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ค าน า 
หนงัสือเล่มน้ี เป็นเร่ืองจริงและสืบเน่ืองมาจากเล่มแรก ท่ีพิมพแ์ลว้ช่ือ “ผมรักหญิงคนหน่ึง” 
เม่ือไดพ้ิมพห์นงัสือเล่มแรกน้ีแลว้ มีหลายคนไดเ้ขียนจดหมายบอกถึงปัญหายุง่ยากซ่ึงเขามีอยู่

คลา้ย ๆ กบัเร่ืองน้ี มีผูอ่้านหลายคนไดเ้ขียนทกัทว้งมา ซ่ึงเท่ากบัคนเหล่านั้นไดร่้วมมือเป็นคนช่วยแต่ง
หนงัสือเล่มท่ีสองน้ีข้ึนโดยปริยาย ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูท่ี้เขียนมาอยา่งมาก หวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีคง
จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผูอ่้านเป็นแน่ เพราะไดค้ดัเลือกเอาเฉพาะตอนท่ีมีสาระส าคญั ๆ ทั้งส้ินมา
บนัทึกไว ้

ฉะนั้นผูอ่้านก็ควรจะไดเ้ห็นแง่คิดทั้งสองดา้น เม่ืออ่านแลว้ควรคิดใคร่ครวญดูอีกชั้นหน่ึงให้
มากสักหน่อย ไม่มีใครจะตดัสินใจแทนกนัได ้ทุก ๆ คนตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง เฉพาะพระพกัตร์พระ
เจา้ 

วอลเตอร์  โทรบิช 
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ผูอ่้านควรจ าบุคคลส าคญัในเร่ือง คือ 
นายแฟรนซิส 
นางสาวเซซิล 
ศิษยาภิบาล วอลเตอร์ โทรบิช 
นางอินกริด โทรบิช 
ศิษยาภิบาลอาโมส 
นายเฮนรี 
“การเป็นคริสเตียนนั้นไม่เพียงแต่มองดูเหตุการณ์เท่านั้น แต่จะตอ้งลงมือช่วยคนท่ีก าลงัรับ

ความทุกขเ์พราะวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงรับเอาความทุกขข์องเราทั้งหลายไปแลว้” 
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เมือง ว.......................... 
2 กรกฎาคม ค.ศ. ................... 

เรียนอาจารยท่ี์เคารพ 
ดิฉนัเขียนจดหมายน้ีเพราะดิฉนักลุม้ใจท่ีสุดค่ะ ดิฉนัไม่ไดรั้บข่าวจากแฟรนซิสตั้งส่ีสัปดาห์

มาแลว้ 
เขาเคยพดูถึงและเขียนเร่ืองเก่ียวกบัอาจารยอ์ยูม่าก โดยเหตุน้ีเองดิฉนัจึงกลา้เขียนจดหมายฉบบั

น้ีมาถึงอาจารย ์
อาจารยค์งทราบเร่ืองราวของเราทั้งสองแลว้วา่ เราทั้งสองรู้จกัและชอบพอกนัอยา่งไร 

เหตุการณ์เกิดข้ึนในรถประจ าทาง คุณป้าของดิฉนัขณะนั้นยงัป่วยอยูใ่นโรงพยาบาล และดิฉนัก าลงัน า
ลูกของคุณป้าไปส่งบา้น แต่คนขบัรถประจ าทางรีบออกรถไปโดยไม่ไดเ้อาสัมภาระของดิฉนัลงจากรถ 
นายแฟรนซิสคนน้ีแหละท่ีน าเอาสัมภาระกลบัมาใหดิ้ฉนั และเขาไดค้า้งคืนท่ีบา้นของเรา 

รุ่งข้ึนแฟรนซิสก็เดินทางต่อไปเพื่อไปเยีย่มคุณแม่ของเขาตามท่ีท่านอาจารยก์็ทราบแลว้วา่แฟ
รนซิสไดถู้กไล่ออกจากการเป็นครูเก่ียวกบัหญิงคนหน่ึง 

ตั้งแต่ดิฉนัไปเรียนท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูในเมือง เราเคยมีจดหมายโตต้อบกนัเกือบทุกวนั แต่
เด๋ียวน้ีเขาไม่ตอบจดหมายของดิฉนัเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นตน้มา 

ดิฉนัเป็นห่วงเขามาก ดิฉนัจะท าอยา่งไรดี ท่านอาจารยจ์ะช่วยดิฉนัไดไ้หมค่ะ? 
โดยความเคารพ 
           เซซิล 
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เมือง บ....................... 
10 กรกฎาคม ค.ศ....................... 

เซซิลท่ีรักในพระคริสต ์
ฉนัดีใจมากท่ีเธอเขียนจดหมายถึงฉนั ฉนัรู้สึกเหมือนกนัวา่เรารู้จกัคุน้เคยกนัดีทั้ง ๆ ท่ีเราไม่เคย

เห็นหนา้ค่าตากนัมาก่อนเลย บางคร้ังท าใหฉ้นัรู้สึกประหน่ึงวา่ ฉนัรู้จกัตวัเธอดีกวา่บางคนท่ีฉนัเห็นอยู่
ทุก ๆ วนัเสียดว้ยซ ้ าไป เพราะแฟรนซิสเคยบรรยายภาพของเธอใหฉ้นัฟังอยา่งแจ่มแจง้ 

แฟรนซิสเป็นเด็กท่ีฉนัรักและสนิทสนมแน่นแฟ้นกนัมาตั้งแต่เขายงัเป็นนกัเรียน 
เธอพดูถึงเร่ืองท่ีแฟรนซิสเก่ียวขอ้งกบัหญิงคนหน่ึงจนถึงกบัตอ้งถูกขบัไล่ออกจากงาน การท่ี

เขาถูกลงโทษเช่นนั้นท าให้เขางงจนพดูอะไรไม่ออก แต่ยงัดีหน่อยท่ีเขาเขียนจดหมายถึงฉนัโดยเร็วเรา
จึงมีโอกาสโตต้อบกนัอยา่งมากมาย 

เหนือส่ิงอ่ืนใดแฟรนซิสรู้สึกเสียใจในการผดิหวงัต่อคริสตจกัรของเขา ซ่ึงหา้มมิใหเ้ขาร่วมพิธี
ศีลมหาสนิท เขารู้สึกวา่เขาถูกทอดทิ้งอยูต่ามล าพงั เขารู้สักขมข่ืนมาก และฉนัเกรงวา่เขาอาจหมดความ
ศรัทธาในพระเจา้ 

แต่น่าอศัจรรย ์ ในทางตรงกนัขา้ม ความเช่ือของเขากลบัแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน เขารู้วา่พระเจา้ทรง
อภยัโทษใหเ้ขาแลว้เม่ือพระเจา้ทรงกระท างาน การนั้นก็ใหญ่กวา่งานของมนุษยเ์ขาส านึกตวัวา่ตวัของ
เขานั้นเล็กนิดเดียว เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้โดยเหตุน้ีเองพระเจา้จึงใหญ่โตมากส าหรับเขา เขายอมให้
ตวัของเขาเองอยูใ่นออ้มพระหตัถข์องพระเจา้ 

นัน่เป็นเหตุการณ์ใหญ่หลวงในชีวติของเขา เธอควรจะขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับขอ้น้ีใหม้าก 
เพราะเธอไดส้ามีท่ีไดย้อมตดัสินใจเช่ือฟังพระเจา้จริง ๆ 

แฟรนซิสไดพ้บเธอหลงัจากท่ีเขาไดพ้บพระเจา้แลว้จริง ๆ น่ีเป็นโชคดีของเธอเท่านั้นหรือ หรือ
วา่เป็นโดยบงัเอิญ เปล่าเลย เร่ืองน้ีแฟรนซิสไดรั้บหมายส าคญัจากพระเจา้ใหญ่หลวงยิง่นกั  คือเขารู้แน่
วา่พระเจา้ไม่ไดท้อดทิ้งเขาเลย และรู้อยา่งแน่นอนอีกวา่พระเจา้ยงัทรงรักเขา เหตุการณ์คร้ังนั้นเพิ่ม
ความเช่ือของเขาใหม้ัน่คงมากข้ึน เพราะเขาไดพ้บเธอนัน่เอง 

ถูกแลว้ แฟรนซิสเหมือนถูกทุบหวัในเม่ือคุณพอ่ของเธอเรียกเอาสินสอดถึงเกา้พนับาทจากเขา 
คราวน้ีแหละท าใหศ้รัทธาของเขาแกวง่ไกวไปมา แฟรนซิสไดเ้ขียนจดหมายถึงฉนัฉบบัหน่ึงแสดงถึง
ความโกรธแคน้มาก น่ีแหละเป็นลกัษณะของแฟรนซิสเธอก็คงรู้จกันิสัยของเขาดีแลว้มิใช่หรือ? ถา้ทุก
ส่ิงเป็นปกติราบร่ืนดีเขาก็สบายใจ แต่พอเขาพบอุปสรรคเขา้เท่านั้นแหละเขาจะโยนทุกส่ิงหมดไม่วา่ 
ความศรัทธา ความรัก พระเจา้ คริสตจกัร รัฐบาล ตวัฉนั แมก้ระทัง่ตวัเธอเองดว้ย 

ฉนัจะยกตวัอยา่งบางประโยคในจดหมายของเขา ท่ีเขาเขียนมาใหฉ้นัดงัน้ี 
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“ผมขอประณามทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัประเพณีท่ีน่าชงัในประเทศของเรา ซ่ึงรังแต่จะกิน
เงินของคนยากจน แทนท่ีจะช่วยกนัท าลายกลบัช่วยใหค้นมีเงินเท่ียวกวา้นผกูขาด ซ้ือผูห้ญิงไวเ้ป็นเมีย 
ใครมีเงินจึงจะไดเ้มีย ใครไม่มีก็ปล่อยใหม้นัช ้าใจตายโดยไม่ตอ้งมีเมียท่ีตนรัก 

“ผมขอประณามสังคมท่ีรวบอ านาจผกูขาดแต่ผูเ้ดียว ผมขอประณามลทัธิเผด็จการของหวัหนา้ 
ครอบครัว ซ่ึงยืน่ค  าขาดวา่ ตอ้งการขายลูกสาวดว้ยราคาเท่านั้นเท่าน้ี หากใครจะแต่งงานกบัลูกสาวของ
ตนเขาจะตอ้งมีเงินมาก ๆ พอท่ีจะประกนัหลกัเศรษฐกิจในครอบครัวไม่ใหล่้มจมได”้  

“ผมขอประณามบรรดาบิดา ท่ีพยายามจะปลดเปล้ืองหน้ีของตนโดยการขายลูกสาว เพราะ
ตวัเองคร้านท่ีจะออกแรงท างานใหม้ากกวา่น้ี 

“ผมขอประณามคริสตจกัรท่ีมุ่งแต่จะลงโทษแทนการช่วยเหลือ” 
“เหตุไรหนอพระเจา้จึงไม่ทรงโปรดส าแดงหนทางชีวติของผมพอท่ีผมสามารถจะเดินในทาง

นั้นไดโ้ดยสะดวกกวา่น้ี? ถา้การสมรสมีไวเ้ฉพาะคนรวย ๆ เท่านั้น เหตุไรพระเจา้จึงไม่ส่งเงินเกา้พนั
บาทลงมาจากทอ้งฟ้าใหผ้มไปหมั้นหญิงท่ีผมรักได ้

แฟรนซิสไดเ้ขียนจดหมายฉบบัน้ี เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายนและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไดเ้ขียนอีกเลย น่ี
แน่ะเซซิสฉนัจะบอกเธอวา่ ฉนัเองไดอ่้านจดหมายฉบบัน้ีของเขาหลายหน ทุก ๆ คร้ังท่ีอ่านจดหมาย
ของเขาท าใหฉ้นัรู้สึกวา่ เป็นจดหมายซ่ึงท าใหฉ้นัตอ้งคิดมาก เพราะแฟรนซิสโกรธอยา่งจริงจงัทีเดียว 
เขาปรักปร าทุก ๆ ส่ิงและทุก ๆ คน เวน้แต่ตวัของเขาเอง เขาแสดงตวัออกมาดูประหน่ึงวา่เขาเป็นชาย
คนแรกในประเทศน้ี ท่ีถูกเรียกค่าสินสอด แต่นัน่เป็นนิสัยของเขา ตราบใดท่ีมีอะไรรบกวนคนอ่ืนเขาจะ
ไม่แยแสเลย แต่พอส่ิงเดียวกนันั้นมากระทบเขาเขา้ เขาจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟข้ึนมาทีเดียว 

จดหมายฉบบัน้ีควรไดรั้บค าตอบ เพราะแฟรนซิสไดเ้ขียนออกมาอยา่งท่ีหลาย ๆ คนรู้สึก เม่ือ
ฉนัอ่านจดหมายของเขาฉบบัน้ี คร้ังแรกฉนัพูดไม่ออกเลย ฉนัไม่อยากตอบจดหมายของเขาชนิดตอบ
อยา่งปากหวาน เพราะจะไม่ช่วยใหเ้กิดประโยชน์อะไรข้ึนมาในภายหนา้ 

ฉนัก าลงัคิดอยูว่า่จะตอบจดหมายของเขาอยา่งไรดี ก็พอดีไดรั้บจดหมายของเธอ 
เซซิล ฉนัอยากจะขอร้องใหเ้ธอช่วยฉนัท าอะไรสักอยา่งหน่ึง คือขอให้เธอตอบจดหมายฉบบัน้ี

ใหแ้ฟรนซิสแทนฉนัที เพราะเธอจะเป็นคน ๆ เดียวท่ีจะช่วยแฟรนซิสมากกวา่ฉนัเสียอีกใหเ้ราร่วมกนั
ต่อสู้อุปสรรคของการสมรสของเธอคร้ังน้ี เธอควรแสดงใหแ้ฟรนซิสเห็นวา่ ใครจะรักใครก็ได ้ ไม่มี
พรมแดนกั้น 

ปัญหาน้ีไม่ใช่ปัญหาเร่ืองเงิน แต่เป็นปัญหาเก่ียวกบัหลกัศรัทธา เธอจงช่วยช้ีแจงให้แฟรนซิส
เห็นวา่ความรักแทน้ั้นไม่มีการเป็นโจทยฟ้์องกล่าวโทษใครและไม่ปรักปร าใครดว้ย แต่ความรักจะตอ้ง
ต่อสู้อุปสรรคนานาชนิด 
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มีอีกตอนหน่ึงในจดหมายของเขาท่ีฉนัยงัไม่ไดบ้อกเธอคือ “ผมขอประณามบรรดาหญิงท่ีมองดู
การตั้งกองทุนสินเดิมในการสมรส ดว้ยอาการเฉยเมย และไม่เห็นวา่การตั้งกองทุนนั้นเป็นของชัว่ร้าย
แต่ประการใด เม่ือเป็นเช่นน้ีก็เท่ากบับรรดาหญิงเหล่านั้นอนุญาตใหพ้อ่แม่ของตนจดัการไดต้ามใจชอบ 
แต่ภายหลงัการสมรสแลว้ตวัเองก็รู้สึกวา่ ถูกขงัอยูใ่นก าแพงประเพณี หรืออยูภ่ายในร้ัวลวดหนามแห่ง
หน้ีสินซ่ึงตวัเองก็ยากท่ีจะหลุดออกมาได”้ 

เธอเท่านั้นท่ีจะตอบหรือแกข้อ้ต าหนิน้ีได ้ เธอควรช้ีแจงใหแ้ฟรนซิสทราบวา่ ผูห้ญิงนั้นไม่
เหมือนกนัทุกคน 

ฉนัเช่ือวา่เธอคงท าไดแ้ละตอ้งขอใหเ้ธอตอบจดหมายของเขาฉบบัน้ี 
 

โดยความรักในพระคริสต ์
        วอลเตอร์โทรบิช 
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เมือง ว.............................. 
20 กรกฎาคม ค.ศ. ..................... 

เรียนท่านอาจารยท่ี์เคารพ 
เม่ือวานน้ีดิฉนัไดท้  าตามท่ีท่านอาจารยไ์ดข้อร้องใหดิ้ฉนัท า คือดิฉนัไดต้อบจดหมายของคุณ

แฟรนซิสแลว้ค่ะ ดิฉนัตอ้งต่อสู้กบัใจตวัเองอยูน่าน ตอนแรก ๆ ดิฉนัไม่สู้เตม็ใจนกัท่ีจะตอบจดหมาย
ของเขา แต่เด๋ียวน้ีดิฉนัไดพ้ยายามท าแลว้ค่ะ และดิฉนัไดส้อดจดหมายนั้นมาใหท้่านอาจารยอ่์าน แลว้
ช่วยส่งไปใหเ้ขาดว้ยนะคะ 

แหมจดหมายฉบบัน้ีเขียนยากจริง ๆ ค่ะ ดิฉนัไม่กลา้ส่งดว้ยตนเองเลย 
ตลอดคืนดิฉนัคิดไม่ตกวา่ จะจดัการกบัจดหมายฉบบัน้ีอยา่งไรดี แลว้ในท่ีสุดดิฉนันึกออกวา่

ควรส่งจดหมายตอบฉบบัน้ีมาใหท้่านอาจารยก่์อน  และกรุณาใหภ้รรยาของท่านอาจารยอ่์านดว้ยอีกคน
นะคะ ถา้ภรรยาของอาจารยเ์ห็นดว้ย ดิฉนัจะยอมส่งไปให้เขา 

ยากอยูน่ะคะท่ีจะพดูความจริงโดยไม่ใหแ้ฟรนซิสเจบ็ใจบางทีค าพดูประโยคสุดทา้ยควรจะตดั
ออกดีไหมคะ? ดิฉนัเกรงวา่จะรุนแรงเกินไป 

 
โดยความเคารพ 
        เซซิล 
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เมือง ว........................... 
19 กรกฎาคม ค.ศ....................... 

คุณแฟรนซิสท่ีรักของดิฉนั 
ดิฉนัรักชายหนุ่มคนหน่ึงค่ะ และชายหนุ่มคนนั้นช่ือแฟรนซิสดว้ยค่ะ ขณะท่ีคุณก าลงัอ่าน

จดหมายฉบบัน้ีอยู ่ขอคุณอยา่ไดส้งสัยเลยวา่ผูเ้ขียนไม่ไดรั้กคุณ 
ดิฉนัเร่ิมนึกชอบคุณตั้งแต่เราพบกนับนรถประจ าทางวนันั้นเป็นคร้ังแรก และคุณยงัช่วยดิฉนั

หอบห้ิวสัมภาระของดิฉนัมาจนถึงบา้น ยิง่กวา่นั้นดิฉนันึกเคารพและนบัถือคุณมากข้ึนซ่ึงคุณไม่ไดเ้ขา้
ไปหาดิฉนัคืนวนันั้น ดิฉนัรู้แลว้วา่คุณไม่ตอ้งการเฉพาะร่างกายของดิฉนัเท่านั้น แต่คุณสนใจในตวัดิฉนั 
คุณไม่ใช่ตอ้งการดิฉนัเพียงชัว่ครู่ชัว่ยามในเม่ือความใคร่ของคุณเร่งเร้าเท่านั้น แต่คุณตอ้งการดิฉนัเพื่อ
เป็นเพื่อนคู่ชีวิต  

เพราะดิฉนัรักคุณมากยิง่กวา่ชายใดในโลก ดิฉนัจึงตอ้งกลา้เขียนบอกคุณมาตรง ๆ  
อาจารยโ์ทรบิชไดบ้อกดิฉนัเร่ืองจดหมายของคุณท่ีเขียนถึงอาจารยเ์ม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายนน้ี ท่าน

อาจารยไ์ดข้อร้องให้ดิฉนัเขียนและบอกคุณวา่ ดิฉนัคิดอยา่งไรในเร่ืองจดหมายฉบบันั้น 
เม่ือดิฉนัอ่านคร้ังแรก ดิฉนัรู้สึกอึดอดัใจจนบอกไม่ถูกวา่จะพดูอะไรดีเก่ียวกบัตวัคุณ  แต่เด๋ียวน้ี

อยา่งนอ้ยดิฉนัก็พอจะเขา้ใจไดว้า่ เหตุไรดิฉนัจึงไม่ไดรั้บข่าวคราวจากคุณเลยเป็นเวลานาน 
คุณแฟรนซิสคะ ดิฉนัเขา้ใจคุณดีแลว้ค่ะ ดิฉนัไดเ้ก็บจดหมายของคุณไวอ้ยา่งดีทุกฉบบั เม่ือ

ดิฉนัอ่านทบไปทวนมาหลาย ๆ คร้ัง ดิฉนัจึงรู้วา่ขอ้เรียกร้องของคุณพอ่ของดิฉนัท่ียืน่ต่อคุณนั้นมนั
กระทบกระเทือนจิตใจคุณเพียงไร ดิฉนัก็ทราบแลว้ค่ะวา่คุณไม่ใช่มีฐานะร ่ ารวยอะไรนกั และดิฉนัก็
ทราบดว้ยวา่คุณไม่มีงานท า ดิฉนัจึงทราบไดอ้ยา่งดีวา่คุณรักดิฉนัมากเพียงไร 

บางทีคุณอาจเป็นฝ่ายถูกนะคะวา่ คริสตจกัรไดท้  าหนา้ท่ีลม้เหลว แน่นอนในประเทศของเรา
เองก็ยงัมีส่ิงท่ีอยติุธรรมอยูห่ลายประการ เม่ือประเพณีโบราณและประเพณีสมยัใหม่มาเจอกนัเขา้ก็ยอ่ม
กระทบกระทัง่กนัอยา่งรุนแรง ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงเสียได ้ แต่ขอคุณไดก้รุณานึกทบทวนใหดี้วา่ การ
ปฏิวติัเปล่ียนแปลงในทวปียโุรปซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือหลาย ๆ ศตวรรษมาแลว้ แต่ไดเ้กิดข้ึนในประเทศของเรา
เพียงชัว่อายคุนเดียวเท่านั้น โดยเหตุน้ีเองประเพณีอนัดีงามของเราจึงไดถู้กประเพณีของประเทศอ่ืนเขา้
มารุกรานให้เสียหาย ดงัท่ีท่านอาจารยโ์ทรบิชไดเ้คยปรารภใหเ้ราฟังแลว้ในจดหมายของท่านท่ีเขียนถึง
คุณ แต่เราจะโทษชาวยโุรปฝ่ายเดียวก็ไม่ได ้เพราะเราเองก็มีส่วนท าผดิเหมือนกนั 

ถา้จะพดูไปแลว้ประเพณีการมีสินสอดทองหมั้นน้ีเป็นของดีซ่อนอยูด่ว้ยเหมือนกนั คือแสดงวา่
เราผูเ้ป็นหญิงน้ีมีค่าส าหรับผูช้ายจริง ๆ และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ดว้ย เรารักคนท่ียอมเสียสละอะไร ๆ 
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บางอยา่งเพื่อจะไดต้วัเราไป และเรานิยมบุรุษท่ียอมต่อสู้บากบัน่เพื่อจะไดต้วัเราเป็นสมบติัของเขาอยา่ง
แทจ้ริง 

เม่ือเร่ิมจดหมายฉบบัน้ี ดิฉนัเร่ิมตน้ดว้ยวา่ “ดิฉนัรักชายหนุ่มคนหน่ึง” คือชายท่ีไม่ใช่แต่เพียง
ประณามปรักปร าและกล่าวโทษผูอ่ื้นเท่านั้น แต่ดิฉนัรักคนท่ีมีเลือดเป็นนกัสู้ การประณามพระเจา้และ
ลงโทษคนทั้งโลกนั้น ไม่ไดท้  าอะไรใหเ้ปล่ียนแปลงดีข้ึนมาเลย ดิฉนัเคารพคุณเม่ือคุณเป็นนกัสู้ และ
ดิฉนัสามารถรักคุณไดจ้ริง ๆ ถา้หากดิฉนัเคารพคุณ โดยเหตุน้ีเองดิฉนัจึงขอร้องใหคุ้ณต่อสู้เพื่อจะไดต้วั
ดิฉนั ใหคุ้ณและดิฉนัร่วมกนัลงมือต่อสู้ เพื่อการสมรสของเราทั้งสอง ดิฉนัไม่มีความประสงคท่ี์จะ
ปล่อยคุณใหต่้อสู้อยูโ่ดดเด่ียวตามล าพงั ดิฉนัอยากจะรวมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัคุณ เพื่อการแต่งงาน
ของเราจะไดบ้รรลุผลส าเร็จ ถูกของคุณท่ีคุณพดูวา่ หญิงโดยมากยอมขายตวัเองดว้ย ราคาสินสอด ท่ี
แพงล่ิว จนตวัเอง กลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึง แต่ดิฉนัก็ไม่อยากเป็นสินคา้อยา่งนั้น เพราะเป็นคนละคน
กบัหญิงอ่ืน 

ยิง่เราร่วมกนัรบ ร่วมกนัต่อสู้มากเพียงไร การสมรสของเราก็ยอ่มมีคุณค่าประเสริฐมากข้ึนเพียง
นั้น ถา้การสมรสของเราเป็นของง่ายดายเกินไปเหมือนการปอกกลว้ยเขา้ปาก การสมรสของเราก็ไร้
ความหมาย และการสมรสท่ีง่ายดายเกินไปนั้นไม่สามารถผกูมดัดวงใจของเราไดน้านนกั 

ดิฉนัทราบวา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ราทั้งสองอยูร่่วมเรียงเคียงหมอนดว้ยกนัจริง ๆ 
ดิฉนัรู้ความจริงขอ้น้ีอยา่งแน่นอน แต่ดิฉนัอธิบายไม่ถูกค่ะวา่ดิฉนัทราบไดอ้ยา่งไร และดิฉนัทราบแน่
จริง ๆ ค่ะ แต่ดิฉนับอกให้คุณทราบไม่ไดว้า่คุณจะไปหาเงินกอ้นใหญ่น้ีมาไดอ้ยา่งไร หรือดิฉนัทราบ
ไม่ไดว้า่คุณพอ่ของดิฉนัจะเปล่ียนความคิดเร่ืองสินสอดน้ีหรือไม่ คิดไม่ถูกค่ะวา่ คุณจะหางานใหม่ท า
ไดอ้ยา่งไร? แต่ดิฉนัซาบซ้ึงลึกลงไปในหว้งหวัใจวา่คุณจะตอ้งหาหนทางจนได ้ แลว้สักวนัหน่ึงเราทั้ง
สองก็จะเป็นของกนัและกนัแน่ ๆ  

พระเจา้ไม่ทรงช่วยเรา โดยโยนถุงเงินถุงทองลงมาจากสวรรคว์างไวบ้นตกัของเรา แต่พระเจา้
ทรงช่วยเราใหผ้า่นความยากล าบากทีละขั้นทีละขั้น  ส่ิงท่ีเราตอ้งการนั้นไม่ใช่เงินแต่เป็นความศรัทธา
โดยไวว้างใจพระเจา้ ก่อนจบดิฉนัขอย  ้าอีกคร้ังนะคะวา่ดิฉนัรักคุณ แต่ดิฉนัรักคุณผูมี้ความเขม้แขง็เป็น
เลือดนกัสู้ ไม่ใช่ผูช้ายชนิดท่ีจิตใจอ่อนแอ 

จากเซซิลของคุณคนเดียวเท่านั้น 
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เมือง บ............................... 
20 กรกฎาคม ค.ศ.................. 

คุณเซซิลท่ีรัก 
สามีของฉนัไดอ่้านจดหมายของคุณท่ีเขียนไปถึงคุณแฟรนซิสแลว้ ค าพดูของคุณนั้นพดูตรง ๆ 

ถูกเป้าหมายทีเดียวและฉนัแน่ใจวา่ ท่ีคุณพดูนั้นเป็นค าพดู ท่ีกล่าวออกมา ดว้ยความรักอยา่งแทจ้ริง 
ฉนัไม่นึกเลยวา่หญิงสาวอายขุนาดคุณน้ีจะเก่งกลา้สามารถเขียนจดหมายไดดี้อยา่งน้ี ฉนั

ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีคุณมีความกลา้เช่นน้ี ฉนัหวงัวา่เราจะรู้จกัตวักนัในเร็ว ๆ น้ี 
ถูกแลว้คุณเซซิล เป็นการยากมากท่ีเราจะช่วยจิตใจคนโดยไม่ใหก้ระทบกระเทือนเลย 

นายแพทยไ์ม่สามารถบ าบดัโรคทุก ๆ ชนิดไดโ้ดยเพียงเอาน ้ามนัชโลมใหช่ื้นใจแต่เพียงภายนอกเท่านั้น 
เพราะบางคร้ังตอ้งการผา่ตดัเอาเน้ือร้ายออกมา ฉะนั้นบางคร้ังคู่สมรสจะตอ้งบ าเพญ็ตนเป็นแพทยต์ดั
เน้ือร้าย ออกใหแ้ก่กนัละกนั 

ผูท่ี้ช่วยท่ีแทจ้ริงยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะติเตียนได ้ โดยเหตุน้ีเองความรักเท่านั้นท่ีท าใหรู้้สึกเจบ็ใจ 
ความรักแทไ้ม่ผกูใจเจบ็และแสดงความอ่อนแอ แต่ความรักแทน้ั้นมัน่คงหนกัแน่นและกลา้หาญ 

ฉนัรู้สึกปล้ืมใจมากท่ีคุณเห็นความเคารพ และความรักนั้นเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัอยา่งใกลชิ้ด 
ในพระบญัญติัเขียนไวว้า่ “อยา่ล่วงประเวณี” มาร์ตินลูเตอร์ไดพ้ดูเสริมวา่ “พระบญัญติัขอ้น้ี

หมายความวา่อะไรส าหรับเรา นัน่หมายความวา่หากเราเกรงกลวัและรักพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแลว้ไซร้ ก็
หมายวา่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเพศของเรา ๆ จะตอ้งรักษาตวัให้บริสุทธ์ิทั้งในดา้นวาจาและการประพฤติ และ
สามีกบัภรรยาจ าตอ้งรักและเคารพซ่ึงกนัและกนั” 

สัจธรรมขอ้น้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด คือเราตอ้งเคารพและรักซ่ึงกนัและกนั ฉนัคิดวา่
หญิงท่ีดีจะรักสามีของเขาแมส้ามีของเขาจะลม้เหลว อ่อนแอ และพา่ยแพแ้ก่ตวัเองสักเพียงไรก็ตาม เขา
ก็ตามเขาก็ยงัรักสามีของเขาเสมอ แมใ้นยามท่ีสามีตอ้งยากจนลง ภรรยาก็ยงัจงรักภกัดีต่อสามีของเขาอยู่
เสมอ เพราะเขาเคารพคู่สมรสของเขาไม่วา่ในกรณีใด ๆ  

ฉนัสนบัสนุนใหเ้ธอส่งจดหมายฉบบัท่ีเธอเขียนแลว้ไปใหแ้ฟรนซิสไดท้นัที เพราะจดหมาย
ฉบบันั้นเป็นจดหมายท่ีดีมากพระเจา้ทรงอวยพระพรแก่คนท่ีกลา้หาญและสุจริตเสมอ เธอไม่ตอ้งกลวั
หากแฟรนซิสจะโกรธเธอจนหนา้ด าหนา้แดงก็ตาม แต่ฉนัเช่ือวา่ สามีของฉนัก็คงรู้จกัวธีิท่ีจะช่วยให ้
แฟรนซิส ผอ่นคลายความตึงเครียดลงไดเ้ป็นแน่ โปรดอยา่ลืมวา่ “เม่ือมีความรักก็ปราศจากความกลวั 

โดยความรักในพระคริสต ์
         อินกริด  โทรบิช 
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ต าบล อ................................. 
27 กรกฎาคม ค.ศ..................... 

เรียนท่านอาจารย ์
ผมยอมแพค้รับ ท่ีอาจารยท์  าใหผ้มตอ้งโผล่หนา้ออกมาจากท่ีซ่อน และตอ้งเขียนจดหมายมาถึง

อาจารยจ์นได ้
ผมเพิ่งไดรั้บจดหมายจากเซซิล ซ่ึงท่านอาจารยไ์ดก้รุณาส่งต่อมาใหผ้ม อาจารยฉ์ลาดมากท่ีรู้จกั

ใชมื้อของเซซิลท าร้ายผม อาจารยรู้์จกัผมไดดี้วา่จะท าใหผ้มเจบ็ตรงไหนมากท่ีสุด 
แต่จดหมายฉบบันั้นแทนท่ีจะแสดงความรัก แต่มีผลตรงกนัขา้ม คือต าหนิติเตียนและดูถูกผม 
ตอนแรกผมคิดวา่เซซิลคงเป็นเทพธิดา แต่เด๋ียวน้ีเธอแสดงออกมาใหผ้มเห็นวา่เธอเป็นนางยกัษ ์
แต่ก็ดีแลว้น่ีครับ คืออยา่งนอ้ยท าใหผ้มรู้จกัตวัของผมเองวา่ ผมเป็นใคร โดยเหตุน้ีเองผมจึง

ยนิดีท่ีเซซิลเขียนจดหมายถึงผม เด๋ียวน้ีผมไม่มีส่ิงใดมาหลอกหลอนลวงตาผมอีกต่อไปแลว้จดหมายน้ี
ท าใหผ้มทนต่อความผดิหวงั 

ผมไดร่้วมรสกบัหญิงคนนั้นเป็นคนแรก ก็เพราะหญิงคนนั้นประมาทหนา้ผมวา่ ผมไม่ใช่
ลูกผูช้าย และหญิงคนท่ีสองน้ีผมตอ้งหนีก็เพราะเธอประมาทผมเช่นเดียวกนัวา่ ผมไม่ใช่ลูกผูช้าย
เหมือนกนั คร้ังหน่ึงอาจารยเ์ขียนถึงผมวา่ “ความกลา้หาญท่ีแทจ้ริงนั้นคือรู้จกัการหนี” ดงันั้นผมจึงหนี 

พระคริสตธรรมใหม่สอนเราวา่อยา่งไร? เอเฟซสั 5: 22-24 ขอประทานโทษ ผมขอคดัขอ้พระ
คมัภีร์ตอนน้ีมาใหท้่านอาจารยอ่์านเพื่อไม่ตอ้งเสียเวลาเปิดพระคมัภีร์ 

ขอ้ 22 วา่ดงัน้ี “ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
23 “เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร...” 
24  คริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉนันั้น” 
เช่ือฟังในทุกส่ิง น่ียงัไม่ไดแ้ต่งงานกนั เซซิลก็ยงั “แขง็ขอ้” กบัผมถึงเพียงน้ี ถา้หากผมแต่งงาน

กบัเธอ เธอมิเล่นงานผมบอบช ้าไปหรือครับ? ผมก็เหมือนผูช้ายทัว่ ๆ ไปท่ีอยากไดภ้รรยาชนิดท่ียอมเช่ือ
ฟังสามี คือเช่ือฟังสามีในทุก ๆ กรณีน้ีเป็นค าสั่งสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือภรรยาตอ้งยอมฟัง
สามี ดุจดงัคริสตจกัรเช่ือฟังพระเยซูคริสต ์น่ีเป็นขอ้ความท่ีแจ่มแจง้โดยไม่ตอ้งอธิบาย 
ผมยอมรับค าตกัเตือนน้ี ขอบคุณ 

แฟรนซิส 
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เมือง บ............................... 
3 สิงหาคม ค.ศ....................... 

แฟรนซิสศิษยท่ี์รัก 
ฉนัคิดแลว้ไม่ผดิเลยวา่ หลงัจากท่ีเธอไดรั้บจดหมายน้ีแลว้เธอจะตอ้ง “ศอกกลบั” ดว้ยวธีิน้ีแน่ 

ๆ แฟรนซิส เธอโง่มาก ขอใหฉ้นัย  ้าอีกสักหน่อยเถอะวา่ เธอน่ีช่างโง่จริง ๆ หนอ 
ฉนัไดอ่้านจดหมายของเซซิลก่อนท่ีจะส่งมาใหเ้ธอดว้ยซ ้ าไป และเซซิลไดร้้องขอให้ภรรยาของ

ฉนัอ่านดว้ย เราทั้งสองหวงัวา่บรรดาคุณพอ่คุณแม่และลูกสาวลูกชายทัว่ไป ควรไดอ่้านจดหมายฉบบัน้ี 
เพราะเป็นจดหมายท่ีดีเลิศเป็นพิเศษจริง ๆ เราเองยงัซาบซ้ึงตรึงใจในจดหมายฉบบัน้ีอยา่งมาก 

แฟรนซิสท่ีรัก ขอใหฟั้งฉนัหน่อย แม่เซซิลคู่รักของเธอคนน้ี ไม่ใช่เด็กอมมือ และเขาก็ไม่ใช่
ควายท่ีเธอจะจูงจมูกไดทุ้กเวลา และเขาไม่ใช่หญิงประเภทคนใช ้ แต่เป็นหญิงท่ีเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่
แลว้ ฉนัขอแสดงความยนิดีดว้ยท่ีเธอพบผูห้ญิงท่ีดีเช่นน้ี เธอไม่เขา้ใจวา่ความรักใหญ่อยา่งน้ีประเสริฐ
เท่าไร 

เธอเขียนจดหมายถึงฉนัขณะท่ี จิตใจของเธอยงัโกรธอยูห่ลงัจากท่ีเธออ่านจดหมายฉบบันั้น
เพียงคร้ังเดียว ซ่ึงเธอไม่ควรท าเช่นนั้น แต่ทางท่ีถูกเธอควรหลบัเสียตลอดคืนใหค้ลายอารมณ์เครียด 
แลว้เธอจะไดมี้เวลาคิด เธอควรอ่านจดหมายนั้นอีกคร้ังหน่ึงและอ่านชา้ ๆ อ่านเงียบ ๆ ดว้ยอารมณ์เยน็ 
ๆ เธอไม่เขา้ใจหรือวา่ จดหมายฉบบันั้นเซซิลตอ้งเขียนข้ึนมาดว้ยความยากล าบากเพียงไร? และท่ีเขียน
ไดย้ากเพราะเขารักเธอไม่ใช่หรือ?  

เธอไม่ทราบดอกหรือวา่ความรักแทไ้ม่ใช่ตาบอด? ความรักแทย้อ่มมองเห็นอะไร ๆ ไดอ้ยา่ง
แจ่มแจง้ทะลุปรุโปร่ง ความรักมองเห็นจุดอ่อนแอและมองเห็นความผดิของคนท่ีตนรัก แต่อยา่งไรก็
ตามแมค้นรักจะผดิพลาดและอ่อนแอสักเพียงไร คนรักกนัก็อภยัไดเ้สมอ 

คร้ังหน่ึงเธอถามฉนัวา่ เธอจะรู้ไดอ้ยา่งไร เม่ือมีความรักจริง ๆ และฉนัไดต้อบวา่ คือไม่จดจ า
ความผดิพลาดของผูห้ญิง จริงอยู ่ เขาไม่ชอบความผิดพลาดนั้น แต่เขาก็ยงัรักหญิงคนนั้นทั้งให้อภยั
ความผดิพลาดนั้นดว้ย 

เซซิลรักเธอดว้ยวธีิน้ีแหละ แต่แทนท่ีเธอจะขอบใจเซซิล เธอกลบัโกรธ หรือวา่เธอเป็นผู ้
ปราศจากความผดิ? บางทีอาจเป็นการเหลือวสิัยท่ีจะรักใครสักคนหน่ึง ท่ีปราศจากความผดิ 

เธอจงสัตยซ่ื์อต่อตนเอง ทุกอยา่งท่ีเซซิลพดูกบัเธอนั้นเป็นความจริงทั้งส้ิน อุปนิสัยของเธอนั้น
คือยอมแพอ้ยา่งง่ายดาย 

ถูกแลว้ ฉนัทราบวา่การต าหนินั้นก็ท าใหค้นเจบ็ใจมากไม่มีผูใ้ดชอบค าติเตียน และยิง่ผูช้ายถูก
ผูห้ญิงต าหนิก็ยิง่กระเทือนใจมากข้ึน ในประเทศท่ีหญิงยงัไม่ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเทียมบ่าเทียมไหล่กบั
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ผูช้าย ก็ยากท่ีผูช้ายจะรับความคิดเห็นจากหญิงโดยเหตุน้ีเองการสมรสของหญิงชายหลายคู่จึงจืดชืดไร้
ความหมายและอยูก่นัไปอยา่งแกน ๆ  

ก่อนท่ีเพื่อนของฉนัคนหน่ึงจะแต่งงาน เขาไดเ้ขียนจดหมายถึงคู่รักของเขา และวาดมโนภาพ
ไวอ้ยา่งสวยสดงดงามวา่ภรรยาของเขาควรจะเป็นอยา่งไร ฉนัจะยกเอาบางตอนมาเล่าใหเ้ธอฟังดงัน้ี 

“ค าตกัเตือนอนัสุจริตของภรรยาควรท าใหผ้มร้อนใจท่ีจะใหผ้มท าดีท่ีสุด และเม่ือภรรยาของ
ผมผดิหวงัในตวัของผมเธอจะไม่เลิกลม้การไวใ้จผมเลย และนอกจากนั้นภรรยาของผมจะไม่ยอม
ทอ้ถอยในการท่ีจะช่วยใหผ้ม ชนะจุดอ่อนแอของผมใหไ้ด”้ “เธอจะบอกผมตรง ๆ โดยไม่ออ้มคอ้มใน
เม่ือผมท าให้เธอตอ้งเจบ็ใจ” เธอเขา้ใจไหม? ชายคนน้ีไม่ตอ้งการหญิงคนใชม้าเป็นภรรยา แต่เขา
ตอ้งการคู่เคียงคู่คิด คู่แอกคู่ใจ ซ่ึงพระเจา้ประทานมาให ้ และคู่เคียงน่ีแหละจะกลายเป็น “เลือดเน้ืออนั
เดียวกนั” ซ่ึงจะมีความหมายใหม่อยา่งลึกซ้ึง และจะเป็นชีวติใหม่ร่วมกนั และคู่ชีวติต่างฝ่ายต่างมีสิทธ์ิท่ี
จะต าหนิความผดิของกนัและกนัได ้

คราวน้ีใหว้กกลบัมาถึงขอ้พระธรรมเอเฟซสับทท่ี 5 ถา้เราเลือกพระคมัภีร์บางขอ้ท่ีพิสูจน์วา่เรา
เป็นฝ่ายถูก เราจะตอ้งระมดัระวงัในการใชข้อ้พระธรรมนั้น ขอ้พระคมัภีร์ของพระเจา้ไม่ใช่ดวงตรา
ประทบัชีวติของเราใหค้นทั้งโลกเห็นวา่ “ดูซิพระเจา้ก็ยงัทรงเห็นพอ้งดว้ยกบัฉนันะ” 

พระด ารัสของพระเจา้เปรียบเสมือน “คอ้น” ซ่ึงสามารถทุบศิลาใหแ้ตกละเอียดได ้ หรือพระ
วจนะของพระเจา้เปรียบดุจดาบสองคมท่ีสามารถเชือดเฉือนดวงใจของเราได ้ สามารถท าใหเ้ราเจบ็ก็ได ้
ท าใหเ้ปล่ียนแปลงและกลายเป็นคนมีคุณลกัษณะดีข้ึนก็ได ้ ดงันั้นพระด ารัสของพระเจา้จึงเป็นส่ิงท่ีทา้
ทายชีวติของเราอยา่งสูงสุดยิง่นกั 

เธออา้งพระธรรม เอเฟซสั บท 5 ขอ้ 22-24 เพราะวา่ขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นสมกบัเร่ืองราวของ
เธอและขอบใจเธอมากท่ีไดค้ดัลอกขอ้ความมาใหฉ้นัอ่าน ถึงอยา่งนั้นก็ดี ฉนัไดเ้ปิดพระคมัภีร์อ่านขอ้ 
21 และขอ้ 25 ดว้ย 

ในขอ้ 21 นั้น เนน้ถึงการยอมเป็นของกนัและกนัวา่ดงัน้ี “จงยอมฟังซ่ึงกนัและกนัดว้ยเกรงกลวั
พระคริสต”์ 

แลว้จึงมาถึงขอ้ 22 ซ่ึงเธออา้งมา นั้นเป็นส่วนของภรรยาท่ีภรรยาพึงเช่ือฟังสามีของตน แต่ใน
ขอ้ 25 บอกถึงหนา้ท่ีของสามีท่ีพึงท าแก่ภรรยาของตน แต่เธอก็งดเวน้ขอ้น้ีซ่ึงบอกวา่ “สามีจงรักภรรยา
ของตน เหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และไดป้ระทานพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น” 

ขอ้น้ีเป็นประโยคท่ีมีคุณค่ามหาศาล ตลอดชีวติเราไม่สามารถเขา้ใจความหมายอนัลึกซ้ึงน้ีได้
เลย 
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พระเยซูคริสตท์รงรักคริสตจกัรของพระองคอ์ยา่งไร พระเยซูทรงรับใชค้ริสตจกัร พระเยซูทรง
ท างานและทรงช่วยเหลือคริสตจกัรจริง ๆ และพระเยซูทรงช าระคริสตจกัรของพระองคใ์หส้ะอาด พระ
เยซูทรงทะนุถนอมและทรงบ าบดัเยยีวยาคริสตจกัรเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับพระเยซู และพระเยซูทรง
มอบทุกอยา่งของพระองคใ์ห้แก่คริสตจกัร จนกระทัง่ยอมส้ินพระชนม ์

เธอเห็นหรือยงัวา่ พระด ารัสของพระเจา้เป็นเสมือนดาบคมท่ีตดัเชือดเฉือนและท าใหบ้าดเจบ็
ได ้พระเยซูไม่ทรงเป็นอยา่งท่ีมนุษยอ่ื์น ๆ อยากเป็น คืออยากเป็นเจา้คนนายคน แต่ตรงกนัขา้มพระเยซู
เสด็จมารับใชค้ริสตจกัร พระเยซูทรงยอมเป็นทาสของคริสตจกัร การใชค้  าวา่ “ทาส” อาจเป็นค าท่ี
ระคายเคืองแก่หูของเธออยูบ่า้ง แต่นัน่แหละการเป็นทาสของคริสตจกัรท าใหพ้ระองคเ์ป็นประมุขของ
คริสตจกัร ดงันั้นเธอจะเป็นประมุขหรือเป็นศีรษะของภรรยาของเธอไดก้็ต่อเม่ือเธอไดย้อมตนเป็นทาส
ของภรรยา 

ถึงกระนั้นคริสตจกัรในเวลานั้นไม่เคยเช่ือฟังพระเยซูคริสตเ์ลย คริสตจกัรพากนัทอดทิ้งพระ
เยซูและยงัทอดทิ้งพระองคอ์ยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนัน้ี เธอมีเร่ืองท่ีจะต าหนิคริสตจกัรไดม้ากมายและฉนัก็มี
อยูม่ากเหมือนกนั ในคริสตจกัรมีส่ิงท่ีไม่สวยไม่งามอยูห่ลายอยา่ง เช่นการทะเลาะวิวาท และความ
เคร่งเครียดท่ีมีอยูใ่นคริสตจกัร แต่น่ีแหละเป็นคริสตจกัรท่ีพระเยซูทรงรักและไดท้รงยอมพลีพระชนม์
เพื่อคริสตจกัร โดยความรักของพระเยซูคริสตก์็ไดท้  าใหค้ริสตจกัรนั้นน่ารักมากข้ึน 

หากคริสตจกัรเช่ือฟังพระเยซูจริง ๆ คือไม่ใช่ถูกบงัคบัใหเ้ช่ือฟัง แต่ยนิดีเช่ือฟังพระเยซูคริสต์
ดว้ยความสมคัรใจคริสตจกัรจะด ารงอยูไ่ม่ไดโ้ดยปราศจากพระคริสต ์ เสมือนร่างกายจะมีชีวติอยูโ่ดย
ปราศจากศีรษะหาไดไ้ม่ 

เธอไม่ทราบดอกหรือวา่ เซซิลตอ้งการเพียงส่ิงเดียวนัน่คือการยอมตวัเป็นสมบติัของเธอผูเ้ดียว 
เหมือน ๆ กบัท่ีร่างกายตอ้งการศีรษะ และการท่ีเซซิลต าหนิเธอก็เพราะเขาตอ้งการส่ิงเดียว นัน่คือเธอ
เป็นศีรษะซ่ึงเขายนิดียอมปฏิบติัตาม 

โดยเหตุน้ีเองเขาจึงไดข้อร้องใหเ้ธอต่อสู้เพื่อเขา ตามท านองเดียวกนักบัท่ีพระเยซูคริสตท์รง
ต่อสู้เพือ่จะไดค้ริสตจกัรของพระองค ์ การต่อสู้ของเธอท่ีจะไดต้วัเซซิลมานั้นเป็นความรับผดิชอบของ
เธอ  

ความกลา้หาญท่ีแทจ้ริงไม่ใช่การวิง่หนีไป แต่เป็นการต่อสู้  
ขอแนะน าวา่ เธอควรรีบไปหาเซซิลใหเ้ร็วท่ีสุด เท่าท่ีสามารถจะท าได ้ และท าความเขา้ใจซ่ึง

กนัและกนัใหเ้รียบร้อย 
โทรบิช 
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ต าบล อ........................... 
14 สิงหาคม ค.ศ............................ 

เรียนท่านอาจารย ์
โธ่อาจารยค์รับ หากผมไม่รู้จกัตวัอาจารยดี์ ผมคงฉีกจดหมายของท่านอาจารยเ์ป็นฝอย ๆ ไป

แลว้ ผมไม่ทราบจะพดูอะไรต่อไป จดหมายน้ีเป็นแต่ค าเทศนาท่ีไพเราะมากครับ 
ค าพดูของอาจารยดี์เกินไปส าหรับผมครับ คือผมจะน าเอามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์หาไดไ้ม่ 
ขอ้แนะน าท่ีเกิดประโยชน์ขอ้เดียวก็อยูใ่นบรรทดัสุดทา้ยจดหมายของอาจารย ์ แต่ถึงกระนั้นผม

ก็ปฏิบติัตามไม่ได ้ ท่านอาจารยต์รองดูซีครับวา่ผมจะไปพบกบัเซซิลไดอ้ยา่งไร? หากผมไปพบเซซิล
ภายหลงัโรงเรียนเลิก ข่าวนั้นก็จะกระจายไปทัว่เมืองภายในไม่ก่ีชัว่โมง และเสียงซุบซิบก็จะตามมาให้
ร าคาญใจ เซซิลพกัอยูก่บัลุงของเธอ ผมเองก็ไม่กลา้ไปหาท่ีบา้นหรอกครับ เกา้อ้ีสวนสาธารณะก็ไม่มี
ในเมืองน้ี และผมก็ไม่มีรถยนตจ์ะพาเธอไปเท่ียว ถา้ผมมีรถยนตไ์ดก้็คงมีเงินพอและสามารถแต่งงาน
กบัเธอไปแลว้ 

ท่านอาจารยไ์ม่พดูเก่ียวกบัเร่ืองเงินเลย อาจารยพ์ดูแค่เร่ืองความรัก แต่วา่ความรักกบัเงินนั้นมนั
แยกกนัไม่ออกครับ คนท่ีมีเงินเท่านั้นเขาจึงแต่งงานกนัไดใ้นประเทศน้ี 

โดยเหตุน้ีเองท่ีผมตอ้งการเงิน และผมจะมีเงินไดก้็เม่ือผมท างาน ผมเคยเป็นครูในโรงเรียนของ
คริสตจกัร แต่คริสตจกัรนั้นก็ไล่ผมออกจากต าแหน่งครู 

นอกจากนั้น หากวา่พระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัรและคริสตจกัรเป็นพระกายของพระ
คริสต ์ เม่ือทั้งคริสตจกัรและพระคริสตเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แลว้ท าไมพระเยซูอภยัโทษใหผ้ม แต่
คริสตจกัรไม่ยอมอภยัให้แก่ผมเลย 

อีกประการหน่ึงเวลาน้ีผมตอ้งอยูต่ามล าพงัเหมือนหวัเดียวกระเทียมลีบ ชายหนุ่มคนอ่ืนยงัมีพอ่
แม่หรือครอบครัวคอยอุปถมัภค์  ้าจุน น่ีแหละครับเป็นเร่ืองชีวติของผม 

คุณปู่ ของผมมีลูกชายสามคนคือนายทอนเย ่ นายมวัเซ่และนายออ๊ตโต ้ นายทอนเยเ่ป็นลูกชาย
คนแรก แต่เขาเป็นคริสเตียนไม่ไดเ้พราะเขามีเมียสองคน มวัเซ่ลูกชายคนกลางเป็นคริสเตียน เขามีเมีย
คนเดียว และมีลูกส่ีคน ชายสองหญิงสองนายอ๊อตโตเ้ป็นลูกสุดทอ้ง มีภรรยาคนเดียวช่ือนางมาร์ธา และ
มีลูกคนเดียวคือนายแจค็ 

ต่อมานายออ๊ตโตก้็ตาย นางมาร์ธาก็ตอ้งเป็นม่าย การเป็นม่ายในเมืองเราน้ีนบัวา่ร้ายกาจท่ีสุด 
เม่ือภรรยาตายสามีก็ไม่สู้เดือดร้อนอะไรมากนกั เพราะเขาเสียภรรยาไปคนหน่ึง เขาอาจหา

ภรรยาคนใหม่ได ้แต่เป็นการยากท่ีหญิงม่ายจะหาสามีใหม่ 
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นางมาร์ธาเป็นม่ายพร้อมกบัลูกชาย ตามธรรมดาลุงมวัเซ่ควรจะแต่งงานกบันางมาร์ธา แต่จะท า
อยา่งนั้นไม่ได ้เพราะเป็นคริสเตียน และเป็นระเบียบขอ้บงัคบัของคริสตจกัร  

ลุงมวัเซ่ไดอุ้ปการะแจค็หลานชายอาย ุ10 ปี ใหเ้ขา้มาอยูใ่นบา้น และใหไ้ปโรงเรียน ซ่ึงเขาช่วย
ไดเ้พียงเท่านั้น 

แลว้ใครจะรับอุปการะแม่ม่ายมาร์ธา ตกลงนางมาร์ธาก็ตอ้งตกเป็นเมียคนท่ีสามของนายทอนเย ่
แต่สามีใหม่ของนางมาร์ธาเกลียดนางมาร์ธาเพราะเป็นคริสเตียน ผูรั้บเคราะห์หนกัท่ีสุดคือนางมาร์ธา 
เพราะสามีไม่เอาใจใส่ และแสดงความรังเกียจจนออกนอกหนา้ ซ่ึงเป็นการทรมานหวัใจของนางอยา่ง
ยิง่ สามีใหม่ไม่เคยหาเส้ือให้ แมก้ระทัง่รองเทา้ก็ไม่เคยซ้ือใหจ้นคู่เดียว กระตอ๊บส าหรับท าครัวก็ไม่มี 
แมก้ระทัง่สบู่จะใชก้็ไม่มี ถึงกระนั้นก็ยงัใหก้ าเนิดบุตรชายคนหน่ึงแก่นาง และบุตรนั้นก็คือตวัผมเอง 

นายทอนเยมี่ลูกชายอีกคนหน่ึงกบัเมียคนท่ีสองของเขาซ่ึงเป็นเมียคนท่ีเขาโปรดปรานมากท่ีสุด 
แต่บิดาของผมไม่เคยแสดงเลยวา่ ผมเป็นบุตร 

มารดาของผมเท่านั้นท่ีรักและเอาใจใส่ตวัผม ผมเป็นเด็กท่ีพอ่ไม่รัก ฉะนั้นจึงเป็นเด็กสกปรก 
ผมตอ้งเป็นโรคผิวหนงัตลอดเวลาเพราะไม่มีสบู่จะใช ้ ผมเกือบจะไม่มีเส้ือผา้ใส่ ผมรู้สึกอายเหลือเกินท่ี
จะไปโรงเรียน ผมหนีออกไปจากบา้นท่องเท่ียวไปตามท่ีต่าง ๆ จนกระทัง่ผมมาถึงโรงเรียนคณะมิชชัน่ 
และจากนั้นมาท่านอาจารยก์็รู้จกัตวัผมและทราบเร่ืองราวของผม 

ท่านอาจารยค์งจะทราบกระมัง่ครับวา่ เหตุไรผมจึงหนัหนา้ไปพึ่งอาศยัครอบครัวของผมไม่ได ้
บิดาไม่ไดน้บัวา่ผมเป็นลูกและยิง่ผมมาเป็นคริสเตียน บิดาก็ยิง่เกลียดน ้าหนา้ผมมากข้ึน ลุงมัว่เซ่มีลูกถึง
ส่ีคน และเล้ียงแจค็ดว้ย ผมมีแต่มารดาคุณแม่ท าสวนไดเ้งินบา้งเล็กนอ้ย 

ผมไม่มีโอกาสรับมรดกอะไร หากลูกคุณพอ่ของผมตายแต่แจค็และลูกของลุงมวัเซ่ก็มีโอกาส
รับมรดกของคุณพ่อก่อนตวัผม 

แต่ท่านอาจารยส์ั่งใหผ้มไปหาเซซิล ไปดว้ยมือเปล่าอยา่งนั้นหรือ? ขอทีเถอะครับผมไปไม่ได ้
จากศิษยข์องอาจารย ์
         แฟรนซิส 
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เมือง บ............................ 
20 สิงหาคม ค.ศ................. 

แฟรนซิสท่ีรัก 
ขอบใจเธอมากท่ีอุตส่าห์เขียนประวติัของเธอมาใหฉ้นัทราบโดยละเอียด แมเ้รารู้จกักนัมาเกือบ

สิบปีแลว้ แต่ฉนัไม่ทราบประวติัทางครอบครัวของเธอละเอียดนกั ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
จดหมายของเธอแสดงวา่ เรามิชชนันารี เป็นราชทูตของพระเจา้ชนิดท่ีไม่สู้จะดีนกั เม่ือเธอ

ไดม้ารู้จกักบัเราเม่ือสิบปีมาน้ีเธอไดเ้ล่าใหฉ้นัฟังวา่ คุณพอ่ของเธอไม่เอาธุระและสนใจอะไรกบัเธอ
หรือคุณแม่ของเธอเลย น่ีเป็นความจริง แต่ฉนันึกไม่ถึงเลยวา่ส่ิงเหล่านั้นจะน าความปวดร้าวอยา่งแสน
สาหสัมาสู่ตวัเธอ ฉนัรับเธอเขา้อยูใ่นความอุปการะ โดยฉนัไม่ไดถ้ามอะไรเธออีกเลยเก่ียวกบัปัญหาใน
ครอบครัวของเธอ 

เราท าผดิในเร่ืองน้ีบ่อย ๆ เราไม่อยากถามปัญหาอ่ืน ๆ เราไม่ตอ้งการทราบอะไรมากนกั เรา
รู้สึกวา่ภาระเหล่านั้นจะทบัถมลงบนความรับผดิชอบของเรามากเกินไปจนเราอาจทนไม่ได ้

ถา้เราไดอ้อกมาสั่งสอน คนในต่างประเทศใหรู้้จกัเร่ืองพระเยซูก็ดูเหมือนจะเป็นอนัใชไ้ดแ้ลว้ 
เป็นความจริงท่ีเราเห็นตวัเธอทุก ๆ วนัในท่ีประชุมและในโรงเรียน แต่ก็ดูเหมือนมีอะไรระหวา่งเรากบั
เธอคัน่กลางอยูท่  าใหย้งัไม่สนิทกนันกั 

เรารู้สึกวา่เราไม่อยากจะเขา้ไปยุง่ อะไรกบัเร่ืองส่วนตวัของพวกเธอเกินไปนกั แทนท่ีเราจะ
รับผดิชอบอะไรมากกวา่นั้นเราก็หลบัตาเทศนาเร่ืองพระเยซูใหพ้วกเธอฟังอยา่งเป็นกฎหมาย 

พระเยซูคริสตค์งรู้สึกละอายต่อพวกมิชชนันารีของพระองคท่ี์มีน ้าใจเช่นนั้น ขณะท่ีฉนัอ่าน
จดหมายของเธอท าใหฉ้นัรู้สึกละอายใจตวัเองท่ีไม่กลา้จอ้งพระพกัตร์พระเยซูจริง ๆ เพราะฉนัแสดง
ความไร้เมตตาออกมา และคร้านท่ีจะคิดถึงเร่ืองของคนอ่ืน ชายคนหน่ึงมีภรรยาคนเดียวเราก็รับไวเ้ป็น 
คริสตสมาชิก แต่พี่ของเขาซ่ึงมีภรรยาสองคน เราหา้มเขาไม่ใหเ้ขา้เป็นสมาชิก 

ไม่มีหลกัเกณฑอ์ะไรตายตวัท่ีจะใชใ้หเ้กิดประโยชน์เหมาะสมกบัคนทุกคนได ้ เราจะบอกวา่น่ี
ผดิหรือถูกส าหรับคนทุก ๆ คนนั้นยอ่มเป็นไปไม่ได ้ความรักไม่เกียจคร้าน ถา้เรารักจริง ๆ เราจะคน้หา
น ้าพระทยัของพระเจา้แต่ละคน 

ขอโทษ ฉนัไม่ไดส้นใจอะไรถามอะไรมากเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัของเธอ แต่อยา่งไรก็ดี 
จดหมายของเธอท าใหฉ้นัทราบความจริงสองอยา่งคือ 

1. การมีภรรยามากกวา่หน่ึงไม่ไดช่้วยแกปั้ญหายุง่ยากในครอบครัวเลย ความจริงขอ้น้ีเธอไดล้ิ้ม
รสมาแลว้ 



 20 

เธอถามฉนัวา่ เธอจะรักเมียหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกนัไดห้รือไม่? ค  าตอบขอ้น้ีเธอก็เห็นและ
รู้อยูด่ว้ยตนเองแลว้วา่ มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้เขารักเมียคนน้ี เขาจะไม่มีเวลาเอาใจใส่เมียคนโนน้ ไม่วา่จะ
เป็นเมียนอ้ยหรือเมียหลวง คือตอ้งมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดขาดความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสามี แลว้ตอ้งเกิด
มีความวา้เหวว่า่งเปล่า ความหึงษาพยาบาทเกลียดชดัติดตามมา แมเ้ร่ืองราวท่ีปรากฏในพระคมัภีร์ก็บอก
ใหเ้ราเห็นชดัเจนถึงเร่ืองการมีภรรยามาก 

2. ในจดหมายของเธอท าให้ฉนัมองเห็น ความจริงอีกขอ้หน่ึงคือ  พระเจา้ทรงมีแผนการในชีวติ
ของเธอ ทั้ง ๆ ท่ีชีวติของเธอตอ้งประสบกบัความยุง่ยาก ร้อยแปดพนัประการ ภายในครอบครัวของเธอ
เอง แต่ถึงกระนั้นพระเจา้ก็ยงัทรงน าชีวิตของเธอใหเ้ขา้ในพระราชอาณาจกัรของพระองคจ์นได ้

พระเจา้สถิตอยูใ่นทุก ๆ ส่ิง แมใ้นความทุกขท์รมานของคุณแม่ของเธอ ในระหวา่งท่ีบิดาของ
เธอไม่เอาใจใส่ดูแลเท่าท่ีควรก็ตาม พระเจา้ก็ยงัสถิตอยูก่บัมารดาของเธอและเธอดว้ย 

พระเจา้ทรงน าเราใหม้ารู้จกัและสนิทสนมกนั พระเจา้ประทานความรอดแก่เธอ พระเจา้ทรงกุม
แขนของเธอไวแ้ละทรงน าชีวติของเธอ ทั้ง ๆ ท่ีเธอขดัขืนพระเจา้และทั้ง ๆ ท่ีฉนัท าผดิ พระเจา้ก็ยงัทรง
น าเธอใหม้ารู้จกักบัเซซิล นัน่แหละคืองานของพระเจา้ พระเจา้ไม่เคยทรงเกียจคร้านในการท างานเลย 
แมว้า่เราเหลวไหลแต่พระองคไ์ม่เคยทรงเหลวไหลเลย 

เธอบอกวา่จดหมายของฉนัน าเอามาใช ้ ในภาคปฏิบติัไม่ได ้ ฉนัก็ไม่ทราบจะพดูอยา่งไรต่อไป
อีกใหเ้ธอเขา้ใจ เพราะพระเจา้บอกฉนัใหบ้อกเธอทราบเพียงเท่าน้ี มีบ่อยคร้ังพระเจา้ไม่ทรงส าแดงให้
เราเห็นค าตอบในตอนสุดทา้ยทั้งหมด แต่ทรงแสดงใหเ้ราเห็นทีละกา้วเท่านั้น 

ในพระธรรม สดุดีบท 119 บอกวา่ “พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรับเทา้ของขา้พเจา้ 
และเป็นแสงสวา่งตามทางของขา้พเจา้” พระเจา้ไม่ไดส้ัญญาเลยวา่จะประทานแสงสวา่งส่องใหเ้ห็นทุก
ทางรอบดา้น แต่สัญญาวา่เป็นตะเกียงส่องทางเดินใหเ้ดินทีละกา้วเท่านั้น ตะเกียงไม่ไดส่้องแสงสวา่งไป
ไกล ๆ เหมือนโคมรถยนต ์แต่ส่องใหเ้ห็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น 

ฉะนั้นกา้วแรกท่ีเธอจะท าต่อไปคือหางานใหม่ท า ฉนัดีใจท่ีเธอนึกถึงการท างานดว้ยความคิด
ของเธอเอง ฉนัขอแนะน าให้เธอไปหาศิษยาภิบาลอาโมส และขอร้องให้เขาบรรจุเธอเขา้ท างานใหม่อีก
สักคร้ัง ฉนัจะเขียนจดหมายถึงอาจารยอ์าโมสดว้ยและขอใหท้่านไปหาบิดาของเซซิล คราวน้ีคงเป็น
ประโยชน์แก่ตวัเธอบา้งซินะ 

ฉนัขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ เธอจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพดูจากบัเซซิลใหต้กลงกนั เธอไม่ตอ้งกงัวล
ถึงวธีิท่ีจะพบกบัเซซิลอยา่งไร หญิงมกัคิดอะไรดว้ยหวัใจ ไม่ใช่จากสมอง และมีบ่อยคร้ัง ผูห้ญิงมกัมี
ความคิดดี ๆ ก่อนผูช้าย เธอจงวางใจเซซิล ความรักนั้นมีมโนภาพ 

จากโทรบิช 
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เมือง บ........................... 
20 สิงหาคม ค.ศ................ 

เซซิลท่ีรัก 
แฟรนซิสไดเ้ขียนจดหมายถึงฉนัอีกคร้ังหน่ึง ในท่ีสุดเขาก็ตอ้งโผล่ออกมาจากท่ีซ่อน จดหมาย

ของเธอฉบบันั้นช่างวิเศษนกั เพราะช่วยดึงตวัเขาให้ออกมาได ้
คราวน้ีแหละท่ีเธอจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม บางทีเขาอาจมาคอยดกัพบเธอเวลาเลิกเรียนแลว้ก็

ได ้ เธอควรจะเตรียมนึกวาดภาพไวใ้หดี้วา่ เธอควรจะแนะน าเขาใหพ้าเธอไปคุยกนัท่ีแห่งหน่ึงแห่งใด
เพื่อจะไดเ้จรจากนัโดยไม่มีการรบกวน 

จาก 
           โทรบิช 
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เมือง บ........................... 
29 สิงหาคม ค.ศ......................... 

ค านบัอาจารยอ์าโมสท่ีเคารพในพระคริสต์ 
วนัน้ีผมเขียนจดหมายมาถึงท่านอาจารยเ์ก่ียวกบัแฟรนซิสอาจารยก์็คงทราบเร่ืองราวของเขาดี

แลว้ ผมเองเป็นคนท าพิธีบพัติศมาใหเ้ขา และท่านรับเขาเขา้เป็นคริสตส์มาชิก แลว้เขาก็ไดรั้บการบรรจุ
เขา้เป็นครู และผมเขา้ใจวา่เขาไดท้  าหนา้ท่ีครูของเขาอยา่งดีเป็นเวลาถึงสามปี 

แลว้เขาก็มีเร่ืองยุง่ ๆ เก่ียวกบัหญิงคนหน่ึง และเร่ืองนั้นใคร ๆ ก็ทราบกนัทั้งเมือง แลว้เขาก็ถูก
ไล่ออกจากการเป็นครู และหา้มมิใหถื้อศีลมหาสนิทหกเดือน ผมสงสัยวา่จะมีคนวางแผนการแกลง้
จบัผดิเขา 

ผมไดมี้จดหมายโตต้อบกบัแฟรนซิสหลายฉบบั ผมไดส้อดจดหมายบางฉบบัของเขาใหท้่าน
อาจารยอ่์านเพื่อจะไดท้ราบถึงเบ้ืองหลงัของเร่ืองราวทั้งหมดโดยละเอียด ในท่ีเม่ือเขาไดม้าพบผม ผมมี
โอกาสช่วยช้ีแจงให้เขารู้สึกตวั และผมไดใ้หข้อ้แนะน าบางประการเพื่อใหแ้ฟรนซิสปฏิบติั และค ารับ
สารภาพของเขานั้นออกมาจากดวงใจ แต่ผมจะบอกรายละเอียดมากกวา่น้ีไม่ได ้ เพราะค ารับสารภาพ
นั้นเป็นเร่ืองลบัเฉพาะส่วนตวัแต่ผมขอเป็นพยานไดว้า่ เขาแสดงความจริงจงัในการกลบัใจของเขา เขารู้
วา่เขาไดรั้บการอภยัโทษบาปจากองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ และเขาพร้อมท่ีจะเร่ิมตน้ชีวติใหม่ 

เราควรสนบัสนุนและอยูข่า้งเคียงเขาในการเร่ิมตน้ชีวติใหม่น้ี อาจารยค์งทราบดีแลว้นะครับ 
หลงัจากท่ีคนไดห้นัหลงัทิ้งความบาปความชัว่แลว้อยา่งจริงจงั ก็มกัจะมีการจูงใจให้หวนกลบัไปท าผดิ
แบบเดิมอีก มารดูเหมือนจะใชเ้ล่ห์เหล่ียมทุกอยา่งเป็นพิเศษเพื่อจะขย  ้าใจคนท่ีจริงจงักบัชีวติใหม่ โดย
เหตุน้ีเราควรแสดงความรักอยา่งพี่นอ้งในวาระแรก ๆ ท่ีเขาหนักลบัตั้งตน้ชีวติใหม่ในทางท่ีดี 

ประการแรก ผมอยากจะขอร้องใหอ้าจารยอ์นุญาตใหเ้ขาร่วมพิธีมหาสนิทในคร้ังต่อไป ในพระ
คมัภีร์บอกเราวา่ศีลมหาสนิทน้ีหา้มเฉพาะคนท่ีด้ือดึงไม่ฟังค าตกัเตือนของคริสตจกัรซ่ึงตกัเตือนซ ้ าแลว้
ซ ้ าอีกโดยเปิดเผย คนท่ีกลบัใจใหม่สารภาพผดิอยา่งจริงใจแลว้เราก็ควรใหเ้ขามีโอกาสร่วมพิธีมหาสนิท 

ในฐานะท่ีผมเป็นผูแ้นะน าเขา ผมอยากเห็นเขาร่วมพิธีศีลมหาสนิท ในคราวหนา้ท่ีจะมีพิธี 
ศีลมหาสนิท หลงัจากท่ีเขาพา่ยแพแ้ก่ตวัเองมาแลว้คร้ังแรก คราวน้ีคงจะท าใหเ้ขาไดส้ านึกตวั และรู้สึก
วา่เขาไดม้าเฝ้าพระองคไ์ดอ้ยา่งสนิทสนม 

หากเราหา้มคนบาปท่ีกลบัใจเสียใหม่แลว้ก็เท่ากบัเราเป็นคนท่ีอา้งตวัเองวา่เป็นคนชอบธรรม 
ซ่ึงแทจ้ริงเราก็เป็นคนบาปซ่ึงยงัไม่มีใครจบัไดไ้ล่ทนัเท่านั้น 
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เม่ือบุตรเสเพลเดินทางกลบับา้น หลงัจากท่ีเขาไดก้ระท าผดิล่วงประเวณี คุณพอ่ไม่ไดร้อคอย
อีกหกเดือนจึงจะรับเขา้บา้น คุณพอ่ของเขาตอ้นรับเป็นบุตรทนัที และกอดจูบเขา และไดร่้วมโตะ๊
รับประทานอาหารกบัเขาซ่ึงแสดงวา่ คุณพอ่ไดใ้ห้อภยัโทษทุก  ๆ อยา่งแลว้ 

โดยเหตุน้ีเองจึงท าใหช้าวยดูาเป็นโกรธเป็นแคน้มาในการท่ีพระเยซูทรงมัว่สุมกบัคนบาป พระ
เยซูคริสตร่์วมโตะ๊เสวยกบัเขา การท่ีพระเยซูทรงกระท าเช่นนั้น เขาถือวา่เป็นการหม่ินประมาทพระเจา้
โดยตรง โดยเหตุน้ีแหละชาวยดูาจึงจบักุมพระเยซู แลว้ตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน ผมก็ถามตวัเองวา่ เราโกรธ
คนบาปในท านองเดียวกนัเช่นนั้นดว้ยหรือ? เราจะตรึงพระเยซูอีกคร้ังหรือ ในเม่ือเราหา้มคนท่ีกลบัใจ
ใหม่ไม่ใหเ้ขา้ส่วนใจพิธีศีลมหาสนิท 

น่ีแหละเป็นปัญหาใหญ่ยิง่ส าหรับตวัแฟรนซิส เขาเขียนจดหมายมาถึงผมบอกวา่ “พระเยซูทรง
อภยัโทษแก่ผมแลว้ แต่คริสตจกัรไม่ยอมอภยัใหผ้มเลย” เม่ือเป็นเช่นน้ีพระเยซูกบัคริสตจกัรจะแยกกนั
เป็นสองแลว้หรือ? 

อีกประการหน่ึง อาจารยจ์ะมีหนทางช่วยเหลือบรรจุแฟรนซิสเขา้เป็นครูอีกคร้ังหน่ึงจะได้
หรือไม่ นัน่จะแสดงวา่คริสตจกัรไดอ้ภยัโทษใหเ้ขาแลว้ ผมขอร้องอยา่งน้ีเพราะวา่แฟรนซิสรักหญิงคน
หน่ึง และหญิงคนนั้นก็รักแฟรนซิสดว้ย แต่ยงัขดัขอ้งเร่ืองเงินสินสอด ดูออกจะมากเกินไปจนแฟรนซิส
ไม่สามารถจะหามาใหต้ามท่ีบิดาของหญิงเรียกร้อง แฟรนซิสไม่มีญาติพี่นอ้งท่ีจะช่วยออกทุนใหไ้ด ้ ซ่ึง
อาจารยก์็ทราบอยูแ่ลว้ บิดาของฝ่ายหญิงเรียกเอาเงินสินสอดถึงเกา้พนับาททนัที มิใช่แต่เท่านั้น แฟรน
ซิสจะตอ้งจ่ายเงินต่อไปอีกโดยไม่มีก าหนดวา่จะหมดเม่ือไร 

หากอาจารยจ์ะกรุณาไปเยีย่มบิดาของหญิงสาวผูน้ี้ก็จะดีมาก เพราะอาจารยค์งเขา้ใจเร่ืองราวได้
ดีกวา่ผมและอาจตดัสินไดดี้กวา่ผม ถึงอยา่งไรก็ตามผมก็อยากทราบความคิดเห็นของอาจารยใ์นเร่ืองน้ี
ดว้ย 

วอลเตอร์ โทรบิช 
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ต าบล อ................................ 
16 กนัยายน ค.ศ. ................... 

เรียนอาจารยท่ี์เคารพ 
ในท่ีสุดเราทั้งสองก็พบกนัอีกคร้ังหน่ึงครับ ทุก ๆ อยา่งก็เปล่ียนไปอีกวาระหน่ึง 
หลายสัปดาห์มาแลว้ผมพกัอยูก่บัคุณแม่ของผมในต าบลเล็ก ๆ ทุก ๆ วนัผมนัง่ดูฝาผนงัอยูใ่น

กระท่อมท่ีมีแสงสวา่งสลวั ๆ ความคิดของผมก็ล่องลอยไปทัว่ทุกทิศ และโดยมากคิดไปรอบฝาผนงั
นัน่เอง ผมมกัจอ้งดูรูปท่ีตดัมาจากหนงัสือรายสัปดาห์ซ่ึงติดเอาไวต้ามฝาผนงั อยากใหรู้ปเหล่านั้นพดู
กบัผม และใหค้  าแนะน าแก่ผม แต่ในท่ีสุดก็มีแต่ความเงียบ ผมมองดูรูปเหล่านั้นอีกไม่ได ้ผมติดตารางท่ี
ท่ีผมสร้างมนัข้ึนมาเอง 

เด๋ียวนั้นฝาผนงัเหล่านั้นพงัทะลายหมดแลว้ รู้สึกวา่มีอิสระทุก ๆ ดา้น ทั้ง ๆ ท่ีภายนอกไม่มี
อะไรเปล่ียนแปลง ผมก็ยงัยากจนอยูเ่หมือนเดิม แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงนั้นคือผมไดพ้บเซซิลอีกคร้ัง
หน่ึง 

มีเพื่อนของผมคนหน่ึงเอารถยนตม์ารับผมไป และเขาบอกวา่เราตอ้งรีบกลบัเยน็วนันั้น ซ่ึงเขามี
เวลาใหผ้มเพียง 2-3 ชัว่โมงเท่านั้น 

ผมคอยอยูท่ี่หนา้ประตูโรงเรียน นกัเรียนหญิงชายก าลงัเดินออกมาจากโรงเรียน แต่ไม่เห็น
เซซิลเลย ผมชกัใจไม่ดี รู้สึกกระวนกระวายมาก 

ในท่ีสุดเซซิลก็ปรากฏตวัเป็นคนสุดทา้ย เขาคงเห็นผมก่อน ฉะนั้นเขาจึงรอจนใคร ๆ ออกไป
จากโรงเรียนหมดแลว้เขาจึงออกมาพบผม เขาไม่มองหนา้ผมเลย เพียงแต่ยืน่มือเท่านั้น ผมยืน่มือออกไป
จนสุดเอ้ือมและแตะท่ีปลายน้ิวของเขา ผมท าอยา่งปกติเหมือนกบัคนรู้จกักนัแสดงคารวะต่อกนัเท่านั้น 

ดูเหมือนเขาจะรู้วา่ผมจะคอย แลว้เขาพดูวา่ “มีสถานท่ีจะคุยกนัสองแห่ง คือหน่ึงร้านอาหาร 
หรือสองเขา้ไปคุยในคริสตจกัร 

ผมเลือกไปคุยกนัท่ีคริสตจกัรเพราะวา่ไม่มีเงินซ้ือเคร่ืองด่ืม เราตอ้งเดินไปท่ีคริสตจกัรประมาณ
คร่ึงชัว่โมงจึงจะถึง ผมเดินน าหนา้และเขาเดินตามผมไปห่าง ๆ เพื่อไม่ใหค้นสังเกตวา่เราเดินตามกนัไป 

ผมไม่นึกเลยวา่เราจะไปคุยกนัท่ีคริสตจกัรนั้น เราเขา้ไปขา้งใน และนัง่ลงบนมา้นัง่แถวหลงัสุด 
เราไม่ไดม้องหนา้กนัเลย แต่จอ้งมองไปขา้งหนา้ 

อาจารยถ์ามวา่ เราไดพู้ดกนัเร่ืองอะไรบา้ง? ผมบอกไม่ไดค้รับ เพราะตลอดเวลาเราทั้งสองนัง่
น่ิงเหมือนกบัเป็นใบแ้ละเขาบอกผมวา่ “ดิฉนัดีใจมากท่ีคุณมาพบดิฉนั” และผมบอกวา่ “ขอบคุณมากท่ี
คุณเขียนจดหมาย” 
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ผมอยากจะพดูตอบอะไรบางอยา่ง ผมอยากจะพดูต าหนิเขาใหห้น าใจ และจะแกต้วัอยา่งดีท่ีสุด 
แต่วา่เม่ือผมนัง่อยูก่บัเขาผมพดูอะไรไม่ออกสักค าเดียว 

เราต่างคนต่างน่ิง ผมไม่ทราบครับวา่เราน่ิงกนัอยูน่านเท่าไร เวลาผา่นไปเร็วเหลือเกิน ท่าน
อาจารยค์งทราบ คือเราไม่ไดอ้ยูน่ิ่งเพราะความดนัทุรังของเรา แต่เราร่วมใจพากนัน่ิง แต่การน่ิงเช่นนั้น
คลา้ย ๆ กบัถูกเช่ือมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

เม่ือก่อนผมมกัปากเปราะพดูพล่อย ๆ กบัผูห้ญิงวา่ “ผมรักคุณ” เพื่อความสนุกเท่านั้น แต่คร้ังน้ี
ควรท่ีผมจะพดูวา่ “ผมรักคุณ” แต่ผมพดูไม่ออก ดูเหมือนวา่ค าพดูนั้นมีความหมายนอ้ยกวา่ความคิดใน
ใจของผม 

แมเ้ราไม่ไดพู้ดกนัเลย แต่ในเราก็พดูกนัขณะท่ีต่างคนต่างน่ิง ภาษาท่ีเรารู้จกัก็คือเรารักซ่ึงกนั
และกนัมาก และแน่นอนความรักนั้นเป็นรอยจารึกซ้ึงลงในใจมากข้ึน ๆ ทุกที 

ชัว่โมงนั้นเป็นชัว่โมงท่ีผมมีความสุขท่ีสุดในชีวติ ใครท่ีไม่มีความรักจริง ๆ ชนิดอยา่งท่ีผมได้
พบแลว้ก็ไม่ควรพดูค าวา่ “รัก” ออกมาจากปากเลย ในขณะนั้นเหมือนวา่เราเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและเป็น
ของกนัและกนัเสมอ ดูเหมือนวา่ในขณะนั้นเราเป็นบุคคลเดียวกนัจริง ๆ คือ ผมเป็นส่วนหน่ึงของเขา
และเขาเป็นส่วนหน่ึงของผม 

ทนัใดนั้นผมเกิดความแน่ใจวา่ ไม่มีอะไรท่ีจะแยกเราได ้ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายหรือลทัธิธรรม
เนียมประเพณี ไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่นอ้งจะแยกเราได ้

แลว้ผมก็จ  าไดว้า่ เรานัง่อยูใ่นคริสตจกัรแห่งหน่ึง ผมจึงคิดไดว้า่ เราทั้งสอง ก าลงัยนือยูเ่ฉพาะ
พระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้และท าสัญญาวา่จะซ่ือสัตยต่์อกนัตลอดชีวิต ผมจบัมือของเขาและมือของเราทั้ง
สองกุมอยูเ่งียบ ๆ  

เด๋ียวน้ีผมมีบางส่ิงท่ีอยากจะเรียนถามวา่ นัง่ยงัขาดอะไรอีก? นัน่ไม่ใช่รวมทุก ๆ อยา่งไว้
ดว้ยกนัหรือ? เราไม่แต่งงานกนัแลว้หรือ? เม่ือไรการสมรสเร่ิมตน้ เร่ิมเม่ือเขา้พิธีแต่งงานอยา่งนั้นหรือ? 
เราไม่ไดเ้ร่ิมแต่งงานกนัเม่ือเราหมั้นกนัดอกหรือ? เพราะวนันั้นเราสัญญาวา่ เราจะเป็นของกนัและกนั
ตลอดชีวิต และเราไดส้ัญญาต่อกนัเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ การสมรสของเราเร่ิมตน้แลว้หรือ 

ผมจ าไม่ไดว้า่เราพดูลากนัเม่ือไรและอยา่งไร เพราะขณะนั้นดูเหมือนผมฝันไปเท่านั้นเอง เซซิล
ขอร้องใหผ้มไปพบอีกโดยเร็ว และผมบอกวา่ผมก าลงัหางานท า แลว้เราต่างคนต่างออกมาจาก
คริสตจกัรแห่งนั้น แต่ไปคนละทาง 

จากศิษยท่ี์เคารพ 
      แฟรนซิส 
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เมือง ว............................. 
16 กนัยายน ค.ศ............... 

คุณแฟรนซิสท่ีรัก 
ดิฉนันอนไม่หลบัตลอดคืนและดิฉนัตอ้งร้องไห้ ดิฉนัตอ้งต่อวา่ตวัเองวา่ เหตุไรจึงไม่พูดกบัคุณ

เอง ใจของดิฉนัมิความรักเป่ียมลน้อยู ่ ดิฉนัอยากบอกคุณหลายอยา่ง แต่ดิฉนัก็ไม่อาจบอกได ้ บางทีคุณ
คงคิดวา่ดิฉนัเฉยเมยไม่รักคุณ 

ขอใหคุ้ณเขา้ใจวา่ ส่ิงท่ีดิฉนัพดูไม่ออกนั้นก็เพราะดิฉนัดีใจจนเกินไป ดิฉนัดีใจท่ีคุณมาพบ
ดิฉนั ดิฉนัไม่มีใครนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้น 

จากเซซิลคนเดียวของคุณ 
เซซิล 
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ต าบล อ........................................ 
18 กนัยายน ค.ศ..................... 

เซซิลท่ีรัก 
คุณไม่ตอ้งร้องไห้ดอกครับ และผมขอร้องวา่คุณไม่ตอ้งร้องไห้อีกใหเ้สียน ้าตา ผมเขา้ใจคุณ

และเขา้ใจอยา่งล้ึกซ้ึง คุณไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัและคุณก็ไม่ควรกลวัเม่ือผมอยูใ่กล ้ๆ คุณ 
เป็นความผดิของผมเองทั้งหมดท่ีผมไม่ไดพ้ดูกบัคุณ ผมควรจะถามอะไรบางอยา่งจากคุณ แต่

ผมก็พดูอะไรไม่ออก เท่า ๆ กบัคุณเหมือนกนั เพราะก าลงัต่ืนเตน้และดีใจจนบอกไม่ถูก 
ส่ิงท่ีผมแปลกใจมากก็คือวธีิการท่ีคุณตอ้นรับผม และคุณไดเ้ตรียมแผนการไวล่้วงหนา้อยา่งไร

จึงดีเรียบร้อยเช่นนั้น 
คุณนัง่อยูใ่กล ้ๆ ผมและนัง่อยูเ่พื่อผมคนเดียว กิริยาท่ีแสดงต่อผมเช่นนั้นก็วเิศษยิง่กวา่ค าพดูใด 

ๆ ทั้งส้ิน 
คุณท าใหเ้กิดมีความหวงั วนัน้ีผมช่วยคุณแม่ท าสวนแทนท่ีผมจะนัง่มองดูแต่หลงัคา คุณแม่

มองดูผมดว้ยความประหลาดใจ 
จากแฟรนซิสของคุณ 
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เมือง บ............................ 
18 กนัยายน ค.ศ...................... 

แฟรนซิสศิษยท่ี์รัก 
ฉนับอกแลว้ใช่ไหมวา่ เซซิลจะมีแผนการท่ีดีหาสถานท่ีพบกบัเธอไดเ้สมอ คริสตจกัรควรจะ

ช่วยใหช้ายหนุ่มและหญิงสาวไดพ้บปะสนทนากนั ฉนัขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเธอทั้งสองไดรั้บ
ประสบการณ์ในชัว่โมงนั้น 

ปัญหาท่ีเธอถามมาช่างยากเสียจริง ๆ ดูเธอช่างมีสติปัญญา ส าหรับถามปัญหาเสียเหลือเกิน 
ปัญหาของเธอนั้นดูออกจะเป็นปัญหายากข้ึนทุกที ฉนัตอ้งคิดอยูน่านกวา่จะตอบปัญหาของเธอได้
ถูกตอ้ง 

การสมรสตั้งตน้ตั้งแต่เม่ือไร? พระคมัภีร์บอกวา่การสมรสนั้นเป็นส่ิงลึกลบัมาก เราอธิบาย
ไม่ไดว้า่ความลึกลบันั้นคืออะไร แต่อาจหยัง่ดูความลึกลบันั้น ๆ ดว้ยการพิจารณา และก็จะไม่พบ
จุดหมายปลายทางของความลึกลบันั้นเลย การเร่ิมตน้ของการสมรสก็เป็นการลึกลบัอยูไ่ม่ใช่นอ้ย เท่าท่ี
เธอเขียนมาบอกฉนัวา่ “ผมรู้สึกวา่เราทั้งสองเป็นบุคคลคนเดียวกนั” แต่การเป็นบุคคลคนเดียวกนันั้น
เขาตั้งตน้กนัเม่ือไร?  ตามความเห็นของคนทัว่ ๆ ไปก็เขา้ใจกนัวา่ คนจะเป็นตวัตนหรือเป็นบุคคลไดก้็
นบัแต่วนัคลอดออกจากครรภม์ารดา แต่ความจริงชีวิตมีอยูก่่อนการคลอดจากครรภ ์ และชีวติเร่ิมตน้
เม่ือไร? นกัชีววทิยาบอกวา่ชีวติเร่ิมตน้เม่ือปฏิสนธิอยูใ่นครรภ ์

จากวาระนั้นมาชีวติก็ก าเนิดอยูท่ี่นัน่แลว้ คือมีคนใหม่เกิดข้ึนแลว้ แต่คน ๆ นั้นยงัไม่ปรากฏ
ออกมาใหเ้ห็นร่าง แต่ยงัอยูใ่นครรภข์องมารดาจนกวา่จะถึงก าหนดคลอด 

น่ีแหละเป็นภาพพจน์ของการหมั้นและการสมรส ถูกแลว้ ชีวติของเธอทั้งสองไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยกนั
แลว้ แต่เร่ิมตน้เฉพาะในเม่ือเวลาท่ีเธอทั้งสองอยูด่ว้ยกนัภายในคริสตจกัรนั้นหรือ? เธอไม่ไดมี้ใจร่วมรัก
กนัก่อนนั้นดอกหรือ? หรือเร่ิมตน้เม่ือเธอทั้งสองพบกนัคร้ังแรกในรถประจ าทาง? หรือวา่เร่ิมตน้เม่ือ
สัปดาห์แรก ๆ ในเวลาต่อมา ๆ มาในคราวท่ีเธอทั้งสองเขียนจดหมายโตต้อบกนั ใครจะบอกไดว้า่ การ
เร่ิมเป็นบุคคลคนเดียวกนัเร่ิมตน้แต่เม่ือไร? ขอ้น้ียงัเป็นความลึกลบัอยู ่

การเดินทางน้ีตอ้งกินเวลานาน บุคคลใหม่ท่ีตอ้งการความเจริญเติบโตชา้ ๆ เหมือนกบัทารกท่ี
ก าลงัเจริญเติบโตอยูใ่นครรภม์ารดา การเจริญเติบโตท่ีเธอทั้งสองช่วยกนัท าน้ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลาท่ี
หมั้นกนัอยู ่ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีเธอผา่นมาก าลงัน าไปสู่ความเติบโต ไม่วา่ความงดงามและ
ความยุง่ยากความช่ืนชมยนิดีท่ีไดพ้บกนัอีกคร้ัง และเกิดความปวดร้าวเม่ือถูกแยก การพดูและการน่ิง
เฉย ความหวงั และความหมดหวงั ทุกส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีลว้นแลว้แต่ช่วยใหค้วามรักเจริญเติบโตใหญ่ข้ึน
ทั้งส้ิน 
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แต่วา่ความเจริญเติบโตน้ีก าลงัเจริญข้ึนอยา่งเป็นความลบั ไม่มีใครทราบเวน้แต่เธอสองคนกบั
พระเจา้เท่านั้น 

ดงันั้นการสมรสของเธอก็ไดเ้ร่ิมตน้แลว้ แต่ยงัไม่ปรากฏตวัตนออกมาใหใ้คร ๆ เห็นเท่านั้น 
คลา้ย ๆ กบัทารกท่ีก าลงัอยูใ่นครรภม์ารดา อยูร่ะหวา่งการเติบโตภายในกบัการคลอดออกมา ท านอง
เดียวกนัพิธีแต่งงานของเธอซ่ึงกระท าในอนาคตก าลงัเดินทางมา แต่ยงัไม่ถึงเท่านั้น 

วนัท่ีท าพิธีแต่งงาน  จะเป็นเสมือนวนัเกิดของการสมรสของเธอ ท านองเดียวกนัมนุษยค์นใหม่
ไดเ้กิดมาดูโลก ทุก ๆ คนก็เห็นวา่เด็กเกิดแลว้ แลว้จึงมีการฉลองแสดงความยนิดี และทุก ๆ คนก็ทราบ 

วนัหมั้น เธอทั้งสองพดูกนัวา่ “เราจะลองพยายามดูวา่ เราจะอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งดีหรือไม่” แลว้
ในวนัท าพิธีสมรสเธอประกาศออกมาอยา่งชดัแจง้ใหแ้ขกผูม้าในพิธีทราบวา่ “เราทั้งสองพร้อมและได้
ทดสอบแลว้” 

ตามปกตินั้นการสมรสมิไดเ้กิดข้ึนดว้ยเฉพาะทะเบียนสมรสมากไปกวา่เม่ือเด็กท่ีเกิดมาจะตอ้ง
มีใบสูติบตัร การลงทะเบียนสมรสก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแต่งงานของเธอทั้งสอง การสมรสจะ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในเม่ือ ทางราชการ รับรอง และมี ผูรู้้เห็นฉะนั้นทางราชการก็มีส่วนช่วยป้องกนั
การสมรสของทุกคนใหป้ลอดภยั มาร์ตินลูเธอร์บอกวา่  “การสมรสลบั ๆ หาใช่การสมรสไม่” โดยมาก
การสมรสจึงมีการเล้ียงฉลองกนั และท ากนัมาทุกชาติทุกยคุทุกสมยั 

ฉนัไม่อยากคอยใหเ้วลา สมรสของ เธอยดืออกไปอีกเลย ฉนัอยากใหเ้ธอแต่งงานเร็วไดเ้ท่าไร
ยิง่ดี โดยเหตุน้ีเม่ือเร็ว ๆ น้ีเองฉนัเขียนจดหมายไปใหอ้าจารยอ์าโมส แต่ฉนัยงัไม่ไดรั้บค าตอบจาก 
อาจารยอ์าโมส ฉนัยนิดีท่ีจะช่วยเธอทุกอยา่ง 

   จาก 
โทรบิช 
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เมือง ด.......................... 
20 กนัยายน ค.ศ............. 

เรียนท่านศิษยาภิบาล โทรบิช 
จดหมายของท่านท าใหผ้มแปลกใจหลายประการ คณะมิชชนันารีเป็นผูน้ าเอากฎเกณฑแ์ละ

ระเบียบแบบแผนการปกครองของคริสตจกัรเขา้มาในประเทศของเรา กฎเกณฑแ์ละระเบียบแบบแผนท่ี
ดีงามเหล่านั้น แมค้ริสตจกัรหลายแห่งในยโุรปและอเมริกาก็ยงัปฏิบติัไม่ไดค้รบถว้น 

ตราบใดท่ีบรรดามิชชนันารีเหล่านั้นยงัถือรักษากฎเกณฑเ์หล่านั้นดีอยู ่ ก็ไม่มีใครจะพูดขดัแยง้
แต่ประการใด ตั้งแต่ศิษยาภิบาลพื้นเมืองไดถื้อปฏิบติัตามกฎเกณฑน์ั้น พวกมิชชนันารีติเตียนเรา แทจ้ริง
เราท าตามท่ีมิชชนันารีไดส้ั่งสอนพวกเรามาเท่านั้น 

ผมสงสัยแฟรนซิสจะไม่มารับสารภาพผดิบาปกบัท่านถา้หากวา่ไม่ถูกจบัได ้ ถา้เขามารับ
สารภาพก่อนท่ีมีใครรู้เร่ือง ผมก็คิดวา่ความเห็นของท่านเป็นการถูกตอ้ง 

แต่ปรากฏวา่แฟรนซิสกลบัใจใหม่ต่อเม่ือเราจบัไดว้า่เขาท าผดิ โดยเหตุน้ีเองเราจึงตอ้งการ
พิสูจน์วา่ การกลบัใจใหม่ของแฟรนซิสนั้นออกมาจากความจริงใจแน่หรือไม่? การท่ีเราหา้มไม่ยอม
ใหแ้ฟรนซิสรับศีลมหาสนิทเป็นเวลาหกเดือนนั้น ก็เพื่อจะเป็นเวลาทดสอบวา่เขารู้สึกส านึกในความผดิ
ของเขา ไม่ใช่ท่ีเราไม่ยอมยกโทษ การลงโทษเช่นน้ีเป็นการเตือนบรรดาคริสตส์มาชิก จากตวัอยา่งการ
ลงโทษเช่นน้ีเป็นการท าใหค้ริสตส์มาชิกไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้เพื่อจะทนต่อการทดลอง หากผม
ไม่ลงโทษแฟรนซิสทางวนิยัของคริสตจกัรแลว้ไซร้ ผมคิดวา่คงจะมีชายหนุ่มอีกหลายคนอยากจะท าชัว่
เช่นนั้นก็ได ้ ผมจึงไม่กลา้ท่ีจะปล่อยใหเ้ร่ืองเลยตามเลยเช่นนั้น ผมมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรักษา
คริสตจกัรใหบ้ริสุทธ์ิ ใน 1 โครินธ์ 11: 27 “เหตุฉะนั้นถ้าคนใดมากินขนมปังนีแ้ละด่ืมจากจอกขององค์
พระผู้เป็นเจ้าตามอย่างไม่สมควร คนนั้นกผิ็ดต่อพระกายและต่อพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 
ความบาปเช่นน้ีไม่ไดก้ระทบกระเทือนเป็นเร่ืองส่วนตวั แต่เก่ียวขอ้งกบัคนทั้งคริสตจกัร 

โดยเหตุน้ีเองจึงมีความจ าเป็นท่ีคริสตจกัร จะตอ้งมีบทลงโทษคนท าผดิบาปต่อหนา้ท่ีประชุม
ของคริสตจกัร แมใ้นพระคมัภีร์ก็บอกวา่พระเจา้ทรงลงโทษคนท าผดิ กษตัริยด์าวิดทรงถูกพระเจา้
ลงโทษ หลงัจากไดส้ารภาพวา่ไดล่้วงประเวณีกบัภรรยาของอูรียา โอรสท่ีเกิดจากหญิงนั้นไดถึ้งแก่
ความตาย และดูตวัอยา่งจากอะนาเนียและนางสัปไฟเร ก็ลม้ลงขาดใจตายเพราะมุสาต่อคริสตจกัร 
(กิจการ 5: 1-11) 

ผมรู้จกันิสัยใจคอของคนหนุ่ม ๆ เหล่าน้ีดีกวา่ท่าน เขานึกวา่ถา้เรารับสารภาพบาปแลว้เขาจะ
พน้จากการถูกลงโทษ ผมเห็นวา่วธีิการของท่านนั้นเป็นวิธีท่ีน่ากลวัจะเกิดอนัตราย ถา้การอภยับาปเป็น
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ของง่ายเกินไป และคนนั้นจะมาหาเพียงแต่พดูขอโทษ แลว้ก็เสร็จเร่ือง เป็นส่ิงง่ายท่ีจะท าผดิอีก แทนท่ี
จะเลิกกระท าผดิและต่อสู้กบัความชัว่ 

ตรงกนัขา้มการถูกลงโทษเป็นการน าใหม้าถึงการกลบัตวัส านึกบาปไดอ้ยา่งแทจ้ริง หากเรา
ไม่ไดล้งโทษแฟรนซิสเลย บางทีเขาอาจจะไม่รู้จกัการกลบัใจใหม่ก็ได ้

โดยเหตุน้ีเองครับ ผมจึงไม่อาจบรรจุแฟรนซิสเขา้เป็นครูในโรงเรียนของเรา ครูและนกัเรียน
ทุกคนก็ทราบเร่ืองของเขาหมด หากไม่ไดเ้ขาออกจากการเป็นครู ก็จะเป็นการท าลายระเบียบการ
ปกครองของโรงเรียนอยา่งแน่นอน 

แทจ้ริงเร่ืองการท าผิดประเวณีในสังคมของเราในสมยัก่อน ไม่มีมากเท่าใด หากใครท าผดิ
ประเวณีจะถูกลงโทษอยา่งสาหสั บางทีถึงตาย บรรดามิชชนันารีเองก็เทศนาปรักปร าการล่วงประเวณี 
เพราะถือวา่เป็นการท าบาปอยา่งใหญ่หลวงจนบางคนอยากกลบัท าบาป เด๋ียวน้ีไม่อยากใหเ้ราลงโทษคน
ท่ีท าผดิประเวณี การท่ีเป็นเช่นน้ีจะใหเ้ราปฏิบติัอยา่งไร? 

ผมยนิดีปฏิบติัตามค าร้องขอของอาจารยค์รับ และผมจะไปเยีย่มครอบครัวของเซซิล ทั้ง ๆ ท่ีผม
รู้ล่วงหนา้วา่คุณพอ่ของเซซิลมีอะไรจะโตต้อบกบัผม ผมเองอยากพาตวัแฟรนซิสไปกบัผมขอท่าน 
กรุณาบอกใหแ้ฟรนซิสมาเยีย่มผมสักคร้ังจะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

โดยความเคารพอยา่งสูง 
      ศิษยาภิบาลอาโมส 
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เมือง ว............................... 
22 กนัยายน ค.ศ................... 

คุณแฟรนซิสท่ีรัก 
จดหมายของคุณเป็นส่ิงท่ีเลา้โลมดวงใจของดิฉนัจริง ๆ ดิฉนัสุขใจมากท่ีคุณไม่โกรธดิฉนั ดิฉนั

อยากจะเขียนถึงคุณก่อนดว้ยซ ้ าไป แต่ดิฉนัมีการบา้นมากท่ีจะตอ้งท า 
ดิฉนัมีข่าวดีท่ีจะบอกคุณ เบอร์ธาเพื่อนสาวของดิฉนัมีลุงอยูค่นหน่ึงรับราชการอยูใ่น

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนคนนั้นบอกวา่ลุงของเขาอยากใหคุ้ณเขา้เป็นครูในโรงเรียนประชาบาลแห่ง
หน่ึงในเมืองน้ีแหละ 

ดิฉนัขอใหคุ้ณตกลงรับหนา้ท่ีน้ี แลว้คุณจะมีเงินเดือนและเราอาจไดพ้บกนัทุก ๆ วนั 
จากเซซิลของคุณ 



 33 

ต าบล อ......................... 
24 กนัยายน ค.ศ.................... 

เรียนท่านอาจารยท่ี์เคารพอยา่งสูง 
ผมขอกราบขอบพระคุณส าหรับจดหมายลงวนัท่ี 19 กนัยายน ซ่ึงท าใหผ้มคิดอยูเ่ป็นเวลานาน

ทีเดียวครับ การเปรียบเทียบเร่ืองเวลาการหมั้นกบัระยะตั้งครรภน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากครับ แต่เม่ือ
เด็กเร่ิมปฏิสนธิก็เป็นการง่ายท่ีจะค านวณไดว้า่ วนัเกิดของเด็กจะตกประมาณวนัและเดือนอะไร แต่ผม
ค านวณไม่ถูกครับวา่เราควรแต่งงานกนัเม่ือไร จึงท าใหก้ารคอยเป็นการยากมาก 

จดหมายของท่านอาจารยม์าถึงเมลเ์ดียวกบัท่ีมาจากเซซิลซ่ึงผมสอดฝากมาใหท้่านอาจารยแ์ลว้ 
ท่านอาจารยจ์ะมีความคิดเห็นอยา่งไรครับในเร่ืองน้ี ผมเป็นคริสเตียนจะไปเป็นครูโรงเรียนประชาบาล
จะขดัขอ้งไหมครับ 

ท่านอาจารยคิ์ดเห็นอยา่งไรท่ีจะอยูเ่มืองเดียวกนัเช่นน้ี? ผมก็อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้น แต่น่า
เสียดายท่ีเราจะไม่ไดติ้ดต่อกนัทางจดหมาย 

จากศิษยข์องอาจารย ์
         แฟรนซิส 
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เมือง บ............................. 
27 กนัยายน ค.ศ. .................... 

แฟรนซิสท่ีรัก 
ไม่เห็นมีอะไรขดัขอ้งท่ีเธอจะเป็นครูในโรงเรียนประชาบาล ถา้หากคริสตจกัรเสนองานใหเ้ธอ 

ๆ ก็ควรรับไว ้แต่ศิษยาภิบาลอาโมสบอกฉนัวา่ ในเหตุการณ์เหล่าน้ีศิษยาภิบาลไม่สามารถหางานใหเ้ธอ
ท าได ้ เราจะตอ้งฟังเหตุผลของท่านศิษยาภิบาลดว้ยเหมือนกนั และท่านศิษยาภิบาลบอกวา่ไดไ้ตร่ตรอง
และตดัสินใจภายหลงัจากไดอ้ธิษฐานอยา่งมากมายแลว้ 

ส าหรับเธอก็หมายความวา่เธอมีสิทธิเสรีท่ีจะท างานอะไร ๆ ก็ไดต้ามใจ พระเจา้ทรงน าหนา้เรา
ทีละกา้ว ๆ เหมือนกบัท่ีประทานอาหารใหเ้ราแต่ละวนั ไม่ใช่ใหอ้าหารมาคราวเดียวส าหรับตลอดชีวิต 

ตามค าแนะน าของฉนั ฉนัอยากใหเ้ธอรับหนา้ท่ีครูประชาบาล บางทีการท่ีเธอเป็นครู
ประชาบาลจะท าใหอี้กหลายคนรู้จกัพระเยซูดีข้ึน เพราะเธออยูท่่ามกลางคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนจงหา
โอกาสท่ีจะเป็นพยาน 

อีกประการหน่ึงการท่ีเธอทั้งสองจะพบเห็นกนัอยูบ่่อย ๆ ก็เป็นการดีท่ีจะรู้จกัใจกนัก่อนสมรส 
ฉนัเขียนมาถึงเธอก่อนท่ีเธอจะท าพิธีหมั้นก็เพื่อจะใหเ้ธอมีเวลาเตรียมตวัไวน้าน ๆ ชีวิตของเธอทั้งสอง
ไดเ้ร่ิมตน้แลว้ แต่ในปัจจุบนัเป็นเพียงเวลาทดสอบน่ีไม่หมายความวา่เธอจะตอ้งพิสูจน์เซซิล หรือเซซิล
จะตอ้งพิสูจน์เธอ แต่เธอทั้งสองจะตอ้งคน้วธีิวา่พระเจา้จะใหเ้ธอทั้งสองอยูเ่ป็นใจเดียวกนัไดอ้ยา่งไร 

ถูกแลว้ การเขียนจดหมายถึงกนัช่วยใหเ้กิดประโยชน์หลายอยา่ง เพราะมีหลายส่ิงท่ีเธอเขียน
บอกกนัและกนัไดท้างจดหมายซ่ึงจะบอกดว้ยปากมกัจะพดูยาก แต่เธอจะรู้จกักนัดว้ยจดหมายอยา่ง
เดียวเท่านั้นไม่พอ เธอจะตอ้งพบกนัดว้ยตวัเองและพร้อมท่ีจะพดูกนัไม่วา่ในขณะท่ีมีอารมณ์ดีหรือ
อารมณ์ร้ายเพื่อจะรู้จกัใจกนัอยา่งดี 

การนัง่น่ิงเฉย ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการสนทนา และเธอทั้งสองก็ไดผ้า่นประสบการณ์เช่นนั้น
มาแลว้ แต่นัน่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ต่อไปเธอจะตอ้งหาค าพดูใหเ้หมาะกบัเวลาท่ีพบกนั ทั้งสองคน
จะตอ้งหดัพดูและหดัฟังดว้ยกนั การสมรสท่ีปราศจากการพดูจากนัมาก ๆ ก็อุปมาเหมือนปลูกตน้ไมท่ี้
ปราศจากน ้าเล้ียง ในไม่ชา้มนัก็จะเห่ียวแหง้ตาย 

ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งมีความคิดเห็นอยา่งเดียวกนัเสมอไป แต่เธอจะตอ้งรักกนัใหม้าก
พอท่ีจะฟังขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างของคนรัก 

ส่ิงหน่ึงท่ีเธอควรระมดัระวงัถา้ตวัเธอทั้งสองพบกนัทุกวนั คือการท่ีเธอจะตอ้งรู้จกับงัคบัตวั
ต่อสู้การทดลอง  เม่ือเธออยูก่บัหญิงสาวตามล าพงัสองต่อสอง เธอจงคิดเสมอวา่มารดาของเธอก็เป็น
หญิงสาวเช่นน้ีมาก่อน 



 35 

ฉนัเคยเตือนเธอเม่ือตน้ปีวา่ การเป็นผูช้ายควรรู้จกัเหน่ียวร้ังใจของตนเองอยา่งไรและเพียงไร 
การรู้จกับงัคบัใจตนเองเป็นยอดแห่งความสุขในชีวติสมรส ถา้ฝึกหดับงัคบัใจของตนก่อนสมรสไดแ้ลว้
จะมีความสุขแทใ้จชีวติสมรส 

มีอีกอยา่งหน่ึง ศิษยาภิบาลอาโมสไดเ้ขียนจดหมายมาบอกวา่ ท่านจะไปเยีย่มคุณพอ่ของเซซิล 
และอาจารยอ์าโมสอยากใหเ้ธอไปบา้นนั้นดว้ยพร้อมกนักบัอาจารย ์ เม่ือเธอไปรับหนา้ท่ีสอน ขอแวะท่ี
บา้นอาจารยอ์าโมส และก าหนดวนัไป ฉนัจะอธิษฐานและระลึกถึงเธอในวนันั้นเป็นพิเศษทีเดียว 

โทรบิช 
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เมือง บ ..................... 
28 กนัยายน ค.ศ.............. 

เรียนท่านอาจารยอ์าโมสท่ีรักในพระคริสต ์
อาจารยค์รับ ผมขอขอบคุณอาจารยด์ว้ยใจจริงท่ีเขียนตอบผมอยา่งตรงไปตรงมา ผมทราบแลว้

วา่จดหมายของผมคงท าใหอ้าจารยอึ์ดอดัและยากท่ีจะตอบ 
ถูกแลว้ครับ เราผูเ้ป็นมิชชนันารีก็ท  าผดิหลายประการเราก็ตอ้งเสียใจในส่ิงท่ีเราท าไปแลว้ และ

ผมไดเ้ขียนขอ้ความท านองเดียวกนันั้นไปใหแ้ฟรนซิสทราบเหมือนกนัวา่ เร่ืองความเป็นไปไดใ้นชีวติ
ของเขาท่ีบกพร่องอยูน่ั้น คณะมิชชนันารีควรไดรั้บการติเตียนดว้ย 

แต่ก็น่าอศัจรรยท์ั้ง ๆ ท่ีเราท าผดิพลาดน่ีแหละ พระเจา้ก็สร้างคริสตจกัรของเขาข้ึน แต่
เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีก็เป็นการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจา้ทั้งส้ิน 

ผมจะไม่พดูโตแ้ยง้ป้องกนัตวัของผมเองเลย แต่เพื่อเห็นแก่แฟรนซิส และเพื่อเห็นแก่ชายหนุ่ม 
ๆ อีกหลายคนท่ีอยูใ่นสภาวะอยา่งแฟรนซิส เราจึงจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หาส่ิงท่ีพระเจา้พึงมีพระประสงค ์
เหตุฉะนั้นผมจึงขอถามอาจารยว์า่ 

มีทางใดบา้งท่ีมนุษยส์ามารถทราบไดว้า่ ใครเป็นคนกลบัใจใหม่จริง ๆ จะพิสูจน์ไดห้รือวา่คน 
ๆ นั้นกลบัใจใหม่แลว้ การก าหนดเวลาไวห้กเดือนจะพิสูจน์ไดว้า่ คนนั้นไดก้ลบัใจใหม่จริง ๆ หรือ 
พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงมีทิพยเ์นตรเห็นดวงใจของมนุษย ์

ท่านอาจารยไ์ดอ้า้ง 1 โครินธ์ บทท่ี 11 ขอ้ 27 นั้นแต่ขอ้ 28 “จงให้ทุกคนพินิจดูใจของตน
เสียก่อน” แต่ตรงกนัขา้ม ในคริสตจกัรของเรา ศิษยาภิบาลและผูป้กครองพินิจดูคริสตส์มาชิก ถา้นัน่
เป็นความจริง ควรจะพินิจดูศิษยาภิบาลและมิชชนันารีดว้ยหรือ? ใครเล่าเป็นผู ้ “สมควร” จะนัง่ท่ีโตะ๊
บริสุทธ์ิของพระเจา้? ผมหรือ? คุณหรือ? ถา้คนท่ีสมควรเท่านั้น ใครเล่าท่ีจะเขา้ส่วนได ้คนท่ีส านึกตวัวา่
ตนเป็นคนไม่สมควรเท่านั้นจึงควรไปนัง่ร่วมโตะ๊กบัพระเยซู 

แฟรนซิสไดค้น้พบความจริงเช่นนั้น และเด๋ียวน้ีก็รู้สึกซาบซ้ึงวา่เขาตอ้งการความสามคัคีกบั
พระเยซูคริสต ์เรามีสิทธ์ิท่ีจะหา้มเขาถือศีลมหาสนิทไดห้รือ? 

ถูกแลว้ พระเจา้ทรงลงโทษผูท้  าผดิแน่ ๆ แต่ตวัอยา่งท่ีท่านอาจารยอ์า้งจากขอ้พระคมัภีร์นั้น
ลว้นแลว้แต่เป็นการลงโทษท่ีพระเจา้ทรงท าเองทั้งส้ิน ไม่ใช่มนุษยแ์ละไม่ใช่คริสตจกัร ศาสดาพยากรณ์
นาธานไม่ไดล้งโทษกษตัริยด์าวดิ นอกจากนั้นอยา่ลืมวา่ดาวดิมีชีวติอยูก่่อนสมยัพระเยซู เราซ่ึงอยูใ่นยคุ
หลงัจากสมยัของพระเยซูก็ไดรั้บสิทธิตามสัญญาในอิสยาห์ 53:5 “เขาผู้นั้นถกูบาดเจบ็เป็นบาดแผลก็
เพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา และถกูฟกช า้กเ็พราะความอสัตย์อธรรมของพวกเรา การลงโทษ
เพ่ือให้ความสุขแก่พวกเราไปตกอยู่กับเขาผู้นั้นและท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้กเ็พราะรอยแผลเฆ่ียนของ
เขาผู้นั้น” 
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พระเยซูทรงรับโทษทณัฑแ์ทนเราซ่ึงโทษอนันั้นเราควรรับเอง และเราควรรับทุกขท์รมานให้
สมกบัท่ีเราไดท้  าบาปเพราะเหตุน้ีเองเม่ือเราสารภาพส านึกผดิบาปของเราต่อพระเจา้และเช่ือวางใจใน
องคพ์ระเยซูคริสต ์เราจึงรอดพน้บาปเป็นอิสระ 

น่ีเป็นข่าวประเสริฐท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหค้ริสตจกัรเป็นผูป้ระกาศ และเราไดรั้บ
พระราชทานอภยัโทษโดยเราไม่ไดล้งทุนลงแรงอะไรเลย แน่นอนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ซ่ึง
ประทานใหเ้ราน้ีไม่ใช่ราคาท่ีถูก ๆ เลย แต่ราคาแพงมากและแพงจนพระเยซูคริสตต์อ้งเอาชีวิตเป็นค่าไถ่ 
แต่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองลึกลบัเกินท่ีเราจะเขา้ใจไดเ้ราทราบเพียงแต่วา่ พระมหากรุณาธิคุณอนัล ้าค่าน้ีเป็นของ
ประทานใหแ้ก่เราเปล่า ๆ  

อาจารยบ์อกวา่นัน่เป็นค าสั่งสอนท่ีน่ากลวัอนัตรายและอาจถูกใชใ้นทางท่ีผดิ ๆ ได ้ ขอ้น้ีท่าน
อาจารยพ์ดูถูกครับ เพราะมีคนน าเอาไปใชผ้ดิ  ๆ เสมอ แต่พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระคุณอนัน้ีแก่เรา ถา้
พระเจา้ยงัทรงยอมท่ีจะประทานพระคุณใหแ้ก่เราเปล่า ๆ เราควรหา้มคนรับพระคุณหรือ 

ยกตวัอยา่งเร่ืองอะนาเนียและสับไฟเร ซ่ึงท่านอาจารยน์ าข้ึนมาอา้งก็เป็นบทพิสูจน์ไดเ้ลยวา่ 
พระเจา้เองทรงเป็นผูจ้ดัการลงโทษ เพราะทั้งสองคนผวัเมียไม่ยอมรับสารภาพบาปของตนเขาทั้งสอง
คนพดูมุสา และทั้งสองคนตายทนัที พระเจา้ทรงลงโทษรุนแรงท่ีสุดในคร้ังนั้น แต่เปโตรไม่ไดเ้ป็นผู ้
ลงโทษ เป็นพระเจา้ต่างหาก และสมยัปัจจุบนัน้ีพระเจา้ก็ยงัทรงลงโทษอยู ่

แลว้ถึงปัญหาสุดทา้ย ท่านอาจารยนึ์กวา่เป็นการง่ายหรือท่ีจะรับสารภาพบาป คนท่ีไม่เคยรับ
สารภาพบาปก็คิดวา่เป็นการง่าย ส าหรับผมเองเป็นเร่ืองยากมากท่ีสุดท่ีจะส านึกตวัและรับสารภาพผดิ 
แฟรนซิสก็คงเป็นเช่นเดียวกนั เขาตอ้งท าศึกต่อสู้กบัใจของตวัเอง ผมซ่ึงเป็นผูป้รึกษาหารือกบัเขาจึงรู้ใจ
ของเขาดี 

ผมเขา้ใจครับเก่ียวกบัระเบียบวนิยัการปกครองของโรงเรียน ถูกแลว้โรงเรียนไม่ใช่คริสตจกัร 
และผมคิดวา่เป็นการไม่เหมาะสมนกัท่ีจะใหแ้ฟรนซิสกลบัเขา้ไปสอนในโรงเรียนเดิมอีกแต่เราเช่ือวา่
คงจะมีทางช่วยเขาไดดี้กวา่นั้น 

ผมไดเ้ขียนจดหมายบอกแฟรนซิสใหไ้ปหาท่านอาจารยแ์ลว้ครับ ขอบคุณท่านอาจารยม์ากท่ี
ยนิดีและพร้อมท่ีจะไปเยีย่มคุณพอ่ของเซซิล ขอพระเจา้ไดป้ระทานปัญญาให้แก่ท่านอาจารยใ์นการไป
เยีย่มเยยีนคร้ังน้ี ผมจะอธิษฐานเผือ่ท่านอาจารยเ์ป็นพิเศษในวนันั้น 

วอลเตอร์โทรบิช 
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เมือง ว.............................. 
17 ตุลาคม ค.ศ................ 

เรียนท่านอาจารยท่ี์เคารพ 
เด๋ียวน้ีผมไดม้าอยูท่ี่เมืองน้ีไดเ้กือบสามสัปดาห์ แหมเวลาดูช่างล่วงไปเร็วเหลือเกิน 
ผมไดไ้ปแวะเยีย่มศิษยาภิบาลอาโมสแลว้ อาจารยอ์าโมสแสดงตนเป็นเพื่อนกบัผมจนผมรู้สึก

แปลกใจมาก พรุ่งน้ีท่านศิษยาภิบาลจะพาผมไปเยีย่มคุณพอ่ของเซซิล และพี่ต่างบิดาของผมจะไปดว้ย
เพื่อเป็นผูแ้ทนครอบครัวของผม ดงันั้นการไปเยีย่มพรุ่งน้ีจะตอ้งเป็นการเยีย่มตาม “ทางการ” 

ก่อนท่ีผมจะไปบา้นคุณพ่อเซซิล ผมอยากใหอ้าจารยท์ราบวา่ เซซิลไดห้างานใหผ้มท า ทุกเชา้
เม่ือผมไปท างาน ผมรู้สึกขอบคุณเซซิล แต่ผมรู้สึกขอบคุณเขามากข้ึน เม่ือผมพบเขาทุกเยน็เวลา
โรงเรียนเลิก 

เซซิลช่างฉลาดจริง เขามีความคิดใหม่ ๆ เสมอ เขาไดย้มืรถจกัรยานสองคนัส าหรับจะไดใ้ชเ้ป็น
พาหนะเพื่อออกไปคุยกนัไดไ้กล ๆ แลว้เรากลบับา้นเกือบค ่า และเซซิลกลบัไปพกัท่ีบา้นของลุง
ตามปกติ 

จริงครับ เวลาน้ีเราทั้งสองก าลงัรู้จกักนัดีข้ึน อยา่งท่ีอาจารยไ์ดแ้นะน าผมไวแ้ลว้ในจดหมาย
ฉบบัก่อน ทุก ๆ วนัเราไดพ้บของใหม่จากจิตใจของกนัและกนั แหมเร่ืองของผูห้ญิงน่ีช่างลึกลบัจริง ๆ 
ครับ เรียนไม่รู้จกัหมด ผมยอมรับสารภาพวา่เม่ือก่อนผมตาบอดจริง ๆ มองดูผูห้ญิงไม่รู้จกัวา่เป็นผูห้ญิง
ผมนึกวา่ผูห้ญิงเป็นเพียงวตัถุส าหรับผูช้ายจะเอาไวใ้ช ้คลา้ย ๆ กบัแปรงสีฟัน เม่ือก่อนผมอยากจะ “ใช”้ 
ผูห้ญิงเท่านั้น แทนท่ีจะรู้จกัผูห้ญิงอยา่งแทจ้ริง 

เด๋ียวน้ีผมอยากรู้จกัผูห้ญิงเพียงคนเดียวเท่านั้น และหญิงคนนั้นก็คือเซซิลและดูประหน่ึงวา่ใน
โลกน้ีไม่มีหญิงอ่ืนอีกนอกจากเซซิลคนเดียวเท่านั้น 

ผมปล่อยใหเ้ขาข่ีจกัรยานออกน าหนา้เพื่อผมจะไดดู้เขาผมชอบดูผมท่ีเกลา้สวย ๆ ของเขา และ
ดูคอกลมท่ีระหงของเขา ผมชอบดูเขาไม่รู้จกัเบ่ือ ในเวลากลางคืนผมจะไดฝั้นถึงเขา 

แลว้เราลงจากรถจกัรยานนัง่ลงบนหญา้ขา้งทาง คุยเร่ืองต่าง ๆ เขาเขา้ใจดีเพราะมีการศึกษา
ทนัสมยั ผมไม่คิดวา่ผูห้ญิงก็มีความคิดเห็นท่ีดี ผมชอบฟังเสียงพดูของเขา และกิริยาท่าทาง และตาของ
เขา ผมอยากจบัตอ้งตวัเขา แต่อาจารยเ์ขียนบอกผมวา่ การกอดแสดงความรักใคร่นั้น ควรจะใชส้ าหรับ
คู่หมั้นเท่านั้น ผมควรแสดงความรักใคร่กนัอยา่งมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงไร ตามท่ีท่านอาจารยไ์ด้
แนะน า 

ทุกวนัเม่ือเราพบกนั เราเป็นเหมือนคนท่ีเพิ่งรู้จกักนัเม่ือเราคุยกนั เราจบัมือกนั แลว้ผมเอามือจบั
ศีรษะของเขาพิงไวท่ี้บ่าของผม เขายิม้และน่ิง แสดงวา่เขาพอใจ แลว้เราจึงจูบกนั 
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ผมไม่ทราบวา่การจูบซ่ึงกนัและกนัน้ีจะเลย ขอบเขต หรือไม่? และคนเป็นคริสเตียนจะท าได้
โดยไม่ผดิประเพณีใช่หรือไม่ หากผูป้กครองของคริสตจกัรเห็นเราจูบกนั เขาจะวา่อยา่งไร 

แต่ผมตอ้งสารภาพวา่ เม่ือผมจูบเขา ผมมีความปรารถนาอยากไดต้วัทั้งหมดของเขาเป็นสิทธิ
ของผม และผมไม่สามารถห้ามใจไม่ใหคิ้ดเช่นนั้นได ้

หากท่านอาจารยไ์ม่เตือนผมไวว้า่ หญิงสาวก็มีความเป็นผูห้ญิงเหมือนกบัคร้ังท่ีคุณแม่ของผม
ยงัเป็นสาว และหากเซซิลไมไ่ดเ้ขียนจดหมายบอกผมคร้ังหน่ึงวา่ “ดิฉนัรักและนบัถือคุณมากข้ึน เพราะ
แสดงวา่คุณเป็นลูกผูช้ายแท ้ ไม่ได ้ “เขา้หา” ดิฉนัในเวลากลางคืน” อาจจะมีเร่ืองเกิดข้ึน ผมอาจจะ
ประพฤติเหลวไหลก็เป็นได ้

ในคืนวนันั้นเม่ือผมไดอุ้ทิศตวัของผมท่ีบา้นของอาจารยไ์วก้บัพระเยซูคริสตแ์ลว้ ผมคิดวา่ผม
หลุดและเป็นอิสระพน้จากบาปจริง ๆ เพราะพระเยซูคริสตท์รงมีฤทธ์ิท าใหผ้มสามารถเอาชยัชนะการจูง
ใจใหท้  าชัว่ได ้

คร้ังแรก ๆ ก็ดูเหมือนผมจะเอาชยัชนะตนเองได ้แต่ต่อมาผมชกัจะไม่ไวใ้จตวัเองเสียแลว้ ความ
ตอ้งการทางเพศท าใหผ้มอยากจะไดเ้ซซิลเป็นของผม ชกัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนหลกัความศรัทธา
ของผมไม่ไดช่้วยตวัผมเสียแลว้ พระเยซูคริสตไ์ม่ทรงสดบัค าทูลอธิษฐานของผม ความใคร่ของผมก็มี
อ านาจมากกวา่ความตอ้งการพระเยซู เหตุไรพระเยซูไม่ทรงช่วยผมเพื่อจะไม่ตอ้งมีความรู้สึกอยากได้
ในทางท่ีผดิต่อไป 

ประสบการณ์ของความรักไดท้  าลายความศรัทธาของผมเสียแลว้ หรือวา่คนท่ีเช่ือพระเจา้จะ
โดดหนีออกไปใหไ้กลจากความรัก  

ผมเกรงเหลือเกินวา่ ผมจะอดใจไวอี้กไม่ไดน้าน เจา้ “สัตวร้์าย” ท่ีนอนหลบัอยูใ่นตวัผมก าลงั
จะต่ืนข้ึน 

อาจารยค์งทราบนะครับวา่ จดหมายของผมฉบบัน้ีก าลงัขอร้องความช่วยเหลือ พรุ่งน้ีผมจะ
เดินทางไปเยีย่มคุณพอ่เซซิลอีกสองสามวนัผมจะกลบัมา และหวงัวา่คงมีจดหมายจากท่านอาจารยม์า
คอยผมอยูแ่ลว้ ถา้ไม่มีคงท าใหผ้มผดิหวงัเป็นแน่   

โดยความเคารพอยา่งสูง 
แฟรนซิส 
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เมือง บ.............................. 
18 ตุลาคม ค.ศ.................... 

แฟรนซิสท่ีรัก 
น่ีเกือบเท่ียงคืนแลว้ แต่ฉนัอยากจะตอบจดหมายของเธอทนัที 
เธอเขียนบอกมาวา่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงฟังค าอธิษฐานของเธอเสียแลว้ แต่ฉนัอยากถามวา่ 

เธออธิษฐานขออะไร? เธอขอใหพ้ระเจา้ช่วยไม่ใหเ้ธอเห็นผูช้ายอยา่งนั้นหรือ? เธอตอ้งการอะไร? เธอ
ตอ้งการเป็นคนไม่มีเพศหรือ? เธออยากเป็นคนท่ีไม่มีความอยากไดห้รือ? 

ไม่มีคนชนิดนั้นหรอก ทุกคนแสดงวา่ตนเป็นเพศชายหรือเพศหญิง เพศของเธอก็เป็นตวัเธอทั้ง
เวลาหลบัและเวลาต่ืน ความเป็นเพศของเธอก็อยูก่บัเธอทั้งเวลาท่ีเธอจะท างานและเม่ือเธอเล่นเพศของ
เธอก็อยูก่บัเธอ เวลาท่ีเธอรู้สึกใจบริสุทธ์ิท่ีสุดและในขณะท่ีเธอก าลงัอธิษฐาน 

ถา้เธอเช่ือพระเยซูจริง ๆ เธอก็จะรู้วา่ร่างกายของเธอนั้นเป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถา้
เธออธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงท าลายพระวหิารนั้น พระเยซูคริสตจ์ะไม่ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของเธอ
เลย เพราะพระเยซูเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ธอสามารถเป็นผูช้าย 

คนท่ีเช่ือพระเจา้จะตอ้งหนีไปจากความรักดว้ยหรือ? ฉนัรู้จกัคริสเตียนบางคนพยายามหนัหลงั
ใหค้วามรัก และพยายามท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัความรักเสียเลยไม่วา่ในกรณีใด ๆ เขาไม่ยอมพบหรือ
เก่ียวขอ้งกบัเพศตรงขา้มเสียเลย และหากท าเช่นนั้นไดส้ าเร็จ เขาก็นึกวา่เขาเป็นคริสเตียนบริสุทธ์ิ คน
พวกน้ีหลอกตวัเอง คนท่ีเช่ือและวางใจพระเจา้จริง ๆ เขาไม่ไดคิ้ดจะหนีจากส่ิงเหล่าน้ีเลย 

พระเยซูคริสตก์็ไม่ไดท้รงหลีกเล่ียงจากการเป็นเพศชายพระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกน้ี พระเยซู
ทรงเป็นชายแท ้พระเยซูทรงใชพ้ระหตัถแ์ตะตอ้งมือของหญิง และไดรั้บการจูบท่ีพระบาทจากหญิงและ
ทรงรับน ้าตาของหญิง 

พระเยซูเสด็จไปท่ีเตียงของคนเจบ็หญิง และทรงใชพ้ระหตัถจ์บัร่างกายของหญิง หญิงคนหน่ึง
เอามือมาถูกตอ้งชายฉลองพระองค ์มีหญิงสองคนคือมาเรียและมาธาท่ีรักพระองค์ คร้ังหน่ึงพระเยซูทรง
สนทนากบัหญิงตามล าพงัท่ีปากบ่อน ้า และอีกคร้ังหน่ึงตรัสกบัหญิงคนหน่ึงขณะท่ีเอาพระหตัถ์เขียน
บนทรายหญิงท่ีจูบพระบาทของพระเยซูเคยเป็นหญิงชัว่ ทุกคนท่ีเห็นเหตุการณ์วนันั้นต่างพากนัไม่
พอใจ แต่พระเยซูทรงยกโทษหญิงคนนั้น 

พระเยซูคริสตท์รงมีชยัชนะเหนือความใคร่ และบงัคบัความอยากไวไ้ด ้ เพราะพระเยซูทรงเป็น
มนุษยแ์ละมีชีวติอยา่งมนุษย ์ พระเยซูทรงความสามารถใหเ้ราชยัชนะความชัว่ไดเ้พราะพระองคเ์องทรง
อยูใ่นโลกอยา่งเป็นมนุษย ์
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เธอจะวิง่หนีจากการเป็นมนุษยผ์ูช้ายของเธอเองนั้นไม่ไดเ้พราะความเป็นชายเป็นส่วนหน่ึงของ
ตวัเธอ 

ฉนัจะเล่าเร่ืองใหฟั้งสักเร่ืองหน่ึง คือมีเสือตวัหน่ึงถูกขงัไวใ้นกรง คนเล้ียงจะตอ้งให้อาหารและ
คอยเฝ้ามนั แต่คนเล้ียงเสืออยากจะท าใหเ้สือเป็นเพื่อน เขาจึงพดูกบัเสือดว้ยเสียงและภาษาท่ีเป็นมิตรทุก 
ๆ คร้ังท่ีมาใกลก้รงเสือ แต่เสือตวันั้นจะค ารามและมองคนเฝ้าดว้ยตาเขียว แสดงวา่ไม่เป็นมิตรดว้ยเลย 
ทุก ๆ อิริยาบถท่ีคนเล้ียงเคล่ือนไหวมนัจะหนัมาและพร้อมท่ีจะตะครุบตวัคนเล้ียง 

คนเล้ียงคนนั้นกลวัเสือมาก จึงอธิษฐานขอพระเจา้ทรงช่วยท าใหเ้สือตวันั้นเช่ือง 
คืนวนัหน่ึงคนเล้ียงเขา้นอนแลว้ มีเด็กหญิงคนหน่ึงหลงเขา้ไปใกลก้รงเสือ เสือตวันั้นเอาอุง้เล็บ

ของมนัลอดซ่ีกรงออกมา และมีเสียงร้องกร๊ีดของเด็กคนนั้น เม่ือคนเล้ียงเสือออกมาดู ก็พบวา่เด็กคนนั้น
ถูกฉีกเน้ือเป็นศพไปแลว้ 

แลว้คนเล้ียงเสือคนนั้นจึงรู้วา่ พระเจา้ยงัไม่ไดท้  าใหเ้สือตวันั้นเช่ืองแต่ประการใด เขายิง่กลวั
เสือตวันั้นมากกวา่เดิม เขาไล่เสือตวันั้นเขา้หอ้งมืด และไม่อนุญาตใหใ้ครมาใกลม้นัอีก 

เสือตวันั้นค ารามตลอดคืนตลอดวนั เสียงของมนัท าใหค้นเล้ียงร าคาญเหลือเกินจนนอนไม่หลบั 
เขายงัจ าภาพเด็กท่ีถูกเสือฉีกเน้ือได ้ มกัฝันเห็นภาพเลือดและเน้ือของเด็กนั้นเสมอ แลว้คนร้องก็ร้องทูล
ขอพระเจา้ ขอให้เสือตวันั้นตายเสียเถอะ 

พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของชายคนนั้น แต่ทรงตอบดว้ยวธีิท่ีตรงกนัขา้มจากท่ีคนเล้ียงเสือ
คิดไว ้ พระเจา้ตรัสวา่ “จงปล่อยเสือตวันั้นใหเ้ขา้บา้นของท่านเอง และเขา้ไปทุกหอ้งแมเ้ป็นห้องท่ีสวย
ท่ีสุด” 

คนเล้ียงเสือไม่กลวัตาย เขานึกวา่ตายเสียเลยก็ดีกวา่ท่ีจะใหเ้สียงค ารามของเสือรบกวนประสาท 
ดงันั้นเขาจึงเช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ แลว้เปิดประตูกรงเสือ พร้อมกบัอธิษฐานวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตาม
พระประสงคข์องพระเจา้” 

เสือตวันั้นออกนอกกรงและมายนืน่ิง ๆ เสือและคนเล้ียงต่างจอ้งดูตากนัอยูเ่ป็นนาน ทนัใดเสือ
สังเกตไดว้า่คนเล้ียงไม่กลวัมนั มนัจึงหายใจชา้ ๆ เงียบ ๆ แลว้มานอนลงท่ีเทา้ของคนเล้ียง 

เวลากลางคืนเสือจะร้องค ารามจนคนเล้ียงกลวั แลว้คนเล้ียงก็ยอมใหม้นัเขา้ไปในบา้น แลว้ต่าง
ก็จอ้งดูตากนัอยูน่าน ๆ จนเสือกลวัคน และตอ้งท าอยา่งนั้นทุก ๆ เชา้ 

คนเฝ้าไม่เคยชนะเสืออยา่งเด็ดขาดในคร้ังเดียวเลย แต่บงัคบัเสือดว้ยสายตาทุก ๆ คร้ังท่ีออกมา
จากกรง และตอ้งกลา้ทุกวนั 

คนเล้ียงเสือเพียรท าอยูเ่ช่นนั้นหลายปี จนมนัคุน้กบัเขาแมค้นเล้ียงจะเอามือลูบหวัของมนัก็ท า
ได ้ จนกระทัง่คนเล้ียงเอาแขนสอดในปากของมนัก็ท าเล่นกนัได ้ แต่วา่สายตาของคนเล้ียงจะตอ้งคอย
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จอ้งดูอากปักิริยาของเสือตวันั้น เม่ือต่างจอ้งดูสายตากนั จนเป็นท่ีสังเกตรู้ไดว้า่เสือกบัคนเล้ียงเป็นมิตร
กนั 

แฟรนซิส เธอจะตอ้งเรียนรู้จกัท่ีจะอยูก่บัเสือโดยไม่หนีพระคริสตจ์ะให้เธอเป็นอิสระ 
หากเธอเช่ือฟังพระเยซู แลว้เธอจะรู้จกัการแสดงความสุภาพต่อกนัและกนั มีคริสเตียนหลายคน

คิดวา่พระเจา้คงจะพอพระทยัหากเขาจะหนีไปเสียจากความรัก แต่นัน่เขลาแท ้ๆ คนท่ีเช่ือพระเจา้จริง ๆ 
เท่านั้นท่ีรู้จกัความบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริง 

ผมควรจะแสดงความรักแค่ไหน? ก็เท่าท่ีเธอรู้วา่พระเยซูจะพอพระทยั 
เธออยา่ท าอะไรเร็วเกินไปจนเป็นการ “ชิงสุกก่อนห่าม” เธอจะตอ้งรู้จกัความหมายของการ

โอโ้ลมปฏิโลมนั้นเหมาะกบักาลเทศะเพียงไร ขออยา่คิดวา่หากคนอ่ืนท าไดเ้ธอก็ท าไดเ้หมือนกนัซ่ึงเป็น
ความรวดเร็วเกินไป มกัง่ายเกินไป เธอจะตอ้งคอยจอ้งดู “เสือ” ตวันั้นไวเ้สมอ และรู้ดว้ยวา่จุดอ่อนแอ
ของเธออยูท่ี่ใด 

แฟรนซิส ฉนัก าลงัปล่อยใหเ้ธอเดินไปตามถนนท่ีมีอนัตรายมาก แต่ฉนัไม่อยากเห็นเธอเป็นคน
ขลาดหลบเล่ียงไม่กลา้เผชิญอนัตราย ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่คนท่ีเช่ือและไวว้างใจพระเจา้จริง ๆ จะไม่ยอม
ถอยหนีเลย 

ฉนัจะฝากจดหมายฉบบัน้ีไปกบัเพื่อนของฉนัใหถึ้งเธอวนัน้ีแหละ 
โทรบิช 
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เมือง ด................................ 
23 ตุลาคม ค.ศ.................. 

เรียนท่านอาจารยว์อลเตอร์ท่ีเคารพ 
ผมอยากจะเล่าเร่ืองการไปเยีย่มคุณพอ่ของเซซิลใหอ้าจารยท์ราบ 
แต่ก่อนอ่ืนขอขอบคุณจดหมาย ลงวนัท่ี 19 กนัยายนของท่านอาจารยม์าก ผมรู้สึกช่ืนใจมากท่ี

ไดย้นิจากปากของมิชชนันารีคนหน่ึงวา่ แมมิ้ชชนันารีเองก็มีความผดิพลาดเหมือนกนั 
ขอ้ความท่ีวา่พระเจา้ทรงสร้างคริสตจกัรของพระองคข้ึ์นไดท้ั้ง ๆ ท่ีมีขอ้บกพร่องในตวัเรา 

ขอ้ความน้ีท าใหผ้มเป็นสุขใจมาก 
พดูตามวนิยัของคริสตจกัรแลว้ก็มีปัญหาข้ึนวา่ มีการอภยัโทษโดยไม่มีการลงโทษหรือ? แมค้น

ท่ีไม่เช่ือพระเจา้ก็ยงัเช่ือเสมอวา่มีการลงโทษจากพระเจา้ ในเม่ือมนุษยท์  าผดิกฎหมายของพระเจา้ 
มิชชนันารีสอนวา่ พระเจา้ทรงอภยัโทษ ผลก็คือศาสนาคริสเตียนแพร่ไปท่ีไหนก็หมายความวา่ 

ณ ท่ีนั้น มีการฝ่าฝืนระเบียบวนิยัท่ีดี คนไม่เป็นคริสเตียนกลวัพระเจา้ แต่คริสเตียนไม่กลวั เพราะเขา
บอกวา่พระเจา้ไม่ทรงลงโทษ พระเจา้ทรงอภยัโทษ ดงันั้นผมจะไม่ตอ้งเส่ียงภยัอะไรเลยแมผ้มท าบาป 

เราจะท าอะไรไดผ้มเองไม่กลา้ท าตามค าแนะน าของท่านอาจารยค์รับ บางทีผมอาจขาดความ
ไวว้างใจพระเจา้ บางทีท่านอาจารยห์รือชาวยุโรปอเมริกนัอาจมีความเช่ือพระเจา้มากกวา่พวกเรา คริสต์
สมาชิกในคริสตจกัรยโุรปและอเมริกาปฏิบติัตามค าสั่งของพระเจา้มากกวา่พวกเราท่ีน่ีหรือ หรือเพราะ
ท่านอาจารยอ์ยากจะหลบัตาเสียเพราะไม่อยากมองดูความบาป? 

ส าหรับคริสเตียนเราท่ีน่ี เวลาเราท าบาปท าชัว่เราไม่เพียงไดรั้บความเจบ็ปวดแต่ล าพงัคนเดียว
เท่านั้น แต่ยงัท าใหพ้วกเราทั้งหมู่ทั้งคณะไดรั้บความสะเทือนใจดว้ย ขอ้น้ีเองท าใหผ้มเช่ือวา่พวกเรามี
ความคิดใกลชิ้ดกบัแนวพระคมัภีร์ ยิง่กวา่ชาวต่างประเทศหลายคน 

และขอ้น้ีแหละน่ีเป็นจุดส าคญัของการท่ีตอ้งมีเงินสินสอดอนัเก่ียวเน่ืองกบัเซซิล ส าหรับคุณ
พอ่ของเซซิลนั้น การแต่งงานลูกสาวของเขาไม่ใช่เป็นเร่ืองเฉพาะเซซิลและแฟรนซิส เท่านั้นแต่ตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัคนทั้งครอบครัว คุณพอ่ของแฟรนซิสไม่ไดก้  าหนดค่าสินสอดเลย หากบรรดาวงศาคณา
ญาติทางฝ่ายเซซิลต่างหากเป็นคนตั้งอตัราสินสอด 

วา่ดว้ยเร่ืองส่วนตวัแลว้คุณพ่อเซซิลไม่มีอะไรรังเกียจตวัแฟรนซิสเลย เขาคิดวา่แฟรนซิสเป็น
ชายหนุ่มท่ีซ่ือสัตยแ์ละเป็นคนสุภาพท่ีน่านบัถือคนหน่ึง แต่ประวติัของคุณพ่อเซซิลเป็นอยา่งน้ี 

ภรรยาคนแรกของเขาไม่มีบุตร เขาคิดวา่เขาตอ้งมีลูกชายสักหน่ึงคนเป็นอยา่งนอ้ย เขารู้สึกวา่
เขาเป็นหน้ีตระกลูคุณพอ่ของเขา ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุตรเป็นผูสื้บตระกลูของบิดา 
มิฉะนั้นชีวติของเขาก็ไร้ค่า 
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ดงันั้นเขาจึงไดภ้รรยาคนท่ีสอง ซ่ึงเป็นมารดาของเซซิลแลว้ต่อมาก็มีลูกชายสามคน 
ถูกแลว้ บิดาของเซซิลไม่ใช่คนท่ียากจนในต าบลน้ี เขาเป็นคนขยนัมากและมีสวนมะพร้าว

ใหญ่โต ตั้งแต่แต่งงานแลว้จนกระทัง่บดัน้ีบิดาของเซซิลก็ยงัช าระค่าหน้ีสินสอดของมารดาเซซิลไม่
หมดจนคร่ึงเดียว ฉะนั้นหน้ีท่ีเหลืออีกคร่ึงหน่ึงน้ีแหละเป็นเร่ืองท่ีเจา้บ่าวของเซซิลจะตอ้งช าระแทน 

นอกจากนั้นบิดาของเซซิลยงัมีลูกชายอีกสามคนท่ีจะตอ้งส่งไปโรงเรียน ค่าเล่าเรียนก็ทวข้ึีนทุก
ปี และวนัหน่ึงขา้งหนา้ลูกชายทั้งสามคนก็ตอ้งการแต่งงาน แต่เขามีลูกสาวคนเดียวส าหรับมีค่าตวัใชห้น้ี
แทนลูกชายสามคน 

เขาไม่นึกถึงเร่ืองเงินเป็นเร่ืองใหญ่ และเขาก็ไม่ใช่คนเกียจคร้าน แต่เขาส านึกในหนา้ท่ีท่ีเป็น
บิดา ลุงของเซซิลก็เฝ้าดูเร่ืองน้ีอยา่งสนใจมาก 

เราไดส้นทนากนัเงียบ ๆ เขารู้สึกวา่ฝ่ายหญิง จะเช่ือฟังสามีมากข้ึน หากฝ่ายชายไดเ้สียสินสอด 
มิฉะนั้นหญิงจะหนีสามีไปไดง่้าย ๆ ในเม่ือเกิดการทะเลาะววิาทบาดหมางในครอบครัว นางก็จะวา่แก่
สามีไดว้า่ “ดิฉนัไม่ไดเ้ป็นสมบติัของคุณเลย เพราะคุณไดต้วัของดิฉนัมาเปล่า ๆ” อีกประการหน่ึงสามีก็
จะสัตยซ่ื์อต่อภรรยาเน่ืองจากไดม้าดว้ยราคาแพง ในสมยัโบราณสินสอดท่ีชายใหห้ญิงนั้นเป็นววั ถา้การ
แต่งงานตอ้งหยา่ร้างจะคืนฝงูสัตว ์ดงันั้นการสมรสจะตอ้งผกูมดักนัไวด้ว้ยสินสอด 

ชาวยโุรปท าใหธ้รรมเนียมดี ๆ ของเราเสียหาย เม่ือไดเ้ปล่ียนมาใชเ้งินแทนววั น่ีเป็นความนึก
คิดของบิดาเซซิลนอกจากนั้นบิดาของเซซิลยงัต าหนิผม โดยกล่าวหาวา่ผมพลอยเป็นฝร่ังไปดว้ย แมเ้ขา
ไม่พดูกบัผมตรง ๆ แต่ผมก็รู้ใจของเขาไดดี้  

เงินสดนั้นเขาถือวา่เป็นเกียรติสูง เพราะแสดงวา่ลูกเขยมีความเคารพต่อพ่อตาอยา่งมาก และใน
เวลาเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองแสดงวา่เขามีความสามารถเล้ียงเมียของเขาได ้

อีกประการหน่ึงเท่าท่ีผมสังเกต การท่ีเขาเรียกร้องเงินสินสอดสูงเช่นนั้น ก็ดูเหมือนวา่เขาก าลงั
จะคิดมีเมียคนท่ีสามเขาไม่พูดโดยตรง แต่ผมเดาเอา เพราะลูกชายของเขาเกิดมาติด ๆ กนัเกินไป จนท า
ใหร่้างกายของมารดาเซซิลอ่อนเพลียมาก 

เด๋ียวน้ีท่านอาจารยก์็พอจะเห็นไดว้า่ เรามองปัญหาน้ีอีกดา้นหน่ึงอยา่งไร ผมจะพดูเร่ืองน้ี
อยา่งไร? ผมเองก็พดูไม่ถูกเหมือนกนั ผมจะเอาเงินท่ีไหนใหลู้กชายเรียน ถา้ใหลู้กสาวแต่งงานโดยไม่
เรียกเงินสินสอด 

บิดาของเซซิลไม่เขา้ใจเลยวา่ความรักนั้นคืออะไร ผมจะอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจไดอ้ยา่งไร 
ท่านอาจารยค์งผดิหวงัและอาจคิดวา่ผมไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ ขอ้น้ีอาจจริงก็ได ้บิดา

ของเซซิลไดบ้อกผมหลายอยา่งมากกวา่ท่ีจะบอกท่านอาจารยไ์ด ้แต่ก็มีขอ้บกพร่องอยูบ่า้ง 
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บิดาของเซซิลเป็นคนเผา่เดียวกบัผม ดงันั้นเราก็เท่ากบัเป็นญาติกนัห่าง ๆ การพดูการจากนัก็
รู้สึกวา่มีหลายอยา่งท่ีท าใหพ้ดูไม่สู้เตม็ปากนกั เพราะเก่ียวขอ้งกบัตวัผมดว้ย ในท านองน้ีบางทีท่าน
อาจารยอ์าจพดูไดเ้ตม็ปากมากกวา่ผม เพราะอาจารยเ์ป็นคนกลางจริง ๆ และอาจารยเ์ป็นคนมาจาก
ภายนอกเผา่ของเรา ฉะนั้นอาจารยค์วรลองพดูทาบทามเร่ืองน้ีดูคงจะดี  

ผมมีความยนิดีมากเก่ียวกบัแฟรนซิส เขาเป็นคนถ่อมตวัมากและไม่พยายามขืนตวัเองมากนกั 
แต่อยา่งไรก็ดีเขาก็ตอ้งคอยอีกนานกวา่เขาจะมีเงินพอ ผมไม่ทราบจะจดัการเร่ืองน้ีใหต้กลงไดอ้ยา่งไร 

โดยความเคารพ 
ศิษยาภิบาลอาโมส 
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เมือง บ...................... 
24 ตุลาคม ค.ศ................. 

ถึงเซซิล 
ป่านน้ีแฟรนซิส คงเล่าเร่ืองท่ีไปเยีย่ม คุณพอ่ของเธอให้เธอทราบแลว้ ฉนัไดรั้บรายละเอียดใน

เร่ืองเดียวกนัน้ีจากศิษยาภิบาลอาโมส 
ขอเธออยา่เพิ่งทอ้ใจ เพราะพระเจา้ประทบัอยูก่บัเราแมใ้นยามท่ีมืดมวั ความเช่ือตั้งตน้ท่ีนัน่ซ่ึง

ไม่มีใครแลเห็นเลยเม่ือทุก ๆ คนทอดทิ้งเรา ไม่มีใครท่ีจะเป็นท่ีพึ่งท่ีหวงัได ้ ความหวงัทั้งหมดก็ตอ้ง
ละลาย แลว้ก็ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีเหลืออยูส่ าหรับเราท่ีจะท าต่อไป คือยอมตวัของเราใหอ้ยูใ่นความพิทกัษแ์ห่ง
พระหตัถข์องพระเจา้ พระเจา้ไม่เคยสนิทสนมกบัเรายิง่ไปกวา่ยามท่ีเราเป็นทุกขโ์ศกเศร้าและเดือดร้อน
ใจเช่นน้ี พระเยซูตรัสวา่ “อยา่กลวัเลย จงเช่ือเท่านั้น” 

“เช่ือเท่านั้น” เราตอ้งเรียนรู้ความจริงขอ้น้ี เธอและแฟรนซิสตอ้งร่วมกนัเรียนบทเรียนน้ีดว้ยกนั 
ไม่มีอะไรท่ีจะเตรียมการสมรสในอนาคตของเธอทั้งสองไดดี้ไปกวา่น้ี เพราะเหตุน้ีเอง พระเจา้จึง
ผลกัดนัเธอเขา้มาสู่มุมมืดเช่นน้ี โดยยกเอาความช่วยเหลือ ซ่ึงเธอจะพกัพิงไดไ้ปเสียหมด ดงันั้นเธอทั้งคู่
จะไดเ้รียนรู้ท่ีจะไวใ้จพระเจา้แต่พระองคเ์ดียวเท่านั้น 

เธอจะเรียนรู้ความจริงเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร? ประการแรก จงยอมใหพ้ระเจา้ตรัสแก่เธอ แลว้เธอจง
ฟังพระองค ์ เม่ือเธออยูด่ว้ยกนัทั้งสอง เธอจงเปิดพระคมัภีร์แลว้อ่านดว้ยกนัเพียงตอนหน่ึงตอนใดก็ได ้
จงพดูสนทนากนัวา่ พระเจา้ตรัสอะไรแก่เธอทั้งสองบา้ง จงใหพ้ระเจา้เลา้โลมใจเธอ ใหพ้ระเจา้เป็นท่ี
ปรึกษาของเธอ และใหพ้ระเจา้ทรงน าเธอ 

แลว้เธอทั้งสองจงพนมมือไว ้แลว้เสนอความทุกขท์ั้งหมดของเธอต่อพระเจา้ เพราะพระเจา้ทรง
ทราบทางออกของเธอพระเยซูคริสตไ์ดน้ าเธอทั้งสองใหม้ารู้จกักนัแลว้ พระองคจ์ะทรงน าเธอต่อไป 
พระองคจ์ะทรงขดัขวางมิให้ใครแยกเธอทั้งสองจากกนั จงเช่ือขอ้น้ีอยา่งเตม็ใจ 

อยา่กระดากอายท่ีจะอธิษฐานดว้ยกนั จงขบัไล่ความขวยอายน้ีออกไปเสีย เด๋ียวน้ีเป็นโอกาส
ของเธอท่ีจะเรียน บดัน้ีเป็นโอกาสของเธอทั้งสองท่ีจะพูดอะไร ๆ ต่อกนัไดทุ้กอยา่งและพดูเก่ียวกบั
ความศรัทธาของเธอดว้ย การมีหลกัศรัทธาอยา่งเดียวกนัเป็นรากฐานท่ีมัน่คงท่ีสุดของการสมรส หาก
เธอสร้างบา้นของเธอไวบ้นศิลา พายจุะท าลายบา้นของเธอไม่ได ้

เม่ือวานน้ีเองฉนัไดพู้ดเร่ืองน้ีกบัภรรยาของฉนัเป็นเวลานาน เพื่อจะช่วยหาทางออกใหแ้ก่เธอ 
ประการแรก ฉนัขอแนะน าใหเ้ธอเขียนจดหมายบอกขอบใจอาจารยอ์าโมส เพราะอาจารยเ์ป็นผู ้

“เล้ียงแกะ” ท่ีดี เราควรขอบคุณศิษยาภิบาลของเราอยา่งมาก เพราะสู้อุตส่าห์เดินทางไกลและล าบากเพื่อ
ไปเยีย่มเยยีนคุณพอ่ของเธอ ฉนัรู้สึกเคารพอาจารยอ์าโมสเป็นอยา่งยิง่ 
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เซซิล ฉนัอยากจะขอร้องใหเ้ธอเขียนจดหมาย น่ีเป็นเหตุท่ีฉนัเขียนมาถึงเธอ แต่ขอใหแ้ฟรนซิส
อ่านดว้ย 

จดหมายของเธอลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม ท่ีเธอเขียนถึงแฟรนซิสนั้นแสดงวา่ เธอมีศิลปะในการ
เขียนจดหมายไดดี้มากฉะนั้นขอใหเ้ธอเขียนจดหมายสักฉบบัหน่ึงถึงคุณพอ่ของเธอ ท่ีจริงก็ดูออกจะ
ชอบกลท่ีลูกสาวจะเขียนจดหมายถึงบิดาของตนในเร่ืองเช่นน้ี 

มีอยูส่องส่ิงท่ีศิษยาภิบาลอาโมสไดเ้ขียนในจดหมายเก่ียวกบับิดาของเธอ ประการแรก “คุณพอ่
ของเธอไม่มีความรังเกียจในตวัแฟรนซิสเลย” และอีกขอ้หน่ึงอาจารยอ์าโมสบอกวา่ “คุณพอ่ของเธอไม่
เขา้ใจเลยวา่ ความรักนั้นคืออะไร?” ฉะนั้นขอให้เซซิลช่วยเขียนอธิบายใหคุ้ณพอ่ของเธอทราบดว้ยวา่ 
เธอรักแฟรนซิสอยา่งไร เพื่อจะช่วยใหคุ้ณพอ่ของเธอรู้สึกวา่ ความรักนั้นคืออะไรแน่ เรามกัต าหนิบิดา
ทั้งหลายเพราะบิดามกัไม่พดูกบัลูกสาวมากนกั หรือบางทีในทางตรงกนัขา้มคือลูกสาวไม่ใคร่พดูกบั
บิดา ลูกสาวไม่เคยบอกบิดาเลยวา่ คิดอะไรหรือคิดอยา่งไร หนกัใจเร่ืองอะไร และมีความหวงัอะไรบา้ง 

จงเขียนจดหมายฉบบัน้ีใหเ้ป็นภาษาพื้นบา้น พื้นเมือง เขียนบอกดว้ยวา่เธอรักคุณพ่อของเธอ
อยา่งไร และบอกดว้ยวา่เธอเขา้ใจความคิดของคุณพอ่อยา่งไร และเธอเองก็ไม่มีความประสงคท่ี์จะขดัใจ
คุณพอ่ของเธอ 

จงบอกคุณพอ่วา่ เธอมีโครงการอยา่งไร แฟรนซิสตอ้งคิดร่วมกบัเธอ เพื่อจะช่วยเศรษฐกิจใน
ครอบครัวบิดาของเธอ 

เป็นการไม่เพียงพอท่ีเธอทั้งสองจะเขา้ใจกนัและกนัระยะท่ีหมั้นกนัเท่านั้น และเธอจะอ่อนโยน
เขา้หากนัและกนัไดเ้พียงไร และเธอจะเช่ือและอธิษฐานดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร เธอจะตอ้งรู้สึกไปในแนว
เดียวกนัวา่ จะตดัสินใจเร่ืองการใชจ่้ายอยา่งไร ภรรยาควรทราบวา่สามีมีรายไดเ้ท่าไร และเธอจะตอ้งตก
ลงกบัสามีก่อนจ่ายวา่ เธอจะจ่ายเงินนั้นอยา่งไร 

อีกประการหน่ึง เซซิล ฉนัจะบอกเธอไวเ้ป็นความลบัคือก่อนท่ีแฟรนซิสจะพบเธอดว้ยซ ้ าไป 
ฉนัไดบ้อกกบัแฟรนซิสไวค้ร้ังหน่ึงวา่ “เขาจะตอ้งสัตยซ่ื์อต่อหญิงสาวท่ีเขารักเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้
ตลอดเวลา” 

บดัน้ีฉนัก็จะพดูแก่เซซิลตามท านองเดียวกนัวา่ “เธอเป็นหญิง เธอควรรู้วา่เธอจะอนุญาตให้ 
แฟรนซิสท าอะไรแก่เธอไดห้รือไม่เพียงไร ไม่มีชายหนุ่มคนไหนจะท าอะไรเกินกบัหญิงท่ีตนรัก 
นอกจากหญิงจะเตม็ใจอนุญาตใหเ้ขาท า ฉะนั้นเธออยา่สงสารเขา และปล่อยใหเ้ขา้ท าแก่ร่างกายของเธอ
ในทางท่ีผดิ ๆ เม่ือเธอรักผูช้ายจงช่วยท าใหช้ายคนนั้นสมเป็นชายจริง ๆ เธอจงท าตนเป็นเหมือนราชินี
องคห์น่ึงจาก 

โทรบิช 



 48 

เมือง ว................................ 
1 พฤศจิกายน ค.ศ...................... 

เรียนท่านอาจารยแ์ละแหม่มท่ีเคารพอยา่งสูง 
ดิฉนัขอขอบพระคุณส าหรับจดหมายของท่านอาจารยดิ์ฉนัไดอ่้านให้แฟรนซิสฟังดว้ย เราทั้ง

สองรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณอยา่งสูงท่ีท่านอาจารยไ์ดใ้หค้วามเมตตาแก่เรา และท่านอาจารยไ์ดเ้ห็นอก
เห็นใจเราตลอดมา ทั้งยงัรู้สึกดว้ยวา่เราก าลงัคิดอะไร 

เราไม่ทราบเลยวา่ พระเจา้ทรงสนพระทยัต่อตวัเรามากมายเช่นน้ี และไม่นึกเลยวา่ความเช่ือจะ
ช่วยใหก้ารหมั้นสัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งไร หากปราศจากความเช่ือเราคงเลิกลม้ความคิดเร่ืองการแต่งงาน
นานแลว้ แต่เน่ืองจากเราไม่ทราบวา่ภายหนา้จะเป็นอยา่งไร จึงท าให้เราทั้งสองผกูพนักนัสนิทสนมมาก
ข้ึน 

เราลองอ่านพระคมัภีร์ดว้ยกนั ตอนแรก ๆ ก็รู้สึกแปลกใจอยูไ่ม่ใช่นอ้ย แต่แลว้ก็ช่วยใหเ้ราใจ
สบายและเขม้แขง็มากข้ึนกวา่เดิม เรายงัไม่เคยอธิษฐานร่วมใจกนัเลย เพราะดิฉนัอายท่ีจะพดูค า
อธิษฐานออกมาดงั ๆ ต่อหนา้แฟรนซิส 

ดิฉนัไดพ้ยายามเขียนจดหมายถึงคุณพอ่แต่ก็ไม่ส าเร็จ ดิฉนับอกไม่ถูกวา่การเขียนจดหมาย
เช่นนั้นถึงคุณพ่อ ช่างยากล าบากใจเพียงไร อาจารยเ์ป็นฝร่ังคงไม่เขา้ใจวา่ ส าหรับลูกเช่นดิฉนัรู้อึกอดัใจ
อยา่งไรบอกไม่ถูกค่ะ เพราะดูประหน่ึงวา่มีก าแพงกั้นระหวา่งดิฉนักบัคุณพ่อ 

คุณพอ่ไม่ชอบใหลู้กสาวพดูกบัท่าน เพราะคุณพ่อรู้สึกวา่หากพดูกบัลูกสาวแลว้ก็จะส้ินอ านาจ
การปกครอง ถา้พดูกบัคุณพอ่ ๆ นึกวา่ดิฉนัไม่เคารพท่าน และท าใหคุ้ณพอ่ไม่พอใจ 

ดิฉนัทราบวา่ท่านอาจารยห์วงัดีต่อดิฉนัจึงจะแนะน าเช่นนั้น ดิฉนัเร่ิมเขียนจดหมายแลว้ และ
พยายามจะเขียนใหจ้บ ทุก ๆ บรรทดัท่ีเขียนลงไปตอ้งใชค้วามคิดอยา่งหนกั และจะเขียนใหต้รงกบั
ความรู้สึกนั้นช่างหาถอ้ยค าไดย้ากเหลือเกิน 

แมว้า่ดิฉนัเขียนจบ ดิฉนัก็ไม่แน่ใจวา่จะกลา้ส่งไปใหคุ้ณพอ่หรือไม่ 
โดยความเคารพ 
         เซซิล 
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เมือง ว................................. 
7 พฤศจิกายน ค.ศ............ 

เรียนท่านอาจารย ์
ผมขอขอบพระคุณและยนิดีมากท่ีจดหมายของท่านอาจารยม์ารอผมอยูแ่ลว้ เม่ือกลบัมาจาก

บา้นบิดาของเซซิล ผมรู้สึกอ่อนใจเหลือเกิน แต่เม่ือผมเห็นซองจดหมายเป็นลายมือของท่านอาจารยก์็ท  า
ใหผ้มใจช้ืนและมีก าลงัใจมากข้ึน ดูประหน่ึงวา่มือท่ีเขม้แขง็และเมตตาไดเ้ขา้มาลูบไลด้วงใจของผมให้
สดช่ืนและเกิดมานะ ทั้ง ๆ ท่ีก่อนจะเปิดซองจดหมายก็ไดรั้บก าลงัใจอยา่งเป็นสุขและอบอุ่น 

ผมคิดในใจวา่ ถา้หากวา่มีใครสักคนท่ีมีปัญหาหนกัอกและไม่มีใครจะไปปรึกษาหารือ หรือ
ช่วยแกปั้ญหานั้น ๆ ได ้เขาจะท าอยา่งไร 

เร่ืองของเสือเป็นบทเรียนท่ีมีค่าส าหรับผม นัน่แสดงให้เห็นวา่คนท่ีขงัเสือใส่กรง หรือคนท่ี
ปล่อยใหเ้สือออกมาเพน่พา่น เป็นผูท่ี้ท  าไม่ถูกทั้งสองคน คนท่ีติดตามโลกเปรียบเสมือนคนข้ีขลาด 
เท่ากบัคนท่ีอา้งวา่ตนเองเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เราจะตอ้งไม่ยอมแพใ้นการต่อสู้ หากเราแพก้็ไม่ใช่ความผดิของ
เสือ ฉะนั้นผมจะตอ้งเขา้ใจและจดัการเองวา่ เสือนั้นเป็นมิตรหรือเป็นศตัรู 

แต่ยงัมีปัญหาอีกขอ้หน่ึงท่ีผมยงัขอ้งใจคือ “การเอามือใส่ปากเสือนั้นหมายความวา่อยา่งไร? 
หมายความวา่ผมท าอะไร ๆ ไดทุ้กอยา่ง และผมยงัเป็นนายตวัเองอยูห่รือ? และอีกอยา่งหน่ึงคือ “อยา่ชิง
สุกก่อนห่าม” หมายความวา่เรายงัไม่ควรท าอะไร ๆ กนัทางร่างกายก่อนถึงเวลา ใช่ไหมครับ? 

ผมเคยถามปัญหาน้ีคร้ังหน่ึงมาแลว้ เก่ียวกบัผูห้ญิงท่ีผมเพิ่งรู้จกั และไม่เอาใจใส่เลยท่ีจะ
แต่งงานดว้ย อาจารยจ์  าไดไ้หมครับ 

ผมบอกวา่ผมอยากจะเตรียมตวัเพื่อแต่งงาน และอาจารยบ์อกวา่ไม่ใช่เลย เธอก าลงัประพฤติไม่
ถูกซ่ึงท าใหก้ารแต่งงานแทเ้สียไป 

ผมบอกวา่ ผมจะร่วมรสกบัผูห้ญิงบางคร้ังบางคราว เพื่อร่ากายจะไม่เจบ็ป่วย อาจารยก์็ตอบวา่ 
ไม่ใช่เธออาจจะติดโรค 

ผมบอกวา่ ผมอยากพิสูจน์วา่ผมเป็นผูช้าย อาจารยก์็ตอบมาคร้ังท่ีสามวา่ ไม่ใช่เธอเป็นคน
อ่อนแอ 

อาจารยช้ี์ความจริงให้ผมทราบ แต่อาจารยไ์ม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองเม่ือเป็นคู่หมั้น 
ผมจะร่วมรสทางเพศกบัหญิงท่ีไปเจอเขา้ขา้ง ๆ ถนนก็เป็นการผดิ แต่ถา้เป็นหญิงท่ีผมเตรียมตวั

จะแต่งงานดว้ย ถา้ผมจะร่วมรสกบัหญิงนั้นก่อนแต่งงานจะเป็นการผิดหรือไม่? เพราะเราก็ตั้งใจวา่จะ
เป็นของกนัและกนัโดยเด็ดขาดแน่นอนแลว้ อาจารยบ์อกวา่ระยะการหมั้นเป็นการทดลอง ถา้อะไร ๆ ก็
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ทดลองได ้ ผมจะทดลองเร่ืองเพศคนรักไม่ไดห้รือครับ? อาจารยจ์ะบอกวา่ นัน่เป็นการ “ล่วงประเวณี” 
ดว้ยหรือ คือถา้หากวา่ผมไดห้มั้นกนัเรียบร้อยแลว้ 

คร้ังหน่ึงผมไดย้นิศิษยาภิบาลเทศนาวา่ “การสมรสเป็นเสมือนสวนผลไมทุ้กอยา่งภายในสวน
นั้นกินได ้ เม่ือยนือยูน่อกสวน หา้มกินผลไมน้ั้น” ถูกแลว้ แต่ในวนัสมรสนั้นผมจะเป็นสามีชนิดท่ีไม่มี
ต าหนิส าหรับภรรยา แต่ผมจะเป็นไดอ้ยา่งไร? โปรดเขา้ใจผมใหแ้จ่มแจง้นะครับวา่ การท่ีผมพดูน้ีไม่
หมายถึงหญิงชัว่ขา้งถนน แต่ผมพดูถึงเซซิลคู่รักของผมซ่ึงก าลงัจะขอแต่งงานดว้ย 

จ าเป็นหรือท่ีเราจะตอ้งไปจดทะเบียนสมรสกนัท่ีอ าเภอ? หรือท าพิธีแต่งงานในคริสตจกัร เพื่อ
เราจะไดเ้ป็นสามีภรรยาฝ่ายร่างกาย แต่ภายในจิตใจของเรา เรารู้สึกวา่ เราเป็นสามีภรรยากนัแลว้ 

ผมรู้สึกวา่เซซิลก าลงัคอยเวลานั้นดว้ยความร้อนใจ ผมมีเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงไดช้ าระเงินค่า
สินสอดไปไดค้ร่ึงหน่ึงแลว้ แต่เขาบอกวา่ เขาไม่มีความประสงคจ์ะร่วมรสกบัหญิงคู่รักของเขาก่อน
เวลาแต่งงานเลย อยูม่าวนัหน่ึงเขาก็ไดรั้บเงินค่าสินสอดคืนโดยทางญาติของหญิงบอกวา่ ตอ้งใหเ้ลิกลม้
การแต่งงานเสียเพราะพวกเขาเกรงวา่ชายหนุ่มดีคนนั้นจะเป็นคน “ไร้สมรรถภาพ” แห่งการเป็น
ลูกผูช้าย น่ีผมก็ยงัสงสยัอยูเ่หมือนกนัวา่ เซซิลของผมจะนึกหรือไม่วา่ผมหมด “สมรรถภาพ” ในเม่ือผม
ควรจะแสดง “สมรรถภาพ” ใหเ้ขาเห็นแต่ไม่แสดง บางทีเขาอาจคิดวา่ผมไม่รักเขาก็ได ้

เม่ือเร็ว ๆ น้ีเองเซซิลกบัผมไปเท่ียวกนัตามปกติ เซซิลนอนลงบนหญา้ ตาแหงนมองดูทอ้งฟ้า
อยา่งไร้เดียงสา เส้ือท่ีหนา้อกของเขาก็ตึง และกระโปรงท่ีสวมก็ถลกเลยหวัเข่าข้ึนมา ผมอดใจต่อไปไม่
ไหวครับจึงเขา้กอดร่างของเขาอยา่งสุดแรงเกิด แต่เขาสะบดัแลว้ลุกข้ึนวิง่หนีไปข้ึนรถจกัรยานกลบับา้น 
ขณะท่ีเดินทางกลบัเราไม่พดูจาอะไรกนัเลยแมแ้ต่ค าเดียว แลว้ในวนัรุ่งข้ึนเราก็ไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์เม่ือ
วนัก่อน 

ผมจะใหเ้หตุการณ์เช่นน้ีเป็นไปอีกนานเท่าไร?  เราจะตอ้งแยกตวัเราออกใหห่้างจากกนัอีกนาน
เท่าไร? ถา้เรายงัมองเห็นจุดหมายปลายทาง แต่น่ียิง่มองก็ยิง่หมดหวงั ใหเ้ราคอยอีกส่ี, หา้ปี หรือสิบปี
หรือ? ก่อนไดรั้บอนุญาต 

หรือเราจะหนีไปหรือ แต่ไปท่ีไหน? 
โดยความเคารพอยา่งสูง 

แฟรนซิส 
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เมือง บ......................... 
11 พฤศจิกายน ค.ศ.................... 

แฟรนซิสท่ีรักในพระคริสต ์
คริสเตียนเป็นคนท่ีคอยไดเ้สมอ การคอยส าหรับการร่วมรสก็จะช่ืนใจตลอดชีวติ ถา้หากเธอไม่

รอ เธอจะไม่ไดก้  าไรชีวติข้ึนมาเลย และเธอจะขาดทุนอยา่งยอ่ยยบั ฉนัจะบอกสามส่ิงท่ีเธอจะขาดคือ 
อิสรภาพ ความยนิดี และความสวยงาม 

เธอก็จะไร้อิสรภาพ ใหฉ้นัเล่าเร่ืองหญิงชายคู่หน่ึงใหเ้ธอทราบ คนทั้งสองคิดวา่เขาทั้งสองรัก
กนัมาก และในใจของเขาก็รู้สึกวา่เป็นสามีและภรรยาแลว้จริง ๆ แต่หลงัจากนั้นอีกหกเดือนทั้งคู่ก็รู้สึก
วา่รักคนผดิเสียแลว้ เขาทั้งสองพดูอยา่งเปิดเผยวา่เขาไม่เหมาะท่ีจะเป็นสามีภรรยากนั ดงันั้นเขาก็
ประกาศถอนหมั้นซ่ึงทั้งคู่ก็จะเป็นสุข สบายใจดีกวา่ และไม่มีความช ้าใจ 

หากทั้งคู่เกิดไดเ้สียกนัก่อนพิธีสมรส เขาก็ตอ้งบงัคบัตวัเองใหแ้ต่งงานกนัทั้ง ๆ ท่ีเห็นวา่จะอยู่
ดว้ยกนัไม่ยดื ถูกแลว้ เธออาจนึกรักเซซิลอยา่งซาบซ้ึง ผดิกบัท่ีเธอเคยไดเ้สียกบัหญิงคนแรกน่ีเองฉนัจึง
แนะน าใหเ้ธอคอย ถา้เธอยิ่งรักกนัดูดด่ืมมากข้ึนเท่าไร หากเกิดการแยกทางกนัแลว้ เธอจะมีรอย
บาดแผลลึกในหวัใจมากข้ึนเท่านั้น 

ฉนัไดย้นิชายท่ีแต่งงานแลว้หลายปีพดูวา่อยา่งน้ี “ผมรู้ตวัก่อนแต่งงานแลว้วา่ ผมเลือกผูห้ญิง
ผดิ ผมปล่อยตวัใหท้  าชัว่จนถอนตวัไม่ข้ึน ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งแต่งงานกนัทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่ควรแต่ง ผมตอ้ง
ใชชี้วติอยา่งไม่มีความสุข 

ฉนัดีใจมากท่ีไดอ่้านขอ้ความในจดหมายของเธอ ซ่ึงแสดงวา่ เธอมีความรักกนัอยา่งแทจ้ริงและ
เขม้แขง็ อยา่งไรก็ตาม การรู้สึกถึงความรักบางทีอาจเป็นการล่อลวงก็ได ้ตอ้งใชเ้วลานานสักหน่อยท่ีเธอ
จะตดัสินใจไดว้า่ เธอรักจริง ๆ หรือเปล่าเม่ือเร็ว ๆ น้ีไดมี้การส ารวจสถิติของคู่สมรสไดรู้้จกักนัมา 2-3 
ปี และไดห้มั้นกนัหลายเดือนก่อนแต่งงาน 

ระหวา่งการหมั้นกนันั้นเป็นเวลาพิสูจน์ความรัก การถอนหมั้นเป็นส่ิงไม่ดี แต่การถอนหมั้นก็
ดีกวา่ท่ีจะแต่งงานแลว้ก็หยา่กนั 

ฉนัอยากใชภ้าพการเกิดอีกคร้ังหน่ึง เพื่อท าใหเ้ธอเขา้ใจความหมายของการหมั้นคืออะไร ถา้
เปรียบเทียบการสมรสเท่ากบัทารกเกิดใหม่แลว้ การหมั้นก็คือเท่ากบัเด็กยงัอยูใ่นครรภ ์ ฉะนั้นการถอน
หมั้นก็เปรียบเหมือนการแทง้บุตร ซ่ึงเด็กเกิดมาก็อยูเ่ป็นคนไม่ได ้

หากเธอไดร่้วมรสกนัก่อนแต่งงาน การแยกจากกนัก็ยอ่มท าไดย้าก หรือเหลือวสิัยท่ีจะท าได ้
การแยกกนัก็อุปมาเหมือนการฆ่าทารก 

ดงันั้นเธอจึงสูญเสียอิสรภาพของเธอ และความช่ืนชมยินดีระหวา่งการหมั้น 
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มีหญิงคนหน่ึงท่ีแต่งงานแลว้ ไดพ้ดูถึงเร่ืองประสบการณ์ท่ีนางไดพ้บก่อนแต่งงานวา่ “ทุกอยา่ง
ด าเนินไปโดยเรียบร้อยชัว่ระยะหน่ึง แลว้ก็เกิดตั้งครรภโ์ดยไม่คาดฝัน แผนการท่ีวางไวต้อ้งเปล่ียนไป
โดยเร็ว แลว้มีขอ้แกต้วันานาประการเกิดข้ึน ตอ้งรีบแต่งงาน ชีวติสมรสของเราเร่ิมตน้โดยปราศจากการ
เก้ียวพาราสีแบบหนุ่มสาวควรมีต่อกนั และการสมรสก็จืดชืดและไม่มีรสชาติอะไรเลย น่ีมนัคุม้ค่ากนั
ไหมกบัท่ีไดท้  าไปแลว้?  

การคลอดก่อนก าหนดเป็นอนัตรายแก่ชีวิตเด็กมาก ถูกแลว้เด็กหลายคนไม่ตายเพราะเกิดก่อน
ก าหนด แต่ทุกรายจะตอ้งมีเร่ืองเดือดร้อนและประสบกบัความล าบาก 

เม่ือเซซิลผละวิง่หนีไปจากออ้มกอดของเธออยา่งทนัทีทนัใดนั้น เขาไดท้  าไปอยา่งปกติท่ีหญิง
ควรจะท าและไม่ตอ้งไตร่ตรองอะไรนานเลย สัญชาติญาณอนัถูกตอ้งท าใหป้ลอดภยั เขารู้วา่ไม่ควรกอด
กนั แมจ้ะไม่พอใจเธอและความสัมพนัธ์อนัสนิทสนมซ่ึงมีอยูต่่อกนัก็ตอ้งเยน็ชาลง แลท าใหเ้ธอทั้งสอง
ไม่พดูกนัอีกเลยในวนันั้น 

ฉนัไม่เช่ือเลยวา่เซซิลจะสงสยัความรักของเธอในการท่ีเธอแสดงความอดกลั้นความใคร่ของ
เธอต่อเขา อาจเป็นไปไดท่ี้เขาจะรักและนบัถือมากข้ึนดว้ยซ ้ าไป การท่ีเธอทั้งสองอยูด่ว้ยกนัขณะท่ียงัอยู่
ในระยะท่ีตอ้งปิดซ่อนเร้น เธอยงัไม่ไดส้ าแดงหรือยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตวัเองใหก้นัและกนัเห็นแมใ้นวนัท า
พิธีสมรสของเธอก็ยงัมีอะไรบางอยา่งท่ียงัไม่เปิดเผยออกใหเ้ธอเห็นทั้งหมด 

ถูกแลว้ เร่ืองเพศกบัการสมรสน้ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งส าคญัมาก เธอก็รู้ตวัเธอเองแลว้วา่ เธอไม่ใช่
คนไร้ความสามารถในทางเพศ และเซซิลก็ทราบดว้ย ถา้หากสงสัยแลว้นายแพทยก์็คงจะช่วยบอกเธอ 
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยท่ีจะใหเ้ซซิลรู้สึกเสียใจ 

ความสัมพนัธ์ทางเพศไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะทดลองได ้ แมว้า่คู่หมั้นท่ีมัน่ใจวา่จะแต่งงานกนัจริง ก็
ไม่ควรจงใจท าการทดลองกนัก่อนสมรส มีสภาพท่ีจ าเป็นอยูส่องประการ และทั้งสองคนจะพบสภาพน้ี
หลงัจากการแต่งงานแลว้เท่านั้น ซ่ึงไม่จ  ากดัเวลาและไร้ความกลวัแมแ้ต่ประการใดเลย 

ถา้หากเซซิลจะบอกแก่ตวัของเขาวา่ “วนัน้ีเวลาระหวา่ง 17-18 น. ฉนัจะไปพบแฟรนซิส แลว้
เหตุการณ์นั้นจะตอ้งเกิดข้ึน แลว้ฉนัจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม แลว้จะตอ้งท าการเร่ืองน้ีใหส้ าเร็จ 
มิฉะนั้นเขาอาจทอดทิ้งฉนัไปเสียก็ได”้ ฉนัจะบอกเธอไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ ความคิดชนิดน้ีจะมารบกวน
ใจของเซซิลและท าใหเ้ขาหมดความรู้สึกแลว้ทั้งสองคนจะตอ้งเสียใจในภายหลงัแน่นอน 

สมมุติวา่ เธอลองท าการทดลองจนส าเร็จ และปรากฏผลไม่เป็นท่ีพึงพอใจ แลว้เธอจะวา่
อยา่งไร สมมุติวา่ มนัไม่เกิดผลดีอยา่งท่ีเธอคิดไว ้ เธอจะจดัการอยา่งไรต่อไป? เธอจะบอกวา่เราควร
ถอนหมั้นกนัเช่นนั้นหรือ? เธอก็ไม่อาจท าเช่นนั้นไดมิ้ใช่หรือ? เพราะความรักของเธอลึกซ้ึง ท าไมอยาก
ทดลอง? 
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ไม่มีใครท่ีจะคิดวา่เธอจะเป็นคู่สมรสท่ีไม่มีอะไรต าหนิไดเ้พราะไม่มีคู่ไหนเลยในโลก แต่วา่ยิง่
นานวนัเขา้ความเขา้ใจก็ยิง่มีมากข้ึน และมกัตอ้งการเวลาเป็นปี  ๆ กวา่ท่ีคู่สมรสจะปรับตวัเองใหเ้ขา้
ระดบักนัไดท้ั้งสองฝ่าย และการท่ีจะเพิ่มพนูความเขา้ใจกนัไดน้ั้นตอ้งกินเวลานานหลงัจากแต่งงานแลว้ 
โดยก าหนดเวลาไม่ไดเ้ลยวา่ เม่ือไรจึงจะเขา้ใจกนัได ้ฉะนั้นก่อนการสมรสเธอจะตอ้งรู้จกับงัคบัตงัเอง 

เคล็ดลบัและความสวยของเวลาหมั้นอยูท่ี่เธอจะตอ้งเวน้ระยะไวว้า่ จะมีอะไรเกิดข้ึนในวนั
สมรสขา้งหนา้ 

สมมุติวา่ คุณพอ่ของเธออยากจะใหร้ถจกัรยานเป็นของขวญัในวนัคริสตมาส คุณพอ่ก็ซ่อนรถ
นั้นไว ้ แต่เธอแอบหยบิเอามาจากท่ีซ่อนแลว้ลองข่ีดู พอถึงวนัคริสตมาสเธอท าเหมือนกบัวา่เธอ
ประหลาดใจและยนิดี แต่เธอไม่มีความสุขอนัแทจ้ริง 

ในวนัสมรสและคืนแรกท่ีเธอมีโอกาสไดอ้ยูก่บัคู่รักของเธอ เธอจะพบความสวยสดงดงามและ
น่าต้ืนเตน้มาก หากเธอถนอมคู่รักของเธอไวจ้นถึงวนันั้น และเธอจะเขา้ใจคู่รักของเธอมากข้ึน ทั้งจะ
พบวา่การสมรสไม่ใช่แต่เพียงวนัท าพิธีเท่านั้น หากประกาศใหพ้ระเจา้และมนุษยท์ัว่ไปทราบวา่ เธอเพิ่ง
เป็นของกนัและกนัจริงในวนัสมรส เธอทั้งสองจะรู้สึกเบิกบานและช่ืนใจในชีวติสมรสจริง ๆ เพราะเธอ
ไม่มีอะไรฟ้องใจวา่เธอไม่ไดชิ้งสุกก่อนห่าม 

มีนิทานเร่ืองหน่ึงเล่าวา่ พระราชธิดาของกษตัริยอ์งคห์น่ึงถูกแม่มดสาปใหน้อนหลบัอยู ่ 100 ปี 
จนกวา่จะมีเจา้ชายมาจูบ จึงจะท าใหเ้จา้หญิงต่ืนข้ึน เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายต่อเจา้หญิง รอบ
พระราชวงันั้นไดมี้ร้ัวซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้มีหนาม เจา้ชายทั้งหลายท่ีพยายามจะเขา้ไปในพระราชวงั นั้นก่อน
ถึงเวลา 100 ปี ต่างก็เสียชีวติเพราะร้ัวหนามนั้น แต่เจา้ชายท่ีคอยอยูจ่นถึงเวลาร้ัวหนามนั้นก็ยอมใหผ้า่น
ไปได ้ 

ฉนัขอมอบเธอไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้ และพระองคจ์ะประทานส่ิงท่ีสวยงามใหแ้ก่เธอใน
อนาคต ฉนัขอย  ้าอีกทีเพื่อกนัลืมวา่ “คริสเตียนคือคนท่ีรู้จกัคอย” 

ฉนัมีธุระตอ้งไปนอกประเทศ หวงัใจวา่จะกลบัมาก่อนวนัคริสตมาส เสียใจท่ีฉนัไม่สามารถรับ
จดหมายของเธอได ้

รักเธอเสมอ 
   โทรบิช 
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เมือง ว................................. 
12 พฤศจิกายน ค.ศ................. 

เรียนแหม่มท่ีเคารพอยา่งสูง 
ดิฉนัต่ืนเตน้มาก เม่ือคุณแฟรนซิสไดแ้นะน าให้ดิฉนัรู้จกักบัแหม่ม หลงัจากเวลาเลิกนมสัการ

พระเจา้ท่ีโบสถเ์ม่ือวานน้ีแลว้ดิฉนัต่ืนเตน้จนพดูไม่ออกค่ะ ดิฉนัเสียใจมากท่ีแหม่มตอ้งรีบไปและท่าน
อาจารยก์็ไม่ไดอ้ยูด่ว้ย ดิฉนัอยากจะรู้จกัคุน้เคยกบัท่านอาจารยด์ว้ยค่ะ 

ดิฉนัอยากจะเขียนถึงแหม่มก่อนหนา้น้ีนานแลว้ เด๋ียวน้ีเราไดพ้บกนัแลว้ก็เป็นการง่ายท่ีจะเขียน
จดหมาย แต่ก็แปลกนะคะวา่ ดิฉนัยงัไม่กลา้เขียนจดหมายเรียนคุณพ่อของดิฉนัเอง ดิฉนัร่างไวแ้ลว้เป็น
หวัขอ้หลายขอ้ ดิฉนัตั้งตน้เขียนหลายหนแลว้ แต่ตอ้งหยดุเพราะเขียนไม่ส าเร็จ เขียนไม่ออก และไม่
ทราบวา่จะพดูอะไรดี 

แต่ถึงกระนั้นดิฉนัก็ยงัรู้สึกวา่แหม่มเขา้ใจหวัใจของดิฉนัดี แหม่มคงคิดวา่ดิฉนัมีความสุขมาก 
จริงค่ะ ดิฉนัมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกนัดิฉนัก็หนกัใจ มีความสงสัยและกลวั 

ส่ิงท่ีดิฉนัหวัน่เกรงมากก็คือสงสัยวา่ แฟรนซิสจะรักดิฉนัจริง ๆ แน่หรือ? แฟรนซิสไม่เคยบอก
ดิฉนัเลยวา่เขารักดิฉนั แต่เขาถามดิฉนับ่อย ๆ วา่ ดิฉนัรักเขาหรือเปล่า ท าใหดิ้ฉนัสงสัยวา่เขาจะรักดิฉนั
จริงหรือไม่ เพราะเขาไม่เคยบอกเลย และดิฉนัควรจะรักคนท่ีรักดิฉนัเท่านั้น แต่ดูเหมือนเขาจะรู้สึกวา่
ไม่จ  าเป็นท่ีจะบอกดิฉนัวา่ เขารักดิฉนั และเขารักดิฉนัท าไม ดิฉนัจะตอบรับรักเขาไดอ้ยา่งไรในเม่ือเขา
ไม่เคยบอกดิฉนัเลยวา่ เขารักดิฉนั เขาท าให้ดิฉนัสงสัยตวัเขา แหม่มมีวธีิพิสูจน์ความรักไดอ้ยา่งไรคะ? 

ท่านอาจารยไ์ดเ้ขียนจดหมายถึงแฟรนซิสและพดูเร่ืองเจา้หญิงองคห์น่ึง ดิฉนัยงัสงสัยวา่เม่ือ
เจา้ชายท าใหเ้จา้หญิงต่ืนแลว้ เจา้ชายองคน์ั้นไดท้  าอะไรแต่เจา้หญิงบา้ง? เจา้ชายองคน์ั้นคงสุภาพมาก 
เจา้หญิงจึงไม่กลวั เจา้ชายไม่ไดบ้อกเจา้หญิงดอกหรือวา่ เจา้ชายรักเจา้หญิงมาก เหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีแฟรนซิสและดิฉนัไดเ้กิดหมางใจกนั เป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไร้สาระและน่าขนั
มากกวา่จะโกรธกนั คือรถจกัรยานของดิฉนัยางแตก ขณะท่ีเราข่ีจกัรยานไปเท่ียวกนัตามปกติทุก ๆ วนั 
แฟรนซิสรับหนา้ท่ีปะยาง แต่เขาเป็นคนเจา้โทโสสักหน่อย และเขาพาลโกรธดิฉนัดว้ย เน่ืองจากไม่มี
เวลาคุยกนัอยา่งเคยเพราะตอ้งใชเ้วลาปะยาง เม่ือปะยางเสร็จก็ปรากฏวา่ดิฉนัไม่ไดเ้อาสูบมาดว้ย เพราะ
ตอ้งเอาสูบออกเก็บไวท่ี้บา้นเสมอกนัขโมยลกั เขาเร่ิมติเตียนดิฉนัเป็นการใหญ่ หาวา่ผูห้ญิงไม่มี
ความคิด เขาวา่ดิฉนัเจบ็แสบมาก และเขาแสดงกิริยาหยาบคายออกมา และแสดงความด้ือดึงดว้ย ดิฉนั
ไมไ่ดพ้ดูอะไรสักค าเดียวขณะท่ีเราจูงจกัรยานกลบับา้น เร่ืองก็ไม่รุนแรงอะไรเลย และเราก็ข่ีจกัรยานไป
คุยกนัอีกในวนัรุ่งข้ึนเหมือนอยา่งท่ีเคยท า แต่ดิฉนัถามตวัเองวา่ ถา้เราทะเลาะกนัในเร่ืองเล็กนอ้ยอยา่งน้ี 
จะเป็นอยา่งไร เม่ือเราแต่งงานกนัแลว้ 
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และดิฉนัเร่ิมหวาดกลวัข้ึนมาใหม่อีกเร่ืองหน่ึงคือ ดิฉนัสามารถมีบุตรไดห้รือไม่? ดิฉนัเกรง
วา่แฟรนซิสจะหยา่ดิฉนั หากดิฉนัเป็นหมนั หรือมิฉะนั้นเขาก็จะตอ้งมีภรรยาคนท่ีสองตามท านอง
เดียวกบัคุณพอ่ของดิฉนั ถา้ผูห้ญิงเป็นหมนัควรจะเป็นภรรยาต่อไปไหม? 

และยงัมีปัญหาอีกขอ้หน่ึง ดิฉนัไดส้อดจดหมายซ่ึงดิฉนัไดรั้บจากชายคนหน่ึงช่ือนายเฮนรี เขา
เป็นนอ้งชายของลุงของเบอร์ธ่าซ่ึงเป็นเพื่อนของดิฉนั ลุงของเบอร์ธ่าเป็นคนช่วยให้แฟรนซิสไดง้าน
เป็นครูประชาบาล นายเฮนรีท างานอยูก่ระทรวงการคลงัและมีต าแหน่งสูง เขาอยากให้ดิฉนัข้ึนรถไปกบั
เขาดว้ย  

แต่ดิฉนัไดป้ฏิเสธไม่ไปกบัเขา ดิฉนัท าอยา่งไรถา้เขาเชิญอีกที ดิฉนัไม่อยากเป็นคนไร้ความ
สุภาพ 

ขอความกรุณาแหม่มช่วยตอบปัญหาใหดิ้ฉนัดว้ย 
ดว้ยความเคารพ 
       เซซิล 
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เมือง ว.............................. 
9 พฤศจิกายน ค.ศ................... 

คุณเซซิลท่ีรัก 
เพื่อนของคุณคือ เบอร์ธ่าไดเ้ล่าเร่ืองของคุณใหผ้มทราบถา้หากคุณไม่รังเกียจ ผมก็อยากจะ

คุน้เคยดว้ย ผมจะเอารถยนตม์ารอรับคุณท่ีประตูโรงเรียนเวลาเลิกเรียน 17  น. นะครับ 
เฮนรี 
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เมือง บ............................... 
18 พฤศจิกายน ค.ศ.......... 

เซซิลท่ีรักในพระคริสต ์
ฉนัเขา้ใจเธอตลอดแลว้ ฉนัก็อยากจะอวดจดหมายของฉนัสมยัระหวา่งหมั้นกบัอาจารยน์ั้นก็มี

ความหวาดสงสัยและระแวงใจเหมือนกบัเธอนัน่แหละ 
เซซิล บางทีผูช้ายไม่แสดงความรักเพราะท่าทีของเรา ใจหน่ึงเราอยากไดผู้ช้ายท่ีแขง็แรงและ

ฉลาด อีกใจหน่ึงก็อยากไดผู้ช้ายท่ีเตม็ไปดว้ยความสุภาพ และรู้สึกวา่เขาจ าเป็นตอ้งมีตวัเรา เราจะหา
คุณสมบติัเหล่าน้ีในตวัของผูช้ายคนเดียวกนันั้นไดอ้ยา่งไร 

ฉนัพยายามเขียนจดหมายถึงแฟรนซิสโดยตรง เธออยา่ขออ่านจดหมายนั้น เวน้แต่แฟรนซิสจะ
ใหเ้ธออ่าน ส าหรับปัญหาของเธอมีทางเดียวคือเธอจะตอ้งบอกเขาตรง ๆ เม่ือมีอะไรผดิพลาดเกิดข้ึน 
และเม่ือเธอไดรั้บความช ้าใจ ตราบใดท่ีเธอสามารถบอกอะไร ๆ แก่เขาไดต้รง ๆ แลว้ ตราบนั้นก็ยงัไม่มี
อนัตรายเกิดข้ึนแก่การสมรส 

อีกประการหน่ึง เธอไม่สามารถพิสูจน์หรือชัง่วดัตวงคุณภาพของความรักก่อนการสมรสไดเ้ลย 
บางทีความรักทวข้ึีนหลงัจากการแต่งงาน ดูตวัอยา่งในเร่ืองของนางริบะคาและอิสอคัในพระคมัภีร์เดิม
บอกวา่อยา่งน้ี “อิสอคัจึงพานางเขา้มา ในทบัอาศยั....และรับนางริบะดาเป็นภรรยา มีความรักใคร่นาง
มาก” (ปฐมกาล 24:67) ริบะคาและอิสอคัแต่งงานกนัโดยไม่เคยเห็นตวักนัมาก่อนเลย แต่เกิดมีความรัก
ใคร่กนัภายหลงั 

การสมรสท่ีเธอเห็นอยูร่อบ ๆ ตวัเธอนั้นโดยมากมกัไม่มีความรักกนัมาก่อนเลย บางที
ผูป้กครองไม่ไดป้รึกษากนักบัผูห้ญิงเธอรู้วา่หลายคู่มีความสุขแท ้

ชาวอินเดียคนหน่ึงบอกแก่ชาวยโุรปวา่ “คุณแต่งงานกบัหญิงท่ีคุณรัก แต่เรารักหญิงท่ีเราได้
แต่งงาน” แลว้ยงัมีชาวอินเดียอีกคนหน่ึงพูดข า ๆ วา่ “เราเอาแกงเยน็ท าใหค้่อย ๆ ร้อน แต่ฝ่ายคุณเอา
แกงร้อน ๆ เทใส่ชามท่ีเยน็ ประเด๋ียวแกงก็ค่อย ๆ เยน็ลง” ขอ้น้ีเธอจะตอ้งตดัสินใจเอาเองวา่ เธอจะอยู่
ในประเภทไหน? 

การท่ีฉนัเขียนเร่ืองน้ีถึงเธอก็เพื่อจะไม่ใหเ้ธอวาดมโนภาพถึงประสบการณ์เร่ืองความรักใหเ้ลอ
เลิศจนเกินไป ถูกแลว้ความรักเป็นเร่ืองส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย แต่ความรักจะเจริญสมบูรณ์เม่ือแต่งงานแลว้ 

การมีความเห็นขดัแยง้กนัอยูบ่า้ง เป็นของดี และเป็นของจ าเป็นตอ้งมี สามีของฉนัไม่อยากท า
พิธีสมรสใหแ้ก่คู่บ่าวสาวคู่ใดง่าย ๆ จนกวา่เขาจะขดัใจกนัเสียบา้ง เพื่อเป็นการเตรียมการผจญศึกใน
อนาคต เม่ือเธอทั้งสองมีปากเสียงกนับา้งแลว้ก็คืนดีกนัไดใ้นภายหลงั นัน่เป็นศิลปะของการแต่งงาน
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และท าใหร้สชีวติครอบครัวเขม้ขน้ ตราบใดท่ีเธอมีน ้าใจใหอ้ภยัต่อกนัได ้ เธอก็ไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
บาดหมางใจกนั ล้ินกบัฟันยงักระทบกนั ในบางคร้ังซ่ึงตอ้งเจบ็แน่ แต่ก็ปรองดองกนัไดอี้กมิใช่หรือ?  

ผูท่ี้ไม่พร้อมท่ีจะขอโทษหลงัจากทะเลาะกนัแลว้ คนนั้นก็ไม่ควรแต่งงาน และผูท่ี้ไม่มีอารมณ์
ขบขนัเสียเลยก็ไม่ควรแต่งงานดว้ย หากเธอสามารถหวัเราะใหต้วัเองได ้ หลงัจากท่ีทะเละกนัแลว้จะดี
มาก 

เม่ือเธอวิง่หนีจากแฟรนซิสไปในวนันั้น ก็เพราะเธอมีท่าทีเหมือนหนามในนิทาน หญิงหลาย
คนยอมทอดกายใหแ้ก่ชายเร็วเกินไป หญิงนั้นจะไม่รู้จกัโตเป็นผูใ้หญ่เลย ในพระคมัภีร์เดิมไดส้อนไว้
ถึงสามคร้ังวา่ “เธอทั้งหลายจะไม่เร้า หรือไม่ปลุกความรักใหต้ิ้นกะตือข้ึน จนกวา่เธอจะจุใจแลว้”  
(เพลงซาโลมอน 8:4) น่ีเป็นค าเตือนท่ีดีท่ีสุด 

ฉนัรู้หวัอกหญิงดว้ยกนัวา่ หญิงทุกคนตอ้งการความสุขแห่งการเป็นมารดา แต่การท่ีหญิง
จะตอ้งเป็นหมนันั้นก็เน่ืองมาจากกามโรคโดยมาก โดยเหตุน้ีเองหญิงสาวพรหมจารียอ่มมีโอกาสเกิด
บุตรไดเ้สมอ แต่เธอก็จะทราบพระประสงคข์องพระเจา้ไม่ไดจ้นกวา่เธอจะไดแ้ต่งงานแลว้ และการท่ี
เธอเป็นมารดาไดน้ั้นก็เป็นของพระราชทานมาจากพระเจา้ ไม่มีทางอ่ืน 

แต่เธออยา่เขา้ใจผิดวา่ การท่ีเธอสามารถตั้งครรภไ์ดก่้อนการสมรสนั้นจะท าใหเ้ธอมีความสุข
ช่ืนบานกบัการเป็นมารดาถูกแลว้ เธอแกปั้ญหาการมีบุตรไดส้ าเร็จ แต่จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาอ่ืน ๆ คือ
ทารกท่ีเกิดมาไม่มีบา้น ไม่มีบิดาท่ีจะอุม้เด็กนั้นคนอาจสงสัยวา่ใครเป็นพอ่ของเด็ก โดยไม่มีใครเสียเงิน
ค่าสินสอด เธอจะตอ้งลาออกจากโรงเรียนแน่หากเธอจะตั้งครรภ ์ พวกครูและนกัเรียนจะพากนัเยาะเยย้
เธอใหเ้จบ็ใจอีกดว้ย เม่ือเธอรู้วา่มีครรภ ์ เธอจะตอ้งรับความอบัอายและรู้สึกตวัวา่ท าผิด เม่ือเป็นเช่นน้ี
แลว้เธอจะกลา้เส่ียงหรือ?  

หรือวา่เธอมีแผนการลบัเฉพาะ ถา้มีครรภเ์ธอจะบงัคบัคุณพอ่ของเธอใหย้อมแต่งงาน แต่ฉนั
ขอร้องเธอดว้ยหวัใจลูกผูห้ญิงดว้ยกนัวา่ เธออยา่ท าเช่นนั้นดีกวา่ อยา่ดูถูกหรือตีราคาเด็กในครรภต์ ่า
เกินไปท่ีจะใชท้ารกในครรภเ์ป็นเคร่ืองมือบีบบงัคบัฉนัคิดวา่พระเจา้ทรงมีแผนการอยา่งอ่ืนส าหรับเธอ
ในเร่ืองน้ี 

จงมอบความกระวนกระวายแห่งการอยากเป็นมารดานั้นไวแ้ก่พระเจา้ แมว้า่เธอจะไม่มีบุตรก็
ไม่มีเหตุผลพอท่ีจะฟ้องหยา่ได ้ สามีของเธอก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมีภรรยาคนท่ีสองได ้ ถา้ไดจ้ดทะเบียนท่ี
อ าเภอแลว้ 

การสมรสของคริสเตียนมีจุดประสงคแ์ละมีความหมายถึงแมว้า่พระเจา้ไม่ประทานบุตรให้
เกิดข้ึนแก่คู่สมรส ในพระคมัภีร์ไม่ไดส้อนมากเก่ียวกบัการสมรส แต่เป็นส่ิงแปลกท่ีขอ้น้ี “เหตุนั้นชาย
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จึงละบิดามารดาไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเลือดเน้ืออนัเดียวกนั จะเป็นสองต่อไป
ไม่ได”้ (ปฐมกาล 2:4; มทัธิว 19:15; มาระโก 10:7; เอเฟซสั 5;31) เราอ่านขอ้น้ีถึงส่ีคร้ังในพระคมัภีร์ 

สังเกตดูวา่ขอ้ความส าคญันั้นไม่พดูถึงเร่ืองทารกท่ีจะเกิดเลย ตามหลกัพระคมัภีร์เราเห็นไดว้า่
บุตรเป็นพระพรท่ีพระเจา้ทรงเพิ่มเติมใหแ้ก่คู่สมรสภายหลงั แต่น่ีไม่ใช่เหตุผลในการสมรสเท่านั้น แต่
เน้ือแทข้องคู่สมรสคือความสัมพนัธ์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือเขาทั้งสองจะเป็นบุคคลคนเดียวกนัในฐานะ
เป็นสามีและภรรยาเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ ท าใหก้ารสมรสครบบริบูรณ์ 

เร่ืองของนายเฮนรีเป็นเร่ืองใหญ่และส าคญัท่ีสุด ฉนัไม่ชอบจดหมายของเขา จงแน่ใจวา่เธอได้
ปรึกษาเร่ืองน้ีกบัแฟรนซิสใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ ถา้มิฉะนั้นแลว้จะเกิดการเขา้ใจผดิกนัอยา่งใหญ่โตแน่นอน 
อยา่รับค าเชิญของนายเฮนรีไม่วา่ในกรณีใด ๆ  

จากผูห้วงัดีต่อเธอ 
  อินกริด โทรบิช 
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เมือง บ........................... 
19 พฤศจิกายน ค.ศ.......... 

แฟรนซิสท่ีรัก 
อาจารยไ์ปนอกประเทศฉนัจึงท าหนา้ท่ีแทน และเขียนจดหมายมาใหเ้ธอทราบเร่ืองบาง

ประการ ฉนัอยากเขียนเหมือนฉนัเป็นพี่สาวพดูกบันอ้งชาย 
พระเจา้ไดป้ระทานขมุทรัพยป์ระเสริฐมหาศาลลงในมือของเธอแลว้ ขมุทรัพยน์ั้นคือความรัก

ของเซซิล ฉนัอยากจะช่วยเธอใหป้ระคบัประคองและพิทกัษรั์กษาทรัพยน้ี์ไวใ้นทางสมควร 
ความรักไม่ใช่ทรัพยท่ี์เธอจะเก็บไวเ้ป็นสมบติัของเธอเองในกระเป๋า แต่ความรักเป็นส่ิงท่ี

จะตอ้งสะสมใหไ้ดม้าเป็นของใหม่เสมอคร้ังแลว้คร้ังเล่า คร้ังหน่ึงสมยัเม่ืออาจารยแ์ละฉนัหมั้นกนัอยู่
นั้น อาจารยไ์ดเ้ขียนขอ้ความถึงฉนัวา่ดงัน้ี 

“คนท่ีมีความรักไม่ใช่อยูต่วัคนเดียวตามล าพงั เพราะผูท่ี้เขารักนั้นจะมาลอยอยูต่รงหนา้ประจ า
ใจเขาอยูเ่สมอ เขาไม่สนใจตวัเองอีกต่อไป แต่เขายอมใหคู้่รักมาอยูแ่ทนจุดศูนยร์วมแห่งชีวติของเขา 
และเขารู้สึกวา่ผูท่ี้มาอยูใ่นดวงใจของเขาใหม่น้ีเป็นยอดความสุขและเป็นก าไรชีวติของเขา เขาสละ
ตวัเองอุทิศใหคู้่รัก คนท่ีก าลงัอยูใ่นความรักมีความกลา้หาญท่ีจะแสดงวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลือจาก
คู่รัก 

ส่ิงท่ีเซซิลตอ้งการเวลาน้ี เหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งหมดก็คือเซซิลตอ้งการรู้อยา่งแน่ใจวา่เธอตอ้งการ
ความช่วยเหลือของเขาเธอจะใหค้วามแน่ใจน้ีแก่เขาไดอ้ยา่งไร? ก็มีทางเดียวเท่านั้นท่ีเธอจะตอ้งบอก
คร้ังแลว้คร้ังเล่า บอกจนไม่รู้จกัเบ่ือวา่ “ฉนัรักเธอ ฉนัตอ้งการเธอ” เซซิลไม่เบ่ือท่ีจะฟังค าพดูน้ี เธอจง
กลา้ท่ีจะแสดงวา่เธอตอ้งการเขา 

ผูห้ญิงเร่ิมหวัน่เกรง ถา้ชายหนุ่มจะรับเอาความรักจากฝ่ายหญิงถ่ายเดียว และตวัเองไม่เคยบอก
แก่หญิงท่ีตนรักเลยวา่ “ฉนัรักเธอ” 

ความรักของหญิงสาวนั้นผดิจากความรักของมารดาหรือพี่สาว ความรักของเซซิลจะเบิกบาน
ตอ้นรับความรักของแฟรนซิสอยา่งเตม็ท่ี ถา้หากเธอจะบอกคนรักดว้ยใจจริงวา่ “ฉนัรักเธอ” 

อคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนจดหมายถึงคริสตจกัรท่ีเอเฟซสัวา่ “สามีจงรักภรรยาของตนเหมือน
พระคริสตท์รงรักคริสตจกัร” เรารักพระเยซูเพราะวา่พระเยซูคริสตท์รงรักเราก่อน ความรักของเราเป็น
เสมือนเสียงสะทอ้นแห่งความรักของพระคริสต ์ ก็แปลกอยูม่ากท่ีเปาโลไม่เคยตกัเตือนหญิงใหรั้กสามี
ของนาง 
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เด๋ียวน้ีฉนัไม่ไดพู้ดถึงความรักเก่ียวกบัร่างกาย การกอดรัดร่างกายและการจูบไม่เป็นขอ้พิสูจน์
ใหเ้ซซิลเห็นวา่ เธอรักเขา หญิงตอ้งการทราบวา่เธอก าลงัจูบเขาดว้ยดวงใจไม่ใช่ดว้ยจมูก ไม่ใช่เพียง
ตอ้งการเรือนร่างท่ีสวยสดงดงามของเขาเท่านั้น 

ชายหนุ่มก็คือเรือนร่างแขง็แรงของเขา ร่างกายของเธอก็คือตวัเธอ แต่หญิงรู้สึกซ้ึงยิง่กวา่ผูช้าย
รู้สึก เซซิลรู้สึกวา่ตวัจริงของเขายงัไม่ไดป้รากฏออกมา เขาตอ้งการใหช้ายรักตวัท่ีอยูภ่ายในเรือนร่างนั้น 
ไม่ใช่รักแต่ร่างกายสะสวยภายนอกเท่านั้น 

ดงันั้น การกอดจูบของเธอ จึงมีความหมายและมีความส าคญันอ้ยกวา่อากปักิริยาท่ีเธอแสดงต่อ
เขาทั้งหมด ถา้หากเธอจะแสดงกิริยาสุภาพต่อเขา เช่นพาผูห้ญิงไปถึงท่ีนัง่ในโบสถแ์ละช่วยเหลือใหข้ึ้น
รถจกัรยานเป็นตน้ ส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีแหละมีความส าคญัส าหรับเขามากกวา่การกอดจูบร่างกายมี
หญิงคนหน่ึงซ่ึงแต่งงานมาหลายปีแลว้ นางตอ้งระบายค าพดูออกมาวา่ “หากสามีของฉนัจะพดูวา่ 
“ขอบใจมาก” เม่ือฉนัไดเ้ตรียมอาหารท่ีเขาชอบ ฉนัคงจะหายเหน่ือย” 

มีส่ิงท่ีท าใหค้นรักช ้าใจมากท่ีสุดก็คือ เธอแสดงความสุภาพต่อหญิงอ่ืนมากกวา่เขา ดงันั้นคนรัก
จะตอ้งสังเกตไดว้า่เธอสนใจตวัเขาเหมือนสมบติัช้ินหน่ึงเท่านั้น 

เม่ือเราพบกนัท่ีโบสถเ์ร็ว ๆ น้ี เธอจะแสดงกิริยาสุภาพต่อฉนัจริง ๆ เธอยงัไดแ้นะน าเซซิลให้
รู้จกักบัฉนัดว้ย แต่ระหวา่งการสนทนากนัอยูน่ั้น เธอไม่ไดใ้หโ้อกาสสักคร้ังเดียวท่ีจะใหค้นรักของเธอ
พดูกบัฉนั ฉนัไดเ้อาหนงัสือห่อหน่ึงให้เซซิลอ่านเพื่อเตรียมตวัจะแต่งงาน แทนท่ีเธอจะถือใหเ้ขา  
เซซิลกลบัตอ้งถือหนงัสือห่อนั้นเอง 

เธอคงหวัเราะเยาะเป็นแต่เร่ืองไม่ส าคญัแต่ส าหรับหวัใจของหญิงนั้นเร่ืองส าคญัมาก 
เธอไม่ควรตระหน่ีค าพดูท่ีไพเราะ จงหนุนใจคนรักของเธอดว้ยถอ้ยค าอ่อนหวานซ่ึงออกมาจาก

ใจจริง ใหเ้ขากลา้ท่ีจะตกัเตือนเธอ จงฟังเขาดว้ยหวัใจรักไม่ใช่เพียงอดทนฟังเท่านั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
ไม่ใช่เธอเองมีความสุข แต่เธอท าใหเ้ขามีความสุขดว้ย ไม่ใช่เพราะเขาเขา้ใจเธอ แต่เธอเขา้ใจเขาดว้ย 

อินกริด โทรบิช 
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เมือง ว.......................... 
30 พฤศจิกายน ค.ศ...................... 

เรียนแหม่มท่ีเคารพอยา่งสูง 
จดหมายของแหม่มช่วยเลา้โลมจิตใจของดิฉนัมาก เพราะบอกวา่แหม่มเคยวติกเดือดร้อนใจ 

กงัวล เป็นทุกขแ์ละสงสัยดว้ยบรรดามิชชนันารีพยายามท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ การสมรสของผูเ้ป็น
มิชชนันารีนั้นมีความปกติสุขอยา่งดีเลิศ และไม่มีปัญหาเดือดร้อนใด ๆ เลย แลว้เราก็อ่านพบในหนงัสือ
รายวนับอกวา่ชาวยโุรปและอเมริกนัมีการหยา่ร้างกนัอยา่งมากมาย เราไม่ทราบวา่สองอยา่งน้ีเดินไป
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร 

โดยเหตุน้ีเองจดหมายของแหม่มจึงมีความหมายมาก ดิฉนัรู้สึกวา่ดิฉนัอาจพดูเร่ืองความลบัคบั
อกใหแ้หม่มฟังไดทุ้ก ๆ อยา่ง นอกจากนั้นจดหมายของดิฉนัท่ีก าลงัเขียนถึงคุณพอ่ของดิฉนัเองก็เกือบ
เสร็จแลว้ ดิฉนัจดหวัขอ้ท่ีตอ้งการจะพดูกบัคุณพอ่ลงเป็นขอ้ ๆ ในกระดาษหลายแผน่ นัน่เป็นความคิด
ทั้งหมดท่ีดิฉนัมีอยู ่ และอยากจะเรียนความคิดนั้นให้คุณพอ่ของดิฉนัทราบแต่ดิฉนัก็ยงัเขียนไม่เสร็จ 
และหากเขียนเสร็จก็นึกสงสัยอยูเ่หมือนกนัวา่ จะมีใจกลา้หาญพอท่ีจะส่งใหคุ้ณพอ่หรือไม่ 

เร่ืองของนายเฮนรีท าใหดิ้ฉนัไม่สบายใจเลย น่ีเป็นจดหมายอีกฉบบัหน่ึงท่ีดิฉนัสอดมาดว้ยแลว้ 
ดิฉนัไดรั้บจดหมายอยา่งน้ีแทบทุกวนั และมีขอ้ความไม่เป็นสาระ อ่านดูขอ้ความเหล่านั้นแลว้ ดูเหมือน
เขาจะคดัลอกส านวนมาจากหนงัสืออ่านเล่นราคาถูก ๆ ไม่ก่ีสตางค ์

ขอบพระคุณส าหรับค าแนะน าท่ีแจ่มแจง้ของแหม่ม ดิฉนัไดต้อบปฏิเสธนายเฮนรีไปโดยบอก
ผา่นทางเบอร์ธ่าเพื่อนหญิง คนนั้นของดิฉนั ดิฉนัไม่อยากใหเ้ขาเห็นลายมือของดิฉนั 

เซซิล 
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เมือง ว........................... 
19 พฤศจิกายน ค.ศ................... 

คุณเซซิลท่ีนบัถือ 
ผมเสียใจมากครับท่ีคุณไม่มีเวลาส าหรับผมเลย แต่ความรักของผมท่ีมีต่อคุณก็ยิง่ทวมีากข้ึนทุก

วนั คุณเป็นเสมือนดาวประจ าชีพของผม ร่างของคุณช่างสวยสดงดงาม ไม่ผดิอะไรกบัจนัทร์เพญ็ 
ผมไดข้อใหพ้ี่ชายของผมช่วยไปเรียนคุณพ่อของคุณ คุณพ่อของคุณก็ตกลงเห็นชอบดว้ย ผมจะ

ส่งเงิน 4,500 บาทไปใหคุ้ณพอ่ของคุณในไม่ชา้ นัน่เป็นจ านวนท่ีเล็กนอ้ยส าหรับผม หวงัวา่คงไม่มี
อะไรท่ีจะกีดขวางความสุขของเราในอนาคตสัปดาห์หนา้จะมีการเล้ียงใหญ่ส าหรับขา้ราชการชั้นสูง ผม
อยากเชิญคุณไปในงานนั้นดว้ย และคุณลุงของคุณก็จะไปในงานเล้ียงนั้นดว้ยเหมือนกนั 

คุณคงจะมีความสุขเม่ือเราแต่งงานกนัแลว้ คุณจะมีคนใชแ้ละถา้อยากท างานเป็นครูหารายไดก้็
ท  าได ้ คุณจะมีชีวติหรูหราสะดวกสบายเท่า ๆ กบัชาวต่างประเทศเหมือนกนั คนท่ีมาในสังคมของเรา
ลว้นแลว้ไปดว้ยคนท่ีมีความรู้สูง ๆ ทั้งส้ิน 

แต่ความรักเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนาท่ีสุดในเวลากลางคืน 
เฮนรี 
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เมือง ว............................. 
15 ธนัวาคม ค.ศ................ 

เรียนแหม่มท่ีนบัถือ 
สองสัปดาห์เตม็ ๆ ท่ีดิฉนัตอ้งอยูใ่นหว้งความทรมานดิฉนัคอยทุก ๆ วนัเพื่อจะรับจดหมายจาก

แหม่ม ดิฉนัก็ทราบวา่แหม่มตอ้งอยูบ่า้นล าพงักบัลูก ๆ เท่านั้น และไม่มีเวลาวา่งก่อนคริสตมาส 
นายเฮนร่ีเอารถยนตข์องเขามาท่ีโรงเรียนทุกวนั และมารออยูท่ี่ประตูโรงเรียน ถา้เราจะข่ี

รถจกัรยานไปทางไหนเขาก็พยายามตามเราไปทุกแห่ง เขาจะสอดส่องดูวา่เราไปไหนและท าอะไร 
เม่ือเร็ว ๆ น้ีดิฉนัพบนายเฮนร่ีท่ีบา้นคุณลุง เม่ือดิฉนักลบัมาถึงบา้น ลุงของเบอร์ธ่าอยูท่ี่นัน่ดว้ย

ผูซ่ึ้งช่วยใหแ้ฟรนซิสไดเ้ขา้ท างาน และนัน่เองดิฉนัจึงทราบวา่แผนการทั้งหลายไดว้างข้ึนจากคนเหล่าน้ี 
เราถูกเชิญใหไ้ปในงานเล้ียง “คอ๊กเทล็” มีเจา้หนา้ท่ีสถานทูตหลายคนไดรั้บเชิญมา และมีแขกผูมี้เกียรติ
หลายคนซ่ึงเขาเรียกกนัวา่ “ผูเ้จริญแลว้” มาในสังคมน้ีและลุงซ่ึงดิฉนัอาศยัอยูด่ว้ยก็ไปในงานน้ี 
ประเพณีของเรา ๆ ไม่อาจขดัขืนได ้ในเม่ือผูป้กครองสั่งใหเ้ราท าส่ิงใด เราตอ้งท าตามจะขดัขืนมิได ้

ดิฉนัไม่ไดเ้ตน้ร า แต่ดิฉนัหลีกเล่ียงไม่พน้ท่ีนายเฮนร่ีไปส่งดิฉนัตามล าพงัในรถยนตข์องเขา 
เขาวา่เขาตดัสินใจจะแต่งงานกบัดิฉนั เขาพดูอยา่งผูมี้อ  านาจวา่ เขาจะท าอยา่งนั้น เขาไม่ถามดิฉนัเลยวา่ 
ดิฉนัตกลงยนิยอมจะแต่งงานกบัเขาหรือไม่ 

เขาอยากจะจูบดิฉนัทนัทีคลา้ย ๆ กบัเห็นกลว้ยก็ปอกใส่ปากกดักินโดยไม่ตอ้งรอ ลมหายใจของ
เขาเหมน็เหลา้คลุง้ไปหมด ช่างน่าสะอิดสะเอียนยิง่นกั 

เขามีอายแุก่กวา่ดิฉนัยีสิ่บปี และมีภรรยาแลว้หน่ึงคนและมีลูกสองคน เขาบอกวา่ภรรยาของเขา
เป็นคนไร้การศึกษาอ่านหนงัสือไม่ออกและไม่ยอมเขา้มาอยูใ่นเมือง ตั้งแต่เขามีต าแหน่งสูง เขาตอ้งการ
ภรรยาท่ีอยูเ่มืองเพื่อไปในงานสังคมต่าง ๆ และรับรองแขกท่ีบา้น เขาบอกวา่เขาไม่เห็นใครดีเท่าดิฉนั 

เขาบอกตรง ๆ วา่ เขาจะจ่ายเงินค่าสินสอดใหเ้ตม็ราคาตามท่ีคุณพอ่ของดิฉนัตอ้งการ เงินเดือน
ของเขานั้นอาจจะมากกวา่เงินเดือนของแฟรนซิสถึงยีสิ่บเท่า 

เขาบอกวา่เขาจะไปหาคุณพอ่ของดิฉนั จะขนเอาเหลา้และเบียร์หลายหีบไปให ้ เขาไดซ้ื้อวทิยุ
ใหคุ้ณพอ่และจกัรเยบ็ผา้ใหคุ้ณแม่ของดิฉนั เขาถามดิฉนัวา่นอ้งชายอยากไดอ้ะไรเป็นของขวญั ดิฉนัไม่
ตอบเขาเลยจนค าเดียว ดิฉนัปล้ืมใจท่ีสุดท่ีลงมาจากรถยนตข์องเขาไดโ้ดยไม่ถูกท าร้ายล่วงเกินแต่
ประการใด แต่ดิฉนันอนร้องไหต้ลอดคืน 

เงินคือ ทุนกอ้นใหญ่ท่ีลงทุนซ้ือผูห้ญิง คนมีเงินก็ซ้ือผูห้ญิงได ้แต่คนจน ๆ บางทีก็เช่าผูห้ญิงได้
เป็นคืน ๆ แต่เป็นหญิงประเภทท่ีใคร ๆ ไม่ตอ้งการเท่าไร 



 65 

ดิฉนัพดูผดิถนดั เงินไม่ท าให้ผูห้ญิงมีราคา แต่เงินท าใหค้่าตวัเราต ่าลง เงินท าใหเ้ราเสมือนหน่ึง
เป็นสินคา้เงินจะใหเ้ราเป็นโสเภณีหรือเป็นภรรยานอ้ยเศรษฐี นั้นไม่ใช่เกียรติของหญิงเลยท่ีจะปล่อยให้
ผูช้ายซ้ือขายเล่นอยา่งนั้น และไม่เป็นการขอบบุญอะไรกบับิดามารดาเลย เขาซ้ือขายไม่ผดิอะไรกบัทาส
ในตลาดคา้ทาส 

หากคุณพอ่ของดิฉนัรับเงินจากนายเฮนร่ีก็แปลวา่ดิฉนัตอ้งสูญเสียทุกอยา่ง ดิฉนัจ าเป็นตอ้ง
แต่งงานกบัเขา ดิฉนัก็ตอ้งเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงของนายเฮนร่ี จุดประสงคข์องการสมรสกบัเขาก็คือผูเ้ป็น
ภรรยากลายเป็นคนขายสินคา้ใหส้ามี 

ดิฉนัไดบ้อกเร่ืองน้ีทั้งหมดใหแ้ฟรนซิสทราบแลว้ ถา้อาจารยไ์ม่ไปนอกประเทศ แฟรนซิสคง
เขียนจดหมายถึงอาจารยแ์น่ ๆ แฟรนซิสมีความทอ้ใจจนหมดเร่ียวแรง แต่ดิฉนัยิง่รักเขามากข้ึน 

แต่จะมีทางอะไรแกไ้ขเล่า? แฟรนซิสคิดวา่คุณพ่อของดิฉนัรับเงินและส่ิงของต่าง ๆ จากนาย
เฮนร่ีก็มีวธีิแกไ้ขอยูว่ธีิเดียวคือพากนัหนี 

แหม่มคิดอยา่งไรคะท่ีหาทางออกดว้ยวธีิน้ี ดิฉนัตอ้งการค าตอบโดยเร็วท่ีสุดค่ะ 
“คนท่ีเช่ือพระเจา้เขาไม่หนี” นั้นถูกแลว้ค่ะ แต่ถา้ถูกบงัคบัใหแ้ต่งงาน แลว้ใหเ้ลิกรักจากความ

รักท่ีบริสุทธ์ิ ถูกตอ้งไหมคะ? 
เซซิล 
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19 ธนัวาคม ค.ศ...................... 
เรียนท่านอาจารยแ์ละแหม่มท่ีเคารพอยา่งสูง 

จดหมายฉบบัน้ีเขียนถึงท่านอาจารยแ์ละแหม่มดว้ยและเราเขียนจดหมายน้ีดว้ยกนั 
เราไดพ้ากนัหนีมาแลว้เซซิลไม่ไดรั้บค าตอบจดหมายท่ีเขาเขียนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม เพราะเรา

ออกจากบา้นมาเสียก่อน เราคิดวา่อยา่งไรเสียอาจารยแ์ละแหม่มคงแนะน าไม่ใหพ้ากนัหนี แต่การท่ีเรา
หนีน้ีเราหวงัวา่ท่านทั้งสองคงเขา้ใจเราดีเป็นแน่ เราไม่เห็นทางอ่ืนใดนอกจากพากนัหนีจากอนัตรายน้ี 

เราไดท้ราบวา่คุณพ่อของเซซิลไดรั้บเงินจ านวน 4,500 บาท จากนายเฮนร่ีแลว้ ท่านอาจารยแ์ละ
แหม่มคงทราบดีนะครับวา่นัน่หมายความวา่อะไร จากวาระน้ีเป็นตน้ไปเขามีสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมาย
เหนือร่างกายของเซซิล ฉะนั้นการพากนัหนีจึงเป็นอาวธุช้ินสุดทา้ยท่ีเราใช ้

เราทั้งสองคนตดัสินใจวา่ตอ้งท าเช่นน้ีและยอมรับผลตอบแทนทั้งส้ิน ไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนทั้ง
ผลดีและผลร้าย โรงเรียนปิดภาคเรียนพอดี ฉะนั้นการหนีของเราก็ไม่ก่อใหเ้กิดข่าวอึกทึกครึกโครมมาก
นกั 

ท่านอาจารยเ์คยเขียนบอกเราคร้ังหน่ึงวา่ วนัท าพิธีก็เปรียบเสมือนวนัแต่งงานไดเ้กิดแลว้ และ
ยงัไดเ้ขียนต่อไปอีกวา่ “การคลอดก่อนก าหนดนั้นมีอนัตรายมาก” 

แต่การคลอดบางรายนั้นก็ชา้กวา่ก าหนดเคยมีมิใช่หรือ? การคลอดชา้ก็น่ากลวัอนัตรายยิง่กวา่
คลอดเร็วมิใช่หรือ? บางทีหมดตอ้งผา่ออกทางหนา้ทอ้งแทนท่ีจะใหค้ลอดอยา่งปกติ บางทีก็ตอ้งตดัเด็ก
ออกมาเพื่อจะกูชี้วติมารดาของเด็กไว ้ การพากนัหนีของเราคร้ังน้ีก็ไม่ผดิอะไรกบัการผา่เอาเด็กออกทาง
หนา้ทอ้ง 

เราไม่ทราบวา่เราจะอยูท่ี่ไหนหรือจะไปท าอะไร และจะมีอะไรเกิดข้ึนแก่เรา แต่เรารู้อยา่งเดียว
เด๋ียวน้ีวา่ เราทั้งสองเป็นสามีและภรรยา 

เราไดล้ะทิ้งบิดามารดาของเราและมาผกูพนักนัอยูเ่ป็นบุคคลคนเดียวกนั เราเป็นเลือดเน้ืออนั
เดียวกนั เราไดท้  าใหพ้ระธรรมปฐมกาล 2:24 ส าเร็จแลว้ เราไม่ตอ้งการเงินสินสอดพิธีแต่งงานหรือ 
ศิษยาภิบาล เราไม่ตอ้งการระเบียบประเพณีหรือกฎหมาย หรือคริสตจกัร เราไม่ตอ้งการเล้ียงฉลองกนั 
ไม่มีข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์ไม่มีพยานหลกัฐาน และไม่มีการร้องเพลงอวยพร 

แต่เราตอ้งการพระเจา้แต่พระองคเ์ดียว เราเช่ือวา่พระเจา้จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา ซ่ึงทุก ๆ คนอาจ
ทอดทิ้งเราเสีย 

ประเพณีเงินสินสอดไม่ป้องกนัการแต่งงาน ประเพณีไดเ้หยยีบย  ่าการสมรสลงใตฝ่้าเทา้ เจา้สาว
ถูกยื้อแยง่เอาไปต่อหนา้ต่อตาดว้ยการจ่ายเงิน ใครอยากจะแต่งงานก็ตอ้งทอ้งแหง้หรือไปมือเปล่า 
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คริสตจกัรสั่งใหเ้ราคอย แต่คริสตจกัรไม่ไดช่้วยเหลือเราเม่ือเรายงัคอยอยูแ่ละก็ไม่ไดช่้วยเราเม่ือเราพา
กนัหนีไม่มีศิษยาภิบาลคนใดกลา้ท่ีจะรับเราไวใ้นบา้น 

ท่านอาจารยย์งัไม่ไดต้อบจดหมายฉบบัสุดทา้ยของเรา เราไม่ไดต้  าหนิท่านอาจารยเ์ลย แต่เรา
เพียงขอร้องมิใหต้ าหนิเราหรือพิพากษาลงโทษเราแต่ประการใด เราอยากจะเป็นบุตรท่ีรักของท่าน
อาจารยแ์ละแหม่มในอนาคตดว้ย 

เวลาน้ีเซซิลก าลงัป่วยและนอนซม เพราะเป็นไขห้วดัอยา่งหนกัในคืนท่ีเราพากนัหนี เราตอ้ง
เดินดว้ยเทา้เป็นระยะทางไกลมาก และโดยเฉพาะเราทั้งสองขอฝากความรักและคิดถึงลูก ๆ ของท่าน
อาจารยเ์ป็นพิเศษ 

เราไม่ไดบ้อกใครวา่เราอยูท่ี่ไหนแมแ้ต่ท่านอาจารยจ์ะเขียนตอบเราไม่ไดเ้ด๋ียวน้ี มีส่ิงเดียวท่ี
ท่านอาจารยท์  าได ้ขออธิษฐานเผือ่เราทั้งสองดว้ย เราแน่ใจวา่ท่านอาจารยแ์ละแหม่มจะอธิษฐานเพื่อเรา 

แฟรนซิสและเซซิล 
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ข้อความสุดท้าย 
ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ดินทางกลบัจากนอกประเทศก็ไดอ่้านจดหมายฉบบัท่ีท่านไดอ่้านมาแลว้ ตอน
แรก ๆ ขา้พเจา้รู้สึกผดิหวงัเหมือนกบัท่ีท่านผิดหวงัมาแลว้ ขา้พเจา้เองอยากใหเ้หตุการณ์เร่ืองน้ีลงเอย
ดว้ยความสุข แต่เพราะเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองแต่งท่ีเราจะใหจ้บลงดว้ยความสบายใจอยา่งเร่ืองละครท่ีเขียน
ข้ึนตามใจผูแ้ต่ง แต่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงของชีวติ เซซิลและแฟรนซิสเป็นมนุษยมี์เลือดเน้ือมีความคิด
อยา่งคนทัว่ ๆไป ขา้พเขา้จะเป็นคนไม่สัตยซ่ื์อ ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขียนเร่ืองน้ีตามล าดบั 

การจบเร่ืองละครท าให้เรานอนหลบัสบายดี แต่เร่ืองจริงก็เขยา่ขวญัเราให้ต่ืนข้ึน 
เม่ือเรามาเผชิญกบัความจริงเราก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหายุง่ยาก เป็นพระประสงคข์องพระเจา้หรือ

ท่ีเซซิลและแฟรนซิสพากนัหนี ทั้งสองคนนั้นยอมปฏิบติัพระเจา้หรือ โดยการไปอยูเ่ป็นสามีภรรยากนั
เฉย ๆ โดยไม่ท าพิธีแต่งงาน เป็นความจริงหรือท่ีแฟรนซิสอา้งวา่เด๋ียวน้ีเขาไดแ้ต่งงานโดยสมบูรณ์ เรา
ไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาเหล่าน้ีไดเ้ลย 

พดูตามสายตามนุษยแ์ลว้เราก็ตอ้งลงความเห็นดว้ยวา่การท่ีแฟรนซิสและเซซิลท าไปนั้นชอบ
แลว้ ดีแลว้ ถูกแลว้ ขา้พเจา้เองก็อยากจะพดูวา่การท่ีแฟรนซิสท าเช่นนั้นไดท้  าอยา่งหา้วหาญมากทีเดียว 
เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่เซซิลจะมีวธีิอ่ืนใดท่ีจะหนีจากการถูกบงัคบัใหแ้ต่งงานกบัเฮนร่ีนอกจากวธีิพา
กนัหนีแน่นอนพระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ซซิลแต่งงานกบัเฮนร่ี หากเซซิลตกลงเห็นดีเห็นชอบ
ในการสมรสกบันายเฮนร่ี เซซิลตอ้งท าผดิอยา่งแน่นอน 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม จดหมายฉบบัสุดทา้ยก็แสดงใหเ้ห็นวา่ จิตใจอนัแทข้องคนสองคนนั้นไม่สู้
สบายใจนกั มีบางตอนแสดงวา่ผูเ้ขียนพยายามท่ีจะไม่ฟังเสียงเรียกร้องภายในใจของตน คือเตือนใหรู้้วา่
การอยูเ่ป็นสามีภรรยาแบบน้ี ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยัแต่ประการใดเลยเขาทั้งสองไม่พร้อม
ท่ีจะยอมรับวา่ท าผิดทนัที แต่ในท่ีสุดเขาก็รู้วา่การท่ีเขาเลือกท าเช่นนั้นเขาไดท้  าเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 

ความส านึกเช่นน้ีไดท้วมีากข้ึนทุก ๆ วนั จนท าให้ร่างกายของเซซิลทรุดโทรม แลว้ไขห้วดัก็
กลายเป็นโรคปอดบวมเขาเจ็บหนกัจนกระทัง่ไดข้อร้องใหพ้ากลบัไปยงัหมู่บา้นเดิมเขา แฟรนซิสได้
ออกมารับขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าพยาบาลอยูห่น่ึงสัปดาห์ซ่ึงขา้พเจา้จะไม่ลืมเลย 

เป็นเวลาหลายวนัเราไม่รู้วา่เซซิลจะรอดหรือจะตาย ทั้งสองคนต่างส านึกวา่การป่วยคร้ังนั้นเป็น
การลงโทษจากพระเจา้นัน่ไม่ใช่เพราะเขาพากนัหนี แต่เพราะเขาทั้งสองรีบร้อนในการอยูด่ว้ยกนัฉนั
สามีภรรยา เขาทั้งสองยอมนอ้มรับการลงโทษของโทษของพระเจา้ ตลอดเวลาท่ีสองคนตอ้งระทมขม
ข่ืนกบัชีวติความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งทรงพลีพระชนมต์ายแทนความผดิบาปของเขา เป็นการ
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เลา้โลมจิตใจของเขาทั้งสอง เม่ือเซซิลหายป่วยโดยฤทธ์ิมหศัจรรยข์องพระเจา้ เขาทั้งสองเรียนรู้จกัทาง
ชีวติใหม่ คือเขาทั้งสองจะมีชีวติอยูโ่ดยพระคุณของพระเจา้เท่านั้น 

แต่ไม่มีทางแกปั้ญหาอ่ืนหรือ เหตุไรจึงไม่มีสถานท่ีซ่ึงเขาทั้งสองจะหนีไปอาศยัเพื่อหลบภยั 
เหตุไรจึงไม่มีใครท่ีเขาจะไวใ้จได ้

ท่านจะยนิดีตอ้นรับเขาทั้งสองหรือ หากทั้งคู่หนีมาพึ่งท่าน ท่านจะยอมใหใ้คร ๆ ต าหนิต่อหนา้
คนอ่ืนวา่ ท่านสนบัสนุนให้ท่ีพกัแก่หนุ่มสาวคู่น้ีหรือ ท่านจะยอมทนต่อการคุกคามจากครอบครัวของ
หนุ่มสาวคู่น้ีหรือ บางทีอาจกระเทือนถึงอาชีพของท่านดว้ยก็อาจเป็นได ้ท่านจะยอมเส่ียงหรือ? 

ท่านจะยอมทนล าบากเพื่อต่อสู้กบัส่ิงท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งและดี เรายอมแพแ้ทนท่ีจะต่อสู้
ประเพณีท่ีเรารู้วา่ไม่ดีอยา่งนั้นหรือ 

1. ในการท่ีเซซิลและแฟรนซิสพากนัหนีไป เป็นการต่อสู้ความข้ีขลาดของเราทั้งหลาย เป็น
ความผดิของเราดว้ยท่ีทั้งสองคนไดก้ระท าผดิ 

2. ส าหรับตวัขา้พเจา้อยากสารภาพความผดิเช่นน้ีโดยช่ืนตา และยอมรับวา่ไดท้  างานลม้เหลว
อยา่งไม่เป็นท่า ขา้พเจา้ขอร้องใหเ้ซซิลและแฟรนซิสยกโทษใหข้า้พเจา้เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่ไดต่้อสู้
เพียงพอส าหรับคนสองคนน้ี หรือไม่ไดทู้ลขอพระเจา้เพื่อใหท้รงน าดว้ยเร่ืองของหนุ่มสาวอยา่งไร 
ขา้พเจา้เสียใจมากเพราะไม่ไดค้อยอยูช่ัว่คราว ก่อนไปนอกประเทศ เสียใจขา้พเจา้ไม่ไดไ้ปหาเซซิล 
หรือไปเยีย่มบิดาของเซซิลเพื่อพดูเร่ืองน้ีกนัใหเ้ด็ดขาดเป็นส่วนตวั 

3. ภรรยาของขา้พเจา้รู้สึกวา่ท าผดิดว้ยเพราะทอดทิ้งไม่ตอบจดหมายของเซซิลเป็นเวลานาน 
แทนท่ีเราจะจบัมือแฟรนซิสและเซซิลเดินคุยไปดว้ยกนั แต่ขา้พเจา้กบัภรรยากลบัปล่อยปละละเลยโดย
ทว้งติงบา้งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ คลา้ย ๆ กบัวา่สั่งสอนแต่ห่าง ๆ เหมือนกบัส่งข่าวมาใหเ้ขาทราบทางวทิยจุาก
เคร่ืองบิน 

4. เราไม่ต าหนิสองคนน้ี ในฐานะเราเป็นคริสเตียนเราท าไดเ้พียงสองอยา่งเท่านั้นหรือ ช่วย
อธิษฐานเผื่อเขาดว้ย และช่วยทางปฏิบติั 

5. บิดาของเซซิลมีความเศร้าโศกเสียใจมาก เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น การท่ีบุตรสาวของ
เขาป่วยหนกัอยา่งกระทนัหนัจนแทบเสียชีวติ ไดท้  าใหเ้ขาเปล่ียนจิตใจใหม่ ก่อนอ่ืนขา้พเจา้อยากให้
ท่านไดอ่้านจดหมายของเซซิลซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนแก่บิดา ซ่ึงช้ีถึงอนาคต มิใช่เพียงแต่เซซิลและแฟรน
ซิสเท่านั้น แต่กบัหนุ่มสาวทั้งหลายซ่ึงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์อยา่งน้ี 

มีจดหมายซ่ึงเราพูดถึงบ่อย ๆ คือจดหมายท่ีเซซิลก าลงัจะเขียนถึงคุณพอ่ของเขา จดหมายนั้น
เขียนไวบ้า้งแลว้แต่ยงัไม่ส าเร็จครบสมบูรณ์ จนกระทัง่เซซิลเจบ็หนกั แฟรนซิสไปคน้พบเศษกระดาษท่ี
เซซิลไดจ้ดขอ้ความซ่ึงตั้งใจจะเขียนไว ้ บางตอนก็เขียนไวก้ระท่อนกระแท่นแต่จบัใจความส าคญัได ้
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บางตอนก็ยาว บางตอนก็สั้น และมีรอยขีดฆ่าหลายแห่ง ซ่ึงแสดงวา่จดหมายฉบบันั้นไดก่้อความยุง่ยาก
ใจและปวดร้าวใจแก่ผูเ้ขียนอยา่งมากมาย เพราะเป็นจดหมายท่ีแสดงถึงความรักและเคารพท่ีเซซิลมีต่อ
บิดาบงัเกิดเกลา้ของเขา 

ขา้พเจา้ไดเ้อาส่วนต่าง ๆ ของจดหมายฉบบันั้นมาประติดประต่อกนัเขา้เป็นเร่ืองราวตามล าดบั 
ขา้พเจา้ท าเสร็จแลว้ก็ส่งไปใหคุ้ณพอ่ของเซซิล การเขียนจดหมายน้ีท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งใหญ่หลวง
แก่ทุกคนท่ีอ่านหนงัสือเร่ืองน้ี 

 
กราบเทา้คุณพอ่ท่ีรักและเคารพอยา่งสูงของลูก 
ลูกไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณพอ่มาก่อนเลย และลูกรู้สึกยากและหนกัใจมากท่ีจะระบายความ

ในใจใหคุ้ณพอ่ทราบถึงหวัอกของลูก ฉะนั้นขณะท่ีคุณพอ่อ่านขอ้ความต่อไปน้ีก็ขอใหนึ้กวา่ ลูกก าลงั
มากราบเทา้คุณพอ่ และก าลงัพดูอยูก่บัคุณพอ่ดว้ยตนเอง 

ลูกอยากเหลือเกินค่ะ คืออยากใหลู้กหญิงทุก ๆ คนไปกราบลงท่ีตกัของคุณพอ่ แลว้เปิดหวัใจ
ออกระบายความทุกขค์วามอดัอั้นตนัใจทั้งหมดใหคุ้ณพอ่ทราบ ลูกรู้สึกวา่ ถา้ลูกหญิงทั้งหลายจะมี
ค าพดู เขาจะพดูอยา่งเดียวกบัท่ีลูกก าลงัเขียนอยูเ่ด๋ียวน้ี 

ลูกขอกราบเทา้คุณพ่อใหท้ราบวา่ เหตุไรลูกจึงรักแฟรนซิสมาก ก็เพราะแฟรนซิสคนน้ีลูกไวใ้จ
เขาไดค้่ะ มือท่ีเขายืน่ออกมาเป็นมือท่ีใหค้วามอบอุ่นแก่ลูก ลูกมีความรู้สึกเสมือนวา่ เม่ือแฟรนซิสเดิน
ออกหนา้แลว้เขาจะหยดุ แลว้หนัหนา้มาและยืน่มือจบัมือลูกใหข้า้มท่ีล าบาก ลูกเขา้มาใกลเ้ขาและเขา
โอบลูกไวเ้ขาชูใจลูกเป็นอยา่งดี ลูกจบัมือเขาเพราะวา่ไม่กลวั เขาไม่ใชก้  าลงัของเขาท่ีจะเหยยีดหยามลูก 
แต่เขามีความเขม้แขง็ท่ีจะพิทกัษรั์กษาลูกเม่ือลูกอยูก่บัเขา แมลู้กจะเป็นคนอ่อนแอก็จริง แต่เขาไม่เคย
ลอ้เลียนหวัเราะเยาะความอ่อนแอของลูกเลย 

แต่ถึงกระนั้นแฟรนซิสก็ยงัตอ้งการความช่วยเหลือจากลูก เขาไม่อายเลยท่ีจะร้องขอความ
ช่วยเหลือจากลูก แมว้า่เขาเป็นคนแขง็แรงเยีย่งชาติชายก็จริง แต่บางคร้ังเขาก็ข้ีแยไม่ผดิอะไรกบัเด็ก ๆ 
บางคร้ังมือท่ีเขม้แขง็ของเขาก็วา่งเปล่าไม่มีอะไรติดตวัเลย และลูกก็ยนิดีและช่ืนใจท่ีจะท าใหมื้อของเขา
เตม็ดว้ยความรัก 

น่ีแหละค่ะท่ีลูกบอกวา่ ลูกรักแฟรนซิสเพราะเหตุน้ี คุณพอ่คงนึกไม่พอใจท่ีลูกบงัอาจเขียนจด
หมายถึงคุณพอ่เช่นน้ี คุณพอ่อาจนึกต าหนิวา่ ท าไมลูกอยากแต่งงานกบัชายหนุ่มยากจนท่ีลูกรักและไม่
อยากแต่งงานกบัชายท่ีจะเสียเงินค่าสินสอดนั้นได ้แต่ลูกไม่รัก 

ประเพณีใหเ้งินค่าสินสอดนั้นมีไม่เฉพาะแต่ประเทศของเราเท่านั้นหรอกค่ะ ประเทศอ่ืน ๆ 
หลายประเทศเขาก็ท ากนั แต่เม่ือคนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้จริง ๆ เขาก็เลิกธรรมเนียมขายลูกสาวดว้ยเงิน
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สินสอดแพง ๆ ลูกไม่ไดพ้ยายามจะท าลายธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงานของบรรพบุรุษของเรานะคะ 
แต่ลูกขอเรียนใหท้ราบวา่ 

เพราะลูกเป็นคริสเตียนและเช่ือวา่ พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างลูก ลูกเป็นหน้ีชีวติแก่พระเจา้องค์
เดียว มนุษยผ์ูเ้ป็นบิดาของโลกน้ีไม่เคยเสียเงินทองให้แก่พระเจา้เพื่อลูกสาว ดงันั้นมนุษยผ์ูเ้ป็นบิดาก็ไม่
ควรเรียกร้องค่าสินสอดส าหรับลูกสาว 

เพราะเป็นคริสเตียนลูกเช่ือวา่ พระเยซูทรงพลีพระชนมไ์ถ่บาปเพื่อลูกแลว้ พระเยซูทรงช าระ
หน้ีบาปแทนตวัลูกแลว้ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์ ฉะนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ท่ีคนอ่ืนจะตอ้งเสีย
เงินเพื่อลูก  

เพราะลูกเป็นคริสเตียน ลูกเช่ือวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ก าลงัน าวถีิชีวติของลูก แต่
ลูกจะเดินตามการทรงน าของพระองคไ์ม่ได ้เวน้แต่ลูกมีสิทธิท่ีจะเลือกส่ิงใดก็ไดโ้ดยอิสระ 

โดยเหตุน้ีลูกจึงไดเ้ลือกแฟรนซิสเป็นคู่ชีวติของลูก ดว้ยความสมคัรใจของลูกเองค่ะ และลูกจะ
จงรักภกัดีต่อเขาตลอดไปคุณพอ่คิดวา่เงินสินสอดจะป้องกนัมิใหห้ญิงหนีสามีของนางไปไดห้รือ 

ลูกมีเพื่อนหญิงคนหน่ึงท่ีแต่งงานแลว้ โดยชายคนนั้นน าเงินค่าสินสอดมาใหบิ้ดาเจา้สาวสาม
หม่ืนบาท หญิงคนนั้นรู้สึกวา่ถา้ร่างกายของเขามีค่าสูงอยา่งนั้น เขาควรจะไดก้ าไรเป็นส่วนตวั ดงันั้น
หญิงนั้นจึงขายตวัแก่ชายอ่ืน ๆ ตามท่ีมีโอกาส ถา้ยอมรับวา่การใหเ้งินสินสอดนั้นถูกตอ้งแลว้ เหตุใด
การเป็นหญิงโสเภณีจึงไม่รับวา่ถูกตอ้งดว้ย 

คุณพอ่คิดวา่แฟรนซิสจะเล้ียงลูกดีกวา่น้ี หากวา่เขาไดเ้สียเงินค่าสินสอด ถา้เขาจะเล้ียงลูกดีกวา่ 
เพราะไดเ้สียเงินค่าสิดสอด ลูกไม่อยากแต่งงานกบัเขา ลูกเกรงวา่ลูกจะเป็นวตัถุหรือสมบติัช้ินหน่ึง
เท่านั้น แต่ลูกเป็นมนุษยท่ี์มีชีวติจิตใจ 

ไม่จริงเลยท่ีเงินจะท าใหภ้รรยาเช่ือฟังสามี และจะใหส้ามีสัตยซ่ื์อต่อภรรยา อยา่งมากเงินก็เป็น
เสมือนโซ่มดัคอผูห้ญิงให้เป็นทาสของผูช้ายแทนความรัก แต่จะหกัโซ่ได ้ จะเสียเงินไดแ้ต่ความรักแท้
นั้นจะหกัไม่ได ้

คุณพอ่ท่ีรัก อยา่คิดวา่เราไม่กตญัญู ทั้งแฟรนซิสและลูกยงัรักและเคารพคุณพอ่มาก ลูกทั้งสอง
ซาบซ้ึงในพระคุณซ่ึงคุณพอ่ไดย้อมเสียสละเพื่อลูกมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีคุณพอ่ตอ้งสละเงิน
กอ้นใหญ่เพื่อลูกจะไดศึ้กษาในโรงเรียน ลูกทั้งสองทราบถึงฐานะการเงินในครอบครัวของคุณพอ่ แลว้
เป็นอยา่งดี และลูกทั้งสองยนิดีจะสมนาคุณอยา่งสุดความสามารถ 

ส่ิงท่ีลูกกราบเทา้ขอมีส่ิงเดียวคือ ขออยา่ใหลู้กเร่ิมตน้ชีวติครอบครัวดว้ยการเป็นหน้ีสินใด  
ๆ ทั้งส้ิน และขออนุญาตใหลู้กแยกออกไปตั้งบา้นอยูต่ามล าพงั เพื่อลูกจะไดมี้โอกาสช่วยคุณพอ่ดว้ย
น ้าพกัน ้าแรงของลูกจริง ๆ  
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แฟรนซิสแนะน าวา่ลูกทั้งสองขอรับเอานอ้งชายทั้งสามคนมาอุปกระในบา้นของเรา และส่ง
นอ้ง ๆ ไปโรงเรียนดว้ยทั้งน้ีเพื่อจะแบ่งเบาภาระของคุณพอ่ การสนองพระคุณเช่นน้ีเป็นขอ้พิสูจน์ได้
เป็นอยา่งดีวา่ แฟรนซิสรักลูกมากกวา่ท่ีจะใหเ้งินค่าสินสอดแก่คุณพอ่ 

คุณพอ่ท่ีรัก ลูกขอวงิวอนคุณพอ่ ขอไดโ้ปรดใหโ้อกาสแก่ลูกเพื่อแสดงความรักและกตญัญู 
โดยความเคารพอยา่งสูง 

เซซิล 
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ข้อความเพิม่เติม 
ก่อนท่ีจะพิมพเ์ล่มท่ีสอง เราไดรั้บจดหมายจากอาจารยโ์ทรบิช เขียนมาวา่ แฟรสซิสและเซซิล

ไดจ้ดทะเบียนสมรสแลว้ท่ีอ าเภอ และไดมี้พิธีแต่งงานในคริสตจกัร แต่มีเร่ืองยุง่ ๆ เกิดข้ึน เขารู้สึก
เสียใจมากท่ีเขาไดท้  าผดิในการท่ีหนีไป และคิดวา่ความทุกขต่์าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นการลงโทษจาก
พระเจา้ และเราทราบวา่ เขาทั้งสองยงัไม่มีบุตร 

อธิษฐานเพื่อเขาทั้งสอง และหนุ่มสาวทุกคน ทุกประเทศทัว่โลก 
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