันที่คริ สตจักรนั้น เราเข้าไปข้างใน และนัง่ ลงบนม้านัง่ แถวหลังสุ ด
เราไม่ได้มองหน้ากันเลย แต่จอ้ งมองไปข้างหน้า
อาจารย์ถามว่า เราได้พูดกันเรื่ องอะไรบ้าง? ผมบอกไม่ได้ครับ เพราะตลอดเวลาเราทั้งสองนัง่
นิ่งเหมือนกับเป็ นใบ้และเขาบอกผมว่า “ดิฉนั ดีใจมากที่คุณมาพบดิฉนั ” และผมบอกว่า “ขอบคุณมากที่
คุณเขียนจดหมาย”
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ผมอยากจะพูดตอบอะไรบางอย่าง ผมอยากจะพูดตาหนิ เขาให้หนาใจ และจะแก้ตวั อย่างดีที่สุด
แต่วา่ เมื่อผมนัง่ อยูก่ บั เขาผมพูดอะไรไม่ออกสักคาเดียว
เราต่างคนต่างนิ่ง ผมไม่ทราบครับว่าเรานิ่งกันอยูน่ านเท่าไร เวลาผ่านไปเร็ วเหลือเกิน ท่าน
อาจารย์คงทราบ คือเราไม่ได้อยูน่ ิ่งเพราะความดันทุรังของเรา แต่เราร่ วมใจพากันนิ่ง แต่การนิ่งเช่นนั้น
คล้าย ๆ กับถูกเชื่อมให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
เมื่อก่อนผมมักปากเปราะพูดพล่อย ๆ กับผูห้ ญิงว่า “ผมรักคุณ” เพื่อความสนุกเท่านั้น แต่ครั้งนี้
ควรที่ผมจะพูดว่า “ผมรักคุณ” แต่ผมพูดไม่ออก ดูเหมือนว่าคาพูดนั้นมีความหมายน้อยกว่าความคิดใน
ใจของผม
แม้เราไม่ได้พูดกันเลย แต่ในเราก็พดู กันขณะที่ต่างคนต่างนิ่ง ภาษาที่เรารู ้จกั ก็คือเรารักซึ่ งกัน
และกันมาก และแน่นอนความรักนั้นเป็ นรอยจารึ กซึ้ งลงในใจมากขึ้น ๆ ทุกที
ชัว่ โมงนั้นเป็ นชัว่ โมงที่ผมมีความสุ ขที่สุดในชีวติ ใครที่ไม่มีความรักจริ ง ๆ ชนิดอย่างที่ผมได้
พบแล้วก็ไม่ควรพูดคาว่า “รัก” ออกมาจากปากเลย ในขณะนั้นเหมือนว่าเราเข้าใจซึ่ งกันและกันและเป็ น
ของกันและกันเสมอ ดูเหมือนว่าในขณะนั้นเราเป็ นบุคคลเดียวกันจริ ง ๆ คือ ผมเป็ นส่ วนหนึ่งของเขา
และเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของผม
ทันใดนั้นผมเกิดความแน่ใจว่า ไม่มีอะไรที่จะแยกเราได้ ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายหรื อลัทธิธรรม
เนียมประเพณี ไม่มีพ่อแม่หรื อญาติพี่นอ้ งจะแยกเราได้
แล้วผมก็จาได้วา่ เรานัง่ อยูใ่ นคริ สตจักรแห่งหนึ่ง ผมจึงคิดได้วา่ เราทั้งสอง กาลังยืนอยูเ่ ฉพาะ
พระพักตร์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าและทาสัญญาว่าจะซื่ อสัตย์ต่อกันตลอดชีวิต ผมจับมือของเขาและมือของเราทั้ง
สองกุมอยูเ่ งียบ ๆ
เดี๋ยวนี้ผมมีบางสิ่ งที่อยากจะเรี ยนถามว่า นัง่ ยังขาดอะไรอีก? นัน่ ไม่ใช่รวมทุก ๆ อย่างไว้
ด้วยกันหรื อ? เราไม่แต่งงานกันแล้วหรื อ? เมื่อไรการสมรสเริ่ มต้น เริ่ มเมื่อเข้าพิธีแต่งงานอย่างนั้นหรื อ?
เราไม่ได้เริ่ มแต่งงานกันเมื่อเราหมั้นกันดอกหรื อ? เพราะวันนั้นเราสัญญาว่า เราจะเป็ นของกันและกัน
ตลอดชีวิต และเราได้สัญญาต่อกันเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า การสมรสของเราเริ่ มต้นแล้วหรื อ
ผมจาไม่ได้วา่ เราพูดลากันเมื่อไรและอย่างไร เพราะขณะนั้นดูเหมือนผมฝันไปเท่านั้นเอง เซซิ ล
ขอร้องให้ผมไปพบอีกโดยเร็ ว และผมบอกว่าผมกาลังหางานทา แล้วเราต่างคนต่างออกมาจาก
คริ สตจักรแห่งนั้น แต่ไปคนละทาง
จากศิษย์ที่เคารพ
แฟรนซิส
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เมือง ว.............................
16 กันยายน ค.ศ...............
คุณแฟรนซิสที่รัก
ดิฉนั นอนไม่หลับตลอดคืนและดิฉนั ต้องร้องไห้ ดิฉนั ต้องต่อว่าตัวเองว่า เหตุไรจึงไม่พูดกับคุณ
เอง ใจของดิฉนั มิความรักเปี่ ยมล้นอยู่ ดิฉนั อยากบอกคุณหลายอย่าง แต่ดิฉนั ก็ไม่อาจบอกได้ บางทีคุณ
คงคิดว่าดิฉนั เฉยเมยไม่รักคุณ
ขอให้คุณเข้าใจว่า สิ่ งที่ดิฉนั พูดไม่ออกนั้นก็เพราะดิฉนั ดีใจจนเกินไป ดิฉนั ดีใจที่คุณมาพบ
ดิฉนั ดิฉนั ไม่มีใครนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้น
จากเซซิ ลคนเดียวของคุณ
เซซิล
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ตาบล อ........................................
18 กันยายน ค.ศ.....................
เซซิลที่รัก
คุณไม่ตอ้ งร้องไห้ดอกครับ และผมขอร้องว่าคุณไม่ตอ้ งร้องไห้อีกให้เสี ยน้ าตา ผมเข้าใจคุณ
และเข้าใจอย่างลึ้กซึ้ ง คุณไม่จาเป็ นต้องกลัวและคุณก็ไม่ควรกลัวเมื่อผมอยูใ่ กล้ ๆ คุณ
เป็ นความผิดของผมเองทั้งหมดที่ผมไม่ได้พดู กับคุณ ผมควรจะถามอะไรบางอย่างจากคุณ แต่
ผมก็พดู อะไรไม่ออก เท่า ๆ กับคุณเหมือนกัน เพราะกาลังตื่นเต้นและดีใจจนบอกไม่ถูก
สิ่ งที่ผมแปลกใจมากก็คือวิธีการที่คุณต้อนรับผม และคุณได้เตรี ยมแผนการไว้ล่วงหน้าอย่างไร
จึงดีเรี ยบร้อยเช่นนั้น
คุณนัง่ อยูใ่ กล้ ๆ ผมและนัง่ อยูเ่ พื่อผมคนเดียว กิริยาที่แสดงต่อผมเช่นนั้นก็วเิ ศษยิง่ กว่าคาพูดใด
ๆ ทั้งสิ้ น
คุณทาให้เกิดมีความหวัง วันนี้ผมช่วยคุณแม่ทาสวนแทนที่ผมจะนัง่ มองดูแต่หลังคา คุณแม่
มองดูผมด้วยความประหลาดใจ
จากแฟรนซิสของคุณ
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เมือง บ............................
18 กันยายน ค.ศ......................
แฟรนซิสศิษย์ที่รัก
ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่า เซซิ ลจะมีแผนการที่ดีหาสถานที่พบกับเธอได้เสมอ คริ สตจักรควรจะ
ช่วยให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้พบปะสนทนากัน
ฉันขอขอบพระคุณพระเจ้าที่เธอทั้งสองได้รับ
ประสบการณ์ในชัว่ โมงนั้น
ปั ญหาที่เธอถามมาช่างยากเสี ยจริ ง ๆ ดูเธอช่างมีสติปัญญา สาหรับถามปั ญหาเสี ยเหลือเกิน
ปั ญหาของเธอนั้นดูออกจะเป็ นปั ญหายากขึ้นทุกที
ฉันต้องคิดอยูน่ านกว่าจะตอบปั ญหาของเธอได้
ถูกต้อง
การสมรสตั้งต้นตั้งแต่เมื่อไร? พระคัมภีร์บอกว่าการสมรสนั้นเป็ นสิ่ งลึกลับมาก เราอธิบาย
ไม่ได้วา่ ความลึกลับนั้นคืออะไร แต่อาจหยัง่ ดูความลึกลับนั้น ๆ ด้วยการพิจารณา และก็จะไม่พบ
จุดหมายปลายทางของความลึกลับนั้นเลย การเริ่ มต้นของการสมรสก็เป็ นการลึกลับอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย เท่าที่
เธอเขียนมาบอกฉันว่า “ผมรู ้สึกว่าเราทั้งสองเป็ นบุคคลคนเดียวกัน” แต่การเป็ นบุคคลคนเดียวกันนั้น
เขาตั้งต้นกันเมื่อไร? ตามความเห็นของคนทัว่ ๆ ไปก็เข้าใจกันว่า คนจะเป็ นตัวตนหรื อเป็ นบุคคลได้ก็
นับแต่วนั คลอดออกจากครรภ์มารดา แต่ความจริ งชีวิตมีอยูก่ ่อนการคลอดจากครรภ์ และชีวติ เริ่ มต้น
เมื่อไร? นักชีววิทยาบอกว่าชี วติ เริ่ มต้นเมื่อปฏิสนธิ อยูใ่ นครรภ์
จากวาระนั้นมาชี วติ ก็กาเนิ ดอยูท่ ี่นนั่ แล้ว คือมีคนใหม่เกิดขึ้นแล้ว แต่คน ๆ นั้นยังไม่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นร่ าง แต่ยงั อยูใ่ นครรภ์ของมารดาจนกว่าจะถึงกาหนดคลอด
นี่แหละเป็ นภาพพจน์ของการหมั้นและการสมรส ถูกแล้ว ชีวติ ของเธอทั้งสองได้เริ่ มต้นด้วยกัน
แล้ว แต่เริ่ มต้นเฉพาะในเมื่อเวลาที่เธอทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันภายในคริ สตจักรนั้นหรื อ? เธอไม่ได้มีใจร่ วมรัก
กันก่อนนั้นดอกหรื อ? หรื อเริ่ มต้นเมื่อเธอทั้งสองพบกันครั้งแรกในรถประจาทาง? หรื อว่าเริ่ มต้นเมื่อ
สัปดาห์แรก ๆ ในเวลาต่อมา ๆ มาในคราวที่เธอทั้งสองเขียนจดหมายโต้ตอบกัน ใครจะบอกได้วา่ การ
เริ่ มเป็ นบุคคลคนเดียวกันเริ่ มต้นแต่เมื่อไร? ข้อนี้ยงั เป็ นความลึกลับอยู่
การเดินทางนี้ตอ้ งกินเวลานาน บุคคลใหม่ที่ตอ้ งการความเจริ ญเติบโตช้า ๆ เหมือนกับทารกที่
กาลังเจริ ญเติบโตอยูใ่ นครรภ์มารดา การเจริ ญเติบโตที่เธอทั้งสองช่วยกันทานี้ จะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่
หมั้นกันอยู่ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่เธอผ่านมากาลังนาไปสู่ ความเติบโต ไม่วา่ ความงดงามและ
ความยุง่ ยากความชื่นชมยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง และเกิดความปวดร้าวเมื่อถูกแยก การพูดและการนิ่ง
เฉย ความหวัง และความหมดหวัง ทุกสิ่ งที่กล่าวมานี้ลว้ นแล้วแต่ช่วยให้ความรักเจริ ญเติบโตใหญ่ข้ ึน
ทั้งสิ้ น
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แต่วา่ ความเจริ ญเติบโตนี้กาลังเจริ ญขึ้นอย่างเป็ นความลับ ไม่มีใครทราบเว้นแต่เธอสองคนกับ
พระเจ้าเท่านั้น
ดังนั้นการสมรสของเธอก็ได้เริ่ มต้นแล้ว แต่ยงั ไม่ปรากฏตัวตนออกมาให้ใคร ๆ เห็นเท่านั้น
คล้าย ๆ กับทารกที่กาลังอยูใ่ นครรภ์มารดา อยูร่ ะหว่างการเติบโตภายในกับการคลอดออกมา ทานอง
เดียวกันพิธีแต่งงานของเธอซึ่ งกระทาในอนาคตกาลังเดินทางมา แต่ยงั ไม่ถึงเท่านั้น
วันที่ทาพิธีแต่งงาน จะเป็ นเสมือนวันเกิดของการสมรสของเธอ ทานองเดียวกันมนุษย์คนใหม่
ได้เกิดมาดูโลก ทุก ๆ คนก็เห็นว่าเด็กเกิดแล้ว แล้วจึงมีการฉลองแสดงความยินดี และทุก ๆ คนก็ทราบ
วันหมั้น เธอทั้งสองพูดกันว่า “เราจะลองพยายามดูวา่ เราจะอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างดีหรื อไม่” แล้ว
ในวันทาพิธีสมรสเธอประกาศออกมาอย่างชัดแจ้งให้แขกผูม้ าในพิธีทราบว่า “เราทั้งสองพร้อมและได้
ทดสอบแล้ว”
ตามปกติน้ นั การสมรสมิได้เกิดขึ้นด้วยเฉพาะทะเบียนสมรสมากไปกว่าเมื่อเด็กที่เกิดมาจะต้อง
มีใบสู ติบตั ร การลงทะเบียนสมรสก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งงานของเธอทั้งสอง การสมรสจะ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในเมื่อ ทางราชการ รับรอง และมี ผูร้ ู ้เห็นฉะนั้นทางราชการก็มีส่วนช่วยป้ องกัน
การสมรสของทุกคนให้ปลอดภัย มาร์ ตินลูเธอร์ บอกว่า “การสมรสลับ ๆ หาใช่การสมรสไม่” โดยมาก
การสมรสจึงมีการเลี้ยงฉลองกัน และทากันมาทุกชาติทุกยุคทุกสมัย
ฉันไม่อยากคอยให้เวลา สมรสของ เธอยืดออกไปอีกเลย ฉันอยากให้เธอแต่งงานเร็ วได้เท่าไร
ยิง่ ดี โดยเหตุน้ ี เมื่อเร็ ว ๆ นี้ เองฉันเขียนจดหมายไปให้อาจารย์อาโมส แต่ฉนั ยังไม่ได้รับคาตอบจาก
อาจารย์อาโมส ฉันยินดีที่จะช่วยเธอทุกอย่าง
จาก
โทรบิช
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เมือง ด..........................
20 กันยายน ค.ศ.............
เรี ยนท่านศิษยาภิบาล โทรบิช
จดหมายของท่านทาให้ผมแปลกใจหลายประการ คณะมิชชันนารี เป็ นผูน้ าเอากฎเกณฑ์และ
ระเบียบแบบแผนการปกครองของคริ สตจักรเข้ามาในประเทศของเรา กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่
ดีงามเหล่านั้น แม้คริ สตจักรหลายแห่งในยุโรปและอเมริ กาก็ยงั ปฏิบตั ิไม่ได้ครบถ้วน
ตราบใดที่บรรดามิชชันนารี เหล่านั้นยังถือรักษากฎเกณฑ์เหล่านั้นดีอยู่ ก็ไม่มีใครจะพูดขัดแย้ง
แต่ประการใด ตั้งแต่ศิษยาภิบาลพื้นเมืองได้ถือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์น้ นั พวกมิชชันนารี ติเตียนเรา แท้จริ ง
เราทาตามที่มิชชันนารี ได้สงั่ สอนพวกเรามาเท่านั้น
ผมสงสัยแฟรนซิ สจะไม่มารับสารภาพผิดบาปกับท่านถ้าหากว่าไม่ถูกจับได้
ถ้าเขามารับ
สารภาพก่อนที่มีใครรู ้เรื่ อง ผมก็คิดว่าความเห็นของท่านเป็ นการถูกต้อง
แต่ปรากฏว่าแฟรนซิ สกลับใจใหม่ต่อเมื่อเราจับได้วา่ เขาทาผิด
โดยเหตุน้ ี เองเราจึงต้องการ
พิสูจน์วา่ การกลับใจใหม่ของแฟรนซิ สนั้นออกมาจากความจริ งใจแน่หรื อไม่? การที่เราห้ามไม่ยอม
ให้แฟรนซิ สรับศีลมหาสนิทเป็ นเวลาหกเดือนนั้น ก็เพื่อจะเป็ นเวลาทดสอบว่าเขารู ้สึกสานึกในความผิด
ของเขา ไม่ใช่ที่เราไม่ยอมยกโทษ การลงโทษเช่นนี้ เป็ นการเตือนบรรดาคริ สต์สมาชิก จากตัวอย่างการ
ลงโทษเช่นนี้ เป็ นการทาให้คริ สต์สมาชิกได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าเพื่อจะทนต่อการทดลอง หากผม
ไม่ลงโทษแฟรนซิ สทางวินยั ของคริ สตจักรแล้วไซร้ ผมคิดว่าคงจะมีชายหนุ่มอีกหลายคนอยากจะทาชัว่
เช่นนั้นก็ได้ ผมจึงไม่กล้าที่จะปล่อยให้เรื่ องเลยตามเลยเช่นนั้น ผมมีความรับผิดชอบที่จะต้องรักษา
คริ สตจักรให้บริ สุทธิ์ ใน 1 โคริ นธ์ 11: 27 “เหตุฉะนั้นถ้ าคนใดมากินขนมปั งนีแ้ ละดื่มจากจอกขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าตามอย่ างไม่ สมควร
คนนั้นก็ผิดต่ อพระกายและต่ อพระโลหิ ตขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ”
ความบาปเช่นนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนเป็ นเรื่ องส่ วนตัว แต่เกี่ยวข้องกับคนทั้งคริ สตจักร
โดยเหตุน้ ี เองจึงมีความจาเป็ นที่คริ สตจักร จะต้องมีบทลงโทษคนทาผิดบาปต่อหน้าที่ประชุม
ของคริ สตจักร แม้ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนทาผิด กษัตริ ยด์ าวิดทรงถูกพระเจ้า
ลงโทษ หลังจากได้สารภาพว่าได้ล่วงประเวณี กบั ภรรยาของอูรียา โอรสที่เกิดจากหญิงนั้นได้ถึงแก่
ความตาย และดูตวั อย่างจากอะนาเนียและนางสัปไฟเร ก็ลม้ ลงขาดใจตายเพราะมุสาต่อคริ สตจักร
(กิจการ 5: 1-11)
ผมรู ้จกั นิสัยใจคอของคนหนุ่ม ๆ เหล่านี้ ดีกว่าท่าน เขานึกว่าถ้าเรารับสารภาพบาปแล้วเขาจะ
พ้นจากการถูกลงโทษ ผมเห็นว่าวิธีการของท่านนั้นเป็ นวิธีที่น่ากลัวจะเกิดอันตราย ถ้าการอภัยบาปเป็ น
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ของง่ายเกินไป และคนนั้นจะมาหาเพียงแต่พดู ขอโทษ แล้วก็เสร็ จเรื่ อง เป็ นสิ่ งง่ายที่จะทาผิดอีก แทนที่
จะเลิกกระทาผิดและต่อสู ้กบั ความชัว่
ตรงกันข้ามการถูกลงโทษเป็ นการนาให้มาถึงการกลับตัวสานึกบาปได้อย่างแท้จริ ง หากเรา
ไม่ได้ลงโทษแฟรนซิ สเลย บางทีเขาอาจจะไม่รู้จกั การกลับใจใหม่ก็ได้
โดยเหตุน้ ี เองครับ ผมจึงไม่อาจบรรจุแฟรนซิ สเข้าเป็ นครู ในโรงเรี ยนของเรา ครู และนักเรี ยน
ทุกคนก็ทราบเรื่ องของเขาหมด หากไม่ได้เขาออกจากการเป็ นครู ก็จะเป็ นการทาลายระเบียบการ
ปกครองของโรงเรี ยนอย่างแน่นอน
แท้จริ งเรื่ องการทาผิดประเวณี ในสังคมของเราในสมัยก่อน ไม่มีมากเท่าใด หากใครทาผิด
ประเวณี จะถูกลงโทษอย่างสาหัส บางทีถึงตาย บรรดามิชชันนารี เองก็เทศนาปรักปราการล่วงประเวณี
เพราะถือว่าเป็ นการทาบาปอย่างใหญ่หลวงจนบางคนอยากกลับทาบาป เดี๋ยวนี้ไม่อยากให้เราลงโทษคน
ที่ทาผิดประเวณี การที่เป็ นเช่นนี้จะให้เราปฏิบตั ิอย่างไร?
ผมยินดีปฏิบตั ิตามคาร้องขอของอาจารย์ครับ และผมจะไปเยีย่ มครอบครัวของเซซิ ล ทั้ง ๆ ที่ผม
รู ้ล่วงหน้าว่าคุณพ่อของเซซิ ลมีอะไรจะโต้ตอบกับผม
ผมเองอยากพาตัวแฟรนซิ สไปกับผมขอท่าน
กรุ ณาบอกให้แฟรนซิ สมาเยีย่ มผมสักครั้งจะเป็ นพระคุณอย่างยิง่
โดยความเคารพอย่างสู ง
ศิษยาภิบาลอาโมส
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เมือง ว...............................
22 กันยายน ค.ศ...................
คุณแฟรนซิสที่รัก
จดหมายของคุณเป็ นสิ่ งที่เล้าโลมดวงใจของดิฉนั จริ ง ๆ ดิฉนั สุ ขใจมากที่คุณไม่โกรธดิฉนั ดิฉนั
อยากจะเขียนถึงคุณก่อนด้วยซ้ าไป แต่ดิฉนั มีการบ้านมากที่จะต้องทา
ดิฉนั มีข่าวดีที่จะบอกคุณ
เบอร์ ธาเพื่อนสาวของดิฉนั มีลุงอยูค่ นหนึ่งรับราชการอยูใ่ น
กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อนคนนั้นบอกว่าลุงของเขาอยากให้คุณเข้าเป็ นครู ในโรงเรี ยนประชาบาลแห่ง
หนึ่งในเมืองนี้แหละ
ดิฉนั ขอให้คุณตกลงรับหน้าที่น้ ี แล้วคุณจะมีเงินเดือนและเราอาจได้พบกันทุก ๆ วัน
จากเซซิลของคุณ
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ตาบล อ.........................
24 กันยายน ค.ศ....................
เรี ยนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสู ง
ผมขอกราบขอบพระคุณสาหรับจดหมายลงวันที่ 19 กันยายน ซึ่ งทาให้ผมคิดอยูเ่ ป็ นเวลานาน
ทีเดียวครับ การเปรี ยบเทียบเรื่ องเวลาการหมั้นกับระยะตั้งครรภ์น้ นั เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมากครับ แต่เมื่อ
เด็กเริ่ มปฏิสนธิ ก็เป็ นการง่ายที่จะคานวณได้วา่ วันเกิดของเด็กจะตกประมาณวันและเดือนอะไร แต่ผม
คานวณไม่ถูกครับว่าเราควรแต่งงานกันเมื่อไร จึงทาให้การคอยเป็ นการยากมาก
จดหมายของท่านอาจารย์มาถึงเมล์เดียวกับที่มาจากเซซิ ลซึ่ งผมสอดฝากมาให้ท่านอาจารย์แล้ว
ท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่ องนี้ ผมเป็ นคริ สเตียนจะไปเป็ นครู โรงเรี ยนประชาบาล
จะขัดข้องไหมครับ
ท่านอาจารย์คิดเห็นอย่างไรที่จะอยูเ่ มืองเดียวกันเช่นนี้? ผมก็อยากให้เป็ นอย่างนั้น แต่น่า
เสี ยดายที่เราจะไม่ได้ติดต่อกันทางจดหมาย
จากศิษย์ของอาจารย์
แฟรนซิส
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เมือง บ.............................
27 กันยายน ค.ศ. ....................
แฟรนซิสที่รัก
ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องที่เธอจะเป็ นครู ในโรงเรี ยนประชาบาล ถ้าหากคริ สตจักรเสนองานให้เธอ
ๆ ก็ควรรับไว้ แต่ศิษยาภิบาลอาโมสบอกฉันว่า ในเหตุการณ์เหล่านี้ศิษยาภิบาลไม่สามารถหางานให้เธอ
ทาได้ เราจะต้องฟังเหตุผลของท่านศิษยาภิบาลด้วยเหมือนกัน และท่านศิษยาภิบาลบอกว่าได้ไตร่ ตรอง
และตัดสิ นใจภายหลังจากได้อธิ ษฐานอย่างมากมายแล้ว
สาหรับเธอก็หมายความว่าเธอมีสิทธิ เสรี ที่จะทางานอะไร ๆ ก็ได้ตามใจ พระเจ้าทรงนาหน้าเรา
ทีละก้าว ๆ เหมือนกับที่ประทานอาหารให้เราแต่ละวัน ไม่ใช่ให้อาหารมาคราวเดียวสาหรับตลอดชีวิต
ตามคาแนะนาของฉัน
ฉันอยากให้เธอรับหน้าที่ครู ประชาบาล
บางทีการที่เธอเป็ นครู
ประชาบาลจะทาให้อีกหลายคนรู ้จกั พระเยซูดีข้ ึน เพราะเธออยูท่ ่ามกลางคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนจงหา
โอกาสที่จะเป็ นพยาน
อีกประการหนึ่งการที่เธอทั้งสองจะพบเห็นกันอยูบ่ ่อย ๆ ก็เป็ นการดีที่จะรู ้จกั ใจกันก่อนสมรส
ฉันเขียนมาถึงเธอก่อนที่เธอจะทาพิธีหมั้นก็เพื่อจะให้เธอมีเวลาเตรี ยมตัวไว้นาน ๆ ชีวิตของเธอทั้งสอง
ได้เริ่ มต้นแล้ว แต่ในปั จจุบนั เป็ นเพียงเวลาทดสอบนี่ไม่หมายความว่าเธอจะต้องพิสูจน์เซซิ ล หรื อเซซิ ล
จะต้องพิสูจน์เธอ แต่เธอทั้งสองจะต้องค้นวิธีวา่ พระเจ้าจะให้เธอทั้งสองอยูเ่ ป็ นใจเดียวกันได้อย่างไร
ถูกแล้ว การเขียนจดหมายถึงกันช่วยให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง เพราะมีหลายสิ่ งที่เธอเขียน
บอกกันและกันได้ทางจดหมายซึ่ งจะบอกด้วยปากมักจะพูดยาก แต่เธอจะรู ้จกั กันด้วยจดหมายอย่าง
เดียวเท่านั้นไม่พอ เธอจะต้องพบกันด้วยตัวเองและพร้อมที่จะพูดกันไม่วา่ ในขณะที่มีอารมณ์ดีหรื อ
อารมณ์ร้ายเพื่อจะรู ้จกั ใจกันอย่างดี
การนัง่ นิ่งเฉย ๆ เป็ นส่ วนหนึ่งของการสนทนา และเธอทั้งสองก็ได้ผา่ นประสบการณ์เช่นนั้น
มาแล้ว แต่นนั่ เป็ นเพียงส่ วนเดียวเท่านั้น ต่อไปเธอจะต้องหาคาพูดให้เหมาะกับเวลาที่พบกัน ทั้งสองคน
จะต้องหัดพูดและหัดฟังด้วยกัน การสมรสที่ปราศจากการพูดจากันมาก ๆ ก็อุปมาเหมือนปลูกต้นไม้ที่
ปราศจากน้ าเลี้ยง ในไม่ชา้ มันก็จะเหี่ ยวแห้งตาย
ไม่มีความจาเป็ นใด ๆ ที่จะต้องมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันเสมอไป แต่เธอจะต้องรักกันให้มาก
พอที่จะฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างของคนรัก
สิ่ งหนึ่งที่เธอควรระมัดระวังถ้าตัวเธอทั้งสองพบกันทุกวัน คือการที่เธอจะต้องรู้จกั บังคับตัว
ต่อสู ้การทดลอง เมื่อเธออยูก่ บั หญิงสาวตามลาพังสองต่อสอง เธอจงคิดเสมอว่ามารดาของเธอก็เป็ น
หญิงสาวเช่นนี้มาก่อน
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ฉันเคยเตือนเธอเมื่อต้นปี ว่า การเป็ นผูช้ ายควรรู ้จกั เหนี่ ยวรั้งใจของตนเองอย่างไรและเพียงไร
การรู้จกั บังคับใจตนเองเป็ นยอดแห่งความสุ ขในชีวติ สมรส ถ้าฝึ กหัดบังคับใจของตนก่อนสมรสได้แล้ว
จะมีความสุ ขแท้ใจชีวติ สมรส
มีอีกอย่างหนึ่ง ศิษยาภิบาลอาโมสได้เขียนจดหมายมาบอกว่า ท่านจะไปเยีย่ มคุณพ่อของเซซิ ล
และอาจารย์อาโมสอยากให้เธอไปบ้านนั้นด้วยพร้อมกันกับอาจารย์ เมื่อเธอไปรับหน้าที่สอน ขอแวะที่
บ้านอาจารย์อาโมส และกาหนดวันไป ฉันจะอธิ ษฐานและระลึกถึงเธอในวันนั้นเป็ นพิเศษทีเดียว
โทรบิช
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เมือง บ .....................
28 กันยายน ค.ศ..............
เรี ยนท่านอาจารย์อาโมสที่รักในพระคริ สต์
อาจารย์ครับ ผมขอขอบคุณอาจารย์ดว้ ยใจจริ งที่เขียนตอบผมอย่างตรงไปตรงมา ผมทราบแล้ว
ว่าจดหมายของผมคงทาให้อาจารย์อึดอัดและยากที่จะตอบ
ถูกแล้วครับ เราผูเ้ ป็ นมิชชันนารี ก็ทาผิดหลายประการเราก็ตอ้ งเสี ยใจในสิ่ งที่เราทาไปแล้ว และ
ผมได้เขียนข้อความทานองเดียวกันนั้นไปให้แฟรนซิ สทราบเหมือนกันว่า เรื่ องความเป็ นไปได้ในชีวติ
ของเขาที่บกพร่ องอยูน่ ้ นั คณะมิชชันนารี ควรได้รับการติเตียนด้วย
แต่ก็น่าอัศจรรย์ท้ งั ๆ ที่เราทาผิดพลาดนี่ แหละ พระเจ้าก็สร้างคริ สตจักรของเขาขึ้น แต่
เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ก็เป็ นการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าทั้งสิ้ น
ผมจะไม่พดู โต้แย้งป้ องกันตัวของผมเองเลย แต่เพื่อเห็นแก่แฟรนซิ ส และเพื่อเห็นแก่ชายหนุ่ม
ๆ อีกหลายคนที่อยูใ่ นสภาวะอย่างแฟรนซิ ส เราจึงจาเป็ นต้องค้นคว้าหาสิ่ งที่พระเจ้าพึงมีพระประสงค์
เหตุฉะนั้นผมจึงขอถามอาจารย์วา่
มีทางใดบ้างที่มนุษย์สามารถทราบได้วา่ ใครเป็ นคนกลับใจใหม่จริ ง ๆ จะพิสูจน์ได้หรื อว่าคน
ๆ นั้นกลับใจใหม่แล้ว การกาหนดเวลาไว้หกเดือนจะพิสูจน์ได้วา่ คนนั้นได้กลับใจใหม่จริ ง ๆ หรื อ
พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงมีทิพย์เนตรเห็นดวงใจของมนุษย์
ท่านอาจารย์ได้อา้ ง 1 โคริ นธ์ บทที่ 11 ข้อ 27 นั้นแต่ขอ้ 28 “จงให้ ทุกคนพินิจดูใจของตน
เสี ยก่ อน” แต่ตรงกันข้าม ในคริ สตจักรของเรา ศิษยาภิบาลและผูป้ กครองพินิจดูคริ สต์สมาชิก ถ้านัน่
เป็ นความจริ ง ควรจะพินิจดูศิษยาภิบาลและมิชชันนารี ดว้ ยหรื อ? ใครเล่าเป็ นผู ้ “สมควร” จะนัง่ ที่โต๊ะ
บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า? ผมหรื อ? คุณหรื อ? ถ้าคนที่สมควรเท่านั้น ใครเล่าที่จะเข้าส่ วนได้ คนที่สานึกตัวว่า
ตนเป็ นคนไม่สมควรเท่านั้นจึงควรไปนัง่ ร่ วมโต๊ะกับพระเยซู
แฟรนซิ สได้คน้ พบความจริ งเช่นนั้น และเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกซาบซึ้ งว่าเขาต้องการความสามัคคีกบั
พระเยซูคริ สต์ เรามีสิทธิ์ ที่จะห้ามเขาถือศีลมหาสนิทได้หรื อ?
ถูกแล้ว พระเจ้าทรงลงโทษผูท้ าผิดแน่ ๆ แต่ตวั อย่างที่ท่านอาจารย์อา้ งจากข้อพระคัมภีร์น้ นั
ล้วนแล้วแต่เป็ นการลงโทษที่พระเจ้าทรงทาเองทั้งสิ้ น ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่คริ สตจักร ศาสดาพยากรณ์
นาธานไม่ได้ลงโทษกษัตริ ยด์ าวิด นอกจากนั้นอย่าลืมว่าดาวิดมีชีวติ อยูก่ ่อนสมัยพระเยซู เราซึ่ งอยูใ่ นยุค
หลังจากสมัยของพระเยซูก็ได้รับสิ ทธิตามสัญญาในอิสยาห์ 53:5 “เขาผู้นั้นถูกบาดเจ็บเป็ นบาดแผลก็
เพราะการล่ วงละเมิดของพวกเรา และถูกฟกชา้ ก็เพราะความอสัตย์ อธรรมของพวกเรา การลงโทษ
เพื่อให้ ความสุขแก่ พวกเราไปตกอยู่กับเขาผู้นั้นและที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ กเ็ พราะรอยแผลเฆี่ยนของ
เขาผู้นั้น”
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พระเยซูทรงรับโทษทัณฑ์แทนเราซึ่ งโทษอันนั้นเราควรรับเอง และเราควรรับทุกข์ทรมานให้
สมกับที่เราได้ทาบาปเพราะเหตุน้ ีเองเมื่อเราสารภาพสานึ กผิดบาปของเราต่อพระเจ้าและเชื่อวางใจใน
องค์พระเยซูคริ สต์ เราจึงรอดพ้นบาปเป็ นอิสระ
นี่เป็ นข่าวประเสริ ฐที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คริ สตจักรเป็ นผูป้ ระกาศ
และเราได้รับ
พระราชทานอภัยโทษโดยเราไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลย แน่นอนพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าซึ่ง
ประทานให้เรานี้ไม่ใช่ราคาที่ถูก ๆ เลย แต่ราคาแพงมากและแพงจนพระเยซูคริ สต์ตอ้ งเอาชีวิตเป็ นค่าไถ่
แต่เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องลึกลับเกินที่เราจะเข้าใจได้เราทราบเพียงแต่วา่ พระมหากรุ ณาธิ คุณอันล้ าค่านี้เป็ นของ
ประทานให้แก่เราเปล่า ๆ
อาจารย์บอกว่านัน่ เป็ นคาสัง่ สอนที่น่ากลัวอันตรายและอาจถูกใช้ในทางที่ผดิ ๆ ได้ ข้อนี้ท่าน
อาจารย์พดู ถูกครับ เพราะมีคนนาเอาไปใช้ผดิ ๆ เสมอ แต่พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานพระคุณอันนี้ แก่เรา ถ้า
พระเจ้ายังทรงยอมที่จะประทานพระคุณให้แก่เราเปล่า ๆ เราควรห้ามคนรับพระคุณหรื อ
ยกตัวอย่างเรื่ องอะนาเนียและสับไฟเร ซึ่ งท่านอาจารย์นาขึ้นมาอ้างก็เป็ นบทพิสูจน์ได้เลยว่า
พระเจ้าเองทรงเป็ นผูจ้ ดั การลงโทษ เพราะทั้งสองคนผัวเมียไม่ยอมรับสารภาพบาปของตนเขาทั้งสอง
คนพูดมุสา และทั้งสองคนตายทันที พระเจ้าทรงลงโทษรุ นแรงที่สุดในครั้งนั้น แต่เปโตรไม่ได้เป็ นผู ้
ลงโทษ เป็ นพระเจ้าต่างหาก และสมัยปั จจุบนั นี้พระเจ้าก็ยงั ทรงลงโทษอยู่
แล้วถึงปั ญหาสุ ดท้าย ท่านอาจารย์นึกว่าเป็ นการง่ายหรื อที่จะรับสารภาพบาป คนที่ไม่เคยรับ
สารภาพบาปก็คิดว่าเป็ นการง่าย สาหรับผมเองเป็ นเรื่ องยากมากที่สุดที่จะสานึกตัวและรับสารภาพผิด
แฟรนซิ สก็คงเป็ นเช่นเดียวกัน เขาต้องทาศึกต่อสู ้กบั ใจของตัวเอง ผมซึ่ งเป็ นผูป้ รึ กษาหารื อกับเขาจึงรู ้ใจ
ของเขาดี
ผมเข้าใจครับเกี่ยวกับระเบียบวินยั การปกครองของโรงเรี ยน ถูกแล้วโรงเรี ยนไม่ใช่คริ สตจักร
และผมคิดว่าเป็ นการไม่เหมาะสมนักที่จะให้แฟรนซิ สกลับเข้าไปสอนในโรงเรี ยนเดิมอีกแต่เราเชื่ อว่า
คงจะมีทางช่วยเขาได้ดีกว่านั้น
ผมได้เขียนจดหมายบอกแฟรนซิ สให้ไปหาท่านอาจารย์แล้วครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากที่
ยินดีและพร้อมที่จะไปเยีย่ มคุณพ่อของเซซิ ล ขอพระเจ้าได้ประทานปั ญญาให้แก่ท่านอาจารย์ในการไป
เยีย่ มเยียนครั้งนี้ ผมจะอธิ ษฐานเผือ่ ท่านอาจารย์เป็ นพิเศษในวันนั้น
วอลเตอร์ โทรบิช
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เมือง ว..............................
17 ตุลาคม ค.ศ................
เรี ยนท่านอาจารย์ที่เคารพ
เดี๋ยวนี้ผมได้มาอยูท่ ี่เมืองนี้ได้เกือบสามสัปดาห์ แหมเวลาดูช่างล่วงไปเร็ วเหลือเกิน
ผมได้ไปแวะเยีย่ มศิษยาภิบาลอาโมสแล้ว อาจารย์อาโมสแสดงตนเป็ นเพื่อนกับผมจนผมรู ้สึก
แปลกใจมาก พรุ่ งนี้ท่านศิษยาภิบาลจะพาผมไปเยีย่ มคุณพ่อของเซซิ ล และพี่ต่างบิดาของผมจะไปด้วย
เพื่อเป็ นผูแ้ ทนครอบครัวของผม ดังนั้นการไปเยีย่ มพรุ่ งนี้จะต้องเป็ นการเยีย่ มตาม “ทางการ”
ก่อนที่ผมจะไปบ้านคุณพ่อเซซิ ล ผมอยากให้อาจารย์ทราบว่า เซซิ ลได้หางานให้ผมทา ทุกเช้า
เมื่อผมไปทางาน ผมรู ้สึกขอบคุณเซซิ ล แต่ผมรู ้สึกขอบคุณเขามากขึ้น เมื่อผมพบเขาทุกเย็นเวลา
โรงเรี ยนเลิก
เซซิ ลช่างฉลาดจริ ง เขามีความคิดใหม่ ๆ เสมอ เขาได้ยมื รถจักรยานสองคันสาหรับจะได้ใช้เป็ น
พาหนะเพื่อออกไปคุยกันได้ไกล ๆ แล้วเรากลับบ้านเกือบค่า และเซซิ ลกลับไปพักที่บา้ นของลุง
ตามปกติ
จริ งครับ เวลานี้เราทั้งสองกาลังรู ้จกั กันดีข้ ึน อย่างที่อาจารย์ได้แนะนาผมไว้แล้วในจดหมาย
ฉบับก่อน ทุก ๆ วันเราได้พบของใหม่จากจิตใจของกันและกัน แหมเรื่ องของผูห้ ญิงนี่ ช่างลึกลับจริ ง ๆ
ครับ เรี ยนไม่รู้จกั หมด ผมยอมรับสารภาพว่าเมื่อก่อนผมตาบอดจริ ง ๆ มองดูผหู ้ ญิงไม่รู้จกั ว่าเป็ นผูห้ ญิง
ผมนึกว่าผูห้ ญิงเป็ นเพียงวัตถุสาหรับผูช้ ายจะเอาไว้ใช้ คล้าย ๆ กับแปรงสี ฟัน เมื่อก่อนผมอยากจะ “ใช้”
ผูห้ ญิงเท่านั้น แทนที่จะรู ้จกั ผูห้ ญิงอย่างแท้จริ ง
เดี๋ยวนี้ผมอยากรู ้จกั ผูห้ ญิงเพียงคนเดียวเท่านั้น และหญิงคนนั้นก็คือเซซิ ลและดูประหนึ่งว่าใน
โลกนี้ไม่มีหญิงอื่นอีกนอกจากเซซิ ลคนเดียวเท่านั้น
ผมปล่อยให้เขาขี่จกั รยานออกนาหน้าเพื่อผมจะได้ดูเขาผมชอบดูผมที่เกล้าสวย ๆ ของเขา และ
ดูคอกลมที่ระหงของเขา ผมชอบดูเขาไม่รู้จกั เบื่อ ในเวลากลางคืนผมจะได้ฝันถึงเขา
แล้วเราลงจากรถจักรยานนัง่ ลงบนหญ้าข้างทาง คุยเรื่ องต่าง ๆ เขาเข้าใจดีเพราะมีการศึกษา
ทันสมัย ผมไม่คิดว่าผูห้ ญิงก็มีความคิดเห็นที่ดี ผมชอบฟั งเสี ยงพูดของเขา และกิริยาท่าทาง และตาของ
เขา ผมอยากจับต้องตัวเขา แต่อาจารย์เขียนบอกผมว่า การกอดแสดงความรักใคร่ น้ นั ควรจะใช้สาหรับ
คู่หมั้นเท่านั้น ผมควรแสดงความรักใคร่ กนั อย่างมีขอบเขตมากน้อยเพียงไร ตามที่ท่านอาจารย์ได้
แนะนา
ทุกวันเมื่อเราพบกัน เราเป็ นเหมือนคนที่เพิ่งรู ้จกั กันเมื่อเราคุยกัน เราจับมือกัน แล้วผมเอามือจับ
ศีรษะของเขาพิงไว้ที่บ่าของผม เขายิม้ และนิ่ง แสดงว่าเขาพอใจ แล้วเราจึงจูบกัน
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ผมไม่ทราบว่าการจูบซึ่ งกันและกันนี้จะเลย ขอบเขต หรื อไม่? และคนเป็ นคริ สเตียนจะทาได้
โดยไม่ผดิ ประเพณี ใช่หรื อไม่ หากผูป้ กครองของคริ สตจักรเห็นเราจูบกัน เขาจะว่าอย่างไร
แต่ผมต้องสารภาพว่า เมื่อผมจูบเขา ผมมีความปรารถนาอยากได้ตวั ทั้งหมดของเขาเป็ นสิ ทธิ
ของผม และผมไม่สามารถห้ามใจไม่ให้คิดเช่นนั้นได้
หากท่านอาจารย์ไม่เตือนผมไว้วา่ หญิงสาวก็มีความเป็ นผูห้ ญิงเหมือนกับครั้งที่คุณแม่ของผม
ยังเป็ นสาว และหากเซซิ ลไม่ได้เขียนจดหมายบอกผมครั้งหนึ่งว่า “ดิฉนั รักและนับถือคุณมากขึ้น เพราะ
แสดงว่าคุณเป็ นลูกผูช้ ายแท้ ไม่ได้ “เข้าหา” ดิฉนั ในเวลากลางคืน” อาจจะมีเรื่ องเกิดขึ้น ผมอาจจะ
ประพฤติเหลวไหลก็เป็ นได้
ในคืนวันนั้นเมื่อผมได้อุทิศตัวของผมที่บา้ นของอาจารย์ไว้กบั พระเยซูคริ สต์แล้ว ผมคิดว่าผม
หลุดและเป็ นอิสระพ้นจากบาปจริ ง ๆ เพราะพระเยซูคริ สต์ทรงมีฤทธิ์ ทาให้ผมสามารถเอาชัยชนะการจูง
ใจให้ทาชัว่ ได้
ครั้งแรก ๆ ก็ดูเหมือนผมจะเอาชัยชนะตนเองได้ แต่ต่อมาผมชักจะไม่ไว้ใจตัวเองเสี ยแล้ว ความ
ต้องการทางเพศทาให้ผมอยากจะได้เซซิ ลเป็ นของผม ชักจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นหลักความศรัทธา
ของผมไม่ได้ช่วยตัวผมเสี ยแล้ว พระเยซูคริ สต์ไม่ทรงสดับคาทูลอธิ ษฐานของผม ความใคร่ ของผมก็มี
อานาจมากกว่าความต้องการพระเยซู เหตุไรพระเยซูไม่ทรงช่วยผมเพื่อจะไม่ตอ้ งมีความรู้สึกอยากได้
ในทางที่ผดิ ต่อไป
ประสบการณ์ของความรักได้ทาลายความศรัทธาของผมเสี ยแล้ว หรื อว่าคนที่เชื่อพระเจ้าจะ
โดดหนีออกไปให้ไกลจากความรัก
ผมเกรงเหลือเกินว่า ผมจะอดใจไว้อีกไม่ได้นาน เจ้า “สัตว์ร้าย” ที่นอนหลับอยูใ่ นตัวผมกาลัง
จะตื่นขึ้น
อาจารย์คงทราบนะครับว่า จดหมายของผมฉบับนี้กาลังขอร้องความช่วยเหลือ พรุ่ งนี้ผมจะ
เดินทางไปเยีย่ มคุณพ่อเซซิ ลอีกสองสามวันผมจะกลับมา และหวังว่าคงมีจดหมายจากท่านอาจารย์มา
คอยผมอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่มีคงทาให้ผมผิดหวังเป็ นแน่
โดยความเคารพอย่างสู ง
แฟรนซิส
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เมือง บ..............................
18 ตุลาคม ค.ศ....................
แฟรนซิสที่รัก
นี่เกือบเที่ยงคืนแล้ว แต่ฉนั อยากจะตอบจดหมายของเธอทันที
เธอเขียนบอกมาว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงฟังคาอธิ ษฐานของเธอเสี ยแล้ว แต่ฉนั อยากถามว่า
เธออธิษฐานขออะไร? เธอขอให้พระเจ้าช่วยไม่ให้เธอเห็นผูช้ ายอย่างนั้นหรื อ? เธอต้องการอะไร? เธอ
ต้องการเป็ นคนไม่มีเพศหรื อ? เธออยากเป็ นคนที่ไม่มีความอยากได้หรื อ?
ไม่มีคนชนิดนั้นหรอก ทุกคนแสดงว่าตนเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง เพศของเธอก็เป็ นตัวเธอทั้ง
เวลาหลับและเวลาตื่น ความเป็ นเพศของเธอก็อยูก่ บั เธอทั้งเวลาที่เธอจะทางานและเมื่อเธอเล่นเพศของ
เธอก็อยูก่ บั เธอ เวลาที่เธอรู ้สึกใจบริ สุทธิ์ ที่สุดและในขณะที่เธอกาลังอธิ ษฐาน
ถ้าเธอเชื่อพระเยซูจริ ง ๆ เธอก็จะรู ้วา่ ร่ างกายของเธอนั้นเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้า
เธออธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงทาลายพระวิหารนั้น พระเยซูคริ สต์จะไม่ทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของเธอ
เลย เพราะพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เธอสามารถเป็ นผูช้ าย
คนที่เชื่อพระเจ้าจะต้องหนีไปจากความรักด้วยหรื อ? ฉันรู้จกั คริ สเตียนบางคนพยายามหันหลัง
ให้ความรัก และพยายามที่จะไม่เกี่ยวข้องกับความรักเสี ยเลยไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ เขาไม่ยอมพบหรื อ
เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเสี ยเลย และหากทาเช่นนั้นได้สาเร็ จ เขาก็นึกว่าเขาเป็ นคริ สเตียนบริ สุทธิ์ คน
พวกนี้หลอกตัวเอง คนที่เชื่อและวางใจพระเจ้าจริ ง ๆ เขาไม่ได้คิดจะหนีจากสิ่ งเหล่านี้ เลย
พระเยซูคริ สต์ก็ไม่ได้ทรงหลีกเลี่ยงจากการเป็ นเพศชายพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ พระเยซู
ทรงเป็ นชายแท้ พระเยซูทรงใช้พระหัตถ์แตะต้องมือของหญิง และได้รับการจูบที่พระบาทจากหญิงและ
ทรงรับน้ าตาของหญิง
พระเยซูเสด็จไปที่เตียงของคนเจ็บหญิง และทรงใช้พระหัตถ์จบั ร่ างกายของหญิง หญิงคนหนึ่ง
เอามือมาถูกต้องชายฉลองพระองค์ มีหญิงสองคนคือมาเรี ยและมาธาที่รักพระองค์ ครั้งหนึ่งพระเยซูทรง
สนทนากับหญิงตามลาพังที่ปากบ่อน้ า และอีกครั้งหนึ่ งตรัสกับหญิงคนหนึ่งขณะที่เอาพระหัตถ์เขียน
บนทรายหญิงที่จูบพระบาทของพระเยซูเคยเป็ นหญิงชัว่
ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์วนั นั้นต่างพากันไม่
พอใจ แต่พระเยซูทรงยกโทษหญิงคนนั้น
พระเยซูคริ สต์ทรงมีชยั ชนะเหนือความใคร่ และบังคับความอยากไว้ได้ เพราะพระเยซูทรงเป็ น
มนุษย์และมีชีวติ อย่างมนุษย์ พระเยซูทรงความสามารถให้เราชัยชนะความชัว่ ได้เพราะพระองค์เองทรง
อยูใ่ นโลกอย่างเป็ นมนุษย์
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เธอจะวิง่ หนี จากการเป็ นมนุ ษย์ผชู ้ ายของเธอเองนั้นไม่ได้เพราะความเป็ นชายเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ตัวเธอ
ฉันจะเล่าเรื่ องให้ฟังสักเรื่ องหนึ่ง คือมีเสื อตัวหนึ่งถูกขังไว้ในกรง คนเลี้ยงจะต้องให้อาหารและ
คอยเฝ้ ามัน แต่คนเลี้ยงเสื ออยากจะทาให้เสื อเป็ นเพื่อน เขาจึงพูดกับเสื อด้วยเสี ยงและภาษาที่เป็ นมิตรทุก
ๆ ครั้งที่มาใกล้กรงเสื อ แต่เสื อตัวนั้นจะคารามและมองคนเฝ้ าด้วยตาเขียว แสดงว่าไม่เป็ นมิตรด้วยเลย
ทุก ๆ อิริยาบถที่คนเลี้ยงเคลื่อนไหวมันจะหันมาและพร้อมที่จะตะครุ บตัวคนเลี้ยง
คนเลี้ยงคนนั้นกลัวเสื อมาก จึงอธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยทาให้เสื อตัวนั้นเชื่ อง
คืนวันหนึ่งคนเลี้ยงเข้านอนแล้ว มีเด็กหญิงคนหนึ่งหลงเข้าไปใกล้กรงเสื อ เสื อตัวนั้นเอาอุง้ เล็บ
ของมันลอดซี่ กรงออกมา และมีเสี ยงร้องกรี๊ ดของเด็กคนนั้น เมื่อคนเลี้ยงเสื อออกมาดู ก็พบว่าเด็กคนนั้น
ถูกฉี กเนื้อเป็ นศพไปแล้ว
แล้วคนเลี้ยงเสื อคนนั้นจึงรู ้วา่ พระเจ้ายังไม่ได้ทาให้เสื อตัวนั้นเชื่ องแต่ประการใด เขายิง่ กลัว
เสื อตัวนั้นมากกว่าเดิม เขาไล่เสื อตัวนั้นเข้าห้องมืด และไม่อนุญาตให้ใครมาใกล้มนั อีก
เสื อตัวนั้นคารามตลอดคืนตลอดวัน เสี ยงของมันทาให้คนเลี้ยงราคาญเหลือเกินจนนอนไม่หลับ
เขายังจาภาพเด็กที่ถูกเสื อฉี กเนื้อได้ มักฝันเห็นภาพเลือดและเนื้อของเด็กนั้นเสมอ แล้วคนร้องก็ร้องทูล
ขอพระเจ้า ขอให้เสื อตัวนั้นตายเสี ยเถอะ
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของชายคนนั้น แต่ทรงตอบด้วยวิธีที่ตรงกันข้ามจากที่คนเลี้ยงเสื อ
คิดไว้ พระเจ้าตรัสว่า “จงปล่อยเสื อตัวนั้นให้เข้าบ้านของท่านเอง และเข้าไปทุกห้องแม้เป็ นห้องที่สวย
ที่สุด”
คนเลี้ยงเสื อไม่กลัวตาย เขานึ กว่าตายเสี ยเลยก็ดีกว่าที่จะให้เสี ยงคารามของเสื อรบกวนประสาท
ดังนั้นเขาจึงเชื่ อฟังคาสั่งของพระเจ้า แล้วเปิ ดประตูกรงเสื อ พร้อมกับอธิ ษฐานว่า “ขอให้เป็ นไปตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า”
เสื อตัวนั้นออกนอกกรงและมายืนนิ่ง ๆ เสื อและคนเลี้ยงต่างจ้องดูตากันอยูเ่ ป็ นนาน ทันใดเสื อ
สังเกตได้วา่ คนเลี้ยงไม่กลัวมัน มันจึงหายใจช้า ๆ เงียบ ๆ แล้วมานอนลงที่เท้าของคนเลี้ยง
เวลากลางคืนเสื อจะร้องคารามจนคนเลี้ยงกลัว แล้วคนเลี้ยงก็ยอมให้มนั เข้าไปในบ้าน แล้วต่าง
ก็จอ้ งดูตากันอยูน่ าน ๆ จนเสื อกลัวคน และต้องทาอย่างนั้นทุก ๆ เช้า
คนเฝ้ าไม่เคยชนะเสื ออย่างเด็ดขาดในครั้งเดียวเลย แต่บงั คับเสื อด้วยสายตาทุก ๆ ครั้งที่ออกมา
จากกรง และต้องกล้าทุกวัน
คนเลี้ยงเสื อเพียรทาอยูเ่ ช่นนั้นหลายปี จนมันคุน้ กับเขาแม้คนเลี้ยงจะเอามือลูบหัวของมันก็ทา
ได้ จนกระทัง่ คนเลี้ยงเอาแขนสอดในปากของมันก็ทาเล่นกันได้ แต่วา่ สายตาของคนเลี้ยงจะต้องคอย
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จ้องดูอากัปกิริยาของเสื อตัวนั้น เมื่อต่างจ้องดูสายตากัน จนเป็ นที่สังเกตรู ้ได้วา่ เสื อกับคนเลี้ยงเป็ นมิตร
กัน
แฟรนซิ ส เธอจะต้องเรี ยนรู ้จกั ที่จะอยูก่ บั เสื อโดยไม่หนีพระคริ สต์จะให้เธอเป็ นอิสระ
หากเธอเชื่ อฟังพระเยซู แล้วเธอจะรู ้จกั การแสดงความสุ ภาพต่อกันและกัน มีคริ สเตียนหลายคน
คิดว่าพระเจ้าคงจะพอพระทัยหากเขาจะหนีไปเสี ยจากความรัก แต่นนั่ เขลาแท้ ๆ คนที่เชื่อพระเจ้าจริ ง ๆ
เท่านั้นที่รู้จกั ความบริ สุทธิ์ ที่แท้จริ ง
ผมควรจะแสดงความรักแค่ไหน? ก็เท่าที่เธอรู ้วา่ พระเยซูจะพอพระทัย
เธออย่าทาอะไรเร็ วเกินไปจนเป็ นการ “ชิงสุ กก่อนห่าม” เธอจะต้องรู้จกั ความหมายของการ
โอ้โลมปฏิโลมนั้นเหมาะกับกาลเทศะเพียงไร ขออย่าคิดว่าหากคนอื่นทาได้เธอก็ทาได้เหมือนกันซึ่ งเป็ น
ความรวดเร็ วเกินไป มักง่ายเกินไป เธอจะต้องคอยจ้องดู “เสื อ” ตัวนั้นไว้เสมอ และรู ้ดว้ ยว่าจุดอ่อนแอ
ของเธออยูท่ ี่ใด
แฟรนซิ ส ฉันกาลังปล่อยให้เธอเดินไปตามถนนที่มีอนั ตรายมาก แต่ฉนั ไม่อยากเห็นเธอเป็ นคน
ขลาดหลบเลี่ยงไม่กล้าเผชิญอันตราย ขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เชื่อและไว้วางใจพระเจ้าจริ ง ๆ จะไม่ยอม
ถอยหนีเลย
ฉันจะฝากจดหมายฉบับนี้ไปกับเพื่อนของฉันให้ถึงเธอวันนี้แหละ
โทรบิช
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เมือง ด................................
23 ตุลาคม ค.ศ..................
เรี ยนท่านอาจารย์วอลเตอร์ ที่เคารพ
ผมอยากจะเล่าเรื่ องการไปเยีย่ มคุณพ่อของเซซิ ลให้อาจารย์ทราบ
แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณจดหมาย ลงวันที่ 19 กันยายนของท่านอาจารย์มาก ผมรู ้สึกชื่นใจมากที่
ได้ยนิ จากปากของมิชชันนารี คนหนึ่งว่า แม้มิชชันนารี เองก็มีความผิดพลาดเหมือนกัน
ข้อความที่วา่ พระเจ้าทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์ข้ ึนได้ท้ งั ๆ ที่มีขอ้ บกพร่ องในตัวเรา
ข้อความนี้ทาให้ผมเป็ นสุ ขใจมาก
พูดตามวินยั ของคริ สตจักรแล้วก็มีปัญหาขึ้นว่า มีการอภัยโทษโดยไม่มีการลงโทษหรื อ? แม้คน
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ยงั เชื่อเสมอว่ามีการลงโทษจากพระเจ้า ในเมื่อมนุษย์ทาผิดกฎหมายของพระเจ้า
มิชชันนารี สอนว่า พระเจ้าทรงอภัยโทษ ผลก็คือศาสนาคริ สเตียนแพร่ ไปที่ไหนก็หมายความว่า
ณ ที่น้ นั มีการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั ที่ดี คนไม่เป็ นคริ สเตียนกลัวพระเจ้า แต่คริ สเตียนไม่กลัว เพราะเขา
บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงลงโทษ พระเจ้าทรงอภัยโทษ ดังนั้นผมจะไม่ตอ้ งเสี่ ยงภัยอะไรเลยแม้ผมทาบาป
เราจะทาอะไรได้ผมเองไม่กล้าทาตามคาแนะนาของท่านอาจารย์ครับ บางทีผมอาจขาดความ
ไว้วางใจพระเจ้า บางทีท่านอาจารย์หรื อชาวยุโรปอเมริ กนั อาจมีความเชื่อพระเจ้ามากกว่าพวกเรา คริ สต์
สมาชิกในคริ สตจักรยุโรปและอเมริ กาปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพระเจ้ามากกว่าพวกเราที่นี่หรื อ หรื อเพราะ
ท่านอาจารย์อยากจะหลับตาเสี ยเพราะไม่อยากมองดูความบาป?
สาหรับคริ สเตียนเราที่นี่ เวลาเราทาบาปทาชัว่ เราไม่เพียงได้รับความเจ็บปวดแต่ลาพังคนเดียว
เท่านั้น แต่ยงั ทาให้พวกเราทั้งหมู่ท้ งั คณะได้รับความสะเทือนใจด้วย ข้อนี้เองทาให้ผมเชื่อว่าพวกเรามี
ความคิดใกล้ชิดกับแนวพระคัมภีร์ ยิง่ กว่าชาวต่างประเทศหลายคน
และข้อนี้แหละนี่เป็ นจุดสาคัญของการที่ตอ้ งมีเงินสิ นสอดอันเกี่ยวเนื่ องกับเซซิ ล สาหรับคุณ
พ่อของเซซิ ลนั้น การแต่งงานลูกสาวของเขาไม่ใช่เป็ นเรื่ องเฉพาะเซซิ ลและแฟรนซิ ส เท่านั้นแต่ตอ้ ง
เกี่ยวข้องกับคนทั้งครอบครัว คุณพ่อของแฟรนซิ สไม่ได้กาหนดค่าสิ นสอดเลย หากบรรดาวงศาคณา
ญาติทางฝ่ ายเซซิ ลต่างหากเป็ นคนตั้งอัตราสิ นสอด
ว่าด้วยเรื่ องส่ วนตัวแล้วคุณพ่อเซซิ ลไม่มีอะไรรังเกียจตัวแฟรนซิ สเลย เขาคิดว่าแฟรนซิ สเป็ น
ชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์และเป็ นคนสุ ภาพที่น่านับถือคนหนึ่ง แต่ประวัติของคุณพ่อเซซิ ลเป็ นอย่างนี้
ภรรยาคนแรกของเขาไม่มีบุตร เขาคิดว่าเขาต้องมีลูกชายสักหนึ่งคนเป็ นอย่างน้อย เขารู ้สึกว่า
เขาเป็ นหนี้ตระกูลคุณพ่อของเขา
ฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีบุตรเป็ นผูส้ ื บตระกูลของบิดา
มิฉะนั้นชีวติ ของเขาก็ไร้ค่า
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ดังนั้นเขาจึงได้ภรรยาคนที่สอง ซึ่ งเป็ นมารดาของเซซิ ลแล้วต่อมาก็มีลูกชายสามคน
ถูกแล้ว บิดาของเซซิ ลไม่ใช่คนที่ยากจนในตาบลนี้ เขาเป็ นคนขยันมากและมีสวนมะพร้าว
ใหญ่โต ตั้งแต่แต่งงานแล้วจนกระทัง่ บัดนี้บิดาของเซซิ ลก็ยงั ชาระค่าหนี้สินสอดของมารดาเซซิ ลไม่
หมดจนครึ่ งเดียว ฉะนั้นหนี้ที่เหลืออีกครึ่ งหนึ่งนี้แหละเป็ นเรื่ องที่เจ้าบ่าวของเซซิ ลจะต้องชาระแทน
นอกจากนั้นบิดาของเซซิ ลยังมีลูกชายอีกสามคนที่จะต้องส่ งไปโรงเรี ยน ค่าเล่าเรี ยนก็ทวีข้ ึนทุก
ปี และวันหนึ่งข้างหน้าลูกชายทั้งสามคนก็ตอ้ งการแต่งงาน แต่เขามีลูกสาวคนเดียวสาหรับมีค่าตัวใช้หนี้
แทนลูกชายสามคน
เขาไม่นึกถึงเรื่ องเงินเป็ นเรื่ องใหญ่ และเขาก็ไม่ใช่คนเกียจคร้าน แต่เขาสานึกในหน้าที่ที่เป็ น
บิดา ลุงของเซซิ ลก็เฝ้ าดูเรื่ องนี้อย่างสนใจมาก
เราได้สนทนากันเงียบ ๆ เขารู ้สึกว่าฝ่ ายหญิง จะเชื่ อฟังสามีมากขึ้น หากฝ่ ายชายได้เสี ยสิ นสอด
มิฉะนั้นหญิงจะหนีสามีไปได้ง่าย ๆ ในเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางในครอบครัว นางก็จะว่าแก่
สามีได้วา่ “ดิฉนั ไม่ได้เป็ นสมบัติของคุณเลย เพราะคุณได้ตวั ของดิฉนั มาเปล่า ๆ” อีกประการหนึ่งสามีก็
จะสัตย์ซื่อต่อภรรยาเนื่ องจากได้มาด้วยราคาแพง ในสมัยโบราณสิ นสอดที่ชายให้หญิงนั้นเป็ นวัว ถ้าการ
แต่งงานต้องหย่าร้างจะคืนฝูงสัตว์ ดังนั้นการสมรสจะต้องผูกมัดกันไว้ดว้ ยสิ นสอด
ชาวยุโรปทาให้ธรรมเนียมดี ๆ ของเราเสี ยหาย เมื่อได้เปลี่ยนมาใช้เงินแทนวัว นี่เป็ นความนึก
คิดของบิดาเซซิ ลนอกจากนั้นบิดาของเซซิ ลยังตาหนิผม โดยกล่าวหาว่าผมพลอยเป็ นฝรั่งไปด้วย แม้เขา
ไม่พดู กับผมตรง ๆ แต่ผมก็รู้ใจของเขาได้ดี
เงินสดนั้นเขาถือว่าเป็ นเกียรติสูง เพราะแสดงว่าลูกเขยมีความเคารพต่อพ่อตาอย่างมาก และใน
เวลาเดียวกันก็เป็ นเครื่ องแสดงว่าเขามีความสามารถเลี้ยงเมียของเขาได้
อีกประการหนึ่งเท่าที่ผมสังเกต การที่เขาเรี ยกร้องเงินสิ นสอดสู งเช่นนั้น ก็ดูเหมือนว่าเขากาลัง
จะคิดมีเมียคนที่สามเขาไม่พูดโดยตรง แต่ผมเดาเอา เพราะลูกชายของเขาเกิดมาติด ๆ กันเกินไป จนทา
ให้ร่างกายของมารดาเซซิ ลอ่อนเพลียมาก
เดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ก็พอจะเห็นได้วา่ เรามองปั ญหานี้ อีกด้านหนึ่งอย่างไร ผมจะพูดเรื่ องนี้
อย่างไร? ผมเองก็พดู ไม่ถูกเหมือนกัน ผมจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกชายเรี ยน ถ้าให้ลูกสาวแต่งงานโดยไม่
เรี ยกเงินสิ นสอด
บิดาของเซซิ ลไม่เข้าใจเลยว่าความรักนั้นคืออะไร ผมจะอธิ บายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร
ท่านอาจารย์คงผิดหวังและอาจคิดว่าผมไม่ได้ทาหน้าที่เต็มความสามารถ ข้อนี้ อาจจริ งก็ได้ บิดา
ของเซซิ ลได้บอกผมหลายอย่างมากกว่าที่จะบอกท่านอาจารย์ได้ แต่ก็มีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ ง
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บิดาของเซซิ ลเป็ นคนเผ่าเดียวกับผม ดังนั้นเราก็เท่ากับเป็ นญาติกนั ห่าง ๆ การพูดการจากันก็
รู ้สึกว่ามีหลายอย่างที่ทาให้พดู ไม่สู้เต็มปากนัก เพราะเกี่ยวข้องกับตัวผมด้วย ในทานองนี้บางทีท่าน
อาจารย์อาจพูดได้เต็มปากมากกว่าผม เพราะอาจารย์เป็ นคนกลางจริ ง ๆ และอาจารย์เป็ นคนมาจาก
ภายนอกเผ่าของเรา ฉะนั้นอาจารย์ควรลองพูดทาบทามเรื่ องนี้ดูคงจะดี
ผมมีความยินดีมากเกี่ยวกับแฟรนซิ ส เขาเป็ นคนถ่อมตัวมากและไม่พยายามขืนตัวเองมากนัก
แต่อย่างไรก็ดีเขาก็ตอ้ งคอยอีกนานกว่าเขาจะมีเงินพอ ผมไม่ทราบจะจัดการเรื่ องนี้ให้ตกลงได้อย่างไร
โดยความเคารพ
ศิษยาภิบาลอาโมส
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เมือง บ......................
24 ตุลาคม ค.ศ.................
ถึงเซซิล
ป่ านนี้แฟรนซิ ส คงเล่าเรื่ องที่ไปเยีย่ ม คุณพ่อของเธอให้เธอทราบแล้ว ฉันได้รับรายละเอียดใน
เรื่ องเดียวกันนี้จากศิษยาภิบาลอาโมส
ขอเธออย่าเพิ่งท้อใจ เพราะพระเจ้าประทับอยูก่ บั เราแม้ในยามที่มืดมัว ความเชื่อตั้งต้นที่นนั่ ซึ่ ง
ไม่มีใครแลเห็นเลยเมื่อทุก ๆ คนทอดทิ้งเรา ไม่มีใครที่จะเป็ นที่พ่ งึ ที่หวังได้ ความหวังทั้งหมดก็ตอ้ ง
ละลาย แล้วก็ยงั มีสิ่งหนึ่งที่เหลืออยูส่ าหรับเราที่จะทาต่อไป คือยอมตัวของเราให้อยูใ่ นความพิทกั ษ์แห่ง
พระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยสนิทสนมกับเรายิง่ ไปกว่ายามที่เราเป็ นทุกข์โศกเศร้าและเดือดร้อน
ใจเช่นนี้ พระเยซูตรัสว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น”
“เชื่อเท่านั้น” เราต้องเรี ยนรู ้ความจริ งข้อนี้ เธอและแฟรนซิ สต้องร่ วมกันเรี ยนบทเรี ยนนี้ดว้ ยกัน
ไม่มีอะไรที่จะเตรี ยมการสมรสในอนาคตของเธอทั้งสองได้ดีไปกว่านี้ เพราะเหตุน้ ี เอง พระเจ้าจึง
ผลักดันเธอเข้ามาสู่ มุมมืดเช่นนี้ โดยยกเอาความช่วยเหลือ ซึ่ งเธอจะพักพิงได้ไปเสี ยหมด ดังนั้นเธอทั้งคู่
จะได้เรี ยนรู ้ที่จะไว้ใจพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น
เธอจะเรี ยนรู้ความจริ งเรื่ องนี้ ได้อย่างไร? ประการแรก จงยอมให้พระเจ้าตรัสแก่เธอ แล้วเธอจง
ฟังพระองค์ เมื่อเธออยูด่ ว้ ยกันทั้งสอง เธอจงเปิ ดพระคัมภีร์แล้วอ่านด้วยกันเพียงตอนหนึ่งตอนใดก็ได้
จงพูดสนทนากันว่า พระเจ้าตรัสอะไรแก่เธอทั้งสองบ้าง จงให้พระเจ้าเล้าโลมใจเธอ ให้พระเจ้าเป็ นที่
ปรึ กษาของเธอ และให้พระเจ้าทรงนาเธอ
แล้วเธอทั้งสองจงพนมมือไว้ แล้วเสนอความทุกข์ท้ งั หมดของเธอต่อพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรง
ทราบทางออกของเธอพระเยซูคริ สต์ได้นาเธอทั้งสองให้มารู ้จกั กันแล้ว พระองค์จะทรงนาเธอต่อไป
พระองค์จะทรงขัดขวางมิให้ใครแยกเธอทั้งสองจากกัน จงเชื่อข้อนี้อย่างเต็มใจ
อย่ากระดากอายที่จะอธิ ษฐานด้วยกัน จงขับไล่ความขวยอายนี้ออกไปเสี ย เดี๋ยวนี้เป็ นโอกาส
ของเธอที่จะเรี ยน บัดนี้เป็ นโอกาสของเธอทั้งสองที่จะพูดอะไร ๆ ต่อกันได้ทุกอย่างและพูดเกี่ยวกับ
ความศรัทธาของเธอด้วย การมีหลักศรัทธาอย่างเดียวกันเป็ นรากฐานที่มนั่ คงที่สุดของการสมรส หาก
เธอสร้างบ้านของเธอไว้บนศิลา พายุจะทาลายบ้านของเธอไม่ได้
เมื่อวานนี้เองฉันได้พูดเรื่ องนี้ กบั ภรรยาของฉันเป็ นเวลานาน เพื่อจะช่วยหาทางออกให้แก่เธอ
ประการแรก ฉันขอแนะนาให้เธอเขียนจดหมายบอกขอบใจอาจารย์อาโมส เพราะอาจารย์เป็ นผู้
“เลี้ยงแกะ” ที่ดี เราควรขอบคุณศิษยาภิบาลของเราอย่างมาก เพราะสู ้อุตส่ าห์เดินทางไกลและลาบากเพื่อ
ไปเยีย่ มเยียนคุณพ่อของเธอ ฉันรู ้สึกเคารพอาจารย์อาโมสเป็ นอย่างยิง่
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เซซิล ฉันอยากจะขอร้องให้เธอเขียนจดหมาย นี่เป็ นเหตุที่ฉนั เขียนมาถึงเธอ แต่ขอให้แฟรนซิ ส
อ่านด้วย
จดหมายของเธอลงวันที่ 19 กรกฎาคม ที่เธอเขียนถึงแฟรนซิ สนั้นแสดงว่า เธอมีศิลปะในการ
เขียนจดหมายได้ดีมากฉะนั้นขอให้เธอเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งถึงคุณพ่อของเธอ ที่จริ งก็ดูออกจะ
ชอบกลที่ลูกสาวจะเขียนจดหมายถึงบิดาของตนในเรื่ องเช่นนี้
มีอยูส่ องสิ่ งที่ศิษยาภิบาลอาโมสได้เขียนในจดหมายเกี่ยวกับบิดาของเธอ ประการแรก “คุณพ่อ
ของเธอไม่มีความรังเกียจในตัวแฟรนซิ สเลย” และอีกข้อหนึ่งอาจารย์อาโมสบอกว่า “คุณพ่อของเธอไม่
เข้าใจเลยว่า ความรักนั้นคืออะไร?” ฉะนั้นขอให้เซซิ ลช่วยเขียนอธิ บายให้คุณพ่อของเธอทราบด้วยว่า
เธอรักแฟรนซิ สอย่างไร เพื่อจะช่วยให้คุณพ่อของเธอรู ้สึกว่า ความรักนั้นคืออะไรแน่ เรามักตาหนิบิดา
ทั้งหลายเพราะบิดามักไม่พดู กับลูกสาวมากนัก หรื อบางทีในทางตรงกันข้ามคือลูกสาวไม่ใคร่ พดู กับ
บิดา ลูกสาวไม่เคยบอกบิดาเลยว่า คิดอะไรหรื อคิดอย่างไร หนักใจเรื่ องอะไร และมีความหวังอะไรบ้าง
จงเขียนจดหมายฉบับนี้ให้เป็ นภาษาพื้นบ้าน พื้นเมือง เขียนบอกด้วยว่าเธอรักคุณพ่อของเธอ
อย่างไร และบอกด้วยว่าเธอเข้าใจความคิดของคุณพ่ออย่างไร และเธอเองก็ไม่มีความประสงค์ที่จะขัดใจ
คุณพ่อของเธอ
จงบอกคุณพ่อว่า เธอมีโครงการอย่างไร แฟรนซิ สต้องคิดร่ วมกับเธอ เพื่อจะช่วยเศรษฐกิจใน
ครอบครัวบิดาของเธอ
เป็ นการไม่เพียงพอที่เธอทั้งสองจะเข้าใจกันและกันระยะที่หมั้นกันเท่านั้น และเธอจะอ่อนโยน
เข้าหากันและกันได้เพียงไร และเธอจะเชื่อและอธิ ษฐานด้วยกันได้อย่างไร เธอจะต้องรู ้สึกไปในแนว
เดียวกันว่า จะตัดสิ นใจเรื่ องการใช้จ่ายอย่างไร ภรรยาควรทราบว่าสามีมีรายได้เท่าไร และเธอจะต้องตก
ลงกับสามีก่อนจ่ายว่า เธอจะจ่ายเงินนั้นอย่างไร
อีกประการหนึ่ง เซซิ ล ฉันจะบอกเธอไว้เป็ นความลับคือก่อนที่แฟรนซิสจะพบเธอด้วยซ้ าไป
ฉันได้บอกกับแฟรนซิ สไว้ครั้งหนึ่งว่า “เขาจะต้องสัตย์ซื่อต่อหญิงสาวที่เขารักเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
ตลอดเวลา”
บัดนี้ฉนั ก็จะพูดแก่เซซิ ลตามทานองเดียวกันว่า “เธอเป็ นหญิง เธอควรรู ้วา่ เธอจะอนุ ญาตให้
แฟรนซิ สทาอะไรแก่เธอได้หรื อไม่เพียงไร
ไม่มีชายหนุ่มคนไหนจะทาอะไรเกินกับหญิงที่ตนรัก
นอกจากหญิงจะเต็มใจอนุญาตให้เขาทา ฉะนั้นเธออย่าสงสารเขา และปล่อยให้เข้าทาแก่ร่างกายของเธอ
ในทางที่ผดิ ๆ เมื่อเธอรักผูช้ ายจงช่วยทาให้ชายคนนั้นสมเป็ นชายจริ ง ๆ เธอจงทาตนเป็ นเหมือนราชิ นี
องค์หนึ่งจาก
โทรบิช
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เมือง ว................................
1 พฤศจิกายน ค.ศ......................
เรี ยนท่านอาจารย์และแหม่มที่เคารพอย่างสู ง
ดิฉนั ขอขอบพระคุณสาหรับจดหมายของท่านอาจารย์ดิฉนั ได้อ่านให้แฟรนซิ สฟังด้วย เราทั้ง
สองรู ้สึกซาบซึ้ งในพระคุณอย่างสู งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเมตตาแก่เรา และท่านอาจารย์ได้เห็นอก
เห็นใจเราตลอดมา ทั้งยังรู ้สึกด้วยว่าเรากาลังคิดอะไร
เราไม่ทราบเลยว่า พระเจ้าทรงสนพระทัยต่อตัวเรามากมายเช่นนี้ และไม่นึกเลยว่าความเชื่อจะ
ช่วยให้การหมั้นสัมฤทธิ์ ผลได้อย่างไร หากปราศจากความเชื่อเราคงเลิกล้มความคิดเรื่ องการแต่งงาน
นานแล้ว แต่เนื่องจากเราไม่ทราบว่าภายหน้าจะเป็ นอย่างไร จึงทาให้เราทั้งสองผูกพันกันสนิทสนมมาก
ขึ้น
เราลองอ่านพระคัมภีร์ดว้ ยกัน ตอนแรก ๆ ก็รู้สึกแปลกใจอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย แต่แล้วก็ช่วยให้เราใจ
สบายและเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม เรายังไม่เคยอธิ ษฐานร่ วมใจกันเลย เพราะดิฉนั อายที่จะพูดคา
อธิษฐานออกมาดัง ๆ ต่อหน้าแฟรนซิ ส
ดิฉนั ได้พยายามเขียนจดหมายถึงคุณพ่อแต่ก็ไม่สาเร็ จ
ดิฉนั บอกไม่ถูกว่าการเขียนจดหมาย
เช่นนั้นถึงคุณพ่อ ช่างยากลาบากใจเพียงไร อาจารย์เป็ นฝรั่งคงไม่เข้าใจว่า สาหรับลูกเช่นดิฉนั รู ้อึกอัดใจ
อย่างไรบอกไม่ถูกค่ะ เพราะดูประหนึ่งว่ามีกาแพงกั้นระหว่างดิฉนั กับคุณพ่อ
คุณพ่อไม่ชอบให้ลูกสาวพูดกับท่าน เพราะคุณพ่อรู ้สึกว่าหากพูดกับลูกสาวแล้วก็จะสิ้ นอานาจ
การปกครอง ถ้าพูดกับคุณพ่อ ๆ นึกว่าดิฉนั ไม่เคารพท่าน และทาให้คุณพ่อไม่พอใจ
ดิฉนั ทราบว่าท่านอาจารย์หวังดีต่อดิฉนั จึงจะแนะนาเช่นนั้น ดิฉนั เริ่ มเขียนจดหมายแล้ว และ
พยายามจะเขียนให้จบ ทุก ๆ บรรทัดที่เขียนลงไปต้องใช้ความคิดอย่างหนัก และจะเขียนให้ตรงกับ
ความรู ้สึกนั้นช่างหาถ้อยคาได้ยากเหลือเกิน
แม้วา่ ดิฉนั เขียนจบ ดิฉนั ก็ไม่แน่ใจว่าจะกล้าส่ งไปให้คุณพ่อหรื อไม่
โดยความเคารพ
เซซิล
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เมือง ว.................................
7 พฤศจิกายน ค.ศ............
เรี ยนท่านอาจารย์
ผมขอขอบพระคุณและยินดีมากที่จดหมายของท่านอาจารย์มารอผมอยูแ่ ล้ว เมื่อกลับมาจาก
บ้านบิดาของเซซิ ล ผมรู ้สึกอ่อนใจเหลือเกิน แต่เมื่อผมเห็นซองจดหมายเป็ นลายมือของท่านอาจารย์ก็ทา
ให้ผมใจชื้นและมีกาลังใจมากขึ้น ดูประหนึ่งว่ามือที่เข้มแข็งและเมตตาได้เข้ามาลูบไล้ดวงใจของผมให้
สดชื่นและเกิดมานะ ทั้ง ๆ ที่ก่อนจะเปิ ดซองจดหมายก็ได้รับกาลังใจอย่างเป็ นสุ ขและอบอุ่น
ผมคิดในใจว่า ถ้าหากว่ามีใครสักคนที่มีปัญหาหนักอกและไม่มีใครจะไปปรึ กษาหารื อ หรื อ
ช่วยแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ เขาจะทาอย่างไร
เรื่ องของเสื อเป็ นบทเรี ยนที่มีค่าสาหรับผม นัน่ แสดงให้เห็นว่าคนที่ขงั เสื อใส่ กรง หรื อคนที่
ปล่อยให้เสื อออกมาเพ่นพ่าน เป็ นผูท้ ี่ทาไม่ถูกทั้งสองคน คนที่ติดตามโลกเปรี ยบเสมือนคนขี้ขลาด
เท่ากับคนที่อา้ งว่าตนเองเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เราจะต้องไม่ยอมแพ้ในการต่อสู ้ หากเราแพ้ก็ไม่ใช่ความผิดของ
เสื อ ฉะนั้นผมจะต้องเข้าใจและจัดการเองว่า เสื อนั้นเป็ นมิตรหรื อเป็ นศัตรู
แต่ยงั มีปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ผมยังข้องใจคือ “การเอามือใส่ ปากเสื อนั้นหมายความว่าอย่างไร?
หมายความว่าผมทาอะไร ๆ ได้ทุกอย่าง และผมยังเป็ นนายตัวเองอยูห่ รื อ? และอีกอย่างหนึ่งคือ “อย่าชิง
สุ กก่อนห่าม” หมายความว่าเรายังไม่ควรทาอะไร ๆ กันทางร่ างกายก่อนถึงเวลา ใช่ไหมครับ?
ผมเคยถามปั ญหานี้ครั้งหนึ่งมาแล้ว เกี่ยวกับผูห้ ญิงที่ผมเพิ่งรู้จกั
และไม่เอาใจใส่ เลยที่จะ
แต่งงานด้วย อาจารย์จาได้ไหมครับ
ผมบอกว่าผมอยากจะเตรี ยมตัวเพื่อแต่งงาน และอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เลย เธอกาลังประพฤติไม่
ถูกซึ่ งทาให้การแต่งงานแท้เสี ยไป
ผมบอกว่า ผมจะร่ วมรสกับผูห้ ญิงบางครั้งบางคราว เพื่อร่ ากายจะไม่เจ็บป่ วย อาจารย์ก็ตอบว่า
ไม่ใช่เธออาจจะติดโรค
ผมบอกว่า ผมอยากพิสูจน์วา่ ผมเป็ นผูช้ าย อาจารย์ก็ตอบมาครั้งที่สามว่า ไม่ใช่เธอเป็ นคน
อ่อนแอ
อาจารย์ช้ ีความจริ งให้ผมทราบ แต่อาจารย์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่ องเมื่อเป็ นคู่หมั้น
ผมจะร่ วมรสทางเพศกับหญิงที่ไปเจอเข้าข้าง ๆ ถนนก็เป็ นการผิด แต่ถา้ เป็ นหญิงที่ผมเตรี ยมตัว
จะแต่งงานด้วย ถ้าผมจะร่ วมรสกับหญิงนั้นก่อนแต่งงานจะเป็ นการผิดหรื อไม่? เพราะเราก็ต้ งั ใจว่าจะ
เป็ นของกันและกันโดยเด็ดขาดแน่นอนแล้ว อาจารย์บอกว่าระยะการหมั้นเป็ นการทดลอง ถ้าอะไร ๆ ก็
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ทดลองได้ ผมจะทดลองเรื่ องเพศคนรักไม่ได้หรื อครับ? อาจารย์จะบอกว่า นัน่ เป็ นการ “ล่วงประเวณี ”
ด้วยหรื อ คือถ้าหากว่าผมได้หมั้นกันเรี ยบร้อยแล้ว
ครั้งหนึ่งผมได้ยนิ ศิษยาภิบาลเทศนาว่า “การสมรสเป็ นเสมือนสวนผลไม้ทุกอย่างภายในสวน
นั้นกินได้ เมื่อยืนอยูน่ อกสวน ห้ามกินผลไม้น้ นั ” ถูกแล้ว แต่ในวันสมรสนั้นผมจะเป็ นสามีชนิดที่ไม่มี
ตาหนิสาหรับภรรยา แต่ผมจะเป็ นได้อย่างไร? โปรดเข้าใจผมให้แจ่มแจ้งนะครับว่า การที่ผมพูดนี้ไม่
หมายถึงหญิงชัว่ ข้างถนน แต่ผมพูดถึงเซซิ ลคู่รักของผมซึ่ งกาลังจะขอแต่งงานด้วย
จาเป็ นหรื อที่เราจะต้องไปจดทะเบียนสมรสกันที่อาเภอ? หรื อทาพิธีแต่งงานในคริ สตจักร เพื่อ
เราจะได้เป็ นสามีภรรยาฝ่ ายร่ างกาย แต่ภายในจิตใจของเรา เรารู ้สึกว่า เราเป็ นสามีภรรยากันแล้ว
ผมรู้สึกว่าเซซิ ลกาลังคอยเวลานั้นด้วยความร้อนใจ
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งได้ชาระเงินค่า
สิ นสอดไปได้ครึ่ งหนึ่งแล้ว แต่เขาบอกว่า เขาไม่มีความประสงค์จะร่ วมรสกับหญิงคู่รักของเขาก่อน
เวลาแต่งงานเลย อยูม่ าวันหนึ่งเขาก็ได้รับเงินค่าสิ นสอดคืนโดยทางญาติของหญิงบอกว่า ต้องให้เลิกล้ม
การแต่งงานเสี ยเพราะพวกเขาเกรงว่าชายหนุ่มดีคนนั้นจะเป็ นคน “ไร้สมรรถภาพ” แห่งการเป็ น
ลูกผูช้ าย นี่ผมก็ยงั สงสัยอยูเ่ หมือนกันว่า เซซิ ลของผมจะนึ กหรื อไม่วา่ ผมหมด “สมรรถภาพ” ในเมื่อผม
ควรจะแสดง “สมรรถภาพ” ให้เขาเห็นแต่ไม่แสดง บางทีเขาอาจคิดว่าผมไม่รักเขาก็ได้
เมื่อเร็ ว ๆ นี้เองเซซิ ลกับผมไปเที่ยวกันตามปกติ เซซิ ลนอนลงบนหญ้า ตาแหงนมองดูทอ้ งฟ้ า
อย่างไร้เดียงสา เสื้ อที่หน้าอกของเขาก็ตึง และกระโปรงที่สวมก็ถลกเลยหัวเข่าขึ้นมา ผมอดใจต่อไปไม่
ไหวครับจึงเข้ากอดร่ างของเขาอย่างสุ ดแรงเกิด แต่เขาสะบัดแล้วลุกขึ้นวิง่ หนีไปขึ้นรถจักรยานกลับบ้าน
ขณะที่เดินทางกลับเราไม่พดู จาอะไรกันเลยแม้แต่คาเดียว แล้วในวันรุ่ งขึ้นเราก็ไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อ
วันก่อน
ผมจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เป็ นไปอีกนานเท่าไร? เราจะต้องแยกตัวเราออกให้ห่างจากกันอีกนาน
เท่าไร? ถ้าเรายังมองเห็นจุดหมายปลายทาง แต่นี่ยงิ่ มองก็ยงิ่ หมดหวัง ให้เราคอยอีกสี่ , ห้าปี หรื อสิ บปี
หรื อ? ก่อนได้รับอนุญาต
หรื อเราจะหนีไปหรื อ แต่ไปที่ไหน?
โดยความเคารพอย่างสู ง
แฟรนซิส
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เมือง บ.........................
11 พฤศจิกายน ค.ศ....................
แฟรนซิสที่รักในพระคริ สต์
คริ สเตียนเป็ นคนที่คอยได้เสมอ การคอยสาหรับการร่ วมรสก็จะชื่นใจตลอดชีวติ ถ้าหากเธอไม่
รอ เธอจะไม่ได้กาไรชี วติ ขึ้นมาเลย และเธอจะขาดทุนอย่างย่อยยับ ฉันจะบอกสามสิ่ งที่เธอจะขาดคือ
อิสรภาพ ความยินดี และความสวยงาม
เธอก็จะไร้อิสรภาพ ให้ฉนั เล่าเรื่ องหญิงชายคู่หนึ่งให้เธอทราบ คนทั้งสองคิดว่าเขาทั้งสองรัก
กันมาก และในใจของเขาก็รู้สึกว่าเป็ นสามีและภรรยาแล้วจริ ง ๆ แต่หลังจากนั้นอีกหกเดือนทั้งคู่ก็รู้สึก
ว่ารักคนผิดเสี ยแล้ว เขาทั้งสองพูดอย่างเปิ ดเผยว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็ นสามีภรรยากัน ดังนั้นเขาก็
ประกาศถอนหมั้นซึ่ งทั้งคู่ก็จะเป็ นสุ ข สบายใจดีกว่า และไม่มีความช้ าใจ
หากทั้งคู่เกิดได้เสี ยกันก่อนพิธีสมรส เขาก็ตอ้ งบังคับตัวเองให้แต่งงานกันทั้ง ๆ ที่เห็นว่าจะอยู่
ด้วยกันไม่ยดื ถูกแล้ว เธออาจนึกรักเซซิ ลอย่างซาบซึ้ ง ผิดกับที่เธอเคยได้เสี ยกับหญิงคนแรกนี่ เองฉันจึง
แนะนาให้เธอคอย ถ้าเธอยิ่งรักกันดูดดื่มมากขึ้นเท่าไร หากเกิดการแยกทางกันแล้ว เธอจะมีรอย
บาดแผลลึกในหัวใจมากขึ้นเท่านั้น
ฉันได้ยนิ ชายที่แต่งงานแล้วหลายปี พูดว่าอย่างนี้ “ผมรู ้ตวั ก่อนแต่งงานแล้วว่า ผมเลือกผูห้ ญิง
ผิด ผมปล่อยตัวให้ทาชัว่ จนถอนตัวไม่ข้ ึน ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องแต่งงานกันทั้ง ๆ ที่รู้วา่ ควรแต่ง ผมต้อง
ใช้ชีวติ อย่างไม่มีความสุ ข
ฉันดีใจมากที่ได้อ่านข้อความในจดหมายของเธอ ซึ่ งแสดงว่า เธอมีความรักกันอย่างแท้จริ งและ
เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม การรู ้สึกถึงความรักบางทีอาจเป็ นการล่อลวงก็ได้ ต้องใช้เวลานานสักหน่อยที่เธอ
จะตัดสิ นใจได้วา่ เธอรักจริ ง ๆ หรื อเปล่าเมื่อเร็ ว ๆ นี้ได้มีการสารวจสถิติของคู่สมรสได้รู้จกั กันมา 2-3
ปี และได้หมั้นกันหลายเดือนก่อนแต่งงาน
ระหว่างการหมั้นกันนั้นเป็ นเวลาพิสูจน์ความรัก การถอนหมั้นเป็ นสิ่ งไม่ดี แต่การถอนหมั้นก็
ดีกว่าที่จะแต่งงานแล้วก็หย่ากัน
ฉันอยากใช้ภาพการเกิดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทาให้เธอเข้าใจความหมายของการหมั้นคืออะไร ถ้า
เปรี ยบเทียบการสมรสเท่ากับทารกเกิดใหม่แล้ว การหมั้นก็คือเท่ากับเด็กยังอยูใ่ นครรภ์ ฉะนั้นการถอน
หมั้นก็เปรี ยบเหมือนการแท้งบุตร ซึ่ งเด็กเกิดมาก็อยูเ่ ป็ นคนไม่ได้
หากเธอได้ร่วมรสกันก่อนแต่งงาน การแยกจากกันก็ยอ่ มทาได้ยาก หรื อเหลือวิสัยที่จะทาได้
การแยกกันก็อุปมาเหมือนการฆ่าทารก
ดังนั้นเธอจึงสู ญเสี ยอิสรภาพของเธอ และความชื่นชมยินดีระหว่างการหมั้น
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มีหญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้ว ได้พดู ถึงเรื่ องประสบการณ์ที่นางได้พบก่อนแต่งงานว่า “ทุกอย่าง
ดาเนินไปโดยเรี ยบร้อยชัว่ ระยะหนึ่ง แล้วก็เกิดตั้งครรภ์โดยไม่คาดฝัน แผนการที่วางไว้ตอ้ งเปลี่ยนไป
โดยเร็ ว แล้วมีขอ้ แก้ตวั นานาประการเกิดขึ้น ต้องรี บแต่งงาน ชีวติ สมรสของเราเริ่ มต้นโดยปราศจากการ
เกี้ยวพาราสี แบบหนุ่มสาวควรมีต่อกัน และการสมรสก็จืดชืดและไม่มีรสชาติอะไรเลย นี่มนั คุม้ ค่ากัน
ไหมกับที่ได้ทาไปแล้ว?
การคลอดก่อนกาหนดเป็ นอันตรายแก่ชีวิตเด็กมาก ถูกแล้วเด็กหลายคนไม่ตายเพราะเกิดก่อน
กาหนด แต่ทุกรายจะต้องมีเรื่ องเดือดร้อนและประสบกับความลาบาก
เมื่อเซซิ ลผละวิง่ หนีไปจากอ้อมกอดของเธออย่างทันทีทนั ใดนั้น เขาได้ทาไปอย่างปกติที่หญิง
ควรจะทาและไม่ตอ้ งไตร่ ตรองอะไรนานเลย สัญชาติญาณอันถูกต้องทาให้ปลอดภัย เขารู ้วา่ ไม่ควรกอด
กัน แม้จะไม่พอใจเธอและความสัมพันธ์อนั สนิทสนมซึ่ งมีอยูต่ ่อกันก็ตอ้ งเย็นชาลง แลทาให้เธอทั้งสอง
ไม่พดู กันอีกเลยในวันนั้น
ฉันไม่เชื่อเลยว่าเซซิ ลจะสงสัยความรักของเธอในการที่เธอแสดงความอดกลั้นความใคร่ ของ
เธอต่อเขา อาจเป็ นไปได้ที่เขาจะรักและนับถือมากขึ้นด้วยซ้ าไป การที่เธอทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันขณะที่ยงั อยู่
ในระยะที่ตอ้ งปิ ดซ่อนเร้น เธอยังไม่ได้สาแดงหรื อยังไม่ได้เปิ ดเผยตัวเองให้กนั และกันเห็นแม้ในวันทา
พิธีสมรสของเธอก็ยงั มีอะไรบางอย่างที่ยงั ไม่เปิ ดเผยออกให้เธอเห็นทั้งหมด
ถูกแล้ว เรื่ องเพศกับการสมรสนี้เกี่ยวข้องกันอย่างสาคัญมาก เธอก็รู้ตวั เธอเองแล้วว่า เธอไม่ใช่
คนไร้ความสามารถในทางเพศ และเซซิ ลก็ทราบด้วย ถ้าหากสงสัยแล้วนายแพทย์ก็คงจะช่วยบอกเธอ
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะให้เซซิลรู้สึกเสี ยใจ
ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่จะทดลองได้ แม้วา่ คู่หมั้นที่มนั่ ใจว่าจะแต่งงานกันจริ ง ก็
ไม่ควรจงใจทาการทดลองกันก่อนสมรส มีสภาพที่จาเป็ นอยูส่ องประการ และทั้งสองคนจะพบสภาพนี้
หลังจากการแต่งงานแล้วเท่านั้น ซึ่ งไม่จากัดเวลาและไร้ความกลัวแม้แต่ประการใดเลย
ถ้าหากเซซิ ลจะบอกแก่ตวั ของเขาว่า “วันนี้เวลาระหว่าง 17-18 น. ฉันจะไปพบแฟรนซิส แล้ว
เหตุการณ์น้ นั จะต้องเกิดขึ้น แล้วฉันจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม แล้วจะต้องทาการเรื่ องนี้ให้สาเร็ จ
มิฉะนั้นเขาอาจทอดทิ้งฉันไปเสี ยก็ได้” ฉันจะบอกเธอได้อย่างแน่นอนว่า ความคิดชนิดนี้จะมารบกวน
ใจของเซซิลและทาให้เขาหมดความรู ้สึกแล้วทั้งสองคนจะต้องเสี ยใจในภายหลังแน่นอน
สมมุติวา่ เธอลองทาการทดลองจนสาเร็ จ และปรากฏผลไม่เป็ นที่พึงพอใจ แล้วเธอจะว่า
อย่างไร สมมุติวา่ มันไม่เกิดผลดีอย่างที่เธอคิดไว้ เธอจะจัดการอย่างไรต่อไป? เธอจะบอกว่าเราควร
ถอนหมั้นกันเช่นนั้นหรื อ? เธอก็ไม่อาจทาเช่นนั้นได้มิใช่หรื อ? เพราะความรักของเธอลึกซึ้ ง ทาไมอยาก
ทดลอง?
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ไม่มีใครที่จะคิดว่าเธอจะเป็ นคู่สมรสที่ไม่มีอะไรตาหนิได้เพราะไม่มีคู่ไหนเลยในโลก แต่วา่ ยิง่
นานวันเข้าความเข้าใจก็ยงิ่ มีมากขึ้น และมักต้องการเวลาเป็ นปี ๆ กว่าที่คู่สมรสจะปรับตัวเองให้เข้า
ระดับกันได้ท้ งั สองฝ่ าย และการที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจกันได้น้ นั ต้องกินเวลานานหลังจากแต่งงานแล้ว
โดยกาหนดเวลาไม่ได้เลยว่า เมื่อไรจึงจะเข้าใจกันได้ ฉะนั้นก่อนการสมรสเธอจะต้องรู ้จกั บังคับตังเอง
เคล็ดลับและความสวยของเวลาหมั้นอยูท่ ี่เธอจะต้องเว้นระยะไว้วา่
จะมีอะไรเกิดขึ้นในวัน
สมรสข้างหน้า
สมมุติวา่ คุณพ่อของเธออยากจะให้รถจักรยานเป็ นของขวัญในวันคริ สตมาส คุณพ่อก็ซ่อนรถ
นั้นไว้ แต่เธอแอบหยิบเอามาจากที่ซ่อนแล้วลองขี่ดู พอถึงวันคริ สตมาสเธอทาเหมือนกับว่าเธอ
ประหลาดใจและยินดี แต่เธอไม่มีความสุ ขอันแท้จริ ง
ในวันสมรสและคืนแรกที่เธอมีโอกาสได้อยูก่ บั คู่รักของเธอ เธอจะพบความสวยสดงดงามและ
น่าตื้นเต้นมาก หากเธอถนอมคู่รักของเธอไว้จนถึงวันนั้น และเธอจะเข้าใจคู่รักของเธอมากขึ้น ทั้งจะ
พบว่าการสมรสไม่ใช่แต่เพียงวันทาพิธีเท่านั้น หากประกาศให้พระเจ้าและมนุษย์ทวั่ ไปทราบว่า เธอเพิ่ง
เป็ นของกันและกันจริ งในวันสมรส เธอทั้งสองจะรู้สึกเบิกบานและชื่นใจในชีวติ สมรสจริ ง ๆ เพราะเธอ
ไม่มีอะไรฟ้ องใจว่าเธอไม่ได้ชิงสุ กก่อนห่าม
มีนิทานเรื่ องหนึ่งเล่าว่า พระราชธิดาของกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งถูกแม่มดสาปให้นอนหลับอยู่ 100 ปี
จนกว่าจะมีเจ้าชายมาจูบ จึงจะทาให้เจ้าหญิงตื่นขึ้น เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายต่อเจ้าหญิง รอบ
พระราชวังนั้นได้มีร้ ัวซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่มีหนาม เจ้าชายทั้งหลายที่พยายามจะเข้าไปในพระราชวัง นั้นก่อน
ถึงเวลา 100 ปี ต่างก็เสี ยชีวติ เพราะรั้วหนามนั้น แต่เจ้าชายที่คอยอยูจ่ นถึงเวลารั้วหนามนั้นก็ยอมให้ผา่ น
ไปได้
ฉันขอมอบเธอไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระองค์จะประทานสิ่ งที่สวยงามให้แก่เธอใน
อนาคต ฉันขอย้าอีกทีเพื่อกันลืมว่า “คริ สเตียนคือคนที่รู้จกั คอย”
ฉันมีธุระต้องไปนอกประเทศ หวังใจว่าจะกลับมาก่อนวันคริ สตมาส เสี ยใจที่ฉนั ไม่สามารถรับ
จดหมายของเธอได้
รักเธอเสมอ
โทรบิช
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เมือง ว.................................
12 พฤศจิกายน ค.ศ.................
เรี ยนแหม่มที่เคารพอย่างสู ง
ดิฉนั ตื่นเต้นมาก เมื่อคุณแฟรนซิ สได้แนะนาให้ดิฉนั รู ้จกั กับแหม่ม หลังจากเวลาเลิกนมัสการ
พระเจ้าที่โบสถ์เมื่อวานนี้แล้วดิฉนั ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกค่ะ ดิฉนั เสี ยใจมากที่แหม่มต้องรี บไปและท่าน
อาจารย์ก็ไม่ได้อยูด่ ว้ ย ดิฉนั อยากจะรู ้จกั คุน้ เคยกับท่านอาจารย์ดว้ ยค่ะ
ดิฉนั อยากจะเขียนถึงแหม่มก่อนหน้านี้นานแล้ว เดี๋ยวนี้ เราได้พบกันแล้วก็เป็ นการง่ายที่จะเขียน
จดหมาย แต่ก็แปลกนะคะว่า ดิฉนั ยังไม่กล้าเขียนจดหมายเรี ยนคุณพ่อของดิฉนั เอง ดิฉนั ร่ างไว้แล้วเป็ น
หัวข้อหลายข้อ ดิฉนั ตั้งต้นเขียนหลายหนแล้ว แต่ตอ้ งหยุดเพราะเขียนไม่สาเร็ จ เขียนไม่ออก และไม่
ทราบว่าจะพูดอะไรดี
แต่ถึงกระนั้นดิฉนั ก็ยงั รู ้สึกว่าแหม่มเข้าใจหัวใจของดิฉนั ดี แหม่มคงคิดว่าดิฉนั มีความสุ ขมาก
จริ งค่ะ ดิฉนั มีความสุ ขแต่ในเวลาเดียวกันดิฉนั ก็หนักใจ มีความสงสัยและกลัว
สิ่ งที่ดิฉนั หวัน่ เกรงมากก็คือสงสัยว่า แฟรนซิ สจะรักดิฉนั จริ ง ๆ แน่หรื อ? แฟรนซิ สไม่เคยบอก
ดิฉนั เลยว่าเขารักดิฉนั แต่เขาถามดิฉนั บ่อย ๆ ว่า ดิฉนั รักเขาหรื อเปล่า ทาให้ดิฉนั สงสัยว่าเขาจะรักดิฉนั
จริ งหรื อไม่ เพราะเขาไม่เคยบอกเลย และดิฉนั ควรจะรักคนที่รักดิฉนั เท่านั้น แต่ดูเหมือนเขาจะรู ้สึกว่า
ไม่จาเป็ นที่จะบอกดิฉนั ว่า เขารักดิฉนั และเขารักดิฉนั ทาไม ดิฉนั จะตอบรับรักเขาได้อย่างไรในเมื่อเขา
ไม่เคยบอกดิฉนั เลยว่า เขารักดิฉนั เขาทาให้ดิฉนั สงสัยตัวเขา แหม่มมีวธิ ี พิสูจน์ความรักได้อย่างไรคะ?
ท่านอาจารย์ได้เขียนจดหมายถึงแฟรนซิ สและพูดเรื่ องเจ้าหญิงองค์หนึ่ง ดิฉนั ยังสงสัยว่าเมื่อ
เจ้าชายทาให้เจ้าหญิงตื่นแล้ว เจ้าชายองค์น้ นั ได้ทาอะไรแต่เจ้าหญิงบ้าง? เจ้าชายองค์น้ นั คงสุ ภาพมาก
เจ้าหญิงจึงไม่กลัว เจ้าชายไม่ได้บอกเจ้าหญิงดอกหรื อว่า เจ้าชายรักเจ้าหญิงมาก เหตุไรจึงเป็ นเช่นนั้น
เมื่อเร็ ว ๆ นี้แฟรนซิ สและดิฉนั ได้เกิดหมางใจกัน เป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไร้สาระและน่าขัน
มากกว่าจะโกรธกัน คือรถจักรยานของดิฉนั ยางแตก ขณะที่เราขี่จกั รยานไปเที่ยวกันตามปกติทุก ๆ วัน
แฟรนซิ สรับหน้าที่ปะยาง แต่เขาเป็ นคนเจ้าโทโสสักหน่อย และเขาพาลโกรธดิฉนั ด้วย เนื่องจากไม่มี
เวลาคุยกันอย่างเคยเพราะต้องใช้เวลาปะยาง เมื่อปะยางเสร็ จก็ปรากฏว่าดิฉนั ไม่ได้เอาสู บมาด้วย เพราะ
ต้องเอาสู บออกเก็บไว้ที่บา้ นเสมอกันขโมยลัก เขาเริ่ มติเตียนดิฉนั เป็ นการใหญ่ หาว่าผูห้ ญิงไม่มี
ความคิด เขาว่าดิฉนั เจ็บแสบมาก และเขาแสดงกิริยาหยาบคายออกมา และแสดงความดื้อดึงด้วย ดิฉนั
ไม่ได้พดู อะไรสักคาเดียวขณะที่เราจูงจักรยานกลับบ้าน เรื่ องก็ไม่รุนแรงอะไรเลย และเราก็ขี่จกั รยานไป
คุยกันอีกในวันรุ่ งขึ้นเหมือนอย่างที่เคยทา แต่ดิฉนั ถามตัวเองว่า ถ้าเราทะเลาะกันในเรื่ องเล็กน้อยอย่างนี้
จะเป็ นอย่างไร เมื่อเราแต่งงานกันแล้ว
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และดิฉนั เริ่ มหวาดกลัวขึ้นมาใหม่อีกเรื่ องหนึ่งคือ ดิฉนั สามารถมีบุตรได้หรื อไม่? ดิฉนั เกรง
ว่าแฟรนซิ สจะหย่าดิฉนั หากดิฉนั เป็ นหมัน หรื อมิฉะนั้นเขาก็จะต้องมีภรรยาคนที่สองตามทานอง
เดียวกับคุณพ่อของดิฉนั ถ้าผูห้ ญิงเป็ นหมันควรจะเป็ นภรรยาต่อไปไหม?
และยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ง ดิฉนั ได้สอดจดหมายซึ่งดิฉนั ได้รับจากชายคนหนึ่งชื่อนายเฮนรี เขา
เป็ นน้องชายของลุงของเบอร์ ธ่าซึ่ งเป็ นเพื่อนของดิฉนั
ลุงของเบอร์ ธ่าเป็ นคนช่วยให้แฟรนซิ สได้งาน
เป็ นครู ประชาบาล นายเฮนรี ทางานอยูก่ ระทรวงการคลังและมีตาแหน่งสู ง เขาอยากให้ดิฉนั ขึ้นรถไปกับ
เขาด้วย
แต่ดิฉนั ได้ปฏิเสธไม่ไปกับเขา ดิฉนั ทาอย่างไรถ้าเขาเชิญอีกที ดิฉนั ไม่อยากเป็ นคนไร้ความ
สุ ภาพ
ขอความกรุ ณาแหม่มช่วยตอบปั ญหาให้ดิฉนั ด้วย
ด้วยความเคารพ
เซซิล
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เมือง ว..............................
9 พฤศจิกายน ค.ศ...................
คุณเซซิลที่รัก
เพื่อนของคุณคือ เบอร์ ธ่าได้เล่าเรื่ องของคุณให้ผมทราบถ้าหากคุณไม่รังเกียจ ผมก็อยากจะ
คุน้ เคยด้วย ผมจะเอารถยนต์มารอรับคุณที่ประตูโรงเรี ยนเวลาเลิกเรี ยน 17 น. นะครับ
เฮนรี
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เมือง บ...............................
18 พฤศจิกายน ค.ศ..........
เซซิลที่รักในพระคริ สต์
ฉันเข้าใจเธอตลอดแล้ว ฉันก็อยากจะอวดจดหมายของฉันสมัยระหว่างหมั้นกับอาจารย์น้ นั ก็มี
ความหวาดสงสัยและระแวงใจเหมือนกับเธอนัน่ แหละ
เซซิ ล บางทีผชู ้ ายไม่แสดงความรักเพราะท่าทีของเรา ใจหนึ่งเราอยากได้ผชู้ ายที่แข็งแรงและ
ฉลาด อีกใจหนึ่งก็อยากได้ผชู ้ ายที่เต็มไปด้วยความสุ ภาพ และรู ้สึกว่าเขาจาเป็ นต้องมีตวั เรา เราจะหา
คุณสมบัติเหล่านี้ในตัวของผูช้ ายคนเดียวกันนั้นได้อย่างไร
ฉันพยายามเขียนจดหมายถึงแฟรนซิ สโดยตรง เธออย่าขออ่านจดหมายนั้น เว้นแต่แฟรนซิ สจะ
ให้เธออ่าน สาหรับปั ญหาของเธอมีทางเดียวคือเธอจะต้องบอกเขาตรง ๆ เมื่อมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น
และเมื่อเธอได้รับความช้ าใจ ตราบใดที่เธอสามารถบอกอะไร ๆ แก่เขาได้ตรง ๆ แล้ว ตราบนั้นก็ยงั ไม่มี
อันตรายเกิดขึ้นแก่การสมรส
อีกประการหนึ่ง เธอไม่สามารถพิสูจน์หรื อชัง่ วัดตวงคุณภาพของความรักก่อนการสมรสได้เลย
บางทีความรักทวีข้ ึนหลังจากการแต่งงาน ดูตวั อย่างในเรื่ องของนางริ บะคาและอิสอัคในพระคัมภีร์เดิม
บอกว่าอย่างนี้ “อิสอัคจึงพานางเข้ามา ในทับอาศัย....และรับนางริ บะดาเป็ นภรรยา มีความรักใคร่ นาง
มาก” (ปฐมกาล 24:67) ริ บะคาและอิสอัคแต่งงานกันโดยไม่เคยเห็นตัวกันมาก่อนเลย แต่เกิดมีความรัก
ใคร่ กนั ภายหลัง
การสมรสที่เธอเห็นอยูร่ อบ ๆ ตัวเธอนั้นโดยมากมักไม่มีความรักกันมาก่อนเลย บางที
ผูป้ กครองไม่ได้ปรึ กษากันกับผูห้ ญิงเธอรู ้วา่ หลายคู่มีความสุ ขแท้
ชาวอินเดียคนหนึ่งบอกแก่ชาวยุโรปว่า “คุณแต่งงานกับหญิงที่คุณรัก แต่เรารักหญิงที่เราได้
แต่งงาน” แล้วยังมีชาวอินเดียอีกคนหนึ่งพูดขา ๆ ว่า “เราเอาแกงเย็นทาให้ค่อย ๆ ร้อน แต่ฝ่ายคุณเอา
แกงร้อน ๆ เทใส่ ชามที่เย็น ประเดี๋ยวแกงก็ค่อย ๆ เย็นลง” ข้อนี้เธอจะต้องตัดสิ นใจเอาเองว่า เธอจะอยู่
ในประเภทไหน?
การที่ฉนั เขียนเรื่ องนี้ถึงเธอก็เพื่อจะไม่ให้เธอวาดมโนภาพถึงประสบการณ์เรื่ องความรักให้เลอ
เลิศจนเกินไป ถูกแล้วความรักเป็ นเรื่ องสาคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่ความรักจะเจริ ญสมบูรณ์เมื่อแต่งงานแล้ว
การมีความเห็นขัดแย้งกันอยูบ่ า้ ง เป็ นของดี และเป็ นของจาเป็ นต้องมี สามีของฉันไม่อยากทา
พิธีสมรสให้แก่คู่บ่าวสาวคู่ใดง่าย ๆ จนกว่าเขาจะขัดใจกันเสี ยบ้าง เพื่อเป็ นการเตรี ยมการผจญศึกใน
อนาคต เมื่อเธอทั้งสองมีปากเสี ยงกันบ้างแล้วก็คืนดีกนั ได้ในภายหลัง นัน่ เป็ นศิลปะของการแต่งงาน
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และทาให้รสชีวติ ครอบครัวเข้มข้น ตราบใดที่เธอมีน้ าใจให้อภัยต่อกันได้ เธอก็ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
บาดหมางใจกัน ลิ้นกับฟันยังกระทบกัน ในบางครั้งซึ่ งต้องเจ็บแน่ แต่ก็ปรองดองกันได้อีกมิใช่หรื อ?
ผูท้ ี่ไม่พร้อมที่จะขอโทษหลังจากทะเลาะกันแล้ว คนนั้นก็ไม่ควรแต่งงาน และผูท้ ี่ไม่มีอารมณ์
ขบขันเสี ยเลยก็ไม่ควรแต่งงานด้วย หากเธอสามารถหัวเราะให้ตวั เองได้ หลังจากที่ทะเละกันแล้วจะดี
มาก
เมื่อเธอวิง่ หนี จากแฟรนซิ สไปในวันนั้น ก็เพราะเธอมีท่าทีเหมือนหนามในนิทาน หญิงหลาย
คนยอมทอดกายให้แก่ชายเร็ วเกินไป หญิงนั้นจะไม่รู้จกั โตเป็ นผูใ้ หญ่เลย ในพระคัมภีร์เดิมได้สอนไว้
ถึงสามครั้งว่า “เธอทั้งหลายจะไม่เร้า หรื อไม่ปลุกความรักให้ติ้นกะตือขึ้น จนกว่าเธอจะจุใจแล้ว”
(เพลงซาโลมอน 8:4) นี่เป็ นคาเตือนที่ดีที่สุด
ฉันรู ้หวั อกหญิงด้วยกันว่า หญิงทุกคนต้องการความสุ ขแห่งการเป็ นมารดา แต่การที่หญิง
จะต้องเป็ นหมันนั้นก็เนื่องมาจากกามโรคโดยมาก โดยเหตุน้ ี เองหญิงสาวพรหมจารี ยอ่ มมีโอกาสเกิด
บุตรได้เสมอ แต่เธอก็จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้จนกว่าเธอจะได้แต่งงานแล้ว และการที่
เธอเป็ นมารดาได้น้ นั ก็เป็ นของพระราชทานมาจากพระเจ้า ไม่มีทางอื่น
แต่เธออย่าเข้าใจผิดว่า การที่เธอสามารถตั้งครรภ์ได้ก่อนการสมรสนั้นจะทาให้เธอมีความสุ ข
ชื่นบานกับการเป็ นมารดาถูกแล้ว เธอแก้ปัญหาการมีบุตรได้สาเร็ จ แต่จะต้องเผชิญกับปั ญหาอื่น ๆ คือ
ทารกที่เกิดมาไม่มีบา้ น ไม่มีบิดาที่จะอุม้ เด็กนั้นคนอาจสงสัยว่าใครเป็ นพ่อของเด็ก โดยไม่มีใครเสี ยเงิน
ค่าสิ นสอด เธอจะต้องลาออกจากโรงเรี ยนแน่หากเธอจะตั้งครรภ์ พวกครู และนักเรี ยนจะพากันเยาะเย้ย
เธอให้เจ็บใจอีกด้วย เมื่อเธอรู ้วา่ มีครรภ์ เธอจะต้องรับความอับอายและรู ้สึกตัวว่าทาผิด เมื่อเป็ นเช่นนี้
แล้วเธอจะกล้าเสี่ ยงหรื อ?
หรื อว่าเธอมีแผนการลับเฉพาะ ถ้ามีครรภ์เธอจะบังคับคุณพ่อของเธอให้ยอมแต่งงาน แต่ฉนั
ขอร้องเธอด้วยหัวใจลูกผูห้ ญิงด้วยกันว่า เธออย่าทาเช่นนั้นดีกว่า อย่าดูถูกหรื อตีราคาเด็กในครรภ์ต่า
เกินไปที่จะใช้ทารกในครรภ์เป็ นเครื่ องมือบีบบังคับฉันคิดว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอย่างอื่นสาหรับเธอ
ในเรื่ องนี้
จงมอบความกระวนกระวายแห่งการอยากเป็ นมารดานั้นไว้แก่พระเจ้า แม้วา่ เธอจะไม่มีบุตรก็
ไม่มีเหตุผลพอที่จะฟ้ องหย่าได้ สามีของเธอก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะมีภรรยาคนที่สองได้ ถ้าได้จดทะเบียนที่
อาเภอแล้ว
การสมรสของคริ สเตียนมีจุดประสงค์และมีความหมายถึงแม้วา่ พระเจ้าไม่ประทานบุตรให้
เกิดขึ้นแก่คู่สมรส ในพระคัมภีร์ไม่ได้สอนมากเกี่ยวกับการสมรส แต่เป็ นสิ่ งแปลกที่ขอ้ นี้ “เหตุน้ นั ชาย
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จึงละบิดามารดาไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเลือดเนื้ ออันเดียวกัน จะเป็ นสองต่อไป
ไม่ได้” (ปฐมกาล 2:4; มัทธิว 19:15; มาระโก 10:7; เอเฟซัส 5;31) เราอ่านข้อนี้ถึงสี่ ครั้งในพระคัมภีร์
สังเกตดูวา่ ข้อความสาคัญนั้นไม่พดู ถึงเรื่ องทารกที่จะเกิดเลย ตามหลักพระคัมภีร์เราเห็นได้วา่
บุตรเป็ นพระพรที่พระเจ้าทรงเพิม่ เติมให้แก่คู่สมรสภายหลัง แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลในการสมรสเท่านั้น แต่
เนื้อแท้ของคู่สมรสคือความสัมพันธ์ท้ งั สองฝ่ าย กล่าวคือเขาทั้งสองจะเป็ นบุคคลคนเดียวกันในฐานะ
เป็ นสามีและภรรยาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทาให้การสมรสครบบริ บูรณ์
เรื่ องของนายเฮนรี เป็ นเรื่ องใหญ่และสาคัญที่สุด ฉันไม่ชอบจดหมายของเขา จงแน่ใจว่าเธอได้
ปรึ กษาเรื่ องนี้กบั แฟรนซิ สให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะเกิดการเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่โตแน่นอน
อย่ารับคาเชิ ญของนายเฮนรี ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
จากผูห้ วังดีต่อเธอ
อินกริ ด โทรบิช
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เมือง บ...........................
19 พฤศจิกายน ค.ศ..........
แฟรนซิสที่รัก
อาจารย์ไปนอกประเทศฉันจึงทาหน้าที่แทน
และเขียนจดหมายมาให้เธอทราบเรื่ องบาง
ประการ ฉันอยากเขียนเหมือนฉันเป็ นพี่สาวพูดกับน้องชาย
พระเจ้าได้ประทานขุมทรัพย์ประเสริ ฐมหาศาลลงในมือของเธอแล้ว ขุมทรัพย์น้ นั คือความรัก
ของเซซิ ล ฉันอยากจะช่วยเธอให้ประคับประคองและพิทกั ษ์รักษาทรัพย์น้ ีไว้ในทางสมควร
ความรักไม่ใช่ทรัพย์ที่เธอจะเก็บไว้เป็ นสมบัติของเธอเองในกระเป๋ า
แต่ความรักเป็ นสิ่ งที่
จะต้องสะสมให้ได้มาเป็ นของใหม่เสมอครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งหนึ่งสมัยเมื่ออาจารย์และฉันหมั้นกันอยู่
นั้น อาจารย์ได้เขียนข้อความถึงฉันว่าดังนี้
“คนที่มีความรักไม่ใช่อยูต่ วั คนเดียวตามลาพัง เพราะผูท้ ี่เขารักนั้นจะมาลอยอยูต่ รงหน้าประจา
ใจเขาอยูเ่ สมอ เขาไม่สนใจตัวเองอีกต่อไป แต่เขายอมให้คู่รักมาอยูแ่ ทนจุดศูนย์รวมแห่งชีวติ ของเขา
และเขารู ้สึกว่าผูท้ ี่มาอยูใ่ นดวงใจของเขาใหม่น้ ีเป็ นยอดความสุ ขและเป็ นกาไรชีวติ ของเขา
เขาสละ
ตัวเองอุทิศให้คู่รัก คนที่กาลังอยูใ่ นความรักมีความกล้าหาญที่จะแสดงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจาก
คู่รัก
สิ่ งที่เซซิ ลต้องการเวลานี้ เหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมดก็คือเซซิ ลต้องการรู ้อย่างแน่ใจว่าเธอต้องการ
ความช่วยเหลือของเขาเธอจะให้ความแน่ใจนี้ แก่เขาได้อย่างไร? ก็มีทางเดียวเท่านั้นที่เธอจะต้องบอก
ครั้งแล้วครั้งเล่า บอกจนไม่รู้จกั เบื่อว่า “ฉันรักเธอ ฉันต้องการเธอ” เซซิ ลไม่เบื่อที่จะฟังคาพูดนี้ เธอจง
กล้าที่จะแสดงว่าเธอต้องการเขา
ผูห้ ญิงเริ่ มหวัน่ เกรง ถ้าชายหนุ่มจะรับเอาความรักจากฝ่ ายหญิงถ่ายเดียว และตัวเองไม่เคยบอก
แก่หญิงที่ตนรักเลยว่า “ฉันรักเธอ”
ความรักของหญิงสาวนั้นผิดจากความรักของมารดาหรื อพี่สาว ความรักของเซซิ ลจะเบิกบาน
ต้อนรับความรักของแฟรนซิ สอย่างเต็มที่ ถ้าหากเธอจะบอกคนรักด้วยใจจริ งว่า “ฉันรักเธอ”
อัครสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายถึงคริ สตจักรที่เอเฟซัสว่า “สามีจงรักภรรยาของตนเหมือน
พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร” เรารักพระเยซูเพราะว่าพระเยซูคริ สต์ทรงรักเราก่อน ความรักของเราเป็ น
เสมือนเสี ยงสะท้อนแห่งความรักของพระคริ สต์ ก็แปลกอยูม่ ากที่เปาโลไม่เคยตักเตือนหญิงให้รักสามี
ของนาง
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เดี๋ยวนี้ฉนั ไม่ได้พูดถึงความรักเกี่ยวกับร่ างกาย การกอดรัดร่ างกายและการจูบไม่เป็ นข้อพิสูจน์
ให้เซซิ ลเห็นว่า เธอรักเขา หญิงต้องการทราบว่าเธอกาลังจูบเขาด้วยดวงใจไม่ใช่ดว้ ยจมูก ไม่ใช่เพียง
ต้องการเรื อนร่ างที่สวยสดงดงามของเขาเท่านั้น
ชายหนุ่มก็คือเรื อนร่ างแข็งแรงของเขา ร่ างกายของเธอก็คือตัวเธอ แต่หญิงรู ้สึกซึ้ งยิง่ กว่าผูช้ าย
รู ้สึก เซซิ ลรู ้สึกว่าตัวจริ งของเขายังไม่ได้ปรากฏออกมา เขาต้องการให้ชายรักตัวที่อยูภ่ ายในเรื อนร่ างนั้น
ไม่ใช่รักแต่ร่างกายสะสวยภายนอกเท่านั้น
ดังนั้น การกอดจูบของเธอ จึงมีความหมายและมีความสาคัญน้อยกว่าอากัปกิริยาที่เธอแสดงต่อ
เขาทั้งหมด ถ้าหากเธอจะแสดงกิริยาสุ ภาพต่อเขา เช่นพาผูห้ ญิงไปถึงที่นงั่ ในโบสถ์และช่วยเหลือให้ข้ ึน
รถจักรยานเป็ นต้น สิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้แหละมีความสาคัญสาหรับเขามากกว่าการกอดจูบร่ างกายมี
หญิงคนหนึ่งซึ่ งแต่งงานมาหลายปี แล้ว นางต้องระบายคาพูดออกมาว่า “หากสามีของฉันจะพูดว่า
“ขอบใจมาก” เมื่อฉันได้เตรี ยมอาหารที่เขาชอบ ฉันคงจะหายเหนื่อย”
มีสิ่งที่ทาให้คนรักช้ าใจมากที่สุดก็คือ เธอแสดงความสุ ภาพต่อหญิงอื่นมากกว่าเขา ดังนั้นคนรัก
จะต้องสังเกตได้วา่ เธอสนใจตัวเขาเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งเท่านั้น
เมื่อเราพบกันที่โบสถ์เร็ ว ๆ นี้ เธอจะแสดงกิริยาสุ ภาพต่อฉันจริ ง ๆ เธอยังได้แนะนาเซซิ ลให้
รู ้จกั กับฉันด้วย แต่ระหว่างการสนทนากันอยูน่ ้ นั เธอไม่ได้ให้โอกาสสักครั้งเดียวที่จะให้คนรักของเธอ
พูดกับฉัน ฉันได้เอาหนังสื อห่อหนึ่งให้เซซิ ลอ่านเพื่อเตรี ยมตัวจะแต่งงาน แทนที่เธอจะถือให้เขา
เซซิลกลับต้องถือหนังสื อห่ อนั้นเอง
เธอคงหัวเราะเยาะเป็ นแต่เรื่ องไม่สาคัญแต่สาหรับหัวใจของหญิงนั้นเรื่ องสาคัญมาก
เธอไม่ควรตระหนี่คาพูดที่ไพเราะ จงหนุนใจคนรักของเธอด้วยถ้อยคาอ่อนหวานซึ่ งออกมาจาก
ใจจริ ง ให้เขากล้าที่จะตักเตือนเธอ จงฟังเขาด้วยหัวใจรักไม่ใช่เพียงอดทนฟังเท่านั้น สิ่ งที่สาคัญที่สุด
ไม่ใช่เธอเองมีความสุ ข แต่เธอทาให้เขามีความสุ ขด้วย ไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจเธอ แต่เธอเข้าใจเขาด้วย
อินกริ ด โทรบิช
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เมือง ว..........................
30 พฤศจิกายน ค.ศ......................
เรี ยนแหม่มที่เคารพอย่างสู ง
จดหมายของแหม่มช่วยเล้าโลมจิตใจของดิฉนั มาก เพราะบอกว่าแหม่มเคยวิตกเดือดร้อนใจ
กังวล เป็ นทุกข์และสงสัยด้วยบรรดามิชชันนารี พยายามที่จะทาให้เราเข้าใจว่า การสมรสของผูเ้ ป็ น
มิชชันนารี น้ นั มีความปกติสุขอย่างดีเลิศ และไม่มีปัญหาเดือดร้อนใด ๆ เลย แล้วเราก็อ่านพบในหนังสื อ
รายวันบอกว่าชาวยุโรปและอเมริ กนั มีการหย่าร้างกันอย่างมากมาย เราไม่ทราบว่าสองอย่างนี้เดินไป
ด้วยกันได้อย่างไร
โดยเหตุน้ ี เองจดหมายของแหม่มจึงมีความหมายมาก ดิฉนั รู ้สึกว่าดิฉนั อาจพูดเรื่ องความลับคับ
อกให้แหม่มฟังได้ทุก ๆ อย่าง นอกจากนั้นจดหมายของดิฉนั ที่กาลังเขียนถึงคุณพ่อของดิฉนั เองก็เกือบ
เสร็ จแล้ว ดิฉนั จดหัวข้อที่ตอ้ งการจะพูดกับคุณพ่อลงเป็ นข้อ ๆ ในกระดาษหลายแผ่น นัน่ เป็ นความคิด
ทั้งหมดที่ดิฉนั มีอยู่ และอยากจะเรี ยนความคิดนั้นให้คุณพ่อของดิฉนั ทราบแต่ดิฉนั ก็ยงั เขียนไม่เสร็ จ
และหากเขียนเสร็ จก็นึกสงสัยอยูเ่ หมือนกันว่า จะมีใจกล้าหาญพอที่จะส่ งให้คุณพ่อหรื อไม่
เรื่ องของนายเฮนรี ทาให้ดิฉนั ไม่สบายใจเลย นี่เป็ นจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ดิฉนั สอดมาด้วยแล้ว
ดิฉนั ได้รับจดหมายอย่างนี้แทบทุกวัน และมีขอ้ ความไม่เป็ นสาระ อ่านดูขอ้ ความเหล่านั้นแล้ว ดูเหมือน
เขาจะคัดลอกสานวนมาจากหนังสื ออ่านเล่นราคาถูก ๆ ไม่กี่สตางค์
ขอบพระคุณสาหรับคาแนะนาที่แจ่มแจ้งของแหม่ม ดิฉนั ได้ตอบปฏิเสธนายเฮนรี ไปโดยบอก
ผ่านทางเบอร์ ธ่าเพื่อนหญิง คนนั้นของดิฉนั ดิฉนั ไม่อยากให้เขาเห็นลายมือของดิฉนั
เซซิล
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เมือง ว...........................
19 พฤศจิกายน ค.ศ...................
คุณเซซิลที่นบั ถือ
ผมเสี ยใจมากครับที่คุณไม่มีเวลาสาหรับผมเลย แต่ความรักของผมที่มีต่อคุณก็ยงิ่ ทวีมากขึ้นทุก
วัน คุณเป็ นเสมือนดาวประจาชีพของผม ร่ างของคุณช่างสวยสดงดงาม ไม่ผดิ อะไรกับจันทร์ เพ็ญ
ผมได้ขอให้พี่ชายของผมช่วยไปเรี ยนคุณพ่อของคุณ คุณพ่อของคุณก็ตกลงเห็นชอบด้วย ผมจะ
ส่ งเงิน 4,500 บาทไปให้คุณพ่อของคุณในไม่ชา้ นัน่ เป็ นจานวนที่เล็กน้อยสาหรับผม หวังว่าคงไม่มี
อะไรที่จะกีดขวางความสุ ขของเราในอนาคตสัปดาห์หน้าจะมีการเลี้ยงใหญ่สาหรับข้าราชการชั้นสู ง ผม
อยากเชิญคุณไปในงานนั้นด้วย และคุณลุงของคุณก็จะไปในงานเลี้ยงนั้นด้วยเหมือนกัน
คุณคงจะมีความสุ ขเมื่อเราแต่งงานกันแล้ว คุณจะมีคนใช้และถ้าอยากทางานเป็ นครู หารายได้ก็
ทาได้ คุณจะมีชีวติ หรู หราสะดวกสบายเท่า ๆ กับชาวต่างประเทศเหมือนกัน คนที่มาในสังคมของเรา
ล้วนแล้วไปด้วยคนที่มีความรู ้สูง ๆ ทั้งสิ้ น
แต่ความรักเป็ นสิ่ งที่น่าปรารถนาที่สุดในเวลากลางคืน
เฮนรี
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เมือง ว.............................
15 ธันวาคม ค.ศ................
เรี ยนแหม่มที่นบั ถือ
สองสัปดาห์เต็ม ๆ ที่ดิฉนั ต้องอยูใ่ นห้วงความทรมานดิฉนั คอยทุก ๆ วันเพื่อจะรับจดหมายจาก
แหม่ม ดิฉนั ก็ทราบว่าแหม่มต้องอยูบ่ า้ นลาพังกับลูก ๆ เท่านั้น และไม่มีเวลาว่างก่อนคริ สตมาส
นายเฮนรี่ เอารถยนต์ของเขามาที่โรงเรี ยนทุกวัน และมารออยูท่ ี่ประตูโรงเรี ยน ถ้าเราจะขี่
รถจักรยานไปทางไหนเขาก็พยายามตามเราไปทุกแห่ง เขาจะสอดส่ องดูวา่ เราไปไหนและทาอะไร
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ดิฉนั พบนายเฮนรี่ ที่บา้ นคุณลุง เมื่อดิฉนั กลับมาถึงบ้าน ลุงของเบอร์ ธ่าอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
ผูซ้ ่ ึ งช่วยให้แฟรนซิสได้เข้าทางาน และนัน่ เองดิฉนั จึงทราบว่าแผนการทั้งหลายได้วางขึ้นจากคนเหล่านี้
เราถูกเชิญให้ไปในงานเลี้ยง “ค๊อกเท็ล” มีเจ้าหน้าที่สถานทูตหลายคนได้รับเชิญมา และมีแขกผูม้ ีเกียรติ
หลายคนซึ่ งเขาเรี ยกกันว่า “ผูเ้ จริ ญแล้ว” มาในสังคมนี้และลุงซึ่ งดิฉนั อาศัยอยูด่ ว้ ยก็ไปในงานนี้
ประเพณี ของเรา ๆ ไม่อาจขัดขืนได้ ในเมื่อผูป้ กครองสั่งให้เราทาสิ่ งใด เราต้องทาตามจะขัดขืนมิได้
ดิฉนั ไม่ได้เต้นรา แต่ดิฉนั หลีกเลี่ยงไม่พน้ ที่นายเฮนรี่ ไปส่ งดิฉนั ตามลาพังในรถยนต์ของเขา
เขาว่าเขาตัดสิ นใจจะแต่งงานกับดิฉนั เขาพูดอย่างผูม้ ีอานาจว่า เขาจะทาอย่างนั้น เขาไม่ถามดิฉนั เลยว่า
ดิฉนั ตกลงยินยอมจะแต่งงานกับเขาหรื อไม่
เขาอยากจะจูบดิฉนั ทันทีคล้าย ๆ กับเห็นกล้วยก็ปอกใส่ ปากกัดกินโดยไม่ตอ้ งรอ ลมหายใจของ
เขาเหม็นเหล้าคลุง้ ไปหมด ช่างน่าสะอิดสะเอียนยิง่ นัก
เขามีอายุแก่กว่าดิฉนั ยีส่ ิ บปี และมีภรรยาแล้วหนึ่งคนและมีลูกสองคน เขาบอกว่าภรรยาของเขา
เป็ นคนไร้การศึกษาอ่านหนังสื อไม่ออกและไม่ยอมเข้ามาอยูใ่ นเมือง ตั้งแต่เขามีตาแหน่งสู ง เขาต้องการ
ภรรยาที่อยูเ่ มืองเพื่อไปในงานสังคมต่าง ๆ และรับรองแขกที่บา้ น เขาบอกว่าเขาไม่เห็นใครดีเท่าดิฉนั
เขาบอกตรง ๆ ว่า เขาจะจ่ายเงินค่าสิ นสอดให้เต็มราคาตามที่คุณพ่อของดิฉนั ต้องการ เงินเดือน
ของเขานั้นอาจจะมากกว่าเงินเดือนของแฟรนซิ สถึงยีส่ ิ บเท่า
เขาบอกว่าเขาจะไปหาคุณพ่อของดิฉนั จะขนเอาเหล้าและเบียร์ หลายหีบไปให้ เขาได้ซ้ื อวิทยุ
ให้คุณพ่อและจักรเย็บผ้าให้คุณแม่ของดิฉนั เขาถามดิฉนั ว่าน้องชายอยากได้อะไรเป็ นของขวัญ ดิฉนั ไม่
ตอบเขาเลยจนคาเดียว
ดิฉนั ปลื้มใจที่สุดที่ลงมาจากรถยนต์ของเขาได้โดยไม่ถูกทาร้ายล่วงเกินแต่
ประการใด แต่ดิฉนั นอนร้องไห้ตลอดคืน
เงินคือ ทุนก้อนใหญ่ที่ลงทุนซื้ อผูห้ ญิง คนมีเงินก็ซ้ื อผูห้ ญิงได้ แต่คนจน ๆ บางทีก็เช่าผูห้ ญิงได้
เป็ นคืน ๆ แต่เป็ นหญิงประเภทที่ใคร ๆ ไม่ตอ้ งการเท่าไร
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ดิฉนั พูดผิดถนัด เงินไม่ทาให้ผหู ้ ญิงมีราคา แต่เงินทาให้ค่าตัวเราต่าลง เงินทาให้เราเสมือนหนึ่ง
เป็ นสิ นค้าเงินจะให้เราเป็ นโสเภณี หรื อเป็ นภรรยาน้อยเศรษฐี นั้นไม่ใช่เกียรติของหญิงเลยที่จะปล่อยให้
ผูช้ ายซื้ อขายเล่นอย่างนั้น และไม่เป็ นการขอบบุญอะไรกับบิดามารดาเลย เขาซื้ อขายไม่ผดิ อะไรกับทาส
ในตลาดค้าทาส
หากคุณพ่อของดิฉนั รับเงินจากนายเฮนรี่ ก็แปลว่าดิฉนั ต้องสู ญเสี ยทุกอย่าง ดิฉนั จาเป็ นต้อง
แต่งงานกับเขา ดิฉนั ก็ตอ้ งเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่งของนายเฮนรี่ จุดประสงค์ของการสมรสกับเขาก็คือผูเ้ ป็ น
ภรรยากลายเป็ นคนขายสิ นค้าให้สามี
ดิฉนั ได้บอกเรื่ องนี้ท้ งั หมดให้แฟรนซิ สทราบแล้ว ถ้าอาจารย์ไม่ไปนอกประเทศ แฟรนซิสคง
เขียนจดหมายถึงอาจารย์แน่ ๆ แฟรนซิ สมีความท้อใจจนหมดเรี่ ยวแรง แต่ดิฉนั ยิง่ รักเขามากขึ้น
แต่จะมีทางอะไรแก้ไขเล่า? แฟรนซิสคิดว่าคุณพ่อของดิฉนั รับเงินและสิ่ งของต่าง ๆ จากนาย
เฮนรี่ ก็มีวธิ ี แก้ไขอยูว่ ธิ ี เดียวคือพากันหนี
แหม่มคิดอย่างไรคะที่หาทางออกด้วยวิธีน้ ี ดิฉนั ต้องการคาตอบโดยเร็ วที่สุดค่ะ
“คนที่เชื่อพระเจ้าเขาไม่หนี ” นั้นถูกแล้วค่ะ แต่ถา้ ถูกบังคับให้แต่งงาน แล้วให้เลิกรักจากความ
รักที่บริ สุทธิ์ ถูกต้องไหมคะ?
เซซิล
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19 ธันวาคม ค.ศ......................
เรี ยนท่านอาจารย์และแหม่มที่เคารพอย่างสู ง
จดหมายฉบับนี้เขียนถึงท่านอาจารย์และแหม่มด้วยและเราเขียนจดหมายนี้ดว้ ยกัน
เราได้พากันหนีมาแล้วเซซิ ลไม่ได้รับคาตอบจดหมายที่เขาเขียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เพราะเรา
ออกจากบ้านมาเสี ยก่อน เราคิดว่าอย่างไรเสี ยอาจารย์และแหม่มคงแนะนาไม่ให้พากันหนี แต่การที่เรา
หนีน้ ีเราหวังว่าท่านทั้งสองคงเข้าใจเราดีเป็ นแน่ เราไม่เห็นทางอื่นใดนอกจากพากันหนีจากอันตรายนี้
เราได้ทราบว่าคุณพ่อของเซซิ ลได้รับเงินจานวน 4,500 บาท จากนายเฮนรี่ แล้ว ท่านอาจารย์และ
แหม่มคงทราบดีนะครับว่านัน่ หมายความว่าอะไร จากวาระนี้เป็ นต้นไปเขามีสิทธิอนั ชอบด้วยกฎหมาย
เหนื อร่ างกายของเซซิ ล ฉะนั้นการพากันหนี จึงเป็ นอาวุธชิ้นสุ ดท้ายที่เราใช้
เราทั้งสองคนตัดสิ นใจว่าต้องทาเช่นนี้และยอมรับผลตอบแทนทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นทั้ง
ผลดีและผลร้าย โรงเรี ยนปิ ดภาคเรี ยนพอดี ฉะนั้นการหนี ของเราก็ไม่ก่อให้เกิดข่าวอึกทึกครึ กโครมมาก
นัก
ท่านอาจารย์เคยเขียนบอกเราครั้งหนึ่งว่า วันทาพิธีก็เปรี ยบเสมือนวันแต่งงานได้เกิดแล้ว และ
ยังได้เขียนต่อไปอีกว่า “การคลอดก่อนกาหนดนั้นมีอนั ตรายมาก”
แต่การคลอดบางรายนั้นก็ชา้ กว่ากาหนดเคยมีมิใช่หรื อ? การคลอดช้าก็น่ากลัวอันตรายยิง่ กว่า
คลอดเร็ วมิใช่หรื อ? บางทีหมดต้องผ่าออกทางหน้าท้องแทนที่จะให้คลอดอย่างปกติ บางทีก็ตอ้ งตัดเด็ก
ออกมาเพื่อจะกูช้ ีวติ มารดาของเด็กไว้ การพากันหนีของเราครั้งนี้ก็ไม่ผดิ อะไรกับการผ่าเอาเด็กออกทาง
หน้าท้อง
เราไม่ทราบว่าเราจะอยูท่ ี่ไหนหรื อจะไปทาอะไร และจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา แต่เรารู ้อย่างเดียว
เดี๋ยวนี้วา่ เราทั้งสองเป็ นสามีและภรรยา
เราได้ละทิ้งบิดามารดาของเราและมาผูกพันกันอยูเ่ ป็ นบุคคลคนเดียวกัน เราเป็ นเลือดเนื้ ออัน
เดียวกัน เราได้ทาให้พระธรรมปฐมกาล 2:24 สาเร็ จแล้ว เราไม่ตอ้ งการเงินสิ นสอดพิธีแต่งงานหรื อ
ศิษยาภิบาล เราไม่ตอ้ งการระเบียบประเพณี หรื อกฎหมาย หรื อคริ สตจักร เราไม่ตอ้ งการเลี้ยงฉลองกัน
ไม่มีข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์ ไม่มีพยานหลักฐาน และไม่มีการร้องเพลงอวยพร
แต่เราต้องการพระเจ้าแต่พระองค์เดียว เราเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเรา ซึ่ งทุก ๆ คนอาจ
ทอดทิง้ เราเสี ย
ประเพณี เงินสิ นสอดไม่ป้องกันการแต่งงาน ประเพณี ได้เหยียบย่าการสมรสลงใต้ฝ่าเท้า เจ้าสาว
ถูกยื้อแย่งเอาไปต่อหน้าต่อตาด้วยการจ่ายเงิน
ใครอยากจะแต่งงานก็ตอ้ งท้องแห้งหรื อไปมือเปล่า
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คริ สตจักรสั่งให้เราคอย แต่คริ สตจักรไม่ได้ช่วยเหลือเราเมื่อเรายังคอยอยูแ่ ละก็ไม่ได้ช่วยเราเมื่อเราพา
กันหนีไม่มีศิษยาภิบาลคนใดกล้าที่จะรับเราไว้ในบ้าน
ท่านอาจารย์ยงั ไม่ได้ตอบจดหมายฉบับสุ ดท้ายของเรา เราไม่ได้ตาหนิท่านอาจารย์เลย แต่เรา
เพียงขอร้องมิให้ตาหนิเราหรื อพิพากษาลงโทษเราแต่ประการใด
เราอยากจะเป็ นบุตรที่รักของท่าน
อาจารย์และแหม่มในอนาคตด้วย
เวลานี้เซซิ ลกาลังป่ วยและนอนซม เพราะเป็ นไข้หวัดอย่างหนักในคืนที่เราพากันหนี เราต้อง
เดินด้วยเท้าเป็ นระยะทางไกลมาก และโดยเฉพาะเราทั้งสองขอฝากความรักและคิดถึงลูก ๆ ของท่าน
อาจารย์เป็ นพิเศษ
เราไม่ได้บอกใครว่าเราอยูท่ ี่ไหนแม้แต่ท่านอาจารย์จะเขียนตอบเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ มีสิ่งเดียวที่
ท่านอาจารย์ทาได้ ขออธิ ษฐานเผือ่ เราทั้งสองด้วย เราแน่ใจว่าท่านอาจารย์และแหม่มจะอธิ ษฐานเพื่อเรา
แฟรนซิสและเซซิล
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ข้ อความสุ ดท้ าย
ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ
เมื่อข้าพเจ้าได้เดินทางกลับจากนอกประเทศก็ได้อ่านจดหมายฉบับที่ท่านได้อ่านมาแล้ว ตอน
แรก ๆ ข้าพเจ้ารู ้สึกผิดหวังเหมือนกับที่ท่านผิดหวังมาแล้ว ข้าพเจ้าเองอยากให้เหตุการณ์เรื่ องนี้ลงเอย
ด้วยความสุ ข แต่เพราะเรื่ องนี้ไม่ใช่เรื่ องแต่งที่เราจะให้จบลงด้วยความสบายใจอย่างเรื่ องละครที่เขียน
ขึ้นตามใจผูแ้ ต่ง แต่เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ งของชีวติ เซซิลและแฟรนซิสเป็ นมนุษย์มีเลือดเนื้อมีความคิด
อย่างคนทัว่ ๆไป ข้าพเข้าจะเป็ นคนไม่สัตย์ซื่อ ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเรื่ องนี้ ตามลาดับ
การจบเรื่ องละครทาให้เรานอนหลับสบายดี แต่เรื่ องจริ งก็เขย่าขวัญเราให้ตื่นขึ้น
เมื่อเรามาเผชิ ญกับความจริ งเราก็ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหายุง่ ยาก เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าหรื อ
ที่เซซิลและแฟรนซิ สพากันหนี ทั้งสองคนนั้นยอมปฏิบตั ิพระเจ้าหรื อ โดยการไปอยูเ่ ป็ นสามีภรรยากัน
เฉย ๆ โดยไม่ทาพิธีแต่งงาน เป็ นความจริ งหรื อที่แฟรนซิ สอ้างว่าเดี๋ยวนี้ เขาได้แต่งงานโดยสมบูรณ์ เรา
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาเหล่านี้ได้เลย
พูดตามสายตามนุษย์แล้วเราก็ตอ้ งลงความเห็นด้วยว่าการที่แฟรนซิ สและเซซิ ลทาไปนั้นชอบ
แล้ว ดีแล้ว ถูกแล้ว ข้าพเจ้าเองก็อยากจะพูดว่าการที่แฟรนซิ สทาเช่นนั้นได้ทาอย่างห้าวหาญมากทีเดียว
เราจะทราบได้อย่างไรว่าเซซิ ลจะมีวธิ ี อื่นใดที่จะหนี จากการถูกบังคับให้แต่งงานกับเฮนรี่ นอกจากวิธีพา
กันหนีแน่นอนพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้เซซิ ลแต่งงานกับเฮนรี่ หากเซซิลตกลงเห็นดีเห็นชอบ
ในการสมรสกับนายเฮนรี่ เซซิ ลต้องทาผิดอย่างแน่นอน
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จดหมายฉบับสุ ดท้ายก็แสดงให้เห็นว่า จิตใจอันแท้ของคนสองคนนั้นไม่สู้
สบายใจนัก มีบางตอนแสดงว่าผูเ้ ขียนพยายามที่จะไม่ฟังเสี ยงเรี ยกร้องภายในใจของตน คือเตือนให้รู้วา่
การอยูเ่ ป็ นสามีภรรยาแบบนี้ ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ประการใดเลยเขาทั้งสองไม่พร้อม
ที่จะยอมรับว่าทาผิดทันที แต่ในที่สุดเขาก็รู้วา่ การที่เขาเลือกทาเช่นนั้นเขาได้ทาเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
ความสานึกเช่นนี้ได้ทวีมากขึ้นทุก ๆ วัน จนทาให้ร่างกายของเซซิ ลทรุ ดโทรม แล้วไข้หวัดก็
กลายเป็ นโรคปอดบวมเขาเจ็บหนักจนกระทัง่ ได้ขอร้องให้พากลับไปยังหมู่บา้ นเดิมเขา แฟรนซิ สได้
ออกมารับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เฝ้ าพยาบาลอยูห่ นึ่งสัปดาห์ซ่ ึ งข้าพเจ้าจะไม่ลืมเลย
เป็ นเวลาหลายวันเราไม่รู้วา่ เซซิ ลจะรอดหรื อจะตาย ทั้งสองคนต่างสานึกว่าการป่ วยครั้งนั้นเป็ น
การลงโทษจากพระเจ้านัน่ ไม่ใช่เพราะเขาพากันหนี แต่เพราะเขาทั้งสองรี บร้อนในการอยูด่ ว้ ยกันฉัน
สามีภรรยา เขาทั้งสองยอมน้อมรับการลงโทษของโทษของพระเจ้า ตลอดเวลาที่สองคนต้องระทมขม
ขื่นกับชีวติ ความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งทรงพลีพระชนม์ตายแทนความผิดบาปของเขา เป็ นการ
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เล้าโลมจิตใจของเขาทั้งสอง เมื่อเซซิ ลหายป่ วยโดยฤทธิ์ มหัศจรรย์ของพระเจ้า เขาทั้งสองเรี ยนรู้จกั ทาง
ชีวติ ใหม่ คือเขาทั้งสองจะมีชีวติ อยูโ่ ดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ไม่มีทางแก้ปัญหาอื่นหรื อ เหตุไรจึงไม่มีสถานที่ซ่ ึ งเขาทั้งสองจะหนีไปอาศัยเพื่อหลบภัย
เหตุไรจึงไม่มีใครที่เขาจะไว้ใจได้
ท่านจะยินดีตอ้ นรับเขาทั้งสองหรื อ หากทั้งคู่หนีมาพึ่งท่าน ท่านจะยอมให้ใคร ๆ ตาหนิ ต่อหน้า
คนอื่นว่า ท่านสนับสนุ นให้ที่พกั แก่หนุ่มสาวคู่น้ ีหรื อ ท่านจะยอมทนต่อการคุกคามจากครอบครัวของ
หนุ่มสาวคู่น้ ีหรื อ บางทีอาจกระเทือนถึงอาชีพของท่านด้วยก็อาจเป็ นได้ ท่านจะยอมเสี่ ยงหรื อ?
ท่านจะยอมทนลาบากเพื่อต่อสู ้กบั สิ่ งที่ท่านเห็นว่าถูกต้องและดี
เรายอมแพ้แทนที่จะต่อสู ้
ประเพณี ที่เรารู ้วา่ ไม่ดีอย่างนั้นหรื อ
1. ในการที่เซซิ ลและแฟรนซิ สพากันหนีไป เป็ นการต่อสู ้ความขี้ขลาดของเราทั้งหลาย เป็ น
ความผิดของเราด้วยที่ท้ งั สองคนได้กระทาผิด
2. สาหรับตัวข้าพเจ้าอยากสารภาพความผิดเช่นนี้ โดยชื่ นตา และยอมรับว่าได้ทางานล้มเหลว
อย่างไม่เป็ นท่า
ข้าพเจ้าขอร้องให้เซซิ ลและแฟรนซิ สยกโทษให้ขา้ พเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู ้
เพียงพอสาหรับคนสองคนนี้
หรื อไม่ได้ทูลขอพระเจ้าเพื่อให้ทรงนาด้วยเรื่ องของหนุ่มสาวอย่างไร
ข้าพเจ้าเสี ยใจมากเพราะไม่ได้คอยอยูช่ วั่ คราว ก่อนไปนอกประเทศ เสี ยใจข้าพเจ้าไม่ได้ไปหาเซซิ ล
หรื อไปเยีย่ มบิดาของเซซิ ลเพื่อพูดเรื่ องนี้กนั ให้เด็ดขาดเป็ นส่ วนตัว
3. ภรรยาของข้าพเจ้ารู ้สึกว่าทาผิดด้วยเพราะทอดทิ้งไม่ตอบจดหมายของเซซิ ลเป็ นเวลานาน
แทนที่เราจะจับมือแฟรนซิสและเซซิลเดินคุยไปด้วยกัน แต่ขา้ พเจ้ากับภรรยากลับปล่อยปละละเลยโดย
ท้วงติงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ คล้าย ๆ กับว่าสั่งสอนแต่ห่าง ๆ เหมือนกับส่ งข่าวมาให้เขาทราบทางวิทยุจาก
เครื่ องบิน
4. เราไม่ตาหนิสองคนนี้ ในฐานะเราเป็ นคริ สเตียนเราทาได้เพียงสองอย่างเท่านั้นหรื อ ช่วย
อธิ ษฐานเผื่อเขาด้วย และช่วยทางปฏิบตั ิ
5. บิดาของเซซิลมีความเศร้าโศกเสี ยใจมาก เนื่ องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น การที่บุตรสาวของ
เขาป่ วยหนักอย่างกระทันหันจนแทบเสี ยชีวติ ได้ทาให้เขาเปลี่ยนจิตใจใหม่ ก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากให้
ท่านได้อ่านจดหมายของเซซิ ลซึ่ งเป็ นผลที่เกิดขึ้นแก่บิดา ซึ่ งชี้ถึงอนาคต มิใช่เพียงแต่เซซิ ลและแฟรน
ซิ สเท่านั้น แต่กบั หนุ่มสาวทั้งหลายซึ่ งต้องเผชิญกับสถานการณ์อย่างนี้
มีจดหมายซึ่ งเราพูดถึงบ่อย ๆ คือจดหมายที่เซซิ ลกาลังจะเขียนถึงคุณพ่อของเขา จดหมายนั้น
เขียนไว้บา้ งแล้วแต่ยงั ไม่สาเร็ จครบสมบูรณ์ จนกระทัง่ เซซิ ลเจ็บหนัก แฟรนซิ สไปค้นพบเศษกระดาษที่
เซซิลได้จดข้อความซึ่ งตั้งใจจะเขียนไว้ บางตอนก็เขียนไว้กระท่อนกระแท่นแต่จบั ใจความสาคัญได้
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บางตอนก็ยาว บางตอนก็ส้ นั และมีรอยขีดฆ่าหลายแห่ง ซึ่ งแสดงว่าจดหมายฉบับนั้นได้ก่อความยุง่ ยาก
ใจและปวดร้าวใจแก่ผเู ้ ขียนอย่างมากมาย เพราะเป็ นจดหมายที่แสดงถึงความรักและเคารพที่เซซิ ลมีต่อ
บิดาบังเกิดเกล้าของเขา
ข้าพเจ้าได้เอาส่ วนต่าง ๆ ของจดหมายฉบับนั้นมาประติดประต่อกันเข้าเป็ นเรื่ องราวตามลาดับ
ข้าพเจ้าทาเสร็ จแล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อของเซซิ ล การเขียนจดหมายนี้ทาให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
แก่ทุกคนที่อ่านหนังสื อเรื่ องนี้
กราบเท้าคุณพ่อที่รักและเคารพอย่างสู งของลูก
ลูกไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณพ่อมาก่อนเลย และลูกรู ้สึกยากและหนักใจมากที่จะระบายความ
ในใจให้คุณพ่อทราบถึงหัวอกของลูก ฉะนั้นขณะที่คุณพ่ออ่านข้อความต่อไปนี้ก็ขอให้นึกว่า ลูกกาลัง
มากราบเท้าคุณพ่อ และกาลังพูดอยูก่ บั คุณพ่อด้วยตนเอง
ลูกอยากเหลือเกินค่ะ คืออยากให้ลูกหญิงทุก ๆ คนไปกราบลงที่ตกั ของคุณพ่อ แล้วเปิ ดหัวใจ
ออกระบายความทุกข์ความอัดอั้นตันใจทั้งหมดให้คุณพ่อทราบ ลูกรู ้สึกว่า ถ้าลูกหญิงทั้งหลายจะมี
คาพูด เขาจะพูดอย่างเดียวกับที่ลูกกาลังเขียนอยูเ่ ดี๋ยวนี้
ลูกขอกราบเท้าคุณพ่อให้ทราบว่า เหตุไรลูกจึงรักแฟรนซิ สมาก ก็เพราะแฟรนซิ สคนนี้ ลูกไว้ใจ
เขาได้ค่ะ มือที่เขายืน่ ออกมาเป็ นมือที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูก ลูกมีความรู ้สึกเสมือนว่า เมื่อแฟรนซิ สเดิน
ออกหน้าแล้วเขาจะหยุด แล้วหันหน้ามาและยืน่ มือจับมือลูกให้ขา้ มที่ลาบาก ลูกเข้ามาใกล้เขาและเขา
โอบลูกไว้เขาชูใจลูกเป็ นอย่างดี ลูกจับมือเขาเพราะว่าไม่กลัว เขาไม่ใช้กาลังของเขาที่จะเหยียดหยามลูก
แต่เขามีความเข้มแข็งที่จะพิทกั ษ์รักษาลูกเมื่อลูกอยูก่ บั เขา แม้ลูกจะเป็ นคนอ่อนแอก็จริ ง แต่เขาไม่เคย
ล้อเลียนหัวเราะเยาะความอ่อนแอของลูกเลย
แต่ถึงกระนั้นแฟรนซิ สก็ยงั ต้องการความช่วยเหลือจากลูก
เขาไม่อายเลยที่จะร้องขอความ
ช่วยเหลือจากลูก แม้วา่ เขาเป็ นคนแข็งแรงเยีย่ งชาติชายก็จริ ง แต่บางครั้งเขาก็ข้ ีแยไม่ผดิ อะไรกับเด็ก ๆ
บางครั้งมือที่เข้มแข็งของเขาก็วา่ งเปล่าไม่มีอะไรติดตัวเลย และลูกก็ยนิ ดีและชื่นใจที่จะทาให้มือของเขา
เต็มด้วยความรัก
นี่แหละค่ะที่ลูกบอกว่า ลูกรักแฟรนซิ สเพราะเหตุน้ ี คุณพ่อคงนึกไม่พอใจที่ลูกบังอาจเขียนจด
หมายถึงคุณพ่อเช่นนี้ คุณพ่ออาจนึกตาหนิวา่ ทาไมลูกอยากแต่งงานกับชายหนุ่มยากจนที่ลูกรักและไม่
อยากแต่งงานกับชายที่จะเสี ยเงินค่าสิ นสอดนั้นได้ แต่ลูกไม่รัก
ประเพณี ให้เงินค่าสิ นสอดนั้นมีไม่เฉพาะแต่ประเทศของเราเท่านั้นหรอกค่ะ ประเทศอื่น ๆ
หลายประเทศเขาก็ทากัน แต่เมื่อคนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วจริ ง ๆ เขาก็เลิกธรรมเนียมขายลูกสาวด้วยเงิน
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สิ นสอดแพง ๆ ลูกไม่ได้พยายามจะทาลายธรรมเนียมและประเพณี ที่ดีงานของบรรพบุรุษของเรานะคะ
แต่ลูกขอเรี ยนให้ทราบว่า
เพราะลูกเป็ นคริ สเตียนและเชื่อว่า พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างลูก ลูกเป็ นหนี้ชีวติ แก่พระเจ้าองค์
เดียว มนุษย์ผเู้ ป็ นบิดาของโลกนี้ไม่เคยเสี ยเงินทองให้แก่พระเจ้าเพื่อลูกสาว ดังนั้นมนุษย์ผเู ้ ป็ นบิดาก็ไม่
ควรเรี ยกร้องค่าสิ นสอดสาหรับลูกสาว
เพราะเป็ นคริ สเตียนลูกเชื่อว่า พระเยซูทรงพลีพระชนม์ไถ่บาปเพื่อลูกแล้ว พระเยซูทรงชาระ
หนี้บาปแทนตัวลูกแล้วด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ ฉะนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นใด ๆ ที่คนอื่นจะต้องเสี ย
เงินเพื่อลูก
เพราะลูกเป็ นคริ สเตียน ลูกเชื่อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ากาลังนาวิถีชีวติ ของลูก แต่
ลูกจะเดินตามการทรงนาของพระองค์ไม่ได้ เว้นแต่ลูกมีสิทธิ ที่จะเลือกสิ่ งใดก็ได้โดยอิสระ
โดยเหตุน้ ีลูกจึงได้เลือกแฟรนซิ สเป็ นคู่ชีวติ ของลูก ด้วยความสมัครใจของลูกเองค่ะ และลูกจะ
จงรักภักดีต่อเขาตลอดไปคุณพ่อคิดว่าเงินสิ นสอดจะป้ องกันมิให้หญิงหนีสามีของนางไปได้หรื อ
ลูกมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้ว โดยชายคนนั้นนาเงินค่าสิ นสอดมาให้บิดาเจ้าสาวสาม
หมื่นบาท หญิงคนนั้นรู ้สึกว่าถ้าร่ างกายของเขามีค่าสู งอย่างนั้น เขาควรจะได้กาไรเป็ นส่ วนตัว ดังนั้น
หญิงนั้นจึงขายตัวแก่ชายอื่น ๆ ตามที่มีโอกาส ถ้ายอมรับว่าการให้เงินสิ นสอดนั้นถูกต้องแล้ว เหตุใด
การเป็ นหญิงโสเภณี จึงไม่รับว่าถูกต้องด้วย
คุณพ่อคิดว่าแฟรนซิ สจะเลี้ยงลูกดีกว่านี้ หากว่าเขาได้เสี ยเงินค่าสิ นสอด ถ้าเขาจะเลี้ยงลูกดีกว่า
เพราะได้เสี ยเงินค่าสิ ดสอด ลูกไม่อยากแต่งงานกับเขา ลูกเกรงว่าลูกจะเป็ นวัตถุหรื อสมบัติชิ้นหนึ่ง
เท่านั้น แต่ลูกเป็ นมนุษย์ที่มีชีวติ จิตใจ
ไม่จริ งเลยที่เงินจะทาให้ภรรยาเชื่อฟังสามี และจะให้สามีสัตย์ซื่อต่อภรรยา อย่างมากเงินก็เป็ น
เสมือนโซ่มดั คอผูห้ ญิงให้เป็ นทาสของผูช้ ายแทนความรัก แต่จะหักโซ่ได้ จะเสี ยเงินได้แต่ความรักแท้
นั้นจะหักไม่ได้
คุณพ่อที่รัก อย่าคิดว่าเราไม่กตัญญู ทั้งแฟรนซิ สและลูกยังรักและเคารพคุณพ่อมาก ลูกทั้งสอง
ซาบซึ้ งในพระคุณซึ่ งคุณพ่อได้ยอมเสี ยสละเพื่อลูกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่คุณพ่อต้องสละเงิน
ก้อนใหญ่เพื่อลูกจะได้ศึกษาในโรงเรี ยน ลูกทั้งสองทราบถึงฐานะการเงินในครอบครัวของคุณพ่อ แล้ว
เป็ นอย่างดี และลูกทั้งสองยินดีจะสมนาคุณอย่างสุ ดความสามารถ
สิ่ งที่ลูกกราบเท้าขอมีสิ่งเดียวคือ
ขออย่าให้ลูกเริ่ มต้นชีวติ ครอบครัวด้วยการเป็ นหนี้สินใด
ๆ ทั้งสิ้ น และขออนุญาตให้ลูกแยกออกไปตั้งบ้านอยูต่ ามลาพัง เพื่อลูกจะได้มีโอกาสช่วยคุณพ่อด้วย
น้ าพักน้ าแรงของลูกจริ ง ๆ
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แฟรนซิ สแนะนาว่าลูกทั้งสองขอรับเอาน้องชายทั้งสามคนมาอุปกระในบ้านของเรา และส่ ง
น้อง ๆ ไปโรงเรี ยนด้วยทั้งนี้เพื่อจะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อ การสนองพระคุณเช่นนี้เป็ นข้อพิสูจน์ได้
เป็ นอย่างดีวา่ แฟรนซิ สรักลูกมากกว่าที่จะให้เงินค่าสิ นสอดแก่คุณพ่อ
คุณพ่อที่รัก ลูกขอวิงวอนคุณพ่อ ขอได้โปรดให้โอกาสแก่ลูกเพื่อแสดงความรักและกตัญญู
โดยความเคารพอย่างสู ง
เซซิล
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ข้ อความเพิม่ เติม
ก่อนที่จะพิมพ์เล่มที่สอง เราได้รับจดหมายจากอาจารย์โทรบิช เขียนมาว่า แฟรสซิ สและเซซิ ล
ได้จดทะเบียนสมรสแล้วที่อาเภอ และได้มีพิธีแต่งงานในคริ สตจักร แต่มีเรื่ องยุง่ ๆ เกิดขึ้น เขารู ้สึก
เสี ยใจมากที่เขาได้ทาผิดในการที่หนีไป และคิดว่าความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นการลงโทษจาก
พระเจ้า และเราทราบว่า เขาทั้งสองยังไม่มีบุตร
อธิ ษฐานเพื่อเขาทั้งสอง และหนุ่มสาวทุกคน ทุกประเทศทัว่ โลก

พิมพ์ที่โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์ 47 ถนนเฟื่ องนคร พระนคร
น.ส. ส่ งศรี รุ่ งเรื องธรรม ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา 09 โทร. 21746
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