


 2 

ผมรักหญงิคนหน่ึง 
แปลจาก 

“I Loved a Girl” 
By 

Walter Trobisch 
 
 
 

By permission of the author 
ไดรั้บอนุญาตจากศิษยาภิบาลโทรบิช 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพโ์ดย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฎิพทัธ์ พระนคร,4 



 3 

เราควรจะเจริญรอยตามหลกัพระคมัภีร์ทีส่อนว่า 
1. “จงกระท าทุกส่ิงใหเ้ป็นท่ีถวายพระเกียรติยศแก่พระเจา้” (1 โครินธ์ 10:31) 
2. “พระคริสตก์็จะไดรั้บเกียรติยศในร่างกายของขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 1: 20) 
3. “จงใหก้ารสมรสนั้นเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวงและใหท่ี้นอนปราศจากมลทิน” (ฮีบรู 13:4) 
4. “ใหท้่านทุกคนไดรู้้จกัมีภรรยาในทางบริสุทธ์ิ” (1 เธซะโลนิกา 4:4) 
5. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นอวยัวะของพระคริสต”์ (1 โครินธ์ 6:15) 
6. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”  (1 โครินธ์ 

6: 19) 
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ค าน า 
เร่ืองน้ีเป็นเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศเคมารูน ทวปีอาฟริกา เป็นจดหมายโตต้อบ

ระหวา่งชายหนุ่มผูห้น่ึง กบัศาสนาจารยท์่านหน่ึง กล่าวถึงการท่ีเขาไดล่้วงเกินต่อหญิงคนหน่ึง ซ่ึงเป็น
การผดิพระบญัญติัของพระเจา้ จนตอ้งถูกคริสตจกัรประจ าทอ้งถ่ินลงโทษโดยท่ีเขาไม่รู้เลยวา่ การ
กระท าของเขาเป็นการประพฤติผิดเน้ือหาเตม็ไปดว้ยสาระท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

หนงัสือเล่มน้ี ไดแ้ปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัญหาเร่ืองเพศน้ี
เป็นปัญหาของทุกประเทศทัว่โลก ไม่ใช่เฉพาะทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงเท่านั้น ฉะนั้นบรรดาบิดามารดา
และครูบาอาจารยค์วรจะสั่งสอนเยาวชนใหรู้้ไว ้เพราะเป็นวทิยาการท่ีส าคญัแขนงหน่ึงของชีวติ 

สมยัก่อน ๆ หากใครพดูถึงเร่ืองเพศ หรือสั่งสอนเร่ืองเก่ียวกบัเพศก็มกัจะถูกกล่าวหาวา่ เป็นคน
หยาบโลน แต่สมยัปัจจุบนัน้ี ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัทางเพศมีกวา้งขวางยิง่ข้ึน แต่ท่ีน่าเสียดายก็คือ 
โดยมากหนุ่มสาวมกัไปเรียกรู้จากปากค าของเพื่อนร่วมเพศเดียวกนั หรือจากหนงัสือประเภทลามก
อนาจาร ซ่ึงไดค้วามรู้มาผดิ ๆ ถูก ๆ  

หนงัสือเล่มน้ี จึงเป็นกุญแจไขความสวา่งใหแ้ก่หนุ่มสาว และเยาวชนมิใหห้ลงผดิ และเป็นพลงั
ท่ีจะผลกัดนัผูท่ี้หลงผดิใหไ้ดพ้บความจริงท่ีถูกตอ้ง พระวจนะของพระเจา้สอนวา่ อวยัวะทุกส่วนแห่ง
ร่างกายของมนุษยเ์ป็นพระวิหารของพระเจา้ (ดู 1 โครินธ์ 3: 16, 17) ถา้หากวา่ร่างกายของเราเป็น      
พระวหิารของพระเจา้แลว้ เราก็ควรจะถือวา่อวยัวะเพศ เป็นส่วนหน่ึงแห่งวิหารของพระเจา้ดว้ยฉะนั้น
เราควรจะเคารพ และระมดัระวงัรักษาอวยัวะทุกส่วนของร่างกายของเราใหส้ะอาดและบริสุทธ์ิ เพราะ
การท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตข้ึน   ก็ประสงคใ์หเ้กิดคุณประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและแก่ตวัเราเอง 
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ผมรักผู้หญิงคนหน่ึง 
ต าบล..................... 
8  มกราคม  ค.ศ.................... 

เรียนท่านอาจารย์ทีเ่คารพ 

ผมจ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายฉบบัน้ีถึงอาจารยเ์พราะผมรู้สึกละอายเกินกวา่ท่ีจะมาพบอาจารยไ์ด้
ดว้ยตนเอง นอกจากนั้นผมยงัไม่มีเงินพอส าหรับค่าเดินทางอีกดว้ย เพราะเด๋ียวน้ีผมถูกไล่ออกจากการ
เป็นครูแลว้ และยงัวา่งงานอยู ่ 

เม่ือวนัศุกร์ท่ีแลว้ ผมเกิดรักผูห้ญิงคนหน่ึงข้ึนมาอยา่งจบัใจ ผมหกัหา้มใจไม่ไหว จึงไดร่้วม
ประเวณีกบัเธอ หญิงคนนั้นยงัไม่มีคู่รัก ไม่มีคู่หมั้น และยงัไม่มีสามี ในเม่ือยงัไม่มีใครเป็นเจา้ของเธอ
เช่นน้ี การกระท าของผมจึงไม่น่าจะเป็นการผดิต่อผูใ้ด แต่ผมเองก็ไม่เคยคิดวา่จะแต่งงานกบัหญิงนั้น 
เพราะแมก้ระทั้งช่ือของเธอผมก็ยงัไม่รู้จกั ผมไม่เขา้ใจวา่ เหตุใดทางคริสตจกัรจึงลงโทษผม โดย
กล่าวโทษวา่ผมเป็นคนผดิประเวณี และตดัสิทธ์ิมิใหผ้มถือพิธีศีลมหาสนิทในคริสตจกัรเป็นเวลาหก
เดือน 

นกัเรียนคนหน่ึงของผม ไดน้ าเอาเร่ืองราวของผมไปฟ้องศิษยาภิบาล ผมไม่รู้จะหมุนตวัไปทาง
ไหนแลว้ครับ รู้สึกกลุม้ไปหมด 

ท่านอาจารยค์รับ อาจารยเ์ป็นคนท าพิธีศีลบพัติศมาใหแ้ก่ผม และไดส้ั่งสอนผมตั้งแต่ผมยงัเป็น
นกัเรียนอาจารยเ์คยแนะน าผมอยูเ่สมอ อาจารยก์็ทราบแลว้วา่ผมมาเป็นคริสเตียนไดอ้ยา่งไร อาจารย์
รู้จกัผมดียิง่กวา่คุณพ่อของผมรู้จกัผมเสียอีก ผมรู้สึกเสียใจจริง ๆ ท่ีท าใหท้่านอาจารยต์อ้งผดิหวงั แต่ผม
ขอเรียนใหอ้าจารยท์ราบอยา่งตรงไปตรงมาวา่ จนกระทัง่เด๋ียวน้ีผมก็ยงัไม่รู้สึกตวัเลยวา่ ผมไดท้  าอะไร
ผดิมากนกั ผมรู้สึกอายมากท่ีผมตอ้งมีปากมีเสียงกนัในเร่ืองน้ี แต่อยา่งไรก็ตามผมก็ยงัเป็นคริสเตียนคน
หน่ึงอยูเ่สมอ 

ผมกลา้เรียนอาจารยอ์ยา่งตรงไปตรงมา แมว้า่อาจารยจ์ะโกรธผมก็ตาม ผมใคร่ท่ีจะเรียนวา่ การ
ท่ีร่างกายมีอวยัวะเพศ ก็เพื่อท่ีจะใชมิ้ใช่หรือ หากวา่การใชอ้วยัวะเพศเป็นการบาปแลว้ เหตุใดพระเจา้จึง
สร้างอวยัวะเพศขั้นมาเล่า? 
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ทุก ๆ คนท่ีทราบเร่ืองน้ีก าลงัปรับปร าผม ดงันั้นผมจึงไม่หวงัรับค าตอบใด ๆ จากอาจารย ์ 
ผมขอยติุจดหมายฉบบัน้ีเพียงเท่าน้ี เพราะไม่มีอะไรจะพดูต่อไปอีกครับ 
 ขอแสดงความเครารพอยา่งสูง 

         จากศิษยผ์ูไ้ร้สุข 
                                                       แฟรนซิส 
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 เมือง………. 
 17 มกราคม ค.ศ..................... 

ศิษย์ทีรั่ก 

จดหมายลงวนัท่ี 8 เดือนน้ีของเธอ ฉนัไดรั้บแลว้ขอบใจมากท่ีเล่าเร่ืองลบัเฉพาะของเธอใหฉ้นั
ฟัง ก่อนท่ีฉนัจะทราบจากปากของคนอ่ืน ถูกแลว้ การท่ีทราบเช่นน้ีท าใหฉ้นัเสียใจมาก และท่ีท าใหฉ้นั
เสียใจมากก็เพราะฉนัเป็นคนรับรองความประพฤติของเธอ ก่อนท่ีทางโรงเรียนจะบรรจุเธอเป็นครู แต่
ฉนัจะไม่โกรธเธอเลยในการท่ีพดูอยา่งตรงไปตรงมา ตรงกนัขา้มกลบัท าให้ฉนัดีใจเพราะท าใหฉ้นั
สามารถช่วยแนะน าเธอไดบ้า้ง ดงันั้นฉนัจึงพยายามตอบค าถามของเธอ อยา่งตรงไปตรงมาเช่นเดียวกนั 

ใหเ้ราขา้มปัญหา และความหมายของค าวา่ ผดิประเวณี ไวส้ักครู่หน่ึงก่อน เร่ืองเพศไม่เป็น
ความบาปในตวัของมนั นัน่เป็นการถูกตอ้งแลว้ ความปรารถนาและความคิดของเธอในขณะท่ีเธอ
มองเห็นหญิงสวย ๆ คนหน่ึงก็ไม่ไดท้  าใหเ้ธอเป็นคนบาป แมก้ระทัง่เธอเกิดชอบหญิงคนนั้นข้ึนมา ก็ยงั
ไม่ท าใหเ้ธอเป็นคนบาป ความตอ้งการของเธออาจเกิดข้ึนไดน้านาประการเป็นส่ิงท่ีเล่ียงไม่ได ้ แต่การท่ี
จะหกัหา้มใจ ไม่ยอมประพฤติตามความปรารถนายอ่มไม่เหลือวสิัยท่ีเธอจะท าได ้ เฉกเช่นการท่ีจะหา้ม
มิใหน้กบินขา้มศีรษะของเธอนั้นยอ่มหา้มไม่ได ้ แต่เธอก็สามารถท่ีจะหา้มมิใหม้นัท ารังบนศีรษะของ
เธอไดอ้ยา่งแน่นอน 

ถูกแลว้ ความตอ้งการทางเพศเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตข้ึน เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่
มนุษยแ์ละจดัวา่ เป็นของประทานท่ีประเสริฐท่ีสุดอยา่งหน่ึง ท่ีเธอพึ่งไดรั้บในชีวิต แต่การท่ีจะใช้
อวยัวะเพศนั้นควรจะเป็นไปตามน ้าพระทยัพระเจา้ มิใช่ตามความปรารถนาของเน้ือหนงั 

สมมุติวา่ มีเด็กชายคนหน่ึงยนือยูห่นา้ตูก้ระจกร้านขายไก่ยา่ง เด็กคนนั้นเห็นไก่ยา่งก็อยากกิน
จนน ้าลายไหลและพดูกบัตนเองวา่ “การท่ีผมเห็นไก่ยา่งนั้นยิง่ท  าใหผ้มหิวมากข้ึน เร้าอารมณ์ใหผ้ม
อยากกินข้ึนมา ฉะนั้นไก่ยา่งนั้นจะตอ้งเป็นอาหารของผม และผมจะตอ้งกินใหไ้ด ้ ดงันั้นผมมีสิทธ์ิท่ีจะ
ทุบกระจกร้านนั้น แลว้เอาไก่ยา่งไปกินใหส้มอยาก จะไม่ไดห้รือ” 

เธอถามวา่ “เม่ือมีอวยัวะเพศ เราจะไม่ใชม้นัไดห้รือ?” ถูกแลว้ เธอจะใชก้็ใชไ้ด ้แต่จะใชเ้ม่ือไร 
ท่ีไหนและอยา่งไร ของทุกอยา่งมีกาลเทศะของมนั หากวา่เพื่อนของเธอคนหน่ึงเป็นต ารวจ และมีอาวธุ
ปืนเป็นคร้ังแรกในชีวติ แต่เพื่อนต ารวจของเธอนั้นบอกวา่ “ไหน ๆ เรามีปืนอยูใ่นมือแลว้ ก็ตอ้งลองยงิ
ใหห้น าใจ” และลองยงิศีรษะมนุษยด์ะไป จะไดห้รือ? แน่นอน เขาไม่มีสิทธ์ิท่ีจะท าเช่นนั้นได ้ ปืนนั้น
เป็นสิทธ์ิของเขาก็จริง แต่เขาตอ้งรับผดิชอบในการใชปื้นกระบอกนั้น 
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ท านองเดียวกนั การใชอ้วยัวะเพศก็ตอ้งเป็นไปตามแนวทรงท่ีถูกตามแผนการของพระเจา้ 
สัญชาตญาณของเพศก็เป็นของดีของประเสริฐ เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งพลงัของชีวิต และเป็นการหล่อ
หลอมบุคคลสองบุคคลใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หากไม่ด าเนินตามแผนการของพระเจา้แลว้ อวยัวะ
เพศอาจเป็นเคร่ืองมือน ามาซ่ึงความแตกแยก และเป็นปฐมเหตุของความโหดร้ายทารุณ ไร้เหตุผล 
วปิลาส และน ามาถึงซ่ึงความตาย การร่วมรสทางเพศจะถือวา่ถูกตอ้งก็ต่อเม่ือเป็นการส าแดงถึงความรัก
ของทั้งสองฝ่าย 

มีอยูต่อนหน่ึงในจดหมายของเธอท่ีสะดุดใจของฉนัมากท่ีสุดคือตอนท่ีเธอเขียนวา่ “ผมได้รัก
ผู้หญิงคนหน่ึง” แต่ตามท่ีเธอเล่ามานั้นแสดงวา่เธอไม่ไดรั้กผูห้ญิงคนนั้นเลย ถูกแลว้เธอไดห้ลบันอนกบั
หญิงคนนั้นก็จริง แต่ความรักกบัการหลบันอนดว้ยกนัเป็นคนละเร่ือง ถูกแลว้ เธอไดล้ิ้มรสทางเพศ แต่
เธอไม่ไดล้ิ้มรสแห่งความรักเลย 

ความรักท่ีแทจ้ริง ยอ่มแสวงหาความสุขใหแ้ก่ผูท่ี้ตนรักเสมอ ไม่ใช่สุขใส่ตนเองฝ่ายเดียว ฉนัรู้
ดีวา่เด็กหนุ่ม ๆ สมยัน้ีมกัพดูกบัหญิงสาววา่ “ผมรักคุณ” แต่ในความหมายท่ีแทจ้ริงนั้น เขาหมายความ
วา่ผมตอ้งการบางส่ิงจากคุณ ไม่ใช่เพื่อคุณ ผมรอไม่ไหวแลว้ ผมตอ้งการจากคุณเด๋ียวน้ี จะชา้ไม่ได ้
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดในอนาคตไม่มีความหมายอะไร ขอ้ส าคญัอยูท่ี่ผมตอ้งการตวัคุณเด๋ียวน้ี ผมตอ้งการ
ตวัคุณเพื่อดบัความปรารถนาของผม คุณเท่านั้นท่ีจะท าให้ผมถึงจุดหมายปลายทางได”้ 

แต่การท่ีเธอรู้สึกและพดูเช่นน้ีไม่ใช่ความรัก หากเป็นการเห็นแก่ตวัเองอยา่งร้ายกาจ แทนท่ีเธอ
จะพดูวา่ “ผมไดรั้กผูห้ญิงคนหน่ึง” เธอควรจะพดูวา่ “ผมรักตวัของผมเอง และรักตวัผมเองเท่านั้น โดย
เจตนาเช่นน้ี ผมจึงใชห้ญิงคนหน่ึงดบัความใคร่ของผม” 

ขอใหฉ้นับอกเธอสักเล็กนอ้ยวา่ การท่ีชายหนุ่มจะบอกแก่หญิงสาววา่ “ผมรักคุณ” นัน่
หมายความวา่ “คุณผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีผมตอ้งการคุณเป็นผูค้รองดวงใจของผมถา้ไม่มีตวัคุณ ชีวติผมจะไม่
สมบูรณ์เลย ผมจะใหทุ้ก ๆ อยา่งแก่คุณ และจะสละทุก ๆ อยา่งเพื่อคุณ ไม่วา่จะเป็นชีวติหรือสมบติัทุก
อยา่งท่ีผมมีอยู ่ ผมจะอยูเ่พื่อคุณ และผมจะท างานเพื่อคุณคนเดียวเท่านั้น ผมพร้อมท่ีจะตอ้นรับคุณ ผม
จะอดทนทุก ๆ อยา่งเพื่อคุณ ผมจะไม่บงัคบัน ้าใจคุณไม่วา่กรณีใด ๆ แมก้ระทัง่วาจา ผมจะเป็นวตัถุ
โปร่งตาส าหรับคุณ จะซ่ือสัตย ์ และจริงใจ ผมจะพิทกัษรั์กษาคุณใหพ้น้จากความชัว่ร้ายทุกชนิด ผมจะ
แบ่งปันใหคุ้ณทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์น ความคิด หรือกายใจและผมตอ้งการอยูใ่กล ้ ๆ ตวัคุณ
ตลอดเวลา 

เธอคงเขา้ใจแลว้กระมงัวา่ พฤติการณ์ของเธออยูห่่างไกลจากความรักเพียงใด? เธอไม่รู้จกั
แมก้ระทัง่ผูห้ญิงคนนั้นช่ืออะไร เธอไม่รู้จกัอดีตและอนาคตของหญิงนั้นเลย เธอไม่นึกเลยวา่ จะมีอะไร
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เกิดข้ึนแก่หญิงคนนั้นหลงัจากท่ีเธอไดห้ญิงคนนั้นสมประสงคข์องเธอแลว้ ถา้หากวา่หญิงคนนั้น
ตั้งครรภข้ึ์นมา ก็จะเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายมากส าหรับอนาคตของเขา 

ในทางตรงกนัขา้ม ความรักท่ีแทจ้ริงยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบ นัน่หมายความวา่ สามียอ่มมี
ความรับผดิชอบต่อภรรยาของตน และสามีภรรยาต่างก็ร่วมกนัรับผดิชอบต่อพระเจา้ จากวาระนั้นเป็น
ตน้มา ชายจะไม่พดูถึงตวัเองวา่ “ฉนั” และพดูวา่ “คุณ” และทั้งสองคนจะพดูร่วมกนัวา่ “เรา” โดยไม่
แยกวา่ “คุณกบัดิฉนั” ความรักท่ีแทจ้ริงนั้นจะไม่มีวนัพบจุดจบเลย ความรักแทย้อ่มปรารถนาความ
ย ัง่ยนืและความภกัดีต่อกนั หรือจะพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ ความรักท่ีแทจ้ริงนั้นจะสังเกตเห็นไดจ้ากการ
สมรสเท่านั้น 

วธีิท่ีถูกตอ้งส าหรับความตอ้งการทางเพศ มีเพียงวธีิเดียวเท่านั้น คือการแสดงออกดว้ยการ
แต่งงานดว้ยความรัก หากเธอใชอ้วยัวะเพศผิดจากหลกัแห่งความรักก็เท่ากบัวา่ เธอก าลงัเตรียมตวัเอง
ส าหรับการสมรสท่ีไร้ความสุข 

ฉนัเห็นท่ีจะตอ้งยุติจดหมายฉบบัน้ีเพียงเท่าน้ี ฉนัเช่ือวา่จดหมายฉบบัน้ีคงจะใหข้อ้คิดแก่เธอได้
เพียงพอ เธอรู้แลว้วา่มิตรภาพท่ีมีต่อเธอนั้นมากแค่ไหน และเธอควรรับรู้ไวด้ว้ยวา่ ฉนัก าลงัอธิษฐาน
เพื่อเธออยูเ่สมอ หวงัวา่คงไดรั้บจดหมายเปิดเผยความรู้สึก อยา่งตรงไปตรงมาจากเธออีกเป็นแน่ 

จากครูท่ีรักศิษยเ์สมอ 
ว. โทรบิช 
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ต าบล............... 
25 มกราคม ค.ศ....................... 

เรียนอาจารย์ทีเ่คารพ 

จดหมายของอาจารยผ์มไดรั้บทราบแลว้ดว้ยความขอบพระคุณอยา่งยิง่ ผมรู้สึกซาบซ้ึงใน
พระคุณของอาจารยเ์ป็นท่ีสุด ท่ีอาจารยไ์ม่เอ่ือมระอาในตวัผม ในการท่ีผมประพฤติตวัค่อนขา้งเกเรเอา
มาก ๆ ท่านอาจารยต์  าหนิผมก็จริง แต่เป็นการต าหนิเพื่อก่อใหผ้มส านึกผดิ และผมไดรั้บประโยชน์จาก
การติเตียนนั้นอยา่งมาก ผมรู้สึกดีใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดพ้บบุคคลท่ีผมสามารถเขียนจดหมายไป
ปรึกษาหารือไดอ้ยา่งเปิดอก แมว้า่ขอ้ความท่ีท่านอาจารยเ์ขียนมาถึงผม ๆ จะไม่เขา้ใจความหมายหมด
ทุก ๆ อยา่งก็ตาม แต่ขอ้ความสุดทา้ยในจดหมายของท่านอาจารยท์  าใหผ้มไดคิ้ดมาก 

ถูกแลว้ครับ ถา้หากวา่ผมมีเจตนาอยา่งแทจ้ริงในการกระท าของผม ผมก็คงตดัสินใจเด็ดขาด
และเตรียมตวัแต่งงานเพื่อคอยรับความสุขเป็นแน่ แต่ท่านอาจารยก์ลบัแนะน าให้ผมท าในลกัษณะ
ตรงกนัขา้ม ท่านอาจารยก์ลบักรุณาอธิบายใหผ้มทราบสักหน่อยเถอะครับวา่ คนท่ีไม่ไดเ้รียนในเร่ือง
เพศมาก่อนเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร และคนเราจะเรียนไดอ้ยา่งไร หากเขาไม่ลงมือทดลองเสียก่อน ความจริง
อยา่งน้ีเราก็ใชป้ฏิบติัในการเรียนวชิาเคมีและฟิสิกส์มิใช่หรือครับ 

ภาษิตท่ีผมเรียนมาจากบรรพบุรุษกล่าววา่ “ก่อนท่ีเจ้าจะไปล่าเนือ้ เจ้าจงลับหอบของเจ้าให้คม
เสียก่อน” ถา้เช่นนั้น จะมีประโยชน์อะไรท่ีจะแต่งงาน ถา้หากผูว้า่นั้นไม่มีความสามารถจะท าอะไรได้
เลย เพราะร่างกายของเขาไม่ไดรั้บการฝึกหดัมาเพียงพอ จะมีอนัตรายมากมิใช่หรือถา้หากวา่ อวยัวะนั้น
ไม่เคยไดใ้ชเ้ลย 

ท่านอาจารยค์งเขา้ใจนะครับวา่ ผมหมายถึงอะไรถา้ท่านอาจารยก์รุณาสละเวลาเขียนถึงผมอีก
สักคร้ัง จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ครับ 

จากศิษยข์องอาจารย ์
แฟรนซิส 
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เมือง................ 
 3 กุมภาพนัธ์  ค.ศ............ 

แฟรนซิสศิษย์รัก 

ขอบใจมากท่ีเธอกลา้เขียนมาบอกฉนัตรง ๆ นัน่แสดงวา่เธอไวใ้จฉนัในเร่ืองลบัเฉพาะของเธอ 
มีค าเปรียบท่ีน่าประหลาดอยูข่อ้หน่ึงปรากฎในพระคมัภีร์วา่ “ความรักกมี็เดชานุภาพเหมือนความ
มรณา” (เพลงซาโลมอน 8:6) การท่ีเธอจะลองแสดงอาการตายใหดู้ โดยการทดลองนอนหลบัใหส้นิท
จริง ๆ นั้นยอ่มเป็นไปไม่ได ้ท านองเดียวกนัเธอจะทดลองความรักโดยการร่วมรสทางเพศนั้น ก็ยอ่มท า
ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 

ฉนัขอยกตวัอยา่งมาเปรียบเทียบสักขอ้หน่ึงซ่ึงเธออาจเขา้ใจดีข้ึนคือ ถา้เธออยากจะฝึกหดั
กระโดดร่มชูชีพ เธอจะพยายามลองฝึกโดยกระโดดลงมาจากตึกสูงหลาย ๆ ชั้นหรือกระโดดลงมาจาก
ยอดไมสู้ง ๆ นั้นเธอยอ่มท าไม่ได ้ เพราะวา่ระยะเพียง 30-40 ฟุตนั้น ไม่สูงพอท่ีร่มชูชีพจะกางออกทนั
ก่อนท่ีร่างของเธอจะตกถึงดิน เธออาจจะคอหกัตายเสียเป็นแน่ เธอจะฝึกหดักระโดดร่มชูชีพไดก้็ดว้ย
การโดดจากเคร่ืองบินเท่านั้น ท านองเดียวกนัเธอจะฝึกหดัทดลองความรักโดยปราศจากการสมรสนั้นก็
ยอ่มท าไม่ได ้เพราะวา่การร่วมเพศเป็นส่วนหน่ึงของการแต่งงานโดยเฉพาะ 

สภาพของการร่วมรสทางเพศในการแต่งงานผดิกบัการร่วมเพศโดยไม่แต่งงาน คือเม่ือได้
แต่งงานแลว้ คู่สมรสจะไม่รู้สึกกลวัวา่ใครจะมาพบเห็น และไม่มีการรีบร้อน ไม่กลวัวา่จะถูกหกัหลงั 
และไม่กลวัวา่ฝ่ายหญิงจะมีครรภ ์แต่ตรงขา้ม คู่สมรสจะมีเวลาพอท่ีจะเรียนรู้จกักนัและกนัและแกไ้ขส่ิง
ท่ีบกพร่องไดเ้สมอ คู่สมรสต่างฝ่ายต่างรู้แน่วา่ความรักใคร่ในทางเพศดว้ยการสมรสนั้น เป็นความรักท่ี
บริสุทธ์ิส าหรับชีวติ 

จะเป็นการดีมาก ถา้ทั้งสองฝ่ายจะไปหาแพทยใ์หต้รวจร่างกายก่อนแต่งงาน บางทีแพทยจ์ะช่วย
ในการรักษาร่างกาย และอาจจะใหค้  าแนะน าอยา่งดี ในการครองชีวติสมรส แต่ความส าคญัของการ
สมรสไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัการตรวจอวยัวะเพศ แต่เป็นเร่ืองของจิตใจมากกวา่ กล่าวคือข้ึนอยูก่บัการเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนั รู้จกัปรองดองกนั และพร้อมท่ีจะร่วมทุกขร่์วมสุขกนัตลอดไป 

การปรับระดบัจิตใจนั้น จ  าเป็นจะตอ้งฝึกหดัก่อนการแต่งงาน การท่ีเธอร่วมเพศกบัหญิงใดก็
ตาม ก่อนท่ีเธอจะตดัสินใจแต่งงานกบัหญิงนั้น เป็นการท าลาย “พลงัท่ีเธอมีอยูใ่นตวัของเธอเอง ไม่ใช่
เป็นเพียงการท าลายพลงัทางร่างกายเท่านั้น หากยงัเป็นการท าลายพลงัแห่งความรักท่ีเธอมีอยูใ่นดวงจิต 
และในสมองของเธอดว้ย ส่ิงท่ีเธอควรกลวันั้น ไม่ใช่เก่ียวกบัการเตรียมพร้อมของอวยัวะเพศ แต่ควร
กลวัและพึงระมดัระวงัวา่ ความรักแห่งดวงจิตของเธอจะแคระแกรน ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควรเจริญ การ
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ร่วมรสทางเพศโดยปราศจากความรักนั้น เป็นการท าลายความรักและคุณค่าของชีวิตสมรส ดงัหน่ึงเป็น
การกระท าเยีย่งสัตวเ์ดรัจฉาน ซ่ึงท าการร่วมเพศเพราะสัญชาตญาณของมนับงัคบัใหท้  า มิใช่ดว้ยความ
รัก การร่วมทางเพศของมนุษยด์ว้ยการแต่งงาน เป็นการตดัสินใจท่ีจะท าใหจิ้ตใจของสองคนร่วมเป็นใจ
หน่ึงใจเดียวกนั จะแบ่งแยกอีกมิได ้

ถา้เธอเตรียมตวัแต่งงาน โดยการซุกซนส าส่อนร่วมรสกบัใครต่อใคร เพื่อเป็นการฝึกหดัก่อน
แต่งงานแลว้ไซร้ ก็เท่ากบัวา่เธอก าลงัพุง่ตวัเองไปสู่ความหายนะ เพราะจิตใจของเธอจะแขง็กระดา้ง ไม่
รู้สึกรักใครอยา่งจริงใจ เปรียบดงัฝ่าเทา้ท่ีหนงัหนาจนดา้นและหมด ความรู้สึกและหนทางท่ีจะกา้วไปสู่
ความรักอนัละมุนละไมก็ยอ่มจะปิดสนิท 

สมมุติวา่เธอรับเชิญไปในงานเล้ียงอาหาร และเจา้ภาพไดจ้ดัอาหารมาเล้ียงแขกเหร่ือมากมาย
หลายชนิดและมีอาหารอยา่งหน่ึงท่ีเธอชอบรับประทานมากท่ีสุด ฉนัคิดวา่เธอคงไม่ลองชิมรสอาหาร
ทุก ๆ ชนิดเสียก่อน จนรับประทานอีกไม่ได ้แลว้จึงตดัสินใจรับประทานอาหารรสอร่อยท่ีเธอชอบมาก
ท่ีสุด อยา่งนั้นมิใช่หรือ 

การนิยมร่วมรสทางเพศก่อนการสมรส จะช่วยปลุกความใคร่ของเธอใหต้อ้งการมีเมียหลายคน 
เกิดความปรารถนาท่ีจะล้ิมรสแปลก ๆ ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการสมรสอนับริสุทธ์ิในอนาคตของเธออยา่ง
มากมาย เป็นการเพาะนิสัยชัว่ และนิสัยชัว่น้ีท  าไดง่้าย และเม่ือติดนิสัยเลว ๆ แลว้ก็ยากท่ีจะแกไ้ขใหดี้
อยา่งเดิม ความยุง่ยากทางเพศซ่ึงท าลายความสุขของการแต่งงานอยา่งแทจ้ริงนั้น คือการหมด
สมรรถภาพทางเพศ 

เม่ือฉนัไดรั้บเชิญตวัใหไ้ปท าการไกล่เกล่ียประนีประนอมคู่สมรสท่ีไม่อาจตกลงกนัได ้ ฉนั
เกือบจะบอกไดท้นัทีวา่คู่สมรสนั้น ๆ ขาดความสมดุลเร่ืองเพศ ชายท่ีไม่รู้จกับงัคบัตวัเอง และไปหวัหก
กน้ขวดิกบัหญิงอ่ืนอยา่งโชกโชนก่อนสมรสนั้น เขายอ่มไม่มีอะไรเหลืออยูม่ากนกัท่ีจะหยบิยืน่ใหคู้่
สมรสของเขา การรู้จกับงัคบัใจตนเองเป็นความจ าเป็นส าหรับทะนุบ ารุงความสุขในการสมรส 

ฉะนั้นเด๋ียวน้ีเธอคงเห็นแลว้กระมงัวา่ ในกรณีท่ีเธอท าการล่วงเกิน ต่อหญิงท่ีเธอไม่เคยคิดวา่จะ
แต่งงานดว้ย จึงจดัเขา้อยูใ่นข่าย “ล่วงประเวณี” เพราะวา่เธอได ้ “คร่า” บางส่ิงไปจากภรรยาไปใน
อนาคตของเธอ ไปมอบใหแ้ก่หญิงอ่ืนซ่ึงแมแ้ต่ตวัเธอก็ยงัไม่รู้จกัเขาดีพอ 

แฟรนซิส เธอจงเขา้ใจไวด้ว้ยวา่ ฉนัไม่ไดมุ้่งท่ีจะยื้อแยง่เอาความเพลิดเพลินเจริญสุขซ่ึงเธอควร
มีไปจากเธอ แต่ฉนัก าลงัพยายามท่ีจะป้องกนัเธอให้อยูใ่นอาณาบริเวณของความสุขท่ีแทจ้ริง ถา้เธอคิด
เก็บดอกส้มทั้งหมดเพื่อความเพลิดเพลินของเธอแลว้เธอก็ยอ่มจะไม่มีโอกาสรับประทานผลของมนั
อยา่งแน่นอน ดงันั้นเม่ือฉนัแนะน าไม่ใหเ้ธอเก็บดอกไมม้าดมนั้น ไม่ใช่ฉนัจะกีดกนัไม่ใหเ้ธอมี
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ความสุข หากแต่เป็นการหยิบยืน่ส่ิงท่ีดีกวา่ใหแ้ก่เธอ หวงัวา่เธอคงไม่ลืมภาษิตท่ีวา่“โลภมาก ลาภหาย”
นะ 

ดว้ยความรักในพระคริสต์ 
โทรบิช 
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ต าบล........... 
10 กุมภาพนัธ์.................... 

เรียนท่านอาจารย์ทีเ่คารพ 

ขณะท่ีผมอ่านจดหมายของอาจารยอ์ยูน่ั้น ผมนึกถึงขอ้พระคมัภีร์ขอ้หน่ึง ซ่ึงผมเคยไดย้นิ
มาแลว้หลายคร้ัง แต่คราวน้ีพระธรรมขอ้น้ี เกิดมีความหมายใหม่ส าหรับผมทั้งน้ีเน่ืองมาจากการโตต้อบ
จดหมายของเรา ใจความในขอ้พระธรรมนั้นดงัน้ี “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ว่าความรักท่ี
สมบูรณ์กก็ าจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวเป็นท่ีให้ใจสะดุ้งต่อโทษ และผู้มีความกลัวยงัไม่สมบูรณ์
ในความรัก” (1 ยอห์น 4:18) 

ขอ้น้ีเป็นความจริงครับ คืนท่ีผมอยูก่บัหญิงคนนั้นผมมีความกลวั และไม่สบายใจเลยเวลานอน
หลบับางคร้ังผมรู้สึกวา่มีความผดิปกติเก่ียวกบัอวยัวะเพศ ผมกลวัวา่ผมจะเจบ็ป่วยเป็นอะไรไป เร่ืองน้ี
ท าใหผ้มกลุม้ใจมากเพื่อนของผมไดแ้นะน าวา่ วธีิเดียวท่ีจะขจดัปัญหาเหล่าน้ีก็คือตอ้งร่วมประเวณีกบั
ผูห้ญิง ท่านอาจารยมี์อะไรท่ีจะแนะน าในเร่ืองน้ีบา้งไหมครับ 

อาจารยไ์ดเ้ตือนผมถึงเร่ืองการมีเมียหลาย ๆ คนวา่เป็นการไม่ดี หากผมจะรักผูห้ญิงพร้อม ๆ 
กนั 2-3 คน จะไม่ไดห้รือครับ พระคมัภีร์ไม่ไดส้อนโดยวา่ หา้มการมีเมียพร้อม ๆ กนัหลายคน 

ในจดหมายน้ี ผมไดเ้ปิดเผยความลบัท่ีผมไม่เคยบอกใครเลย แมแ้ต่คุณพอ่คุณแม่ของผมเอง ผม
ก็ไม่กลา้บอก อาจารยแ์นะน าใหผ้มไปหาแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพภายในอยา่งละเอียด แต่ผมไม่ค่อยจะ
ไวใ้จหมอหรอกครับ เพราะบางคร้ังปรากฎวา่ คุณหมอบางคนไม่ไดใ้หค้วามจริงแก่คนไข ้และท่ีผมกลวั
มากท่ีสุดก็คือ กลวัวา่คุณหมอจะเอาเร่ืองของผมไปบอกใหคุ้ณพอ่คุณแม่ของผม 

สุดทา้ยน้ีผมขอขอบพระคุณท่ีท่านอาจารยอุ์ตส่าห์อดทนส าหรับเร่ืองของผม 
โดยความเคารพ 
แฟรนซิส 
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เมือง.................. 
20 กุมภาพนัธ์................ 

แฟรนซิสศิษย์รัก 

ก่อนอ่ืนขอใหฉ้นัตอบปัญหาขอ้สุดทา้ย ของเธอเสียก่อน ในปัญหาท่ีวา่ จะรักหญิง 2-3 คน
พร้อม ๆ กนั ในเวลาเดียวกนัไดห้รือไม่ น่ากลวัวา่เธอจะเอาความรักไปปะปนกบัความใคร่ ถา้ความรัก
ตามท่ีเธอพดูนั้นหมายถึงการหลบันอนร่วมกนั เธอก็อาจรักผูห้ญิงหลายคนไดแ้ต่นัน่ไม่ใช่ความรัก เป็น   
แต่ความใคร่เท่านั้น ความรักบริบูรณ์ ตามท่ีเธออา้งจาก 1 ยอห์น 4 : 18 นั้น ถา้หากเธอตอ้งเฉล่ียความรัก
ใหแ้ก่หญิงหลาย ๆ คน ในขณะเดียวกนั แลว้เธอจะเอาความรักท่ีไหน เหลือไวใ้ห้หญิงท่ีสมกบัเป็น
คู่ชีวติของเธอ 

หากเธอรักหญิง ซ่ึงเธอปรารถนาท่ีจะไดไ้วเ้ป็นภรรยา เธอจะตอ้งรับผดิชอบต่อหญิงท่ีเธอรักให้
มากธรรมดาคู่สมรสก็หวงัจะมีความสุขในการครองเรือน และการครองเรือนท่ีสุขสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง
นั้น จะมีภรรยาเกินกวา่หน่ึงยอ่มไม่ได ้

เธออา้งวา่ในพระคมัภีร์ไม่มีขอ้หา้มการมีเมียมากกวา่หน่ึงคนนั้น ถา้ฉนัจะพดูใหล้ะเอียดในท่ีน้ี
ยอ่มเหลือวสิัยแต่ฉนัจะยกขอ้พระธรรมมทัธิว 7: 12 ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการวดัระดบัชีวติสังคมไวด้งัน้ี 
“ส่ิงสารพัดซ่ึงท่านปรารถนาให้มนุษย์ท าแก่ท่าน จงกระท าอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน” ถา้เธอเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เธอคงไม่อยากใหภ้รรยาของเธอมีสามีข้ึนอีกคนหน่ึงเป็นแน่ ท านองเดียวกนั หญิงก็คงไม่
ตอ้งการให้เธอมีภรรยาซอ้นข้ึนอีกเหมือนกนั 

พระคมัภีร์สอนเร่ืองการแต่งงานไว ้ อยา่งดีเลิศวา่ดงัน้ี “เพราะเหตุนั้นผูช้ายจึงจะละบิดามารดา
ของตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” (ปฐมกาล 2:24 และมาระโก 
10:7) มาระโก 10:8-9 ได ้ กล่าวเพิ่มเติมวา่ “เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเน้ืออนัเดียวกนั เหตุฉะนั้น
ซ่ึงพระเจา้ไดผ้กูพนักนัแลว้ อยา่ใหม้นุษยท์  าใหพ้รากจากกนัเลย” 

การท่ีจะเป็นเลือดเน้ือเดียวกนั หมายความวา่ตอ้งหลอมจิตใจ และความสัมพนัธ์เขา้เป็นอนั
เดียวกนัใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั ดุจชายเป็นศีรษะ หญิงเป็นหวัใจ ต่างก็มีความส าคญัเท่าเทียมกนั และตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั จะขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไม่ได ้ และจะตอ้งไม่แยกกนัจนกลายเป็นคนเดียวมีสองหวัใจ 
สองศีรษะ ชีวติสมรสของสามีภรรยา จะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เสมือนเป็นบุคคลเดียวกนั มีเพียง
ศีรษะเดียว และหวัใจเดียวเท่านั้น 

พระคมัภีร์ช่วยให้เราเกิดความรู้สึก อยากไดข้องประทานท่ีบริสุทธ์ิจากพระเจา้ และด าเนินชีวิต
สมรสในทางท่ีดีเลิศ หากวา่เธอไดภ้รรยาสองคน ในทางปฏิบติัก็นบัวา่เป็นสามีภรรยากนั แต่ภรรยาทั้ง
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สองนั้นและตวัเธอจะเป็นคน ๆ เดียวไม่ได ้ จะเป็น “พระฉาย” ของพระเจา้ไม่ได ้ คู่ผวัเดียวเมียเดียว
เท่านั้น ท่ีจะสะทอ้นแสงใหค้นเห็นความรักของพระเจา้ได ้

เม่ือเธอเตรียมตวัจะแต่งงานทั้งที ก็ควรเตรียมตวัแต่งงานดว้ยความรักท่ีสมบูรณ์ อยา่ใหชี้วติ
ของเธอตอ้งถูกผลกัดนัดว้ยความกลวัและดว้ยความใคร่ แต่ใหค้รองชีวิตอยูด่ว้ยความรัก และการ
คุม้ครองของพระเจา้ 

ไม่ปรากฏเลยวา่ มีใครเจบ็ป่วยเน่ืองจากการอดกลั้นก่อนสมรส ฉะนั้นการท่ีเพื่อนของเธอบอก
วา่ การร่วมรสทางเพศ จะแกไ้ขความหวาดกลวัของเธอไดน้ั้น เป็นการพดูมุสา ปกติหญิงซ่ึงมีร่างกาย
สมบูรณ์ จะมีก าหนดประจ าเดือนทุก ๆ เดือน และในท านองเดียวกนั ชายท่ีแขง็แรงบางคร้ังก็อาจจะมี
วตัถุเป็นน ้าขน้ประเภทหน่ึง ซ่ึงเหลือใชใ้นร่างกาย ไหลลน้ออกมาจากอวยัวะเพศขณะท่ีก าลงัหลบัได้
เช่นเดียวกนั น่ีเป็นเร่ืองธรรมดาเป็นการท างานของอวยัวะภายในร่างกาย เป็นกฎเกณฑท่ี์พระเจา้สร้าง
ข้ึน เพื่อรักษาสุขอนามยัใหแ้ขง็แรง ฉะนั้นจึงไม่น่าท่ีจะตอ้งกงัวลใจเลย 

ในทางตรงกนัขา้ม หากเธอร่วมประเวณีกบัหญิงโดยไม่เลือกวา่เป็นใคร อนัตรายท่ีเธอจะเป็น
กามโรคจากหญิงส าส่อนเหล่านั้นก็มีมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้ธอไม่สามารถท่ีจะมีบุตรได ้

คนท่ีพดูวา่ จะตอ้งใชอ้วยัวะเพศเพื่อความสุขสบายของร่างกาย คนเหล่านั้นเป็นผูล่้อลวง และ
บงัคบัตนเองในเร่ืองเพศไม่ได ้

ความคิดและค าถามของเธอนั้น ไม่ไดท้  าใหฉ้นัสะดุง้ตกใจเลย ฉนัรู้ดีวา่ความวา้เหวใ่จของคน
หนุ่มนั้นทรมานจิตใจยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ฉะนั้นเธอจึงควรเปิดใจระบายความวา้เหวแ่ก่คนท่ีมีประสบการณ์ 
และมีอาวโุสซ่ึงอาจแนะน าเธอได ้

แพทยซ่ึ์งพดูความไม่จริงนั้น ไม่มีค่าควรแก่อาชีพของเขา ก่อนท่ีเธอจะใหแ้พทยต์รวจร่างกาย 
ควรเลือกแพทยท่ี์ดี หากเธอรู้จกันายแพทยค์ริสเตียนท่ีเธอไวใ้จไดใ้หเ้ขาตรวจร่างกายจะดีมาก 

ขอใหเ้ธอจงมีความรักบริสุทธ์ิ อยา่งท่ีพระเจา้ทรงรักเธอ ถึงแมเ้ธอจะเป็นคนเลวอยา่งไร พระ
เจา้ก็ยงัทรงรักเธอเสมอ 

จากครูท่ียงัรักเธอ 
โทรบิช 
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ต าบล......................... 
28 กุมภาพนัธ์........................ 

เรียนอาจารย์ทีเ่คารพ 

ผูรู้้สึกช่ืนใจมากในการเขียนจดหมายฉบบัน้ี ถึงอาจารย ์ เพราะผมรู้แน่วา่ความรักของพระเยซู
คริสตเ์ท่านั้นท่ีท าใหท้่านอาจารยต์อบจดหมายของผม ผมรู้ตวัแน่นอนแลว้วา่ ผมไม่ไดถู้กทอดทิ้งไวใ้ห้
อยูโ่ดดเด่ียวตามล าพงัแต่ตรงกนัขา้มท าใหผ้มมีก าลงัใจยิง่ข้ึน 

ในจดหมายฉบบัท่ีแลว้อาจารยบ์อกผมวา่ ผมอาจกลายเป็นโรคกามตายดา้น ฉะนั้นผมจึงอยาก
ใหท้่านอาจารยท์ราบวา่ การท่ีผมไดล่้วงเกินหญิงคนนั้นก็เพื่อพิสูจน์วา่ ผมไม่ใช่เป็นคนไร้สมรรถภาพ
ในเร่ืองเช่นน้ีเท่านั้น ผมขอเล่าเร่ืองทั้งหมดโดยไม่ปิดบงัเลยดงัน้ี 

วนัหน่ึง เพื่อนของผมเชิญผมใหไ้ปเยีย่มคุณพอ่คุณแม่ของเขาท่ีบา้นในตอนค ่า และในขณะท่ี
เราเดินทางไปบา้นคุณพ่อของเขา เพื่อนคนนั้นไดเ้ยาะเยย้และลอ้เลียนผมวา่ ผมยงัมิไดเ้ป็นลูกผูช้าย
สมบูรณ์ เพราะวา่ผมยงัไม่มีสัมพนัธ์ทางเพศกบัหญิงใดเลย และเม่ือถึงบา้นของเขาก็ปรากฎวา่ คุณ
พอ่คุณแม่ของเขาไม่ไดอ้ยูบ่า้น แต่มีหญิงคนหน่ึงอยูใ่นบา้นนั้น เราไดส้นทนากนั และหญิงนั้นไดเ้อา
เบียร์ใหผ้มด่ืม แลว้เพื่อนของผมก็หลบหนา้ไปเฉย ๆ ปล่อยใหผ้มกบัหญิงคนนั้นอยูก่นัตามล าพงัสอง
ต่อสอง 

หญิงคนนั้นเร่ิมย ัว่ยวนใหท้่าใหท้างแก่ผม เม่ือผมปฏิเสธ เธอก็พดูเยาะเยย้ถากถางผมเป็นการ
ใหญ่ และหาวา่ ผมเป็น “กะเทย” ไม่รู้อะไรเก่ียวกบัผูห้ญิงเสียเลย ผมโกรธมากจึงไดพ้ิสูจน์ใหเ้ธอเห็นวา่
ผมมิไดเ้ป็นดงัท่ีเธอวา่เลย ผมไดก้ระท ากบัหญิงนั้นอยา่งท่ีชายพึงท าแก่หญิง ท่ีจริงผมไม่ไดรั้กผูห้ญิงคน
นั้นเลย ตรงขา้มผมเกลียดเธอมาก แต่ถา้ผมไม่พิสูจน์สมรรถภาพใหเ้ธอเห็นวา่ผมเป็นลูกชายจริง ๆ เธอก็
คงเท่ียวโฆษณาใหช้าวบา้นวา่ ผมเป็นคนไร้สมรรถภาพทางเพศ และไม่ใช่ลูกผูช้ายอยา่งสมบูรณ์ การดู
หม่ินลูกผูช้ายเช่นนั้นผมทนไม่ได ้ การท่ีผมท าอะไรไปนั้นก็เพราะผมไม่มีทางจะเลือกท าอยา่งอ่ืนได ้
และการท่ีกลวัจะถูกเยาะเยย้กมี็มากกวา่ความกลวัอยา่งอ่ืน อาจารยช่์วยอธิบายใหผ้มทราบทีเถิดวา่ ผม
ควรท าอยา่งไรจึงจะไดช่ื้อวา่เป็นลูกผูช้ายอยา่งสมบูรณ์ โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งร่วมรสทางเพศกบัหญิงใด ๆ 
เลย 

โดยความเคารพอยา่งสูง 
แฟรนซิส 
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เมือง................... 
6 มีนาคม....................... 

แฟรนซิสศิษย์ทีรั่ก 

ฉนัดีใจมาก ท่ีเธอไดเ้ปิดเผยเหตุผลของเธอใหฉ้นัรู้อยา่งหมดเปลือก แทจ้ริงแลว้เร่ืองของเธอ
ไม่ไดเ้ก่ียวกบัสุขภาพ หรือการเตรียมตวัส าหรับการสมรสเลยสาเหตุท่ีส าคญัก็คือ เธอกลวัการเยาะเยย้
มากกวา่กลวัอยา่งอ่ืน ฉะนั้นจึงท าใหง่้ายแก่การตอบปัญหาของเธอมากข้ึน 

เธอไม่ไดท้  าอยา่งท่ีผูช้ายควรท า แต่เธอไดป้ระพฤติและไดท้  าส่ิงท่ีน่าอปัยศอดสูแก่ตนเอง ผูช้าย
ท่ีแททุ้กคนยอ่มรู้จกัวา่เขาตอ้งการอะไร แลว้จึงตดัสินใจ และลงมือท าแต่การท่ีเธอฝืนใจตนเอง ปล่อย
ตวัใหค้ลอ้ยตามค าพดูของหญิงใจง่ายเช่นนั้น ยอ่มแสดงวา่เธอเป็นคนข้ีขลาดตาขาว การไปเท่ียวบา้น
ของเพื่อนในเวลาค ่าคืนนั้น แสดงวา่เธอไม่มีความฉลาดเยีย่งผูช้ายพึงมี เธอควรจะรู้ตวัก่อนแลว้วา่นัน่
เป็นอุบายดกัให้เธอตกหลุม และการสนทนากบัเพื่อนระหวา่งทางนั้นเธอก็ควรรู้ทนัทีแลว้วา่ เขาจะเล่น
ไม่ซ่ือกบัเธอ ฉะนั้นจึงขอแนะน าวา่ เพื่อนชนิดน้ีเธอไม่ควรคบคา้สมาคมกบัเขาอีกต่อไป นอกจากนั้น
ฤทธ์ิแอลกอฮอลย์งัท าใหป้ระสาทของเธอหมดการเหน่ียวร้ังตนเอง แลว้เพื่อนคนนั้น ก็จูงจมูกเธอเล่น
เหมือนกบัจูงจมูกควาย เธอจะเป็นคนกลา้หาญท่ีสุด ถา้ในขณะนั้นเธอไดรี้บหนีออกจากบา้นเลว ๆ 
อยา่งนั้น 

เธอไม่ไดท้  าตวัใหส้มกบัเป็นลูกผูช้ายเลย เพราะสัญชาตญาณของการเป็นลูกผูช้าย ไม่ควร
ปล่อยใหใ้ครจูงจมูกเล่นไดเ้ช่นนั้น ชายท่ีแทคื้อคนรู้จกัปกครอง และเป็นนายตวัเอง 

เม่ือคร้ังฉนัยงัเป็นหนุ่ม ๆ อยู ่ฉนัจ าไดว้า่หวัหนา้คณะอนุชนไดพ้าพวกเราปีนภูเขาสูง ๆ จนข้ึน
ไปถึงท่ีราบสูงและมีน ้าพุใสสะอาดพร้อมท่ีจะด่ืมไดท้นัที แต่หวัหนา้เตือนมิใหด่ื้มในทนัที เพราะ
ร่างกายยงัเหน่ือยและร้อนเกินไปหากด่ืมน ้าเยน็ ๆ เขา้ไปอาจเจบ็ป่วยได ้เขาใหร้ออีกคร่ึงชัว่โมงจึงจะให้
ด่ืมน ้า การรอคอยเช่นนั้นเป็นบทเรียนสอนใหฉ้นัรู้จกับงัคบัตนเอง 

ความใฝ่ฝันท่ีจะท าอะไร ๆ ใหส้มความปรารถนาทุกอยา่ง จะท าใหเ้ธอกลายเป็นคนอ่อนแอ 
และเกียจคร้าน เป็นมนุษยท่ี์ปราศจากกระดูกสันหลงัซ่ึงหญิงท่ีรู้จกัรับผิดชอบ จะไม่เคารพผูช้ายชนิดน้ี
เลย ถา้ผูห้ญิงโกรธเธอ เพราะเธอไม่สนองความตอ้งการของเขา ก็ควรปล่อยใหเ้ขาไปดีกวา่ เพราะหญิง
ประเภทน้ีไม่มีคุณค่าคู่ควรกบัเธอเลย กุลสตรีท่ีแทจ้ริง ยอ่มปรารถนาชายท่ีมีน ้าใจเป็นลูกผูช้ายจริง ๆ
เท่านั้น 

หากเธอตอ้งการพิสูจน์ให้เขาเห็นวา่ เธอเป็นผูช้ายจริง ๆ แลว้ ถา้ตอ้งพิสูจน์ใหเ้ขาเห็นวา่เธอ
เป็นผูท่ี้รู้จกับงัคบัใจตนเอง มิใช่คนประเภทท่ีไม่มี “บงัเหียน” เม่ือแต่งงานแลว้ เธอก็จ  าเป็นตอ้งรู้จกัการ
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บงัคบัในตนเองเช่น ในยามท่ีภรรยาของเธอเจบ็ป่วย หรือในยามท่ีภรรยามีเร่ืองทุกขร้์อนใจ หรือ
บางคร้ังเธอมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไกลจากบา้น เธอก็ตอ้งรู้จกัการอดกลั้นความตอ้งการประเภทน้ีไว ้
มีหลายคร้ังท่ีการผดิประเวณีเกิดข้ึน เน่ืองจากฝ่ายสามีมิไดฝึ้กฝนการบงัคบัใจตนเองตั้งแต่เน่ิน ๆ นัน่เอง 
ถา้เธอเตรียมตวัท่ีจะแต่งงานเธอจะตอ้งเรียนรู้จกัความอดกลั้น ไม่ใช่ปล่อยใหท้ าตามความตอ้งการทุก ๆ 
อยา่งไป เช่นเดียวกบัการเรียนขบัรถนั้น เม่ือเธอรู้จกัวธีิใชห้า้มลอ้ และรู้จกัการเขา้เกียร์แลว้ การเร่ง
น ้ามนัก็ยอ่มง่ายข้ึน 

ฉนัอธิบายใหเ้ธอทราบถึงการเก่ียวขอ้งระหวา่งความรักจากใจจริง กบัการบงัคบัใจในเร่ืองเพศ 
ซ่ึงฉนัไดเ้คยพดูใหเ้ธอฟังแลว้ในตอนตน้ ๆ แต่ก็อาจยากเกินกวา่ท่ีเธอจะเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ หากเธอ
รู้จกัการบงัคบัใจในเร่ืองเพศแลว้ เธอก็สามารถรักผูห้ญิงดว้ยน ้าใสใจจริงมากข้ึน และจะรู้จกัสังเกตวา่ 
ความรักของหญิงท่ีมีต่อชายนั้นอาจแสดงออกมาดว้ยการหวัเราะ กิริยาท่าทาง หรือค าพดูจา การอดกลั้น
เร่ืองเพศเปรียบเหมือนการดูแลตะเกียงน ้ามนัก๊าด หากไม่ระวงัไส้ใหพ้อควร เปลวไฟจะลุกโซน หลอด
ตะเกียงจะติดเขม่าด า แลว้ตะเกียงนั้นจะมืดและดบัไปในท่ีสุด ฉะนั้นแสงสวา่งของตะเกียงก็ข้ึนอยูก่บั
การรู้จกัการบงัคบัไส้ตะเกียง คือหมุนข้ึนหรือลงใหพ้อเหมาะ ท านองเดียวกนั ความรักก็ตอ้งอาศยัการ
ควบคุมความปรารถนาเร่ืองเพศดว้ย 

โดยเหตุน้ีเองผูช้ายไม่วา่หนุ่มหรือแก่ จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัควบคุมความปรารถนาของตน ทั้งน้ี
ไม่ใช่เพราะความตอ้งการในเร่ืองเพศเป็นของชัว่ร้าย แต่ถา้เขาไม่สามารถควบคุมความปรารถนาใน
เร่ืองเพศไวไ้ด ้ ผูน้ั้นจะมองเห็นแสงสวา่งของความรักไม่ได ้ ทั้งตวับุคคลผูน้ั้น และภรรยาของเขาจะไม่
รู้จกัความรักท่ีสมบูรณ์เลย ศิลปะของความรักก็เหมือนกบัศิลปะแขนงอ่ืน ๆ คือจะท าโดยปราศจาก
หลกัการณ์ไม่ได ้ชายรู้จกับงัคบัใจตนเองเท่านั้นจึงจะเป็นชายท่ีแทจ้ริง 

เธอก็คงจะพดูวา่ “การมีน ้าใจเป็นชายจริง ๆ นั้นไม่ใช่ของง่ายนกั” ถูกแลว้ไม่ใช่ของง่าย และ
เป็นของยากท่ีสุดดว้ย เพราะเป็นการยากอยา่งยิง่ ท่ีจะหกัหา้มความปรารถนาของตนเอง และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ตอ้งไม่หาทางออกตามอ าเภอใจของตน อน่ึงหากวา่เธอพา่ยแพต่้อการทดลองจนพลั้งพลาด 
ปล่อยใหค้วามปรารถนาเกินขอบเขต ก็อยา่เพิ่งคิดวา่เธอเป็นผูมี้นิสัยเลวและผดิปกติวิสัยมนุษยน์กั หรือ
ควรถูกลงโทษอยา่งหนกั แต่เธอจะตอ้งเขา้ใจอยา่งน้ีวา่ อนัสัญชาตญาณแห่งการรู้จกัร่วมเพศเป็น
อุปกรณ์ชนิดหน่ึงของชีวิต ท่ีมนุษยช์ายหญิงจะมีความสัมพนัธ์ต่อกนั เม่ือเธอใชก้ารร่วมเพศผดิ เธอก็ไม่
มีความสุขแท ้และเป็นผูพ้า่ยแพอ้ยา่งน่าอบัอาย 

แต่เธออาจแยง้วา่ “ความใคร่มีอ านาจเกินก าลงัท่ีผมจะทนได”้ นัน่อาจเป็นความจริง แต่อะไร
เล่าน่ีเป็นเหตุให้เธอไม่สามารถบงัคบัความใคร่ของตนเองได ้ ทั้งน้ีก็เพราะเธอนึกแต่วา่ เธอเป็นนาย
ตวัเองได ้ ทั้งน้ีก็เพราะเธอนึกแต่วา่ เธอเป็นนายตวัเอง แต่เธอควรทราบต่อไปอีกวา่ ร่างกายของเธอนั้น
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ไม่ใช่สมบติัของตวัเองแต่เป็นสมบติัของพระเจา้โดยตรง ความสามารถของเธอก็ดี ตลอดจนทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีเธอมีอยู ่ ลว้นแต่เป็นทรัพยส์มบติัของพระเจา้ทั้งส้ิน แต่ส่ิงเหล่าน้ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เธอ ก็
เพื่อใหเ้ธอเอาไวใ้ชอ้  านวยความสุขใหแ้ก่เพื่อนมนุษย ์ ไม่ใช่มีไวเ้พื่อความสุขของเธอคนเดียวเท่านั้น 
ความสามารถทางเพศก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง ท่ีพระเจา้ไดป้ระทานไวแ้ก่ชายก็เพื่อจะใหเ้กิดความสุขแก่หญิง 
ผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกไวใ้ห้เป็นภรรยาของเธอ อยา่พร่าเกียรติของภรรยาดว้ยความใคร่ต่อหญิงอ่ืน 

ความสามารถในตวัเธอมีหลายอยา่ง เธอควรใชค้วามสามารถเหล่านั้นในการช่วยคริสตจกัร 
ช่วยเหลือครอบครัว และช่วยเหลือประเทศชาติ สุขภาพทางสมอง และร่างกายของเธอเป็นของท่ีพึง
สงวน หากเธอถูกเพื่อนชัว่ชวนไปท าลายตวัเอง ก็เป็นท่ีน่าเสียดายยิง่นกัฉะนั้นจงหลีกหนีจากเพื่อนเลว 
ๆ งดเวน้การอ่านหนงัสือหรือดูภาพยนตท่ี์เลว ๆ อยา่นัง่ฝันใจลอยเพราะไม่เกิดประโยชน์ อยา่เกียจ
คร้าน อยา่กินมากเกินไป อยา่ด่ืมเบียร์หรือเหลา้ จงตั้งหนา้ตั้งตาท างาน หรือออกก าลงักายตามสมควร 
จะช่วยใหเ้ลิกหมกมุ่นคิดทางเพศไดม้าก จงสนใจกบังานศิลปะ และการท างานหนกัจะเป็นการเตรียมตวั
ใหเ้ธอรับหนา้ท่ีการงานในอนาคตไดดี้ จงเตรียมตวัในการสอบดว้ยการศึกษาคน้ควา้อยา่ง
ขยนัหมัน่เพียร การท่องเท่ียวดูภูมิประเทศของชาวบา้นเมือง จะท าให้รู้เห็นเหตุการณ์ของโลก และท า
ใหเ้ธอคลายความปรารถนาในเร่ืองเพศไดม้าก นอกจากนั้นยงัเป็นการสอนให้รู้จกัใชพ้ละก าลงัและ
ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง แทนท่ีจะหมกมุ่นทางเพศแต่อยา่งเดียว 

แต่เธอจะเอาชนะส่ิงเหล่าน้ีโดยล าพงัตนเองนั้น ดูออกจะเกินก าลงัไป ถูกแลว้ ฉนัอยากเป็น
เพื่อนแนะน าเธอหลายอยา่ง แต่เพื่อนท่ีประเสริฐท่ีสุดของเธอคือ องคพ์ระเยซูคริสต ์

ส าหรับเร่ืองท่ีเธอกลวัจะถูกเยาะเยย้นั้น พระเยซูคริสตเ์องเคยทรงทุกเยาะเยย้มามากกวา่เธอมาก
นกั พระองคท์รงทนต่อการเยาะเยย้ก็เพื่อเธอจะไดร้อดพน้บาป พระเยซูทรงสู้ทนถึงขนาดยอมถูกตบ
พระพกัตร์ และถูกถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์ แลว้เหตุใดเธอจึงตอ้งกลวัอาย เพราะค าเยาะเยย้ของหญิงเลว 
ๆ เช่นนั้น? 

พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่ีจะบนัดาลใหเ้ธอเป็นลูกผูช้ายไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
ดว้ยความรักในพระคริสต์ 
โทรบิช 
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ต าบล.............. 
12 มีนาคม............. 

เรียนอาจารย์ทีเ่คารพ 

จดหมายฉบบัสุดทา้ยของท่านอาจารย ์ ตีถูกหวัผมอยา่งจงัเลยครับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผมกลวั
หญิงนั้นเยาะเยย้ผมมากเกินไปก็ได ้เลยถือเป็นขอ้แกต้วักลบเกล่ือนนิสัยชัว่ของผมอยา่งนั้นเอง 

แต่ท่านอาจารยค์รับ การท่ีผมจะสมรสกบัหญิงท่ีมีอวยัวะเพศไม่พอเหมาะกนั จะไม่เกิดความ
ยุง่ยากหรือครับ? ผมคิดวา่ถา้ไดท้ดลองอยูด่ว้ยกนัก่อน เม่ือเห็นวา่เหมาะจึงค่อยแต่งงานกนั ไม่ดีกวา่การ
ท่ีแต่งงานกนัก่อนแลว้ก็เลิกร้างกนั เพราะไม่มีบุตรหรือ? 

ผมหวงัวา่ ท่านอาจารยค์งไม่ร าคาญท่ีผมถามซอกแซกเช่นน้ี ผมก าลงัฟังค าตอบดว้ยความ
กระหายอยา่งยิง่ครับ 

โดยความเคารพ 
แฟรนซิส 
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เมือง............... 
22 มีนาคม.................. 

แฟรนซิสศิษย์รัก 

ปัญหาในจดหมายฉบบัล่าสุดของเธอท าใหฉ้นัจ าเป็นตอ้งตอบ เพราะเธอยงัเขา้ใจผิดอยูห่ลาย
ประการ และฉนัจะพยายามตอบใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีฉนัจะท าได ้

คนหนุ่มจ านวนมากนกัเขา้ใจผดิ คิดวา่ความสุขของการแต่งงานข้ึนอยูก่บัอวยัวะเพศแต่อยา่ง
เดียว แต่ฉนัขอบอกใหเ้ธอทราบวา่ ความยุง่ยากของการสมรสนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะการไม่สมดุลยก์นั
ของอวยัวะเพศเท่านั้น สมยัน้ีศลัยแพทยส์ามารถขจดัปัญหาน้ีไดอ้ยา่งมากมาย และนอกจากนั้น 
ตามปกติอวยัวะเพศของชายหญิงท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตข้ึนส าหรับมนุษยน์ั้น มีคุณสมบติั และมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถกลมกลืนกนัไดอ้ยา่งดีตามกฎของธรรมชาติ แต่มนุษยจ์  าพวกบา้ตณัหา และ
พวกท่ีมีจิตถาวรจิตคอยระแวงและพยายามหาขอ้แกต้วั เพื่อจะบ าบดัความใคร่ของตนในทางโสมม
เท่านั้น จึงมีเร่ืองยุง่ยากเก่ียวกบัอวยัวะเพศ 

เป็นความคิดท่ีโง่เขลาอยา่งยิง่ ท่ีจะหลบันอนกบัหญิงใด ๆ เพื่อรู้จกัวา่ผูห้ญิงเป็นคนอยา่งไร 
สมมุติวา่หญิงคนนั้นเป็นนอ้งสาวของเธอ เธอจะตอ้งการใหช้ายหนุ่มอ่ืน ๆ มาทดลองก่อนไหมเล่า? 
และเธอจะใชห้ญิงคนหน่ึงมาเปรียบเทียบกบัหญิงอีกคนนั้นไม่ได ้ เพราะหญิงแต่ละคนมีความแตกต่าง
กนัทั้งร่างกายและจิตใจ 

การหลบซ่อนร่วมประเวณีกบัหญิง ชัว่ระยะเวลาอนัสั้นเพียงไม่ก่ีนาที จะไม่ช่วยใหเ้ธอรู้จกั
หญิงผูน้ั้นเท่าใดเลย ไม่วา่จะเก่ียวกบัร่างกายหรือจิตใจ ชายจะไม่รู้จกัใจของหญิงจนกวา่เขาจะได้
แต่งงานกนัและสมสู่กนัฉนัสามีภรรยาเท่านั้น ดูพระธรรมปฐมกาล 4.1 “ฝ่ายชายนั้น ได้สมสู่อยู่กับฮาวา
ภรรยาของเขา” 

ถูกแลว้การแต่งงาน ออกจะเป็นการเส่ียงอยูม่ากเพราะเราไม่รู้จะเป็นคนดีคนเลวปานใด แต่ถา้
เธอมอบอนาคตไวก้บัพระเจา้ และยดึพระเจา้เป็นหลกั เป็นมาตรฐานของการด าเนินชีวิต เม่ือนั้นพระเจา้
จะทรงอวยพรใหแ้ก่เธอและช่วยเหลือเธอทุกวธีิทาง ถึงอยา่งไรก็ตาม การเส่ียงเช่นนั้น ก็ไม่ถึงกบัตอ้ง
หวาดกลวัเหมือนกบัภาพท่ีเธอวาดไว ้และเหนือส่ิงอ่ืนใด เธอเขา้ใจผดิในเร่ืองอวยัวะเพศของหญิงท่ีอาจ
ไมส่มดุลยก์บัของเธอ ฉนัคิดวา่เธอผดิอยา่งแน่นอน เพราะไม่ปรากฎวา่มีแพทยค์นใดยนืยนัในเร่ืองน้ีแม้
สักรายเดียว และไม่มีสามีคนใดปรารภเร่ืองน้ีกบัแพทยเ์ลย เร่ืองราวท่ีเธอไดรั้บทราบก็ปราศจากมูลฐาน 
เป็นความคิดท่ีปราศจากขอ้เทจ็จริงเป็นความคิดของมาร เพื่อยยุงใหเ้ธอท าตามใจปรารถนาของมนั 
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บดัน้ีมาถึงวาระท่ีเราตอ้งพดูเร่ืองความรู้สึกนึกคิดของหญิง เท่าท่ีเราพดูกนัมาจนถึงเด๋ียวน้ี เรา
พดูกนัเฉพาะความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายชายเท่านั้น แทจ้ริงแลว้หญิงเป็นฝ่ายท่ีตอ้งคิดมาก ในเร่ืองร่วมรส
ทางเพศกบัชายคนแรกท่ีเธอสละพรหมจารีใหแ้ก่เขา หญิงท่ีไดร่้วมรสกบัชายคนแรกในชีวติของเธอนั้น 
เธอจะลืมเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ไดเ้ลย แมว้า่จะเกลียดชายผูน้ั้นแลว้เลิกร้างกนั แต่งงานใหม่กบัชายท่ีเธอรัก
ก็ตาม เธอก็ไม่อาจลืมชายคนแรกท่ีไดพ้ร่าพรหมจรรยข์องเธอไปไดเ้ลย และท านองเดียวกนัชายหนุ่มท่ี
ไดร่้วมรสกบัหญิงคนแรกในชีวติของเขา ชายนั้นจะลืมเหตุการณ์ส าคญัท่ีสุดในชีวติของเขาไม่ได้
เช่นเดียวกนั 

มีบ่อยคร้ังท่ีฝ่ายหญิงไม่รู้เร่ืองการร่วมเพศมาก่อนเลย เพราะฉะนั้นจ าเป็น ท่ีฝ่ายชายจะตอ้งรู้จกั
การเหน่ียวร้ังใจ เพื่อประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ชายจะตอ้งรับผิดชอบต่อฝ่ายหญิง ในสายพระเนตร
ของพระเจา้ในเร่ืองน้ี 

เธอคงเห็นแลว้วา่ การรู้จกัเคารพความเป็นพรหมจารีของหญิงนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ประเพณี
โบราณท่ีสืบต่อ ๆ กนัมาเท่านั้น แต่กฎธรรมชาติของหญิงก็เรียกร้องความเป็นธรรมในขอ้น้ีดว้ย 

ชายจะตอ้งพิจารณา และรับผดิชอบต่อพรหมจารีของหญิงดว้ย หากฝ่ายชายรู้แน่นอนวา่
ประสบการณ์ร่วมเพศเป็นอนัตรายต่อหญิงท่ีตนรัก ฝ่ายชายก็ตอ้งรู้จกัการบงัคบัความใคร่ของตนไว ้ มิ
ใหก้ระท าอะไรเกินขอบเขต แมโ้อกาสจะเปิดช่องทางใหก้ระท าก็ตาม หรือยิง่กวา่นั้นฝ่ายหญิงอาจเป็น
ฝ่ายย ัว่ยวน ชวนใหช้ายกระท าการผดินอกลู่นอกทางก็ดี แต่ฝ่ายชายจะตอ้งรู้จกับงัคบัตนเองเสมอจึงจะ
นบัวา่เป็นชายท่ีชนะใจตนเอง 

พระเยซูทรงสอนวา่ “จงรักเพื่อนบา้นของท่านเหมือนรักตนเอง” แต่เราจะรักเพื่อนบา้นจริง ๆ 
ไม่ไดถ้า้เราไม่รักพระเจา้เป็นอนัดบัแรกในชีวิต และการรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเองน้ี กินความหมาย
รวมไปถึงการไม่ล่วงเกินสิทธิของหญิงก่อนการสมรสดว้ย 

แต่ชายหนุ่มหลายคนท่ีทราบความจริงขอ้น้ีดี ก็ยงัอยากทดลองกบัหญิงท่ีชอบประพฤติตวัเช่นน้ี
อยู ่ และคิดวา่คงไม่เป็นไร หากเธอปล่อยตวัปล่อยใจร่วมรสกบัผูห้ญิงท่ีเธอไม่ประสงคจ์ะแต่งงานดว้ย 
เธอก็จะพบกบัประสบการณ์ท่ีหลอกลวงตนเอง เพราะเธอไม่ไดห้ญิงท่ีจะมาร่วมชีวติกบัเธอ แต่เธอกลบั
ไดห้ญิงโสเภณีแทน การท่ีเธอหลอกลวงตนเองน่ีแหละ ต่อมาจะกลายเป็นนิสัยยุง่ยากท่ีแกไ้ม่หายใน
ชีวติสมรส 

นกัปราชญท์่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “หากเธอไดร่้วมรสกบัหญิงท่ีมีคุณค่าแก่ตวัเธอก่อนแต่งงาน 
เธอก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูท้  าลายหญิงคนนั้น แต่ถา้หากเธอร่วมรสกบัหญิงท่ีไร้คุณค่าส าหรับเธอ ก็เท่ากบัวา่ 
เธอท าลายตวัเอง” 
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สมยัโบราณ การลกัลอบไดเ้สียกนัก่อนแต่งงาน ตอ้งไดรั้บโทษอยา่งรุนแรงจากสังคม ฉนัเกรง
วา่บรรพบุรุษของเธอคงไม่ไดส้อนในเร่ืองน้ีใหแ้ก่เธอ พระประสงคข์องพระเจา้ยอ่มดี บริสุทธ์ิ และ
ถูกตอ้งเสมอ พระเจา้ทรงรู้ถึงวธีิสร้างความสุขใหแ้ก่เธอดีกวา่ตวัเธอเอง พระองคไ์ม่ไดท้รงกลอกลวง
เธอเลย ในการท่ีพระองคป์ระสงคจ์ะใหเ้ธอมีภรรยาเพียงคนเดียว 

โดยเหตุน้ีเองจึงเป็นการไม่สมควรท่ีเธอจะร่วมรสกบัหญิงท่ีจะเป็นภรรยาของเธอ ก่อนท่ีพระ
เจา้จะพระราชทานใหจ้ากพระหตัถข์องพระองคใ์นวนัสมรส และไม่ควรร่วมรสกบัหญิงอ่ืนเลย 

ชายหนุ่มทัว่โลกต่างก็ปรารถนา ท่ีจะแต่งงานกบัหญิงสาวพรหมจารีดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่ใน
ขณะเดียวกนัต่างก็ใคร่ท่ีจะทดลอง “ชิม” หญิงอ่ืนเสียก่อนเสมอ เธอเห็นหรือยงัวา่ เธอปฏิบติัขดัแยง้กบั
ความตอ้งการของเธอเอง เธอจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ เม่ือเธอไดท้ดลองคู่รักของคนอ่ืนแลว้ คู่รักของเธอจะไม่
มีใครอยากทดลองชิมเสียก่อนบา้ง 

ฉนัเคยแปลกใจอยูเ่สมอวา่ เหตุใดสามีภรรยาหลายคู่จึงไม่สามารถใหก้ าเนิดบุตรธิดาได ้ แต่
สาเหตุส าคญัอยา่งหน่ึงเท่าท่ีฉนัรู้ก็คือ คนหนุ่มสาวมกันิยมร่วมรสกนัก่อนแต่งงาน ซ่ึงเป็นเหตุให้
กามโรคมีโอกาสแพร่เช้ือโรคไปสู่หนุ่ม ๆ สาว ๆ มากข้ึน เช้ือโรคเขา้ไปท าลายรังไข่ หรือไม่ท าลายท่อ
น าเช้ืออสุจิของฝ่ายชายจนหมดความสามารถท่ีจะมีบุตร บางท่ีแพทยส์มยัใหม่อาจช่วยไดบ้า้งแต่ก็ไม่ใช่
ทุกราย และไม่แน่นอนเสมอไป 

ตามปกติหญิงจะตั้งครรภไ์ด ้ ก็ต่อเม่ือไข่ของหญิงเคล่ือนตวัออกจากรังไข่ และไดผ้สมกบัเช้ือ
ของชาย ในระหวา่ง วนัท่ีสิบเกา้ถึงวนัท่ีสิบส่ีก่อนระยะรอบประจ าเดือนของหญิง ช่วงเวลาระยะน้ีจึง
เป็นเวลาท่ีเหมาะส าหรับการฟักตวัของไข่ใหก้ าเนิดเป็นตวั แต่ก็อีกนัน่แหล่ะ หญิงแต่ละคนยอ่มมี
ลกัษณะแตกต่างกนั และเธอจะทราบภาวะเช่นนั้น ไดก้็ต่อเม่ือเธอไดอ้ยูก่บัภรรยาของเธอเป็นเวลานาน 
ๆ แต่การท่ีเธอจะทดลองก่อนแต่งงานชัว่ประเด๋ียวหน่ึงนั้น เธอจะไม่มีโอกาสทราบไดเ้ลย 

เม่ือเธอทราบระยะเวลา แห่งความหมุนเวยีนในรอบเดือนของภรรยาแลว้เธอก็อาจ “ปรับปรุง” 
ระยะเวลาของการมีบุตรไดต้ามความตอ้งการ ท าใหส้ามารถหลีกเล่ียงการมีบุตรถ่ีเกินไปได ้ โดยเหตุน้ี
พระเจา้จึงไม่มีพระประสงคจ์ะใหผู้ช้ายงดเวน้การ “อยูร่่วม” กบัภรรยาตลอดปีตลอดชาติ แมว้า่การรู้
ก าหนดเวลางดเวน้การร่วมประเวณีกบัภรรยาในระยะไข่สุกเช่นน้ี จะไม่ใช่มาตรการในอนัท่ีจะป้องกนั
การมีบุตร ไดอ้ยา่งเด็ดขาด แต่ก็มีส่วนช่วยไม่ใหภ้รรยาตั้งครรภถ่ี์เกินไปไดม้าก แต่ไม่วา่ชายไม่
ปรารถนาท่ีจะมีบุตรมาก หรือปรารถนาท่ีจะมีบุตรก็ตาม เขาก็ไม่ควรมีภรรยามากกวา่หน่ึงคน แมน้นุษย์
จะมีความรู้ความสามารถ และมียาและเคร่ืองมือท่ีจะช่วยเหลือหลายประการก็ตาม แต่เด็กท่ีเกิดมาก็
ยงัคงเป็นของประเสริฐซ่ึงพระเจา้ประทานใหแ้ก่พ่อแม่อยูน่ัน่เอง ถา้พระเจา้ยงัไม่ประทานบุตรธิดาให้
เลย ก็อยา่เพิ่งคิดวา่การมีบุตรเป็นยอดปรารถนาของการแต่งงานเท่านั้น การมีชีวติร่วมกนัระหวา่งสามี
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และภรรยา มีความหมายอยา่งลึกซ้ึงในตวัของมนัเอง และไม่เก่ียวกบัปัญหาการมีบุตร แมคู้่สมรสจะไร้
บุตร เขาทั้งสองควรทราบวา่พระเจา้ทรงมีแผนการอ่ืนส าหรับเขา เช่นอาจมีความช่ืนชมยนิดีต่อการ
อุปถมัภบุ์ตรบุญธรรมก็ได ้ฉนัรู้จกัสามีภรรยาหลายคู่ท่ีไม่มีบุตร แต่ไดเ้ล้ียงบุตรบุญธรรม ซ่ึงพระเจา้ได้
อวยพรใหเ้ขามีความสุขมาก 

มีหญิงหลายคนกลวัการแต่งงาน เพราะหวัน่เกรงวา่หากตนเป็นหมนัไม่อาจมีบุตรได ้ สามีจะ
หนัไปสนใจกบัหญิงอ่ืนแทน บางทีความกลวัวา่จะไม่มีบุตร ก็อาจเป็นเหตุใหเ้ขาไม่สามารถมีบุตรได้
จริง ๆ โดยเหตุน้ีเธอควรท าใหคู้่รักของเธอรู้วา่ เธอรักเขาเสมอไม่วา่เขาจะมีบุตรหรือไม่ 

ในวนัสมรส เธอจะตอ้งสัญญากบัพระเจา้เพื่อภรรยาของเธอวา่อยา่งน้ี 
“ขา้พเจา้นาย.... จะรับนางสาว..... ไวเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ และตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ขา้พเจา้

จะรักทนุทนอม ใหเ้กียรติ ใหค้วามสุข และปกปักรักษาหญิงผูน้ี้อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ไม่วา่ยามเม่ือ
เขาสุขสบายหรือยามเจบ็ป่วย ไม่วา่ยามเม่ือเราร ่ ารวย หรือยากจน ขา้พเจา้จะรักเขาและถนอมเขาไวด้งั
ดวงใจ จนกวา่จะตายจากกนั 

การตดัสินใจ ท่ีจะเลือกภรรยามีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสองรองลงมาจากการตดัสินใจรับเช่ือ
พระเยซู วา่เป็นพระผูไ้ถ่บาปของตน ขอใหพ้ระเจา้จงน าชีวติของเธอ 

โดยความรักในพระคริสต ์
จากครูของเธอ 
โทรบิช 
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ต าบล.................. 
4 เมษายน.................... 

เรียนท่านอาจารย์ทีเ่คารพ 

ค าสอนของอาจารย ์ ในจดหมายฉบบัท่ีแลว้นั้นลว้นแต่เป็นความรู้ใหม่ส าหรับชีวติของผมจริง 
ๆ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่ การท่ีจะร่วมรสกบัหญิงท่ีเขาเชิญชวนผมนั้น จะเป็นการท าผดิต่อฝ่ายหญิง 
ผมยงันึกแต่วา่การท่ีผมท าเช่นนั้น เป็นการท าใหห้ญิงนั้นพอใจมากกวา่ 

เหตุใดหนอเม่ือก่อน ๆ น้ี จึงไม่เคยมีใครบอกผมเลย คุณพอ่และคุณแม่และครูอาจารยก์็ไม่เคยมี
ใครบอกผม ผมจ าไดว้า่คร้ังหน่ึงเม่ือผมเป็นเด็กอยู ่ มีอาจารยค์นหน่ึงสอนเร่ืองการท าผดิประเวณี ผมไม่
เขา้ใจวา่ การท าผดิประเวณีคืออะไร ผมจึงไปถามคุณพอ่ แต่น่าเสียดายท่ีคุณพ่อของผมไม่ไดส้อนผมเลย
ในเร่ืองน้ี กลบัหาวา่ผมถามในส่ิงท่ีไม่สมควร เลยถูกตีแทนการอธิบายและตอบค าถามของผม 

เด๋ียวน้ี ผมไดรั้บการลงโทษในเร่ืองท่ีไม่มีใครเลยสอนผมมาก่อน และผมถูกคริสตจกัร
ภาคทณัฑ ์ หลงัจากท่ีถูกภาคทณัฑไ์วค้รบหกเดือนแลว้ ผมก็ยงัสงสัยวา่พระเจา้จะทรงยกโทษใหผ้ม
หรือไม่ ผมทราบแลว้วา่ การท่ีผมรีบร้อนไดเ้สียกบัหญิงท่ีเปิดโอกาสใหผ้มนั้น ไม่ไดช่้วยใหผ้มเขา้ใจ
ผูห้ญิงดีข้ึนเลย แต่อาจารยส์อนวา่การแต่งงานกบัหญิงใดจะตอ้งรู้จกัเลือกหญิงท่ีดี แต่ผมจะไปรู้จกัหญิง
ท่ีดีไดอ้ยา่งไร สถานท่ีแห่งใดบา้งท่ีผมควรไป และไม่ควรไป ส าหรับการเตน้ร า อาจารยคิ์ดวา่เป็นการ
สมควรหรือไม่ ท าไมผูห้ญิงจึงมกัคิดวา่ การท่ีมีผูช้ายมาเก่ียวขอ้งกบัเธอ เขาจะมาเก่ียวขอ้งในเร่ืองเพศ
เท่านั้น 

ประการสุดทา้ยท่ีท่านอาจารยบ์อกวา่ การสัมพนัธ์กบัหญิงทางกายเท่านั้น ไม่พอท่ีจะช่วยให้
รู้จกัเลือกหญิงท่ีดีได ้ ถา้อยา่งนั้นจะมีอะไรเป็นเคร่ืองช่วยแนะแนวในการเลือกหญิงบา้ง และผมจะรู้ได้
อยา่งไรวา่ ผมรักเขาและเขาก็รักผมอยา่งแทจ้ริง 

ผมไม่มีอะไรจะเล่าใหอ้าจารยฟั์ง นอกจากจะถามและขอค าอธิบายจากอาจารยเ์ท่านั้น หวงัวา่
ท่านอาจารยค์งไม่หมดความอดทนกบัผมนะครับ 

โดยความเคารพ 
แฟรนซิส 
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เมือง............ 
15 เมษายน.................. 

แฟรนซิสศิษย์รัก 

เธอพดูถูกแลว้ท่ีวา่ จ  าเป็นตอ้งรู้จกัคุน้เคยกบัหญิงมาก ๆ เสียก่อนแลว้จึงจะเลือกไดไ้ม่ผดิ แต่
เธอก็รู้อยูแ่ลว้วา่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวพื้นเมืองท่ีน้ียงัคงเขม้งวดตามแบบโบราณอยู ่ยาก
แก่การท่ีจะปฏิบติัเช่นนั้นได ้ พวกเขาไม่ยอมรับในเร่ืองความรักของคริสเตียน ไม่ยอมเขา้ใจวา่ในการ
สมรสกนันั้น ชายและหญิงตอ้งมีความรักใคร่ใหแ้ก่กนั และมีอิสระเสรีในการเลือกคู่ครอง ดว้ยเหตุน้ี
เอง ในสมยัก่อนจึงมีการสมรสแบบ “คลุมถุงชน” กนัมาก บิดามารดามกัจะเขม้งวดกวดขนัในเร่ืองน้ี
อยา่งเคร่งครัด เขามกัจะหมั้นหมายคู่ชีวติใหแ้ก่บุตรของเขา นบัตั้งแต่แรกเกิด หรือก่อนเกิดเสียดว้ยซ ้ า 

เร่ืองประเพณี “คลุมถุงชน” น้ี ก าลงัจะค่อย ๆ หมดไป ฉนัเช่ือวา่ถึงวาระแลว้ ท่ีคนยคุน้ีจะเร่ิม
กา้วไปสู่ประเพณีใหม่ ซ่ึงสามารถท าใหคู้่ผวัตวัเมียมีความสุขในการครองเรือน ดว้ยความสมคัรใจของ
แต่ฝ่าย โดยการจดัใหห้ญิงชายมีโอกาสพบปะสังสรรคก์นัมากข้ึน ในวธีิท่ีไม่เป็นภยัต่อทางเพศ เพื่อให้
เขาไดมี้โอกาสศึกษาชีวติรู้จกัเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั เช่นท่ีคริสตจกัร ท่ีโรงเรียนสหศึกษา ในการ
อบรมเยาวชน ค่ายบริการระหวา่งปิดภาคเรียน และวธีิอ่ืน ๆ อีก ในอนัท่ีจะช่วยใหช้ายหญิงรู้จกักนัมาก
ข้ึน เป็นการสมควรท่ีคริสตจกัรจะเอาใจใส่และแนะแนวการครองเรือนแก่เยาวชนทั้งท่ีอยูใ่นเมือง และ
ในหมู่บา้นทัว่ ๆ ไป โดยตั้งศูนยอ์บรมเยาวชน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ดีกวา่ท่ีเทศนาเร่ืองการท าผิด
ประเวณีแต่อยา่งเดียว 

ค าถามท่ีวา่สถานท่ีแห่งใดท่ีเธอควรไป และไม่ควรไปนั้น ขอ้น้ีจะใหค้  าตอบท่ีแน่นอนตายตวั
ลงไปไม่ได ้ เพราะตอ้งแลว้เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่นเร่ืองการเตน้ร าและร าวง เธอจะตอ้ง
ใชก้ารวนิิจฉยัของเธอเองวา่ควรไป หรือไม่ควรประการใด ทั้งน้ีจะตอ้งมองให้เห็นถึงผลของการนั้น ๆ 
วา่ จะเป็นอนัตราย หรือเป็นทางน าเราไปสู่ภยัอนัตรายหรือไม่ ส่ิงใดท่ีเม่ือเราท าแลว้จะเป็นบ่วงผกูมดั
ตวัเรามิใหด้ิ้นหลุด ก็จงหลีกเล่ียงเสีย นายต ารวจชั้นผูใ้หญ่ชาวต่างประเทศผูห้น่ึงกล่าววา่ “การเตน้ร าคือ
การเร้าอารมณ์ทางเพศ และเป็นตน้เหตุแห่งการเกิดอาชญากรรม” 

จงพดูกบัตวัเธอเองอยา่งน้ีก็แลว้กนัวา่ “ฉนัจะไม่ไปในท่ี ๆ ฉนัไม่อยากใหค้นท่ีฉนัรักและนบั
ถือมากท่ีสุดเห็นฉนัเขา้ไป” 

การท าความรู้จกักบัมิตรสหาย วธีิท่ีปลอดภยัก็คือการรู้จกักนัเป็นหมู่เป็นคณะ ทั้งชายทั้งหญิง
ปะปนกนัคราวละหลาย ๆ คนพร้อม ๆ กนั ไม่ใช่แยกกนัเป็นคู่ ๆ จงเก็บความปฏิพทัธ์ของเธอไวส้ าหรับ
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คู่รักของเธอเท่านั้น และความรักท่ีแท ้ยอ่มไม่ท าส่ิงท่ีน่าอบัอายขายหนา้มาสู่คนท่ีตนรัก ระวงัอยา่ใชมื้อ
จบัหรือแตะตอ้งหญิงในทางท่ีไม่สมควรจงระวงัรักษาการใชมื้อใหส้ะอาดในเร่ืองน้ี 

การท่ีหญิงโดยมากมกัตั้งขอ้สงสัยไวก่้อนวา่ ถา้อยูก่บัชายตามล าพงั ชายนั้นมกัไม่ซ่ือและ
ซุกซนกบัตวัเสมอเพราะวา่ชายหนุ่มประเภทท่ีกล่าวน้ีไม่เขา้ใจ และมองไม่เห็นเหตุผลอ่ืนใด ในการพบ
กบัหญิงสาวตามล าพงั นอกจากเพื่อความสัมพนัธ์ทางเพศ ฉะนั้นการท่ีเธอจะท าให้หญิงสาวไวว้างใจ
เธอได ้ เธอจะตอ้งไม่ประพฤติในทางท่ีไม่เหมาะไม่ควรดงัท่ีวา่น้ี ฉนัคิดวา่ถา้เธอเป็นคนดีพอ แมห้ญิงท่ี
ไม่เคยสนใจกบัชายนกั ก็คงไม่รังเกียจในการท่ีคบหากบัเธอ ซ่ึงยอ่มเป็นหนทางท่ีเธอจะท าตนใหเ้ป็นท่ี
เช่ือถือ และเอาชนะจิตใจเขาไดใ้นท่ีสุด 

ถูกตอ้ง วนัหน่ึงเธอจะตอ้งเลือกคู่ครองซ่ึงเธอจะเลือกแบบสุ่มส่ีสุ่มหา้ไม่ได ้ เพราะเม่ือแต่งงาน
แลว้จะหยา่ร้างกนัไม่ได ้ พระเจา้ทรงประสงคท่ี์จะใหก้ารสมรสอยูกิ่นร่วมกนัดว้ยความสุขไม่มีการหยา่
ร้างหรือพรากจากกนั เวน้ไวแ้ต่ความตายเท่านั้น พระเยซูตรัสวา่ “เขาทั้งสองจะไม่เป็นสองต่อไป แต่จะ
เป็นเลือดเน้ืออนัเดียวกนั” “เหตุฉะนั้นซ่ึงพระเจา้ไดผ้กูพนักนัแลว้ อยา่ใหม้นุษยท์  าให้พรากจากกนัเลย 

เพื่อเป็นการแนะแนวในการเลือกคู่ ฉนัขอแนะน าเธอดงัน้ี 
1. ประการแรก คือเร่ืองความเช่ือ จากจดหมายฉบบัท่ีแลว้ของเธอ ท าใหท้ราบวา่การอภยัโทษมี

ความหมายต่อชีวิตของเธอมาก นัน่หมายความวา่เธอจะมีชีวติอยูโ่ดยปราศจากพระเยซูไม่ได ้ ฉะนั้น
ค าถามแรกท่ีเธอจะใชใ้นการเลือกคู่ครองควรเป็นดงัน้ี “หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียนหรือไม่” “ขา้พเจา้จะ
ร่วมใจอธิษฐานกบัหญิงคนนั้นไดห้รือไม่” หากหญิงท่ีเธอรักนั้น มิไดมี้ชีวิตในพระคริสตเ์ช่นเดียวกบั
เธอแลว้ ฉนัก็ไม่ทราบวา่เธอจะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเขาไดอ้ยา่งไร ฉนัเช่ือวา่เธอคงไม่ตอ้งการแต่งงาน
กบัหญิงท่ีมีความรักของพระเยซูคริสตเ์ป็นแน่ ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ในหลกัความเช่ือเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิง่ เพราะเป็นหลกัประกนัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในครอบครัว 

2. เธอควรจะถามตวัเองวา่ เธอรักเขาหรือไม่และการท่ีจะรู้ไดว้า่ เธอรักเขาจริงจงัหรือไม่ก็อาจ
สังเกตไดจ้ากความรู้สึกดงัต่อไปน้ี ถา้เธอรักเขาจริง เธอจะรู้สึกวา่เธอจะมีชีวติอยูไ่ม่ไดถ้า้ปราศจากเขา 
รู้สึกวา่จิตใจของเธอปวดร้าวท่ีสุด ในเม่ือเธอกบัเขาตอ้งพรากจากกนั หญิงผูน้ั้นจะมาอยูใ่นความคิด ใน
สมอง ในโครงการชีวติของเธอ และภาพของเขาจะอยูใ่นความฝันของเธอตลอดเวลานอกจากนั้นเธอจะ
รู้สึกวา่ ความสุขของหญิงนั้นส าคญัเท่า ๆ กบัความสุขของเธอเอง ถา้เธอมีความรู้สึกดงักล่าวน้ีก็แสดงวา่ 
เธอรักผูห้ญิงนั้นอยา่งแทจ้ริง ในท านองเดียวกนั หญิงนั้นจะหมัน่เขียนจดหมายถึงเธอบ่อย ๆ พยายามท า
ทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้ธอพอใจ และจะมาพบเธอเท่าท่ีโอกาสอ านวยโดยไม่ผดิประเวณี และเหนือส่ิงอ่ืนใด
ถา้หญิงนั้นตดัสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนทั้งหมด และหนัมาสนใจเฉพาะเธอคนเดียวเท่านั้น นัน่แสดงวา่หญิงผู ้
นั้นรักเธออยา่งจริงใจ 
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3. การท่ีเธอปรารถนาหญิงคนหน่ึงคนใด มาเป็นภรรยาของเธอนั้น เธอจะตอ้งมีความรักต่อเขา
ฉนัชายหนุ่มท่ีมีต่อคนรัก มิใช่รักหรือเอน็ดูอยา่งนอ้งสาวเพราะการแต่งงานกนันั้น นอกจากเขาจะมี
ความสัมพนัธ์ต่อเธอในฐานะภรรยาของเธอแลว้ เขายงัตอ้งเป็นมารดาของบุตรของเธอดว้ย เธอจะตอ้ง
ไตร่ตรองใหร้อบคอบและถามตนเองวา่ หญิงท่ีเธอหมายปองนั้น เหมาะสมท่ีจะเป็นมารดาของบุตรของ
เธอหรือไม่ เป็นกุลสตรี และเป็นแม่ศรีเรือนตามท่ีเธอปรารถนาหรือไม่ เพราะสตรีบางคนสวยแต่เฉพาะ
รูปกายเท่านั้น แต่ไม่มีคุณสมบติัท่ีดีงามอยา่งอ่ืนเลยซ่ึงยอ่มจะไม่ตรงกบัจุดหมายของเธอ ใน
ขณะเดียวกนัฝ่ายหญิงก็ควรจะถามตนเองวา่ ตนพร้อมหรือยงัท่ีจะมอบกายใจใหแ้ก่ชายผูน้ั้น ตนพร้อม
หรือยงัท่ีจะเป็นแม่ของบุตรของเขา ฉนัคิดวา่ฝ่ายหญิงก็คงไม่ปรารถนาท่ีจะใหผู้ท่ี้จะมาเป็นบิดาของ
บุตรของหล่อน เป็นคนข้ีเมา มีชีวติเหลวแหลก ตระหน่ีถ่ีเหน่ียวเกินไป หรือเป็นคนข้ีเกียจไม่ยอม
ท างาน 

4. ประการสุดทา้ย ท่ีเธอจะตอ้งพิจารณาก็คือความประพฤติ และกิริยามารยาทของสตรี ท่ีเธอ
จะแต่งงานดว้ยวา่ สมเป็นกุลสตรีหรือไม่ ตลอดจนรสนิยม นิสัยใจคอ การศึกษา และความสามารถของ
เขาดว้ยวา่พอท่ีจะเป็นคู่ชีวิตท่ีดี สามารถแบ่งเบาภาระการงานและร่วมทุกขร์วมสุขกบัเธอไดเ้พียงใด 
ส าหรับเธอนั้นฉนัขอแนะน าใหเ้ลือกหญิงท่ีมีความรู้ไวเ้ป็นท่ีดีท่ีสุด เพราะจะไดช่้วยกนัขบคิดแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัการงานบา้ง ขอ้น้ีนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็น และส าคญัอยา่งยิง่ยวด จงจ าไวว้า่ความรักท่ีแทจ้ริง
นั้น ยอ่มมีการสนทนาปราศรัยปรึกษาหารือกนั ส่วนความรักท่ีไม่มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนั หรือสนทนาปราศรัยกนัไม่รู้เร่ือง ความรักนั้นจะค่อย ๆ โรยราไปในท่ีสุด 

นอกเหนือจากขอ้แนะน าดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมีปัญหาท่ีเธอจะตอ้งถามตวัเองอีกบา้งเล็กนอ้ย 
เช่นปัญหาเร่ืองสุขภาพ พื้นฐานทางสังคมและอาย ุโดยทัว่ ๆ ไปแลว้ ฝ่ายชายควรมีอายมุากกวา่ฝ่ายหญิง
เล็กนอ้ย แพทยบ์างคนแนะน าวา่ อายท่ีุเหมาะแก่การแต่งงานคือชายยีสิ่บหา้ปี ส่วนหญิงยีสิ่บเอด็ปี 

อยา่แต่งงานเพียงเพื่อท าใหพ้่อแม่ หรือพี่นอ้งในครอบครัวของเธอพอใจอยา่งเดียว อยา่ใหห้ญิง
เป็นอุปกรณ์ชีวิตของเธอ แต่จงใหห้ญิงนั้น เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับเธอ หรือจะพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ จง
รักภรรยาก็เพื่อความสุขของเขาเอง โดยไม่หวงัผลประโยชน์อนัใด จากเขาแต่ฝ่ายเดียว 

เท่าท่ีฉนัเขียนมาอยา่งยดืยาวน้ี ก็ดว้ยความหวงัดีต่อเธอเท่าท่ีเพื่อนมนุษยจ์ะพึงมีต่อกนั เป็น
เพียงทรรศนะของมนุษยเ์ท่านั้น มิใช่ทรรศนะของพระเจา้ แต่เธอจะตอ้งรู้ดว้ยวา่การสมรสเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เส่ียงและผจญภยัมาก เต็มไปดว้ยส่ิงท่ีไม่รู้และคาดไม่ถึงวา่จะเกิดข้ึน เพราะการสมรสเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน ซ่ึงเธอตอ้งอาศยัพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้เท่านั้น จึงจะผา่นการแต่งงานน้ีไดโ้ดย
ปลอดภยัและราบร่ืน 
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หรือพูดอีกนยัหน่ึงก็คือ พระเจา้จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของเธอ ฉะนั้นจงใหพ้ระ
เจา้เป็นผูท้รงน าในการเลือกภรรยาของเธอ 

ตราบใด ท่ีเธอยงัไม่ไดรั้บการยกโทษจากพระเจา้ พระเจา้ก็อาจไม่น าวถีิชีวติของเธอได ้ การท่ี
เราละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้ เป็นการแยกตวัเราเองออกจากพระเจา้ โทรศพัทท่ี์สายขาด ยอ่มไม่
สามารถพดูติดต่อกนัไดฉ้นัใดความบาปก็ท าใหเ้ราขาดการติดต่อกบัพระเจา้ฉนันั้น เราจ าเป็นตอ้ง
ซ่อมแซมปรับปรุงชีวติของเราใหดี้ดงัเดิม เราจึงจะติดต่อและไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ 

การท่ีจะไดรั้บอภยัโทษจากพระเจา้นั้นไม่ใช่ง่ายอยา่งท่ีเธอคิด คือมิใช่วา่เม่ือพน้ก าหนดหก
เดือนท่ีเธอถูกคริสตจกัรภาคทณัฑแ์ลว้ เธอจะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้ทนัที พระคุณของพระเจา้ 
ไม่ใช่ราคาถูก ๆ แต่เป็นของท่ีมีค่ามาก การท่ีเธอจะไดรั้บการอภยับาปนั้นเธอจ าตอ้งส่ิงส านึกใน
ความผดิบาปของเธอเอง และตอ้งกลบัใจใหม่อยา่งจริงใจ ขอ้น้ีจึงยากยิง่กวา่การถูกท าโทษไม่ใหร่้วมใน
พิธีศีลมหาสนิทเสียอีก  

การท่ีคริสตจกัรมีระเบียบวนิยั และบทลงโทษต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อแสดงให้โลกเห็นวา่คริสตจกัร
ไม่ไดย้นิดีหรือเห็นดว้ยกบัการประพฤติเช่นนั้นเลย ระเบียบวนิยัจะน ามาใชแ้ทนการกลบัใจใหม่ไม่ได ้
และแทจ้ริงการรักษาวนิยัก็ไมใ่ช่เป็นการลงโทษแต่ประการใด เพราะพระเจา้ไม่เคยเปิดโอกาสให้
คริสตจกัร มีหนา้ท่ีลงโทษเพราะความบาปเลย เพราะการท าเช่นนั้น เป็นการหม่ินประมาทพระเยซู
คริสตผ์ูซ่ึ้งไดรั้บโทษแทนเราแลว้ โดยการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน “เขาผู้นั้นถกูเจ็บเป็นบาดแผล ก็
เพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา และถกูฟกซ ้ากเ็พราะความอสัตย์อธรรมของพวกเราการลงโทษ
เพ่ือให้เกิดความสุขแก่พวกเรา ไปตกอยู่กับเขาผู้นั้นและท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้ กเ็พราะรอยแผลเฆ่ียน
ของเขาผู้นั้น” (อิสยาห์ 53:5) 

พระเจา้ทรงไถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาป ดว้ยราคาอนัสูงมาก กล่าวคือพระองคไ์ด้
พระราชทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์มาเป็นค่าไถ่โทษแทนเรา 

ฉนัอยากจะแนะน าให้เธออ่านพระธรรมสดุดี บทท่ี 32 อยา่งชา้ ๆ หลาย ๆ ตลบ เพราะวา่พระ
ธรรมบทน้ีเปิดเผยถึงความล้ีลบั เก่ียวกบัชีวติคริสเตียนประการหน่ึงคือการกลบัใจใหม่ของเรา กบัการ
ทรงน าของพระเจา้ ดาวดิไดเ้ขียนไวต้อนหน่ึงดงัน้ีวา่ “เม่ือข้าพเจ้าไม่แจ้งบาปของข้าพเจ้า ร่างกายของ
ข้าพเจ้ากร่็วงโรยไป” และยงัพดูต่อไปวา่ “ข้าพเจ้าสารภาพบาปของข้าพเจ้าต่อพระองค์” พระเจา้ทรง
ตอบวา่ “เราจะแนะน าและสอนเจ้าถึงทางท่ีเจ้าควรจะเดินไป” 

ฉนัทายล่วงหนา้ไวว้า่จดหมายฉบบัต่อไปเธอคงจะถามวา่ “ผมจะเกิดใหม่ไดอ้ยา่งไร?” และน่ี
เป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดในชีวติท่ีทุกคนควรจะถามตนเอง เพราะค าตอบขอ้น้ีคลุมไปถึงค าตอบของปัญหา
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อ่ืนแทบทุกขอ้ แต่เร่ืองน้ีฉนัตอ้งพดูกบัเธอเองจึงจะเขา้ใจ ฉนัไม่อาจใหร้ายละเอียดแก่เธอทางจดหมาย
ได ้ขอใหเ้ธออ่านพระธรรมยอห์นบทท่ีสามอยา่งละเอียด   เพื่อให้รู้วา่ นิโกเดโมไดก้ลบัใจอยา่งไร 

พร้อมกบัจดหมายฉบบัน้ี ฉนัไดส้ั่งธนาณติัค่าเดินทางมาดว้ยแลว้ ขอใหเ้ธอเดินทางมาหาฉนัให้
ได ้ฉนัยนิดีตอ้นรับเธอเสมอ 

จากพี่นอ้งในพระคริสต์ 
โทรบิช 
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ต าบล..................... 
2 พฤษภาคม ค.ศ............... 

เรียนท่านอาจารย์ทีรั่กในพระคริสต์ 

ผมไดเ้ดินทางกลบัไปถึงบา้นเรียบร้อยแลว้ ดว้ยความปลอดภยัทุกประการ 
ก่อนอ่ืน ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย ์ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผมอยา่งมากมาย 

ผมขอรับวา่ตอนแรกผมลงัลงใจไม่กลา้ท่ีจะไปพบท่านอาจารย ์ ทั้งน้ีเพราะความละอายใจ และ
หวาดหวัน่ต่อการท่ีจะตอ้งเผชิญกบัอาจารยผ์ูห้วงัดีและมีพระคุณต่อผมนัน่เอง แต่ดว้ยการหนุนน ้าใจ
ของอาจารย ์จึงท าใหผ้มตดัสินใจเดินทางไปพบอาจารยใ์นท่ีสุด 

เม่ือไดพ้บอาจารยแ์ลว้ แทนท่ีจะท าใหผ้มรู้สึกหวัน่กลวัดงัท่ีผมคิดไวก้ลบัไดรั้บความอบอุ่น 
และสบายใจเป็นท่ีสุด ในการน้ีมีส่ิงท่ีท าใหผ้มประหลาดใจ และประทบัใจมากสองประการคือ ประการ
แรก ผมไม่มีความรู้สึกดงัวา่ก าลงัเผชิญกบัผูพ้ิพากษาเลย หากแต่มีความรู้สึกวา่ก าลงัอยูก่บัเพื่อนมนุษยผ์ู ้
ร่วมท าบาปเช่นเดียวกนั และมีฐานะเท่าเทียมกนั ในสายพระเนตรของพระเจา้ ดว้ยเหตุน้ีผมจึงกลา้พดู
กบัท่านอาจารย ์ เก่ียวกบัความเหลวแหลกของผมในอดีต และเม่ือไดพ้ดูแลว้ก็ท  าใหผ้มเบาใจและสบาย
ใจข้ึนมาก เร่ืองชาวนาซ่ึงสารภาพวา่เขาขโมยเชือกเส้นหน่ึงแต่เขาไม่ไดรั้บสารภาพวา่ เชือกเส้นนั้นมี
แพะผกูติดอยูด่ว้ยซ่ึงอาจารยเ์ล่าใหฟั้งนั้น สะดุดใจผมอยา่งยิง่ทีเดียว เพราะโดยทัว่ ๆ ไปแลว้ ไม่มี
มนุษยค์นใดท่ีจะสารภาพถึงความผดิบาปอนัร้ายแรงของตนอยา่งง่ายนกั เขาจะสารภาพก็เฉพาะแต่
ความผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เท่านั้น แมแ้ต่ผมเองก็เช่นเดียวกนั 

แต่ท่านอาจารย ์ ไดช่้วยท าใหผ้มรับสารภาพบาปทั้งหมด จนผมรู้สึกวา่เด๋ียวน้ีผมเป็นคนใหม่ 
จริง ๆ 

ประการท่ีสอง ซ่ึงท าใหผ้มประหลาดใจมากก็คือท่านอาจารยไ์ม่เคยสะดุง้ตกใจ เม่ือผมสารภาพ
เร่ืองความบาปร้ายแรงของผม และอาจารยไ์ม่เคยซกัถามผมในทางท่ีจะท าใหผ้มสะดุดกระดากเลย ท า
ใหผ้มมีอิสระและใจกลา้ท่ีจะรับสารภาพทุก ๆ ส่ิง อน่ึงการสนทนาของเราในวนันั้นไม่ไดมุ้่งอยูท่ี่
ความคิดผดิของผมเป็นจุดใหญ่ กลบัพดูถึงการอภยับาป ในการผดิพลาดท่ีผมไดท้  ามาแลว้เท่านั้น 

มีเร่ืองหน่ึงท่ีผมไม่ค่อยเขา้ใจคือเร่ืองท่ีวา่ การท่ีผมจะโทษตวัเอง ดว้ยการทรมานร่างกายโดยวธีิ
ต่าง ๆ นั้นจะไม่ท าใหผ้มไดรั้บการอภยัโทษไดเ้ลย เน่ืองดว้ยพระเยซูไดท้รงแบกเอาความทุกขแ์ละรับ
เอาความเศร้าโศกของผม ตลอดจนโทษทนัฑแ์ห่งการล่วงละเมิดของผม  ไปหมดส้ินแลว้ พระองคจ์ะ
บนัดาลใหผ้มรับความสุขใจ ผมเคยคิดเสมอวา่หากจะใหผ้มรับโทษทนทุกขเ์สียเอง บางทีจะท าใหผ้ม
เป็นสุขมากกวา่น้ี และการกระท าดงักล่าวน้ีก็มิใช่เพื่อขอรับการอภยัโทษ หากแต่เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ผม
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ไดก้ลบัใจใหม่แลว้จริง ๆ แต่ท่านอาจารยบ์อกวา่การคิดหรือกระท าเช่นนั้น แทนท่ีจะเป็นผลดี กลบัจะ
เป็นความหยิง่จองหองไป ฉะนั้นผมจะเช่ือตามอาจารยท่ี์วา่ พระเจา้ทรงกระทุก ๆ ส่ิงส าหรับผมแลว้ 

ผมไม่อาจลืมวาระท่ีเราไดร่้วมใจกนัอธิษฐาน และท่านอาจารยไ์ดห้นุนน ้าใจผม โดยอา้งขอ้
พระธรรมอิสยาห์ 43: 1 ซ่ึงวา่ “อย่ากลัวเลย เพราะเราไถ่ค่าตัวเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามช่ือของเจ้า เจ้า
เป็นคนของเรา” และยอห์น 8:36 ซ่ึงวา่ “เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรนั้นจะกระท าให้ท่านเป็นไทย ท่านกจ็ะ
เป็นไทยจริง ๆ  

ท่านอาจารยพ์ดูถูกคร้ังวา่ ผมจะเป็นไทยโดยตวัเองไม่ได ้ ผมเองอยากเป็นคริสเตียนท่ีดีเสมอ 
แต่ระหวา่งนั้นผมไม่มีความมัน่ใจเลยวา่ ผมไดรั้บการอภยัโทษแลว้แต่เด๋ียวน้ีผมมัน่ใจแลว้วา่ พระเจา้
ทรงนิรโทษบาปของผมอยา่งแทจ้ริง 

ท่านอาจารยค์รับ ระหวา่งท่ีผมเดินทางกลบับา้นนั้นผมไดพ้บกบัเหตุการณ์ท่ีน่าปิติยนิดีเป็น
ท่ีสุด ผมรู้สึกดีใจมากจนจิตใจแทบจะไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวั คือวา่ผม.... ผมไดพ้บหญิงท่ีถูกใจผมเขา้แลว้
ละครับ 

มนัอาจจะเป็นเร่ืองไร้สาระสักหน่อยท่ีจะเล่าเร่ืองน้ีใหอ้าจารยท์ราบ แต่ขอใหผ้มพูดสักหน่อย
เถิดครับ เพราะเป็นคร้ังแรกในชีวติของผมทีเดียว ท่ีไดพ้บหญิงซ่ึงเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจผมเช่นน้ี เธอเป็น
ดงัราชินีในฝันของผมทีเดียวดูเหมือนวา่ เธอจะดึงเอาความสนใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของผมไวไ้ด้
อยา่งไม่น่าเช่ือ ผมไม่อาจสรรหาถอ้ยค าใด ๆ มาบรรยายถึงลกัษณะท่าทางกิริยามารยาท และ
ความสามารถของเธอไวใ้นท่ีน้ีได ้นอกจากจะสรุปสั้น ๆวา่ ผมไดพ้บผูห้ญิงท่ีผมปรารถนา จะไดไ้วเ้ป็น
คู่ชีวติของผมแลว้ละครับ ผมอยากเห็นหนา้ท่านอาจารยเ์หลือเกิน และผมเช่ือวา่ท่านอาจารยก์็คงรู้สึก
แปลกใจไปกบัผมดว้ย 

เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึน หลงัจากท่ีผมไดไ้ปเยีย่มเยยีนอาจารยแ์ลว้ เป็นเร่ืองแปลกส าหรับผม
มาก เป็นไดไ้หมครับ ท่ีพระเจา้ทรงน าผมใหไ้ปพบกบัประสบการณ์เช่นน้ี ท่านอาจารยก์็เคยแนะน าวา่
เม่ือจดัแจง “ต่อสายโทรศัพท์” กบัพระเจา้เรียบร้อยแลว้ ผมก็อาจไดรั้บการน าจากพระเจา้ แต่ท าไมจึง
รวดเร็วอยา่งนั้นเล่าครับ และท าไมทุกอยา่งจึงช่างเหมาะเหลือเกิน พระเจา้ประทบัอยูใ่กลชิ้ดผมขนาดน้ี
ทีเดียวหรือ ผมตกใจมากครับ เน้ือตวัสั่นไปหมด 

จากศิษยท่ี์มกังง 
แฟรนซิส 
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เมือง...................... 
6 พฤษภาคม ค.ศ...................... 

ถึงศิษย์รักทีม่กังง 

ฉนัดีใจมาก ท่ีไดอ่้านจดหมายฉบบัล่าสุดของเธอฉนัขอแสดงความยนิดีท่ีเธอมีมิตรใหม่ ถา้ฉนั
เขา้ใจไม่ผดิฉนัคิดวา่เธอคงรักหญิงคนนั้นเขา้แลว้ ฉนัขอโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รง
บนัดาลใหเ้ธอประสบเหตุการณ์ท่ีน่ายนิดีเช่นนั้น พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของฉนัเพื่อเธอแลว้ 

จริงทีเดียว ฉนัคิดวา่การท่ีเธอไดพ้บหญิงคนน้ีคงเป็นผลเน่ืองมาจากความเช่ือของเธอ ท่ีมีต่อ
พระเจา้นัน่เอง พระเจา้มกัจะไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของเราทนัที ทั้งน้ีก็เพราะพระองคต์อ้งการทดลอง
ความเช่ือของเรา เพื่อสอนใหเ้รามีความอดทน ถา้พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเธออยา่งรวดเร็วและ
ชดัเจนเช่นนั้น ก็เน่ืองจากพระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์หนุนใจเธอ ในขั้นแรกท่ีเธอก าลงัจะกา้วไปสู่
ชีวติใหม่ และพระองคมี์พระประสงคท่ี์จะสอนบทเรียนใหเ้ธอบางประการนัน่เอง พระองคท์รงท างาน
ในตวัเธอโดยไม่หยดุหยอ่นและทรงอยูใ่กลชิ้ดเธอเสมอ 

เธอท าใหฉ้นัอยากถามเสียแลว้ซิวา่ หญิงคนท่ีเธอพดูถึงนั้นเป็นใคร อยูท่ี่ไหน เล่าใหฉ้นัฟัง
อยา่งละเอียดไดไ้หมวา่ เธอไปรู้จกัมกัคุน้กบัแม่เทพธิดาของเธอเขา้ไดอ้ยา่งไร เขารักเธอดว้ยหรือเปล่า 
เธอไดติ้ดต่อทาบทามกบัพอ่แม่ของเขาหรือยงั จะใหฉ้นัเป็นผูท้  าพิธีสมรสใหเ้ธออยา่งนั้นหรือ ฉนัจะ
เร่ิมเตรียมค าปราศรัยในวนัท าพิธีแต่งงานไดห้รือยงั 

หวงัวา่คงไดรั้บค าตอบจากเธอในไม่ชา้น้ี 
จากครูท่ีอยากรู้เร่ืองของเธอ 
โทรบิช 
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ต าบล.............. 
3 มิถุนายน ค.ศ.............. 

เรียนท่านอาจารย์ทีเ่คารพ 

นบัตั้งแต่ผมไดรั้บจดหมายจากท่านอาจารย ์ จนกระทัง่บดัน้ีเป็นเวลาร่วมส่ีสัปดาห์แลว้ ท่าน
อาจารยอ์ยา่เพิ่มเตรียมค าปราศรัยในพิธีแต่งงานของผมเลย เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งไดเ้ปล่ียนแปลงไป
หมดแลว้ กวา่ผมจะมีโอกาสแต่งงานก็คงอีกนาน หรืออาจจะไม่ไดแ้ต่งงานเลยก็ได ้

เวลาน้ีผมกลุม้ใจจนบอกไม่ถูก ทุกส่ิงทุกอยา่งดูมืดมนไปหมด ก่อนอ่ืนขอใหผ้มเล่ารายละเอียด
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผมกบัหญิงท่ีผมรักนั้นเสียก่อน คือผมไดพ้บเธอบนรถประจ าทาง 
ระหวา่งท่ีผมเดินทางกลบัไปบา้นหลงัจากไดเ้ยีย่มท่านอาจารยแ์ลว้ รถคนัท่ีผมโดยสารนั้นแน่นมาก ผม
และเธอต่างไม่มีท่ีนัง่ตอ้งยนืไปตลอดทางทีแรกผมเห็นเธออุม้เด็กอยู ่ ผมนึกวา่เป็นบุตรของเธอเสียอีก 
แต่ในตอนหลงัจึงทราบวา่เป็นหลานของเธอ จากการท่ีผมและเธอยนือยูใ่กล ้ ๆ กนัและรถแล่นผา่นทาง
โคง้บ่อย ๆ ท าใหร่้างกายของเราเซไปชนกนัหลาย ๆ คร้ัง เราจึงมีโอกาสพดูจาปราศรัยกนับา้ง โดยคุย
กนัเร่ืองดินฟ้าอากาศและเร่ืองราวต่าง ๆ นานา ผมบอกไม่ถูกหรอกครับวา่ ความประทบัใจท่ีผมมีต่อเธอ
นั้นเป็นอยา่งไร บอกไดแ้ต่วา่เธอไม่เหมือนหญิงคนใดท่ีผมเคยพบมาก่อนเลย เธอเป็นคนพดูจาเปิดเผย 
แต่ในขณะเดียวกนัก็รู้จกัไวต้วั และวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ผมบอกตรง ๆ วา่ ผมรู้สึกชอบพอเธอมาก
และมิไดมี้จิตอกุศลต่อเธอในทางท่ีไม่ดีไม่งามเลย 

เม่ือรถมาถึงทางแยกท่ีเธอจะตอ้งลง เธอไดข้อร้องใหผ้มส่งกระเป๋าเดินทาง และชะลอมบรรจุ
ของเบด็เตล็ดให้เธอ แต่พอเธอกา้วลงจากรถ คนขบัก็รีบออกรถทนัที ผมตอ้งขอร้องคนขบัตั้งเกือบหา้
นาทีกวา่เขาจะหยดุรถให้ 

ผมตดัสินใจลงกลางทาง เพื่อน าส่ิงของซ่ึงเป็นสมบติัของหญิงผูน้ั้นไปใหเ้ธอ มีกระเป๋าเดินทาง
สองใบและชะลอมใส่ของอีกหน่ึงชะลอม ผมหอบห้ิวส่ิงของเหล่าน้ีเดินยอ้นกลบัประมาณยีสิ่บนาที ก็
พบเธอยงัอุม้เด็กนอ้ย ยนือยูข่า้งทางตรงท่ีเธอลงจากรถนัน่เอง ทั้งเธอและเด็กต่างก าลงัร้องไห้ 

รถคนันั้นเป็นรถเท่ียวสุดทา้ยส าหรับวนันั้น ผมจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ ดงันั้นเธอจึงได้
เชิญผมใหค้า้งคืนอยูท่ี่บา้นของเธอซ่ึงอยูใ่นหมู่บา้น ห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณสามกิโลเมตร 

นบัเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประหลาดอยูม่าก เธออุม้เด็กนอ้ยอีกมือหน่ึงห้ิวชะลอม ส่วนผมห้ิว
กระเป๋าสองใบ เม่ือเราไปถึงหมู่บา้น แทบทุกคนในท่ีนั้นต่างพากนัมองอยา่งประหลาดใจ 

ผมไดรั้บการตอ้นรับ จากบิดามารดาของเธออยา่งเยน็ชา ทั้งน้ีคงจะเป็นเพราะความเขา้ใจผดิ
นัน่เอง ผมรู้สึกใจคอไม่ดีเลย จนเธอตอ้งอธิบายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน บรรยากาศจึงค่อยยงัชัว่ข้ึน 
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ผมน าเอาปัญหาของท่านอาจารย ์ มาถามตนเองหลายคร้ังและก็ไดรั้บค าตอบวา่ “ใช่แลว้” ทุก
คร้ังเธอเป็นคริสเตียน เป็นนกัเรียนฝึกหดัครู ผมนึกไม่ออกวา่จะมีใครอ่ืนท่ีจะเป็นมารดาของลูกของผม
ไดดี้กวา่หญิงคนน้ี เธอมีอายุอ่อนกวา่ผมเพียงเล็กนอ้ยและมีสุขภาพสมบูรณ์ และเป็นกนัเองกบัผมเป็น
อยา่งดี แมเ้ราจะไม่ไดพ้ดูกนัถึงเร่ืองความรัก แต่สายตาของเธอก็แสดงออกใหผ้มรู้อยา่งชดัเจน 

ผมกลบับา้นในวนัรุ่งข้ึน บิดามารดาของเธอสุภาพมาก แต่ไม่พดูจาอะไรกบัผมเลย 
ต่อจากนั้นเราไดเ้ขียนจดหมายโตต้อบกนัแทบทุกวนั ผมไดส้อดจดหมายของเธออนัเป็นฉบบัท่ี

ผมท่องจนข้ึนใจมาใหท้่านอาจารยดู์ดว้ย กรุณาส่งจดหมายฉบบัน้ีกลบัคืนมาใหผ้มโดยเร็วนะครับ ท่าน
อาจารยค์งเห็นแลว้วา่เธอมีความจริงจงัต่อผมอยา่งไร ระหวา่งนั้นผมมีความสุขมาก และในสมองของ
ผมมีแต่โครงการหลายอยา่ง 

แต่แลว้วนัหน่ึงเธอส่งข่าวมาวา่ บิดามารดาของเธอมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินจ านวนหน่ึง 
ผมไม่รู้จะหาค าพดูใดมาอธิบายไดถู้กตอ้ง บิดาของเธอตอ้งการท่ีจะประมูลเธอ  เหมือนกบัการขาย
สินคา้ในตลาด ใครใหร้าคาสูงสุด ก็จะไดต้วัเธอไปเป็นภรรยา บิดาของเธอตอ้งการเงินล่วงหนา้ถึงเกา้
พนับาท ผมคิดวา่น่ีเป็นการเร่ิมตน้เท่านั้น เกา้พนับาทน้ีเป็นเพียงการส่งงวดแรก และคงจะตอ้งผอ่นส่ง
ต่อไปอีกเท่าใดไม่ทราบ น่ีแหละครับเป็นการขายหญิงท่ีผมรัก 

ท่านอาจารยล์องคิดดูเถิดวา่ ถา้ท่านอาจารยเ์ป็นผมจะรู้สึกอยา่งไร เงินจ านวนน้ีเป็นอุปสรรค
เกินก าลงัของผมจริง ๆ ทฤษฎีความรักท่ีเด่นซ่ึงท่านอาจารยไ์ดส้อนผมนั้น ไม่อาจแกไ้ขปัญหาน้ีไดเ้ลย 

ไม่มีใครท่ีหา้มมิใหเ้รารักกนัได ้ หรือแมแ้ต่การรักลอบอยูกิ่นดว้ยกนัหากเราปรารถนาท่ีจะท า 
ตามประเพณีดูเหมือนวา่ การแต่งงานดว้ยความรักเท่านั้นไม่เพียงพอ เม่ือจะตอ้งจ่ายเงินเช่นน้ี หญิงก็
กลายเป็นสินคา้ไปแทนท่ีจะเป็นภรรยาของคนท่ีเธอรัก กลบัตอ้งเป็นภรรยาของผูมี้เงินมาก ๆ เท่านั้น 

โธ่เงินตั้งเกา้พนัคนอยา่งผมจะมีปัญญาไปหาท่ีไหนมาใหเ้ขาได ้ อาจารยท์  าใหผ้มเพอ้ฝันไปกบั
ชีวติท่ีสดช่ืนและแสนหวาน แต่ความจริงท่ีโหดร้ายไดท้  าลายความฝันของผมลงอยา่งส้ินเชิง ผมหมด
หวงัแลว้ครับท่ีจะแต่งงานกบัหญิงท่ีผมรัก 

ถา้ผมจะสมคัรเป็นลูกจา้งอาจารยต์ั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็คงไม่สามารถเก็บเงินไวไ้ดม้ากถึงเพียงนั้น 
การท่ีผมพดูเช่นน้ีคลา้ยกบัวา่ จะเป็นการโอหงัและปราศจากความกตญัญูไป ซ่ึงท่านอาจารยไ์ม่

ควรไดรั้บค าถากถางเช่นน้ีเลย ไดโ้ปรดอภยัใหผ้มเถิดครับ เพราะผมไม่ทราบวา่จะระบายความขมข่ืน
ของผมไดอ้ยา่งไรและกบัใคร 

ผมอยากจะร้องออกมาดงั ๆ เพื่อเห็นแก่ชายหนุ่มอีกหลายคน ท่ีตอ้งถูกบงัคบัให้อยูเ่ป็นโสด 
และถูกผลกัดนัใหไ้ปหาหญิงโสเภณี 
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ผมอยากร้องออกมาดงั ๆ ในนามของหญิงสาวเป็นจ านวนพนั ๆ คน ท่ีตอ้งถูกบงัคบัให้แต่งงาน
กบัชายแก่ท่ีร ่ ารวย และโดยมากก็มีภรรยาอยูแ่ลว้หลายคน 

แต่ใครเล่าจะฟังเสียงท่ีผมร้องออกมา ผมอยากประณามคน ท่ีมีต าแหน่งการปกครองบา้นเมือง 
ซ่ึงกินเงินเดือนจากคนยากจน แต่ไม่พยายามท าลายลา้งประเพณีท่ีโหดร้ายและไร้ศีลธรรมน้ีเสีย 

ผมอยากประณามสังคมซ่ึงถือธรรมเนียมการมีสินสอด ท่ีบงัคบัใหห้ญิงตอ้งแต่งงานกบัชายท่ี
ร ่ ารวย ซ่ึงพอ่แม่เลือกหาให้เท่านั้น ผมอยากประณามบิดามารดาทั้งหลายท่ีเห็นแก่ตวั และคา้ก าไรจาก
ชีวติของบุตรสาวอยา่งไร้สาระบรรดาเขาเหล่าน้ีเกียจคร้านไม่อยากท างาน จึงพากนัขายลูกสาวของตวั
ใชห้น้ีสิน และเพื่อความฟุ่มเฟือยของตน 

ผมขอวอนหญิงสาวทั้งหลาย จงอยา่พากนัเพิกเฉย จงมีใจกลา้ท่ีจะต่อสู้กบัการท่ีจะตอ้งถูกซ้ือ
ขายดงัสินคา้ ผูใ้ดท่ียอมตนเป็นเช่นนั้น ก็เท่ากบัพาตวัเองเขา้สู่คุกซ่ึงมีแต่ความทรมานตลอดชีวติ 

ผมขอประณามคริสตจกัรท่ีเพิกเฉย มิไดส้อนผมใหท้ราบถึงเร่ืองน้ี แต่คร้ันผมท าผดิก็กลบั
ลงโทษผมอยา่งรุนแรง การกระท าเช่นน้ี จะท าใหผ้มรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ อะไรผดิอะไรถูก เป็นการยติุธรรมดี
แลว้หรือ ผมขอวอนให้คริสตจกัรอบรมและสั่งสอนเยาวชนใหเ้ขา้ใจเร่ืองเพศ และตั้งศูนยเ์ยาวชนข้ึน
เพื่อใหช้ายหญิงรู้จกัซ่ึงกนัและกนั และมีโครงการท่ีจะช่วยใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั เพื่อจะ
ไดไ้ม่หลงไปกบัความสนุกสนานของฝ่ายโลก 

ถา้ผูใ้ดกระท าผดิ คริสตจกัรก็ควรลงโทษผูน้ั้น ตามกฎของคริสตจกัร แต่จงลงโทษอยา่งมีใจ
เมตตา เช่นบิดาลงโทษบุตร และพยายามท่ีจะช่วยสอนและอธิษฐานเพื่อเขาเพื่อวา่จะไดรู้้ส านึกตวั ยอม
สารภาพบาป และกลบัมาร่วมสามคัคีธรรมกนัอีก 

เหตุใดหนอพระเจา้ผูท้รงพิทกัษรั์กษาการสมรส ผูป้ระเสริฐจงไม่ทรงใหผ้มไดท้  าพิธีสมรส
อยา่งถูกตอ้ง การแต่งงานเป็นสิทธิพิเศษของคนท่ีร ่ ารวยเท่านั้นหรือ เหตุใดหนอพระเจา้จึงไม่ประทาน
เงิน 9,000 บาท จากสวรรคใ์หผ้มในยามท่ีผมท่ีความจ าเป็นเช่นน้ี ฤทธานุภาพของพระองคไ์ปอยูท่ี่ไหน
เสียแลว้ หรือพระเจา้ไม่ทรงมีอ านาจมากกวา่เงินตรา ท่ีเป็นพระเทียมเทจ็เช่นนั้นหรือ โอ พระเจา้ขา้เหตุ
ใดพระองคจึ์งทรมานผมเช่นน้ี 

ท่านอาจารยไ์ดส้อนผม ใหรู้้จกัความรักเหมือนอยา่งไฟในสวรรค ์ แต่เด๋ียวน้ีไฟนั้นก าลงัใหผ้ม
ทุกขท์รมานยิง่นกั และคงเผาผลาญผมใหต้ายไปในท่ีสุด 

ผมไม่ตอ้งการค าตอบครับ เพราะผมรู้วา่ไม่มีมนุษยใ์ดในโลก ท่ีจะตอบปัญหาเหล่าน้ีแก่ผมได ้
จากศิษยท่ี์รักของอาจารย ์
แฟรนซิส 
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ข้อความในตอนท้าย ของอาจารย์ผู้สอนชายหนุ่มคนนี ้

ขา้พเจา้รู้สึกวุน่วายใจหลายวนั เพราะไม่อาจหาค าตอบจดหมายฉบบัสุดทา้ยน้ีใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้
แต่เม่ือสหายท่ีรักขา้พเจา้ผูน้ี้อนุญาตใหจ้ดัพิมพจ์ดหมาย “ลบัเฉพาะ” ของเขา ขา้พเจา้จึงใคร่ท่ีจะขอ
ความร่วมมือจากท่านผูอ่้านทุกท่าน ในอนัท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

จดหมายฉบบัน้ีเป็นการคร ่ าครวญ อยา่งน่าสงสารเป็นการร้องขอความช่วยเหลือ และเป็นการ
กระตุน้เตือนหนุ่มสาวท่ีรู้จกัคิดทุก ๆ คน ขอใหเ้รามาพิจารณากนัสักนิดเถิดวา่ ประโยคสุดทา้ยท่ีกล่าว
วา่ “ไม่มีมนุษยค์นใดในโลกจะตอบปัญหา” ของเขาได ้วา่จะเป็นความจริงหรือไม่เพียงใด 

ทุก ๆ ส่ิงข้ึนอยูก่บัค  าตอบน้ี เราทุกคนต่างไดรั้บการขอร้องใหแ้สวงค าตอบน้ี จงอยา่เพิ่ง
ทอดอาลยัหม่นไหมแ้ละส้ินสติไป เพราะน ้าเสียงแห่งความขมข่ืนของผูเ้ขียนจดหมายน้ี อน่ึงเราไม่ควร
เหยยีดหยามถอ้ยค าท่ีเขาระบายออกมาดว้ยน ้าใสใจจริง แมว้า่จะเป็นค ากล่าวหาท่ีไร้ความยติุธรรมสัก
หน่อย และไม่ควรเล่ียงถามวา่ ถา้ชายหนุ่มคนน้ีมีลูกสาวสองสามคน เขาจะพดูเช่นน้ีหรือไม่ 

ขออยา่ใหเ้ราหาขอ้แกต้วัเป็นอนัขาด จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะน่ีเป็นเร่ืองของชายหนุ่มท่ี
ทอ้แทห้มดหวงัก าลงัพดูกบัอยูก่บัเรา เราจะตอ้งรับฟังค าร้องทุกขข์องเขา เพราะยงัมีชายหนุ่มเป็น
จ านวนอีกลา้น ๆ คน ท่ีก าลงัอยูใ่นสภาพเช่นเดียวกนักบัเขา 

ส าหรับขา้พเจา้เองรู้สึกวา่ จดหมายฉบบัสุดทา้ยของชายหนุ่มผูน้ี้ เป็นการแจง้ให้เราทราบถึง
ปัญหาท่ีน่าเศร้าใจ ไม่ใช่เป็นการง่ายนกั ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงได ้ เด๋ียวน้ีขา้พเจา้เห็น
อยา่งแจ่มแจง้แลว้วา่ ผูท่ี้จะมีความเช่ือมัน่ในพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และด าเนินตามค าสอนของ
พระองคไ์ดน้ั้น จะตอ้งมีความกลา้หาญเด็ดเด่ียวและมีความเช่ืออยา่งจริงจงั 

ในเวลาเดียวกนั การเขียนจดหมายโตต้อบกนัน้ีท าใหข้า้พเจา้เห็นดวงใจมนุษยใ์นทรรศนะใหม่ 
ดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “จิตใจของมนุษยโ์กงเกินบรรดาทุกส่ิงและชัว่ร้ายกาจนกั” ไม่วา่จะ
เป็นชนชาติใดหรือภาษาใด พระเจา้ทรงตอ้นรับดวงใจของมนุษยไ์วใ้นฐานะท่ีทดัเทียมกนั ทนัทีเราอยู่
เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ เราจะไม่มีการแบ่งเช้ือชาติชั้นวรรณะอีกต่อไป การท่ีคนต่างชาติกนัไวว้างใจ
กนั จนถึงกบัระบายความลบัคบัอกใหแ้ก่กนัไดโ้ดยไม่มีอะไรปกปิดเช่นน้ี จะท าไดก้็ต่อเม่ือพระเยซู
คริสตป์ระทบัอยูภ่ายในใจของแต่ละฝ่ายเท่านั้น เพราะวา่พระเยซูทรงสามารถท าใหม้นุษยก์ลายเป็นพี่
นอ้งกนัไดท้ั้งโลก 

หากไม่มีการสมรส ท่ีประกอบดว้ยความรักแลว้การสมรสกนัอยา่งอิสระก็จะไม่มี โปรดจ าไว้
วา่ ไม่มีการสมรสท่ีกอปรดว้ยความรักแทใ้ด ๆ ท่ีจะปราศจากพระคุณของพระเจา้ บางทีเร่ืองราวของ
ชายหนุ่มคนน้ี อาจเป็นเหตุใหเ้ราเห็นพระคุณของพระเจา้เด่นชดัข้ึนก็ได ้ เราจะเห็นฤทธ์ิของพระเจา้มาก
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ข้ึน ก็ต่อเม่ือตกอยูใ่นความทุกข ์หรือ เม่ือมาพบปลายทางท่ีตนัซ่ึงไม่มีทางออกแลว้เท่านั้น เพราะวา่ไม่มี
อะไรท่ีเกินความสามารถของพระเจา้เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพท่ี์ ร.พ. เจริญธรรม 160 เสาชิงชา้ พระนคร 

นายรวล รุ่งเรืองธรรม ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 2511 
โทร.29242 



 40 

เราควรจะเจริญรอยตามหลกัพระคมัภีร์ทีส่อนว่า 
1. “จงกระท าทุกส่ิงใหเ้ป็นท่ีถวายพระเกียรติยศแก่พระเจา้” (1 โครินธ์ 10:31) 
2. “พระคริสตก์็จะไดรั้บเกียรติยศในร่างกายของพระเจา้” (ฟีลิปปี 1:20) 
3. “จงใหก้ารสมรสนั้นเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวงและใหท่ี้นอนปราศจากมลทิน” (ฮีบรู 13:4) 
4. “ใหท้่านทุกคนได ้รู้จกัมีภรรยาในทางบริสุทธ์ิ (1 เธซะโลนิกา 4: 4) 
5. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นอวยัวะของพระคริสต”์ (1 โครินธ์ 6:15) 
6. “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (1 โครินธ์ 6: 

19) 
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ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านคงตระหนกัแลว้วา่หนงัสือเล่มน้ีมีคุณค่าต่อท่าน และกุลบุตรกุลธิดาของ
ท่านเพียงใดแต่ความประทบัใจของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์นกั หากท่านมิไดอ่้านหนงัสือเร่ือง “ดิฉันรัก
ชายหนุ่มคนหน่ึง” อนัเป็นตอนต่อไปของหนงัสือเล่มน้ี ราคาเล่มละ 3.00 บาทเท่านั้น 

ขอเชิญท่านรับเอาสาระท่ีเป็นแก่นสาร ควรค่าแก่การศึกษา และรับเอาความประทบัใจน้ีไวใ้ห้
สมบูรณ์โดยการติดต่อสั่งจองมายงัเราโดยรีบด่วนท่ี 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2  ซอยประชาอุทิศ  ถนนปฎิพทัธ์ 
พระนคร,4 
 


