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มมุมมองใหมม
หนนังสสือเลล่มนนนี้ไดด้ถถูกเขนยนขขนี้นในยามทนที่กระแสเรนยกรด้องสสิทธสิสตรนแพรล่หลายไปทนัที่วประเทศของเราในยยุคเจจ็ดสสิบและ
แปดสสิบ ผถูด้หญสิงถถูกบอกในตอนนนันี้นวล่าพวกเธอควรออกไปนอกบด้านและททาบางสสิที่งทนที่ “เตสิมเตจ็มชนวตสิ ” พวกเธอฟฟัง
และผถูด้หญสิงจทานวนมากไดด้คด้นพบสสิที่งทนที่พวกผถูด้ชายจะบอกพวกเธอไดด้อยล่างงล่ายดายกจ็ไดด้ นนัที่นคสือ ความรถูสด้ ขกเตสิมเตจ็มใน
ชนวตสิ ไมล่จทาเปป็นตด้องหาไดด้ในหนด้าทนกที่ ารงานใด – ยกตนัวอยล่างเชล่น: งานขด้าราชการหรสืองานธยุรกสิจ— มากไปกวล่าใน
ครนัว
ฉนันรถูด้ในตอนนนันี้นวล่าความพขงพอใจและความชสืที่นบานทนที่แทด้จรสิงมาในการตอบสนองตล่อนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้าและ
ไมล่มนในทนที่อสืที่นใดอนก
ดนังนนันี้น ฉนันจขงเขนยนหนนังสสือเลล่มหนขที่งเพสืที่อเปป็นของขวนัญวนันแตล่งงานใหด้แกล่คยุณ โดยททาใหด้คยุณเหจ็นอยล่างชนัดเจนเปป็นตนัว
หนนังสสือถขงหลนักการนสิรนันดรรอนันยสิที่งใหญล่เหลล่านนันี้นทนที่แบล่งแยกผถูด้ชายจากผถูด้หญสิง
พระเจด้าไดด้ทรงมอบหมายตทาแหนล่งของภรรยาศสิษยาภสิบาลใหด้แกล่คยุณ ฉนันไดด้เฝฝ้าดถูดด้วยความอนัศจรรรใจ โดยไดด้เหจ็น
พระคยุณและความเขด้าใจลขกซขนี้งทนพที่ ระเจด้าไดด้ประทานแกล่คยุณในการอบรม การสนัที่งสอน การฝฝึกวสินนัย และการสอน
เดจ็กๆทนที่บด้าน
บางครนันี้งพวกเราทนันี้งสองคนถถูกขอใหด้ไปเปป็นวสิทยากรในงานประชยุมสตรนหลายงาน สตสิปฟัญญาของคยุณไดด้ชล่วยเหลสือ
ฉนันบล่อยๆขณะทนที่ฉนันพยายามตอบคทาถามตล่างๆทนที่มาไมล่ขาดสายเกนที่ยวกนับชนวสิตคถูล่และการเลนนี้ยงลถูกซขที่งดสิฉนันพบเจอ
ขณะจนัดรายการวสิทยยุของฉนัน เกทเวยย์ ททู จอย เราพยายามทนจที่ ะหนยุนใจผถูด้หญสิงทนันี้งหลายใหด้ปลถูกฝฟังนสิสนัยทนที่นยุล่มนวล
และสงบเสงนที่ยม ทนที่จะเหจ็นพระครสิสตรในตนัวสามนของพวกเธอ ทนจที่ ะรนักและใหด้เกนยรตสิสามนแมด้ในยามทนพที่ วกเขาอาจดถู
เหมสือนไมล่สมควรทนที่จะไดด้รนับเกนยรตสินนันี้น เราอยล่าลสืมวล่าพระครสิสตรไดด้ทรงสละชนวตสิ ของพระองครเพสืที่อเราแลด้ว และเรา
จขงควรสละชนวตสิ ของเราเพสืที่อกนันและกนันดด้วย พล่อแมล่ไดด้รนับงานอนันยอดเยนที่ยมในการททาใหด้ลถูกๆของตนเปป็นวสิสยุทธสิชน
แตล่พวกเขาไมล่อาจททาสสิที่งนนนี้ไดด้เลยนอกเสนยจากโดยการเปป็นแบบอยล่างทนที่อยถูล่ในทางพระเจด้ากล่อนและจากนนันี้น
(บรรทนัดซด้อนบรรทนัด, ขด้อบนังคนับซด้อนขด้อบนังคนับ) โดยการฝฝึกวสินนัยซขที่งถถูกใชด้รล่วมกนับความรนักและการอธสิษฐาน
เมสืที่อคยุณถถูกทล่วมทด้นโดยทนันี้งหมดทนที่พระเจด้าทรงเรนยกเอาจากคยุณแลด้วเมสืที่อพระองคร “ทรงยอมใหด้คยุณเปป็นผถูด้หญสิงคน
หนขที่ง” จงอล่าน อสิสยาหร 41:10-11: อยมากลลัวเลย เพราะเราอยยกม ลับเจจ้า อยมาทจ้อแทจ้ใจเลย เพราะเราเปป็นพระเจจ้า
ของเจจ้า เราจะหนมุนกกาลลังเจจ้า เออ เราจะชมวยเจจ้า เออ เราจะชยเจจ้าดจ้วยมมือขวาแหมงความชอบธรรมของเรา
ดยเถถิด พวกเขาทมุกคนททที่ไดจ้ขลัดเคมืองกลับเจจ้าจะอลับอายและสลับสน พวกเขาจะเปป็นเหมมือนความวมางเปลมา และ
คนเหลมานลันั้นททที่ตมอสยจ้กลับเจจ้าจะพถินาศไป

1 พระเจจ้าผยจ้ทรงคมุมอยยม
ตอนทนวที่ อลทรเขด้ามาหาแมล่ตอนครสิสตมาสเพสืที่อขอแตล่งงานกนับลถูก แมล่บอกเขาไปวล่า “ไมล่มนใครเลยทนที่ฉนันอยากจะมอบ
เธอใหด้ดด้วยความยสินดน” จากนนันี้นเราไดด้พถูดคยุยกนันถขงการรอคอยเปป็นเวลายาวนานทนที่ลถูกจะตด้องมนหากวนันแตล่งงานจะ
ยนังไมล่เกสิดขขนี้นจนกวล่าลถูกจะเรนยนจบ
แมล่ถามเขาไปวล่า “เธอคสิดวล่าเธอรอไหวไหม” และเขากจ็ตอบโดยไมล่ลนังเลเลยวล่า “คยุณผถูด้หญสิงครนับ ผมรอไดด้ครนับ”
เราไมล่เคยเปป็นลถูกไกล่อยถูล่ในกทามสือของความบนังเอสิญเลยแมด้สนักชนัที่วขณะของชนวสิตเรา วอลทรเหจ็นจนังหวะเวลาของการ
ขอแตล่งงานของเขา การจบการศขกษาของเขาจากโรงเรนยนพระครสิสตธรรม การจบการศขกษาของลถูกจาก
มหาวสิทยาลนัย วล่าอยถูล่ทาล่ มกลาง “ทยุกสสิที่ง” ทนทที่ ทางานดด้วยกนันเพสืที่อใหด้เกสิดผลดนแกล่คนเหลล่านนันี้นทนที่รนักพระเจด้า เขาเหจ็น
แบบแผนของหนด้าทนที่ทนที่แผล่ออกตรงหนด้าพวกเธอสองคนและถสือวล่ามนันเปป็นนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้า จนอทานาจแหล่ง
อารมณรของตนัวเขาเองทนที่จะททาใหด้ปณสิธานของเขาอล่อนแอลงไมล่ใชล่ภนัยคยุกคามเลย เขารถูด้เหมสือนกนับทนที่ผถูด้แตล่งเพลงสดยุดน
รถูด้วาล่ “เนสืนี้อหนนังและจสิตใจของขด้าพระองครจะวายไป แตล่พระเจด้าทรงเปป็นกทาลนังใจของขด้าพระองคร และเปป็นสล่วนของ
ขด้าพระองครเปป็นนสิตยร” แมล่รถูด้สขกขอบคยุณพระเจด้าทนที่พระองครไดด้ทรงมอบผถูด้ชายแบบนนันี้นใหด้แกล่ลถูก

2 ไมมใชมฉลันเปป็นใคร? แตมฉลันเปป็นของใคร?
บนันทขกเหลล่านนนี้จะไมล่มนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับความหมายของความเปป็นผถูด้หญสิง ไมล่วาล่ จะในทางใด ผถูด้หญสิงทนันี้งหลายในชล่วง
ทศวรรษทนที่ผาล่ นมาไดด้คสิดหาวสิธนการทนจที่ ะททาใหด้ตวนั เองเปป็นจยุดศถูนยรกลางของความสนใจเยอะๆ มนคนพถูดถขงพวกเธอ
ฉงนเกนที่ยวกนับพวกเธอ ถกเถนยงเกนที่ยวกนับพวกเธอ และออกกฎหมายตล่างๆเกนที่ยวกนับพวกเธอ และพวกผถูด้หญสิงเปป็นผถูด้ทนที่
ททาเรสืที่องสล่วนใหญล่ของการพถูด การถกเถนยง และอาจเปป็นการออกกฎหมายดด้วย ในขณะทนพที่ วกผถูด้ชาย เปป็นฝฝ่ายฉงน
เสนยมากกวล่าตามความคสิดของฉนัน หนนังสสือหลายเลล่มเกนที่ยวกนับพวกผถูด้หญสิงไดด้ถถูกตนพมสิ พรออกมาโดยสนนับสนยุนใหด้ผถูด้
หญสิงทนันี้งหลายสลนัดทสินี้งบทบาทเดสิมๆ ใหด้ปฏสิเสธการพบปะสมาคม ซขที่งพวกเธอกลล่าววล่า ไดด้ควบคยุมและกนักขนังพวก
เธอมาตลอดหลายศตวรรษเหลสือเกสิน และใหด้ยด้ายเขด้าสถูล่สสิที่งทนที่พวกเธอบางคนเรนยกวล่าการไลล่ตามเสาะหาตล่างๆแบบ
“มนยุษยร” (ซขที่งแตกตล่างจากเชสิงชนววสิทยาหรสือเชสิงสสืบพนันธยุร) ซขที่งไมล่วาล่ พวกมนันนล่าสนใจหรสือไมล่นาล่ สนใจ กจ็ถถูกกลล่าววล่า
เปป็นเขตแดนของผถูด้ชาย
การเปป็นผถูด้หญสิงแตกตล่างโดยพสืนนี้ ฐานจากการเปป็นผถูด้ชายหรสือ?
มนสสิที่งใดทนมที่ นอยถูล่เปป็นปกตสิวสิสนัยในธรรมชาตสิของมนยุษยรทนันี้งหลายหรสือของสนังคมมนยุษยรทนที่เรนยกรด้องบทบาทหรสืองานบาง
อยล่างทนที่เกนที่ยวขด้องกนับเพศหนขที่งหรสืออนกเพศทนที่เหลสือ? สสิทธสิอทานาจควรถถูกเชสืที่อมโยงกนับเฉพาะพวกผถูด้ชายเทล่านนันี้นหรสือ
เปป็นหลนักดด้วยซนี้ทาแทนทนที่จะเชสืที่อมโยงกนับพวกผถูด้หญสิงหรสือ? มนันสทาคนัญดด้วยหรสือวล่าใครเปป็นคนจนัดการสสิที่งตล่างๆ? การ
คลอดเดจ็กสนักคนจทาเปป็นตด้องหมายความวล่าผถูทด้ นที่คลอดควรดถูแลเดจ็กนนันี้นหรสือ? การสมรสคสืออะไร? มนันททางาน
อยล่างไร? สล่วนทนตที่ กเปป็นของผถูด้หญสิงคนหนขที่งแยล่พอๆกนับทนที่บางคนกลล่าวหรสือไมล่วาล่ มนันคสือ “ชนัที่วชนวสิตของการพรางตนัว
และพสิธนกรรมปฟัญญาอล่อน เตจ็มไปดด้วยการสนังหรณรใจตล่างๆและความลด้มเหลว”?
คนเหลล่านนันี้นสล่วนใหญล่ทนที่พยายามหาคทาตอบสทาหรนับคทาถามเหลล่านนนี้กจ็เรสิที่มตด้นผสิดทนที่ พวกเขาเรสิที่มตด้นทนที่ตนัวเอง พวกเขา
ถามวล่า “ฉนันเปป็นใคร?” “จรสิงๆแลด้วฉนันรถูด้สขกอยล่างไร?” และพวกเขาสนันนสิษฐานวล่าหากผถูด้คนมากพอแสดงความคสิด
เหจ็นสล่วนตนัวของตนเกนที่ยวกนับหนัวขด้อนนนี้ เราทยุกคนกจ็จะมาถขงความจรสิงของเรสืที่องราวนนนี้ดวด้ ยวสิธนใดวสิธนหนขที่ง เปฝ้าหมายของ
พวกเขากจ็คสือวล่า ผถูด้หญสิงควรสลนัดทสินี้งบทบาทของตนในฐานะแมล่บด้าน คารรไลลรเฝฝ้าสนังเกตแนวโนด้มนนนี้และตนันี้งขด้อ
สนังเกตอยล่างขบขนันแกมเหนจ็บแนมวล่า “ความคสิดวล่ารถูอด้ นันเจด้าเลล่หรนนัที่งอยถูล่ตรงงานทนที่สสินี้นหวนังของมนันอยถูล่เสมอ-จากโลก
แหล่งความไมล่ซสืที่อตรงเพสืที่ออนยุมานความซสืที่อตรงจากการกระททาทนที่รวมกนันของพวกมนัน”
ไมล่มนขด้อสงสนัยเลยวล่า มนการปลอบใจและการใหด้ความมนัที่นใจแบบผสิวเผสินทนที่จะไดด้จากการนนัที่งอยถูล่เฉยๆและพรที่ทาบอกวล่า
คยุณรถูด้สกข อยล่างไรเกนที่ยวกนับสสิที่งตล่างๆ โดยปกตสิแลด้วคยุณพบคนอสืที่นๆอนกหลายคนทนที่รสถูด้ ขกแบบเดนยวกนัน หรสือ (สสิที่งทนที่ใหด้
ความมนัที่นใจและปลอบใจมากยสิที่งกวล่าอนก) พวกเขารถูด้สกข แยล่กวล่าทนที่คณ
ยุ รถูด้สขก แตล่มนันไมล่ใชล่วธสิ นทนที่จะมาถขงความจรสิง
เพสืที่อทนที่จะเรนยนรถูวด้ ล่าการเปป็นผถูด้หญสิงนนันี้นหมายถขงอะไร เราตด้องเรสิที่มตด้นทนพที่ ระองครผถูด้ไดด้ทรงสรด้างเธอขขนี้นมา

3 ททที่ๆจะแขวนจถิตวถิญญาณของลยก
ทยุกเชด้าวนันอาทสิตยรในครสิสตจนักรของเรา เราทล่องหลนักขด้อเชสืที่อหนขที่ง ลถูกรถูวด้ ล่ามนันกลล่าววล่าอะไร “ขด้าพเจด้าเชสืที่อในพระเจด้า
องครเดนยว คสือ พระบสิดา พระบยุตร และพระวสิญญาณบรสิสยุทธสิธิ์ องครผถูด้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์ พระผถูด้สรด้างสรรพสสิที่งทนันี้งปวงทนที่
ปรากฏแกล่ตาและไมล่ปรากฏแกล่ตา” นนัที่นคสือคทากลล่าวหนขที่งทนที่ไมล่มนอะไรเกนที่ยวขด้องกนันเลยกนับความคสิดเหจ็นสล่วนตนัวหรสือ
อารมณรของฉนัน มนันเปป็นคทากลล่าวทนที่แสดงถขงขด้อเทจ็จจรสิงทนที่เปป็นกลาง เปป็นทนที่ยอมรนับโดยความเชสืที่อ และเมสืที่อแมล่ยสืนขขนี้น
ทล่ามกลางครสิสเตนยนคนอสืที่นๆและพถูดทวนคทากลล่าวนนนี้ แมล่กจ็ไมล่ไดด้กทาลนังพถูดถขงตนัวแมล่เองเลยแมด้แตล่นสิดเดนยว สสิที่งเดนยวทนที่
แมล่กทาลนังกลล่าวเกนที่ยวกนับตนัวแมล่เองกจ็คสือวล่า แมล่นบนอบตล่อความจรสิงเหลล่านนนี้ นนที่คสือจยุดทนที่แมล่ยสืน นนที่คสือความเปป็นจรสิง
บล่อยครนันี้ง (แมล่เกรงวล่า เกสือบอยถูล่เสมอ) เมสืที่อแมล่มาทนที่ครสิสตจนักร ความรถูด้สกข ตล่างๆของแมล่มาเปป็นอนันดนับหนขที่งในความ
คสิดของแมล่ นนที่เปป็นเรสืที่องปกตสิธรรมดา เราเปป็นมนยุษยร เราเปป็น “ตนัวตนตล่างๆ” และการทนที่จะรถูด้สกข ไมล่ตด้องใชด้ความ
พยายามอะไรเลย แตล่การนมนัสการไมล่ใชล่ความรถูสด้ ขก การนมนัสการไมล่ใชล่ประสบการณร การนมนัสการเปป็นการกระททา
อยล่างหนขที่ง และนนที่อาศนัยระเบนยบวสินนัย เราจะตด้องนมนัสการ “ในจสิตวสิญญาณและในความจรสิง” อยล่าไปสนใจเกนที่ยว
กนับความรถูสด้ ขกตล่างๆ เราจะตด้องนมนัสการไมล่วล่าความรถูสด้ ขกตล่างๆของเราจะเปป็นอยล่างไรกจ็ตาม
เมสืที่อพบวล่าความคสิดตล่างๆของแมล่กระจนัดกระจายไปทยุกทสิศทยุกทางและตด้องจนับเขด้าคอกเหมสือนอยล่างฝถูงลถูกวนัวทนพที่ ยศ
จทานวนมากเหลสือเกสิน แมล่จขงคยุกเขล่าลงกล่อนการประชยุมนมนัสการจะเรสิที่มขขนี้นและทถูลขอการชล่วยใหด้พด้นจากความ
หมกมยุล่นทนที่วล่างเปลล่ากนับตนัวแมล่เองและความหล่วงพะวงตล่างๆของตนัวแมล่เอง และทนที่จะหนันไปหาพระเจด้าในระหวล่างชนัวที่
โมงสนันี้นๆนนนี้ บล่อยครนันี้งถด้อยคทาของการอธสิษฐานนนนี้ชล่วยในการควบคยุมความคสิดตล่างๆของแมล่:
“ขด้าแตล่องครพระเยซถูครสิสตรเจด้า ขอทรงโปรดชนนนี้ ทาความคสิดตล่างๆของขด้าพระองครเดนดี๋ยวนนนี้และโปรดเปปิดใจของขด้า
พระองครเพสืที่อพระองครดวด้ ยเถสิด” นนที่ชวล่ ยเหลสือแมล่ใหด้มนใจจดจล่ออยถูล่กบนั พระเยซถูและไมล่ใชล่จดจล่ออยถูล่กนับตนัวแมล่เอง
เมสืที่อแมล่ไปครสิสตจนักร แมล่กจ็ถถูกยกชถูขขนี้นสถูล่ความจรสิงตล่างๆอนันเปป็นนสิรนันดรร ไกลพด้นสสิที่งไมล่สทาคนัญทนันี้งหลายเกนที่ยวกนับวล่าแมล่
รถูด้สขกอยล่างไร เชล่น สสิที่งทนที่แมล่ตด้องททาหลนังเลสิกประชยุมทนที่ครสิสตจนักร สสิที่งทนที่คนนนันี้นคนนนนี้พถูดหรสือททากนับแมล่ แมล่แขวนจสิต
วสิญญาณของแมล่ไวด้บนพระเยซถูครสิสตรและพระวจนะนสิรนันดรรของพระองคร จากนนันี้นแมล่กจ็ไดด้รนับการเสรสิมกทาลนัง
บางครนันี้งเรารด้องเพลงนมนัสการทนที่ยสิที่งใหญล่:
ขข้าผทูกตติดไวข้กกับตกัวขข้าเองวกันนนนี้ พระนามเขข้มแขข็งแหห่งตรนเอกานนุภาพ โดยการรข้องททูลตห่อพระองคย์เดนยวกกันนกันี้น สาม
พระภาคในหนนนึ่งองคย์ และหนนนึ่งองคย์ในสามพระภาค
ขข้าผทูกตติดไวข้กกับตกัวขข้าเองวกันนนนี้ ฤทธานนุภาพของพระเจข้าทนนึ่จะอนุข้มชทูและนนาพา พระเนตรของพระองคย์ทจนนึ่ ะเฝฝ้าดทู
พลานนุภาพของพระองคย์ทนนึ่จะอยทูห่ดวข้ ย พระกรรณของพระองคย์ทนนึ่จะเงนนึ่ยฟฟังความตข้องการของขข้า
หากอนันทนที่จรสิงแลด้ว แมล่เชสืที่อสสิที่งยสิที่งใหญล่เหลล่านนนี้ทนที่เรากลล่าวและรด้องเพลงดด้วยกนัน เชล่นนนันี้นแลด้ว สสิที่งเลจ็กนด้อยเหลล่านนันี้น
(และสสิที่งใดเลล่าไมล่เลจ็กนด้อยเลยเมสืที่อเปรนยบเทนยบกนันแลด้ว?) กจ็จะถถูกจนัดการเอง แมล่ขอยขดจยุดยสืนของแมล่ แมล่มนทสิศทางทนที่
แนล่นอนแลด้ว แมล่ตอด้ งททาแบบนนนี้บล่อยๆ-ดถูเหมสือนจะตด้องบล่อยมากกวล่าเดสิมในสมนัยนนนี้ทนที่คนมากมายเหลสือเกสินไดด้สถูญ
เสนยทสิศทางทนที่แนล่นอนของพวกเขาไปเสนยแลด้ว

4 ลยกสาวคนหนนที่ง ไมมใชมลยกชายคนหนนที่ง
เพสืที่อทนที่จะเขด้าใจความหมายของความเปป็นผถูด้หญสิง เราตด้องเรสิที่มตด้นกนับพระเจด้า หากพระองครทรงเปป็น “พระผถูด้สรด้าง
สรรพสสิที่งทนันี้งปวงทนที่ปรากฏแกล่ตาและไมล่ปรากฏแกล่ตา” พระองครกทจ็ รงมนอทานาจควบคยุมสรรพสสิที่งทนันี้งปวงอยล่าง
แนล่นอน ทนังนี้ ทนที่ปรากฏแกล่ตาและไมล่ปรากฏแกล่ตา ใหญล่โตมโหฬารและเลจ็กกระจด้อยรล่อย ยสิที่งใหญล่และเลจ็กนด้อย
พระเจด้าตด้องมนอทานาจควบคยุมรายละเอนยดตล่างๆหากพระองครจะทรงมนอทานาจควบคยุมการออกแบบทนันี้งหมด
บางครนันี้งเราไดด้ยสินสทานวน “ความบนังเอสิญของเพศ” ราวกนับวล่าการทนที่คนๆหนขที่งเปป็นผถูด้ชายหรสือผถูด้หญสิงเปป็นสสิที่งเลจ็กนด้อย
อยล่างหนขที่ง มนันหล่างไกลมากๆจากการเปป็นสสิที่งเลจ็กนด้อยอยล่างหนขที่ง มนันเปป็นธรรมชาตสิของเรา มนันคสือรถูปแบบวสิธนทนที่เรา
ดทาเนสินชนวตสิ ของเราทนันี้งชนวตสิ มนันคสือสสิที่งทนที่ลกถู และแมล่ถถูกเรนยกใหด้เปป็น-ถถูกเรนยกโดยพระเจด้า พระเจด้าองครนนนี้ผถูด้ทรงมน
อทานาจควบคยุมอยถูล่ มนันเปป็นลสิขสิตของเราซขที่งถถูกวางแผน ถถูกกทาหนด ถถูกททาใหด้สทาเรจ็จจรสิงโดยพระเจด้าองครหนขที่งผถูด้ทรง
สตสิปฟัญญาทนันี้งสสินี้น ทรงฤทธานยุภาพทนังนี้ สสินี้น และทรงรนักอยล่างบรสิบถูรณรทงนันี้ สสินี้น
แมล่เคยอยากไดด้ลถูกชายสนักคน แมล่เคยรถูด้สขกแนล่ใจมากๆวล่าผถูด้ชายทยุกคนอยากไดด้ลกถู ชายสนักคนกล่อน และมนันกจ็ดถูสม
เหตยุสมผลสทาหรนับแมล่ทนที่จะอยากใหด้ลถูกคนโตสยุดเปป็นเดจ็กผถูด้ชาย เปป็นพนที่ชาย เปป็นบยุตรหนัวปปี เปป็นทายาท ดนังนนันี้นพล่อกนับ
แมล่จขงอธสิษฐานขอลถูกชายและพล่อของลถูกกจ็แนล่ใจมากๆวล่าพระเจด้าจะประทานลถูกชายใหด้แกล่พอล่ กนับแมล่
พล่อของลถูกอยถูล่กนับแมล่ตอนทนที่ลถูกเกสิด แมล่เหจ็นใบหนด้าของพล่อตอนทนที่คยุณหมอกลล่าววล่า “เดจ็กผถูด้หญสิงครนับ” พล่อยสินี้มใหด้แมล่
และกลล่าวทนันทนวล่า “ชสืที่อของลถูกเราคสือวาเลอรนที่” นางพยาบาลหล่อตนัวลถูกในผด้าหล่มผสืนเลจ็กๆและวางลถูกตรงทนที่ๆแมล่
สามารถมองเขด้าไปในใบหนด้าของลถูกไดด้และดวงตาของลถูก-ซขที่งตอนนนันี้นเปป็นสนนนี้ทาเงสินเขด้มกวล่าตอนนนนี้-กจ็เบสิกกวด้าง
จด้องมองเขด้าไปในดวงตาของแมล่ (เดจ็กทารกรถูวด้ าล่ จะตด้องมองไปทนที่ดวงตาของอนกคนไดด้ยนังไงนะ?) คนๆหนขที่ง แยก
ออกและเปป็นเอกเทศจากตนัวแมล่แลด้วตอนนนนี้ ลถูกสาวของแมล่
ตล่อมาพวกเขาอยุด้มลถูกมาใหด้แมล่และแมล่กจ็อยุด้มลถูกไวด้ และจากนนันี้นพล่อของลถูกกจ็อยุด้มลถูกไปจากแขนของแมล่และอยุด้มลถูกไวด้
แนบชสิดและกลล่าววล่า “ดอลลนที่นด้อยจจ๋า!” เขาไมล่ไดด้ยอมแพด้ตล่ออารมณรออล่ นไหวหรสือพถูดจาภาษาทารก แตล่ไมล่มนวธสิ นอสืที่น
อนกแลด้วทนจที่ ะพรรณนาวล่าลถูกหนด้าตาเปป็นยนังไงในขณะนนันี้น-แกด้มและรสิมฝปีปากสนชมพถู, ดวงตาสนฟาฝ้ , เสด้นผมเปป็นพถูล่
บางๆคลด้ายไหม แมด้แตล่คยุณหมอและนางพยาบาล สามนและภรรยาทนที่มนลถูกเจจ็ดคนเปป็นของตนัวเองแลด้วกจ็ยนังกลล่าววล่า
ลถูกสวย
แมล่มองออกวล่า พล่อของลถูกพอใจมากๆทนที่ไดด้เปป็นพล่อของลถูกสาวคนหนขที่งแทนทนที่จะเปป็นลถูกชายคนหนขที่ง แมล่จขงพอใจ
แลด้ว พระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ทนที่ไดด้ประทานลถูกใหด้แกล่พล่อกนับแมล่ พระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ทนที่พล่อกนับแมล่ไดด้อธสิษฐานขอลถูกชายสนัก
คน และพระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ทนที่รถูด้เหตยุผลตล่างๆทนที่พล่อกนับแมล่ไมล่รถูด้ในตอนนนันี้น และไดด้ทรงตนัดสสินใจเลสือกเดจ็กผถูด้หญสิงซขที่งดน
กวล่าตนันี้งเยอะ
หากลถูกเชสืที่อในพระเจด้าองครหนขที่งผถูด้ทรงควบคยุมสสิที่งใหญล่โตตล่างๆ ลถูกกจ็ตด้องเชสืที่อในพระเจด้าองครหนขที่งผถูด้ทรงควบคยุมสสิที่ง
เลจ็กนด้อยตล่างๆ แนล่นอนวล่า สสิที่งตล่างๆจะดถู “เลจ็ก” หรสือ “ใหญล่” กจ็ขขนี้นอยถูล่กนับเรา
เอมนที่ คารรไมเคสิล เขนยนไวด้วล่า:
ไมห่มนสตินึ่งทนนึ่ใหญห่โตสนาหรกับพระองคย์ ไมห่มนสตินึ่งทนนึ่เลข็กนข้อย เหตนุวาห่ พระองคย์ทรงเปป็นทนุกสตินึ่ง และทรงเตข็มอยทูห่ทวกันึ่ ทนุกสตินึ่งใน
ทนุกสตินึ่ง

5 การเนรมถิตสรจ้าง – ผยจ้หญถิงสกาหรลับผยจ้ชาย
มนันไมล่ใชล่เรสืที่องยากทนที่จะคสิดเกนที่ยวกนับความยสิที่งใหญล่ของพระเจด้าเมสืที่อลถูกมองไปทนที่ทะเลและความกวด้างใหญล่ไพศาลของ
สยุดขอบฟฝ้าและผสืนฟฝ้า มนันไมล่ใชล่เรสืที่องยากทนที่จะคสิดเกนที่ยวกนับพลนังแหล่งจสินตนาการของพระองครเมสืที่อลถูกศขกษาลวดลาย
ตล่างๆของเปลสือกหอย (แมล่พดถู วล่ามนันไมล่ใชล่เรสืที่องยากทนที่จะคสิดเกนที่ยวกนับมนัน มนันเปป็นเรสืที่องยาก-มนันเปป็นไปไมล่ไดด้-ทนที่จะ
เขด้าใจมนัน เหมสือนกนับทนที่บสิดาครสิสตจนักรศตวรรษทนที่แปด คสือ จอหรนแหล่งดามนัสกนัส ไดด้กลล่าวไวด้วล่า “พระเจด้าทรงไรด้ขนด
จทากนัดและไมล่อาจเขด้าใจไดด้ และทนันี้งหมดทนที่เขด้าใจไดด้เกนที่ยวกนับพระองครกจ็คสือ ความไรด้ขนดจทากนัดของพระองครและความ
ไมล่อาจเขด้าใจไดด้ของพระองคร”) พระเจด้าทรงเปป็นองครผถูด้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์, พระผถูด้สรด้าง, พระเจด้าแหล่งความเปป็น
ระเบนยบ, ความสอดประสาน, การออกแบบ เราเชสืที่อเรสืที่องการเนรมสิตสรด้างในสองบทแรกของพระคนัมภนรร และเรา
ปปีตสิยสินดนในการรถูวด้ ล่าพระผถูด้สรด้างสรรพสสิที่งทนันี้งปวงทนที่มหนัศจรรยรเหลล่านนันี้นทรงปปีตสิยสินดนเมสืที่อพระองครทรงทอดพระเนตร
สสิที่งเหลล่านนันี้น พระองครทรงสรด้างแตล่ละสสิที่งตามพระวจนะแหล่งฤทธสิธิ์เดชของพระองคร และเมสืที่อพระองครทรงทอด
พระเนตรแตล่ละสสิที่ง พระองครกจ็ทรงเหจ็นวล่ามนันดน
พระองครไดด้ทรงสรด้างผถูด้ชายตามแบบพระฉายของพระองคร และจากนนันี้นเปป็นครนันี้งแรกพระเจด้าทรงเหจ็นบางสสิที่งทนที่ไมล่ดน
มนันไมล่ดนทนที่ผถูด้ชายจะอยถูล่เพนยงลทาพนัง พระเจด้าทรงตนันี้งพระทนัยแนล่วแนล่ทนที่จะสรด้างคถูล่อยุปถนัมภรทนที่เหมาะสมสทาหรนับเขา กล่อน
หนด้านนันี้นพระเจด้าทรงพาสนัตวรทยุกตนัวเหลล่านนันี้นมาหาอาดนัม “เพสืที่อดถูวล่าเขาจะเรนยกชสืที่อพวกมนันวล่าอะไร” ลองนขกภาพ
พระผถูด้สรด้างผถูด้ทรงมหสิทธสิฤทธสิทธิ์ รงรอคอย “เพสืที่อดถู” วล่าอาดนัมสสิที่งทรงสรด้างของพระองครจะคสิดชสืที่ออะไรขขนี้นมาไดด้บด้าง!
อาดนัมคสิดชสืที่อตล่างๆขขนี้นมาไดด้อยถูล่แลด้ว พลนังแหล่งจสินตนาการของเขานล่าประทนับใจเชล่นกนัน เขาคสิดชสืที่อตล่างๆใหด้แกล่วนัว
ควาย นก และสนัตวรตาล่ งๆทยุกตนัว และเขากนับพระเจด้าคงดถูพวกมนันทยุกตนัวดด้วยกนันเปป็นแนล่
พระเจด้าและอาดนัมมองดถูสนัตวรเหลล่านนันี้นคงเปป็นภาพทนที่นล่าชมจรสิงๆ ขณะทนที่อาดนัมใครล่ครวญสสิที่งมนชนวตสิ อสืที่นๆเหลล่านนนี้ เขา
จะเกสิดความสงสนัยในตนัวตนเหมสือนกนับทนที่แมล่คงจะมนหรสือเปลล่านะ โดยถามวล่า “ฉนันเปป็นใคร เมสืที่อเทนยบกนับพวกมนัน ?”
ลถูกกนับแมล่ชอบไปสวนสนัตวร เรายสืนและจด้องมอง ครนันี้งหนขที่ง ขณะจด้องมองชด้างตนัวหนขที่งตอนทนที่ลถูกสามหรสือสนที่ขวบ
สยุดทด้ายลถูกกจ็พดถู วล่า “ททาไมพวกมนันมนพวกนนันี้นแทนเทด้าลล่ะคะ?”
สนัตวรพวกนนันี้นจด้องตอบ ดวงตาของพวกมนันสบตากนับเราผล่านทางซนที่ลถูกกรงเหลล่านนันี้น บางสสิที่งทนที่ยสิที่งใหญล่กวล่าซนที่ลถูกกรง
เหลล่านนันี้นอยล่างไรด้ขนดจทากนัดแบล่งแยกเราออก มนเหวใหญล่กนันี้นขวางอยถูล่ คสือขด้อลขกลนับอนันสยุดจะหยนัที่งถขงซขที่งบางครนันี้งแมล่กจ็
คสิดวล่าพวกสนัตวรเขด้าใจ-พวกมนันจด้องมองอยล่างเงนยบสงบเหลสือเกสิน— แตล่ซขที่งยนี้ทาเตสือนแมล่วล่าความโฉดเขลาของแมล่นนันี้น
สยุดจะหยนัที่งถขงจรสิงๆ มนยุษยรจนับเอามาขนัง, ใชด้งาน, ควบคยุม, และฆล่าสนัตวรตาล่ งๆ บางครนังนี้ พวกเขากจ็รนักสนัตวรเหลล่านนันี้น
เรารนักสยุนนัขของเรา ไมล่มนคทาไหนจะเหมาะกวล่านนนี้อกน แลด้ว เรารนักมนัน มนันเปป็นเพสืที่อนคถูล่กายทนที่ดน เงนยบสงบอยล่างสมบถูรณร
แบบเมสืที่อมนันอยถูล่ในบด้านหลนังนนนี้และขณะทนที่แมล่ททางานอยถูล่, พรด้อมอยล่างสมบถูรณรแบบทนที่จะททาสสิที่งใดกจ็ตามทนที่แมล่ตนัดสสินใจ
วล่าเราจะททาในตอนบล่าย และอยุทสิศตนัวอยล่างสมบถูรณรแบบตล่องานทนที่พระเจด้าทรงกทาหนดใหด้แกล่มนัน (ใชล่แลด้ว แมล่คสิดวล่า
พระเจด้าทรงกทาหนดงานนนนี้ใหด้แกล่มนัน) ในการทนที่จะททาใหด้แมล่มนความสยุข แมล่แนล่ใจวล่าอาดนัมรนักสนัตวรเหลล่านนันี้นทนที่เปป็น
เพสืที่อนคถูล่กายของเขาในสวนแหล่งนนันี้น เขาอาจมนเพสืที่อนสยุดพสิเศษทนที่เปป็นสยุนนัขหรสือมด้าสนักตนัว หรสือมด้ายถูนสิคอรรนสนักตนัวดด้วย
ซนี้ทา แตล่เขาเขด้าใจอะไร เราเขด้าใจอะไร?

แมล่ไดด้อล่านเมสืที่อวานนนนี้เองเกนที่ยวกนับมด้าแขล่งทนที่เปป็นมด้าตนัวเมนยสวยตนัวหนขที่งซขที่งขด้อเทด้าของมนันแตกและยนังคงวสิที่งแขล่งอยถูล่ตล่อ
ไป โดยททาสสิที่งทนที่มนันถถูกฝฝึกมาใหด้ททา จนกระทนัที่งมนันตด้องขากะเผลกในทนที่สดยุ พวกเขาพยายามรนักษาขาของมนัน แตล่เมสืที่อ
มนันฟฟฟื้นไดด้สตสิ มนันกจ็สลนัดทสินี้งเฝฟอกดด้วยความตกใจกลนัวและความเจจ็บปวด พวกเขาตด้องฆล่ามนันเสนย รถูปภาพจาก
นสิตยสารของเจด้ามด้าสวยตนัวนนันี้นทนที่ถถูกคยุมดด้วยบนังเหนยนเสด้นบางๆขณะทนที่มนันยกขาหนด้าขขนี้นททาใหด้แมล่รถูด้สขกงงงนัน ความ
เชสืที่อฟฟังของมนันทนที่มนตล่อพวกครถูฝฝึกและคนขนที่มด้าททาใหด้พวกเจด้าของของมนันไดด้เงสิน แตล่มนันตด้องไดด้รนับความทยุกขรทรมาน
และความตาย ไมล่มใน ครสามารถอธสิบายใหด้มนันฟฟังหรสือขอโทษมนัน
พวกสนัตวรอยถูล่ทนที่นนัที่น เปป็นสสิที่งทรงสรด้างรล่วมกนันกนับเราโดยมนพระเจด้าพระผถูด้สรด้างองครเดนยวกนัน เปป็นผถูด้รล่วมทนทยุกขรกนับเรา
พวกมนันพถูดไมล่ไดด้และลขกลนับ ในททานองเดนยวกนัน สนัตวรทยุกตนัวเหลล่านนันี้นมนเพสืที่อนคถูล่กาย แตล่สทาหรนับผถูด้ชายในขณะนนันี้นไมล่
พบคถูล่อยุปถนัมภรทนที่เหมาะสมสทาหรนับเขา
พระเจด้าอาจประทานผถูด้ชายอนกคนใหด้แกล่อาดนัมกจ็ไดด้เพสืที่อเปป็นเพสืที่อนของเขา เพสืที่อเดสินและพถูดคยุยและโตด้เถนยงกนับเขา
หากนนัที่นเปป็นความเพลสิดเพลสินของเขา แตล่อาดนัมตด้องการมากกวล่าความเปป็นเพสืที่อนคลายเหงาของสนัตวรเหลล่านนันี้นหรสือ
มสิตรภาพของชายคนหนขที่ง เขาตด้องการผถูด้ชล่วยเหลสือคนหนขที่ง ซขที่งถถูกออกแบบและถถูกจนัดเตรนยมเปป็นพสิเศษเพสืที่อเตสิม
เตจ็มบทบาทนนันี้น พระเจด้าประทานผถูด้หญสิงคนหนขที่งใหด้แกล่เขา, หญสิงคนหนขที่งทนที่ “เหมาะสม” พอดน คถูคล่ วร และเหมาะ
สทาหรนับเขาอยล่างแทด้จรสิง ซขที่งถถูกททาจากกระดถูกและเนสืนี้อของเขาเอง
ลถูกไมล่อาจใชด้การสสิที่งหนขที่งสสิที่งใดไดด้อยล่างเหมาะสมหากลถูกไมล่รวถูด้ าล่ สสิที่งนนันี้นถถูกททาขขนี้นมาเพสืที่ออะไร ไมล่วล่ามนันจะเปป็นดสินสอ
แทล่งหนขที่งหรสือมอเตอรรไซครคนันหนขที่ง สทาหรนับแมล่มนันเปป็นสสิที่งมหนัศจรรยรทนที่ไดด้เปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่อยถูล่ใตด้พระเจด้า และทนที่
ไดด้รกถูด้ ล่อนอสืที่นเลยวล่าพวกเราไดด้ถถูกสรด้างขขนี้น (“ดนังนนันี้นพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนยุษยรตามแบบพระฉายของพระองคร
พระองครไดด้ทรงสรด้างมนยุษยรขขนี้นตามแบบพระฉายของพระเจด้า พระองครไดด้ทรงสรด้างพวกเขาใหด้เปป็นชายและ
หญสิง”) และทนที่พวกเราไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นเพสืที่อบางสสิที่งทนที่พสิเศษ (“กระดถูกซนที่โครงซขที่งพระเยโฮวาหรพระเจด้าไดด้ทรงชนักจาก
ชายนนันี้น พระองครทรงสรด้างใหด้เปป็นหญสิงคนหนขที่ง และทรงนทาเธอมาใหด้ชายนนันี้น”)
นนที่คสือไอเดนยเรสิที่มแรกนนันี้น นนที่คสือจยุดประสงครทนที่ผถูด้หญสิงไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นมา จยุดประสงครหนขที่งทนที่พสิเศษสทาหรนับพระเจด้า ภาค
พนันธสนัญญาใหมล่อด้างอสิงยด้อนกลนับไปยนังจยุดประสงครนนนี้อยล่างชนัดเจนและอยล่างแขจ็งแรง

6 แมงกะพรมุนและความเยมอหยถิที่ง
ตอนทนที่ลถูกยนังเลจ็กมากๆ บางครนังนี้ ลถูกเคยพถูดวล่า “คนบางคน” เวลาทนจที่ รสิงๆแลด้วลถูกกทาลนังหมายถขงตนัวลถูกเอง คสืนหนขที่ง
ตอนทนพที่ วกเราอยถูล่บนเรสือ แมล่พาลถูกเขด้านอนแลด้วและลถูกเพสิที่งอธสิษฐานรอบเยจ็นเสรจ็จ
“พระเจด้าทรงสรด้างทยุกสสิที่งในโลก” จากนนันี้นลถูกกจ็พถูดกนับแมล่วล่า “แตล่คนบางคนกจ็ไมล่รวถูด้ ล่าททาไมพระองครถขงสรด้าง
แมงกะพรยุนและเสสือคล่ะ” ลถูกเคยถถูกแมงกะพรยุนตล่อย และ “พวกเสสือ” กจ็อาศนัยอยถูล่ในปฝ่าดงดสิบซขที่งเปป็นทนที่ๆพวกเรา
เคยอยถูล่ พวกอสินเดนยนแดงกลนัวพวกเสสือและลถูกกจ็กลนัวพวกมนันเหมสือนกนัน แตล่ขณะนนันี้นลถูกกจ็ไมล่ไดด้กทาลนังถามอยล่าง
เจาะจงวล่าททาไมพระเจด้าถขงทรงสรด้างพวกมนัน ตอนนนันี้นลถูกไมล่เขด้าใจมนัน แตล่ลถูกกจ็ไมล่ไดด้กทาลนังยอมรนับวล่าลถูกไมล่เขด้าใจมนัน
ลถูกแคล่กทาลนังสนังเกตการณรอยล่างนนักปรนัชญาวล่ามนคนเหลล่านนันี้นทนที่ไมล่เขด้าใจมนัน และลถูกกจ็ใชด้ไหวพรสิบทนที่ไมล่ไดด้กทาลนังบอก
เปป็นนนัยวล่าแมล่ของลถูกอาจเปป็นหนขที่งในคนพวกนนันี้น ความคสิดแบบเดจ็กสามขวบของลถูกแทบจะไมล่เขด้าใจความหมาย
โดยนนัยเหลล่านนันี้นของความลขกลนับนนันี้นทนที่ลถูกไปแตะตด้องเขด้า เพราะวล่าคทาตอบนนันี้นกจ็คงจะรวมถขง (จากมยุมมองแบบ
มนยุษยร) คทาอธสิบายเรสืที่องความทยุกขรของมนยุษยรเขด้าไวด้ดด้วย กระนนันี้นแมงกะพรยุนและเสสือกจ็ “รถู”ด้ วล่าพวกมนันถถูกสรด้าง
ขขนี้นเพสืที่ออะไร พวกมนันพรด้อมกนับสนัตวรประหลาดในทด้องทะเลทนันี้งหมดและบาดาลทนันี้งสสินี้น, ไฟและลถูกเหจ็บ, หสิมะและ
นนี้ทาคด้างแขจ็ง, ภถูเขาและเนสินเขาตล่างๆ, สนัตวรปฝ่าและสนัตวรใชด้งานทนันี้งหมด, ตล่างสรรเสรสิญองครพระผถูด้เปป็นเจด้า โดยการ
เปป็นแมงกะพรยุน แมงกะพรยุนนนันี้นกจ็ถวายเกนยรตสิพระผถูด้สรด้างของมนัน เพราะวล่าโดยการเปป็นแมงกะพรยุน มนันกจ็ททาตาม
คทาบนัญชาของพระผถูด้สรด้างของมนัน
สสิที่งทรงสรด้างทนันี้งปวง ยกเวด้นอยถูล่สองสสิที่งทนที่เรารถูด้จกนั ไดด้เตจ็มใจอยถูล่ในทนที่ๆพวกมนันถถูกกทาหนดไวด้ใหด้อยถูล่ พระคนัมภนรรกลล่าวถขง
พวกทถูตสวรรครทนที่ไดด้กบฏและจขงถถูกโยนออกมาจากสวรรคร และกลล่าวถขงการลด้มลงในบาปของมนยุษยร อาดนัมและเอ
วาไมล่พอใจกนับทนที่ๆพวกเขาถถูกกทาหนดใหด้อยถูล่ พวกเขาไมล่ยอมรนับขนดจทากนัดหนขที่งเดนยวนนันี้นทนที่กทาหนดใหด้แกล่พวกเขาใน
สวนเอเดนและจขงไดด้นทาบาปและความตายมาสถูล่โลกทนันี้งหมด วล่าทนที่จรสิงหญสิงนนันี้น คสือเอวา เปป็นผถูด้ทนที่เหจ็นโอกาสทนที่จะ
เปป็นบางสสิที่งทนที่เธอไมล่ไดด้ถถูกสรด้างมาใหด้เปป็น-งถูนนันี้นททาใหด้เธอเชสืที่อวล่าเธอสามารถเปป็น “เหมสือนพระเจด้า” ไดด้อยล่าง
สบายๆ-และเธอกจ็เปป็นฝฝ่ายลงมสือกล่อน เราไมล่มทน างรถูด้ไดด้เลยวล่าการปรขกษากนับสามนของเธอกล่อนอาจนทาไปสถูล่บทสรยุป
ทนที่แตกตล่างไปอยล่างสสินี้นเชสิงไดด้หรสือไมล่ บางทนมนันอาจททาไดด้กไจ็ ดด้ บางทนหากเธอมาถามเขากล่อนและเขาไดด้ครยุล่นคสิดถขง
เรสืที่องนนันี้น เขากจ็คงจะเหจ็นความหมายโดยนนัยเหลล่านนันี้นทนที่อนันตรายถขงตายและไมล่ยอมกสินผลไมด้นนันี้นกจ็ไดด้ แตล่เอวาไดด้
ลองกสินผลไมด้นนันี้นแลด้ว เธอไมล่ไดด้ถถูกฆล่าตายในทนันทน เธอยสืที่นผลไมด้นนันี้นใหด้แกล่สามนของเธอ เขาจะปฏสิเสธมนันไดด้อยล่างไร?
เอวาเปป็นผถูด้หญสิงสวยคนหนขที่งอยล่างไมล่ตด้องสงสนัย เธอเปป็นผถูด้หญสิงทนที่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เขา เธอแคล่กทาลนัง
ทดสอบสสิที่งทนที่ดถูเหมสือนเปป็นขด้อหด้ามทนที่ไมล่จทาเปป็นและไมล่สทาคนัญเลย และความกลด้าของเธอกจ็ไดด้รบนั ผลตอบแทนแลด้ว
เธอลอยนวลมาไดด้ และคราวนนนี้ททาไมอาดนัมถขงไมล่ควรททาแบบเดนยวกนันเลล่า?
โลกจะกลายเปป็นแบบไหนหนอหากเอวาไดด้ปฏสิเสธขด้อเสนอของงถูนนันี้นและไดด้พถูดกนับมนันแทนวล่า “อยล่าใหด้ฉนันเปป็น
เหมสือนพระเจด้าเลย ขอใหด้ฉนันเปป็นสสิที่งทนที่ฉนันถถูกสรด้างมาใหด้เปป็นเถสิด-ขอใหด้ฉนันเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งเถสิด”?
แตล่บาปนนันี้นมนโทษถขงตายเกสินกวล่าทนพที่ วกเขาจะจสินตนาการไดด้ มนันคสือการทด้าทาย มนันคสือการยกชถูจตสิ ใจในการ
ทด้าทายตล่อพระเจด้า, ความเยล่อหยสิที่งทนที่ชล่วงชสิงทนที่ของอนกคนหนขที่ง มนันคสือความเยล่อหยสิที่งแบบทนที่ททาใหด้ตกนรกไดด้

7 ความเยมอหยถิที่งชนถิดททที่ถยกตจ้อง
แตล่มนความเยล่อหยสิที่งชนสิดทนที่ถถูกตด้อง (ความหยสิที่งทะนง) คสือชนสิดซขที่งผถูด้ชายและผถูด้หญสิงทยุกคนทนที่อยถูล่ใตด้พระเจด้าควรปลถูก
ฝฟังไวด้
ความเยล่อหยสิที่งทนที่ถถูกตด้อง (ความหยสิที่งทะนง) คสือ “ความเชสืที่อในความคสิดทนวที่ ล่าพระเจด้าทรงมนแผนการหนขที่งตอนทนที่
พระองครทรงสรด้างเราขขนี้นมา คนทนที่หยสิที่งทะนงยล่อมตระหนนักถขงความคสิดทนวที่ ล่าพระเจด้าทรงมนแผนการอนันสมบถูรณรแบบ
สทาหรนับแตล่ละคน ไมล่วาล่ ผถูด้ชายหรสือผถูด้หญสิง จากนนันี้นเพราะความเชสืที่อในพระเจด้า คนๆนนันี้นกจ็ปรารถนาแรงกลด้าทนที่จะหา
นนี้ทาพระทนัยของพระเจด้าใหด้เจอ (ไมล่ใชล่สสิที่งทนที่ชาวโลกอาจคสิดหรสือสอน) เขาไมล่ไดด้มยุล่งมนัที่นทนที่จะไดด้มาซขที่งความสยุข หรสือ
ความสบาย ซขที่งอาจไมล่สนัมพนันธรกนับความคสิดของพระเจด้าเลย ความสทาเรจ็จของคนๆนนันี้นคสือความคสิดของพระเจด้า ซขที่ง
ถถูกททาใหด้สทาเรจ็จลยุลล่วง และเขาตกหลยุมรนักกนับลสิขสิตชนวสิตของตน”
แมล่ไดด้เรนยนรถูด้ (แตล่เปป็นอยล่างชด้าๆนะ) วล่าการตกหลยุมรนักกนับลสิขสิตชนวสิตของแมล่นนันี้นมนันเปป็นยนังไง พล่อของลถูกไดด้เรนยนรถูด้สสิที่ง
นนนี้กล่อนหนด้าแมล่เยอะเลย “ไมล่วล่าคยุณอยถูล่ทนที่ไหน” เขาเขนยนไวด้ “จงอยถูล่ทนที่นนัที่น จงใชด้ชนวตสิ ในทยุกสถานการณรทนที่คณ
ยุ เชสืที่อวล่า
เปป็นนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้าใหด้ถขงขนดสยุด” ในความคสิดของแมล่ลถูกรถูด้เรสืที่องนนนี้มาโดยตลอด เกสือบจะตนันี้งแตล่เกสิดแลด้ว ลถูก
ไมล่เพนยงยอมรนับแตล่ยสินดนเปปีปี่ยมลด้นในการยอมรนับลสิขสิตชนวสิตของลถูกในฐานะผถูด้หญสิงคนหนขที่ง
“ผถูด้คนทนที่ไมล่มนความหยสิที่งทะนง” กจ็ไมล่ตระหนนักถขงความคสิดใดๆในการทนพที่ ระเจด้าทรงสรด้างพวกเขาขขนี้นมา และบาง
ครนันี้งพวกเขากจ็ททาใหด้ลถูกสงสนัยวล่ามนความคสิดเชล่นนนันี้นหรสือเปลล่า หรสือวล่ามนันไดด้สถูญหายไปแลด้ว และใครจะหามนันพบ
อนก? ดนังนนันี้นพวกเขาจขงตด้องยอมรนับสสิที่งทนที่ชาวโลกคสิดวล่าเปป็นความสทาเรจ็จหรสือสสิที่งทนที่คนอสืที่นๆรนับประกนันวล่าเปป็นความ
สทาเรจ็จ ความสยุขของพวกเขาขขนี้นอยถูล่กนับความสทาเรจ็จทางโลก-นด้อยคนนนักพบความสมหวนัง แตล่คนมากมายพบความ
สสินี้นหวนัง”
ผถูด้หญสิงไมล่กนที่คนทนที่วสิสนัยทนัศนรของตนถถูกบสิดเบสือนไปอยล่างนล่าเกลนยดกทาลนังพยายามทนที่จะใหด้นสิยามใหมล่แกล่คทาวล่า “ความ
สทาเรจ็จ” ของผถูด้หญสิงและบอกเราวล่าความสยุขของเราไมล่ไดด้อยถูใล่ นความคสิดเกนที่ยวกนับวล่าพระเจด้าทรงสรด้างเราอยล่างไร
แตล่อยถูล่ในการลบลด้างความคสิดนนันี้นออกไปเสนยใหด้หมด การทรงสรด้างผถูชด้ ายและผถูด้หญสิงใหด้เปป็นเพศตรงขด้ามทนที่สล่งเสรสิม
กนันและกนันไมล่มนอยถูใล่ นความคสิดของพวกเขาเลย และนสิยามใดเกนที่ยวกนับความเปป็นผถูด้ชายและความเปป็นผถูด้หญสิงกจ็ไรด้
ความหมายอยล่างสสินี้นเชสิง เราอาจเปลนที่ยนความเปป็นผถูด้ชายและความเปป็นผถูด้หญสิงไดด้โดยแคล่เปลนที่ยนกระบวนการปรนับ
สภาพตล่างๆเหลล่านนันี้น
ลถูกคงจะเขด้าใจเรสืที่องนนนี้ดกน วล่าบางคนวล่า วนัฒนธรรมตล่างๆและสนังคมตล่างๆแตกตล่างกนันอยล่างมหาศาลขนาดไหนใน
ความคาดหวนังตล่างๆของพวกเขาเกนที่ยวกนับพฤตสิกรรมผถูชด้ ายและผถูด้หญสิง ตลอดชล่วงแปดปปีแรกของชนวสิตลถูก ลถูกอาศนัย
อยถูล่กนับชาวอสินเดนยนอเมรสิกาใตด้ซขที่งลากเสด้นแบล่งความแตกตล่างทนที่ชนัดเจนระหวล่างสองเพศนนันี้น ความแตกตล่างเหลล่านนันี้น
ไมล่ใชล่เสด้นแบล่งทนที่พวกเราชาวอเมรสิกาเหนสือจะใชด้แบล่งแยกความแตกตล่างเสมอไป แตล่พวกมนันกจ็เปป็นเสด้นแบล่งอยถูล่ดน ผถูด้
หญสิงไวด้ผมยาว ผถูด้ชายไวด้ผมสนันี้น ผถูด้ชายกสินกล่อน ผถูด้หญสิงรอกสินอะไรกจ็ตามทนที่เหลสือเมสืที่อผถูด้ชายกสินเสรจ็จแลด้ว ผถูด้หญสิงเปป็น
คนแบกหามของหนนัก ผถูด้ชายออกลล่าสนัตวร ผถูด้หญสิงปลถูกพสืช ผถูด้ชายใชด้ปฟน ผถูด้หญสิงททาแหจนับปลา หมด้อ และเปลญวน
ผถูด้ชายถนักตะกรด้า ตอนทนที่ลกถู เปป็นเดจ็กหญสิงตนัวนด้อยๆลถูกกจ็อยถูล่ทล่ามกลางพวกเขา เรนยนรถูวด้ สิธนจบนั ปลาดด้วยมสือของลถูก

เหมสือนผถูด้หญสิงพวกนนันี้น ลถูกเรนยนรถูวด้ สิธนเหวนที่ยงขวานและกล่อกองไฟและเดสินตามรอยโดยใหด้เทด้าขด้างหนขที่งอยถูล่ขด้างหนด้า
เทด้าอนกขด้าง และลถูกยนังรถูดด้ วด้ ยวล่า เหมสือนเดจ็กชาวอสินเดนยนเหลล่านนันี้น ลถูกไมล่ถถูกคาดหวนังใหด้บล่น
แมล่จทาไมล่ไดด้แลด้ววล่าเราคยุยกนันเรสืที่องเพศครนังนี้ แรกเมสืที่อไหรล่ ลถูกเตสิบโตมาโดยรถูเด้ กนที่ยวกนับมนันแลด้ว ตอนทนที่ลถูกเพสิที่งเลสิกใชด้ผด้า
อด้อมไดด้ไมล่เทล่าไหรล่ลถูกกจ็ชวล่ ยแมล่ชล่วยชนวตสิ ของทารกนด้อยคนหนขที่งทนที่ขณะนนันี้นถถูกคลอดออกมาอยล่างยากลทาบาก มนัน
เปป็นการคลอดแบบกด้นเดจ็กออกมากล่อน และพวกผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นกจ็เรสิที่มรด้องไหด้ตนโพยตนพายใหด้แมล่และเดจ็กแลด้วและ
ไมล่ยอมชล่วยเหลสือแมล่เลย ตอนนนันี้นแมล่ตด้องการผด้าอยุล่นๆเพสืที่อไวด้หล่อตนัวเดจ็กเพสืที่อชล่วยปฝ้องกนันไมล่ใหด้เดจ็กหายใจกล่อนถขง
เวลาเกสินไป แตล่ไมล่มนใครอยากททาใหด้เสสืนี้อผด้าของตนัวเองเลอะเทอะ ลถูกวสิที่งไปเอาผด้าอด้อมชสินี้นหนขที่งของลถูกมาใหด้แมล่และ
จากนนันี้นกจ็เฝฝ้าดถูดวด้ ยความอนัศจรรยรใจพรด้อมกนับคนอสืที่นๆเมสืที่อทารกนด้อยนนันี้นถถูกคลอดออกมาในทนที่สดยุ มนชวน สิตอยถูล่และ
รด้องเสนยงดนัง
ลถูกอายยุแคล่สามขวบตอนทนที่เราไปอาศนัยอยถูล่กนับพวกออคา ผถูด้ซขที่งเปป็นชาวอสินเดนยนทนที่ไมล่สวมใสล่เสสืนี้อผด้าและบทสนทนา
ของพวกเขากจ็แทบจะมนแตล่เรสืที่องการลล่าสนัตวร, การใชด้หอก, และเซจ็กสร ไมล่มนการเลสือกใชด้คทาศนัพทรเลย ภาษาของออคา
ไมล่แบล่งแยกระหวล่างคทาศนัพทรแบบถถูกสยุขอนามนัย, แบบสทาหรนับเดจ็ก, และแบบหยาบโลน มนคทาตรงๆทนที่ใชด้เรนยกอวนัยวะ
ตล่างๆ หนด้าทนที่ตาล่ งๆ และกสิจกรรมตล่างๆ และบทสนทนาประจทาวนันแบบใดๆกจ็อาจมนคทาเหลล่านนนี้รวมอยถูล่ดวด้ ย ดนังนนันี้น
ลถูกจขงเรนยนรถูคด้ ทาเหลล่านนนี้แนล่นอน และตอนนนนี้ลถูกกจ็ลสืมคทาพวกนนันี้นหมดแลด้ว ตลอดจนสล่วนทนที่เหลสือทนันี้งหมดของภาษา
นนันี้นทนที่ลถูกเคยรถูด้จนัก แตล่ลถูกจทาผถูด้คนเหลล่านนันี้นไดด้และชนวสิตทนที่ลถูกเคยมนรวล่ มกนับพวกเขาทนที่นนัที่น และแมล่ดนใจเพราะเรสืที่องนนันี้น
ลถูกชอบอยุด้มตยุตุ๊กตาหลายตนัวของลถูกในผด้าทนที่ใชด้หล่อตนัวเดจ็กเหมสือนกนับทนที่พวกแมล่ๆชาวอสินเดนยนพวกนนันี้นใชด้อยุด้มเดจ็ก และ
เหมสือนกนับทนที่ตนัวลถูกเองเคยถถูกอยุด้ม ลถูกเลล่นบด้านกนับเดจ็กๆชาวอสินเดนยน-บางสสิที่งทนที่พวกเขาไมล่เคยคสิดทนที่จะททา แตล่ลถูก
แสดงใหด้พวกเขาดถูวสิธสน รด้างสถานทนที่เลจ็กๆในชล่องกลวงของรากตด้นไมด้และกล่อกองไฟเลจ็กๆตรงกลางชล่องกลวงนนันี้น
เพราะวล่าถขงอยล่างไรแลด้ว สสิที่งทนจที่ ทาเปป็นจรสิงๆอยล่างเดนยวในบด้านทนที่อยถูล่ในปฝ่าดงดสิบกจ็คสือ กองไฟ ลถูกกทาลนังปรนับตนัวใหด้เขด้า
กนับแรงกดดนันตล่างๆทางสนังคมในการละเลล่นแบบ “เดจ็กผถูด้หญสิง” เชล่นนนันี้นหรสือเปลล่า? ไมล่อยล่างแนล่นอน แนล่นอนวล่า
มนันเปป็นเพราะวล่าลถูกเกสิดมาเปป็นผถูด้หญสิง มนความรถูด้อยล่างหนขที่งในตนัวลถูกซขที่งพระเจด้าประทานใหด้ซขที่งจสินตนาการของลถูกทนที่
กระตสือรสือรด้นกวล่าของคนอสินเดนยน ททางานกนับความรถูด้นนันี้น ลถูกคสิดและททาสสิที่งตล่างๆทนที่เดจ็กผถูด้หญสิงพขงกระททาตาม
ธรรมชาตสิ
เมสืที่อลถูกเตสิบโตขขนี้นและเรามายนังอเมรสิกาเพสืที่อมาอาศนัยอยถูล่ แมล่จทาไดด้วล่าลถูกไปโรงเรนยนเปป็นครนันี้งแรกอยล่างตสืที่นเตด้นขนาด
ไหน ลถูกเรสิที่มเกรดสนที่และในเวลาไมล่กนที่วนันลถูกกจ็จนับจนังหวะชนวตสิ ใหมล่นนนี้ไดด้แลด้ว ซขที่งแตกตล่างจากชนวตสิ แบบเดสิม และใน
เวลาทนที่แมล่เหจ็นวล่าเปป็นไมล่กนที่สนัปดาหรลถูกไดด้เตสิบโตขขนี้นแลด้ว เราไดด้คยุยกนันตอนทนที่ลถูกยนังเลจ็กเกนที่ยวกนับความมหนัศจรรยรตล่างๆ
ของการเปป็นผถูด้หญสิง ครนังนี้ หนขที่งตอนทนที่ลถูกอายยุสนที่ขวบลถูกถถูกสนัมภาษณรออกรายการทอลรคโชวรของเดจ็กทางวสิทยยุ
“โตขขนี้นหนถูอยากเปป็นอะไรจตุ๊ะ วาเลอรนที่?” ลถูกถถูกถาม (แนล่นอนอยถูล่แลด้ว!)
“หนถูแคล่อยากเปป็นแมล่คล่ะ” คสือคทาตอบแบบไมล่ลนังเลใจเลยของลถูก
การเตสิบโตขขนี้นเปป็นเรสืที่องทนที่นล่าตสืที่นเตด้นมากๆ ลถูกแทบอดใจรอไมล่ไหว และเมสืที่อวนันนนันี้นมาถขงในทนที่สยุดตอนทนที่ลถูกไดด้รวถูด้ าล่ ลถูก
เปป็นผถูด้หญสิงแลด้วจรสิงๆ ลถูกกจ็มาบอกแมล่เกนที่ยวกนับมนันและดวงตาของลถูกกจ็เปลล่งประกาย

8 นนั้กาหนลักของปปีก
มยุมมองเปป็นสสิที่งทนที่สรด้างความแตกตล่างทนันี้งสสินี้นในโลกนนนี้ หากลถูกสามารถมองเหจ็นการออกแบบของพระเจด้าไดด้แมด้เพนยง
นสิดเดนยว (และใครเลล่าจะมองเหจ็นไดด้มากกวล่าแคล่บางสล่วนของมนัน?) ลถูกกจ็จะถถูกททาใหด้ถล่อมใจและตกตะลขงพรขง
เพรสิด แมล่เชสืที่อวล่าความเขด้าใจทนที่แทด้จรสิงเกนที่ยวกนับการออกแบบของพระเจด้าจะททาใหด้ลถูกสทานขกบยุญคยุณเชล่นกนัน แตล่มน
หลายคนทนที่สทาหรนับพวกเขาแลด้วการเปป็นผถูด้หญสิงเปป็นเพนยงความไมล่สะดวก ซขที่งจะตด้องทนเอาเพราะมนันหลนกเลนที่ยงไมล่
ไดด้และซขที่งจะตด้องททาเปป็นไมล่สนใจหากททาไดด้ พวกเขาใชด้ชวน สิตของตนไปกนับการโหยหาทนที่จะเปป็นอยล่างอสืที่น ไมล่เคยรถูด้สขก
พขงพอใจเลย สสิที่งทรงสรด้างทยุกอยล่างของพระเจด้าไดด้รนับบางสสิที่งทนที่เรนยกไดด้วล่าเปป็นความไมล่สะดวก แมล่วล่านะ ขขนี้นอยถูล่กนับ
มยุมมองของสสิที่งทรงสรด้างนนันี้นๆ ชด้างและหนถูอาจบล่นเกนที่ยวกนับขนาดตนัวของมนัน เตล่าบล่นเกนที่ยวกนับกระดองของมนัน และ
นกเกนที่ยวกนับปปีกของมนัน แตล่สสิที่งทรงสรด้างแตล่ละคนหรสือตนัวกจ็ถถูกออกแบบมาพรด้อมกนับจยุดประสงครอนันยสิที่งใหญล่
เตล่าไมล่จทาเปป็นตด้องบสิน และนกไมล่จทาเปป็นตด้องคลาน ของประทานและความสามารถพสิเศษของสนัตวรแตล่ละชนสิดใหด้
นสิยามขด้อจทากนัดตล่างๆทนที่พเสิ ศษของมนัน และเมสืที่อนกเรสิที่มรนับไดด้กนับความจทาเปป็นในการตด้องแบกปปีกในเมสืที่อมนันพบวล่า
จรสิงๆแลด้ว ปปีกตล่างหากทนที่แบกนกขขนี้นไป พด้นไปจากโลก ขขนี้นไปสถูล่ทด้องฟฝ้า เขด้าสถูล่อสิสรภาพ – ผถูด้หญสิงคนใดทนที่ยอมรนับขด้อ
จทากนัดตล่างๆของความเปป็นผถูด้หญสิงกจ็พบของประทานตล่างๆของเธอในขด้อจทากนัดตล่างๆเหลล่านนันี้น ไดด้คด้นพบปปีกทนที่
เปป็นการทรงเรนยกพสิเศษของเธอ ซขที่งอนันทนที่จรสิงแลด้วแบกเธอขขนี้นไปสถูล่อสิสรภาพอนันสมบถูรณรแบบ เขด้าสถูล่นนี้ทาพระทนัยของ
พระเจด้า
ลถูกเคยไดด้ยสินแมล่เลล่าใหด้ฟฟังเกนที่ยวกนับเกลดนนี้สร เอลวอรรดแลด้ว คสือ “หญสิงตนัวเลจ็ก” แหล่งประเทศจนน ซขที่งแมล่ไดด้คยุยดด้วยเมสืที่อ
หลายปปีกล่อน เธอเลล่าวล่าตอนทนที่เธอยนังเดจ็กเธอมนเรสืที่องทนเที่ ธอเสนยใจมากๆอยถูล่สองเรสืที่อง เรสืที่องแรกกจ็คสือ ขณะทนที่เพสืที่อนๆ
ของเธอมนผมสนทองสวย ผมของเธอมนสนดทา อนกเรสืที่องกจ็คสือขณะทนที่เพสืที่อนๆของเธอตนัวสถูงขขนี้นเรสืที่อยๆ เธอกจ็หยยุดสถูง เธอ
สถูงประมาณสนที่ฟตยุ สสิบนสินี้ว แตล่เมสืที่อเธอไดด้ไปถขงประเทศทนที่พระเจด้าไดด้ทรงเรนยกเธอใหด้เปป็นมสิชชนันนารนในทนที่สยุด เธอกจ็ยสืน
อยถูล่บนทล่านนี้ทาในเซนที่ยงไฮด้และมองไปรอบๆยนังผถูด้คนทนที่พระองครไดด้ทรงเรนยกเธอใหด้มารนับใชด้และประกาศขล่าวประเสรสิฐ
แกล่พวกเขา
เธอกลล่าววล่า “คนพวกนนันี้นทยุกคนเลยมนผมสนดทา และพวกเขาทยุกคนกจ็หยยุดสถูงพอดนกนับตอนทนที่ฉนันหยยุดสถูง และฉนันกจ็ทถูล
วล่า “องครพระผถูด้เปป็นเจด้า พระเจด้าขด้า พระองครทรงทราบจรสิงๆวล่าพระองครกทาลนังททาอะไรอยถูล่!?”
เธอเหมาะสมกนับพระประสงครของพระเจด้าอยล่างสมบถูรณรแบบ

9 ชทวถิตโสด – ของขวลัญ
สสิที่งทนที่เราเปป็นนนันี้นคสือของขวนัญ และเชล่นเดนยวกนับของขวนัญอสืที่นๆ พระเจด้าผถูด้ประทานใหด้เทล่านนันี้นทรงเปป็นผถูด้เลสือก ไมล่มน
ทางเลสือกมากมายใหด้เราเลสือก: ลถูกอยากจะเปป็นอะไร? ตนัวสถูงขนาดไหน? สนผสิวอะไร? ลถูกอยากจะมนอยุปนสิสนัยแบบ
ใด? ลถูกอยากจะมนพล่อแมล่คนไหนเปป็นบรรพบยุรยุษ?
ดนังนนันี้นลถูกจขงเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่ง ซขที่งถถูกเลสือกมาตนังนี้ แตล่แรกสรด้างโลก ถถูกมอบใหด้แกล่พล่อแมล่ทนที่ไดด้อธสิษฐานขอลถูกชายสนัก
คน (และพระเจด้าเทล่านนันี้นทรงทราบวล่าแมล่ขอบคยุณพระองครบล่อยครนันี้งแคล่ไหนและลขกซขนี้งขนาดไหนทนที่คทาอธสิษฐานทนที่
โฉดเขลานนันี้นถถูกปฏสิเสธ) และกล่อนทนที่ลถูกอายยุไดด้ยนที่สสิบปปี ลถูกไดด้มอบหนัวใจของลถูกใหด้แกล่ชายคนนนันี้นทนที่จะเปป็นสามนของ
ลถูกแลด้ว ลถูกจขงไมล่ไดด้รจถูด้ รสิงๆวล่าการเปป็นสาวโสดนนันี้นเปป็นยนังไง ลถูกไมล่ไดด้ถถูกขอใหด้ตล่อสถูด้กนับคทาถามนนันี้น ผถูด้หญสิงนด้อยคนนนัก
ตด้องตล่อสถูด้กนับความเปป็นโสด เพราะวล่าผถูด้หญสิงสล่วนใหญล่แตล่งงาน และในผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นทนที่แตล่งงาน รด้อยละ 90 กจ็
แตล่งงานกล่อนอายยุยนที่สสิบเอจ็ดปปี ซขที่งหมายความวล่าพวกเขาไมล่รถูด้เลยวล่าการเปป็นสาวโสดในโลกนนันี้นมนันเปป็นยนังไง พวกเขา
อาจอาศนัยอยถูล่กนับและไดด้รนับการเลนนี้ยงดถูโดยพล่อแมล่ของพวกเขามาเกสือบตลอดชนวตสิ ของตน หลายคนอยถูล่ในวสิทยาลนัย
จนกระทนัที่งถขงเวลาทนที่พวกเขาจะแตล่งงาน อยล่างทนที่ลถูกเคยเปป็น และดนังนนันี้นพวกเขาจขงถถูกกทาหนดตารางเวลาของพวก
เขาไวด้แลด้ว ไมล่มนการตนัดสสินใจครนังนี้ ใหญล่ใดๆเลยจะขขนี้นอยถูล่กนับพวกเขาทนันี้งหมด
แมล่เคยเลล่าใหด้ลถูกฟฟังนสิดหนล่อยเรสืที่องความสนับสนงยุนงงของแมล่เองเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้ตอนทนที่แมล่เคยเปป็นนนักศขกษา
วสิทยาลนัย เพราะวล่าแมล่เชสืที่อวล่าพระเจด้ากทาลนังเรนยกแมล่ในตอนนนันี้นใหด้เปป็นมสิชชนันนารนและอาจเรนยกใหด้แมล่เปป็นสาวโสด
ดด้วย ตอนนนันี้นแมล่อยากเปป็นมสิชชนันนารน แตล่แมล่กจ็ไมล่อยากเปป็นมสิชชนันนารนทนที่เปป็นโสด ดถูเหมสือนวล่าแมล่จะตด้องไป
แอฟรสิกา และชายคนเดนยวทนที่แมล่สนใจกจ็กทาลนังจะเดสินทาไปยนังอเมรสิกาใตด้ ซขที่งเปป็นสถานทนที่เดนยวทนที่แมล่คล่อนขด้างแนล่ใจ
วล่าแมล่จะไมล่มนวนันไปเดจ็ดขาด
พอถขงวนันหนขที่ง แคล่อาทสิตยรเดนยวกล่อนทนที่แมล่เรนยนจบ เมสืที่อชายคนนนันี้นและแมล่ไดด้คยุยกนันเกนที่ยวกนับชนวตสิ คถูล่และทสิศทางทนที่
พระเจด้าดถูเหมสือนกทาลนังนทาพาเราไป และแมล่จทาไดด้วาล่ เขาบอกแมล่ในตอนนนันี้นวล่าอนัครสาวกเปาโลถสือวล่าชนวสิตโสดเปป็น
ของขวนัญอยล่างหนขที่ง แมล่คสิดในตอนนนันี้นอยล่างขบขนันแกมเหนจ็บแนมวล่า อนัครสาวกเปาโลมนความคสิดทนที่แปลกจรสิงๆและ
เราไมล่ควรถสือทนัศนะของเขาเกนที่ยวกนับชนวตสิ คถูล่อยล่างเปป็นจรสิงเปป็นจนังมากเกสินไปนนัก เขารถูด้อะไรเกนที่ยวกนับชนวสิตคถูล่เลล่า ?
(ตอนนนันี้นแมล่คสิดแบบผสิดๆ เพนยงเพราะวล่าแมล่อยากทนจที่ ะแตล่งงาน)
แตล่หลนังจากใชด้ชนวตสิ โสดมานานกวล่าสนที่สสิบเอจ็ดปปีแลด้ว แมล่กจ็ไดด้เรนยนรถูด้วาล่ มนันเปป็นของขวนัญอยล่างหนขที่งจรสิงๆ มนันเปป็นของ
ขวนัญทนที่แมล่คงไมล่เลสือก มนผถูด้หญสิงไมล่กนที่คนหรอกทนจที่ ะเลสือก แตล่เราไมล่ไดด้เลสือกของขวนัญ จทาไดด้ไหม? เราไดด้รบนั ของขวนัญ
นนันี้นจากพระเจด้าผถูด้ประทานใหด้ ผถูด้ทรงทราบเบสืนี้องปลายตนันี้งแตล่เบสืนี้องตด้น และทรงอยากเหนสือสสิที่งอสืที่นใดทนที่จะประทาน
พระองครเองเปป็นของขวนัญแกล่เรา มนันอยถูล่ภายในขอบเขตของสภาพการณรแวดลด้อมตล่างๆทนพที่ ระองครทรงเลสือกใหด้เรา
– เปป็นโสด, แตล่งงาน, เปป็นมล่าย – ทนที่เราตด้อนรนับพระองคร มนันคสือทนที่นนัที่นเองและไมล่ใชล่ทนที่ไหนอนกทนที่พระองครทรงเปปิดเผย
พระองครเองแกล่เรา มนันคสือทนที่นนัที่นทนที่เราไดด้รนับอนยุญาตใหด้ปรนนสิบนัตสิพระองคร
ใน 1 โครสินธร 7 เปาโลกลล่าววล่าเปป็นการดนทนที่สยุดทนที่ชายแตล่ละคนจะมนภรรยาเปป็นของตนัวเองและทนที่หญสิงแตล่ละคนจะมน
สามนเปป็นของตนัวเอง “เพราะการทดลองทนที่จะชนักจถูงใหด้ททาผสิดศนลธรรม” จากนนันี้นเขากลล่าวเกสือบในทนันทนวล่า
“ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทกยุ คนเปป็นเหมสือนกนับทนที่ขด้าพเจด้าเปป็น แตล่วาล่ แตล่ละคนมนของประทานพสิเศษของเขาเองจาก

พระเจด้า คนหนขที่งไดด้รบนั แบบหนขที่งและอนกคนกจ็อนกแบบหนขที่ง ขด้าพเจด้าขอกลล่าวแกล่คนทนที่ยนังไมล่แตล่งงานและคนทนที่เปป็น
มล่ายวล่าเปป็นการดนทพนที่ วกเขาจะอยถูล่เปป็นโสดตล่อไปเหมสือนอยล่างขด้าพเจด้า แตล่หากพวกเขาไมล่สามารถควบคยุมตนเองไดด้
พวกเขากจ็ควรแตล่งงาน เพราะวล่าทนที่จะแตล่งงานกจ็ดกน วล่าแผดเผา (ดด้วยราคะ)”
ตลอดหด้าปปีถนัดมาหลนังจากแมล่เรนยนจบ จนกระทนัที่งแมล่ไดด้แตล่งงานกนับเขา ชายหนยุล่มคนนนันี้นและแมล่ไดด้รอคอยพระเจด้า,
อธสิษฐาน, คด้นดถูพระคนัมภนร,ร เขนยนจดหมายโตด้ตอบกนันไปมา, และนานๆทน พวกเราไดด้มนโอกาสคยุยกนันเกนที่ยวกนับเรสืที่อง
ตล่างๆเหลล่านนนี้ เปาโลในตอนนนันี้นกทาลนังใหด้ชนวตสิ โสดอยถูล่เหนสือชนวสิตคถูล่หรสือเปลล่า? ดถูเหมสือนมนันเปป็นอยล่างนนันี้นจรสิงๆ เขา
กลล่าวถขงความอล่อนแอซขที่งไมล่สามารถตด้านทานการทดลองไดด้และเกนที่ยวกนับอยุปสรรคตล่างๆทนที่ขนัดขวางการรนับใชด้
พระเจด้าซขที่งชนวสิตคถูจล่ ะนทามาใหด้อยล่างหลนกเลนที่ยงไมล่ไดด้ เขายนี้ทาเตสือนชาวเมสืองโครสินธรเหลล่านนันี้นเกนที่ยวกนับ “ความทยุกขรยาก
ทนที่จะมา” ซขที่งจะททาใหด้ไมล่เปป็นการฉลาดทนที่คนหนขที่งคนใดจะเปลนที่ยนสถานะสมรสของตนในแงล่ใดเลย เขากลล่าววล่า
ผถูด้ชายทนที่แตล่งงานกนับคถูล่หมนันี้นของเขากจ็ททาดนแลด้ว แตล่ผถูด้ชายทนที่เวด้นเสนยจากการแตล่งงานกจ็ททาดนกวล่า ในวสิจารณญาณของ
เปาโล แมล่มล่ายกจ็มนความสยุขมากกวล่าหากเธอไมล่แตล่งงานใหมล่ และเขาคสิดวล่าเขามนพระวสิญญาณของพระเจด้าในการนนนี้
ไมล่แปลกเลยทนที่พวกเรารถูสด้ ขกสนับสนในตอนนนันี้น และไมล่แปลกเลยทนที่ชายคนหนขที่งทนที่มนความมยุล่งมนัที่นแบบพล่อของลถูกจะ
ครยุล่นคสิดเปป็นเวลานานและอยล่างจรสิงจนังเกนที่ยวกนับความขนัดแยด้งกนันทนที่ชนัดเจนในบททนที่ยากบทนนนี้ เขาปรารถนาทางทนที่
“ดนกวล่า” และ “มนความสยุขมากกวล่า” เขามยุล่งมนัที่นทนที่จะพสิสถูจนรวาล่ พละกทาลนังและพระคยุณของพระเจด้านนันี้นเพนยงพอทนจที่ ะ
เอาชนะความอล่อนแอทนที่ปกตสิธรรมดาแหล่งเนสืนี้อหนนังของผถูด้ชายคนหนขที่งไดด้ เขารถูด้วล่าพวกผถูด้หญสิงมนแรงดขงดถูดตล่อเขา
อยล่างมหาศาล เขามยุล่งมนัที่นทนที่จะปรนนสิบนัตสิองครพระผถูด้เปป็นเจด้าโดยปราศจากสสิที่งเหนนที่ยวรนันี้งใดๆเชล่นกนัน แตล่เมสืที่อถขงเวลาทนที่
การแตล่งงานเปป็นคทาบนัญชาทนที่ชนัดเจนสทาหรนับเขา และเขารถูด้ในตอนนนันี้นวล่ามนันเปป็นของขวนัญอยล่างหนขที่ง ซขที่งถถูกใหด้โดย
พระเจด้าองครเดนยวกนันผถูด้ประทานของขวนัญพสิเศษของการอยถูล่เปป็นโสดใหด้แกล่บางคน เปาโลเขนยนไวด้วล่า “จงใหด้ทยุกคน
ดทาเนสินชนวตสิ ทนที่องครพระผถูด้เปป็นเจด้าทรงกทาหนดไวด้แกล่เขาเถสิด”
มารรตสิน ลถูเธอรร เขนยนถขงชายหนยุล่มคนหนขที่งทนที่กทาลนังลนังเลใจเกนที่ยวกนับคทาถามเรสืที่องการสมรสวล่า:
“การครองตนัวเปป็นโสดไมล่ไดด้อยถูล่ในอทานาจของเรา ซขที่งเปป็นสสิที่งเลจ็กนด้อยพอๆกนับสสิที่งมหนัศจรรยรและพระคยุณอสืที่นๆของ
พระเจด้า แตล่เราทยุกคนลด้วนถถูกสรด้างมาสทาหรนับชนวสิตคถูล่เหมสือนกนับทนที่รล่างกายของเราแสดงใหด้เหจ็นและเหมสือนกนับทนที่
พระคนัมภนรรกลล่าวไวด้ในปฐมกาล 1 วล่า ‘ไมล่เหมาะทนที่ผถูด้ชายจะอยถูล่ตวนั คนเดนยว เราจะสรด้างคถูล่อยุปถนัมภรทนที่เหมาะสมใหด้แกล่
เขา’

10 ททละวลัน
เมสืที่อสองปปีกล่อนแมล่กทาลนังคยุยกนับนนักเรนยนกลยุล่มหนขที่งเกนที่ยวกนับชนวตสิ โสดและออกความเหจ็นวล่าแมล่มองวล่าตนัวเองทนที่เปป็นแมล่
มล่ายกจ็ดกน วล่าเปป็นพนันเทล่าเมสืที่อเทนยบกนับผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่ไมล่เคยแตล่งงานมากล่อนเลย เดจ็กสาวคนหนขที่งในกลยุล่มนนันี้น
ทด้าทายคทากลล่าวนนนี้ ททาไมแมล่ถขงคสิดวล่าตนัวเองดนกวล่าตนันี้งเยอะลล่ะ? เอาลล่ะ พถูดงล่ายๆกจ็คสือแมล่ตอบไปวล่า เพราะแมล่คสิด
วล่าการไดด้รกนั และสถูญเสนยไปกจ็ดนกวล่าการไมล่เคยรนักเลยนล่ะสสิ ททาไมลล่ะ? เธออยากรถูอด้ นก แมล่ยอมรนับวล่านนที่เปป็นเรสืที่องของ
ความคสิดเหจ็นลด้วนๆ และถด้าในความคสิดเหจ็นของเธอๆคสิดวล่าตนัวเองดนกวล่าแมล่ตนันี้งเยอะ แมล่กจ็ไมล่อยากพยายามเปลนที่ยน
ความคสิดของเธอหรอก
ความจรสิงกจ็คสือวล่า ในพวกเราไมล่มนใครทราบนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้าสทาหรนับชนวสิตของตน แมล่กลล่าววล่าสทาหรนับชนวสิต
ของตน – ดด้วยวล่าพระสนัญญานนันี้นกจ็คสือ “เมสืที่อเจด้าเดสินไปทนละกด้าว เราจะเปปิดทางนนันี้นตล่อหนด้าเจด้า” พระองครประทาน
ความสวล่างเพนยงพอแกล่เราสทาหรนับวนันนนนี้, พละกทาลนังเพนยงพอสทาหรนับดทาเนสินชนวสิตทนละวนัน, มานาเพนยงพอ, ขนมปฟัง
“ประจทาวนัน” ของเรา และชนวตสิ แหล่งความเชสืที่อกจ็เปป็นการเดสินทางจากจยุด A ไปยนังจยุด B, จากจยุด B ไปยนังจยุด C
เหมสือนกนับทนที่ชนชาตสิอสิสราเอล “ออกเดสินไปตนันี้งคล่ายอยถูล่ทนที่โอโบท และเขาออกเดสินจากโอโบทไปตนันี้งคล่ายอยถูล่ทนที่อสิเยอา
บารสิม อยถูล่ในถสิที่นทยุรกนันดาร...เขายกออกจากทนที่นนัที่นไปตนันี้งอยถูฟล่ ากแมล่นนี้ทาอารโนนขด้างโนด้น...จากทนที่นนัที่นเขาออกเดสินตล่อ
ไปถขงเมสืองเบเออรร...และจากถสิที่นทยุรกนันดารนนันี้นไป เขากจ็มาถขงมนัทธานาหร และจากมนัทธานาหรถขงตทาบลนาหะลนเอล
และจากนาหะลนเอลถขงตทาบลบาโมท และจากบาโมทถขงหยุบเขาซขที่งอยถูล่ในทด้องถสิที่นโมอนับ”
เทล่าทนที่เรารถูด้ ไมล่มนสสิที่งใดเกสิดขขนี้นในสถานทนที่เหลล่านนนี้เลย โอโบท, อสิเยอาบารสิม, อารโนน, เบเออรร, มนัทธานาหร, นาหะลน
เอล, บาโมทไมล่มนความหมายอนันใดตล่อเราเลย ฝถูงชนใหญล่โตนนันี้นแคล่เคลสืที่อนทนที่ตล่อไปเรสืที่อยๆ พวกเขาเดสินทางและ
พวกเขาหยยุดและพวกเขาตนันี้งคล่ายและเกจ็บขด้าวของอนกและเดสินทางตล่อไปอนกหนล่อยและตนันี้งคล่ายอนกหน พวกเขาบล่น
มนเรสืที่องบล่นมากเสนยจนแมด้แตล่โมเสส ซขที่งเปป็นคนทนที่มนใจอล่อนสยุภาพมากๆ กจ็แทบจะทนเหจ็นคนเหลล่านนนี้ไมล่ไดด้ผถูด้ซขที่ง
พระเจด้าไดด้ทรงเรนยกเขาใหด้เปป็นผถูด้นทา แตล่พระเจด้ากจ็ทรงอยถูล่กนับพวกเขาตลอดเวลา, ทรงนทาพาพวกเขา, ปกปฝ้องพวก
เขา, ทรงไดด้ยสินเสนยงรด้องไหด้ของพวกเขา, ทรงนทาทางพวกเขา, ทรงทราบวล่าพวกเขากทาลนังจะไปทนที่ไหนและ
พระองครทรงมนพระประสงครอะไรบด้างสทาหรนับพวกเขาและพระองครไมล่เคยทอดทสิงนี้ พวกเขาเลย นนที่นล่าจะหนยุนใจเรา
อยล่างมาก
มนันไมล่ใชล่เรสืที่องยากเมสืที่อลถูกอล่านเรสืที่องราวทนันี้งหมดเกนที่ยวกนับการทนที่พระเจด้าทรงชล่วยชนชาตสิอสิสราเอลใหด้รอดพด้นทนที่จะเหจ็น
วล่าแตล่ละเหตยุการณรทเนที่ กสิดขขนี้นแบบแยกจากกนันนนันี้นลงตนัวเหมาะเจาะเขด้าในแบบแผนหนขที่งเพสืที่อใหด้เกสิดผลดน เรามนมยุม
มองทนที่คนอสิสราเอลเหลล่านนันี้นไมล่มน แตล่มนันนล่าจะชล่วยเราใหด้วางใจพระเจด้าของพวกเขา ระยะตล่างๆของการเดสินทาง
ของพวกเขา ซขที่งไมล่มนเหตยุการณรนล่าตสืที่นเตด้นเกสิดขขนี้นเหมสือนกนับทนที่การเดสินทางสล่วนใหญล่ของพวกเขาเปป็น แตล่ละสล่วน
เปป็นสล่วนทนที่จทาเปป็นของการเคลสืที่อนทนที่ไปสถูล่การททาใหด้พระสนัญญานนันี้นสทาเรจ็จจรสิง
ชนวตสิ โสดอาจเปป็นแคล่ระยะหนขที่งแหล่งการเดสินทางของชนวตสิ แตล่วล่าแมด้แตล่ระยะหนขที่งกจ็ยนังเปป็นของขวนัญชสินี้นหนขที่ง พระเจด้า
อาจทรงแทนทนที่มนันดด้วยของขวนัญอนกชสินี้นหนขที่ง แตล่ผรถูด้ นับกจ็รนับของขวนัญตล่างๆของพระองครดวด้ ยใจขอบพระคยุณ ของ
ขวนัญชสินี้นนนนี้สทาหรนับวนันนนนี้ เราตด้องดทาเนสินชนวสิตแหล่งความเชสืที่อทนละวนัน และเราตด้องดทาเนสินชนวสิตนนนี้ – ไมล่ใชล่ตนันี้งหนด้าตนันี้งตา

คอยราวกนับวล่าการดทาเนสินชนวสิต “ทนที่แทด้จรสิง” นนันี้นยนังมาไมล่ถขง เราตด้องรนับผสิดชอบสทาหรนับวนันนนนี้ พระเจด้าทรงเปป็น
เจด้าของวนันพรยุงล่ นนนี้อยถูล่เหมสือนเดสิม

11 ความไวจ้วางใจสกาหรลับการถยกแยกจากกลัน
แตล่ลถูกกทาลนังจะแตล่งงานอยถูล่แลด้ว สทาหรนับลถูก “การใชด้ชนวตสิ ของจรสิง” ดถูเหมสือนใกลด้จะถขงแลด้ว และมนันเปป็นเรสืที่องปกตสิ
ธรรมดาทนที่ลถูกจะตนันี้งตาคอยวนันแสนวสิเศษนนันี้นทนที่จะเรสิที่มตด้นชนวตสิ แบบใหมล่สทาหรนับลถูก แตล่ลกถู เองกจ็ดด้วย ซขที่งเหมสือนกนับ
สาวโสดคนหนขที่งทนที่ยนังไมล่มนคถูล่เปป็นตนัวเปป็นตน ตด้องดทาเนสินชนวสิตโดยใชด้ความเชสืที่อ ลถูกเขด้าใจการทรงเรนยกแหล่งความเปป็น
เพศหญสิงของลถูก เพสืที่อทนที่จะเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่มนสามนัคคนธรรมกนับผถูด้หญสิงคนอสืที่นๆทยุกคนและผถูด้ชายคนอสืที่นๆทยุกคน
ลถูกไมล่ไดด้เปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งในความสนัมพนันธรกนับวอลทรเทล่านนันี้น แนล่นอนวล่าหากมนันเปป็นเชล่นนนันี้น พวกสาวโสดกจ็จะไมล่
เหลสือความหมายของความเปป็นเพศหญสิงของตน ความสยุขและความสมหวนังของพวกเขากจ็จะอยถูล่ในการแสดง
อารมณรออกมาจนถขงจยุดทนที่ปฏสิเสธสสิที่งทนที่แยกแยะพวกเขาจากพวกผถูด้ชาย นนที่ไมล่ใชล่ความจรสิงของพระคนัมภนรร พระ
คนัมภนรรสอนวล่าความแตกตล่างเหลล่านนันี้นทนที่ถถูกกทาหนดไวด้โดยการทรงสรด้างเปป็นสล่วนหนขที่งของการออกแบบของพระเจด้า
ซขที่งแตล่ละสล่วนนนันี้นจทาเปป็นและแทนทนที่กนันไมล่ไดด้ แมล่ไมล่รวถูด้ ล่าคทาไหนจะดนไปกวล่าคทาวล่าการทรงเรนยก มนันเปป็นสสิที่งทนที่นล่า
ประหลาดใจทนที่ไดด้รวถูด้ าล่ ตนัวเราเองไดด้รนับการทรงเรนยกเปป็นรายบยุคคล การทรงเรนยกมาถขงเราในฐานะผถูด้หญสิงทนันี้งหลาย
แตล่มนันมาถขงเราในฐานะเปป็นผถูด้หญสิงแตล่ละคนเชล่นกนัน และเราตด้องตอบการทรงเรนยกนนันี้นในฐานะเปป็นผถูด้หญสิงแตล่ละ
คน
มนเวลาหลายสนัปดาหรอนันยาวนานของการแยกจากวอลทรเมสืที่อลถูกไดด้ททาสสิที่งตล่างๆทนที่ลถูกอยากใหด้เขารล่วมแบล่งปฟันดด้วย
เหลสือเกสิน วนันทนที่เขาเรนยนจบกจ็ตรงกนับวนันหนขที่งทนที่ลถูกไมล่สามารถไปรล่วมงานไดด้และลถูกตด้องพลาดวนันนนันี้นไป การแตล่งตนังนี้
เขาใหด้เขด้าสถูล่งานรนับใชด้กจ็เกสิดขขนี้นตอนทนที่ลถูกอยถูล่ในประเทศอนังกฤษ เขาเรสิที่มเทศนาโดยทนที่ลถูกไมล่ไดด้อยถูล่ดวด้ ย และ
ประสบการณรเหลล่านนันี้นไมล่อาจเรนยกคสืนมาไดด้หรสือททาใหด้เกสิดขขนี้นซนี้ทาอนกไดด้
แมล่จทาไดด้วล่ามนันเปป็นยนังไง พล่อของลถูก (ตอนนนันี้นยนังไมล่ใชล่คถูล่หมนันี้นของแมล่) เดสินทางนานสามสนัปดาหรทางทะเลจากซาน
เปโดร, แคลสิฟอรรเนนย, ไปยนังเอกวาดอรร โดยแวะจอดเรสือทนที่ทล่าเรสือเจจ๋งๆตลอดทางซขที่งจากทนเที่ หลล่านนันี้นเขาสล่งจดหมาย
เจจ๋งๆมาหาแมล่หลายฉบนับ เขาเรสิที่มศขกษาภาษาสเปนของเขาในกสิโตด้โดยไมล่มนแมล่อยถูล่ดวด้ ย เขาเดสินทางไปยนังปฝ่าดงดสิบ
ครนันี้งแรกซขที่งเปป็นทนที่ๆเขาจะตด้องททางานในเวลาตล่อมา เขามนโอกาสครนังนี้ แรกทนจที่ ะไดด้ททางานดด้านการแพทยร การไดด้ลอง
ภาษาใหมล่ๆ ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นสสิที่งทนที่ตนัวแมล่เองปรารถนาทนที่จะททา และปรารถนาอยล่างยสิที่งทนที่จะททารล่วมกนับเขา เขาเขนยนถขง
แมล่ในตอนนนันี้นวล่า “อยล่าปลล่อยใหด้ความปรารถนาของเรามาฆล่าความอยากใชด้ชนวตสิ ของเราเลย” และถด้อยคทาเหลล่า
นนันี้นกจ็ชล่วยแมล่บล่อยครนันี้งมากๆนนับแตล่นนันี้นเปป็นตด้นมา เรายอมรนับและขอบคยุณพระเจด้าสทาหรนับสสิที่งทนที่เราไดด้รบนั จาก
พระองคร โดยไมล่ปลล่อยใหด้สสิที่งทนที่เราไมล่ไดด้รบนั มาททาใหด้เสนยอารมณร
นนที่แหละคสือการทรงเรนยก นนที่คสือคทาสนัที่งแหล่งชนวสิตของเรา ไมล่มนสสิที่งใดในพวกมนันทนที่เปป็นตามยถากรรมเลย เราสามารถ
ฝากพวกมนันไวด้กนับพระเจด้าไดด้ และยอมรนับพวกมนันจากพระองคร

12 การฝฝึกวถินลัยตนเองและความเปป็นระเบทยบ
มนเพลงนมนัสการเพลงหนขที่งทนที่รด้องวล่า:
ขอทรงหยาดนนี้นาคข้างแหห่งความเงนยบสงบของพระองคย์ลงมา
จนกระทกันึ่งการวติวาทของขข้าพระองคย์ทกันี้งหลายยนุตติลง
ขอทรงเอาความเหนนนึ่อยลข้าและความทนุกขย์ลนาบากของขข้าพระองคย์ทกันี้งหลายไป
และขอใหข้ชนวติตทนนึ่ถทูกจกัดระเบนยบของขข้าพระองคย์ทกันี้งหลายประกาศ
ความงดงามแหห่งสกันตติสนุขของพระองคย์
เราเปป็นสสิที่งทรงสรด้างของพระองครผถูด้ทรงเปป็นเจด้าแหล่งการออกแบบ และการทนที่พระองครทรงจนัดระเบนยบชนวสิตของเรา
นนันี้นกจ็มนัที่นคงและแนล่นอน กระนนันี้นผถูด้คนจทานวนมากกจ็ใชด้ชนวตสิ โดยปราศจากระเบนยบหรสือสนันตสิสยุขหรสือความเงนยบสงบ
ใดๆทนที่มองเหจ็นไดด้ วสิธกน ารดทาเนสินชนวตสิ ของเรานนันี้นควรสทาแดงใหด้เหจ็นความจรสิงของสสิที่งทนที่เราเชสืที่อ ชนวตสิ ทนที่ไมล่เปป็น
ระเบนยบยล่อมแสดงออกถขงความเชสืที่อทนที่ไมล่เปป็นระเบนยบ – ทนที่ไมล่สอดคลด้องกนัน
นนที่เปป็นอะไรบางอยล่างทนที่เราสองคนชล่วยกนันปรนับปรยุงมาเปป็นเวลานานแลด้วใชล่ไหมจตุ๊ะ วาล เรสืที่องความเปป็นระเบนยบ
เนนที่ย? มนันหมายถขงการมนวสินนัยในตนเอง “ถด้าทล่านทนันี้งหลายดทารงอยถูใล่ นคทาของเรา ทล่านกจ็เปป็นสาวกของเราอยล่าง
แทด้จรสิง และทล่านทนันี้งหลายจะรถูจด้ นักความจรสิง และความจรสิงนนันี้นจะททาใหด้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท” อสิสรภาพเรสิที่มตด้น
ยด้อนกลนับไปนานมาก มนันเรสิที่มตด้นไมล่ใชล่พรด้อมกนับการไดด้ททาสสิที่งทนที่ลถูกอยากททาแตล่พรด้อมกนับการททาสสิที่งทนที่ลถูกควรททา นนัที่น
คสือ พรด้อมกนับระเบนยบวสินนัย พรด้อมกนับ “การดทารงอยถูใล่ นคทานนันี้น” การเปป็นสาวกคนหนขที่งหมายถขงการถถูกฝฝึกระเบนยบ
วสินนัย และเราสองคนไดด้ปรนับปรยุงเรสืที่องนนันี้นแลด้ว ใชล่ไหมลถูก? ตนันี้งแตล่วนนั ทนที่ลถูกเกสิดเลยกจ็วาล่ ไดด้ แมล่ไดด้พยายามทนที่จะสอน
ลถูกวล่าคทาทนที่แมล่พดถู คสือคทาทนที่แมล่หมายความตามนนันี้นจรสิงๆ มนันเปป็นคทาทนที่ลถูกจะตด้องใสล่ใจอยล่างจรสิงจนัง, ดทาเนสินชนวสิตตาม
คทานนันี้นในชนวตสิ วนัยเดจ็กของลถูก เราจะเรนยนรถูทด้ นที่จะเชสืที่อและเชสืที่อฟฟังพระเจด้าไดด้อยล่างไรหากเราไมล่เคยถถูกสอนตนันี้งแตล่วนัย
เดจ็กใหด้เชสืที่อและเชสืที่อฟฟังคนเหลล่านนันี้นทนที่พระองครทรงตนันี้งไวด้เหนสือเรา? เดจ็กคนหนขที่งตด้องรถูด้กอล่ นอสืที่นเลยและอยล่างไมล่มนขด้อ
สงสนัยเลยวล่าคทาทนที่ถถูกกลล่าวออกไปนนันี้นจะตด้องเปป็นคทาทนที่เขาปฏสิบนัตสิตาม คทาขถูล่ตล่างๆ (“ถด้าลถูกไมล่ททาอนันนนนี้ ลถูกจะโดนตน
นะ”) หรสือคทาสนัญญาตล่างๆ (“ถด้าลถูกเกจ็บของเลล่นทยุกชสินี้นของลถูกหมด ลถูกจะไดด้อมยสินี้มนะ”) – หากไมมถกย ปฏถิบลัตถิจน
สกาเรร็จกจ็จะสล่งผลเสนยตล่อหลนักศนลธรรมของเดจ็ก ความลด้มเหลวในการปฏสิบนัตสิตามคทาขถูล่ตาล่ งๆและคทาสนัญญาตล่างๆยล่อม
ฝฝึกหนัดเดจ็กใหด้ไมล่เชสืที่อสสิที่งทนที่ถถูกกลล่าวออกมา มนันฝฝึกเขาใหด้โกหก พล่อแมล่เปป็นคนทนที่เชสืที่อใจไมล่ไดด้ ดนังนนันี้นกจ็ไมล่จทาเปป็นทนที่จะ
ตด้องเชสืที่อฟฟังพวกเขา ดนังนนันี้นไมล่มนสสิทธสิอทานาจใดควรคล่าแกล่การไวด้วางใจหรสือตด้องไดด้รนับการเชสืที่อฟฟัง ความเชสืที่อฟฟังเปป็น
สสิที่งทนที่ไมล่ตด้องททากจ็ไดด้ ขขนี้นอยถูล่กนับความสะดวกหรสือความอยากททาหรสือรางวนัลตอบแทนทนที่ชนัดเจน
พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงสอนเราแบบนนันี้น “ในเรสิที่มแรกนนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยถูล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยถูล่กนับพระเจด้า
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า” “ผถูด้ทนที่ฟฟังคทาของเราและกระททาตาม ผถูด้นนันี้นแหละทนที่รนักเรา” “ถด้าทล่านทนันี้งหลายรนัก
เรา จงรนักษาบนัญญนัตสิตาล่ งๆของเรา” และ “บนัญญนัตสิทนันี้งหลายของพระองครไมล่ใชล่สสิที่งทนที่นาล่ หนนักใจ”
ตอนทนที่ลถูกยนังเลจ็ก มนชาวอสินเดนยนอยถูล่รอบตนัวเราเสมอ และแมล่มนหลายสสิที่งในหนัวของแมล่ในการบรสิหารจนัดการสถานน
มสิชชนัที่นในปฝ่าดงดสิบ บางครนันี้งแมล่กจ็ถถูกลองใจใหด้ใสล่ใจนด้อยมากตล่อความตด้องการตล่างๆอนันเลจ็กนด้อยของลถูก ลถูกรถูใด้ น
ทนันทนเลย ลถูกรถูวด้ ล่ามนันเปป็นเวลาทนที่เหมาะไหมทนที่จะททาเรสืที่องผสิดและลอยนวลไปไดด้ ลถูกจะลองททาสสิที่งนนันี้น และคทาพถูด

แบบหล่วงพะวงของแมล่ “วาล อยล่าไปยยุล่งกนับอนันนนันี้นนะ” ลถูกกจ็ททาเปป็นไมล่สน ลถูกรถูวด้ ล่าลถูกสามารถททาเปป็นไมล่สนคทา
เตสือนนนันี้นไดด้อยล่างสบายๆเพราะวล่าความสนใจของแมล่กลนับไปหาสสิที่งทนที่แมล่ททาอยถูล่ในขณะนนันี้นเรนยบรด้อยแลด้ว แมล่ไดด้
เรนยนรถูด้ในเวลาไมล่นานวล่าแมล่ตอด้ งใหด้ความสนใจแกล่ลถูกอยล่างเตจ็มทนที่เวลาทนที่แมล่พดถู แมล่ไมล่ไดด้หมายความวล่าแมล่ไดด้ใหด้
ความสนใจเตจ็มทนที่แกล่ลถูกตลอดยนที่สสิบสนที่ชนัที่วโมงนะ แมล่เหจ็นคยุณแมล่หลายคนเกสือบททาแบบนนนี้สทาเรจ็จและพวกเขากจ็ททามนัน
จนสล่งผลเสนยตล่อลถูกๆของพวกเขาทนที่นล่าสงสารและอขดอนัดจนแทบขาดใจ แมล่หมายความวล่าเมสืที่อเรสืที่องใดตด้องการ
ความสนใจจากคยุณแมล่ มนันกจ็ตอด้ งไดด้รบนั ความสนใจจากเธออยล่างเตจ็มทนที่สทาหรนับขณะนนันี้น แมล่ตด้องหนันจากงานของแมล่
และหนันมาหาลถูก
ดวงตาของลถูกจะเบสิกโพลงเวลาทนที่แมล่หยยุดสสิที่งทนที่แมล่กทาลนังททาอยถูล่และมองมาทนที่ลถูก มสือของลถูกจะคล่อยๆตกลงเมสืที่อแมล่
พถูดชสืที่อของลถูก ในชนัวที่ ขณะของการหยยุดเปป็นชล่วงๆและความเงนยบลถูกกจ็ประเมสินความจรสิงจนังของแมล่ แมล่หมายความ
ตามนนันี้นจรสิงๆหรสือแมล่ไมล่ไดด้หมายความตามนนันี้นจรสิงๆ และลถูกไมล่ไดด้เกจ็บซล่อนความรถูด้สขกใดๆเลย ลถูกรถูวด้ ล่าเปป็นอนันไหน
และกระททาการอยล่างเหมาะสม
งานของแมล่จบลงแลด้ว ลถูกโตเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งแลด้ว, ผถูด้หญสิงของพระเจด้า เปป็นเอกเทศเฉพาะพระพนักตรรพระองคร
แตล่การฝฝึกวสินนัยลถูกของพระองครกจ็ยนังไมล่เสรจ็จสสินี้นนะ ถด้าลถูกรนักพระองคร ลถูกกจ็จะททาสสิที่งทนที่พระองครทรงบอก และไมล่มน
คทาถามเลยวล่าพระองครทรงหมายความตามนนันี้นจรสิงๆไหมหากลถูกจะเพนยงมองไปทนที่พระพนักตรรของพระองคร อยถูล่
เงนยบๆนานพอทนที่จะไดด้ยสินสสิที่งทนพที่ ระองครตรนัส “พระองครทรงเรนยกชสืที่อแกะของพระองครเอง” ตอนทนที่มารนยรไดด้ยสินชสืที่อ
ของเธอนนัที่นเอง เธอจขงรถูวด้ าล่ พระอาจารยรของเธออยถูล่ในสวนนนันี้นหลนังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมรของพระองคร “พระ
อาจารยร!” เธอรด้องออกมา โดยจทาไดด้วาล่ พระองครทรงเปป็นองครพระผถูด้เปป็นเจด้าของเธอ
วสิธทน นที่ลถูกดถูแลบด้านของลถูก วสิธนทนที่ลถูกจนัดระเบนยบเวลาของลถูก การดถูแลรถูปลนักษณรภายนอกของลถูก สสิที่งตล่างๆทนที่ลถูกใชด้เงสิน
ซสืนี้อลด้วนพถูดออกมาดนังๆวล่าลถูกเชสืที่อสสิที่งใด “ความงดงามแหล่งสนันตสิสยุขของพระองคร” สล่องแสงออกมาในชนวสิตทนที่เปป็น
ระเบนยบ ชนวตสิ ทนที่ไมล่เปป็นระเบนยบพถูดออกมาดนังๆถขงความไมล่เปป็นระเบนยบในจสิตวสิญญาณ

13 การสยรจ้ บของใคร?
เมสืที่อคสืนกล่อนทนที่แมล่เขด้านอน แมล่มองออกไปทนที่ทล่าเรสือและเหจ็นเรสือลทาหนขที่งเปปิดไฟอยถูล่ คงมนคนททางานกนันอยถูล่ เพราะเมสืที่อ
เชด้าเรสือลทานนันี้นมนกนับดนักใสล่กยุด้งกด้ามกรามกองสถูงอยถูล่บนดาดฟฝ้าเรสือ และถขงแมด้วล่าเกสือบเทนที่ยงแลด้วเรสือกจ็ยนังทอดสมออยถูล่
เหมสือนเดสิม โดยโคลงเคลงแบบเบาๆอยถูล่ในสายลม แมล่อยากรถูวด้ ล่าชาวประมงคนนนันี้นจะเอาเรสือออกทะเลไปดนักกยุด้ง
เมสืที่อไร? บางทนลมอาจแรงเกสินไปกจ็ไดด้
นกฟปินชรสนมวล่ งสามตนัว, นกกระจอกตนัวหนขที่ง และนกโรบสินี้นตนัวหนขที่งงล่วนอยถูล่ตรงสนามหญด้าหนด้าบด้าน นกฟปินชรเหลล่า
นนันี้นกทาลนังมองหาแอล่งนนี้ทาเลจ็กๆทนพที่ วกมนันใชด้อาบนนี้ทาเปป็นประจทา แอล่งนนี้ทานนันี้นเหสือดแหด้งไปในแสงแดดแลด้ว นกกระจอก
พบเมลจ็ดพสืชอยถูใล่ นหญด้า นกโรบสินี้นตนัวผถูด้หลล่อเพรนยวหนันหนัวไปฟฟัง (จรสิงหรสือเปลล่าทนที่พวกมนันสามารถไดด้ยสินพวกหนอน
คลานจรสิงๆนล่ะ?) จากนนันี้นกจ็โฉบมาทนที่พสืนี้นดสิน ไดด้หนอนตนัวหนขที่งซขที่งมนันทขนี้งและทขนี้งและในทนที่สยุดกจ็บสิดจนสทาเรจ็จและกลสืน
ลงไป Bobwhite เรนยกชสือที่ มนันซนี้ทาแลด้วซนี้ทาอนกในพยุมล่ ไมด้ทนที่อยถูล่หลนังบด้าน มนกยุหลาบปฝ่าเบล่งบานเยอะกวล่าเดสิมเชด้านนนี้บนราง
รนัวนี้ อนกฟากของถนน – สนชมพถูและขาวมนชนวตสิ ชนวา
แมล่รถูด้วาล่ ลถูกจะชอบทนที่นนที่ เพราะวล่าลถูกชอบแสงแดดและชนวตสิ กลางแจด้งมาตลอด แตล่แมล่กจ็แนล่ใจวล่าลถูกจะชอบเมสือง
ลอนดอนเชล่นกนัน แมล่เคยไปทนที่นนัที่นแคล่หนเดนยว แตล่แมล่กจ็หลงเสนล่หรความหนนักแนล่นของสถานทนที่แหล่งนนันี้นและสสิที่งทนที่แมล่
เรนยกไดด้วล่าเปป็นความงดงามอนันสถูงศนักดสิธิ์ยสิที่งใหญล่ เมสืองลอนดอนตนันี้งตระหงล่านอยถูล่เหมสือนเดสิมหลนังจากผล่านไปหลาย
ศตวรรษ หลนังจากการถถูกทสินี้งระเบสิดอนันยากทนที่จะจสินตนาการไดด้ในสมนัยสงครามโลกครนังนี้ ทนที่สอง มนันยนังเปป็นเมสืองทนที่
แขจ็งแกรล่งและหยสิที่งทะนงอยถูล่เหมสือนเดสิม แมล่รถูด้สขกเหมสือนกนับวล่าแมล่เคยรถูด้จนักมนันเมสืที่อหลายศตวรรษกล่อนและดนใจทนที่ไดด้
เจอมนันอนกครนันี้ง บางทนวนันนนนี้อากาศอาจหนาวและฝนตกพรทาๆทนที่นนัที่น ขณะทนที่ดวงอาทสิตยรยนังฉายแสงเจสิดจด้าอยถูล่ทนนที่ นที่
แมล่เพสิที่งไดด้รนับนสิตยสารเลล่มหนขที่งทางไปรษณนยรซขที่งมนบทความหลายชสินี้นเกนที่ยวกนับการเจสิมตนันี้งผถูด้หญสิงหลายคน ผถูด้เขนยน
เหลล่านนันี้นมนทรรศนะทนที่จรสิงจนังนด้อยกวล่าแมล่เกนที่ยวกนับเรสืที่องการเนรมสิตสรด้างและอสิงขด้อโตด้แยด้งของพวกเขาบนความ
เกล่งกาจของพวกผถูด้หญสิงทนที่จะรนับหนด้าทนที่บาทหลวงหรสือผถูด้รนับใชด้ ดถูแวบแรกนนที่กจ็เปป็นขด้อโตด้แยด้งทนที่ฟฟังขขนี้นพอสมควรเลย ค
รสิสตจนักรตด้องการผถูรด้ นับใชด้ พวกผถูด้หญสิงกจ็เปป็นผถูด้รนับใชด้ทนที่ดนไดด้ ททาไมไมล่ปลล่อยใหด้พวกผถูด้หญสิงไดด้รบนั การเจสิมตนังนี้ เลล่า ? ปลา
วล่ายนนี้ทา, นกบสิน, ผถูด้ชายจนับกยุด้งกด้ามกราม, นกโรบสินี้นทขนี้งพวกหนอนออกมาจากอยุโมงครใตด้ดสินอนันปลอดภนัยของพวก
มนัน, เมสืองตล่างๆผงาดขขนี้น, อารยธรรมเดสินหนด้าตล่อไป – มนันเปป็นสล่วนหนขที่งของจนังหวะและทล่วงททานองอนันสอด
ประสานของสสิที่งตล่างๆมสิใชล่หรสือ? แมล่เชสืที่อวล่าองครพระผถูด้เปป็นเจด้าทรงกทากนับควบคยุมอยถูล่ แมล่ตด้องเชสืที่อเชล่นนนันี้นแมด้ในยามทนที่
แมล่คสิดวล่ากนับดนักทนทที่ ทาดด้วยไมด้นนันี้นมนความหมายอยล่างไรตล่อกยุด้งกด้ามกรามเหลล่านนันี้น และจะงอยปากอนันตรายของนกโร
บสินี้นมนความหมายอยล่างไรตล่อหนอนทนที่ททางานหนนัก และเกนที่ยวกนับความเจจ็บปวดและบาปทนที่ไมล่อาจคทานวณไดด้ของ
เมสืองลอนดอน หรสือสถานทนที่หลายแหล่งในเมสืองนนันี้นทนที่มนันไมล่สถูงสล่งหรสือสงล่างามเลยสนักนสิดเดนยว
จนักรวาลเคลสืที่อนทนที่ไปตามคทาบนัญชาของพระเจด้า และชายหญสิงทนันี้งหลายกจ็อยถูล่ภายใตด้คทาบนัญชานนันี้นอยถูล่ตลอดเวลา แตล่
ตล่างจากพวกนกโรบสินี้นและกยุด้งกด้ามกราม พวกเขาไดด้รนับมอบอทานาจทนจที่ ะไมล่เชสืที่อฟฟังกจ็ไดด้ พวกเขาสามารถททาสสิที่ง
สารพนัดมากมายทนที่พวกเขาไมล่ควรกระททาเลย ความสามารถทนที่จะกระททาสสิที่งเหลล่านนันี้นไมล่ไดด้เปป็นคทาบนัญชาใหด้กระททา
สสิที่งเหลล่านนันี้น มนันไมล่ใชล่การอนยุญาตดด้วยซนี้ทา ขด้อเทจ็จจรสิงทนที่เรนยบงล่าย และเดล่นชนัดเหลสือเกสินในโลกกายภาพ (เรารถูดด้ นวาล่
เราไมล่ควรชกหนด้าคนอสืที่น ถขงแมด้วล่าเรามนความสามารถและความกระตสือรสือรด้นทนที่จะกระททาอยล่างนนันี้นในบางครนันี้ง

กจ็ตาม) ถถูกททาใหด้คลยุมเครสืออยล่างงล่ายดายในโลกมนันสมองและฝฝ่ายวสิญญาณ เราแยกแยะในตนัวเราเองเกนที่ยวกนับ
ความมนใจชอบบางอยล่างหรสือแมด้แตล่ของประทานบางอยล่าง โดยไมล่คสิดถขงขด้อหด้ามตล่างๆซขที่งอาจถถูกบนังคนับใชด้สทาหรนับ
การใชด้งานสสิที่งเหลล่านนันี้น และเราเรสิที่มกวนัดแกวล่งสสิที่งเหลล่านนันี้นตามอทาเภอใจ ผลลนัพธรเหลล่านนันี้นอาจสรด้างความเสนยหาย
มากกวล่าการชกหนด้าใครบางคนกจ็ไดด้ ชายและหญสิงทนันี้งหลายทนที่ไดด้ใชด้มนันสมองของตน, พรสวรรครของตน, และ
ความเปป็นอนัจฉรสิยะของตนเพสืที่อขนับเคลสืที่อนมวลชนไปสถูล่ความชนัวที่ รด้ายไดด้ใชด้มนันสมอง, พรสวรรครและความเปป็น
อนัจฉรสิยะเหลล่านนันี้นทนที่พระผถูด้เนรมสิตสรด้างไดด้ประทานใหด้แกล่พวกเขา แตล่พวกเขาไมล่ไดด้ถามเลยวล่าพระเจด้าทรงบนัญชา
อะไร พวกเขาไมล่ไดด้ถวายตนัวแดล่พระองครกล่อน โดยวางใจการทรงนทาของพระองครสทาหรนับขอบเขตการดทาเนสินการ
ทนที่เหมาะสมของพวกเขา
ดนังนนันี้นคทาถามเรสืที่องการเจสิมตนังนี้ ใหด้เปป็นผถูด้รนับใชด้จขงไมล่ไดด้ขขนี้นอยถูล่กนับแคล่ความเกล่งกาจ มนันตนัดสสินกนันไมล่ไดด้โดยอาศนัยหลนัก
เกณฑรของความตด้องการของครสิสตจนักรหรสือแรงกระตยุด้นของคนๆหนขที่งหรสือขด้อโตด้แยด้งใดๆในดด้านสนังคมวสิทยาหรสือ
มนยุษยรนสิยมทนที่ถถูกนทาเสนอโดยคนเหลล่านนันี้นทนที่เสาะแสวงหาทนที่จะปลดแอก มนันเกนที่ยวขด้องกนับสสิที่งตล่างๆทนที่เปป็นพสืนี้นฐาน
และถาวรมากกวล่า และความหมายของความเปป็นผถูด้หญสิงกจ็เปป็นหนขที่งในสสิที่งเหลล่านนนี้
เรามนบางสสิที่งทนที่จะตด้องตอบสนองตล่อ บางสสิที่งทนที่นทาพาและเรนยกและพยยุงเราไวด้ และการเชสืที่อฟฟังตล่อคทาบนัญชานนันี้นจะ
ททาใหด้เราพบอสิสรภาพเตจ็มทนที่ของเรา

14 อถิสรภาพผมานทางวถินลัย
ขณะทนที่แมล่นนัที่งอยถูล่รสิมหนด้าตล่างของกระทล่อมหลนังนนนี้ แมล่กจ็มองเหจ็นเรสือใบลทาหนขที่งแลล่นอยถูล่ตามแนวเสด้นขอบฟฝ้า มนันเปป็น
ภาพอนันงดงามของอสิสรภาพ แตล่อสิสรภาพของเรสือใบลทานนันี้นทนที่จะเคลสืที่อนทนที่อยล่างรวดเรจ็วและอยล่างงดงามเหลสือเกสิน
นนันี้นเปป็นผลลนัพธรของความเชสืที่อฟฟังตล่อกฎตล่างๆ ผถูด้สรด้างเรสือลทานนันี้นตด้องรถูด้อตนั ราสล่วนทนที่เหมาะสมของคานตล่อกระดถูกงถู
เรสือและเสากระโดงเรสือ คนทนที่ลล่องเรสือลทานนันี้นกจ็เชสืที่อฟฟังกฎตล่างๆของการลล่องเรสือ เรสือทนที่แลล่นตด้านลมกจ็เคลสืที่อนทนที่เฉ แตล่
เมสืที่อมนันแลล่นไปกนับกระแสนนี้ทาแรงหรสือลมทนที่พดนั หนยุนมนันกจ็ไดด้รนับพลนังจากกระแสนนี้ทาและแรงลมและสองสสิที่งนนนี้กจ็กลาย
เปป็นของเรสือลทานนันี้น เรสือนนันี้นกทาลนังททาสสิที่งทนที่มนันไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นมาเพสืที่อ มนันเปป็นอสิสระมสิใชล่โดยการไมล่เชสืที่อฟฟังกฎตล่างๆแตล่
โดยการเชสืที่อฟฟังกฎเหลล่านนันี้น
ทางหลวงสมนัยใหมล่ทนันี้งหลายมนักถถูกเรนยกวล่าฟรนเวยร (ทางอสิสระ) แตล่จะมนอสิสรภาพในการเคลสืที่อนทนที่มากเทล่าไรกนันหาก
ผถูด้ขนับขนที่แตล่ละคนถถูกยยุใหด้เลสือกชล่องทางเดสินรถไหนกจ็ไดด้, ความเรจ็วเทล่าไรกจ็ไดด้, ทสิศทางไหนกจ็ไดด้ทนที่เขาเกสิดถถูกใจขขนี้นมา
ในขณะนนันี้น?
แมล่สนังเกตเหจ็นปฝ้ายอนันหนขที่งในสวนสาธารณะกลางของบอสตนันทนที่อล่านวล่า “Please” (“กรยุณา”) ซขที่งสาธารณชนถถูก
คาดหวนังใหด้เขด้าใจวล่ายล่อมาจาก “Please keep off the grass” (“กรยุณาอยล่าเดสินลนัดสนาม”) เกสือบทยุกคนไดด้เชสืที่อ
ฟฟังปฝ้ายนนันี้นและนนัที่นเปป็นเหตยุวล่าททาไมยนังมนหญด้าเหลสืออยถูล่ แตล่กจ็มนอยถูล่สองสามคนทนที่นนัที่งอยถูล่บนหญด้านนันี้นในการไมล่เชสืที่อฟฟัง
ปฝ้ายนนันี้น อสิสรภาพของพวกเขาทนที่จะนนัที่งบนหญด้าแทนทนที่จะนนัที่งบนพสืนี้นดสินขขนี้นอยถูล่กนับการทนที่คนสล่วนใหญล่ไดด้ปฏสิเสธทนที่จะ
ใชด้อภสิสสิทธสิธิ์นนันี้นเอง คนสล่วนใหญล่ไดด้ตดนั สสินใจทนจที่ ะยอมใหด้หญด้าเตสิบโต การตนัดสสินใจเลสือกนนนี้หมายถขงการจทากนัดตนัวเอง
เปป็นความยสินยอมทนที่จะจทากนัดตนัวเองไมล่ใหด้เดสินลนัดสนาม มนันหมายถขงการไมล่ททาสสิที่งทนพที่ วกเขาอยากทนที่จะททาเพสืที่อทนที่จะมน
บางสสิที่งทนที่พวกเขาอยากไดด้มากกวล่า อสิสรภาพของคนไมล่กนที่คนนนันี้นไดด้ถถูกซสืนี้อมาโดยการเสนยสละของคนเปป็นอนันมาก
ลถูกกนับแมล่เคยคยุยกนันเกนที่ยวกนับไอเดนยของพวกนนักศขกษาเรสืที่องอสิสรภาพในหอพนัก พวกเขาไมล่อยากไดด้กฎตล่างๆเรสืที่อง
การดนับไฟหรสือกฎตล่างๆเรสืที่องการเขด้าหอพนักหรสือกฎตล่างๆเรสือที่ งการไมล่สล่งเสนยงดนัง ดนังนนันี้นเสรนภาพนนนี้ของพวกเขาทนที่จะ
เปปิดไฟทสินี้งไวด้ตลอดเวลา, ทนที่จะไมล่กลนับหอพนักเกสือบตลอดทนันี้งคสืน, และทนที่จะเลล่นแผล่นเสนยงจนถขงตนสามจขงหมายความ
วล่าไมล่มนอสิสรภาพทนที่จะนอน, ไมล่มนแมด้แตล่อสิสรภาพทนที่จะทล่องหนนังสสือ ซขที่งหมายความวล่าพวกนนักศขกษาไมล่มนอสิสรภาพทนที่
จะเปป็นนนักศขกษาอนกตล่อไป คสือสสิที่งนนันี้นทนพที่ วกเขาไดด้มาทนที่มหาวสิทยาลนัยและจล่ายเงสินหนขที่งหมสืที่นหด้าพนันเหรนยญเพสืที่อทนที่จะ
เปป็น
นนที่คสือประเดจ็นสทาคนัญของคทาถามเรสืที่องเสรนภาพและการใหด้เสรนภาพ มนันหมายถขงการโยนทสินี้งขด้อจทากนัดทยุกอยล่างเลย
หรสือ? (เรสือสามารถลล่องไปไดด้โดยปราศจากพวกมนันไหม?) แทนทนที่จะเปป็นเชล่นนนันี้น เราควรโอบรนับขด้อจทากนัดตล่างๆ
ไมล่ใชล่โยนพวกมนันทสินี้งไป มนันหมายถขงการททาสสิที่งทนที่เรารถูด้สกข อยากททาและการไมล่ททาสสิที่งทนที่เราไมล่รถูด้สกข อยากททางนันี้นหรสือ?
มนันหมายถขงวสินนัย มนันหมายถขงการททาสสิที่งนนันี้นทนที่เราไดด้ถถูกสรด้างมาใหด้กระททา สสิที่งนนันี้นคสืออะไรทนที่เราถถูกเรนยกใหด้มาสถูล่ คสือ
เราทนันี้งหลายทนเที่ ปป็นผถูด้หญสิงภายใตด้พระเจด้า?

15 พระเจจ้าไมมทรงวางกลับดลัก
เราทนันี้งหลายถถูกเรนยกใหด้เปป็นผถูด้หญสิง ขด้อเทจ็จจรสิงทนที่วล่าแมล่เปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งนนันี้นไมล่ไดด้ททาใหด้แมล่เปป็นครสิสเตนยนแบบทนที่
แตกตล่างออกไป แตล่ขด้อเทจ็จจรสิงทนที่วาล่ แมล่เปป็นครสิสเตนยนคนหนขที่งกจ็ททาใหด้แมล่เปป็นผถูด้หญสิงแบบทนที่แตกตล่างออกไป เพราะ
วล่าแมล่ไดด้ยอมรนับความคสิดของพระเจด้าเกนที่ยวกนับแมล่แลด้ว และทนันี้งชนวตสิ ของแมล่กจ็เปป็นเครสืที่องบถูชาทนที่แมล่ถวายคสืนแดล่
พระองครจากทยุกสสิที่งทนที่แมล่เปป็นและทยุกสสิที่งทนที่พระองครทรงอยากใหด้แมล่เปป็น
รถูธ เบเนดสิคทร หนขที่งในผถูด้หญสิงคนแรกๆทนที่ไดด้รนับการยอมรนับวล่าเปป็นนนักสนังคมศาสตรรชนันี้นนทาคนหนขที่ง ไดด้เขนยนไวด้ใน
วารสารของเธอในปปี 1912 วล่า:
ขจ้าพเจจ้าเหร็นวมาการเปป็นผยจ้หญถิงนลันั้นถมือวมาเปป็นเรมืที่องททที่เลวรจ้ายมากๆ มทมงกมุฎอยมางหนนที่งซนที่งบางททอาจคมุจ้มททที่จะแลก
– ความรลักททที่ยถิที่งใหญม, บจ้านททที่สงบสมุข, และลยกๆ (การสมรสททที่ไมมมทบมุตรของเธอกลับสแตนลทยย์ เบเนดถิคทย์จบลง
ดจ้วยการหยมารจ้าง) เราทมุกคนรยจ้วาม นลัที่นคมือทลันั้งหมดททที่คมุจ้มคมา และเราตจ้องตถิดปป้ายราคา แสดงสถินคจ้าของเราใน
ตลาดหากเรามทเงถิน หรมืออาชทพดจ้านการผลถิตสกาหรลับตลัวเราเองหากเราไมมมเท งถิน เราไมมมทเหตมุจยงใจททที่จะเตรทยม
ตลัวใหจ้พรจ้อมสกาหรลับ ‘งานชลัที่วชทวถิต’ ของการสอน, ของงานสลังคมสงเคราะหย์ – เรารยวจ้ มาเราจะตจ้องวางมลันลง
พรจ้อมกลับคกาสรรเสรถิญพระเจจ้าในความสกาเรร็จสยงสมุดของเรา เพมืที่อททที่จะมทครอบครลัวททที่มทความสมุขสกาหรลับชายททที่
ใชม และตลอดเวลานลันั้นในฉากหลลังแหมงความมทสตถิของเราเสทยงเตมือนนลันั้นกร็ดลังกจ้องวมาบางททชายททที่ใชมจะไมมมทวลัน
มาถนง ความรลักททที่ยถิที่งใหญมถยกมอบใหจ้แกมคนไมมกทที่คนเทมานลันั้น บางททงานแบบททที่ทกาฆมาเวลาชลัที่วคราวนทนั้อาจเปป็นงาน
ชลัที่วชทวถิตของเรากร็ไดจ้
คยุณเบเนดสิคทรไดด้แสดงออกอยล่างตรงไปตรงมาถขงสสิที่งทนที่ผถูด้หญสิงทนที่ททางานหลายพนันคนอาจรถูสด้ ขกอยล่างแนล่นอน แตล่ทกยุ
วนันนนนี้มนไมล่กนที่คนทนที่จะมนความกลด้าหาญทนที่จะยอมรนับความรถูสด้ ขกดนังกลล่าว เมสืที่อหญสิงทนที่ททางานนอกบด้านถถูกคสิดโดยคน
จทานวนมากวล่าเหนสือกวล่าผถูด้หญสิงทนที่อาชนพของเธอนนันี้นถถูกระบยุวล่าเปป็นเพนยง "แมล่บด้าน" งานใด ๆ ทนที่ตอด้ งททาตนันี้งแตล่เกด้าโมง
เชด้าถขงหด้าโมงเยจ็น ไมล่วาล่ จะซนี้ทาซาก จทาเจหรสือนล่าเบสืที่อขนาดไหน กจ็ถถูกยกระดนับโดยพวกเรนยกรด้องสสิทธสิสตรนใหด้ขขนี้นสถูล่
สถานะทนที่สถูงกวล่าการเปป็นภรรยาและแมล่ ราวกนับวล่างานของภรรยาและแมล่นนันี้นททาใหด้รถูด้สขกตที่ทาตด้อยมากกวล่า, นล่าเบสืที่อ
กวล่า, สรด้างสรรครนด้อยกวล่าและนล่าตสืที่นเตด้นนด้อยกวล่า หรสือเปปิดโอกาสใหด้ไดด้ใชด้จสินตนาการของตนัวเองนด้อยกวล่าการเปป็น
ทนายหรสือการใสล่ชสินี้นสล่วนตล่างๆในสายการประกอบ (จรสิงอยถูล่ทพนที่ วกเรนยกรด้องสสิทธสิสตรนมนักจะเลสือกเอางานทนที่มน
เกนยรตสิมากกวล่างานสายการประกอบมาเทนยบกนับงานบด้าน โดยไมล่สนใจขด้อเทจ็จจรสิงทนที่วาล่ ผถูด้หญสิงนด้อยคนนนักทนที่พวก
เขาอยากทนที่จะ "ปลดแอก" จะลงเอยในงานตล่างๆทนที่มนเกนยรตสิ)
เมสืที่อเรจ็ว ๆ นนนี้แมล่ไดด้พบประกาศในหนนังสสือพสิมพรเกนที่ยวกนับความคาดหวนังใหมล่ๆในงานสทาหรนับพวกผถูด้หญสิงทนที่เขด้ารล่วม
กองทนัพ พวกเธอไมล่ไดด้ถถูกจทากนัดใหด้เปป็นเลขานยุการหรสือพยาบาลหรสือผถูด้ชวล่ ยสทาหรนับผถูด้ชายอนกตล่อไป ในศถูนยรฝกฝึ ทหาร
อยล่างนด้อยหนขที่งแหล่งพวกเธอไดด้ถถูกยกระดนับใหด้บรรจยุรล่มชถูชนพแลด้ว บรรจยุรล่มชถูชพน เลยนะ!
แมล่กลนัววล่ามนันจะเปป็นกรณนของหญด้าขด้างบด้านเขนยวกวล่าหญด้าบด้านตนัวเอง พวกเธอกนคที่ นกนันเคยมนโอกาสแบบแฟรรๆทนที่
จะเปรนยบเทนยบ?

อยล่างไรกจ็ตามสทาหรนับผถูด้หญสิงทนที่เปป็นครสิสเตนยน ไมล่วล่าเธอจะแตล่งงานแลด้วหรสือเปป็นโสด กจ็มนการทรงเรนยกใหด้รนับใชด้
นสิตยสารขล่าวเมสืที่อเรจ็ว ๆ นนรนี้ ายงานหลนักสถูตรสทาหรนับผถูด้ใหญล่ทนที่ถถูกเสนอในหนัวขด้อ “พฤตสิกรรมแบบมนัที่นใจ” ซขที่งตามคทา
บรรยายเกนที่ยวกนับสถานการณรตนัวอยล่างตล่างๆ สยุดทด้ายแลด้วกจ็คสือหลนักสถูตรในความกนักขฬะ ยกตนัวอยล่างเชล่น บทเรนยน
หนขที่งไดด้สนนับสนยุนผถูด้หญสิงทนันี้งหลายใหด้หลยุดพด้นจาก “กนับดนักความกรยุณา” ในการตอบสนองตล่อบทความนนนี้ผถูด้อล่านทล่าน
หนขที่งเขนยนจดหมายไปวล่า “ฉนันไมล่สามารถเขด้าใจไดด้วาล่ ททาไมผถูด้หญสิงคนใดจะคนัดคด้านการเปป็นสล่วนหนขที่งของกนับดนัก
ความกรยุณา '- ความตด้องการทนจที่ ะรนับใชด้ผถูด้อสืที่นและใหด้ความอล่อนโยนและความกรยุณาตลอดเวลา สสิที่งทนที่สนังคมนนนี้
ตด้องการคสือ การใหด้ความสทาคนัญมากขขนี้นตล่อความตด้องการทนที่จะรนับใชด้ผถูด้อสืที่นและใหด้ความอล่อนโยน ความกรยุณา ความ
รล่วมมสือและความรนัก"
แตล่พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงวางกนับดนักเราเลย คล่อนขด้างตรงกนันขด้าม พระองครไดด้ทรงเรนยกเราไปสถูล่อสิสรภาพทนที่แทด้จรสิงและ
เตจ็มทนที่เทล่านนันี้น ผถูด้หญสิงทนที่นสิยามการปลดแอกของเธอวล่าเปป็นการททาสสิที่งทนที่เธออยากททา หรสือการไมล่ททาในสสิที่งทนที่เธอไมล่
อยากททา กจ็กทาลนังหลนกเลนที่ยงความรนับผสิดชอบเปป็นประการแรก การหลนกเลนที่ยงความรนับผสิดชอบเปป็นเครสืที่องหมายของ
ความไมล่เปป็นผถูด้ใหญล่ ดถูเหมสือนวล่าขบวนการปลดแอกผถูด้หญสิงมนลนักษณะเฉพาะตนัวคสือ ความไมล่เปป็นผถูด้ใหญล่นนนี้นนัที่นเอง
ขณะทนที่บอกตนัวพวกเธอเองวล่าพวกเธอไดด้มาไกลแลด้ว วล่าพวกเธอกทาลนังโตเปป็นสาวแลด้วจรสิงๆ พวกเธอไดด้ถอยกลนับ
ไปสถูล่ความเปป็นมนยุษยรแบบไมล่สมบถูรณร คสือความเปป็นมนยุษยรแบบทนที่ปฏสิเสธทนที่จะรนับรถูด้นนัยสทาคนัญอนันกวด้างใหญล่ของการ
แยกแยะความแตกตล่างทางเพศ (แมล่ไมล่ไดด้บอกวล่าพวกเธอมนักจะเพสิกเฉยการแยกแยะความแตกตล่างทางเพศนนันี้น
เองอยถูล่เสมอ แตล่วล่านนัยสทาคนัญของมนันหนนรอดพวกเธอไปไดด้อยล่างสสินี้นเชสิง) และผถูด้หญสิงทนที่เพสิกเฉยความจรสิงอนันเปป็นพสืนี้น
ฐานนนันี้นกจ็พลาดสสิที่งนนันี้นทนที่เธอไดด้ออกเดสินทางคด้นหาไปอยล่างนล่าขนัน โดยการปฏสิเสธทนที่จะดทาเนสินชนวสิตตามการทรงเรนยก
แหล่งความเปป็นผถูด้หญสิงอนันสมบถูรณรของเธอ เธอกลนับยอมรนับภาพการรตนถู ลด้อเลนยน, ความเปป็นคนแบบปลอมๆ

16 หลลักการททที่ดยขลัดแยจ้งกลัน
ลถูกกนับแมล่เคยรถูด้จนัก (ไมล่วาล่ จะรถูด้จกนั แบบเปป็นการสล่วนตนัวหรสือผล่านทางงานเขนยนของพวกเธอ) คสือผถูด้หญสิงโสดทนที่ยสิที่งใหญล่
บางคนทนที่มนชนวตสิ ทนที่บรสิบถูรณรและเกสิดผลมากเพราะพวกเธอเขด้าใจหลนักการฝฝ่ายวสิญญาณทนที่ดถูเหมสือนขนัดแยด้งกนัน : “ถด้า
เจด้าทยุล่มเทชนวตสิ ของเจด้าแกล่คนหสิว และใหด้ผถูด้ถถูกขล่มใจไดด้อสิที่มใจ แลด้วความสวล่างของเจด้าจะโผลล่ขขนี้นในความมสืด และ
ความมสืดคลยุด้มของเจด้าจะเปป็นเหมสือนเทนที่ยงวนัน และพระเยโฮวาหรจะนทาเจด้าอยถูล่เปป็นนสิตยร และใหด้จสิตใจเจด้าอสิที่มในฤดถู
แลด้ง และกระททาใหด้กระดถูกของเจด้าอด้วนพน และเจด้าจะเปป็นเหมสือนสวนทนที่มนนนี้ทารด เหมสือนนนี้ทาพยุ ทนที่นนี้ทาของมนันไมล่ขาด
และพวกเจด้าจะไดด้สรด้างสสิที่งปรนักหนักพนังโบราณขขนี้นใหมล่ เจด้าจะไดด้ซล่อมเสรสิมรากฐานของคนหลายชนัที่วอายยุมาแลด้วขขนี้น
เจด้าจะไดด้ชอสืที่ วล่า ‘เปป็นผถูด้ซล่อมกทาแพงทนที่พนัง ผถูด้ซล่อมแซมถนนใหด้คสืนคงเพสืที่อจะไดด้อาศนัยอยถู’ล่ "
แมล่คสิดวล่าคทาตอบสทาหรนับความแหด้งแลด้งของชนวสิตโสด หรสือของชนวตสิ ทนที่อาจเหจ็นแกล่ตนัวหรสือโดดเดนที่ยวอยถูล่ตรงนนนี้แหละ
แมล่ไดด้คด้นพบวล่ามนันเปป็นคทาตอบสทาหรนับภาวะซขมเศรด้าเชล่นกนัน ลถูกเองจะไดด้รบนั ความสวล่างโดยตด้องแลกกนับการทนที่ลถูก
ทยุล่มเทตนัวเอง (เทตนัวเองออก) เพสืที่อคนทนที่หสิวโหย ลถูกเองจะไดด้รบนั การชนทนี้ าง, การเตสิมเตจ็มความปรารถนาตล่างๆของ
ลถูก, และพละกทาลนังเมสืที่อลถูก “เทตนัวเองออก” เมสืที่อลถูกททาใหด้การตอบสนองความปรารถนาของผถูด้อสืที่นนนันี้นเปป็นความ
สนใจหลนักของลถูกเอง ลถูกเองจะเปป็นแหลล่งของความสดชสืที่น, ผถูด้กอล่ สรด้างขขนี้น, ผถูด้นทาไปสถูล่การรนักษาใหด้หายและการ
หยยุดพนักในยามทนที่สสิที่งตล่าง ๆ รอบตนัวลถูกดถูเหมสือนจะพนังทลายเสนยแลด้ว
เอมนที่ คารรไมเคสิลแหล่งอสินเดนยไมล่เคยแตล่งงาน ถขงแมด้วล่าจะมนคทาใบด้ลางๆในชนวประวนัตสิของเธอวล่าเธอตด้องตนัดสสินใจเลสือก
และมนันเปป็นสสิที่งทนที่เจจ็บปวดอยล่างยสิที่งสทาหรนับเธอทนที่จะแบกไมด้กางเขนซขที่งหมายถขงการทสินี้งชายคนหนขที่งตลอดไป แตล่ชนวตสิ
ของเธอเปป็นสวนทนที่มนนนี้ทารดสทาหรนับเดจ็กชาวอสินเดนยหลายรด้อยคนทนที่มาอยถูล่ภายใตด้การดถูแลของเธอและสทาหรนับหลาย
พนันคนเหลล่านนันี้นทนที่อล่านหนนังสสือตล่างๆของเธอ
แคทเธอรนน มอรรแกนแหล่งโคลอมเบนย ซขที่งเปป็นหญสิงมล่ายนนับตนันี้งแตล่ลถูกสาวสนที่คนของเธอยนังเลจ็กอยถูล่ ไดด้แสดงใหด้เราเหจ็น
โดยความเบสิกบานและอารมณรขนันของเธอ, โดยหนัวใจอนันอบอยุล่นโอบอด้อมอารนและพลนังงานอนันนล่าทขที่งของเธอ,
ความแขจ็งแกรล่งทนที่มาในการสละชนวตสิ เพสืที่อประโยชนรสยุขของผถูด้อสืที่นโดยแทด้ บด้านของเธอเตจ็มไปดด้วยผถูด้คนทนที่ตด้องการเธอ
เธอขนับรถปปิคอนัพไปทนัที่วเมสืองปาสโต โดยททาสสิที่งตล่าง ๆ ใหด้กนับผถูด้คนทนที่ไมล่สามารถททาเพสือที่ ตนัวเองไดด้ เธอไปทนที่ปฝ่าดงดสิบ
โดยขนที่ลล่อไปหรสือพายเรสือแคนถูหรสือเดสินเทด้าไปเพสืที่อปรนนสิบนัตสิผถูด้คนทนที่อยถูล่หล่างไกลจากแหลล่งความชล่วยเหลสืออสืที่น ๆ เธอ
มาหาเราตอนทนที่เธออยถูล่ในอเมรสิกาและปรนนสิบนัตสิเราถขงแมด้วล่าเธอจะไมล่รถูด้สกข ตนัววล่ากทาลนังปรนนสิบนัตสิอยถูล่กจ็ตาม บด้านของ
เราไดด้รนับพรและพวกเราเองไดด้รนับกทาลนังใจและการเสรสิมกทาลนังเพราะเธออยถูล่ทนที่นนที่ เธอเปป็นคนตลกเสมอและททาใหด้
พวกเราหนัวเราะนนี้ทาตาไหลตอนทนที่เธอเลนยนแบบตนัวละครหนขที่งในเรสืที่องเลล่าหนขที่ง แมล่มนักจะแซวเธอทนที่พดถู วล่า "ชนวสิตนนันี้น
สนันี้นเกสินไป” เมสืที่อแมล่อยากใหด้เธอททาอะไรบางอยล่างทนที่แมล่คดสิ วล่าเธอควรจะททา แตล่ความจรสิงกจ็คสือวล่า ชนวสิตนนันี้นสนันี้นเกสิน
กวล่าทนที่จะหล่วงใยเกนที่ยวกนับตนัวเธอเอง เธอไมล่เคยยยุล่งเกสินกวล่าทนจที่ ะหล่วงใยเกนที่ยวกนับพวกเราทนที่เหลสือเลย
ลถูกไมล่ตด้องใชด้ชนวตสิ โสด แตล่ชนวตสิ ของภรรยาผถูด้รนับใชด้จะใหด้ขอบเขตทนที่เพนยงพอทนที่จะพสิสจถู นรหลนักการนนันี้นทนที่ถถูกนทาเสนอใน
ถด้อยคทาของอสิสยาหร ลถูกจะตด้องเทตนัวเองออกเพสืที่อผถูทด้ นที่หสิวโหยและมนันจะถถูกถสือวล่าลถูกเปป็นบล่อนนี้ทาพยุทนที่จะไมล่ขาดนนี้ทาและ
จะมนบางครนันี้งทนลที่ ถูกเหนสืที่อยแลด้วกนับการเทออก แตล่พระเจด้าจะทรงอยถูล่เคนยงขด้างลถูกเสมอเพสืที่อเตสิมถด้วยของลถูกใหด้เตจ็ม
เพสืที่อทนที่ลถูกจะเทออกใหด้แกล่ผถูด้อสืที่นไดด้

คทาอธสิษฐาน: “ขอโปรดสอนขด้าพระองครทนันี้งหลาย องครพระผถูด้เปป็นเจด้าผถูด้ประเสรสิฐเจด้าขด้า ทนจที่ ะรนับใชด้พระองครตามทนที่
พระองครทรงสมควรไดด้รนับ; ทนจที่ ะใหด้และไมล่นนับตด้นทยุน; ทนจที่ ะตล่อสถูด้และไมล่ใสล่ใจบาดแผล; ทนที่จะททางานหนนักและไมล่
แสวงหาการพนักผล่อน; ทนจที่ ะ ใชด้แรงงานและไมล่รด้องขอรางวนัลใด ๆ นอกจากการไดด้รวถูด้ าล่ ขด้าพระองครทนันี้งหลายททา
ตามพระประสงครของพระองคร อธสิษฐานในพระนามพระเยซถูครสิสตรองครพระผถูด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองครทนันี้งหลาย”

17 ททที่เปป็นชายและททที่เปป็นหญถิง
พวกนนักปลดแอกของผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นอยากไดด้รนับการปลดแอกจากการเปป็นผถูด้หญสิงหรสือ? ไมล่อยากหรอก พวกเขา
จะพถูดวล่าพวกเขาอยากไดด้รนับการปลดแอกจากแบบแผนของสนังคมในสสิที่งทนที่ผถูด้หญสิงควรจะเปป็น ตามทนพที่ วกนนักทฤษฎน
ของพวกเขากลล่าว ไมล่มนความแตกตล่างเชสิงพสืนนี้ ฐานระหวล่างชายและหญสิง มนันเปป็นเรสืที่องของการปรนับสภาพเทล่านนันี้น
ขด้อเทจ็จจรสิงทนที่นล่าสนใจบางอยล่างไดด้รนับการเปปิดเผยโดยเหลล่านนักวสิทยาศาสตรรซขที่งพวกเรนยกรด้องสสิทธสิสตรนจะตด้อง
ปฏสิบนัตสิตล่ออยล่างระมนัดระวนังเพราะขด้อเทจ็จจรสิงเหลล่านนันี้นแสดงใหด้เหจ็นวล่ามนันไมล่ใชล่แคล่สนังคมทนที่กทาหนดวล่าทนันี้งสองเพศจะ
ประพฤตสิตวนั อยล่างไร มนเหตยุผลทางชนววสิทยาทนที่แขจ็งแกรล่ง (เรสืที่องของฮอรรโมน) วล่าททาไมผถูด้ชายจขงครอบงทาอยถูล่เสมอ
และจะยนังคงครอบงทาอยถูล่ตอล่ ไปในทยุกสนังคม ความคสิดเกนที่ยวกนับสนังคมทนที่ผถูด้หญสิงเปป็นใหญล่นนันี้นเปป็นเพนยงเรสืที่องทนที่คนแตล่ง
ขขนี้น แมล่ไดด้เรนยนรถูด้มาแลด้ว เพราะวล่าไมล่มนสนังคมแบบนนันี้นซขที่งมนหลนักฐานยสืนยนันเคยมนอยถูล่จรสิงเลย มนันดถูเหมสือนเปป็นเรสืที่อง
แปลกมสิใชล่หรสือทนที่วาล่ การทนที่เพศชายเปป็นใหญล่นนันี้นปรากฏอยถูล่ทวนัที่ ทยุกหนทยุกแหล่งมาโดยตลอดหากมนันเปป็นเพนยงการ
ปรนับสภาพทางสนังคมลด้วนๆ? เราคงคาดหวนังวล่าจะเหจ็นอยล่างนด้อยสนักสองสามตนัวอยล่างของสนังคมตล่างๆทนพที่ วกผถูด้หญสิง
(แทนทนที่จะเปป็นพวกผถูด้ชาย) เคยดทารงตทาแหนล่งเหลล่านนันี้นทนที่มนสถานะสถูงสยุด (การมนอยถูจล่ รสิงของเหลล่าราชสินนทคนที่ รองราชยร
ไมล่ไดด้พสสิ ถูจนรอะไรเลยเนสืที่องจากพวกเขามนตทาแหนล่งของพวกเขาโดยการสสืบทอด ไมล่ใชล่โดยการบรรลยุความสทาเรจ็จ,
การตนัดสสินใจเลสือก, หรสือการเลสือกตนันี้ง) มนันไมล่งล่ายกวล่าเยอะเลยหรสือทนที่จะเชสืที่อวล่าความรถูสด้ ขกเหลล่านนันี้นของผถูด้ชายและผถูด้
หญสิงทนันี้งหลายตลอดประวนัตสิศาสตรรนนันี้นมนความสนัมพนันธรโดยตรงกนับขด้อกทาหนดบางอยล่างซขที่งมนมาแตล่กทาเนสิด? สทาหรนับ
นนักวสิทยาศาสตรรคนหนขที่งคนใด ขด้อกทาหนดนนันี้นอาจเปป็นทางชนวภาพและ / หรสือทางอารมณร (การบอกเปป็นนนัยทนที่เลจ็ก
นด้อยทนที่สยุดทนวที่ ล่าอาจมนความแตกตล่างทางอารมณรเชล่นเดนยวกนับทางกายภาพระหวล่างผถูชด้ ายและผถูด้หญสิงกจ็เปป็นเรสืที่องนล่า
สยดสยองแลด้วสทาหรนับผถูด้หญสิงบางคน) แตล่สทาหรนับลถูกและแมล่ขด้อกทาหนดนนันี้นมนจยุดเรสิที่มตด้นยด้อนไปไกลมากกวล่านนันี้นอนก
พระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ทนที่ไดด้ททาใหด้เราแตกตล่าง และพระองครไดด้ทรงททาเชล่นนนันี้นอยล่างจงใจ การวสิจนัยทางวสิทยาศาสตรรเมสืที่อ
เรจ็ว ๆ นนนี้ใหด้ความกระจล่างแจด้ง และเหมสือนกนับทนที่เคยเกสิดขขนี้นมากล่อนแลด้ว มนันยสืนยนันความจรสิงโบราณซขที่งมนยุษยชาตสิ
ตระหนนักอยถูล่เสมอ พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างเพศชายและเพศหญสิง โดยทรงสรด้างผถูด้ชายเพสืที่อทนที่จะททาใหด้บางสสิที่งเกสิดขขนี้น , ทนที่
จะเปป็นผถูด้นทา, รสิเรสิที่มและปกครองและทรงสรด้างผถูด้หญสิงเพสืที่อทนที่จะตอบสนอง, ตสิดตาม, ปรนับตนัว, นบนอบเชสืที่อฟฟัง แมด้
หากวล่าเราจะยขดถสือทฤษฎนตด้นกทาเนสิดทนที่แตกตล่างกนัน โครงสรด้างทางกายภาพของผถูด้หญสิงกจ็จะบอกเราวล่าผถูด้หญสิงไดด้ถถูก
สรด้างมาเพสืที่อทนจที่ ะรนับ, ทนที่จะแบกรนับ, ทนที่จะปฏสิบนัตสิตามคทาแนะนทา, ทนที่จะเสรสิมใหด้สมบถูรณร, ทนที่จะบทารยุงเลนนี้ยง
เมสืที่อปปีทนที่แลด้วลถูกไดด้ตรวจสอบหลนักสถูตรหนขที่งในพระครสิสตธรรมซขที่งลถูกตด้องเขนยนรายงานฉบนับหนขที่งทนที่นสิยามความเปป็น
ผถูด้ชายและความเปป็นผถูด้หญสิง ชนันี้นเรนยนนนันี้นเหจ็นพด้องตรงกนันวล่านนที่เปป็นการบด้านทนที่ยากทนที่สดยุ ของภาคการศขกษานนันี้น แตล่
คนทนที่ใหด้นสิยามทนที่ใกลด้เคนยงมากทนที่สยุดคสือ เคธนที่ ครสิสตนนี้ ผถูด้ซขที่งเขนยนวล่า:
“การเนรมสิตสรด้างมนใจความหลนักขนันี้นพสืนี้นฐานอยล่างหนขที่งของมนันคสือ รถูปแบบของการปกครองและการนบนอบเชสืที่อ
ฟฟัง อทานาจและการเปป็นฝฝ่ายรนับ, ระดนับทนที่ลดลงและเพสิที่มขขนี้น, ความสามารถในการสรด้างขขนี้นและความสามารถใน
การรนับนนันี้นเปป็นเพนยงสล่วนหนขที่งของวสิธนตล่างๆทนที่พรรณนาถขงขนันี้วตรงขด้ามทนที่เปป็นคถูล่เหลล่านนนี้ ชาวจนนเรนยกพวกมนันวล่าหยสิน
และหยางและททาใหด้สนัญลนักษณรของศาสนาของพวกเขาเปป็นภาพแทนการมนปฏสิสนัมพนันธรของพวกเขา แมด้แตล่โลก

ทางกายภาพยนังมนรากฐานอยถูล่บนและถถูกยขดเขด้าไวด้ดด้วยกนันโดยแรงดขงดถูดทนที่เปป็นขนันี้วบวกและลบของอนยุภาคอะตอม
ตล่างๆเลย จนักรวาลแสดงใหด้เหจ็นถขงการแบล่งเปป็นคถูล่ของสสิที่งตรงขด้ามตล่างๆทนที่สอดประสานกนัน ...
เรารถูวด้ ล่าระเบนยบของการปกครองและการนบนอบเชสืที่อฟฟังนนนี้สสืบทอดมาจากลนักษณะเฉพาะของพระเจด้าเอง ภายใน
ตรนเอกานยุภาพนนันี้นมนทนันี้งสสิทธสิอทานาจทนที่ยยุตธสิ รรมและชอบธรรมของพระบสิดาและการยอมจทานนแบบเตจ็มพระทนัย
และเปปีปี่ยมดด้วยความชสืที่นบานของพระบยุตร จากการรวมเปป็นหนขที่งของพระบสิดาและพระบยุตรมนบยุคคลทนที่สามออกมา
นนัที่นคสือพระวสิญญาณบรสิสทยุ ธสิธิ์ พระองครไมล่ไดด้ทรงออกมาจากสองพระภาคแรกนนันี้นเหมสือนกนับเดจ็กทนที่เกสิดมาจาก
สนัมพนันธรรนักของผถูด้ชายและผถูด้หญสิงคถูล่หนขที่ง แตล่เปป็นบยุคคลของการสมรสหนขที่งตล่างหากทนที่ออกมาจากเนสืนี้อหนนังเดนยวนนันี้น
ซขที่งถถูกสรด้างขขนี้นจากการรวมกนันเปป็นหนขที่งของสองบยุคคลทนที่แยกจากกนัน
ตรงนนนี้ในภาพสะทด้อนของธรรมชาตสิของตรนเอกานยุภาพในสถาบนันของการสมรสคสือกยุญแจไขสถูล่นสิยามของความเปป็น
ผถูด้ชายและความเปป็นผถูด้หญสิง พระฉายของพระเจด้าไมล่สามารถถถูกสะทด้อนไดด้อยล่างสมบถูรณรหากปราศจากองคร
ประกอบเหลล่านนันี้น อนันไดด้แกล่การปกครอง, การนบนอบเชสืที่อฟฟัง, และการรวมเปป็นหนขที่ง”
มนการยกเวด้นอยล่างหนขที่งซขที่งแมล่เหจ็นวล่าเปป็นขนันี้นพสืนี้นฐานและคล่อนขด้างชวนสนับสนในการอภสิปราย "ของนนักเรนยกรด้อง
สสิทธสิสตรน" สล่วนใหญล่ - ความลด้มเหลวทนที่จะพถูดคยุยเกนที่ยวกนับความเปป็นผถูด้หญสิงในลนักษณะใดบด้างเลย บางทนอาจเปป็น
เพราะวล่าองครประกอบเหลล่านนันี้น อนันไดด้แกล่ การปกครอง, การนบนอบเชสืที่อฟฟัง, และการรวมกนันเปป็นหนขที่งเปป็นสล่วนทนที่
หลนกเลนที่ยงไมล่ไดด้ของความเปป็นผถูด้หญสิงนนันี้นเองและมนความสทาคนัญทนที่ยนัที่งยสืนและเปป็นสากลมากยสิที่งกวล่าความคสิดใด ๆ ทนที่
ถถูกวนัฒนธรรมกทาหนด เพสืที่อทนจที่ ะเขด้าใจเรสืที่องนนนี้ ทนที่ๆควรเรสิที่มตด้นเหจ็นไดด้ชนัดวล่าคสือ รล่างกายนนันี้นเอง
มนยุษยรประกอบดด้วยรล่างกาย, จสิตใจ, และวสิญญาณ คยุณหมอคนไหนกจ็ไดด้จะยสืนยนันผลกระทบทนที่จตสิ ใจอาจมนตล่อ
รล่างกายไดด้ จสิตแพทยรคนไหนกจ็ไดด้รวถูด้ าล่ ปฟัญหาตล่างๆทางจสิตวสิทยาของผถูด้ปฝ่วยของเขาอาจมนผลกระทบตล่างๆทาง
รล่างกายไดด้ ผถูด้รบนั ใชด้คนไหนกจ็ไดด้ยอมรนับวล่าสสิที่งทนที่ดถูเหมสือนจะเปป็นประเดจ็นฝฝ่ายวสิญญาณอาจกลายเปป็นมนมสิตสิตล่างๆทาง
รล่างกายและจสิตใจเชล่นกนัน ไมล่มนใครสามารถกทาหนดขอบเขตของจสิตใจ, รล่างกาย, และวสิญญาณ กระนนันี้นเรากจ็ถถูกขอ
ใหด้ทขกทนักเอาเองวล่าทยุกวนันนนนี้เพศสภาพซขที่งเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวทนที่ทรงพลนังมากทนที่สยุดและไมล่อาจปฏสิเสธไดด้ของ
มนยุษยรเปป็นเรสืที่องทางกายภาพลด้วนๆโดยไมล่มนนนัยสทาคนัญทางอภสิปรนัชญาใด ๆ (ซขที่งแนล่นอนวล่าไมล่เปป็นความจรสิง)
พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างตามลนักษณะพระฉายของพระองครซขที่งมนวสิญญาณ, จสิตใจและรล่างกาย และสสิที่งเหลล่านนนี้ถถูกรวม
เขด้าดด้วยกนันเพสืที่อททาใหด้เราเปป็นสสิที่งมนชนวสิตหนขที่ง พระคนัมภนรรบอกเราใหด้นทาทนันี้งหมด-รล่างกาย, จสิตใจ, วสิญญาณ – ใหด้อยถูล่
ภายใตด้ความเชสืที่อฟฟัง
ของลถูกคสือรล่างกายของผถูด้หญสิงคนหนขที่ง มนันบอกเปป็นนนัยถขงอะไร? มนความหมายทนที่มองไมล่เหจ็นในสนัญญาณตล่างๆทนที่
มองเหจ็นไดด้ของมนันไหม – ความนยุล่มนวล, ความอล่อนโยน, กระดถูกและโครงสรด้างกลด้ามเนสืนี้อทนที่มนนนี้ทาหนนักเบากวล่า,
หนด้าอก, มดลถูก? พวกมนันไมล่เกนที่ยวขด้องกนันเลยอยล่างสสินี้นเชสิงกนับสสิที่งทนที่ลถูกเองเปป็นอยล่างนนันี้นหรสือ? ตนัวตนของลถูกไมล่ไดด้ถถูก
ผถูกพนันอยล่างแนบชสิดกนับรถูปทรงทนที่เปป็นวนัตถยุเหลล่านนนี้หรสือ? ความคสิดเกนที่ยวกนับตนัวลถูก – วาเลอรนททาใหด้นขกถขง (ใหด้เรา
สมมตสิวาล่ ) "กทายทา" หรสือ "แหบหด้าว" ไหม? เราจะหลนกเลนที่ยงสสิที่งทนที่จนับตด้องไดด้ (หรสือสสิที่งทนที่เปป็นกายภาพ) ในการคด้นหา
การเขด้าใจความเปป็นบยุคคลไดด้อยล่างไร? มนความไมล่เปป็นจรสิงทนที่แปลกในคนเหลล่านนันี้นทนที่อยากททาเชล่นนนันี้น คสือความไมล่
เตจ็มใจทนจที่ ะจนัดการกนับขด้อเทจ็จจรสิงเหลล่านนันี้นทนที่ชนัดเจนทนที่สยุดของทนันี้งหมด

ผถูด้หญสิงปกตสิทยุกคนมนความพรด้อมทนที่จะเปป็นแมล่ แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่ผถูด้หญสิงทยุกคนในโลกถถูกลสิขสิตใหด้ใชด้งานอยุปกรณรทาง
กายภาพ แตล่แนล่นอนวล่าความเปป็นแมล่ในความหมายทนที่ลขกซขนี้งกวล่าเปป็นสาระสทาคนัญของความเปป็นผถูด้หญสิง รล่างกาย
ของผถูด้หญสิงปกตสิทยุกคนเตรนยมตนัวมนันเองซนี้ทา ๆ เพสืที่อทนจที่ ะรนับและเพสืที่อทนที่จะแบกรนับ ความเปป็นแมล่ตด้องอาศนัยการถวาย
ตนัว, การเสนยสละ, การทนทยุกขร มนันคสือการลงไปสถูล่ความตายเพสืที่อทนจที่ ะใหด้ชนวสิต, ซขที่งเปป็นภาพเปรนยบแบบมนยุษยรอนันยสิที่ง
ใหญล่ของหลนักการฝฝ่ายวสิญญาณอนันยสิที่งใหญล่ (เปาโลเขนยนไวด้วล่า “ความตายออกฤทธสิธิ์อยถูใล่ นเรา แตล่ชวน สิตอยถูใล่ นตนัวทล่าน
ทนันี้งหลาย”) ความเปป็นผถูด้หญสิงคสือการทรงเรนยกอยล่างหนขที่ง มนันเปป็นการทรงเรนยกอยล่างหนขที่งทนที่เราตอบสนองภายใตด้
พระเจด้า โดยทนที่เราดนใจหากมนันหมายถขงการคลอดลถูกจรสิงๆ, รถูสด้ ขกขอบคยุณเชล่นกนันสทาหรนับทยุกสสิที่งทนที่มนันหมายถขงใน
ความหมายทนที่กวด้างกวล่ามาก ทนวที่ ล่าในความหมายนนันี้นผถูด้หญสิงทยุกคน, ไมล่วาล่ จะแตล่งงานแลด้วหรสือยนังเปป็นโสดอยถูล่, มนลถูก
ดกหรสือเปป็นหมนัน, จะสามารถมนสล่วนรล่วมไดด้ – การตอบสนองแบบไมล่มนเงสืที่อนไขซขที่งมนแบบอยล่างยอดเยนที่ยมตลอดกาล
ในมารนยรหญสิงพรหมจารนผถูด้นนันี้น และความเตจ็มใจทนจที่ ะเขด้าสถูล่ความทยุกขรทรมาน, เพสืที่อทนจที่ ะรนับ, เพสืที่อทนจที่ ะแบก, เพสืที่อทนที่จะ
ใหด้ชนวตสิ , เพสืที่อทนจที่ ะเลนนี้ยงดถูและเพสืที่อทนที่จะดถูแลผถูด้อสืที่น พละกทาลนังทนที่จะตอบการทรงเรนยกนนนี้ถถูกมอบใหด้แกล่เราเมสืที่อเรามอง
ขขนี้นไปยนังความรนักนนันี้นทนที่ไดด้สรด้างเราขขนี้นมา โดยทนที่เราระลขกวล่ามนันคสือความรนักนนันี้นทนที่ไดด้จนสิ ตนาการเพศสภาพขขนี้นมา
เปป็นอนันดนับแรกหากกลล่าวในแงล่ตรงตนัวมากทนสที่ ยุด ทนไที่ ดด้ททาใหด้เราเปป็นผถูด้ชายจรสิงและผถูด้หญสิงจรสิงเมสืที่อเรสิที่มแรกนนันี้น เมสืที่อ
เราปฏสิบนัตสิตนใหด้สอดคลด้องกนับขด้อเรนยกรด้องตล่างๆของความรนักนนันี้น เรากจ็จะกลายเปป็นคนทนที่ถล่อมใจมากขขนี้น , พขที่งพา
มากขขนี้น – พขที่งพาพระองครและพขงที่ พากนันและกนันและ (แมล่กลด้าพถูดมนันไหมนะ?) วสิจตสิ รมากขขนี้นดด้วยซนี้ทา

18 จถิตใจนลันั้นมทลลักษณะแบบผยจ้หญถิง
มนันยนังคงเชด้าตรถูอล่ ยถูล่เลยตอนทนที่แมล่นนัที่งลงทนที่เครสืที่องพสิมพรดนดของแมล่แมด้วล่าแมล่ไดด้ขขนี้นไปทนที่ Coast Guard Station (สถานน
ยามชายฝฟัปี่ง) โดยขนที่จนักรยานของแมล่ไปและเหจ็นกระตล่ายสามสสิบเอจ็ดตนัวและกวางสองตนัวแลด้ว กระแสนนี้ทาลงตที่ทา พวก
นนักขยุดหอยกาบออกไปบนนาเกลสือทนที่อยถูล่ขด้ามทล่าเรสือไปพรด้อมกนับคราดของพวกเขา ลมทนพที่ นัดแรงของเมสืที่อวานไดด้
สงบลงแลด้วและทล่าเรสือกจ็สงบเงนยบ, อากาศนสิที่งและอบอยุล่น
สายลม, ภถูมสิอากาศ, และกระแสนนี้ทาททาใหด้พระวจนะของพระองครสทาเรจ็จ มนันเปป็นสสิที่งทนที่ททาใหด้ใจสงบและมนัที่นคงทนที่ไดด้รถูด้
วล่ามนคทาๆหนขที่งสทาหรนับเราเชล่นกนัน เพลงสดยุดน 144: 12 กลล่าววล่า “เพสืที่อบรรดาบยุตรสาวของขด้าพระองครทนันี้งหลายจะ
เปป็นเหมสือนเสาหนัวมยุม สลนักออกมาตามแบบพระราชวนัง” เสาหนัวมยุมตล่างๆคนี้ทาจยุนและรองรนับ นนที่คสือสถานทนที่ของผถูด้
หญสิง และเราทยุกคนจทาเปป็นตด้องรถูด้วล่าสถานทนที่ของเราคสืออะไรและจะตด้องถถูกวางไวด้ในนนันี้น คทาบนัญชาของพระเจด้าใหด้
เราอยถูล่ในทนทที่ นที่เราควรอยถูล่ เรารถูด้จกนั “ความเปป็นแบบสสิที่งทรงสรด้าง” ของเรา นนัที่นคสือการพขที่งพาของเรา หากมนคทาบนัญชา
ใดสทาหรนับเรา เรากจ็รวถูด้ ล่าเราไดด้รบนั การยอมรนับ เรารถูวด้ าล่ เราสอดประสานเขด้าในจนักรวาลของพระเจด้า เรารถูด้จกนั ความ
สนัมพนันธรของเราทนที่มนตล่อมนยุษยชาตสิทนที่เหลสือ, ทนที่มนตล่อครอบครนัว, และทนที่มนตล่อสามนหากเรามนสามนสนักคน แมล่เชสืที่อวล่าความ
ถล่อมใจคสือการยอมรนับสถานทนที่นนันี้น พระคนัมภนรบร อกเราวล่าโมเสสเปป็น “คนทนที่ถล่อมใจมาก” แมล่ไมล่คสิดวล่าเขาเปป็นคนทนที่
ถล่อมใจในความหมายทนที่ผถูด้คนนสิยมกนันเลยสนักนสิด – เหนนยมอาย, ปฏสิเสธตนัวเอง, ไรด้สนสนัน นนัที่นไมล่ไดด้ใกลด้เคนยงเลย แตล่
การเปป็นคนถล่อมใจคสือการตนคาล่ สถานทนที่ของตนอยล่างมนสตสิและเหมาะสมในแผนการของสสิที่งตล่าง ๆ มนันคสือสทานขกรนับรถูด้
ในเรสืที่องของสนัดสล่วน
เหมสือนกนับทนที่เสาหนัวมยุมถถูกตนัดและขขนี้นรถูปใหด้พอดนกนับสถานทนที่เฉพาะและแบกรนับนนี้ทาหนนักตามทนที่กทาหนด มนันกจ็เปป็น
เพราะการตนัดและการขขนี้นรถูปนนัที่นเองทนที่เสาหนัวมยุมนนันี้นถถูกททาใหด้แตกตล่างและถถูกจทากนัด มนันคสือการททาใหด้เกสิดความแตก
ตล่างและการสรด้างขด้อจทากนัดนนันี้นเองทนที่เสาหนัวมยุมนนันี้นมนเสนอใหด้ มนันกจ็เปป็นแบบนนันี้นกนับเราดด้วย เราถถูกตนัดใหด้มนขนาดและ
รถูปรล่างทนที่เจาะจงเพสืที่อเตสิมเตจ็มหนด้าทนที่บางอยล่าง มนันตด้องเปป็นแบบนนนี้และไมล่ใชล่แบบนนันี้น มนันเปป็นขด้อเสนอของผถูด้หญสิงคน
หนขที่ง ไมล่ใชล่ของผถูด้ชายคนหนขที่ง ทนที่เราตด้องใหด้
มารนยรเปป็นแมล่แบบของการเสนยสละตนเองของมนยุษยร เมสืที่อถถูกบอกถขงสสิทธสิพสิเศษอนันยอดเยนที่ยมซขที่งจะตกเปป็นของเธอ
ในฐานะเปป็นมารดาขององครผถูด้สถูงสยุด การตอบสนองของเธอคสือการยอมรนับแบบสสินี้นสยุดใจ “ดถูเถสิด ขด้าพเจด้าเปป็น
หญสิงคนใชด้ขององครพระผถูด้เปป็นเจด้า ขอใหด้บนังเกสิดแกล่ขด้าพเจด้าตามคทาของทล่านเถสิด” เธออาจลนังเลใจเพราะเธอไมล่
อยากใชด้ชนวตสิ โดยเปป็นทนที่รถูด้จนักในฐานะเปป็นแมล่ของใครบางคนเทล่านนันี้นกจ็ไดด้ เธออาจจะมนความฝฟันตล่างๆของเธอเองทนที่
อยากททาใหด้กลายเปป็นจรสิงกจ็ไดด้ แตล่เธอกจ็นด้อมรนับนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้าในทนันทน คทากลล่าว “ขอใหด้บนังเกสิดแกล่
ขด้าพเจด้า” ของเธอนนันี้นควรเปป็นคทาตอบของชายหรสือหญสิงทยุกคนทนที่มนตล่อนนี้ทาพระทนัยนนันี้นและในแงล่นนนี้เองทนที่จสิตใจและค
รสิสตจนักรไดด้ถถูกมองเหจ็นมาตลอดประวนัตสิศาสตรรครสิสเตนยนในฐานะเปป็นเพศหญสิงตล่อพระพนักตรรพระเจด้า ดด้วยวล่ามนัน
เปป็นธรรมชาตสิของผถูด้หญสิงทนที่จะนบนอบเชสืที่อฟฟัง

19 การนบนอบเชมืที่อฟฟังเปป็นตลัวฉมุดรลันั้งหรมือ?
ผถูด้หญสิงทนที่อล่อนนด้อมไมล่ททาอะไรอยล่างอสืที่นเลยนอกจากนบนอบเชสืที่อฟฟังหรสือ? มนันเลวรด้ายเกสินไปทนที่ประเดจ็นโตด้แยด้งตล่างๆ
ทนที่ถถูกยกขขนี้นมาโดยคนเหลล่านนันี้นทนที่ถถูกเรนยกวล่าเหลล่านนักปลดแอกไดด้นทาไปสถูล่การสรด้างคถูตล่ รงขด้ามแบบผสิด ๆ มนันเปป็น
ยยุทธวสิธนทางการเมสืองทนที่เกล่าแกล่และดถูเหมสือนวล่าในตอนแรกจะสรด้างความเขด้มแขจ็งใหด้กนับฝฝ่ายหนขที่งทนที่ตล่อสถูด้กนับอนกฝฝ่าย
แตล่ทด้ายทนสที่ ยุดมนันเปป็นการททาลายตนัวเอง ไปรษณนยรเพสิที่งมาสล่ง โดยนทาจดหมายฉบนับหนขที่งมาทนที่ใหด้ภาพประกอบของ
ความสนับสนนนนี้
ลถูกกจ็อยถูล่ดวด้ ยตอนทนที่แมล่ไปบรรยายเมสืที่อเรจ็วๆนนนี้ใหด้แกล่สมาคมนนักศขกษาเกนยรตสินสิยมในวสิทยาลนัยของลถูกเกนที่ยวกนับ "มยุม
มองของครสิสเตนยนเกนที่ยวกนับการปลดแอก" วสิทยาลนัยไดด้สล่งตล่อคทาประทด้วงของศสิษยรเกล่าหญสิงคนหนขที่งมาใหด้แมล่:
“การเชสืนี้อเชสิญวสิทยากรทล่านหนขที่งใหด้มาบอกผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นทนที่เพสิที่งไดด้รนับเลสือกใหด้เปป็นผถูด้มนความสามารถทางวสิชาการ
มากทนสที่ ยุดในทนันี้งชนันี้นเรนยนทนที่จบการศขกษาวล่าการบรรลยุเปฝ้าหมายสถูงสยุดของพวกเธอนนันี้นจะถถูกพบในการยอมอยถูล่ใตด้
บนังคนับของผถูด้ชายคนหนขที่งในการสมรสเปป็นเรสืที่องเหลสือเชสืที่อในยยุคนนนี้สมนัยนนนี้ มนันคงจะเปป็นเรสืที่องทนที่ไมล่อาจคสิดไดด้เมสืที่อหนขที่ง
รด้อยปปีกล่อนดด้วยซนี้ทา! เหตยุใดวสิทยาลนัยนนนี้จขงใหด้ความรถูด้แกล่ผถูด้หญสิงทนันี้งหลายหากอาชนพหลนักของพวกเธอคสือการเปป็นแมล่ ?
ผถูด้หญสิงทนที่เฉลนยวฉลาดในโลกครสิสเตนยนประสบความยากลทาบากมากพอแลด้วโดยทนที่ยนังไมล่ถถูกซนี้ทาเตสิม พวกเธอ
ตด้องการกทาลนังใจไมล่ใชล่การฉยุดรนังนี้ โดยสล่วนตนัวแลด้วดสิฉนันไดด้พบวล่าความสทาเรจ็จทนที่แทด้จรสิงตล่างๆ(ของวสิทยากร) เปป็นแรง
บนันดาลใจของจรสิงเสมอ แตล่เมสืที่อโวหารของเธอขนัดแยด้งกนันอยล่างสสินี้นเชสิงกนับความสทาเรจ็จนนันี้น เธอกจ็ททาตนัวเปป็นแบบ
อยล่างทนที่คลยุมเครสืออยล่างดนทนที่สยุดสทาหรนับพวกเราทนที่ไดด้เดสินทางไปบนถนนสายนนันี้นแลด้ว [sic] สทาหรนับบนัณฑสิตวสิทยาลนัยทนที่
เพสิที่งเรสิที่มเดสินทางบนถนนสายนนันี้น เธออาจชวนสนับสนอยล่างรด้ายแรง "
ผถูด้เขนยนจดหมายฉบนับนนนี้ไดด้ระงนับการบรสิจาคเงสินสนนับสนยุนประจทาปปีตามปกตสิของเธอเพสืที่อเปป็นการประทด้วงและเสรสิม
วล่าเธอรถูด้สขกวล่าการตนัดสสินใจเลสือกวสิทยากรทล่านหนขที่งนนันี้น “ไมล่เหมาะสมอยล่างยสิที่ง”
แมล่ไมล่เคยคสิดมากล่อนเลยวล่าตนัวเองเปป็น "แบบอยล่างทนที่คลยุมเครสือ" แมล่เดาวล่าแมล่ไมล่เคยคสิดวล่าตนัวเองเปป็นแบบอยล่างใน
แงล่ใด ๆ เลย โวหารของแมล่ขนัดแยด้งกนับความสทาเรจ็จตล่างๆของแมล่หรสือ? มนสสิที่งใดบด้างหรสือในสสิที่งทนที่แมล่พถูดทนฉที่ ยุดรนันี้ง “ผถูด้
หญสิงทนันี้งหลายทนที่เฉลนยวฉลาดในโลกครสิสเตนยน”?
แมล่พยายามคสิดตรขกตรองขด้อกลล่าวหาเหลล่านนนี้แลด้ว แมล่คสิดวล่าแมล่เปป็น "แบบอยล่างทนที่คลยุมเครสือ" คนหนขที่งถด้าคยุณแมล่คน
หนขที่งไมล่ควรแตล่งหนนังสสือ หรสือถด้าภรรยาคนหนขที่งทนที่นอบนด้อมจะไมล่มนทางถถูกขอใหด้ไปพถูดบนเวทนวสิทยาลนัย หรสือถด้าไมล่มน
บนัณฑสิตวสิทยาลนัยคนใดควรทนที่จะรนักงานบด้าน
มนันเปป็นโวหารของแมล่ หรสือมนันเปป็นโวหารของสยุภาพสตรนทล่านนนนี้เอง (ทนที่ไดด้เขนยนและพถูดเกนที่ยวกนับความเทล่าเทนยมกนัน
ของทนันี้งสองเพศ) ซขที่งขนัดแยด้งกนับ "ความสทาเรจ็จตล่างๆ" ของแมล่? ถด้าแมล่เคยกลล่าววล่าความสทาเรจ็จสถูงสยุดของผถูด้หญสิงคน
หนขที่งจะถถูกพบในการทนเที่ ธอยอมอยถูล่ใตด้บนังคนับของผถูด้ชายคนหนขที่งในการสมรส แนล่นอนวล่าแมล่กจ็หมายถขงผถูด้หญสิงคนทนที่
พระเจด้าไดด้ประทานของขวนัญแหล่งการสมรสแกล่เธอ ความสทาเรจ็จสถูงสยุดของเธอจะถถูกพบในความเชสืที่อฟฟังตล่อการ
ทรงเรนยกนนันี้น แมล่ซขที่งมนของประทานเชล่นนนันี้นแลด้วรวมทนันี้งของประทานในการเปป็นแมล่ของลถูกดด้วย ไมล่มนความยาก
ลทาบากอะไรเลยในการกลล่าววล่าความรถูสด้ ขกทนที่ลนี้ทาลขกทนที่สดยุ ของแมล่เกนที่ยวกนับ “ความสทาเรจ็จ” นนัที่นคสือความชสืที่นบานแบบ
มนยุษยรทนที่สถูงสยุดของแมล่ ถถูกพบแลด้วในการเปป็นภรรยาและมารดา

นนที่ไมล่ใชล่การปฏสิเสธหรสือดถูถถูกของประทานอสืที่น ๆ ทนที่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้ แมล่ไดด้รบนั การทรงเรนยกใหด้เปป็นมสิชชนันนารน
และใหด้แตล่งหนนังสสือ แตล่แนล่นอนวล่าไมล่มนสสิที่งใดทนที่เขด้ากนันไมล่ไดด้กนับงานทนันี้งสองนนันี้น และการยอมรนับขด้อเทจ็จจรสิงพสืนี้นฐานทนที่
วล่าผถูด้หญสิงไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นเพสืที่อผถูด้ชาย นนัที่นไมล่ใชล่ความคสิดของแมล่เลย ถขงอยล่างไรแลด้ว – แมล่ไดด้รนับความคสิดทนันี้งหมดนนันี้น
มาจากพระคนัมภนรร!
ผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่ “เฉลนยวฉลาด” ทนรที่ ถูด้สขกวล่าตนถถูกฉยุดรนันี้งโดยสสิที่งทนที่แมล่พดถู กจ็ยนังไมล่เขด้าใจความหมายตามพระคนัมภนรร
ของอสิสรภาพ การรนับใชด้พระเจด้าคสือ ตามทนที่หนนังสสือคทาอธสิษฐานของเรากลล่าว “อสิสรภาพทนที่สมบถูรณรแบบ”
ความคสิดของสยุภาพสตรนทล่านนนันี้นทนที่วาล่ คยุณแมล่ทนันี้งหลายไมล่จทาเปป็นตด้องเรนยนวสิทยาลนัยกจ็ททาใหด้แมล่ประหลาดใจจนตอบ
ไมล่ถถูก เธอถามวล่าวสิทยาลนัยของลถูกใหด้การศขกษาแกล่พวกผถูด้หญสิงไปททาไม? แนล่นอนวล่ามนันคสือการนทาออกมาใชด้ (ความ
หมายตามรากคทาของคทาวล่า ใหด้การศขกษา) คสือใชด้ของประทานเหลล่านนันี้นทนที่พระเจด้าประทานใหด้ ไมล่วาล่ ของประทาน
เหลล่านนันี้นจะเปป็นอะไรกจ็ตาม แนล่นอนวล่าแมล่ไมล่ไดด้สล่งลถูกไปเรนยนทนที่วสิทยาลนัยบนสมมตสิฐานทนที่วาล่ ลถูกจะไมล่แตล่งงาน แมล่
เชสืที่อวล่าการศขกษาแบบเสรนของครสิสเตนยนจะททาใหด้ลถูกเปป็นภรรยาและแมล่ทนที่ดนขขนี้น ถด้านนัที่นเปป็นนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้า
สทาหรนับลถูก ถด้าลถูกไดด้รบนั การทรงเรนยกใหด้เปป็นคนเกจ็บภาษนหรสือนนักปรนัชญา แมล่กจ็นล่าจะอยากใหด้ลถูกไดด้รนับการศขกษา
แบบนนันี้นเชล่นเดนยวกนัน

20 คกาถาม
มนันเปป็นหนทางไกลตนันี้งแตล่การรนับรถูด้พระวาทะนสิรนันดรรผถูด้ทนที่ตรนัสและผถูด้ทนที่เราอาศนัยอยถูล่ภายใตด้ ไปถขงลสิขสิตชนวสิตทนที่เฉพาะ
เจาะจงทนที่ลถูกเองในฐานะเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งถถูกเรนยกใหด้ไปถขง กระนนันี้นพระเจด้าผถูด้ทรงควบคยุมกาแลคซนทนที่หมยุนวนและ
ผถูด้ทนที่ตรนัสกล่อนการวางรากฐานของโลกนนันี้นจะตด้องเปป็นพระเจด้าผถูด้ทรงกยุมสภาพการณรแวดลด้อมทนที่เลจ็กทนที่สดยุ แหล่งชนวสิต
ของลถูกไวด้ในพระหนัตถรของพระองคร เราถถูกหด้อมลด้อมอยถูล่ทยุกดด้านโดยผถูด้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์ “ความเมตตาอนันอล่อนโยน
ของพระองครอยถูล่เหนสือพระราชกสิจทนันี้งสสินี้นของพระองคร”, “ความรนักทนที่มนัที่นคงลด้อมรอบผถูด้ทนที่วางใจในองครพระผถูด้เปป็น
เจด้า” และ “พระกรนสิรนันดรรรองรนับอยถูล่ขด้างใตด้” ทนันี้งอยถูล่เหนสือ, อยถูรล่ อบ, ขด้างใตด้ เราถถูกลด้อมรอบอยถูล่ทยุกดด้าน ลถูกคสิดวล่า
จะมนสถานทนที่ๆปลอดภนัยกวล่านนนี้อนกหรสือ? กระนนันี้นพระเจด้ากจ็ไมล่ทรงขสืนใจเราใหด้ททาตามนนี้ทาพระทนัยของพระองคร
พระองครทรงใหด้เราตนัดสสินใจเลสือกอยล่างอสิสระ และในอสิสรภาพนนนี้เองทนที่ลถูกและวอลทรไดด้เลสือกทนที่จะแตล่งงาน ลถูกไดด้
ตอบคทาถามเหลล่านนันี้นทนที่แมล่ถามลถูกแลด้วเมสืที่อหนขที่งปปีกล่อนตอนทนที่ลถูกกทาลนังพยายามทนที่จะใหด้นสิยามและแยกแยะความ
รถูด้สขกตล่างๆของลถูก (พวกมนันคล่อนขด้างชนัดเจนในสายตาของแมล่แลด้วตอนทนที่แมล่เหจ็นใบหนด้าทนที่เปลล่งประกายของลถูก
ขณะทนที่ลถูกวสิที่งมาทนที่รถจากทนที่ททาการไปรษณนยร โดยโบกจดหมายฉบนับหนขที่งทนที่เขาสล่งมา)
นนที่คสือคทาถามเหลล่านนันี้น:
1. นนที่คสือผถูด้ชายทนที่ลถูกอยากใชด้ชวน สิตทนเที่ หลสือดด้วยหรสือไมล่? นนัที่นคสือทยุกวนันของทยุกสนัปดาหรของทยุกเดสือนของทยุกปปีนนับจากนนนี้
จนกวล่าลถูกหรสือเขาเสนยชนวสิต
2. เขาเปป็นคนตรงเวลาหรสือชด้าจนตสิดเปป็นนสิสนัย? มนระเบนยบหรสือไมล่มนระเบนยบ? ชอบอล่านหนนังสสือหรสือชอบดถูทวน น?
ชอบใชด้ชนวตสิ กลางแจด้งหรสือชอบอยถูล่แตล่ในบด้าน?
3. เขาชอบครอบครนัวของลถูกหรสือไมล่? ปฏสิบนัตสิกนับลถูกในแบบทนที่ลถูกคสิดวล่าผถูด้หญสิงคนหนขที่งควรไดด้รนับการปฏสิบนัตสิหรสือ
ไมล่? มนเพสืที่อนผถูด้ชายไหม? มนการศขกษาแบบเดนยวกนันกนับลถูกโดยประมาณไหม? ชอบอาหารประเภททนที่ลถูกชอบททา
ไหม? มาจากบด้านทนที่คลด้ายกนับของลถูกไหม? ชอบเพสืที่อนๆของลถูกไหม? ชอบใหด้ความบนันเทสิง และลถูกจะภถูมสิใจไหมทนที่
ไดด้เขาเปป็นเจด้าภาพซขที่งนนัที่งอยถูล่ทนที่หนัวโตตุ๊ะอนกดด้าน? หนัวเราะกนับมยุขตลกแบบเดนยวกนันไหม?
4. ลถูกทนันี้งคถูล่เหจ็นพด้องตรงกนันเรสืที่องเพศไหม? พล่อตาแมล่ยาย? การมนลถูกและการฝฝึกอบรมพวกเขา? เงสินทอง? บทบาท
ของแตล่ละคนในบด้าน?
ลถูกไดด้เผชสิญหนด้ากนับคทาถามเหลล่านนนี้ทนันี้งหมดแลด้วและประเดจ็นสทาคนัญตล่างๆทนที่เปป็นขด้อกนังวลทนที่คทาถามเหลล่านนนี้ชนนี้ไป แมล่
ขอรนับประกนันลถูกวล่าแมล่ไดด้รจถูด้ นักคถูล่รนักทนที่มคน วามสยุขหลายคถูล่ซขที่งฝฝ่ายหนขที่งเปป็นคนชอบอยถูล่แตล่ในบด้านและอนกฝฝ่ายเปป็นคน
ชอบใชด้ชนวตสิ กลางแจด้ง หรสือฝฝ่ายหนขที่งเปป็นคนตรงตล่อเวลาและอนกฝฝ่ายมาสายตลอด แตล่มนันตด้องอาศนัยพระคยุณเปป็น
พสิเศษ และจะเปป็นการดนเชล่นกนันทนที่ลถูกจะพสิจารณาลล่วงหนด้าวล่ามนันจะคยุด้มคล่าหรสือไมล่ ในเวลาตล่อมาเมสืที่อลถูกตด้องเผชสิญ
หนด้ากนับมนัน จงเตสือนตนัวเองวล่ามนันคยุด้มคล่า!
ลถูกรถูวด้ ล่าแมล่ไมล่ไดด้ยสืนกรานวล่าทยุกคทาถามภายใตด้ขด้อ (3) ตด้องถถูกตอบวล่าใชล่หากลถูกอยากใหด้ชนวตสิ สมรสของลถูกประสบ
ความสทาเรจ็จ และแนล่นอนวล่าการเหจ็นพด้องตรงกนันในเรสืที่องตล่างๆของขด้อ (4) สามารถททาไดด้ในหลนักการเทล่านนันี้น
จนกวล่าลถูกจะมนโอกาสไดด้ปรนับปรยุงแกด้ไขเรสืที่องเหลล่านนันี้นในฐานะสามนและภรรยา ไมล่มนสล่วนทนที่เปป็นแบบฝฝึกหนัดสทาหรนับ
เรสืที่องเหลล่านนนี้ หลนักการพสืนี้นฐานตล่างๆทนที่ลกข ซขนี้งจะเปป็นตนัวกทาหนดการฝฝึกอบรมเดจ็กและวสิธนทนที่ลถูกปฏสิบนัตสิกนับพล่อตา

แมล่ยายของลถูก มนันเปป็นรากฐานของชนวตสิ ลถูก ทนันทนทนที่พวกลถูกเรสิที่มพถูดคยุยสสิที่งเหลล่านนนี้ในรายการนนนี้ ลถูกทนันี้งคถูล่กจ็จะเรสิที่มคยุย
กนันเรสืที่องศาสนาเพราะวล่า “ปฟัญหาทนันี้งหมดของเราคสือปฟัญหาดด้านศาสนศาสตรร”
ลถูกทนันี้งสองจะเหจ็นพด้องตรงกนันเรสืที่องเพศไดด้ยนังไงถด้าพวกลถูกไมล่เหจ็นพด้องตรงกนันเรสืที่องศนลธรรม? หากศนลธรรมเปป็นเพนยง
เรสืที่องของรสนสิยมหรสือขนันตสิธรรมชยุมชน รากฐานของมนันกจ็เปลนที่ยนไปเรสืที่อย ๆ ถด้ามนันมนพระวจนะเปป็นรากฐานของมนัน
มนันกจ็ไมล่อาจสนัที่นคลอนไดด้
พวกลถูกจะเหจ็นพด้องตรงกนันเรสืที่องพล่อตาแมล่ยายไดด้ยนังไงถด้าลถูกทนันี้งคถูล่ไมล่คยุด้นเคยกนับกฎของความรนักใน 1 โครสินธร 13?
การจะมนลถูกหรสือไมล่และจะมนเมสืที่อไหรล่และจะฝฝึกฝนพวกเขาอยล่างไรกจ็เปป็นการตนัดสสินใจตล่างๆทนที่ตอด้ งกระททาภายใตด้
พระเจด้า
วสิธทน นที่พวกลถูกจนัดการกนับเงสินของตนัวเองนนันี้นจะขขนี้นอยถูล่กนับวล่าเงสินนนันี้นเปป็นของผถูด้ใดเปป็นอนันดนับแรก (ของพระเจด้าหรสือของ
พวกลถูก?) และสสิที่งทนที่สทาคนัญสทาหรนับพวกลถูก
มนันคสือการมนพนันธะรล่วมกนันตล่อความเชสืที่อแบบเดนยวกนันทนที่เปป็นพสืนี้นฐานอนันมนัที่นคงหนขที่งเดนยวสทาหรนับชนวสิตคถูล่ทนที่ยนัที่งยสืน ใน
การสมรสหรสือในสนัมพนันธภาพอสืที่นใดกจ็ตาม อะไรทนที่นด้อยกวล่านนันี้นจะไมล่ผล่านบททดสอบของการดทาเนสินชนวสิต

21 ทางเลมือกคมือขจ้อจกากลัด
จดหมายฉบนับลล่าสยุดของลถูกทนที่เขนยนถขงแมล่หลนังจากวอลทรทสินี้งลถูกไปแลด้วกลล่าววล่า “โอด้แมล่คะ มนันดนขขนี้นเรสืที่อย ๆเลยคล่ะ !”
ลถูกพถูดถขงสนันตสิสยุขและความพขงพอใจทนที่ลกถู รถูด้เมสืที่อลถูกอยถูล่กนับเขา เราเชสืที่อไดด้วาล่ พระเจด้าทรงตอบคทาอธสิษฐานของเรา
แลด้ว – คทาอธสิษฐานของแมล่ซขที่งเปป็นการยสืนนานหลายปปีทนที่วาล่ “ขอทรงโปรดกนันเธอไวด้จากและสทาหรนับชายคนทนที่เธอ
จะแตล่งงานดด้วยเถสิด” (จากนนันี้นหมายถขงจนกระทนัที่งถขงเวลาทนพที่ ระองครทรงเลสือกไวด้ เพสืที่อทนที่ลถูกจะไมล่รนบนทาหนด้าพระ
ประสงครของพระองคร) - และคทาอธสิษฐานของลถูกทนที่ขอใหด้ไดด้รนับการทรงนทาไปสถูล่ชายทนพที่ ระองครทรงเลสือก
ดนังนนันี้นลถูกจขงสวมแหวนของเขา เทอรรทถูเลนยนอด้างอสิงถขงธรรมเนนยมโบราณของการสวมแหวนทองบนนสินี้วนางเพราะ
เชสืที่อกนันวล่าหลอดเลสือดดทาวสิที่งจากนสินี้วนนันี้นตรงไปสถูล่หนัวใจ ในอดนตผถูด้หญสิงไดด้รบนั อนยุญาตใหด้สวมทองคทาเพนยงตรงนนันี้นทนที่
เดนยวเพสืที่อเปป็นคทาสนัญญาแหล่งการสมรส ในพสิธนแตล่งงานสมนัยยยุคกลางแหวนแตล่งงานถถูกวางบนนสินี้วหนัวแมล่มสือเปป็น
อนันดนับแรก “ในนามของพระบสิดา” จากนนันี้นบนนสินี้วชนนี้ “ในนามของพระบยุตร” บนนสินี้วกลาง “ในนามของพระ
วสิญญาณบรสิสยุทธสิธิ์” และจขงสวมนสินี้วนางพรด้อมกนับคทาวล่าเอเมน
เมสืที่อแหวนแตล่งงานถถูกสวมบนนสินี้วของลถูก ลถูกกจ็จะปปิดผนขกการตนัดสสินใจเลสือกของลถูกในทนที่สดยุ มนันคสือผถูด้ชายคนนนนี้และ
คนนนนี้คนเดนยวทนที่ลถูกไดด้เลสือกตราบใดทนที่ลถูกทนันี้งสองจะมนชนวตสิ อยถูล่ " มนการปรนับปรยุงและการดด้นสดมากมายในงาน
แตล่งงานสมนัยใหมล่ โดยบางสสิที่งเหลล่านนันี้นถถูกสรด้างขขนี้นในความเชสืที่อทนที่วาล่ ถด้อยคทาทนที่เขนยนโดยเจด้าสาวและเจด้าบล่าวนนันี้นเปป็น
สสิที่งทนที่โดยขด้อเทจ็จจรสิงนนันี้นเองเปป็นทนที่ตด้องการมากกวล่าถด้อยคทาเกล่าแกล่ทนที่เขนยนโดยใครสนักคนทนที่รวถูด้ สิธกน ารเขนยน เพราะพวก
เขา “จรสิงใจ” หรสือ “เปปีปี่ยมดด้วยความหมาย” หรสือ “ ซสืที่อสนัตยร” มากกวล่า ราวกนับวล่าการทวนซนี้ทาถด้อยคทาของผถูด้อสืที่น
ซขที่งนล่าจะเปป็นคทาพถูดทนที่ชดนั เจนกวล่าและสวยงามกวล่าทนพที่ วกเราสล่วนใหญล่จะเขนยนขขนี้นมาไดด้ ไมล่มทน างทนที่จะซสืที่อตรงไดด้ ใน
อนันหนขที่งของการดด้นสดเหลล่านนนี้วลนนนันี้นถถูกเปลนที่ยนจาก “ตราบใดทนพที่ วกคยุณทนันี้งคถูล่ยนังมนชนวตสิ อยถูล่” เปป็น “ตราบใดทนที่เราทนันี้ง
คถูล่จะรนัก” สสิที่งนนนี้ตดนั หนัวใจออกไปจากความหมายทนที่ลขกซขที่งทนที่สดยุ ของพสิธนสมรส มนันเปป็นคทาปฏสิญาณทนที่ลถูกกทาลนังกระททาตล่อ
พระพนักตรรพระเจด้าและตล่อหนด้าสนักขนพยานหลายคน, คทาปฏสิญาณทนที่ลถูกจะถสือรนักษาไวด้โดยพระคยุณของพระเจด้า ซขที่ง
ไมล่ไดด้ขขนี้นอยถูล่กนับอารมณรหรสือความรถูด้สขกตล่างๆของลถูกหรสือ “ขขนี้นอยถูล่กนับวล่าจะลงเอยอยล่างไร” ดนังทนที่คนอสืที่น ๆ เคยกลล่าว
ไวด้วาล่ ความรนักไมล่ไดด้รนักษาชนวตสิ คถูล่ ชนวตสิ คถูล่รกนั ษาความรนักไวด้
เมสืที่อลถูกตนัดสสินใจเลสือก ลถูกกจ็ยอมรนับขด้อจทากนัดตล่างๆของตนัวเลสือกนนันี้น การยอมรนับขด้อจทากนัดตด้องอาศนัยความเปป็นผถูด้ใหญล่
เดจ็กเลจ็กๆยนังไมล่ไดด้เรนยนรถูวด้ ล่าตนมนทยุกอยล่างไมล่ไดด้ เดจ็กอยากไดด้สสิที่งทนที่ตนเหจ็น เมสืที่อไมล่ไดด้มา เดจ็กกจ็กรนดรด้องเพสืที่อทนที่จะไดด้มา
เดจ็กตด้องเตสิบโตขขนี้นเพสืที่อตระหนนักวล่าการกลล่าววล่าใชล่แกล่ความสยุขมนักหมายถขงการกลล่าววล่าไมล่แกล่ตวนั เอง
ปปีทนที่แลด้วมนการประชยุมสนัมมนาของกลยุล่มผถูด้หญสิงทนที่เรนยนในพระครสิสตธรรมซขที่งในการประชยุมครนันี้งนนันี้นผถูด้หญสิงคนหนขที่งบล่น
วล่าทยุกสสิที่งในโปรแกรมพระครสิสตธรรมตนันี้งอยถูล่บนสมมตสิฐานทนที่วล่านนักเรนยนเปป็นผถูด้ชาย คทากลล่าวนนันี้นไมล่ถถูกตด้อง แตล่ถขง
แมด้วล่ามนันถถูกตด้อง มนันกจ็ดถูเหมสือนวล่าผถูด้หญสิงคนใดทนเที่ ลสือกไปพระครสิสตธรรมคงจะรถูด้ลล่วงหนด้าวล่านนักเรนยนสล่วนใหญล่จะ
เปป็นผถูด้ชายและโปรแกรมยล่อมจะเนด้นเรสืที่องนนนี้อยถูล่เปป็นธรรมดา เธอกจ็คงจะเตรนยมตนัวทนที่จะอยถูใล่ นชนกลยุล่มนด้อยและ
ยอมรนับขด้อจทากนัดตล่างๆทนที่ถถูกกทาหนดโดยเรสืที่องนนนี้ สามนัญสทานขกคงจะบอกเรสืที่องนนนี้แกล่เธอแลด้ว แมล่คดสิ ถขงจอหรน แซนเด
อรรส บนัณฑสิตตาบอดคนหนขที่งแหล่งพระครสิสตธรรมนนนี้ แมล่ไมล่เคยไดด้ยสินจอหรนบล่นเลยวล่าโลกทนันี้งใบททางานเหมสือนกนับวล่า
ทยุกคนมองเหจ็นไดด้ แนล่นอนวล่าโลกดทาเนสินไปแบบนนันี้น คนสล่วนใหญล่สามารถมองเหจ็นไดด้ จอหรนยอมรนับสสิที่งนนนี้วล่าเปป็น

เรสืที่องทนที่แนล่นอน ไมล่เคยโอดครวญหรสือพาดพสิงถขงการตาบอดของตนเลยดด้วยซนี้ทา และสรด้างหนทางสทาหรนับตนัวเขา
เองทนันี้งๆทนที่ชนวตสิ ของเขามนขด้อจทากนัดตล่างๆทนที่เปป็นไปไมล่ไดด้ (ในสายตาของเรา) กจ็ตาม
ลถูกจะจทาเบตตนนี้ กรนน ซขที่งเปป็นหนขที่งในผถูด้กล่อตนันี้งสมาพนันธรการบสินมสิชชนันนารน ซขที่งเธอเคยขนับเครสืที่องบสินทยุกประเภทยกเวด้น
เครสืที่องบสินไอพล่น เธอถขงกนับเคยขนับเครสืที่องบสินทสินี้งระเบสิดในชล่วงสงครามโลกครนังนี้ ทนที่สองเลยนะ และลถูกกจ็แปลกใจวล่า
เธอดถูไมล่เหมสือนเปป็นนนักบสินเลย "ไมล่มนใครเคยคสิดวล่าเธอดถูเหมสือนเปป็นนนักบสินเชล่นกนัน และบล่อยครนันี้งเวลาทนที่เธอตด้องลง
จอดในสนามบสินตล่างแดนบางแหล่ง พวกเจด้าหนด้าทนที่ทางการเหลล่านนันี้นกจ็ตกตะลขงทนที่เหจ็นผถูด้หญสิงคนหนขที่งกด้าวออกมา
จากเครสืที่องบสิน “คยุณขนับเครสืที่องบสินพวกนนนี้คนเดนยวเลยเหรอ?” เธอมนักถถูกถาม แตล่เมสืที่อนานมาแลด้วเบจ็ตตนนี้ไดด้ตนัดสสินใจ
วล่าถด้าเธอจะสรด้างหนทางของเธอในโลกของผถูด้ชาย เธอกจ็ตอด้ งเปป็นสยุภาพสตรนคนหนขที่ง เธอจะตด้องแขล่งขนันกนับพวก
ผถูด้ชายในการเปป็นนนักบสิน แตล่เธอจะไมล่แขล่งขนันกนับพวกผถูด้ชายในการเปป็นผถูด้ชายคนหนขที่ง เธอปฏสิเสธทนที่จะพยายาม
ททาตนัวใหด้เหมสือนผถูด้ชายไมล่วาล่ จะในแงล่ใดกจ็ตาม
มนันเปป็นการเรนยกรด้องสสิทธสิสตรนแบบโลกสวยทนที่ยสืนกรานใหด้พวกผถูด้หญสิงพสิสถูจนรความสามารถของตนในการททาทยุกสสิที่ง
ทนที่พวกผถูด้ชายททา นนที่คสือการบสิดเบสือนและการลด้อเลนยน พวกผถูชด้ ายไมล่เคยพยายามทนที่จะพสิสถูจนรวาล่ พวกเขาสามารถททา
ทยุกสสิที่งทนพที่ วกผถูด้หญสิงททา ททาไมตด้องจทากนัดพวกผถูด้หญสิงใหด้อยถูล่ภายใตด้เกณฑรการตนัดสสินแบบเพศชายลด้วนๆเลล่า ? ผถูด้หญสิง
สามารถและควรถถูกตนัดสสินโดยเกณฑรตาล่ งๆของความเปป็นผถูด้หญสิง เพราะวล่าในความเปป็นผถูด้หญสิงของพวกเธอทนที่พวก
เธอมนสล่วนรล่วมในเผล่าพนันธยุมร นยุษยร และความเปป็นผถูด้หญสิงมนขด้อจทากนัดตล่างๆของมนัน ความเปป็นผถูด้ชายกจ็มนขด้อจทากนัดตล่างๆ
ของมนันเหมสือนกนัน นนัที่นคสือสสิที่งทนที่เราพถูดถขงกนันมาโดยตลอด การททาสสิที่งนนนี้คสือการไมล่ททาสสิที่งนนันี้น การเปป็นแบบนนนี้คสือการไมล่
เปป็นแบบนนันี้น การเปป็นผถูด้หญสิงคสือการไมล่เปป็นผถูด้ชาย การแตล่งงานคสือการไมล่เปป็นโสด - ซขที่งอาจหมายถขงการไมล่มนอาชนพ
ใดๆ การแตล่งงานกนับผถูด้ชายคนนนนี้คสือการไมล่แตล่งงานกนับผถูด้ชายคนอสืที่นๆทนันี้งหมด ทางเลสือกคสือขด้อจทากนัด

23 ลยกแตมงงานกลับคนบาป
ในชล่วงหลายปปีทนที่ผาล่ นมาแมล่ไดด้พดถู คยุยกนับผถูด้หญสิงหลายคนในวสิทยาลนัยและพระครสิสตธรรมเกนที่ยวกนับการแตล่งงาน สสิที่งทนที่
แมล่ไดด้พดถู กนับพวกเขาแมล่กจ็ขอกลล่าวแกล่ลถูก และมนันสามารถสรยุปไดด้ภายใตด้สามหนัวขด้อซขที่งเปป็นสามคทาถาม:
1. ลถูกแตล่งงานกนับใคร?
2. การแตล่งงานคสืออะไร?
3. อะไรททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล?
กล่อนอสืที่นลถูกแตล่งงานกนับใคร? ลถูกแตล่งงานกนับคนบาปคนหนขที่ง ไมล่มนใครอสืที่นใหด้แตล่งงานดด้วยแลด้ว นนัที่นควรจะชนัดเจน
เพนยงพอ แตล่เมสืที่อลถูกรนักผถูชด้ ายคนหนขที่งเหมสือนกนับทนที่ลถูกรนักตนัวเองมนันกจ็งล่ายทนจที่ ะลสืม ลถูกลสืมมนันไปซนักพนักและจากนนันี้นเมสืที่อ
มนบางสสิที่งเกสิดขขนี้นทนที่ควรเตสือนความจทาลถูก ลถูกกจ็พบวล่าตนัวเองสงสนัยวล่าเกสิดอะไรขขนี้น, เรสืที่องนนนี้เกสิดขขนี้นไดด้อยล่างไร, สสิที่งตล่างๆ
เรสิที่มผสิดปกตสิตรงไหน? สสิที่งทนที่ผสิดปกตสิเหลล่านนันี้นไดด้เกสิดขขนี้นยด้อนกลนับไปในสวนเอเดน จงจทาไวด้ใหด้ขขนี้นใจเลยวล่า สามนของ
ลถูกเปป็นลถูกชายคนหนขที่งของอาดนัม การยอมรนับเขา – นนัที่นคสือการยอมรนับทนันี้งหมดทนที่เปป็นเขา -รวมถขงการยอมรนับวล่า
เขาเปป็นคนบาป เขาเปป็นสสิที่งมนชนวสิตทนที่ลด้มลงไปในบาป และตด้องการการไถล่แบบเดนยวกนับทนที่พวกเราทยุกคนทนที่เหลสือ
ตด้องการ และมนสสิทธสิธิ์เจอการทดลองทยุกรถูปแบบทนที่ “เปป็นเรสืที่องธรรมดาสทาหรนับมนยุษยร” โดโรธนเพสืที่อนเกล่าของเราไดด้
สอนแมล่หลายสสิที่งหลายอยล่างทนที่ไดด้มาจากชนวตสิ อนันยาวนานของเธอในการไวด้วางใจในพระเจด้าและขด้อสนังเกตอนันเฉนยบ
คมเกนที่ยวกนับมนยุษยชาตสิ และวนันหนขที่งขณะทนที่เราคยุยกนันเรสืที่องมสิตรภาพและการแตล่งงาน เธอกจ็พดถู วล่า “แหม ทนที่รกนั จตุ๊ะ
พวกเราไมล่ใชล่แพคเกจรางวนัลกนันเลยสนักคน แคล่มองหาสสิที่งตล่างๆทนที่สทาคนัญและมองขด้ามสล่วนทนที่เหลสือไปเถอะ!” แพคเก
จรางวนัลทนที่เราคสิดวล่าเราพบแลด้วนนันี้นอาจมนความประหลาดใจบางอยล่างซล่อนอยถูล่ ซขที่งไมล่ใชล่ความประหลาดใจทยุกอยล่าง
เปป็นเรสืที่องนล่ายสินดน ถด้าเราสามารถจดจล่ออยถูล่กนับสสิที่งทนที่สทาคนัญและมองขด้ามสล่วนทนที่เหลสือไปไดด้ เรากจ็คงไมล่ตด้องใจสลาย
เรากจ็จะสามารถผล่อนคลายดด้วยกนันและเพลสิดเพลสินกนับทยุกสสิที่งทนที่มนใหด้เพลสิดเพลสินไดด้มากยสิที่งกวล่าเดสิมสนักเทล่าไร
คทาอธสิษฐานสทาหรนับคนๆหนขที่งหรสือคถูล่สมรส: จงกลล่าวคทาสารภาพนนนี้ขณะเราคยุกเขล่าอธสิษฐาน: “ขด้าพระองครทนันี้งหลาย
ไดด้กระททาผสิดและหลงไปจากทางตล่างๆของพระองครเหมสือนแกะหลง ขด้าพระองครทนันี้งหลายไดด้ตดสิ ตามวสิธนการตล่างๆ
และความปรารถนาตล่างๆแหล่งหนัวใจของขด้าพระองครทงนันี้ หลายมากเกสินไป ขด้าพระองครทนันี้งหลายไดด้ฝาฝ่ ฝฟนพระราช
บนัญญนัตสิตล่างๆอนันศนักดสิธิ์สสิทธสิธิ์ของพระองคร ขด้าพระองครทนันี้งหลายมสิไดด้กระททาสสิที่งเหลล่านนันี้นทนที่ขด้าพระองครทนันี้งหลายควรทนที่
จะไดด้กระททา และขด้าพระองครทนันี้งหลายไดด้กระททาสสิที่งเหลล่านนันี้นซขที่งขด้าพระองครทนันี้งหลายไมล่ควรกระททาเลย และไมล่มน
สยุขภาพในตนัวขด้าพระองครทนันี้งหลายเลย”
ขณะทนที่แมล่กลล่าวคทาเหลล่านนันี้นบางครนันี้งแมล่กจ็คสิดถขงคนเหลล่านนันี้นทนที่กทาลนังกลล่าวถด้อยคทาเหลล่านนันี้นพรด้อมกนับแมล่และแมล่กจ็คสิด
วล่า “ฉนันอยถูล่ในคนกลยุล่มนนนี้ แกะทนที่หลงหายไป ไมล่มนสยุขภาพใด ๆ ในพวกเราเลย”
มนันอาจไมล่ใชล่เรสืที่องเลวรด้ายอะไรทนจที่ ะกลล่าวคทาอธสิษฐานนนนี้ดด้วยกนันเปป็นครนันี้งคราวโดยระลขกวล่า "เรา" หมายถขงลถูกทนันี้งคถูล่
ลถูกจะมนแนวโนด้มนด้อยลงทนที่จะกลายเปป็นภรรยาทนที่จจถูด้ นนี้ขนนี้บล่นถด้าลถูกระลขกอยถูล่เสมอวล่าไมล่ใชล่แคล่สามนของลถูกเทล่านนันี้นทนที่ไมล่ไดด้
กระททาสสิที่งเหลล่านนันี้นซขที่ง (ลถูกคสิดวล่า) เขาควรจะททาและกระททาสสิที่งตล่างๆซขที่ง (ลถูกคสิดวล่า) เขาไมล่ควรกระททา แตล่วล่าลถูกเอง
กจ็ไดด้กระททาผสิดและหลงไปเหมสือนแกะหลงเชล่นกนัน โดยททาบาปทยุกวนันโดยการไมล่ททาสสิที่งทนที่ควรกระททาและททาสสิที่งทนไที่ มล่
ควรกระททา

ความมนสตสิทนที่วาล่ เราทนันี้งหลายนนันี้นเหมสือนกนันในความตด้องการการไถล่ของเรากจ็เปป็นความมนสตสิทนที่ปลดปลล่อยเรา เพราะ
วล่าจะมนหลายครนันี้งทนลที่ ถูกพบวล่าตนัวเองกลล่าวหาคนอสืที่น, วสิจารณรคนอสืที่นและไมล่พอใจคนอสืที่น ลถูกเรสิที่มตด้นโดยแทบไมล่รถูด้ตวนั
วล่าลถูกกทาลนังททามนันอยถูล่ นนัที่นคสือ เรสิที่มตด้นทนที่จะททารายการทางความคสิดเกนที่ยวกนับการกระททาผสิดตล่างๆ โดยตนันี้งตาคอยใหด้
วนันนนันี้นมาถขงเมสืที่อฟางเสด้นสยุดทด้ายจะขาดและลถูกสามารถทล่องรายการทนันี้งหมดไดด้ ซขที่งจะเพสิที่มในตอนทด้ายอยล่าง
แนล่นอนวล่า “และอนกเรสืที่องนะ .. !” แตล่ลถูกจะพบวล่าตนัวเองถถูกปลดอาวยุธอยล่างสสินี้นเชสิงและจสิตใจทนชที่ อบกลล่าวโทษของ
ลถูกจะถถูกเปลนที่ยนเปป็นการใหด้อภนัยดด้วยความรนักทนันทนทลนที่ ถูกจทาไดด้วาล่ อนันทนที่จรสิงแลด้วลถูกไดด้แตล่งงานกนับคนบาปคนหนขที่ง
เทล่านนันี้น และเขาไดด้แตล่งงานกนับคนบาปคนหนขที่งเชล่นกนัน มนันเปป็นพระคยุณทนที่ลถูกทนันี้งคถูล่ตด้องการ
แตห่เพราะพระคนุณฉกันจนงคลาดแคลข้ว พระองคย์นนาฉกันกลกับบข้าน
หนขที่งในประโยคทนที่งนที่เงล่าทนที่สยุดเทล่าทนที่เคยตสิดหนัวอนันเพด้อฝฟันของสาธารณชนไดด้ออกมาจากภาพยนตรรไรด้สาระเรสืที่อง
Love Story – “รนักคสือการไมล่ตด้องกลล่าววล่าคยุณเสนยใจ” ถด้ามนันไมล่ททาใหด้ลถูกเสนยใจทนที่ไดด้ททารด้ายคนทนที่ลกถู รนัก อะไรใน
โลกนนนี้จะททาใหด้ลถูกเสนยใจไดด้เลล่า? ลถูกตด้องการการใหด้อภนัยจรสิงๆ ลถูกตด้องใหด้อภนัยจรสิงๆ และมนันเปป็นสสิที่งทนที่เยนยวยารนักษา
ไดด้อยล่างสยุดวสิเศษทนที่จะสารภาพบาปของลถูกตล่อคนทนที่ลถูกไดด้ททาบาปและทนที่จะขอใหด้เขายกโทษใหด้ บางครนังนี้ เมสืที่อลถูก
กทาลนังคสิดถขงตนัวลถูกเองวล่าถขงเวลาแลด้วทนที่เขาจะมาขอรด้องใหด้ลถูกยกโทษใหด้ จงจทาไวด้วล่าลถูกกจ็ตด้องการการไถล่พอๆกนันกนับ
เขา ไมล่มนการนนับแตด้มในความรนักหรอก
ความรนักกจ็ไมล่ไดด้ตาบอดดด้วย อนันทนที่จรสิงคนทนที่รกนั อยล่างแทด้จรสิงกจ็มองเหจ็นความจรสิงอยล่างชนัดเจนเกนที่ยวกนับคนทนที่เขารนักซขที่ง
ถถูกซล่อนไวด้จากสายตาของคนอสืที่นๆ มนันอาจเปป็นเพราะวล่าคนทนที่เรารนักททาใหด้แสงอาทสิตยรแจล่มใสมากกวล่าเดสิมและคน
ทนันี้งโลกรด้องเพลงวล่ามนันไมล่งล่ายเสมอไปทนที่จะจทาไดด้วล่าเขาเปป็นคนบาป แตล่เมสืที่อความรนักกลายเปป็นขด้อเทจ็จจรสิงประจทาวนัน
อยล่างหนขที่งทนที่เราอาศนัยอยถูล่ดวด้ ย เรากจ็เรสิที่มคด้นพบความไมล่สมบถูรณรแบบทนันี้งหลายทนที่เราตอบสนองดด้วยความรนักหรสือไมล่มน
ความรนัก
Sara Teasdale ไดข้แสดงออกถนงการตอบสนองดข้วยความรกักใน “การประเมติน”
ไมห่คติดวห่าเธอจะรกักเขาทกันี้งหมด
ไมห่เคยเชนนึ่อวห่าความรกักของเธอนกันี้นตาบอด
ความผติดพลาดทกันี้งหมดของเขาถทูกใสห่กลอนเกข็บไวข้อยห่างปลอดภกัย
ในตทูเข้ กข็บของแหห่งความคติดของเธอ
ความลกังเลใจทกันี้งหมดของเขาถทูกพกับเกข็บไวข้
ดนุจธงผนนเกห่า ๆ ทนกนึ่ าลเวลาไดข้ทนาใหข้สนซนดจาง
ปวกเปปียกและเปรอะเปปปื้อนรอยนนี้นาฝน
และความระแวดระวกังของเขากข็เหมนอนเสนนี้อผข้า เปป็นฝอยและบาง มนรอยเปปปื้อนมากมาย
ปลห่อยใหข้พวกมกันเปป็นไปเถติด โอข้ ปลห่อยใหข้พวกมกันเปป็นไป

มนสมบกัตติลนี้นาคห่าทนนึ่จะมาถห่วงดนุลสตินึ่งเหลห่านกันี้น
ความภาคภทูมติใจของเขาทนนึ่ถทูกพกัดโหมอยห่างรวดเรข็ว
ไตห่ระดกับมกันึ่นคงดนุจกระแสนนี้นา
ประสาทสกัมผกัสตห่างๆทนนึ่ถทูกเขมข็งเกลนยวจนตนงเกตินกวห่าทนนึ่จะนอนหลกับ
ความอห่อนโยนทนนึ่มนตอห่ สกัตวย์และนก
สะบกัดอารมณย์ขกันทนนึ่เงนยบและกวข้าง
ดนุจดวงจกันทรย์ลอยอยทูห่เหนนอนนี้นาไหล
และความอห่อนโยนทนนึ่ลนกซนนี้งเกตินกวห่า
ทนนึ่จะกลห่าวออกมาเปป็นคนาๆหนนนึ่งไดข้
ดนังนนันี้น - ลถูกจขงแตล่งงานกนับคนบาปคนหนขที่ง และลถูกรนัก, ยอมรนับ, และใหด้อภนัยคนบาปคนนนันี้นเหมสือนกนับทนที่ตนัวลถูกเอง
คาดหวนังวล่าจะไดด้รบนั ความรนัก, การยอมรนับ, และการใหด้อภนัย ลถูกรถูวด้ ล่า “ทยุกคนไดด้ททาบาปและเสสืที่อมจากสงล่าราศนของ
พระเจด้า” และนนที่กจ็รวมถขงสามนของลถูกเชล่นกนันทนที่เสสืที่อมจากสงล่าราศนบางอยล่างทนที่ลถูกเคยคาดหวนังวล่าจะไดด้พบในตนัวเขา
จงททาใจยอมรนับเรสืที่องนนนี้ใหด้ไดด้และจากนนันี้นจงเดสินเคนยงขด้างเขาในฐานะ “คถูล่รบนั มรดกพระคยุณแหล่งชนวตสิ ดด้วยกนัน”

24 ลยกแตมงงานกลับผยจ้ชายคนหนนที่ง
ลถูกแตล่งงานไมล่ใชล่แคล่กนับคนบาปคนหนขที่ง แตล่แตล่งงานกนับผถูด้ชายคนหนขที่ง ลถูกแตล่งงานกนับผถูด้ชายไมล่ใชล่กบนั ผถูด้หญสิง มนัน
แปลกทนที่วล่าดถูเหมสือนเปป็นเรสืที่องงล่ายขนาดไหนทนที่ผถูด้หญสิงบางคนจะคาดหวนังใหด้สามนของตนเปป็นผถูด้หญสิง, ใหด้ททาตนัวเหมสือน
ผถูด้หญสิงและใหด้ททาสสิที่งทนที่ถถูกคาดหวนังในตนัวผถูด้หญสิง แทนทนที่จะเปป็นแบบนนันี้น พวกเขาเปป็นผถูด้ชาย, พวกเขาททาตนัวเหมสือน
ผถูด้ชาย, พวกเขาททาสสิที่งทนที่ถถูกคาดหวนังในตนัวผถูด้ชาย และดด้วยเหตยุนนนี้พวกเขาจขงททาสสิที่งทนที่ไมล่คาดคสิด พวกเขาททาใหด้ภรรยา
ของพวกเขาประหลาดใจโดยการเปป็นผถูด้ชายและภรรยาบางคนตสืที่นขขนี้นมาพบกนับความจรสิงอนันนล่ากลนัวทนที่วาล่ นนที่ไมล่ใชล่
ผถูด้ชายแบบทนที่พวกเธออยากไดด้เลยสนักนสิดเดนยว (มนันคสือการแตล่งงาน หรสือความคสิดทนคที่ ลยุมเครสือเกนที่ยวกนับการแตล่งงาน)
ซขที่งไดด้จนัดหาสวนัสดสิการเพสิที่มเตสิมทนพที่ วกเธอกทาลนังมองหา นนัที่นคสือ บด้าน, ลถูก, ความมนัที่นคงปลอดภนัย, สถานะทางสนังคม
แตล่ถขงอยล่างไรแลด้วการแตล่งงานกจ็นทาสสิที่งมนชวน สิตทนไที่ มล่อาจคาดเดาไดด้, ไมล่สามารถจนัดการไดด้และดสืนี้อดด้านทนที่เรนยกวล่าผถูด้ชาย
เขด้ามาในชนวตสิ ทนที่อยุล่นสบายของพวกเธอเชล่นกนัน เขามนแนวโนด้มทนที่จะตนัวใหญล่กวล่าและเสนยงดนังกวล่าและหด้าวกวล่าและ
หสิวโหยกวล่าและสกปรกกวล่าทนที่ผถูด้หญสิงคนใดคาดหมายไวด้ และเธอกจ็พบวล่าเทด้าทนที่ใหญล่กวล่าสรด้างรอยเทด้าทนที่มนขนาด
ใหญล่กวล่าบนพสืนี้นหด้องครนัวทนที่เพสิที่งลด้างททาความสะอาด พวกเขาสล่งเสนยงรบกวนทนที่ดงนั กวล่าบนบนันได (เธอเรนยนรถูด้วาล่ สสิที่งทนที่
ททาใหด้เธอรด้องไหด้อาจททาใหด้เขาหนัวเราะ) เขากสินมากกวล่าทนที่ดเถู หมสือนจทาเปป็นหรสือมนเหตยุผลดด้วยซนี้ทาในสายตาของผถูด้
หญสิงคนหนขที่งทนที่ไมล่เคยหยยุดเฝฝ้าระวนังทนจที่ ะไมล่ใหด้นนี้ทาหนนักตนัวเธอเกสิน เมสืที่อเขาอาบนนี้ทา ขนาดรล่างกายทนที่ใหญล่โตกวล่าของ
เขากจ็หมายถขงการใชด้นนี้ทาทนที่เยอะกวล่าและพสืนี้นผสิวทนที่มากกวล่าทนที่จะใหด้นนี้ทายขดเกาะ ดนังนนันี้นเธอจขงพบวล่าผด้าเชจ็ดตนัวเหลล่านนันี้น
เปปียกมากกวล่าตนันี้งเยอะและเขาไมล่นล่าจะแขวนผด้าเชจ็ดตนัวสามผสืนใหด้เรนยบรด้อยในแบบทนที่เธออยากใหด้เขาททาเพสืที่อแสดง
ใหด้เหจ็นชสืที่อยล่อสามตนัวอนักษร เขาอาจไมล่แขวนผด้าเชจ็ดตนัวเหลล่านนันี้นเลยกจ็ไดด้ เขาไมล่ยอมใชด้ผด้าเชจ็ดตนัวสนักผสืน ซขที่ง
หมายความวล่าเขาใชด้สบถูล่มากกวล่าเธอถขงสามเทล่า เมสืที่อเธอททาความสะอาดหด้องนนี้ทาเธอกจ็พบวล่าเธอตด้องททาความ
สะอาดในสถานทนที่ทนที่เธอไมล่เคยตด้องททาความสะอาดมากล่อน เขาเปป็นคนทนที่ชอบบสิดหลอดยาสนฟฟันแทนทนที่จะเปป็นคนทนที่
ชอบรนดหลอดยาสนฟฟัน สสิที่งใดกจ็ตามทนที่เขาททาซขที่งเธอเหจ็นวล่าเปป็นเรสืที่องทนที่อธสิบายไมล่ไดด้หรสือหาขด้อแกด้ตาล่ งไมล่ไดด้ เธอกจ็โยน
ความผสิดดด้วยวลน "ผถูด้ชายกจ็เปป็นแบบนนนี้แหละ!" ราวกนับวล่านนที่เปป็นคทากลล่าวโทษหรสืออยล่างดนทนที่สยุดกจ็เปป็นขด้ออด้างแทนทนที่จะ
เปป็นเหตยุผลทนที่ดนมากๆในการขอบคยุณพระเจด้า ถขงอยล่างไรแลด้ว เธอไดด้แตล่งงานกนับผถูด้ชายคนหนขที่ง และเธอกจ็โชคดนถด้า
เขาททาตนัวเหมสือนผถูด้ชาย
“ผถูด้ชายเปป็นผถูด้ชาย” เกอรรทรถูด เบฮานนา กลล่าวไวด้ “พวกเขาไมล่ใชล่ผถูด้หญสิง ผถูด้หญสิงเปป็นผถูด้หญสิง พวกเธอไมล่ใชล่ผถูด้ชาย”
มนันเปป็นอนกขด้อเทจ็จจรสิงหนขที่งทนที่เรนยบงล่ายซขที่งไมล่งล่ายเสมอไปทนที่จะจดจทา
แมล่รถูด้วาล่ มนันยากสทาหรนับลถูกทนที่จะจสินตนาการในชล่วงตด้นของเกมนนนี้ แตล่สกนั วนันลถูกอาจคสิดกนับตนัวเอง (ลถูกอาจพถูดออกมา
ดนัง ๆดด้วยซนี้ทา ) วล่า “ฉนันไมล่แนล่ใจวล่าสามนของฉนันเขด้าใจฉนัน” ลถูกอาจพถูดถถูกกจ็ไดด้ เขาไมล่เขด้าใจลถูกหรอก เขาเปป็นผถูด้ชาย
ลถูกเปป็นผถูด้หญสิง มนบางพสืนี้นทนที่ททนที่ นันี้งสองเพศไมล่มนวนันมาบรรจบกนันและเราควรจะดนใจทนที่มนันเปป็นแบบนนันี้น ถขงแมด้วล่ามนหลาย
ครนันี้งทนที่เรารถูด้สกข คนับขด้องใจและโกรธเคสืองทนที่เราไมล่สามารถหยนัที่งถขงกด้นบขนี้งของอนกคนหนขที่งไดด้ ใครเลล่าจะสามารถปฏสิเสธ
เสนล่หรของความลขกลนับนนันี้น ของการไดด้รวถูด้ าล่ มนความลขกลนับบางอยล่างทนที่เรายนังไมล่เคยหยนัที่งถขง?
มนเรสืที่องราวตอนหนขที่งในพระคนัมภนรทร นที่เลล่าถขงผถูด้ชายคนหนขที่งทนที่สามารถตอบคทาถามทยุกขด้อของผถูด้หญสิงคนหนขที่งไดด้ พระ
ราชสินนแหล่งเชบาไดด้เดสินทางไปยนังกรยุงเยรถูซาเลจ็มเพสืที่อทดสอบซาโลมอน กษนัตรสิยรผถูด้มนชสืที่อเสนยงดด้วยคทาถามยากๆ นาง

ไดด้ไปพรด้อมกนับความเอสิกเกรสิกและความอลนังการซขที่งคถูล่ควรกนับการเผชสิญหนด้าครนันี้งสทาคนัญนนันี้น เราเคยไดด้ยสินเกนที่ยวกนับ
สตสิปฟัญญาและความยยุตสิธรรมของซาโลมอน แตล่ไมล่เคยมนใครพถูดถขงความอดกลนันี้นใจของเขาเลย เรสืที่องราวนนนี้เปปิดเผย
ความอดกลนันี้นของซาโลมอน เพราะมนกลล่าวไวด้วล่าพระราชสินนองครนนนี้ “ทถูลเรสืที่องในพระทนัยตล่อพระองครทกยุ ประการ”
นนัที่นตด้องใชด้เวลานานมาก มนผถูด้ชายไมล่กคนที่ นหรอกทนที่อยากไดด้ยสินทยุกอยล่างทนที่อยถูใล่ นใจของผถูด้หญสิง แตล่ดถูเหมสือนวล่ากษนัตรสิยร
องครนนนี้ฟฟังเพราะ “ซาโลมอนตรนัสตอบปฟัญหาของพระนางทนันี้งสสินี้น ไมล่มนสสิที่งใดทนที่ซล่อนอยถูล่พด้นกษนัตรสิยรซขที่งพระองครจะทรง
อธสิบายแกล่พระนางไมล่ไดด้” เขาตด้องเปป็นสยุดยอดผถูด้ชายจรสิงๆทนที่มนคทาตอบสทาหรนับทยุกเรสืที่องและมนความอดทนทนจที่ ะ
อธสิบายทยุกสสิที่งทนที่จทาเปป็นเพสืที่อสนองความตด้องการของผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่มนอทานาจมหาศาลผถูด้ซขที่งมาพรด้อมกนับความ
ตด้องการทนจที่ ะจนับผสิดและอาจมนความอสิจฉาและการเยาะเยด้ยอยล่างไมล่ตอด้ งสงสนัย แตล่นางกจ็เชสืที่อคทาพถูดเขาทยุกเรสืที่อง เขา
ชนะใจนางและนางไดด้เหจ็นสตสิปฟัญญาของเขา นางสทารวจพระราชวนังทนที่เขาไดด้สรด้างขขนี้น, อาหารทนโที่ ตตุ๊ะเสวยของเขา,
การเขด้าเฝฝ้าของบรรดาขด้าราชการของเขา, การปรนนสิบนัตสิรนับใชด้ของมหาดเลจ็กและเสสืนี้อผด้าของพวกเขา, และเครสืที่อง
เผาบถูชาของเขาซขที่งเขาถวายทนที่พระนสิเวศขององครพระผถูด้เปป็นเจด้า เมสืที่อนางไดด้เหจ็นสสิที่งเหลล่านนนี้ทนันี้งหมด “พระทนัยของ
พระนางกจ็สลดลงทนเดนยว” การจนัดแสดงนนนี้ททาใหด้พระราชสินนตด้องยอมแพด้ นางพยายามทนจที่ ะททาใจดนสถูด้เสสือพอทนจที่ ะ
ยกยล่องเขาและเตสือนใหด้เขาระลขกถขงการอวยพรของพระเจด้าทนที่มนตล่อเขา เมสืที่อนางไดด้มอบของขวนัญตล่างๆทนที่นางนทามา
ใหด้แกล่เขาและไดด้รนับของกทานนัลตล่างๆจากเขา นางกจ็ไมล่เหลสืออะไรใหด้ททาอนกนอกจากกลนับบด้าน
มนผถูด้ชายไมล่มากนนักทนที่สามารถททาสสิที่งทนที่ซาโลมอนไดด้กระททา มนผถูด้ชายไมล่กคนที่ นควรลองททา และผถูด้หญสิงคนใดทนที่ออกไป
ทดสอบผถูด้ชายคนหนขที่งดด้วยคทาถามยาก ๆ ควรไดด้รบนั การเตสือนลล่วงหนด้าวล่าเธออาจลงเอยโดยการไมล่มวน สิญญาณใน
ตนัวเธออนกตล่อไป (หรสือใจหาย), ไมล่มนอะไรใหด้ททานอกจากหนันหลนังกลนับและกลนับไปยนังทนที่ทนที่เธอไดด้จากมา มนันอาจไมล่
เพนยงเปป็นเสด้นทางทนที่ปลอดภนัยกวล่าเทล่านนันี้น แตล่ยนังฉลาดกวล่าดด้วยทนจที่ ะไมล่บอกผถูด้ชายคนใดเกนที่ยวกนับทยุกสสิที่งทนที่อยถูใล่ นใจ
ของลถูก, ทนจที่ ะไมล่กดดนันเขาดด้วยคทาถามยาก ๆ จงเหลสือทนที่วล่างไวด้สทาหรนับความลขกลนับบด้าง
ตอนทนที่เรากทาลนังเตรนยมการสทาหรนับคณะผถูด้อภสิปรายในหนัวขด้อการแตล่งงานสทาหรนับผถูด้หญสิงในวสิทยาลนัย ผถูด้รวล่ มอภสิปราย
หด้าคนไดด้มาประชยุมกนันในบด้านของเราเพสืที่อพถูดคยุยกนันวล่าเราแตล่ละคนจะตด้องอภสิปรายหนัวขด้อไหน ในระหวล่างการ
สนทนาทนที่เรสิที่มออกรสชาตสิมากๆแมล่ไดด้เสนอแนะวล่าใครสนักคนควรอภสิปรายเกนที่ยวกนับการรด้องไหด้ สสิที่งนนนี้ททาใหด้พวกเธอ
บางคนประหลาดใจ แมล่หมายถขงอะไรกนันแนล่ในขณะนนันี้น? แหม พวกผถูด้หญสิงรด้องไหด้กนันอยถูล่แลด้ว แนล่นอนวล่าพวกเธอ
หลายคนไมล่ไดด้รอด้ งไหด้บล่อย แตล่มนันกจ็เปป็นความเปป็นไปไดด้อยล่างหนขที่งทนที่ผถูด้ชายควรเตรนยมพรด้อมไวด้ ไมล่มนสสิที่งใดทนที่ชวน
สนับสนงงงวยแกล่สามนหนยุล่มสนักคนมากกวล่านนี้ทาตาของภรรยาของเขาทนที่มนักไหลพรนัที่งพรถูในชล่วงเวลาทนไที่ มล่คาดคสิดและ
ดด้วยเหตยุผลทนที่ดถูเหมสือนอธสิบายไมล่ไดด้ทนันี้งหมด คทาถามตล่างๆของเขาทนที่ถามดด้วยความรด้อนใจไมล่ไดด้รนับคทาตอบ และ
ความพยายามของเธอทนที่จะอธสิบายมนแตล่จะเพสิที่มความรด้อนใจของเขา ผถูด้ชายทนังนี้ หลายควรไดด้รบนั การเตสือนวล่าไมล่มน
ประโยชนรอนันใดในการพยายามทนที่จะอธสิบาย มนันเปป็นเพนยงหนขที่งในสสิที่งเหลล่านนันี้นทนที่พสิสถูจนรวล่าผถูด้ชายเปป็นผถูด้ชายและผถูด้
หญสิงเปป็นผถูด้หญสิง
ขด้อโตด้แยด้งนนนี้ไดด้รนับการทนักทด้วงเสนยงดนัง “ททาไมลล่ะ ฉนันแนล่ใจวล่าฉนันไมล่รด้องไหด้เกสินกวล่าสนัปดาหรละครนันี้งหรอกนะ!” ผถูด้
หญสิงคนหนขที่งยสืนกราน พล่อเลนนี้ยงของลถูกบนังเอสิญผล่านเขด้ามาในหด้องนนัที่งเลล่นในชล่วงหนัวเลนนี้ยวหนัวตล่อนนพนี้ อดน กล่อนหนด้านนันี้น
เขารถูด้สขกงยุนงงวล่าเราจะตด้องมนคณะผถูด้อภสิปรายนนนี้ดวด้ ยเหรอ มนเรสืที่องอะไรใหด้พถูดคยุยกนันดด้วยเหรอ? คณะผถูด้อภสิปรายเกนที่ยว

กนับการแตล่งงานเนนที่ยนะ? โดยมนคนหด้าคนเปป็นผถูด้รล่วมอภสิปรายเนนที่ยนะ? ตนันี้งชนัวที่ โมงนขงเลยเหรอ? พวกเราจะพถูดอะไร
กนัน? เมสืที่อเขาแอบไดด้ยสินตนัวอยล่างนนนี้ เขากจ็รนบออกไปอยล่างรวดเรจ็ว
ตล่อมาเขากนับแมล่กทาลนังไปเยนที่ยมในบด้านของสามนภรรยาคถูล่หนขที่งทนที่หลล่อสวยเหลสือเกสินในวนัยสามสสิบ ผถูด้ชายเปป็นนนักกนฬา
ผถูด้หญสิงเคยเปป็นนางงามและนางแบบ
“บอกพวกเขาสสิเกนที่ยวกนับคณะผถูด้อภสิปรายเรสืที่องการแตล่งงานของคยุณ” เขาพถูดกนับแมล่
“คณะผถูด้อภสิปรายเรสืที่องการแตล่งงานเหรอครนับ?” ผถูด้เปป็นสามนถาม โดยมองดด้วยสายตางงๆ แมล่เลยบอกเขาวล่ามนันคสือ
อะไรและเราอภสิปรายกนันทนที่ไหน
“แตล่วาล่ - มนอะไรใหด้อภสิปรายกนันลล่ะครนับ?” เขาถาม ภรรยาของเขากนับแมล่มองหนด้ากนัน ดด้วยเหตยุผลบางอยล่างพวก
ผถูด้หญสิงไมล่มนปฟัญหาเลยในการจสินตนาการการอภสิปรายเรสืที่องการแตล่งงาน พวกผถูชด้ ายพบวล่าเรสืที่องนนนี้ไมล่อาจจสินตนาการ
ไดด้ แตล่เมสืที่อแมล่บอกพวกเขาเกนที่ยวกนับการอภสิปรายเบสืนี้องตด้นเกนที่ยวกนับการรด้องไหด้ ผถูด้เปป็นสามนคนนนันี้นกจ็เขด้าใจในทนันทน
“ผมรถูด้เลยครนับวล่าคยุณหมายถขงอะไร!” เขากลล่าว “บางครนันี้งผมกลนับมาบด้านจากทนทที่ ทางานโดยรถูด้สกข เยนที่ยมมาก ผมเขด้า
นอนตอนกลางคสืนโดยรถูด้สกข พอใจกนับตนัวเอง และผมนอนอยถูล่บนเตนยงโดยเอามสือทนันี้งสองขด้างของผมหนยุนอยถูล่ใตด้
ศนรษะของผมบนหมอน โดยคสิดเกนที่ยวกนับการตนัดสสินใจอนันยอดเยนที่ยมนนันี้นทนที่ผมไดด้กระททาทนที่ททางาน และการชถูด้ตลถูกลง
หล่วงอยล่างสวยงามทนที่ผมไดด้กระททาทนที่ศถูนยรกฬน า จากนนันี้นอยถูล่ดๆน ผมกจ็ไดด้ยสินเสนยงสถูดนนี้ทามถูก
“นนที่คยุณรด้องไหด้อยถูล่เหรอ?” ผมกลล่าว “(เสนยงสถูดนนี้ทามถูก) ‘เปลล่า’” “ไมล่เอานล่า คยุณกทาลนังรด้องไหด้อยถูล่แนล่ๆ!' “ไมล่ ฉนันไมล่
ไดด้รอด้ งไหด้!” (เสนยงสถูดนนี้ทามถูกซนี้ทาอนก) “มนอะไรเหรอ?” ผมกลล่าว
“ไมล่มนอะไร!” เธอพถูด และเธอกจ็ยนังสถูดนนี้ทามถูกอยถูล่เหมสือนเดสิม แหม ผมแตล่งงานมานานพอทนที่จะรถูวด้ ล่านนที่จะตด้องเปป็น
เรสืที่องทนที่ตด้องรนับมสือนานสามชนัวที่ โมงแนล่ๆ และมนันกจ็จะหมายถขงการตด้องเปปิดไฟ, ใสล่เสสืนี้อคลยุม และตด้มกาแฟแหงๆ!”
ตลอดเวลาทนที่เขากทาลนังเลล่าเรสืที่องนนนี้อยถูล่ ภรรยาของเขากจ็กทาลนังนนัที่งอยถูล่บนขอบเกด้าอนนี้ของเธอ โดยฉนกยสินี้มจนถขงหถู พวกเขา
ทนันี้งคถูล่รถูด้ดวน าล่ แมล่กทาลนังพถูดถขงอะไรอยถูล่ พวกเขาเหจ็นพด้องตรงกนันวล่าเรสือที่ งรด้องไหด้นนนี้สมควรไดด้รบนั การกลล่าวถขงในคณะผถูด้
อภสิปรายนนันี้น
แตล่แมล่ไมล่สามารถออกจากการอภสิปรายในสล่วนนนนี้ไดด้โดยไมล่เสรสิมวล่าพวกผถูชด้ ายกจ็รอด้ งไหด้เหมสือนกนัน แมล่ไมล่ไดด้กทาลนัง
แบล่งขด้างตรงนนนี้ราวกนับวล่าผถูด้หญสิงทยุกคนรด้องไหด้และไมล่มนผถูด้ชายสนักคนรด้องไหด้ แมล่รถูด้จนักพวกผถูด้ชายทนรที่ ด้องไหด้อยล่างเตจ็มใจ
มากกวล่าแมล่ จงรถูด้จกนั ผถูด้ชายของลถูก จงรถูวด้ ล่ามนสสิที่งตล่าง ๆ ทนทที่ ทาใหด้เขาแตกตล่างจากลถูก ความเปป็นชายของเขาจะชล่วย
อธสิบายบางสสิที่งเหลล่านนันี้น

25 ลยกแตมงงานกลับสามทคนหนนที่ง
สสิที่งทนที่สามทนที่ตอด้ งจทาคสือลถูกแตล่งงานกนับสามนคนหนขที่ง สทาหรนับลถูก วาล แมล่สงสนัยวล่าสสิที่งนนนี้จะเปป็นเรสืที่องยากทนที่จะจดจทาเชล่น
เดนยวกนับสทาหรนับผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่มนพนที่นด้องชายหญสิงและทนที่รถูด้จนักพล่อของพวกเธอ สทาหรนับบางคน มนันงล่ายทนที่จะถล่าย
โอนสสิที่งทนที่พวกเธอเคยคาดหวนังจากพล่อ,พนนที่ ด้องชายหญสิง, แมล่หรสือเพสืที่อนๆผถูด้หญสิงไปยนังสามนทนที่โชครด้ายของพวกเธอ
และนนที่เปป็นภาระทนที่ไมล่มนผถูด้ชายคนใดสามารถแบกรนับไหว เขายสืนอยถูล่ในความสนัมพนันธรกนับลถูกซขที่งเปป็นสสิที่งทนที่ใหมล่เอนที่ยมและ
ไมล่เหมสือนใครโดยสสินี้นเชสิงและมนันจะตด้องอาศนัยความเปป็นผถูด้ใหญล่สทาหรนับลถูกทนันี้งคถูล่ทนที่จะเขด้าสถูล่ความสนัมพนันธรนนันี้น
(หากลทูกยอมแพข้ตอห่ การลห่อลวงใหข้คาดหวกังวห่าสามนของลทูกจะปฏติบกัตติตามบทบาททนุกอยห่างของความสกัมพกันธย์
ทกันี้งหมดทนนึ่ลทูกเคยมนกห่อนแตห่งงาน ลทูกกข็จะไดข้เรนยนรทูวข้ ห่านนนึ่เปป็นการขอทนนึ่มากเกตินไป) เขาตด้องการเพสืที่อนผถูด้ชายของเขา,
ลถูกตด้องการเพสืที่อนผถูด้หญสิงของลถูก ถขงแมด้วล่าการแตล่งงานและบด้านของลถูกจะมนความสทาคนัญสถูงสยุดในความสนใจของ
ลถูกกจ็ตาม จงพยายามอยล่าททาใหด้สามนทนที่นล่าสงสารของลถูกอยถูล่ในตทาแหนล่งทนที่ไมล่สามารถระบยุไดด้ของการตด้องฟฟังความ
เดสือดรด้อนทนันี้งหมดของลถูก ไมล่วาล่ จะนด้อยหรสือใหญล่ (และการจนัดประเภทความเดสือดรด้อนเหลล่านนันี้นของลถูกนล่าจะแตก
ตล่างจากของเขามากๆ), ตด้องถกเกนที่ยวกนับทรงผมและสถูตรอาหารและเมนถูและสนของผด้ามล่านในหด้องนนัที่งเลล่นตลอดจน
หนัวขด้อตล่างๆทนลที่ ถูกทนันี้งคถูล่อาจสนใจมากยสิที่งกวล่า ตอนนนนี้แมล่รถูด้จกนั ผถูด้ชายหลายคนทนใที่ หด้ความสนใจอยล่างมนชนวตสิ ชนวากนับทรง
ผมและสถูตรอาหารของภรรยาตน คสือผถูด้ชายทนันี้งหลายทนที่ไปหาซสืนี้อเสสืนี้อผด้าใหด้ภรรยาของตนจรสิง ๆ และแมล่กจ็รถูด้จกนั สามน
คนหนขที่งทนที่เยจ็บเสสืนี้อผด้าของภรรยาของตนดด้วยซนี้ทา ผถูชด้ ายบางคนอยากรถูด้วาล่ ลถูกวางแผนจะททาอะไรเปป็นมสืนี้อเยจ็นและ
อยากจนัดเรนยงเฟอรรนสิเจอรรใหมล่ ถด้าเขาสนใจ นนัที่นจะเปลนที่ยนภาพรวมทนันี้งหมด ถด้าเขาไมล่สนใจ จงปรขกษากนับใครสนัก
คนทนที่สนใจถด้าลถูกเกสิดอยากคยุยเรสืที่องนนนี้ขขนี้นมา
แมล่รถูด้วาล่ แมล่เสนที่ยงทนที่พถูดถขงเรสืที่องอาหารและเสสืนี้อผด้าและเฟอรรนสิเจอรร ภรรยาแบบ "ดนันี้งเดสิม" ทนที่เปป็นแบบฉบนับเฉพาะไมล่
สนใจเรสืที่องอสืที่นเลย นนัที่นเปป็นเรสืที่องไรด้สาระแนล่นอน เราสามารถกลล่าวโทษพวกผถูด้ชายไดด้อยล่างงล่ายดายทนที่คยุยกนันแตล่เรสืที่อง
รถยนตร,กนฬา, หรสือตลาดหยุด้น ใครกจ็ตาม ไมล่วาล่ ผถูด้ชายหรสือผถูด้หญสิงทนที่มนจสิตใจทนที่อยากรถูด้อยากเหจ็นอยถูล่แลด้ว อาจสนใจเรสือที่ ง
อาหาร, เฟอรรนสิเจอรร, กนฬาและตลาดหยุด้นไดด้เหมสือนกนันเพราะวล่าถขงอยล่างไรแลด้ว พวกเราทยุกคนกจ็ตด้องกสิน, เรา
ตด้องการเฟอรรนสิเจอรร, การพนักผล่อนหยล่อนใจ, และเงสินทอง ททาไมเราถขงไมล่ควรพถูดถขงเรสืที่องพวกนนนี้เปป็นครนันี้งคราวลล่ะ?
แตล่มนันกจ็ไมล่ไดด้หมายความวล่าไมล่มนอะไรอยล่างอสืที่นทนที่นล่าสนใจแลด้ว แมล่ชอบททาอาหารและการททาอาหารใหด้อรล่อยกจ็ตด้อง
ใชด้เวลามาก, พรสวรรคร, และจสินตนาการ แมล่พถูดถขงเรสืที่องนนนี้เปป็นบางครนันี้ง แตล่เมสืที่อแมล่กทาลนังปอกหนัวหอม แมล่กจ็ไมล่ไดด้
กทาลนังคสิดถขงหนัวหอม ความคสิดของแมล่ไปไกลจากอล่างลล่างจานมากๆ ผถูด้ชายคนหนขที่งตด้องขนับรถ, เขานล่าจะชอบขนับ
รถ, และเขาอยากไดด้รถดนๆสนักคนัน เขาพถูดคยุยเกนที่ยวกนับรถยนตรบางครนังนี้ แตล่เมสืที่อเขากทาลนังขนับรถ ความคสิดของเขากจ็
อาจวนเวนยนอยถูล่กนับเรสืที่องศาสนศาสตรรหรสือเกมลล่าสนัตวรขนาดใหญล่หรสือแมด้แตล่คสิดถขงครอบครนัวของเขา
ทนันี้งหมดทนที่แมล่อยากแนะนทากจ็คสือลถูกอยล่าเปป็นคนนล่าเบสืที่อ บางหนัวขด้อจะเปป็นเรสืที่องทนที่แมล่สนใจมากกวล่าทนที่สามนของลถูกจะ
สนใจ จงจทาไวด้วาล่ เขาเปป็นสามนคนหนขที่ง!
พล่อของลถูกเคยบอกวล่าผถูด้หญสิงทยุกคนตด้องการสามนสามคน: คนหนขที่งเพสืที่อนทาอาหารกลนับมาบด้าน, คนหนขที่งเพสืที่อรนักเธอ,
และคนหนขที่งเพสืที่อซล่อมแซมสสิที่งตล่าง ๆ รอบบด้าน มนันเปป็นเรสืที่องเยอะทนที่จะคาดหวนังจากชายคนหนขที่ง และผถูด้หญสิงไมล่ควร
ตนัดสสินสามนของเธอเพนยงเพราะการตนัดสสินวล่าเขาใชด้คด้อนเกล่งขนาดไหน หากผถูด้หญสิงคนใดบนังเอสิญมนคยุณพล่อทนที่ซล่อม

กตุ๊อกนนี้ทาและลถูกบสิดประตถูและกระเบสืนี้องหลยุดรล่อน ทนที่ไปทนัที่วบด้านคอยหยอดนนี้ทามนันบานพนับตล่างๆและแกด้ไขลสินี้นชนักทนที่
ตสิดขนัดโดยไมล่ตด้องใหด้ใครมาขอรด้องดด้วยซนี้ทา เธอกจ็คาดหวนังวล่าสามนของเธอจะททาแบบเดนยวกนัน เธอถามวล่า นนที่เปป็น
ผถูด้ชายแบบไหนกนันทนที่ไมล่เกล่งเรสืที่องประแจและไขควง?
มนผถูด้หญสิงหลายคนทนที่โตมาในครอบครนัวนนักกนฬาทนที่เดจ็กผถูด้ชายทยุกคนเลล่นฟยุตบอลหรสือเบสบอลและทนันี้งครอบครนัวนอน,
กสิน, และดสืที่มกนฬาตลอดทนันี้งปปี มนันเปป็นเรสืที่องทนที่นล่าตกใจสทาหรนับผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่เปป็นแบบนนนี้หากพวกเธอแตล่งงานกนับ
ผถูด้ชายทนที่ไมล่ไดด้ชอบเลล่นกนฬาประเภททนม แตล่อยากจะตกปลาหรสือปปีนเขามากกวล่า ภรรยาสาวคนหนขที่งทนที่แมล่รถูด้จนักตด้อง
ตกตะลขงกนับอยุปกรณรทนที่จทาเปป็นตด้องใชด้เพสืที่อทนที่สามนของเธอจะ “รนักษาหยุล่น” ไวด้ไดด้ เขาเลล่นกนฬาทนละสองหรสือสามชนสิด
และบางวนันตด้องเปลนที่ยนเสสืนี้อผด้าสองหรสือสามครนันี้งเพสืที่อทนจที่ ะททาไดด้ตามขด้อกทาหนด เธอพบวล่าตนัวเองตด้องเทนที่ยวเกจ็บ
“ชยุดทนันี้งหมดเหลล่านนนี้!” ตามทนที่เธอกลล่าว และตด้องซนักรนดเสสืนี้อผด้าใหด้ทนัน เธอแคล่ไมล่ไดด้เตรนยมพรด้อมสทาหรนับเรสืที่องนนันี้นตอน
ทนที่เธอไดด้สามนมาคนหนขที่ง
แมล่เชสืที่อวล่าผถูด้หญสิงคนหนขที่ง, เพสืที่อทนที่จะเปป็นภรรยาทนดที่ น, จะตด้อง (เหนสือสสิที่งอสืที่นใดทนันี้งหมด) เยด้ายวนทางเพศและเปป็นแมล่ทนที่
ดนไดด้ การแตล่งงานยล่อมมนเรสืที่องทางเพศตามมาอยถูล่แลด้ว - การชสืนที่ ชมในสล่วนของรล่างกายและสทานขกรนับรถูด้ตล่างๆซขที่งแตก
ตล่างจากความเฉลนยวฉลาด – แตล่ผถูด้หญสิงตด้องมนความรถูด้สกข บางอยล่างแบบมารดาตล่อสามนของเธอเชล่นกนัน ไมล่ใชล่วล่าเธอ
ตด้องประคบประหงมเขาเหมสือนเปป็นทารก บางครนังนี้ ผถูด้หญสิงหลายคนแสดงความขยุล่นเคสืองใจสยุดๆเมสืที่อพวกเธอรถูสด้ ขก
วล่าสามนของพวกเธออยากไดด้รนับการประคบประหงม แตล่ภรรยาจะตด้องอยากดถูแลสามนของเธอและปรนนสิบนัตสิเขา
ดด้วยความยสินดนเหมสือนกนับแมล่ททาหนด้าทนที่ดถูแลลถูกของตน
สามนมนงานทนที่ตอบสนองตรงกนัน คทาวล่าสามนมนความหมายสสืที่อถขงการอนยุรนักษร, การดถูแล, การจนัดการ, หรสือการปกปฝ้อง
ภรรยาตด้องยอมใหด้ตนัวเองไดด้รนับการทะนยุถนอม จงยอมใหด้เขา "เปป็นสามน" ลถูก นนที่เปป็นเรสืที่องงล่ายสทาหรนับผถูด้หญสิงบางคน
บางทนมนันอาจจะงล่ายเกสินไป และพวกเธออาจไมล่เพนยงยอมใหด้ตวนั เองไดด้รนับการทะนยุถนอมเทล่านนันี้น แตล่พวกเธอยนัง
ตด้องการการปฏสิบนัตสิอยล่างอล่อนโยนดด้วย ลถูกรถูด้จกนั แมล่ดนพอทนที่จะรถูวด้ ล่านนที่ไมล่ใชล่สสิที่งทนที่แมล่หมายถขง ลถูกไมล่ไดด้รนับการปฏสิบนัตสิ
อยล่างอล่อนโยน การเตสิบโตมากนับชาวอสินเดนยนแดงไดด้สอนใหด้ลถูกยอมรนับอยล่างเปป็นขด้อเทจ็จจรสิงมากๆ คสือสสิที่งทนพที่ วก
เรา "ผถูด้มนอารยธรรม" สล่วนใหญล่จะเรนยกวล่า "ความยากลทาบาก" ลถูกไดด้รตถูด้ นันี้งแตล่แรกวล่าลถูกไมล่ถถูกคาดหวนังใหด้เปป็นคน
จยุกจสิกและลถูกไดด้เรนยนรถูด้บทเรนยนของลถูกอยล่างดน ลถูกพขงที่ ตนัวเองมาโดยตลอดนนับตนันี้งแตล่วนันทนที่ลถูกชอบออกไปขด้างนอก
กนับพวกอสินเดนยนแดงตลอดทนันี้งวนันเพสืที่อตกปลาหรสือเกจ็บพสืชผนัก โดยทสินี้งแมล่ไวด้ขด้างหลนัง ในวนันแรกทนที่ลถูกไปโรงเรนยนใน
อเมรสิกา รถโรงเรนยนวสิงที่ ผล่านลถูกไปและแมล่ตด้องขนับรถไปสล่งลถูกทนที่โรงเรนยน เดจ็ก ๆ ทยุกคนเขด้าเรนยนไปกล่อนแลด้วตอน
เราไปถขง แตล่ลถูกกจ็เดสินหนด้าอยล่างกลด้าหาญเขด้าไปในสถานทนที่แหล่งใหมล่โดยสสินี้นเชสิง โดยถสือกลล่องอาหารกลางวนันของ
ลถูกและเดสินไปอยล่างสงล่าผล่าเผย
ดนังนนันี้นแมล่จขงไมล่กลนัวทนลที่ ถูกจะเปป็นเถาองยุล่นทนที่เกาะตสิด แตล่จงใหด้เขาทะนยุถนอมลถูกเถอะนะ เขาเปป็นสามนของลถูก

26 ลยกแตมงงานกลับบมุคคลๆหนนที่ง
ประการทนที่สนที่ ลถูกตด้องจทาไวด้วาล่ ลถูกแตล่งงานกนับบยุคคลๆหนขที่ง แมล่ใสล่เรสืที่องนนนี้เปป็นอนันดนับทนที่สนที่ในรายการ ไมล่ใชล่อนันดนับแรก
ในชล่วงไมล่กปนที่ ปีทนที่ผล่านมาแมล่ไดด้ปฏสิบนัตสิตล่อคทาวล่าบยุคคลอยล่างระมนัดระวนังพอสมควรเพระวล่าคทาๆนนนี้ถถูกใชด้เยอะเกสินไป
เหลสือเกสิน แมล่ไดด้ยสินคนพถูดถขงความอยากทนที่จะไดด้รนับการปฏสิบนัตสิ “ไมล่ใชล่ในฐานะผถูด้หญสิง แตล่ในฐานะมนยุษยรคนหนขที่ง”
หรสือ “ในฐานะบยุคคลๆหนขที่ง” แมล่ไดด้ยสินคทาตล่างๆอยล่างประธานและโฆษก มนบางอยล่างทนที่ถถูกบสิดเบสือนอยล่างรด้ายแรง
เกนที่ยวกนับทนัศนะนนนี้ของความเปป็นมนยุษยร แมล่ไมล่อยากใหด้ใครปฏสิบนัตสิตล่อแมล่ในฐานะ “บยุคคล” มากกวล่าในฐานะผถูด้หญสิง
คนหนขที่ง ความแตกตล่างทางเพศของเราเปป็นเงสืที่อนไขของชนวสิตของเราและการททาใหด้ความแตกตล่างเหลล่านนันี้น
คลยุมเครสือในทางใดทางหนขที่งคสือการททาใหด้โครงสรด้างของชนวสิตอล่อนแอลง เมสืที่อพวกมนันหายไปเรากจ็หลงทาง ผถูด้หญสิง
บางคนชอบจสินตนาการถขงการเรสิที่มตด้นใหมล่ของเสรนภาพ แตล่ในความเปป็นจรสิงแลด้วมนันคสือการถถูกพนันธนาการแบบ
ใหมล่ทนที่ขมขสืที่นยสิที่งกวล่าสสิที่งใดทนพที่ วกเธอเสาะแสวงหาทนที่จะไดด้รนับการปลดปลล่อยใหด้หลยุดพด้น
แมล่อยากรถูจด้ นักไมล่ใชล่ “ผถูด้คน” แตล่เปป็นผถูด้ชายและผถูด้หญสิงทนันี้งหลาย แมล่สนใจผถูชด้ ายในฐานะเปป็นผถูด้ชายและสนใจผถูด้หญสิง
ในฐานะเปป็นผถูด้หญสิง และเมสืที่อลถูกแตล่งงาน ลถูกกจ็แตล่งงานกนับผถูด้ชายคนหนขที่งเพราะวล่าเขาเปป็นผถูด้ชายคนหนขที่ง และเมสืที่อ
เปป็นผถูด้ชายคนหนขที่ง เขากจ็กลายเปป็นสามนของลถูก นนที่คสือสงล่าราศนของการแตล่งงาน - สสิที่งมนชนวตสิ สองชนสิดทนที่แยกจากกนัน
และแตกตล่างกนันถถูกหลอมรวมเปป็นหนขที่งเดนยว
แตล่เมสืที่อลถูกยอมรนับเขาในฐานะคนบาป, ในฐานะผถูด้ชาย, และในฐานะสามน ลถูกกจ็ตด้องจทาไวด้เหมสือนเดสิมวล่าเขาเปป็น
บยุคคลๆหนขที่ง ในฐานะทนที่เปป็นบยุคคลๆหนขที่ง เขามนชสืที่อๆหนขที่ง (ไมล่มนสสิที่งใดทนเที่ ปปิดเผยทนัศนคตสิของลถูกตล่อบยุคคลอสืที่นอยล่าง
ไมล่มนทางผสิดพลาดไดด้มากไปกวล่าชสืที่อทนที่ลถูกใชด้เรนยกเขา)
มนคนเหลล่านนันี้นทนที่ไมล่เคยเรนยกกนันและกนันดด้วยชสืที่อเรนยกอะไรเลย แมล่เคยไดด้ยสินสามนคนหนขที่งตะโกนคทาถามหรสือแสดง
ความคสิดเหจ็นกนับภรรยาของเขาจากอนกหด้องหนขที่งโดยไมล่ใชด้ชสืที่อเรนยกอะไรทนันี้งนนันี้น แมล่เคยไดด้ยสินภรรยาหลายคนททา
แบบเดนยวกนันและแมล่เคยไดด้ยสินทนันี้งสองฝฝ่ายอด้างอสิงถขงคถูล่สมรสของพวกเขาโดยคทาสรรพนามบยุคคลทนที่สามเทล่านนันี้น
สทาหรนับแมล่แลด้วดถูเหมสือนวล่าคนเหลล่านนันี้นทนที่ททาแบบนนนี้ไมล่เคยตระหนนักหรสือลสืมคนทนที่พวกเขาไดด้แตล่งงานดด้วยไปแลด้ว
เขากลายเปป็นของใชด้ในบด้านทนที่ตนันี้งอยถูล่กนับทนที่ไปเสนยแลด้ว
จากนนันี้นกจ็มนคนเหลล่านนันี้นทนที่เรนยกกนันและกนันวล่า "หมล่ามด้า" และ "ปะปป๊า" นนที่เปป็นเรสืที่องปกตสิเมสืที่อพถูดถขงอนกฝฝ่ายใหด้ลถูกๆฟฟัง
แตล่สทาหรนับผถูด้ชายทนที่จะเรนยกภรรยาของตนวล่า “หมล่ามด้า” นนันี้นกจ็เปป็นของแจกทนที่ตายแลด้ว เวทยรมนตรรไดด้เลสือนหายไป
จากชนวตสิ คถูล่นนันี้นแลด้ว เขายนังเปป็นคนรนักของเธออยถูล่หรสือเขากลายเปป็นเดจ็กนด้อยของเธอแลด้ว? นนที่คสือความสนัมพนันธรทนที่ยนัง
คงเตสิบโตไปสถูล่ความเปป็นผถูด้ใหญล่ไหมหรสือวล่ามนันกทาลนังถดถอย?
แมล่คงเปป็นคนสยุดทด้ายทนจที่ ะบล่นเกนที่ยวกนับชสืที่อเรนยกตล่างๆทนที่เรนยกดด้วยความรนัก แมล่ชอบชสืที่อเรนยกเหลล่านนันี้น มนันดนตอล่ ใจของ
แมล่ทนที่ไดด้ยสินผถูด้ชายคนใดเรนยกผถูด้หญสิงคนหนขที่งวล่า "ทนรที่ นัก" หรสือแมด้แตล่ "แมล่ยอดขมองอสิที่ม" ถด้าเขาอยากเรนยกแบบนนันี้น มนัน
แสดงใหด้เหจ็นวล่าเธอเปป็นคนพสิเศษสทาหรนับเขา แคทเธอรนน แมนสรฟปิลดร ซขที่งจดหมายรนักทนที่อล่อนโยนและนล่ารนักทยุกฉบนับ
ของเธอลด้วนถถูกตนพสิมพรแบบไมล่ตนัดทอนเรนยกสามนของเธอวล่า “โบกนนี้” และเขาเรนยกเธอวล่า “วสิก” ทนันี้งหมดทนที่แมล่ขอกจ็
คสือใหด้คถูล่รกนั เรนยกกนันและกนันดด้วยชสือที่ เรนยกอะไรบางอยล่าง ใหด้พวกเขาแสดงออกโดยวสิธทน นที่พวกเขาเรนยกกนันและกนันไมล่
วล่าจะในทนที่สาธารณะหรสือบนเตนยงวล่าพวกเขาตระหนนักถขงความเปป็นบยุคคล

หนขที่งในการคด้นพบทนที่สนยุกสนานทนที่สยุดของชนวตสิ กจ็คสือวล่า ในการยอมรนับ, การยสืนยนัน, และการปลอบโยนบยุคคลอนกผถูด้
หนขที่ง เรากจ็พบวล่าตนัวเราเองไดด้รนับการยอมรนับ, ยสืนยนันและปลอบโยน มนันเปป็นถนนทางตนันทนที่จะออกคด้นหาเพสืที่อทนจที่ ะ
รถูด้จกนั ตนัวลถูกเองหรสือ เพสืที่อทนจที่ ะ “คด้นพบ” ตนัวลถูกเองหรสือเพสืที่อทนที่จะนสิยามวล่า “ฉนันเปป็นใคร?”
“มนันเปป็นเรสืที่องธรรมดาทนที่ไมล่มนใครสามารถมาถขงความรถูทด้ นที่แทด้จรสิงเกนที่ยวกนับตนัวเขาเองไดด้โดยไมล่ไดด้ตรขกตรองถขงความ
บรสิสยุทธสิธิ์ศกนั ดสิธิ์สสิทธสิขธิ์ องพระเยซถูกล่อน และในความสนัมพนันธรเกนที่ยวขด้องกนับคนอสืที่น ๆ นนที่เองทนที่ตวนั เราเองกลายเปป็นบยุคคล
ทนที่สมบถูรณร “ไมล่มนใครเปป็นเกาะๆหนขที่ง” เราถถูกเรนยกใหด้มาสามนัคคนธรรมกนับพระเจด้าและเราถถูกเรนยกใหด้
สามนัคคนธรรมกนับกนันและกนัน การแตล่งงานเปป็นความสนัมพนันธรทนที่สนสิทสนมและตล่อเนสืที่องมากทนที่สยุดซขที่งคนสองคนอาจ
เขด้ามาไดด้ และเมสืที่อเปป็นเชล่นนนันี้นมนันจขงใหด้โอกาสทนที่ไมล่ถถูกขนัดจนังหวะมากทนที่สดยุ สทาหรนับการททาใหด้ความเปป็นบยุคคลสทาเรจ็จ
ครบถด้วน แนล่นอนวล่านนัที่นไมล่ไดด้เปป็นการกลล่าววล่าเฉพาะคนทนที่แตล่งงานแลด้วเทล่านนันี้นทนที่สามารถรถูด้จนักการททาใหด้สทาเรจ็จครบ
ถด้วนนนันี้นไดด้ ขนาดของการเสนยสละตนเองคสือขนาดของการททาใหด้สทาเรจ็จครบถด้วน มนหลายคนทนที่แตล่งงานแลด้วทนที่ยนังไมล่
ไดด้เรนยนรถูด้บทเรนยนแรกในการเสนยสละตนเอง มนคนโสดหลายคนทนที่ไดด้ไปไกลมากๆบนถนนเสด้นนนันี้น สทาหรนับแมล่แลด้ว
มนันคล่อนขด้างงล่ายทนที่จะเสนยสละตนัวเองเพสืที่อสามนของแมล่กล่อนเพราะแมล่รนักเขาดด้วยหนัวใจทนันี้งหมดของแมล่ และจากนนันี้น
เพราะรางวนัลตล่างๆมนักจะชนัดเจนมากกวล่าและเกสิดขขนี้นทนันทนมากกวล่าทนพที่ วกมนันอาจจะเปป็นในความสนัมพนันธรอสืที่นๆ
การรนักภรรยาคนหนขที่ง กจ็เหมสือนทนที่พระคนัมภนรรกลล่าวไวด้ (และแนล่นอนวล่ามนันใชด้กนับการรนักสามนคนหนขที่งเชล่นกนัน) กจ็
เหมสือนกนับการรนักรล่างกายของลถูกเอง
แตล่ถด้าสามนของลถูกเปป็นบยุคคลๆหนขที่ง นนที่กจ็หมายความวล่าลถูกตด้องยอมรนับความลขกลนับของความเปป็นบยุคคลของเขา เรา
ไดด้พดถู ไปแลด้ววล่าชายและหญสิงทนันี้งหลายไมล่เขด้าใจและไมล่สามารถเขด้าใจกนันและกนันไดด้อยล่างสมบถูรณรแบบ และนนที่ไมล่ใชล่
เปป็นเพนยงเพราะอยุปสรรคทางเพศ บยุคคลทนันี้งหลายทนที่มนเพศเดนยวกนันกจ็พบประตถูทนที่ปปิดอยถูล่เชล่นกนัน สามนของลถูกเปป็นทนที่
รถูด้จกนั อยล่างเตจ็มทนที่เฉพาะกนับพระเจด้าเทล่านนันี้น และในความหมายโดยนนัยเขากจ็ยสืนอยถูล่เพนยงลทาพนังตล่อพระพนักตรรพระองคร
พระเจด้าไดด้ตรนัสกนับอนับราฮนัมวล่า "จงดทาเนสินตล่อหนด้าเราและเจด้าจ
เปป็นคนดนพรด้อม" พระองครไมล่ไดด้ทรงบอกเปป็นนนัยวล่าอนับราฮนัมสามารถดทาเนสินอยถูล่ตล่อหนด้าซาราหรและเปป็นคนดนพรด้อม
สยุดทด้ายแลด้วเขากจ็เปป็นผถูด้ชายของพระเจด้า เขาเปป็นอสิสระและลถูกตด้องเคารพยทาเกรงอสิสรภาพนนนี้เสมอ มนคทาถามหลาย
ขด้อทนที่ลถูกไมล่มนสสิทธสิธิ์ทจนที่ ะถาม คสือเรสืที่องตล่างๆทนที่ลกถู ตด้องไมล่สอบสวนและความลนับตล่างๆทนที่ลถูกตด้องพอใจทนที่จะไมล่มวน นันไดด้รถูด้
เลย
“ภรรยามนสสิทธสิทธิ์ นที่จะรถูทด้ ยุกเรสืที่องไมล่ใชล่เหรอ?”
ไมล่ใชล่ เธอไมล่สามารถเอาไปหรสือแมด้แตล่รด้องขอสสิที่งทนที่ไมล่ไดด้ถถูกใหด้ และมนหลายสสิที่งทนที่ผถูด้ชายไมล่สามารถและไมล่ควรใหด้ สสิที่ง
ตล่างๆในทนที่ลขกรด้องทถูลตล่อพระเจด้าเทล่านนันี้น

27 การละทถินั้งสถิที่งอมืที่นๆทลันั้งหมด
ในทนที่สยุดลถูกกจ็แตล่งงานกนับคนบาปคนนนนี้, ผถูด้ชายคนนนนี้, สามนคนนนนี้, และบยุคคลผถูด้นนนี้ การแตล่งงานเปป็นทางเลสือกหนขที่งทนที่อยถูล่
เหนสือทางเลสือกอสืที่นๆทนันี้งปวง แตล่ละฝฝ่ายสนัญญาวล่าจะละทสินี้งคนอสืที่นๆทยุกคน และพระคนัมภนรกร ลล่าววล่าผถูชด้ ายจะจาก
บสิดาและมารดาของเขาและ “ผถูกพนัน” อยถูล่กนับภรรยาของเขา ทางเลสือกใด ๆ ทนที่เราเคยเลสือกในชนวตสิ นนันี้นกจ็จทากนัดเรา
ในทนันทน การเลสือกทนจที่ ะรนับผถูด้ชายคนนนนี้มาเปป็นสามนของลถูกคสือการเลสือกทนที่จะไมล่รบนั ชายอสืที่นทยุกคนบนโลก เมสืที่อลถูก
ตนัดสสินใจทนที่จะแตล่งงานกนับคนบาปคนนนนี้ ลถูกกจ็ไดด้สนัญญากนับตนัวเองทนที่จะยอมทนกนับบาปตล่างๆอนันเฉพาะเจาะจงของ
เขาแมด้วล่าลถูกไมล่มนความคสิดทนที่ชดนั เจนเลยวล่าบาปเหลล่านนันี้นจะเปป็นอะไรบด้าง ลถูกจะเรสิที่มคด้นพบบาปเหลล่านนันี้นทนันทน และ
เมสืที่อลถูกพบ จงเตสือนใจตนัวเองวล่าลถูกไดด้แตล่งงานกนับคนบาปผถูด้นนนี้ ลถูกสามารถมองไปยนังคนบาปคนอสืที่นๆไดด้เสมอและ
ขอบคยุณพระเจด้าทนที่ลถูกไมล่ตอด้ งใชด้ชวน สิตกนับความลด้มเหลวตล่างๆนานาของพวกเขา แตล่เมสืที่อเปป็นเชล่นนนันี้น ลถูกจะเลสือก
บาปแบบไหนถด้าลถูกเลสือกไดด้วาล่ จะใชด้ชวน สิตอยถูล่กนับบาปไหนบด้าง? มนันเปป็นเรสืที่องดนทนที่ลถูกไมล่ไดด้ถถูกขอใหด้ททาแบบนนันี้น ลถูกรนัก
ผถูด้ชายคนนนนี้ทนที่บนังเอสิญเปป็นคนบาปแบบนนนี้และลถูกพยายามอยล่างดนทนที่สดยุ ทนที่จะยอมรนับ, ใหด้อภนัย, มองขด้าม, อดทน, และ
บางทนในความเมตตาของพระเจด้าทนจที่ ะชล่วยเขาใหด้เอาชนะไดด้
เมสืที่อลถูกตนัดสสินใจทนที่จะแตล่งงานกนับผถูด้ชายคนนนนี้โดยเฉพาะ ลถูกกจ็ไดด้ตดนั สสินใจทนที่จะไมล่แตล่งงานกนับผถูด้ชายคนอสืที่นทยุกคน
และผถูด้ชายคนนนนี้โดยเฉพาะกจ็มนขด้อจทากนัดตล่างๆ ลถูกไมล่ไดด้เรสิที่มตด้นทนที่ขด้อจทากนัดตล่างๆของเขาทนันทนเหมสือนกนับสยุภาพสตรนใน
ภาพยนตรรเรสืที่อง My Fair Lady ทนที่จะ
ประดนับบด้านของคยุณใหมล่
จากหด้องใตด้ดสินไปจนถขงหลนังคาทรงสถูง
และจากนนันี้นไปสถูล่ความสนยุกอนันตสิดตรขงใจ
ของการไดด้ยกเครสืที่องคยุณใหมล่!
ลถูกไมล่ไดด้แตล่งงานกนับเขาดด้วยความคสิดในการปรนับปรยุงใหมล่ทนันี้งหมด เมสืที่อถถูกขอคทาแนะนทาสทาหรนับผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่
ใครล่ครวญเรสืที่องการแตล่งงาน นางบสิลลนที่เกรแฮม กลล่าววล่า “จงแตล่งงานกนับคนทนที่คมุณเตจ็มใจทนที่จะปรนับตนัว”
หากลถูกเปป็นภรรยาทนที่ใจกวด้างมาก ลถูกกจ็อาจยอมใหด้สามนของลถูกททาไดด้ตามความคาดหวนังของลถูกถขงรด้อยละ 80 อนก
รด้อยละ 20 นนันี้นลถูกอาจอยากทนที่จะเปลนที่ยนแปลง ลถูกอาจเลสือกตนัดทสินี้งรด้อยละ 20 นนันี้นไปตลอดชล่วงเวลาทนที่เหลสือของ
ชนวตสิ แตล่งงานของลถูกและลถูกไมล่นล่าจะลดมนันลงมากนนัก หรสือลถูกอาจเลสือกทนที่จะขด้ามนนัที่นไปและสนยุกไปกนับรด้อยละ 80
นนันี้นทนที่เปป็นสสิที่งทนที่ลถูกไดด้หวนังไวด้
ลถูกแตล่งงานกนับบยุคคลผถูด้นนนี้ เขาอาจเปป็นคนทนที่เมสืที่อสสิบปปีทนที่แลด้วเปป็น “ชายรล่างใหญล่ในมหาวสิทยาลนัย” ลถูกรถูสด้ ขกชอบเขา
เพราะเขาเปป็นนนักกนฬาทนที่เกล่งหรสือเปป็นประธานนนักศขกษาหรสือเปป็นผถูด้นทาทนที่พดถู จาฉะฉานมากทนที่สยุดในการประทด้วง
ตล่างๆในมหาวสิทยาลนัย แตล่ชวน สิตกจ็ลงหลนักปฟักฐานกลายเปป็นความเบสืที่อหนล่าย การแตล่งงานไมล่ใชล่งานเลนนี้ยงในบด้านเลย
สนักนสิด มนันไมล่ใชล่วสิทยาเขตของมหาวสิทยาลนัยหรสือบทสนทนาทนที่นาล่ ตสืที่นเตด้นหรสือการแขล่งขนันดด้านกนฬาและสสิที่งทนที่เคย
ดขงดถูดลถูกในตอนแรกนนันี้นอาจดถูเหมสือนไมล่สทาคนัญอยล่างมหาศาลอนกตล่อไป

แตล่ลถูกควรจดจทาไวด้เปป็นครนันี้งคราววล่าเขาเคยเปป็นอะไร ทนจที่ ะถามตนัวเองวล่ามนันคสือสสิที่งใดทนไที่ ดด้ดขงดถูดสายตาของลถูก
ยอมรนับมาเถอะ ลถูกจะพถูดกนับตนัวเองวล่า ลถูกไมล่ไดด้แตล่งงานกนับเขาเพราะเขาเปป็นนนักกนฬาทนที่ยอดเยนที่ยมใชล่ไหม? ไมล่ใชล่
ลถูกไดด้แตล่งงานกนับบยุคคลผถูด้นนนี้ ไมล่วล่าคยุณสมบนัตสิภายในเหลล่านนันี้นจะเปป็นอะไรกจ็ตามทนที่ไดด้ททาใหด้เขาสามารถททาสสิที่งทนที่เขาไดด้
กระททาในตอนนนันี้นกจ็ยนังคงเปป็นสล่วนหนขที่งของบยุคคลผถูด้นนนี้ทนที่ลถูกเขด้านอนและกสินอาหารเชด้าดด้วยและโตด้เถนยงกนันเกนที่ยวกนับ
งบประมาณรายเดสือนดด้วย เขาเปป็นบยุคคลคนหนขที่งทนที่มนศนักยภาพเหลล่านนันี้นแบบเดนยวกนับทนที่เขาเคยมนตอนทนที่ลถูกไดด้
แตล่งงานกนับเขา ตอนนนนี้ความรนับผสิดชอบของลถูกไมล่เพนยงเปป็นการปฟัดขนตาของลถูกและบอกเขาวล่าเขายอดเยนที่ยม
เพนยงใดเทล่านนันี้น แตล่เปป็นการซาบซขนี้งอยล่างแทด้จรสิงและอยล่างลขกซขนี้งในสสิที่งทนที่เขาเปป็น เปป็นการสนนับสนยุนและใหด้กทาลนังใจ
และดขงคยุณสมบนัตสิเหลล่านนันี้นทนที่ลถูกเคยเหจ็นและชสืที่นชมในตอนแรกนนันี้น
แมล่เคยเปป็นมล่ายมาสสิบสามปปีกล่อนทนที่ชายคนนนันี้นผถูด้ซขที่งจะกลายเปป็นพล่อเลนนี้ยงของลถูกมาขอแมล่แตล่งงาน แมล่เหจ็นวล่ามนัน
เปป็นปาฏสิหารสิยรทนที่ดถูเหมสือนจะไมล่มนทางเกสิดขขนี้นไดด้เลย ทนวที่ ล่าชายคนใดปรารถนาแมล่ในครนันี้งแรกนนันี้นกจ็เปป็นเรสืที่องนล่าพสิศวง
แมล่เรนยนจบมนัธยมและวสิทยาลนัยมาไดด้โดยเคยออกเดทนด้อยครนังนี้ จรสิงๆ แตล่การเปป็นคนทนที่ถถูกปรารถนาอนกครนังนี้ กจ็เกสือบ
เปป็นเรสืที่องทนที่เหนสือจสินตนาการ แมล่บอกชายคนนนนี้วาล่ แมล่รถูด้วาล่ มนผถูด้หญสิงหลายคนทนที่รอคอยเขาทนที่สามารถเสนอสสิที่งตล่างๆ
มากมายแกล่เขาทนที่แมล่ไมล่สามารถเสนอใหด้ไดด้ - สสิที่งตล่างๆเชล่นความงามและเงสิน แตล่แมล่ไดด้กลล่าววล่า “มนสสิที่งหนขที่งทนที่ฉนัน
สามารถใหด้คยุณไดด้ทนที่ไมล่มนผถูด้หญสิงคนใดบนโลกทนที่สามารถเอาชนะฉนันไดด้และสสิที่งนนันี้นคสือการซาบซขนี้งชสืที่นชม” มยุมมองของ
หญสิงมล่ายไดด้สอนเรสืที่องนนันี้นแกล่แมล่
เมสืที่อหลายปปีกล่อนมนจดหมายทนที่เขนยนมาเปป็นชยุดถขงคอลนัมนสิสตร แอน แลนเดอรรส ในหนัวขด้อผถูด้ชายทนที่นอนกรน ภรรยา
หลายคนเขนยนบล่นเกนที่ยวกนับหลายชนัที่วโมงของการไมล่ไดด้หลนับไดด้นอนและความนล่ารทาคาญของเสนยงรบกวนอนันนล่า
กลนัวนนันี้นขด้างตนัวพวกเธอบนเตนยง คนอสืที่นๆเขนยนเสนอวสิธนแกด้ปฟัญหาตล่างๆมา แตล่การอภสิปรายนนนี้กจ็สสินี้นสยุดลงดด้วย
จดหมายฉบนับหนขที่ง “เสนยงกรนเปป็นดนตรนทนที่ไพเราะทนที่สดยุ ในโลก ลองถามหญสิงมล่ายคนไหนกจ็ไดด้”
บล่อยแคล่ไหนทนที่แมล่ไดด้นนัที่งอยถูล่ในหด้องทนที่เตจ็มไปดด้วยผถูด้คนและไดด้ยสินภรรยาคนหนขที่งโตด้แยด้ง, วสิจารณร, ดถูถถูกเหยนยดหยาม,
หรสือเยด้ยหยนันสามนของตนตล่อหนด้าคนอสืที่นๆในกลยุล่ม และแมล่ตด้องพยายามอยล่างหนนักในการควบคยุมตนัวเองไมล่ใหด้
กระโจนจากเกด้าอนนี้ของแมล่, เดสินเขด้าไปหาและเขยล่าตนัวผถูด้หญสิงคนนนันี้นทนที่หนัวไหลล่และพถูดวล่า “นนที่คยุณรถูด้ตวนั บด้างไหมวล่าคยุณ
มนอะไรอยถูล่?” เธอไมล่รถูด้ แนล่นอนวล่าเธอไมล่มนมยุมมองของแมล่ หากเพนยงมนวสิธนการใดบด้างทนที่ภรรยาทยุกคนจะมน
ประสบการณรของการสถูญเสนยสามนของตนเพนยงชนัที่วครถูล่แมด้แตล่จะคสิดวล่าเขาตายไปแลด้ว-เพสืที่อทนที่จะไดด้มยุมมองทนที่เธอ
ตด้องการนนันี้นกลนับคสืนมาสทาหรนับการซาบซขนี้งอยล่างแทด้จรสิง
การเตสิบโตของลถูกไปสถูล่วยุฒสิภาวะจะททาใหด้ลถูกมนมยุมมองทนกที่ วด้างกวล่าเดสิม อนัครสาวกเปาโลซขที่งปรารถนาอยถูล่เสมอทนที่ผถูด้
กลนับใจเชสืที่อของเขาควรกด้าวไปสถูล่ความเปป็นผถูด้ใหญล่ฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ ไดด้อธสิษฐานเผสืที่อครสิสเตนยนชาวเมสืองโคโลสนเหลล่า
นนันี้นเพสืที่อพวกเขาจะไดด้เหจ็นสสิที่งตล่างๆจากทนัศนะของพระเจด้าโดยไดด้รบนั มยุมมองเชสิงลขกและความเขด้าใจฝฝ่ายวสิญญาณ
(อะไรจะชล่วยภรรยาไดด้ดไน ปกวล่าการไดด้เหจ็นสามนของเธอในแบบทนที่พระเจด้าทรงเหจ็นเขา) พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างเขา,
กล่อรล่างเขาขขนี้นมา, ทรงไถล่เขา, เขาเปป็นของพระองคร พระเจด้ากทาลนังนทาเขาไปสถูล่ความสมบถูรณรแบบและยนังไมล่ไดด้หมด
ธยุระกนับเขาเลยแมด้แตล่นสิดเดนยว เราทยุกคนยนังถถูกสรด้างไมล่เสรจ็จ, หนทางอนกยาวไกลจากสสิที่งทนที่เราควรจะเปป็น แตล่ถด้าเรา

สามารถมองไปทนที่ตนัวเราเองและกนันและกนันไดด้จากมยุมมองของพระเจด้า เรากจ็จะรถูวด้ ล่าเราควรไปทนที่ไหนและความ
สนัมพนันธรของเราควรเคลสืที่อนทนที่ไปในทสิศทางใด
ไมล่นานหลนังจากการแตล่งงานครนันี้งทนที่สองของแมล่ เราไดด้รบนั เชสิญใหด้พถูดเปป็นทนมในครสิสตจนักรแหล่งหนขที่งทนที่ศสิษยาภสิบาล
เองเพสิที่งแตล่งงานใหมล่ไดด้ไมล่นาน เขาและภรรยาคนแรกของเขาซขที่งไดด้เสนยชนวสิตดด้วยโรคมะเรจ็งเคยเรนยนทนที่วสิทยาลนัยกนับ
แมล่ แมล่อยากรถูวด้ าล่ เขาไดด้เรนยนรถูด้อะไรในชล่วงหนขที่งปปีของการแตล่งงานครนังนี้ ทนที่สอง เขาบอกแมล่โดยไมล่ลนังเลวล่า
“ผมไดด้เรนยนรถูวด้ ล่ามารรซนสามารถใหด้สสิที่งตล่างๆแกล่ผมทนที่ซถูไมล่เคยใหด้ไดด้ ซถูไดด้ใหด้สสิที่งตล่างๆแกล่ผมทนมที่ ารรซนไมล่สามารถใหด้ไดด้ ดนัง
นนันี้นผมจขงไดด้เรนยนรถูกด้ ารซาบซขนี้งชสืที่นชมตล่อพวกเธอทนันี้งคถูล่ ผมซาบซขนี้งมารรซนสทาหรนับสสิที่งทนที่เธอเปป็นจรสิงๆ ในแบบทนที่ผมไมล่ไดด้
มนความสามารถทนที่จะซาบซขนี้งซถูไดด้”
แมล่รถูด้วาล่ ลถูกจะไมล่ชจ็อคกนับการทนแที่ มล่ถามคทาถามนนนี้ และจะไมล่ชจ็อคกนับการทนที่ชายผถูด้นนนี้เปรนยบเทนยบระหวล่างภรรยาคนทนที่
หนขที่งกนับคนทนที่สองดด้วย ททาไมเขาถขงไมล่ควรเปรนยบเทนยบลล่ะ? มนันเปป็นเรสืที่องธรรมชาตสิและการเปรนยบเทนยบระหวล่า
งมารรซนกนับซถูนนันี้นไมล่ใชล่เพสืที่อทนที่จะดถูหมสิที่นฝฝ่ายหนขที่งฝฝ่ายใด แตล่เพสือที่ ชสืที่นชมแตล่ละคนอยล่างเตจ็มทนที่สทาหรนับสสิที่งทนที่เธอเปป็น
สทาหรนับครสิสเตนยนทนที่ไดด้อธสิษฐานมานานหลายปปีเพสืที่อทนที่จะไดด้รนับการทรงนทาไปสถูล่คถูล่ชนวตสิ ทนที่ใชล่และทนที่เชสืที่อวล่าคนทนที่เขา
แตล่งงานดด้วยนนันี้นเปป็นตนัวเลสือกของพระเจด้าสทาหรนับเขาอยล่างแทด้จรสิง มนันกจ็มนเหตยุผลทนที่จะสรยุปไดด้วาล่ บยุคลสิกภาพทนที่
ประทานใหด้นนันี้นคสือบยุคลสิกภาพทนที่สล่งเสรสิมบยุคลสิกภาพของเขาเองมากทนที่สยุด, บยุคลสิกภาพทนที่ตรงกนับความตด้องการตล่างๆ
ของเขาในแบบทนที่ตนัวเขาไมล่สามารถคาดการณรหรสือเลสือกไดด้เอง มนันคสือความแตกตล่างเหลล่านนันี้นนนัที่นเองทนที่เปปิดตาของ
เราใหด้มองเหจ็นสสิที่งทนที่เราเปป็น และถด้าเราอธสิษฐานขอมยุมมองเชสิงลขกและความเขด้าใจฝฝ่ายวสิญญาณแบบทนที่เปาโลไดด้
อธสิษฐานขอ เรากจ็เหจ็นพวกมนันในแบบทนที่พระเจด้าทรงเหจ็นพวกมนันและซาบซขนี้งกนับจสินตนาการอนันเปปีปี่ยมสงล่าราศนของ
พระผถูด้สรด้างผถูด้ไดด้ทรงสรด้างพวกมนัน

28 เคลมืที่อนไหวอยยมเสมอ ไมมอยยมนถิที่ง
เราไดด้พถูดคยุยเกนที่ยวกนับคนทนที่ลถูกกทาลนังจะแตล่งงานดด้วยแลด้ว คราวนนนี้การแตล่งงานคสืออะไร? ลถูกมนคทาจทากนัดความขอ
งบารรธ * แลด้ว แมล่ไมล่สามารถเสรสิมใหด้มนันดนกวล่านนนี้ไดด้ แตล่มนอยถูล่สนที่สสิที่งซขที่งเมสืที่อลถูกใชด้ชนวตสิ หลายวนันและหลายสนัปดาหรและ
หลายปปีกนับสามนของลถูก การแตล่งงานกจ็กลายเปป็น
มนันเปป็นความสนัมพนันธรทนที่เคลสืที่อนไหวอยถูล่เสมอ ไมล่อยถูล่นสิที่ง มนันจะดนขขนี้นหรสือไมล่กจ็แยล่ลง (มนันไมล่ยสืนอยถูล่เฉยๆ) เมสืที่อผถูด้คน
เตสิบโตหรสือไมล่กจ็เสสืที่อมถอย ความสนัมพนันธรระหวล่างพวกเขากจ็ตอด้ งเตสิบโตหรสือเสสืที่อมถอย คทาอธสิบายทนัวที่ ไปทนที่ถถูกเสนอ
เพสืที่ออธสิบายความไมล่ลงรอยกนันในชนวตสิ สมรสคสือ “เราเตสิบโตมากกวล่าอนกฝฝ่ายไปแลด้ว” คนสองคนพบกนันในโรงเรนยน
มนัธยมหรสือวสิทยาลนัย, มนความสนใจในวนัยหนยุล่มสาวทนที่คลด้ายกนัน, แตล่งงานกนัน, เรสิที่มพบวล่า “การประสบความสทาเรจ็จ”
ในโลกอาจไมล่งล่ายเหมสือนการหาเพสืที่อน, การททาคะแนน, หรสือการเลล่นดนตรนเคยเปป็นสมนัยเรนยนอยถูล่ทนที่มหาวสิทยาลนัย
ความรนับผสิดชอบเรสิที่มรยุมลด้อมเขด้ามาและมนใบแจด้งหนนนี้ตล่างๆทนที่ตอด้ งจล่าย, ตด้องมนการตนัดสสินใจ, ตด้องททางานหนนักซขที่งไมล่มน
การตอบแทนในทนที่แจด้ง (และบล่อยครนันี้งเกสินไปทนที่ไมล่มนการตอบแทนในทนที่ลนับเชล่นกนัน) มนคนกลล่าวไวด้วาล่ ถด้าคนสองคนไมล่
เตสิบโตไปดด้วยกนัน พวกเขากจ็เรสิที่มแยกจากกนันมากขขนี้นเรสืที่อยๆ แตล่สทาหรนับคถูล่สามนภรรยาหลายคถูล่ทนที่ไดด้กลล่าวคทาสาบาน
อยล่างจรสิงจนังตล่อพระพนักตรรพระเจด้าและตล่อหนด้าพยานหลายคน ความเปป็นไปไดด้ทนที่จะเรสิที่มแยกจากกนันมากขขนี้นเรสืที่อยๆ
กจ็ไมล่จทาเปป็นตด้องถถูกยอมใหด้เกสิดขขนี้น มนันไมล่ควรเปป็นบางสสิที่งทนที่ “เกสิดขขนี้นกนับ” พวกเขาราวกนับวล่าพวกเขาเปป็นคนทนที่ไมล่รถูด้อสิ
โหนล่อสิเหนล่ทนที่ไดด้รนับบาดเจจ็บจากพลนังบางอยล่างซขที่งพวกเขาไมล่มนอทานาจทนที่จะปกปฝ้องตนเองใหด้พด้นจากมนัน พวกเขา
ไดด้ยสินยอมพรด้อมใจทนที่จะรนักกนันและมนชนวสิตอยถูล่ดวด้ ยกนันแลด้ว พวกเขายสืนอยถูล่, ไมล่ใชล่แบบคนทนที่ชล่วยเหลสือตนัวเองไมล่ไดด้,
แตล่ในความสนัมพนันธรกนับพระเจด้า, แตล่ละฝฝ่ายมนหนด้าทนที่รบนั ผสิดชอบในการปฏสิบนัตสิตามคทาสาบานของตนทนที่ใหด้แกล่กนัน
แตล่ละฝฝ่ายตนังนี้ ใจทนที่จะปฏสิบนัตสิตามพระประสงครของพระเจด้าเพสืที่อทนพที่ วกเขาจะมยุล่งหนด้าไปสถูล่ “เตจ็มถขงขนาดความ
ไพบถูลยรของพระครสิสตร” และถด้า (พระเจด้าทรงถถูกมองวล่าเปป็นจยุดยอดสยุดของรถูปสามเหลนที่ยม) ซขที่งพวกเขาเปป็นจยุด
ฐานสองจยุด การเคลสืที่อนทนที่เขด้าหาพระองครกจ็จทาเปป็นตด้องลดระยะหล่างระหวล่างพวกเขา การเขด้าใกลด้พระเจด้าหมายถขง
การเขด้าใกลด้กนันมากขขนี้นและนนที่หมายถขงการเตสิบโตและการเปลนที่ยนแปลง พวกเขากทาลนังถถูกเปลนที่ยนใหด้เขด้าสถูล่พระฉาย
เดนยวกนันจากสงล่าราศนไปสถูล่สงล่าราศน ไมล่มนสสิที่งทนที่เรนยกวล่าการชะงนักงนัน หรสือคทาทนที่ฟฟังดถูไรด้เดนยงสาเมสืที่อเทนยบกนันแลด้วอยล่าง
ความเขด้ากนันไมล่ไดด้
มนความตขงเครนยดตล่างๆ ความแขจ็งแกรล่งของมหาวสิหารอนันยสิที่งใหญล่ตนันี้งอยถูล่บนแรงผลนักดนันและแรงตด้านของคานและ
ซยุด้มประตถูของมนัน แตล่ละสล่วนมนหนด้าทนที่ของตนัวมนันเองและมนความแขจ็งแกรล่งเฉพาะตนัวของมนันเอง นนที่คสือวสิธนทนที่แมล่เหจ็น
พลวนัตของการแตล่งงานทนที่ดน มนันไมล่ใชล่ความแขจ็งแกรล่งทนที่ถถูกจนับมาปะทะกนับความอล่อนแอ มนันคสือความแขจ็งแกรล่งสอง
ชนสิด ซขที่งแตล่ละชนสิดมนจยุดประสงครเพสืที่อเสรสิมสรด้างอนกชนสิดในรถูปแบบตล่างๆทนที่พสิเศษ เราไดด้พดถู คยุยกนันแลด้วเกนที่ยวกนับการ
เปรนยบเทนยบเรสือใบโดยอด้างอสิงถขงความหมายของวสินนัย มนันไมล่ไดด้เปป็นจยุดอล่อนสทาหรนับเรสือนนันี้นทนที่จะยอมอยถูล่ใตด้บนังคนับ
ตล่อกฎตล่างๆของการเดสินเรสือ การยอมอยถูล่ใตด้บนังคนับนนันี้นคสือความแขจ็งแกรล่งของเธอ (คทาสรรพนามเพศหญสิง “เธอ”
ใชด้เรนยกเรสือนนันี้น) มนันคสือกฎตล่างๆทนที่ททาใหด้เรสือนนันี้นสามารถใชด้พลนังของเธอไดด้อยล่างเตจ็มทนที่, ควบคยุมลมและรนับพละ
กทาลนังของลมมาเปป็นของตนัวเธอเอง มนันไมล่ใชล่ความอล่อนแอในพระบยุตรของพระเจด้าทนที่ไดด้ททาใหด้พระองครเชสืที่อฟฟังพระ

ประสงครของพระบสิดา มนันคสือฤทธสิธิ์เดช – ฤทธสิธิ์เดชแหล่งพระประสงครของพระองครเองทนที่จะททาตามพระประสงคร
ของพระบสิดา
ในชนวตสิ คถูล่ทนที่ดนมทน นันี้งการพขที่งพากนันและความเปป็นอสิสระในทนันี้งสองฝฝ่าย สามนของลถูกตด้องการใหด้ลถูกแตกตล่างจากเขา, ทนที่
จะเปป็นสสิที่งทนที่ลถูกเปป็นเวลาอยถูล่ตามลทาพนัง, ทนที่จะเปป็นสสิที่งทนที่เขาไมล่มนวนันเปป็นไดด้และเปป็นสสิที่งทนที่เขาตด้องการและอยากไดด้ ดด้วย
วสิธนน นนี้เทล่านนันี้นลถูกกจ็จะไดด้เปป็นสสิที่งทนที่ลถูกเปป็นในความสนัมพนันธรกนับเขา ดด้วยวสิธนนนนี้เทล่านนันี้นลถูกกจ็จะเตสิมเตจ็มเขาไดด้ เขาพขที่งพาลถูก
ใหด้เปป็นสล่วนเตสิมเตจ็มของเขา, ลถูกพขที่งพาเขาใหด้เปป็นสล่วนเตสิมเตจ็มของลถูก เขาเปป็นอสิสระจากลถูกในความแตกตล่างทนันี้ง
หลายของเขา, ลถูกเปป็นผถูด้หญสิง, แตกตล่าง, เปป็นอนกคนโดยสมบถูรณร, ตรงขด้ามกนัน “ถขงกระนนันี้นกจ็ดน” อนัครสาวกเปาโล
กลล่าว “ในองครพระผถูด้เปป็นเจด้า ผถูด้ชายกจ็ตอด้ งพขที่งผถูด้หญสิงและผถูด้หญสิงกจ็ตด้องพขงที่ ผถูด้ชาย เพราะวล่าผถูด้หญสิงนนันี้นทรงสรด้างมาจาก
ผถูด้ชายฉนันใด ตล่อมาผถูด้ชายกจ็เกสิดมาจากผถูด้หญสิงฉนันนนันี้น แตล่สสิที่งสารพนัดกจ็มนมาจากพระเจด้า” ผถูด้ชายและผถูด้หญสิงทนันี้งหลายไมล่
สามารถและตด้องไมล่พยายามใชด้ชวน สิตโดยปราศจากการอด้างถขงเพศตรงขด้าม พวกเขาพขที่งพาซขที่งกนันและกนันและถถูก
สรด้างมาเพสืที่อทนจที่ ะรนับรถูด้และเผชสิญหนด้ากนัน การเผชสิญหนด้ากนันนนที่เอง-ซขที่งถถูกททาใหด้เปป็นจรสิงอยล่างประจนักษรชนัดทนที่สดยุ ใน
ชนวตสิ แตล่งงาน – ทนทที่ ทาใหด้มนันมนความสทาคนัญอยล่างมหาศาลจนทนันี้งสองเพศตด้องไมล่ถถูกสนับสน, ถถูกเพสิกเฉย, ถถูกลดความ
สทาคนัญ, หรสือถถูกจนับใหด้มาประชนันขนันแขล่งกนัน เราตด้องการกนันและกนัน สามนและภรรยาตด้องเปป็นสามนและภรรยา
ไมล่ใชล่เพสืที่อนซนนี้ พลวนัตตด้องถถูกรนักษาไวด้ตามทนที่องครสถาปนสิกทรงตนันี้งพระทนัยไวด้
ลถูกมนประสบการณรบด้างแลด้วเกนที่ยวกนับกระบวนการเปลนที่ยนแปลงนนนี้ ลถูกพบวอลทรกอล่ นเพราะเขาเปป็นเพสืที่อนของเอจ็ด
เมสืที่อลถูกเหจ็นเขาในครนันี้งถนัดมา, เมสืที่อลถูกกลนับมาบด้านจากวสิทยาลนัยในชล่วงวนันหยยุด เขากจ็ททาใหด้ลถูกสนใจและลถูกเรสิที่ม
คสิดถขงเขาไมล่ใชล่ในฐานะเพสืที่อนของเพสืที่อนคนหนขที่งอนกตล่อไป แตล่ในฐานะเพสืที่อนของลถูก จทาเยจ็นวนันนนันี้นไดด้ไหมตอนทนที่ลถูก
กทาลนังททากสิจธยุระอะไรของลถูกไปตามเรสืที่อง, ททาความสะอาดหด้องครนัว, รนดเสสืนี้อผด้าของลถูก, และเขากจ็อยถูล่ตล่อและไมล่
ยอมกลนับบด้านซะทน? ลถูกเหจ็นวล่าเขากทาลนังหาขด้ออด้างทนที่จะอยถูล่ตอล่ และการรถูด้ตวนั วล่าลถูกททาใหด้เขาสนใจไดด้กล่อใหด้เกสิดการ
เปลนที่ยนแปลงอนกอยล่างหนขที่ง เขาไมล่ไดด้เปป็นเพนยงแคล่เพสืที่อนคนหนขที่งอนกตล่อไป สองเดสือนตล่อมาลถูกไดด้รนับดอกไมด้
วาเลนไทนรจากเขาและหลนังจากนนันี้นไมล่นานลถูกกจ็ไดด้การรดวนันเกสิด ในวนันอนสเตอรรลกถู เหจ็นเขาอนกครนันี้งและเรสิที่มสงสนัยวล่า
ลถูกรนักเขาหรสือไมล่ ลถูกไดด้รนับจดหมายหนขที่งหรสือสองฉบนับในชล่วงฤดถูรด้อน และในฤดถูใบไมด้รล่วงลถูกกจ็รถูด้โดยไมล่ตด้องสงสนัย
เลยวล่าเขารนักลถูก จากนนันี้นเมสืที่อวนันครสิสตรมาสทนที่ผล่านมา เขากจ็เปป็นคถูล่หมนันี้นของลถูกและอนกไมล่นานจะเปป็นสามนของลถูก
เพสืที่อน, คนรนัก, สามน ในชนวสิตของลถูกทนที่อยถูล่ดวด้ ยกนัน เขาจะเปป็นหลายสสิที่งแกล่ลถูก คนสนสิท, เพสืที่อนคถูล่คดสิ , ผถูด้หาเลนนี้ยง, พละ
กทาลนัง, เพสืที่อนเลล่น, ผถูด้ฟงฟั , ครถู, นนักเรนยน, ผถูด้นทา, ผถูด้ปลอบประโลม, และเหมสือนกนับทนที่นางซาราหรเหจ็นอนับราฮนัม,
“นาย”แตล่ละบทบาทมนความงดงามตล่างๆของมนันและขด้อจทากนัดตล่างๆของมนัน, แตล่ละบทบาทตด้องการการตอบ
สนองทนที่แตกตล่างจากลถูกและนนที่ตด้องอาศนัยการยสืดหยยุล่น, การปรนับตนัวไดด้, และวยุฒสิภาวะ ชนวตสิ ถถูกททาใหด้นล่าตสืนที่ เตด้นและ
ความสนใจถถูกรนักษาไวด้โดยพลวนัตเหลล่านนนี้ตราบใดทนที่ทกยุ สสิที่งถถูกคนี้ทาจยุนโดยความรนัก
สนักวนันผถูด้หาเลนนี้ยงของลถูกอาจตกงาน ความแขจ็งแกรล่งของลถูกอาจแสดงใหด้เหจ็นความอล่อนแอทนที่ไมล่ถถูกคาดคสิด อนัศวสินขนที่
มด้าขาวของลถูกอาจประสบกนับความพล่ายแพด้ตอล่ หนด้าคนอสืที่น ครถูของลถูกอาจททาเรสืที่องทนที่ผสิดพลาดรด้ายแรงทนที่ลถูกไดด้
พยายามเตสือนเขาใหด้ระวนังแลด้ว คนรนักของลถูกอาจกลายเปป็นคนไขด้ทนที่ชล่วยเหลสือตนัวเองไมล่ไดด้, ปฝ่วย, เจจ็บ, และซขม
เศรด้า, ทนที่ตด้องการใหด้ลถูกอยถูล่ดวด้ ยและดถูแลทยุกนาทนทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน “นนที่ไมล่ใชล่ผถูด้ชายทนที่ฉนันไดด้แตล่งงานดด้วย” ลถูก

จะพถูด และมนันจะเปป็นความจรสิง แตล่ลถูกไดด้แตล่งงานกนับเขาแลด้วในยามสยุขหรสือทยุกขร, ในความเจจ็บปฝ่วยและสยุขภาพ
ดน, และคทาสนัญญาอนันยสิที่งใหญล่เหลล่านนันี้นไดด้คทานขงถขงความเปป็นไปไดด้ของการเปลนที่ยนแปลงแบบรยุนแรง นนัที่นเปป็นเหตยุวล่า
ททาไมคทาสนัญญาตล่างๆจขงจทาเปป็น
มนหลายสสิที่งในชนวตสิ ทนที่สามารถททาใหด้สสิที่งทนที่ดถูเหมสือนเปป็นการเยาะเยด้ยออกมาจากคทาสนัญญาอนันศนักดสิสธิ์ สิทธสิธิ์ “ทนที่จะรนัก , ใหด้
เกนยรตสิและเชสืที่อฟฟัง” สามนของลถูกอาจดถูเหมสือนเปป็นคทาเหนจ็บแนมสยุดทด้ายเมสืที่อเผชสิญกนับความอนัปยศอดสถูทไนที่ มล่อาจ
บรรยายไดด้และความนล่าอดสถูของความเจจ็บปฝ่วย รนัก, ใหด้เกนยรตสิและเชสืที่อฟฟังผถูด้ชายคนนนนี้ทนที่หมดสภาพ, เจจ็บปวด,
และโกรธเคสืองทนที่ไมล่ยอมทานยาเนนที่ยนะ? คทาสาบานเหลล่านนันี้นเปป็นเรสืที่องจรสิงจนัง จรสิงจนังอยล่างสยุดๆ แตล่ลถูกไมล่ไดด้ใหด้คทา
สาบานเหลล่านนันี้นโดยวางใจในความแขจ็งแกรล่งของตนัวลถูกเองทนที่จะปฏสิบนัตสิตามคทาสาบานเหลล่านนันี้น พระคยุณทนที่ไดด้ททาใหด้
ลถูกสามารถใหด้คทาสาบานเหลล่านนันี้นจะมนพรด้อมใหด้ลถูกใชด้การยามทนที่การปฏสิบนัตสิตามคทาสาบานเหลล่านนันี้นดถูเหมสือนเปป็น
เรสืที่องทนที่เปป็นไปไมล่ไดด้
* บารรธ อธสิบายวล่าการแตล่งงานคสือความเปป็นหยุด้นสล่วนชนัที่วชนวตสิ ระหวล่างคนสองคนทนที่ “คงอยถูล่ยาวนานตราบเทล่าชนวสิต
ของคนทนันี้งสอง” และมนัน “ไมล่เปป็นเพนยงบางสล่วน แตล่สมบถูรณรครบถด้วน” เพราะวล่ามนัน "ครอบคลยุมทนัที่วพสืนนี้ ทนที่ทนันี้งหมด
ของการดทารงอยถูล่แบบมนยุษยรของผถูด้มนสล่วนรล่วมทนันี้งสอง มนันเปป็นทนันี้งการรนับและการใหด้ของทนันี้งสองฝฝ่าย” กลล่าวอนกนนัย
หนขที่งการแตล่งงานไมล่ใชล่งานพารรทไทมรและไมล่อนยุญาตใหด้มนการหยยุดพนักชนัวที่ คราวสทาหรนับบยุคคลฝฝ่ายใดฝฝ่ายหนขที่งทนที่
เกนที่ยวขด้อง มนันตด้องการหมดทนันี้ง 100% จากแตล่ละฝฝ่าย ตนันี้งแตล่ตนด้ ไปจนถขงจยุดสสินี้นสยุดของความเปป็นหยุด้นสล่วนชนัที่วชนวสิต
เหมสือนกนับทนที่คทาปฏสิญาณดนันี้งเดสิมกลล่าววล่า “ตราบใดทนที่ลกถู ทนันี้งคถูล่ยนังมนชนวตสิ อยถูล่” ยสิที่งไปกวล่านนันี้นบารรธกลล่าววล่าการแตล่งงาน
ไมล่รวมถขงการมนคถูล่สมรสหลายคนในทยุกรถูปแบบ เพราะวล่ามนันเปป็นความเปป็นหยุด้นสล่วนชนัที่วชนวตสิ ทนที่ไมล่มนทนที่วาล่ งสทาหรนับหยุด้น
สล่วนคนทนที่สาม บารรธอธสิบายวล่าการแตล่งงานนนันี้นถถูกจทากนัดอยถูล่แคล่คนสองคนเพราะวล่ามนัน “ไมล่ครอบคลยุม แตล่มน
เอกสสิทธสิธิ์เฉพาะ บยุคคลทนที่สามไมล่สามารถมนสล่วนรล่วมในมนันไดด้ มนันไมล่ใชล่ชนัที่วคราวแตล่ถาวร มนันคงอยถูล่ยาวนานตราบเทล่า
ชนวตสิ ของทนันี้งคถูล่ทนที่เกนที่ยวขด้อง”

29 การรวมกลันเปป็นหนนที่ง
การแตล่งงานคสือการรวมกนันเปป็นหนขที่ง มนันตด้องอาศนัยคนสองคนถขงจะททาใหด้เกสิดการรวมกนันเปป็นหนขที่งไดด้ คนๆเดนยวไมล่
สามารถททาไดด้ เมสืที่อพระเจด้าทรงสรด้างผถูด้ชาย พระองครทรงเหจ็นวล่ามนันไมล่ดนสทาหรนับเขาทนที่จะอยถูล่ตนัวคนเดนยว และ
พระองครทรงสรด้างผถูด้หญสิงจากเขาและสทาหรนับเขา ซขที่งถถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพสืที่อชล่วยเหลสือเขา, เพสืที่อทนจที่ ะเหมาะ
สมสทาหรนับเขา, เพสืที่อทนที่จะเปป็นเพสืที่อนคถูล่คสิดของเขา ผถูด้หญสิงนนันี้นเปป็นอนกคนทนที่แตกตล่างอยล่างสสินี้นเชสิง, เปป็นของขวนัญจาก
พระเจด้าทนที่ประทานใหด้แกล่มนยุษยร, และแตล่ละฝฝ่ายมนความสนัมพนันธรกนับอนกฝฝ่าย, รนับผสิดชอบตล่ออนกฝฝ่ายในการเชสืที่อฟฟัง
พระบนัญชาของพระเจด้า, รนับผสิดชอบทนที่จะเปป็นผถูด้ชายหรสือผถูด้หญสิงและในการแตล่งงาน รนับผสิดชอบทนที่จะรวมเปป็นเนสืนี้อ
หนนังเดนยวกนัน ดด้วยเหตยุนนนี้เอง ผถูด้ชายจขงจากพล่อแมล่ของเขาไป เขาละทสินี้งความผถูกพนันอสืที่นๆทนันี้งหมดในเนสืนี้อหนนังเพสืที่อ
สรด้างความสนัมพนันธรทนที่สนสิทสนมใกลด้ชสิดมากทนที่สดยุ , คสือความสนัมพนันธรเดนยวซขที่งเปป็นการรวมกนันทนที่สมบถูรณรแบบของเนสืนี้อ
หนนังเดนยว
ไมล่มนการแขล่งขนันในความเปป็นหนขที่งเดนยว ไมล่มกน ารชสิงแชมปป์ของฝฝ่ายหนขที่งทนที่ตล่อสถูด้กนับอนกฝฝ่าย ไมล่มนการเกจ็บคะแนน,
ไมล่มนการเปรนยบเทนยบหรสือการยสืนกรานทนจที่ ะแบล่งสล่วนหด้าสสิบหด้าสสิบของอะไรทนันี้งนนันี้น แตล่ละฝฝ่ายอยถูล่เพสืที่ออนกฝฝ่าย โดย
ดขงไปดด้วยกนันและไมล่ไดด้ตล่อตด้านอนกฝฝ่าย
แตล่เราเปป็นมนยุษยร ลถูกซขที่งเปป็นลถูกสาวของแมล่รถูด้ดนวาล่ แมล่เปป็นมนยุษยรและเตจ็มไปดด้วยขด้อบกพรล่องและไมล่กลล่าวอด้างวล่าสสิที่ง
ตล่างๆททางานอยล่างไมล่มนทนที่ตเสิ สมอ ครนันี้งหนขที่งกล่อนทนที่พอล่ ของลถูกกนับแมล่จะแตล่งงานกนัน แมล่ไดด้เรนยนรถูวด้ ล่าเขารถูด้สขกวล่าเรา
กทาลนังแขล่งขนันกนันอยถูล่และนนที่เปป็นเรสืที่องยากสทาหรนับเขาทนที่จะรนับไดด้ เราทนันี้งคถูล่กทาลนังเรนยนภาษาสเปนภายใตด้สตรนชาว
เอกวาดอรรคนหนขที่งและเธอตด้องแกด้ไขการออกเสนยงของเขาบล่อยกวล่าทนที่เธอตด้องแกด้ไขการออกเสนยงของแมล่ใหด้ถถูก
ตด้อง เขาไมล่ไดด้อารมณรเสนยเพราะเขาคสิดวล่าเธอเปป็นคนลทาเอนยง เขาอารมณรเสนยเพราะเขาคสิดวล่าเธอพถูดถถูก แมล่ไมล่รถูด้
อะไรเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้เลยจนกระทนัที่งครนันี้งหนขที่งขณะทนที่เรากทาลนังเดสินไปดด้วยกนันและเขาพถูดถขงมนัน ไมล่ใชล่วล่าเขากทาลนัง
ขอรด้องแมล่ใหด้ชด้าลงหนล่อย, ใหด้ “ททาตนัวโงล่”, ใหด้เปป็นนนักเรนยนทนที่ดด้อยกวล่า ไมล่มนอะไรอยถูล่ไกลจากความคสิดของเขา เขา
แคล่อยากจะสารภาพความลทาบากของเขากนับการแขล่งขนันครนันี้งนนนี้ แมล่รถูด้วาล่ แมล่สนยุกกนับมนันและอาจเรนยนหนนักกวล่าทนที่แมล่
อยากจะเรนยนกจ็ไดด้ถด้าแมล่ไมล่สนยุกกนับมนัน เขาตระหนนักดนวาล่ ความแตกตล่างในเรสืที่องของประทานตล่างๆเปป็นหนขที่งในขด้อ
เทจ็จจรสิงของชนวตสิ และในทนที่สยุดเขากจ็สามารถยอมรนับสสิที่งนนนี้ไดด้ มนันเปป็นคทาถามเรสืที่องความรถูด้สขกตล่างๆ, ไมล่ใชล่เหตยุผล, และ
เขากจ็เหจ็นมนันเปป็นเชล่นนนันี้น เราทนันี้งคถูล่ไดด้เรสิที่มเรนยนรถูด้ - และนนที่เปป็นบทเรนยนอยล่างหนขที่งซขที่งเราไมล่เคยหยยุดเรนยนรถูด้วล่าของ
ประทานใดกจ็ตามทนที่เราแตล่ละฝฝ่ายมนนนันี้นไมล่ไดด้มนไวด้เพสืที่อทนเที่ ราจะไดด้โอด้อวด แตล่เพสืที่อทนที่เราจะไดด้ใชด้มนันเพสืที่อประโยชนรของ
ผถูด้อสืที่น หลนังจากเราแตล่งงานกนัน เราไดด้คด้นพบวล่าของประทานตล่างๆอนันหลากหลายของเราเขด้ากนันไดด้ดนอยล่างนล่า
อนัศจรรยร และดด้วยเหตยุนนนี้เราจขงเรสิที่มเรนยนรถูด้บทเรนยน 1 โครสินธร 12: 17-18
มนการรวมกนันเปป็นหนขที่งในรล่างกาย – อวนัยวะทยุกสล่วนถถูกเชสืที่อมตสิดกนันอยล่างกลมกลสืนและเพสืที่อประโยชนรของสล่วนรวม
ทนันี้งหมด, ทยุกอวนัยวะอยถูล่ใตด้บนังคนับของศนรษะ ดนังนนันี้นจขงมนการรวมกนันเปป็นหนขที่งในการแตล่งงาน, บยุคคลสองคนทนที่แยก
จากกนันถถูกททาใหด้เปป็นหนขที่งเดนยวในเนสืนี้อหนนัง, และถด้าพวกเขาเปป็นครสิสเตนยน, หนขที่งเดนยวในพระครสิสตร, อยถูใล่ ตด้บนังคนับ
ความเปป็นผถูด้นทาของพระองคร หากพวกเขาเปป็นหนขที่งเดนยวกนันในพระครสิสตร พวกเขากจ็ไมล่เพนยงมนการรวมกนันเปป็นหนขที่ง
เทล่านนันี้น แตล่มนการตสิดสนสิทดด้วยและนนที่คสือสสิที่งทนที่ประเมสินคล่าไมล่ไดด้

30 กระจกเงา
การแตล่งงานกลายเปป็นกระจกเงาบานหนขที่ง แตล่ละฝฝ่ายสะทด้อนเงาของอนกฝฝ่าย ซขที่งแนล่นอนวล่าจะททาใหด้รถูด้สกข เจจ็บปวด
ในระดนับหนขที่ง เพราะไมล่มนใครในพวกเราเลยทนที่สามารถแบกรนับความจรสิงมากเกสินไปในทนันทนไดด้ นกแกด้วขนาดเลจ็ก
ตนัวหนขที่งในออสเตรเลนยเหจ็นตนัวเองในกระจกทนที่แขวนอยถูล่ใกลด้กนับกรงของมนัน และตด้องไดด้รนับยากลล่อมประสาทเพราะ
ภาพสะทด้อนทนที่มนันเหจ็นททาใหด้มนันกรนดรด้องเสนยงแหลมตอนกลางคสืน, ตล่อสถูด้กนับเหลล่าศนัตรถูในจสินตนาการ, และขดตนัวใน
มยุมหนขที่งของกรง
การแตล่งงานสทาหรนับคนสล่วนใหญล่กจ็เปป็นประสบการณรครนังนี้ แรกในวนัยผถูด้ใหญล่ของชนวสิตประจทาวนันทนธที่ รรมดาสามนัญ
ตที่ทาตด้อยของการททาหนด้าทนที่ตาล่ งๆในการตสิดตล่ออยล่างใกลด้ชดสิ กนับและการพขงที่ พาซขที่งกนันและกนันกนับอนกบยุคคลหนขที่ง นด้อย
คนนนักทนที่เคยตด้องรนับผสิดชอบเปป็นประจทาทยุกวนันจนกวล่าพวกเขาจะแตล่งงาน เพสืที่อนรล่วมหด้องในวสิทยาลนัยอาจใหด้โอกาส
ในการฝฝึกฝนนสิดหนล่อย แตล่การดถูแลททาความสะอาดเลจ็กๆนด้อยๆอนันมนคล่า และอาจไมล่รวมการททาอาหารหรสือการ
จนัดการเรสืที่องเงสินเขด้าไวด้ดวด้ ย สสิที่งเหลล่านนนี้เปป็นความเปป็นจรสิงทนที่ยากลทาบากและหากการแตล่งงานเปป็นโอกาสแรกทนที่ลถูก
ตด้องเผชสิญหนด้ากนับพวกมนัน ลถูกกจ็อาจททาผสิดพลาดในการตทาหนสิการแตล่งงานเองหรสือตทาหนสิคถูล่สมรสของลถูก, ความ
ยากลทาบากตล่างๆซขที่งเปป็นเพนยงสล่วนหนขที่งของชนวสิตผถูด้ใหญล่ ชนวสิตมนความนล่าเบสืที่อมากมายอยถูล่ในนนันี้น ลถูกไมล่เคยเผชสิญหนด้า
กนับมนันตนัวคนเดนยวมากนนัก และเมสืที่อลถูกเรสิที่มเผชสิญหนด้ากนับมนันดด้วยกนัน มนันกจ็ไมล่นล่าแปลกใจทนที่ความอล่อนแอและความ
บาปหนาจะถถูกเปปิดเผย มสินล่าถขงมนความประหลาดใจตล่างๆ ลถูกจะเหจ็นเงาสะทด้อนแวบหนขที่งของตนัวเองใน
กระจกเงา
ลถูกมนการฝฝึกฝนอยถูล่บด้างในกสิจวนัตรตล่างๆของการดทาเนสินชนวสิต ลถูกไดด้วางแผน, จนับจล่ายซสืนี้อของ, และปรยุงอาหารหลาย
มสืนี้อในชล่วงสองสามปปีทนที่ผล่านมาและลถูกกจ็ททาไดด้ดน แตล่มนันเปป็นอนกเรสืที่องเลยทนที่จะวางแผน, ซสืนี้อของ, และปรยุงอาหารยนที่สสิบ
เอจ็ดมสืนี้อตล่อสนัปดาหรเปป็นเวลาหด้าสสิบสองสนัปดาหร ลถูกไดด้หาเลนนี้ยงตนัวเองและจนัดการการใชด้จาล่ ยเงสินของลถูกเองเปป็นเวลา
หลายปปีแลด้ว แตล่การตด้องจนัดททางบประมาณและใชด้จล่ายเงสินอยล่างระมนัดระวนังซขที่งเปป็นเงสินทนที่คนอสืที่นหามาไดด้ดด้วยนนี้ทาพนัก
นนี้ทาแรง และททาใหด้มนันพอสทาหรนับลถูกสองคนเปป็นเวลาหนขที่งเดสือนและตล่อเนสืที่องเปป็นเวลาสสิบสองเดสือนนนันี้นกจ็เปป็นคนละ
เรสืที่องเลย
และในเรสืที่องทางโลกตล่างๆเชล่นนนันี้นลถูกจะถถูกทดสอบ ลถูกจะเหจ็นตนัวเองในบรสิบทนนนี้อยล่างทนที่ลถูกไมล่เคยเหจ็นตนัวเองมา
กล่อน ลถูกจะเหจ็นตนัวเองผล่านสายตาสามนของลถูกและนนัที่นจะเปป็นการเปปิดเผย บางครนันี้งลถูกจะเหจ็นขด้อบกพรล่องตล่างๆใน
ตนัวเขา มนโอกาสอยล่างมากทนลที่ ถูกจะเหจ็นขด้อบกพรล่องตล่างๆในตนัวเขาทนที่ลถูกตด้องแกด้ไขปรนับปรยุงในตนัวลถูกเอง
หากลถูกซขมเศรด้า ลถูกกจ็อาจสนังเกตเหจ็นวล่าเขาซขมเศรด้า หากลถูกททาใหด้มนันเปป็นประเดจ็นทนที่จะรล่าเรสิง มนันกจ็อาจททาใหด้ลถูก
ประหลาดใจวล่ามนันสรด้างความแตกตล่างในสามนของลถูกไดด้ขนาดไหนเมสืที่อเขามนเหตยุผลทนที่ดนทนที่จะไมล่ราล่ เรสิง ลถูกสามารถ
สรด้างบรรยากาศใหด้เขาตามทนัศนคตสิของลถูกและนนที่เปป็นสล่วนหนขที่งของงานของลถูกในฐานะภรรยา บด้านทนที่ลถูกสรด้าง
และบรรยากาศของบด้านนนันี้นคสือโลกทนที่เขากลนับมาหาจากโลกแหล่งการททางานของเขา ขอใหด้มนันเปป็นสถานทนที่แหล่ง
ความงามและความสงบสยุขเถสิด

31 อาชทพอยมางหนนที่ง
ในทนที่สยุดและแมล่คสิดวล่าสทาคนัญทนที่สยุดคสือ การแตล่งงานเปป็นอาชนพ มนันเปป็นงานทนที่ลถูกถถูกเรนยกใหด้ททา ถด้ามนันเปป็นงาน มนันกจ็
หมายความวล่าลถูกททางานอยถูล่ทนที่มนัน มนันไมล่ใชล่สสิที่งทนเที่ กสิดขขนี้น ลถูกไดด้ยสินเสนยงเรนยกนนันี้น, ลถูกตอบรนับ, ลถูกยอมรนับภาระงาน
นนันี้น, ลถูกเขด้าททางานนนันี้นดด้วยความเตจ็มใจและกระตสือรสือรด้น, ลถูกใหด้คทามนัที่นวล่าจะอยถูล่ภายใตด้ระเบนยบวสินนัยตล่างๆและ
ความรนับผสิดชอบตล่างๆและขด้อจทากนัดตล่างๆ และสสิทธสิพสิเศษตล่างๆและความชสืนที่ บานตล่างๆของมนัน ลถูกมนใจจดจล่ออยถูล่
กนับมนัน โดยถวายตนัวใหด้กนับมนันวนันแลด้ววนันเลล่าในการตอบตกลงไปตลอดชนัที่วชนวสิต หลนังจากตอบตกลงกนับผถูด้ชายทนที่ขอ
ใหด้ลถูกแตล่งงานกนับเขาแลด้ว ลถูกกจ็ตอบตกลงกนับการแตล่งงาน
แมล่คสิดวล่านนที่เปป็นเรสืที่องทนที่ผถูด้หญสิงททาไดด้งาล่ ยกวล่า พถูดจากประสบการณรของแมล่เอง แมด้แตล่ผถูด้หญสิงทนที่มนอาชนพเมสืที่อเธอ
แตล่งงานกจ็พบวล่ามนันงล่ายทนจที่ ะททาใหด้การแตล่งงานเปป็นงานหลนักของเธอ, ทนที่จะปลล่อยวางอาชนพนนันี้น “พรด้อมกนับรด้อง
สรรเสรสิญพระเจด้า” เพสืที่อทนจที่ ะใหด้สามนของเธอเปป็นทนที่หนขที่ง บางทนในแผนงานของพระเจด้า เธอไมล่ไดด้ปลล่อยวางอาชนพนนนี้
จรสิงๆ หรอก เธอหยสิบอาชนพของเขาขขนี้นมาตล่างหาก
เธอตด้องททางานนนันี้นตล่อไปซขที่งเปป็นงานทนที่เธอถถูกเรนยกครนันี้งแรกใหด้ททา แมล่เคยเปป็นมสิชชนันนารนกล่อนทนที่พล่อของลถูกขอใหด้แมล่
แตล่งงานกนับเขา และเมสืที่อแมล่แตล่งงานกนับเขาแลด้ว แมล่กจ็ยนังเปป็นมสิชชนันนารนอยถูล่ ไมล่ใชล่แคล่ภรรยาของมสิชชนันนารน ครนังนี้ ทนที่
สองทนที่แมล่แตล่งงานแมล่ไดด้เขด้าสถูล่การททางานอนกสาขาหนขที่งแลด้ว คสือการเขนยนหนนังสสือ และแมล่ไมล่ไดด้ถถูกปลดปลล่อยตนัว
จากงานนนันี้นเพสืที่อทนที่จะไดด้กลายเปป็นภรรยา ถขงแมด้วล่าในทนันี้งสองกรณนมนันชนัดเจนสทาหรนับแมล่วล่าอาชนพหลนักของแมล่คสือ
การแตล่งงาน ถด้าแมล่ไมล่เตจ็มใจและกระตสือรสือรด้นทนจที่ ะเขด้าสถูล่อาชนพนนนี้ซขที่งมาพรด้อมกนับระเบนยบวสินนัย, ความรนับผสิดชอบ,
ขด้อจทากนัด, และสสิทธสิพสิเศษตล่างๆของมนัน แมล่กจ็ไมล่ควรไดด้แตล่งงาน นนัที่นดถูเหมสือนจะเหจ็นไดด้ชนัดในตนัวมนันเองแลด้วสทาหรนับ
แมล่ อาจมนผถูด้หญสิงทนที่โดดเดล่นไมล่กนที่คนทนรที่ วมการประกอบอาชนพและการแตล่งงานเขด้าดด้วยกนันไดด้อยล่างประสบความ
สทาเรจ็จ แตล่การใหด้ความสนใจอยล่างเตจ็มทนที่กนับทนันี้งคถูล่ในเวลาเดนยวกนันนนันี้นกจ็เปป็นไปไมล่ไดด้ ถด้าผถูด้หญสิงคนใดอยากใหด้อาชนพ
ของเธอเปป็นสสิที่งทนที่สทาคนัญอนันดนับหนขที่ง เธอกจ็ควรอยถูล่เปป็นโสดตล่อไปดนกวล่า ดด้วยเหตยุผลทางพระคนัมภนรอร นันเรนยบงล่ายทนที่วล่า
เธอไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นเพสืที่อปรนับใหด้เขด้ากนับผถูด้ชาย (ถถูกสรด้างขขนี้น "เพสืที่อเขา") ถด้าเธอมนผถูด้ชายสนักคน
บางทนแมล่อาจททาใหด้มนันฟฟังดถูงาล่ ยเกสินไป สทาหรนับแมล่กล่อนทนที่แมล่ไดด้แตล่งงานเปป็นครนันี้งแรกเคยมนระยะเวลายาวนานใน
การคสิดและอธสิษฐานวล่าในความเปป็นจรสิงแลด้ว การถถูกเรนยกใหด้เปป็นมสิชชนันนารนอาจไมล่ขนัดขวางความเปป็นไปไดด้จรสิงๆ
ของการแตล่งงานหรสือไมล่ในกรณนของแมล่ สทาหรนับบางคนมนันขนัดขวางอยล่างแนล่นอน สทาหรนับเอมนที่ คารรไมเคสิล มนันขนัด
ขวางอยล่างชนัดเจน เธอรถูวด้ ล่าการทรงเรนยกของพระเจด้าใหด้เขด้าสถูล่งานมสิชชนันนารนขนัดแยด้งกนับความปรารถนาของเธอเอง
ทนที่จะแตล่งงาน และเธอไมล่เลสือกทางของเธอเอง แตล่เลสือกทางของพระองคร แมล่สงสนัยในตอนนนันี้นวล่าแมล่กทาลนังถถูกขอใหด้
เลสือกแบบเดนยวกนันหรสือไมล่ ลถูกรถูด้วาล่ ภาวะอารมณรของแมล่เปป็นยนังไง คสือเชสืที่อไดด้อยล่างงล่ายดายวล่านนี้ทาพระทนัยของ
พระเจด้าคสือสสิที่งใดกจ็ตามทนที่แมล่ไมล่อยากททา
แตล่สยุดทด้ายแลด้ว ในวสิธนตาล่ งๆทนที่คาดเดาไมล่ไดด้ แตล่สทาหรนับเรากจ็เปป็นวสิธนตาล่ งๆทนที่ไมล่มนวนนั ผสิดพลาดไดด้ (ซขที่งบางวสิธนน นันี้นแมล่เคย
เลล่าใหด้ลถูกฟฟังแลด้วในทนที่อสืที่น) เรารถูวด้ ล่าการแตล่งงานเปป็นอาชนพของเรา และเพราะเปป็นเชล่นนนันี้นมนันจขงตด้องอาศนัย (ชล่าง
เปป็นขด้อกทาหนดทนที่นล่าพอใจจรสิงๆ!) คทามนัที่นสนัญญาของเรา

อยล่างไรกจ็ตาม ตล่อมาเมสืที่อความตด้องการตล่างๆของการเปป็นมสิชชนันนารนหรสือการเปป็นนนักเขนยนบางครนันี้งกจ็เขด้ามาขวาง
ทางของการเปป็นภรรยาทนที่ดน แมล่กจ็ตอด้ งตล่อสถูด้กนับขด้อสนันนสิษฐานอนันผสิดพลาดทนวที่ ล่า ยสิที่งงานนนันี้นงล่ายหรสือนล่าพอใจมาก
เทล่าไร งานของภรรยากจ็ยสิที่งไมล่ใชล่อะไรมากไปกวล่าการหลนกเลนที่ยงความรนับผสิดชอบมากเทล่านนันี้น “แตล่มนันกจ็เปป็นความ
รนับผสิดชอบของฉนันดด้วยนะทนที่จะเปป็นภรรยา” แมล่บอกตนัวเอง แลด้วตอบกลนับทนันทนวาล่ “แตล่เธอตด้องลงไปทนที่นนัที่นและ
สอนใหด้ผถูด้หญสิงอสินเดนยนเหลล่านนันี้นอล่านหนนังสสือนะ” หรสือ“ เมสืที่อไหรล่เธอจะตรวจสอบงานแปลของหนนังสสือลถูกาลล่ะ?”
เมสืที่อแมล่เปป็นทนันี้งนนักเขนยนและภรรยา แมล่กจ็ถถูกลล่อลวงอยล่างหนนักทนที่จะไมล่ททาอะไรเลยนอกจากงานบด้านเพราะแมล่รนัก
งานบด้านและแมล่ชอบททางานบด้านเปป็นพสิเศษเพสืที่อสรด้างบด้านแสนสยุขใหด้แกล่สามน แตล่กจ็มนบางครนันี้งทนแที่ มล่ตด้องฉนกตนัวเอง
ออกจากครนัวและเรสิที่มศขกษาคด้นควด้าเพสืที่อทนจที่ ะททางานทนที่ยากกวล่ากล่อน, เพสืที่อ “กสินผนักขมของแมล่กล่อนทนที่แมล่จะไดด้กสิน
ของหวานของแมล่”
นนที่คสือความขนัดแยด้งทนที่ชายใด ๆ ทนที่แตล่งงานแลด้วทนจที่ รสิงจนังกนับทนันี้งการแตล่งงานและการททางานของเขาจะตด้องเผชสิญ แมล่
บอกวล่าแมล่คดสิ วล่ามนันงล่ายกวล่าสทาหรนับผถูด้หญสิงทนที่จะยอมรนับการแตล่งงานของเธอวล่าเปป็นอาชนพหนขที่งเนสืที่องจากภาระความ
รนับผสิดชอบทางการเงสินตกอยถูล่กนับสามนของเธอ แมด้ในกรณนตาล่ งๆทนที่วล่ารายไดด้ของภรรยาเปป็นสสิที่งจทาเปป็น ซขที่งไมล่ใชล่ใน
กรณนของแมล่ สามนกจ็เปป็นผถูด้หาเลนนี้ยง ตามพระคนัมภนรรเขาเปป็นผถูด้รนับผสิดชอบครอบครนัวของเขา ผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่แมล่รถูด้จนัก
พถูดกนับสามนของเธอวล่า “ฉนันเปป็นภรรยาของคยุณ แตล่คณ
ยุ คสือชนวตสิ ของฉนัน” ผถูด้หญสิงไมล่เคยเปป็นชนวสิตของผถูด้ชายในแงล่
เดนยวกนับทนที่ผถูด้ชายเปป็นชนวสิตของผถูด้หญสิง และนนที่คสือแบบทนที่มนันควรจะเปป็น -“ผถูด้หญสิงถถูกสรด้างขขนี้นมาเพสืที่อผถูด้ชาย ไมล่ใชล่ผถูด้ชาย
ถถูกสรด้างมาเพสืที่อผถูด้หญสิง” แตล่นนที่เปป็นเหตยุผลวล่าททาไมจขงไมล่ใชล่เรสืที่องงล่ายทนที่ผถูด้ชายจะมองวล่าการแตล่งงานเปป็นอาชนพอยล่าง
หนขที่ง และถด้าเขาไมล่เหจ็นมนันเปป็นเชล่นนนันี้น เขากจ็จะไมล่เอาจรสิงเอาจนังกนับความหมายโดยนนัยตล่างๆของมนัน
ลถูกอยากไดด้สตถู รงล่าย ๆ ใชล่ไหมจตุ๊ะ สทาหรนับการจนัดลทาดนับความสทาคนัญตล่างๆ? เราทยุกคนกจ็อยากไดด้ และไมล่มนใครจะ
ใหด้สนักสถูตรแกล่เรา พระเจด้าเพนยงผถูด้เดนยวทนที่ทรงเรนยกลถูกใหด้มาททางานของลถูก จะทรงชล่วยใหด้ลถูกรถูวด้ าล่ สมดยุลอยถูตล่ รงไหน
เมสืที่อลถูกชนัที่งนนี้ทาหนนักความรนับผสิดชอบตล่างๆของลถูกตล่อพระพนักตรรพระองครและอธสิษฐานและไวด้วางใจ “คนชอบ
ธรรมจะมนชวน สิตดทารงอยถูล่โดยความเชสืที่อ” เปป็นกฎของการแตล่งงานเชล่นเดนยวกนับในดด้านอสืที่น ๆทนันี้งหมดของชนวตสิ และ
ไมล่มนกฎอสืที่นใดทนที่ครอบคลยุมความผนันแปรทนันี้งหมดเหลล่านนันี้น
การแตล่งงานไมล่ใชล่งานเดนยวทนที่เราทยุกคนถถูกเรนยกใหด้ททา ผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่ไมล่มนอาชนพเชล่นนนนี้แนล่นอนวล่าถถูกเรนยกใหด้
ททางานตล่างๆทนที่หลากหลายนอกเหนสือจากการแตล่งงาน ความเปป็นพล่อแมล่เปป็นงานอยล่างหนขที่งและเปป็นงานทนที่เหมสือน
กนับอาชนพหนขที่ง ซขที่งบล่อยครนันี้งเหลสือเกสินมนักบดบนังอาชนพของการแตล่งงานจนคถูล่สามนภรรยาลสืมไปวล่าพวกเขาถถูกเรนยกใหด้
เขด้าหากนันและกนันและคสิดถขงแตล่ครอบครนัวเทล่านนันี้น ในฐานะภรรยาของผถูด้รนับใชด้คนหนขที่ง ลถูกจะมนงานตล่างๆในครสิสต
จนักรซขที่งตด้องการเวลาและการใหด้ความสนใจ งานทยุกอยล่างตด้องอาศนัยความเชสืที่อ ทยุกงานจะตด้องถถูกตระหนนักและ
ยอมรนับหรสือปฏสิเสธโดยความเชสืที่อ โดยเชสืที่อวล่าพระเจด้าผถูด้ทรงสนัที่งการทยุกสสิที่งสามารถสนัที่งและควบคยุมชนวสิตของลถูกไดด้เพสืที่อ
ทนที่มนันจะไมล่เปป็นชนวสิตทนที่เหจ็นแกล่ตนัวทนที่อาศนัยอยถูใล่ นเตนยงดอกไมด้แหล่งความสะดวกสบาย และไมล่เปป็นชนวสิตทนที่ไรด้ระเบนยบ
และวยุล่นวายเหลสือเกสินจนสนันตสิสยุขของพระเจด้าไมล่สามารถปกครองไดด้เชล่นกนัน
และคทาวล่าเหจ็นแกล่ตนัวนทาเราไปสถูล่หลนักการของการเสนยสละ เรามาตกลงกนันทนเดนยวจบเลยดนกวล่าวล่าหากชนวสิต
ครสิสเตนยนตด้องการการเสนยสละ การแตล่งงานของครสิสเตนยนกจ็ตอด้ งการการเสนยสละ, การวางชนวสิตของลถูกเพสืที่ออนก

ฝฝ่าย ซขที่งเปป็นหลนักการสทาคนัญของความเชสืที่อแบบครสิสเตนยน แตล่แมล่มองวล่าการสละวางชนวตสิ ของลถูกทยุกวนันเพสืที่อสามน
ของลถูกกจ็ไมล่ใชล่การเสนยสละแบบทนที่ยากทนที่สยุด ปกตสิแลด้วมนันไมล่รถูด้สขกเหมสือนกนับเปป็นการเสนยสละเลย มนันมนักไมล่ททาใหด้
เจจ็บ แตล่เมสืที่อลถูกสองคนตด้องเสนยสละตนัวเองเพสืที่อคนอสืที่น มนันกจ็จะรถูสด้ ขกเหมสือนกนับเปป็นการเสนยสละมากขขนี้นหนล่อย หลนัง
จากทนันี้งหมดทนที่แมล่ไดด้พดถู เกนที่ยวกนับความรนับผสิดชอบของลถูกทนที่มนตล่อกนันและกนัน, เกนที่ยวกนับความจรสิงจนังของอาชนพการ
แตล่งงานนนนี้, เกนที่ยวกนับความจทาเปป็นของรนับงานของลถูกมาททา, แมล่กจ็ยนังตด้องเตสือนใจลถูกวล่าหลนักการแหล่งกางเขนนนันี้นเขด้า
สถูล่หนัวใจของการแตล่งงาน เปาโลเขนยนถขงชาวโครสินธรวล่าเพราะเวลานนันี้นสนันี้น “คนทนที่มนภรรยาควรดทาเนสินชนวสิตเหมสือน
กนับไมล่มนเลย” ผถูด้ชายทนที่แตล่งงานแลด้วจทานวนมากสามารถใชด้ชนวตสิ แบบนนนี้ไดด้ - โดยใชด้ชวน สิตแบบสทาราญใจและไรด้ความ
คสิดโดยไมล่ใสล่ใจตล่อภรรยาและครอบครนัวของพวกเขา นนที่ไมล่ใชล่สสิที่งทนที่เปาโลหมายถขง เขากทาลนังเขนยนเกนที่ยวกนับความ
จทาเปป็นในการใชด้ชนวตสิ ภายใตด้พระเจด้า เขาพถูดถขงความตขงเครนยดตล่างๆทนที่หลนกเลนที่ยงไมล่ไดด้ “หญสิงทนที่ยนังไมล่แตล่งงานกจ็
สาละวนในการงานขององครพระผถูด้เปป็นเจด้า เพสืที่อจะไดด้เปป็นคนบรสิสยุทธสิธิ์ทนันี้งกายและจสิตใจ แตล่หญสิงทนที่มนสามนแลด้วกจ็
สาละวนในการงานของโลกนนนี้เพสืที่อจะททาสสิที่งซขที่งเปป็นทนที่พอใจของสามน” เปาโลไมล่เหจ็นดนดด้วยกนับความกระวนกระวาย
- “อยล่ากระวนกระวายในสสิที่งใดๆเลย” เขาบอกชาวเมสืองฟปีลสิปปปี แตล่เหตยุผลของเขาในการกลล่าวถขงสสิที่งเหลล่านนนี้คสือ
“เพสืที่อความเปป็นระเบนยบ ใหด้ทล่านปฏสิบนัตสิองครพระผถูด้เปป็นเจด้าโดยปราศจากใจสองฝฟักสองฝฝ่าย” บางครนังนี้ การอยุทสิศตนัว
นนันี้นอาจกทาหนดใหด้พวกลถูกตด้องเสนยสละการใชด้ชนวตสิ รล่วมกนันเพสืที่อเหจ็นแกล่ผถูด้อสืที่น บางครนันี้งการอยุทสิศตนของลถูกใหด้แกล่สามน
ของลถูกจะไดด้รบนั การยอมรนับวล่าเปป็นการอยุทศสิ ตนแดล่องครพระผถูด้เปป็นเจด้า “ซขที่งทล่านไดด้กระททาแกล่คนใดคนหนขที่งในพวก
พนที่นด้องของเรานนนี้ถขงแมด้จะตที่ทาตด้อยเพนยงไร กจ็เหมสือนไดด้กระททาแกล่เราดด้วย” – ถด้อยคทาของพระเยซถูเปป็นขด้อพสิสถูจนรวล่า
วสิธทน นที่เราปฏสิบนัตสิตล่อคนอสืที่น (ซขที่งรวมถขง, อยล่าลสืมเดจ็ดขาด, สามนของลถูกดด้วย) คสือวสิธนทนที่เราปฏสิบนัตสิตล่อพระองครและถถูก
ยอมรนับใหด้เปป็นเชล่นนนันี้น
ดนังนนันี้นการแตล่งงานจขงเปป็นอาชนพอยล่างหนขที่ง ลถูกถถูกเรนยกใหด้ประกอบอาชนพนนนี้แลด้ว เหตยุฉะนนันี้นจงยอมรนับการแตล่งงาน
ในฐานะเปป็นงานทนที่พระเจด้าทรงมอบหมาย จงทยุมล่ เทตนัวเองใหด้กนับมนันดด้วยความชสืที่นชมยสินดน จงททามนันอยล่างเตจ็มใจ,
ดด้วยความเชสืที่อ, การอธสิษฐาน, และการขอบพระคยุณ

32 สถิที่งททที่ทกาใหจ้การแตมงงานไดจ้ผล
กล่อนทนที่แมล่จะแนะนทาสนที่สสิที่งทนที่แมล่เชสืที่อวล่าททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล แมล่ตด้องยอมรนับวล่ามนการแตล่งงานทนที่ไดด้ผลมากๆนนับไมล่
ถด้วนอยล่างเหจ็นไดด้ชนัด ซขที่งในการแตล่งงานเหลล่านนนี้สสิที่งเหลล่านนนี้มนความสทาคนัญนด้อยมากหรสือไมล่สทาคนัญเลย
แมล่คสิดถขงยถูจนเนนย และกวายาควสิล ยถูจเน นนยเดจ็กหญสิงชาวอสินเดนยนเผล่าควสิชวาในชล่วงกลางวนัยรยุล่นของเธอ ไดด้มาททางาน
เปป็นแมล่บด้านของเราในชานเดนย ดด้วยความประหลาดใจของเรา เธอไดด้พาเดจ็กชายอายยุประมาณสสิบเอจ็ดปปีมาดด้วย
ซขที่งเธอแนะนทาใหด้รถูด้จนักในฐานะสามนของเธอ พวกเขายด้ายเขด้ามาอยถูล่, ไมล่ใชล่กระเปป๋าและสนัมภาระจรสิงๆหรอกนะ,
เพราะแมล่คสิดวล่ามนันเปป็นแคล่ถยุงตาขล่ายของชาวอสินเดนยนเทล่านนันี้นเอง ถด้าจะพถูดใหด้ถถูกเปป๊ๆนะ ยถูจนเนนยททางานบด้าน กวา
ยาควสิลไปโรงเรนยน เขาหวนังวล่าจะเรนยนจนจบประถมหก ซขที่งเปป็นชนันี้นเรนยนสถูงสยุดทนที่โรงเรนยนมสิชชนัที่นรนับเดจ็กผถูด้ชายใน
สมนัยนนันี้น เมสืที่อเขากลนับบด้านจากโรงเรนยน เขากจ็ททาทยุกสสิที่งทนที่ยถูจนเนนยบอกใหด้เขาททา-หนัที่นฟฟนหรสือกล่อกองไฟในเตาหรสือตนัก
นนี้ทามา และบางครนันี้งกจ็สนับหนัวหอมหรสือคนสสิที่งตล่างๆหรสือลด้างจาน และมนันเปป็นการจนัดแจงทนที่สะดวกมากสทาหรนับเราทยุก
คน .
เกอรรวาซสิโอ พนชที่ ายของยถูจนเนนยแตล่งงานกนับคารรเมลล่า นด้องสาวของกวายาควสิล สาวนด้อยนล่ารนักทนที่มดน วงตาสนเขด้มกลม
โตและหนัวเราะคสิกคนักขนนี้อาย แมล่ของกวายาควสิลและคารรเมลล่าไดด้เสนยชนวตสิ ลงตอนทนพที่ วกเขายนังเลจ็กและพล่อของพวก
เขาไดด้ตนัดสสินใจวล่าวสิธนทงนที่ ล่ายทนที่สดยุ ทนที่จะเหจ็นวล่าพวกเขาไดด้รนับการดถูแลอยล่างเหมาะสมคสือ ยกพวกเขาใหด้แกล่คถูล่สมรส
ตามสนัญญาของพวกเขาแตล่ละคน ดนังนนันี้นพวกเขาจขงถถูกยกใหด้แกล่คถูล่สมรสตนันี้งแตล่อายยุยนังนด้อยกวล่าปกตสิ แตล่การ
แตล่งงานทนันี้งคถูล่ดเถู หมสือนจะประสบความสทาเรจ็จอยล่างสมบถูรณร แมล่ไดด้ถามผถูด้หญสิงอสินเดนยนคนหนขที่งวล่าคถูล่สามนภรรยา
เหลล่านนนี้นอนดด้วยกนันจรสิงหรสือเปลล่า เธอหนัวเราะแลด้วพถูดวล่า “ไมล่มนเมนยคนไหนทนที่นอนชสิดกนับผนัวของเธอมากกวล่าคารร
เมลล่าแลด้วคล่า!”
เราเฝฝ้าดถูวล่าการมนผวนั เมนยหลายคนใชด้ไดด้ผลดนแคล่ไหนในเผล่าออกด้า บด้านของเราอยถูล่ตสิดกนับบด้านของดาบถู ผถูด้มนภรรยา
สามคน ในชล่วงกลางวนัน เราเฝฝ้าดถูพวกเธออยถูล่ดวด้ ยกนันในขณะทนที่สามนของพวกเธอออกไปลล่าสนัตวร บด้านของพวกเขา
ไมล่มนกทาแพงเหมสือนกนับบด้านของพวกเรา เราไมล่เคยไดด้ยสินการโตด้เถนยงหรสือเหจ็นรล่องรอยของความขนัดแยด้งกนันระหวล่าง
ผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นแมด้สนักครนันี้งเลย ดาบถูซสืที่อสนัตยรตล่อพวกเธอเทล่าทนที่ทกยุ คนรถูด้ (และทยุกคนกจ็รแถูด้ ทบทยุกอยล่างเกนที่ยวกนับทยุกคน)
และใจกวด้างมากในการรนับพวกเธอมาเพราะทยุกคนเปป็นแมล่มล่ายทนที่มนลถูกๆของตนัวเองทนที่คงจะไมล่มนใครลล่าเนสืนี้อสนัตวรมา
ใหด้พวกเขาถด้าดาบถูไมล่ใจกวด้างมากขนาดนนันี้น
เราไดด้รถูด้จกนั การแตล่งงานแบบ “ผสม” ระหวล่างผถูด้คนทนที่มนวฒ
นั นธรรมหรสือเชสืนี้อชาตสิทนที่แตกตล่างกนันมากซขที่งดถูเหมสือนวล่าจะ
ไดด้ผลอยล่างมนความสยุขเชล่นกนัน

33 การยอมรลับระเบทยบของพระเจจ้า
สสิที่งหนขที่งทนที่ททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผลคสือการยอมรนับระเบนยบของพระเจด้า ไมล่วาล่ จะมนระเบนยบหรสือไมล่มน และหากมน
ระเบนยบซขที่งถถูกละเมสิด ความไมล่เปป็นระเบนยบกจ็คสือผลลนัพธร-ความไมล่เปป็นระเบนยบในระดนับทนที่ลขกทนที่สยุดของบยุคลสิกภาพ
แมล่เชสืที่อวล่ามนระเบนยบซขที่งไดด้ถถูกจนัดตนังนี้ ขขนี้นในการเนรมสิตสรด้างโลก และแมล่เชสืที่อวล่าความสนับสนมากมายทนเที่ ปป็นลนักษณะ
เฉพาะตนัวของสนังคมของเราเปป็นผลมาจากการละเมสิดการออกแบบของพระเจด้า พสิมพรเขนยวนนันี้นไดด้หายไปแลด้ว ทยุก
คนกทาลนังคาดเดาวล่าอาคารหลนังนนันี้นควรจะมนรถูปรล่างหนด้าตาอยล่างไร
ชล่างเปป็นการโลล่งใจทนที่ไดด้รวถูด้ าล่ มนการออกแบบของพระเจด้า ความรถูนด้ นนี้เปป็นความลนับของความนสิที่งสงบ พระเยซถูทรงเปป็น
แบบอยล่างทนที่สมบถูรณรแบบของชนวสิตมนยุษยรทนที่อาศนัยอยถูล่ในความนสิที่งสงบและความเชสืที่อฟฟังตล่อพระประสงครของพระ
บสิดา พระองครทรงดทาเนสินชนวสิตผล่านเหตยุการณรตาล่ ง ๆ ในชนวสิตของพระองครโดยปราศจากการบล่นหรสือการรนบเรล่ง
พระองครทรงพบกนับชายหญสิงทนันี้งหลายดด้วยพระคยุณ พระองครสามารถตรนัสไดด้วล่า “เราททาสสิที่งเหลล่านนันี้นทนที่ททาใหด้พระ
บสิดาพอพระทนัยเสมอ” -และมนันคงไมล่มนการผนันแปรตล่างๆอยล่างแนล่นอน
ในชล่วงทด้ายๆทนพที่ ระองครทรงใชด้เวลากนับเหลล่าสาวกขณะทนที่พระองครทรงนนัที่งอยถูล่กนับพวกเขาตอนรนับประทานอาหาร
มสืนี้อเยจ็น โดยทรงรถูด้วาล่ จวนจะเกสิดอะไรขขนี้น พระองครทรงแสดงใหด้พวกเขาเหจ็นวล่าความรถูเด้ กนที่ยวกนับตด้นกทาเนสิดของ
พระองครและชะตาททาใหด้พระองครมนอทานาจทนที่จะกระททาสสิที่งตล่าง ๆทนพที่ วกเขาคงคสิดไมล่ถขง “พระเยซถูซขที่งทรงทราบวล่า
พระองครเสดจ็จมาจากพระเจด้าและกทาลนังไปหาพระเจด้า ทรงลยุกขขนี้นจากอาหารมสืนี้อเยจ็นและหยสิบผด้าเชจ็ดตนัว . . .” เมสืที่อ
เผชสิญกนับการทรยศทนพที่ ระองครทรงทราบวล่ากทาลนังมาถขง, ในการเผชสิญหนด้ากนับการสสินี้นพระชนมรของพระองครเอง,
พระองครทรงรนับตทาแหนล่งผถูด้รนับใชด้และทรงลด้างเทด้าของเหลล่าสาวก พระองครทรงกระททาเชล่นนนันี้นไดด้เพราะพระองคร
ทรงรถูวด้ าล่ พระองครทรงเปป็นผถูด้ใดและพระองครทรงเปป็นของผถูด้ใด พระองครทรงสามารถเผชสิญหนด้ากนับเหตยุการณรตาล่ ง ๆ
ทนที่จะเกสิดขขนี้นในคสืนและวนันถนัดมานนันี้นไดด้ มนันไมล่ใชล่ความอล่อนแอทนทที่ ทาใหด้พระองครสามารถกลายเปป็นผถูด้รนับใชด้คนหนขที่งไดด้
มนันไมล่ใชล่การยอมรนับสภาพทนที่ไดด้พาพระองครไปทนที่กลโกธา พระองครไดด้ทรงยอมรนับและประสงครตามพระประสงคร
ของพระบสิดา
ลถูกและแมล่สามารถถถูกททาใหด้มนัที่นคง, ถถูกชนนี้ทาง, และถถูกคนี้ทาจยุนโดยความรถูเด้ กนที่ยวกนับวล่าเรามาจากไหนและเรากทาลนังจะ
ไปทนที่ไหน การรถูวด้ าล่ โลกทนันี้งโลกเคลสืที่อนไหวอยล่างกลมกลสืนตามคทาสนัที่งของพระเจด้านนันี้นมนเสถนยรภาพอยล่างนล่าอนัศจรรยร
ความเชสืที่อเรสืที่องลทาดนับชนันี้นมาจากพระคนัมภนรร คทาวล่าเหนสือกวล่าและดด้อยกวล่านนันี้นเดสิมทนหมายถขงตทาแหนล่ง ไมล่ใชล่หมายถขง
คยุณคล่าทนแที่ ทด้จรสิง คนๆหนขที่งทนที่นนัที่งอยถูล่ดด้านบนสยุดของสนามกนฬากจ็จะอยถูล่เหนสือกวล่า, สถูงกวล่าคนๆหนขที่งทนที่นนัที่งอยถูล่แถวหนด้า
สยุด เหลล่าเครถูบและเหลล่าเสราฟปิมอยถูล่เหนสือกวล่าพวกอนัครเทวทถูต, พวกอนัครเทวทถูตอยถูล่เหนสือกวล่าพวกทถูตสวรรครและ
มนยุษยรไดด้ถถูก “ททาใหด้ตที่ทากวล่าทถูตสวรรครเลจ็กนด้อย” แผล่นดสินโลกและสสิที่งมนชนวตสิ ทนันี้งหลายของมนันไดด้ถถูกกล่อตนัวขขนี้นกล่อน
มนยุษยร ดนังนนันี้นตทาแหนล่งของมนยุษยรในตาชนัที่งของพระเจด้าจขงไมล่จทาเปป็นตด้องถถูกกทาหนดตามลทาดนับเหตยุการณรของการ
เนรมสิตสรด้าง เพราะนนัที่นกจ็จะททาใหด้สนัตวรมนตทาแหนล่งทนที่เหนสือกวล่า ตทาแหนล่งของเขาไดด้ถถูกกทาหนดใหด้แกล่เขาเมสืที่อเขาไดด้
รนับคทาบนัญชาใหด้ครอบครองแผล่นดสินโลกและมนอทานาจเหนสือฝถูงปลาในทะเลและเหนสือฝถูงนกในอากาศและสสิที่งมนชนวตสิ

ทยุกอยล่างทนที่เคลสืที่อนทนที่ไปมาอยถูล่บนแผล่นดสินโลก “พระองครไดด้ทรงวางทยุกสสิที่งไวด้ใตด้ฝฝ่าเทด้าของเขา” ผถูด้แตล่งเพลงสดยุดน
เขนยนไวด้
เพลงสดยุดบน ทตล่างๆเตจ็มไปดด้วยการแสดงออกถขงสสิทธสิอทานาจและการควบคยุม, การชนัที่งตวงวนัด, การจทากนัด, การชนนนี้ ทา
ของพระเจด้า ยกตนัวอยล่างเชล่น เพลงสดยุดน 104 กลล่าววล่า: “ผถูด้ทรงวางรากฐานของแผล่นดสินโลก เพสืที่อมสิใหด้มนันหวนัที่นไหว
เปป็นนสิตยร...นนี้ทานนันี้นขขนี้นไปยนังภถูเขา แลด้วไหลลงไปยนังหยุบเขา ไปยนังทนที่ซขที่งพระองครทรงกทาหนดไวด้ใหด้นนี้ทานนันี้น พระองครทรง
วางขอบเขตมสิใหด้มนันขด้าม ...พระองครทรงจนัดตนันี้งดวงจนันทรรใหด้กทาหนดฤดถู ดวงอาทสิตยรรจถูด้ นักเวลาตกของ
มนัน...พระองครทรงจนัดตนังนี้ ดวงจนันทรรใหด้กทาหนดฤดถู ดวงอาทสิตยรรถูด้จกนั เวลาตกของมนัน”
หนนังสสือโยบพรรณนาความสมบถูรณรแบบของแผนการ, การวนัดขนาด, ขอบเขตและความกลมกลสืน: “เมสืที่อเราวาง
รากฐานของแผล่นดสินโลกนนันี้น เจด้าอยถูล่ทนที่ไหน ถด้าเจด้ามนความเขด้าใจกจ็บอกเรามา ผถูด้ใดไดด้กทาหนดขนาดใหด้โลก แนล่นอน
ละ เจด้าตด้องรถูด้ซน หรสือใครขขงเชสือกวนัดบนนนันี้น รากฐานของโลกจมไปอยถูล่บนอะไร หรสือผถูด้ใดวางศสิลามยุมเอกของมนัน ใน
เมสืที่อดาวรยุล่งแซล่ซด้องสรรเสรสิญ และบรรดาบยุตรชายทนันี้งหลายของพระเจด้าโหล่รอด้ งดด้วยความชสืที่นบาน?” บทเดนยวกนันนนนี้
ใชด้สทานวนเชล่น “เอาประตถูปปิดทะเลไวด้”, “กทาหนดเขตใหด้มนัน”, “บนัญชาอรยุณ”, “เปป็นเหตยุใหด้อรยุโณทนัยรถูด้จกนั ทนที่ของ
มนัน”, “ประตถูความตาย”, “ประตถูเงามนัจจยุราช”, “คลนังหสิมะ”, “ทนที่ซขที่งความสวล่างแจกจล่ายออกไป”, “ทางใหด้
ฟฝ้าผล่า” สถานทนที่สทาหรนับทยุกสสิที่งและทยุกสสิที่งในทนที่ของมนัน โยบชายผถูด้หนขที่งทนที่ถถูกถาโถมโดยความทยุกขรทรมานทาง
รล่างกายและการสถูญเสนยทางวนัตถยุ ถถูกนทาไปสถูล่ความรถูใด้ หมล่และลขกซขนี้งวล่าพระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ใดและการยอมรนับวล่า
ทนันี้งหมดนนันี้นลด้วนอยถูล่ภายใตด้คทาสนัที่งของพระองคร
ดวงดาวยนังคงอยถูล่ในเสด้นทางของพวกมนัน, ทะเลอยถูล่ในขอบเขตของพวกมนัน ดวงจนันทรรตกดสิน, ดวงอาทสิตยรขขนี้น
กระแสนนี้ทาขขนี้นและลง สนัตวรตาล่ งๆตอบสนองตล่อธรรมชาตสิทนที่เหมาะสมของพวกมนันและสสิที่งตล่างๆทนที่เปป็นสนเขนยวเจรสิญ
เตสิบโตและผลสิดอกออกผลตามฤดถูกาลทนที่กทาหนดของพวกมนัน
ในภาพทนที่ตรงขด้ามกนันอยล่างนล่าตกใจ จดหมายของยถูดาสระบยุวล่าทถูตสวรรครบางตนไดด้ปฏสิเสธตทาแหนล่งของตน หรสือ
คทาสนัที่งอนันศนักดสิธิ์สสิทธสิจธิ์ ากพระเจด้า
เหลล่าทถูตสวรรครและมนยุษยรเทล่าทนที่เรารถูเด้ ปป็นสสิที่งมนชนวสิตพวกเดนยวทนที่มนความผสิดในการปฏสิเสธทนที่จะรนักษาสถานทนที่ทนที่ตนถถูก
กทาหนดไวด้ “แมด้วล่านกกระสาดทาบนฟฝ้ายนังรถูด้จกนั เวลากทาหนดของมนัน” เยเรมนยรเขนยนไวด้ “และนกเขา นกนางแอล่น
และนกกรอด ไดด้รนักษาเวลามาของมนัน แตล่ประชาชนของเราไมล่รถูด้จกนั คทาตนัดสสินของพระเยโฮวาหร”

34 ความเสมอภาคไมมใชมอมุดมคตถิของครถิสเตทยน
ถด้าเรายอมรนับความคสิดเรสืที่องลทาดนับชนันี้น เรากจ็จทาเปป็นตด้องรถูด้วล่าเสด้นแบล่งถถูกลากไวด้ตรงไหน
“ไมล่วาล่ ลถูกจะลากเสด้นตรงไหน” “นนัที่นคสือทนที่ๆจะเกสิดการตล่อสถูด้”
ในชล่วงสสิบเดสือนสนันี้นๆนนันี้นของชนวสิตลถูกกล่อนทนที่พล่อของลถูกเสนยชนวสิต เขาตด้องลากเสด้นเดนยวเทล่านนันี้นใหด้ลถูกซขที่งแมล่จทาไดด้ เขา
ประกาศชนัดเจนมากๆวล่าลถูกตด้องไมล่แตะตด้องหนนังสสือตล่างๆของเขา ลถูกไดด้ดงข ออกมาเลล่มหนขที่งจากชนันี้นลล่างสยุดและฉนก
ขาดไปหนด้าหนขที่งและโดนพล่อตน และจากนนันี้นลถูกกจ็เขด้าใจอยล่างสมบถูรณรแบบ (ความเขด้าใจของทารกปกตสิแลด้วจะนทา
หนด้าการประเมสินคล่าของพล่อแมล่ของเขาไปไกลโข) วล่าลถูกจะตด้องไมล่เขด้าไปใกลด้หนนังสสือเหลล่านนันี้น แตล่แมล่ยนังคงสามารถ
มองเหจ็นใบหนด้าเลจ็กๆ นนันี้นทนที่ตนันี้งคทาถาม, อวดดนในตนัวเอง, ซยุกซนและทด้าทายอยล่างเหจ็นไดด้ชนัดขณะทนที่ลถูกคลานไปทนที่ตถูด้
หนนังสสือนนันี้นอยล่างชด้า ๆ แอบมองขด้ามไหลล่มาทนที่เรา, ทดสอบเสด้นแบล่งนนันี้น เราเฝฝ้าดถูอยถูล่เงนยบ ๆ และทดสอบเชล่นกนัน
ลถูกยนังคลานไปตล่อ นสินี้วเลจ็กๆถถูกยกขขนี้นจากพสืนนี้ และเคลสืที่อนเขด้าใกลด้หนนังสสือเหลล่านนันี้น “วาเลอรน” หยยุดนสิที่ง นสินี้วนนันี้น
ทรงตนัวอยถูกล่ ลางอากาศ, สายตายนังคงทด้าทาย ความเงนยบ จากนนันี้นนสินี้วนนันี้นกจ็ขยนับแมด้เพนยงเลจ็กนด้อย “ไมล่นะจตุ๊ะ” นสิวนี้
นนันี้นหยยุด, สนหนด้าผล่อนคลายลง, เปลนที่ยนแปลงอยล่างฉนับพลนันไปสถูล่ความมยุล่งมนัที่น, และลถูกคลานจากไปราวกนับวล่าลถูกมน
ธยุระดล่วนทนที่อสืที่น
เสด้นแบล่งตล่างๆตด้องถถูกลาก จนักรวาลถถูกควบคยุมโดยกฎตล่างๆทนที่สามารถพขที่งพาไดด้ เหลล่าคณบดนในวสิทยาลนัยและผถูด้
ปกครองไมล่เพนยงแตล่ลากเสด้นแบล่งตล่างๆเพสืที่อควบคยุมนนักเรนยนและเดจ็กๆ ธยุรกสิจใดๆจะตด้องถถูกดทาเนสินการตามหลนัก
การตล่างๆทนที่ถถูกกทาหนดไวด้อยล่างชนัดเจน รายละเอนยดของงานจะถถูกมอบใหด้กนับผถูด้สมนัครและถด้าเขามนคยุณสมบนัตสิ
สทาหรนับงานนนันี้นและยอมรนับงานนนันี้น เขากจ็ยอมรนับขอบเขตตล่างๆทนที่กทาหนดไวด้สทาหรนับเขาและความรนับผสิดชอบตล่างๆ
ทนที่มาพรด้อมกนับงานนนันี้นเชล่นกนัน
แตล่คทาถามทนที่ยสิที่งใหญล่สทาหรนับเราผถูด้หญสิงทนันี้งหลายกจ็คสือวล่า เสด้นเหลล่านนันี้นถถูกลากทนที่ไหน? ผถูด้หญสิงตด้องถถูกกทาหนดใหด้อยถูล่ใตด้
บนังคนับสามนของเธอหรสือ? ผถูด้หญสิงถถูกแตล่งตนันี้งใหด้เปป็นศสิษยาภสิบาลในครสิสตจนักรไดด้หรสือไมล่? เธอเปป็นรองผถูด้ชายในทยุก
ดด้านของชนวสิตหรสือ? ผถูด้หญสิงหลายคนยอมรนับความคสิดเรสืที่องระเบนยบทนที่ถถูกสรด้างขขนี้น แตล่ถสือวล่าผถูชด้ ายกนับผถูด้หญสิงนนันี้นถถูก
สรด้างมาใหด้ “เทล่าเทนยมกนัน”
จรสิงๆแลด้วความเทล่าเทนยมกนันไมล่ใชล่อยุดมคตสิของครสิสเตนยน ในตอนแรกมนันยากมากทนจที่ ะเขด้าใจวล่าผถูด้คนหมายถขงอะไร
เมสืที่อพวกเขาพถูดถขงความเทล่าเทนยมกนัน แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่มนทางหมายความวล่าชายและหญสิงทนันี้งหลายเปป็น
เหมสือนครขที่งทนันี้งสองของนาฬสิกาทรายอนันหนขที่งหรสือสด้มผลหนขที่ง Jacques Barzun ใน House of Intellect กลล่าว
วล่า “ความเหนสือกวล่าและความดด้อยกวล่าสามารถถถูกตนัดสสินชนนี้ขาดไดด้เฉพาะในเรสืที่องคยุณสมบนัตสิหนขที่งเดนยวสทาหรนับ
วนัตถยุประสงครหนขที่งเดนยว ... ผถูด้ชายจะเอามาเทนยบกนันไมล่ไดด้และตด้องถสือวล่าเทล่าเทนยมกนัน… ความเทล่าเทนยมกนันเปป็น
เพนยงคยุณสมบนัตสิอยล่างหนขที่งของมนยุษยรและอยถูล่ในจทาพวกสสิที่งทนที่ตดนั ทสินี้งไดด้มากทนที่สดยุ "
เราอาจกลล่าวไดด้วล่าผถูด้ชายและผถูด้หญสิงมนความเทล่าเทนยมกนัน ในการถถูกสรด้างขขนี้นโดยพระเจด้า ทนังนี้ ชายและหญสิงถถูกสรด้าง
ขขนี้นตามพระฉายาของพระองคร พวกเขามนตราประทนับอนันศนักดสิสธิ์ สิทธสิธิ์ พวกเขาถถูกเรนยกอยล่างเทล่าเทนยมกนันใหด้มาสถูล่
ความเชสืที่อฟฟังและความรนับผสิดชอบ แตล่มนความรนับผสิดชอบทนที่แตกตล่างกนัน แตล่อาดนัมและเอวาไดด้ททาบาปและมนความ
ผสิดพอๆกนัน ดนังนนันี้นทนันี้งสองจขงเปป็นผถูด้รนับพระคยุณของพระเจด้าอยล่างเทล่าเทนยมกนัน

คทากลล่าวทนวที่ ล่า “มนยุษยรทยุกคนถถูกสรด้างขขนี้นอยล่างเทล่าเทนยมกนัน” เปป็นคทากลล่าวทางการเมสืองซขที่งอด้างอสิงถขงคยุณสมบนัตสิ
หนขที่งเดนยวสทาหรนับจยุดประสงครหนขที่งเดนยว C. S. Lewis เรนยกสสิที่งนนวนี้ ล่า “เรสืที่องแตล่งทางกฎหมาย” มนประโยชนร,
จทาเปป็น, แตล่ไมล่พขงประสงครเสมอแตล่อยล่างใด การแตล่งงานเปป็นทนที่ๆความเทล่าเทนยมกนันไมล่ควรอยถูล่เลยแมด้แตล่นสิดเดนยว
การแตล่งงานไมล่ใชล่เวทนทางการเมสือง มนันคสือการรวมกนันเปป็นหนขที่งของคถูล่ตรงขด้าม มนันเปป็นความสนับสนทนที่จะพถูดถขง
“แยกจากกนันแตล่เทล่าเทนยมกนัน” หรสือ “ตรงกนันขด้ามแตล่เทล่าเทนยมกนัน” ในการอด้างอสิงถขงการรวมเปป็นหนขที่งเดนยวอนันมน
เอกลนักษณรนนนี้ของคนสองคนทนที่กลายเปป็นแลด้ว เพราะวล่าพวกเขาไดด้ถถูกสรด้างมาใหด้แตกตล่างกนันเพสืที่อทนที่พวกเขาจะ
กลายเปป็นเนสืนี้อหนนังเดนยวกนันไดด้

35 ทายาทแหมงพระคมุณ
มนกระตล่ายตนัวหนขที่งแทะไมด้จทาพวกถนัที่วอยถูล่ใตด้หนด้าตล่างทนที่แมล่นนัที่งทนที่เครสืที่องพสิมพรดนด ชายสองคนกทาลนังยสืนอยถูล่ในเรสือยนตร
ขนาดเลจ็กทนที่เคลสืที่อนทนที่ผล่านทล่าเรสือ และนกพสิราบทนที่ขนันอยถูล่สองตนัวนนัที่งอยถูล่เคนยงขด้างกนันอยถูล่บนสายโทรศนัพทร ตอนนนนี้
กยุหลาบปฝ่ากทาลนังเบล่งบานเกสือบจะปกคลยุมรนันี้วรางรถไฟทนที่อยถูล่อนกฟากของถนนแลด้ว มนันยากทนที่จะอยถูทล่ นที่เครสืที่องพสิมพรดดน
ในเชด้าแบบนนันี้นไดด้ แมล่อยากจะเดสินไปกนับลถูกตามชายหาดและเจอโพรงในเนสินทรายทนที่เราสามารถนนัที่งคยุยกนันไดด้
จดหมายทางอากาศของลถูกมาถขงเชด้านนนี้ ซขที่งถถูกเขนยนหลนังจากทนที่ลกถู ไปถขงในอนัมสเตอรรดนัมแลด้ว ลถูกเขนยนเกนที่ยวกนับ
กระทล่อมเลจ็ก ๆ ทนปที่ กคลยุมดด้วยเถาวนัลยรและบรรดาบด้านหสินสถูงตระหงล่านทนที่มนหนด้าตล่างพรด้อมผด้ามล่านทนที่มนลถูกไมด้ลด้อม
รอบและพสืชพรรณและดอกไมด้มากมาย เกนที่ยวกนับไรล่นาพรด้อมกนับคลองหลายสายทนที่อยถูล่รสิมไรล่แตล่ละแปลง ลถูกสนังเกต
เหจ็นความเปป็นระเบนยบและความสะอาด Cape Cod มนเมสืองทนที่มนเสนล่หรบางแหล่งซขที่ง Chatham เปป็นเมสืองหนขที่งซขที่ง
เรนยบรด้อยและเปป็นระเบนยบเชล่นกนัน พวกผถูด้ชายออกมาตนัดวนัชพสืชจากขอบถนนเมสืที่อวานนนนี้ กระทล่อมกรวดทนตที่ ากแดด
ตากฝนมนผด้ามล่านสนขาว มนสวนผนักทนที่เรนยบรด้อยมากมายลด้อมรอบดด้วยรนัวนี้ ลวดเพสืที่อปฝ้องกนันพวกกระตล่าย (นนับเมสืที่อวาน
ตอนทนที่แมล่ไปทนที่ททาการไปรษณนยรบนจนักรยานไดด้สนที่สสิบสนที่)
ความสยุขนนนี้ทนที่เรารถูด้สขกในความเปป็นระเบนยบและการออกแบบคสืออะไร? มนันเปป็นความสยุขแบบเดนยวกนันกนับทนที่เราเจอ
ในจนังหวะดนตรนหรสือไมล่ (ซขที่งเปป็นความคาดเดาไดด้) ของดนตรน, รถูปแบบของพรมชาวตะวนันออก, การเคลสืที่อนไหว
ตล่างๆแบบเปป๊ะๆของการเตด้นรทา, รถูปแบบทนที่ไมล่อาจปรนับปรยุงใหด้ดนกวล่าเดสิมไดด้อนกแลด้วของงานศสิลปะทนที่แทด้จรสิง? ความ
สยุขของเราอยถูล่ในระเบนยบวสินนัยของสสิที่งนนันี้น ระเบนยบวสินนัยไมล่ยนับยนันี้ง, มนันใหด้พลนัง, มนันททาใหด้ความงามเปป็นไปไดด้ ททาไม
มนันไมล่ควรเปป็นอยล่างนนันี้นเลล่าเมสืที่อเราพสิจารณาลทาดนับชนันี้นทนที่เปปีปี่ยมสงล่าราศนดด้วย? สสิที่งมนชวน สิตแตล่ละอยล่างมนสล่วนรล่วมของมนัน
ในดนตรน, ในรถูปแบบ, ในการเตด้นรทา, และในการบรรเลงมนันใหด้สอดประสานกนับคทาสนัที่งของพระผถูด้สรด้างกจ็พบความ
สยุขอยล่างเตจ็มทนที่ของมนัน
นนที่คสือพระคยุณ และไมล่มนวลนใดในพระคนัมภนรทร นที่งดงามมากไปกวล่าการพรรณนาคถูล่สมรสวล่าเปป็น “คถูรล่ นับมรดกพระคยุณ
แหล่งชนวสิตดด้วยกนัน” ของเปโตรอนกแลด้ว บรสิบทของวลนนนนี้นล่าสนใจ เปโตรกทาลนังเขนยนถขงพวกทนที่กระจนัดกระจายไป
เกนที่ยวกนับวสิธทน นที่พวกเขาควรปฏสิบนัตสิตนในประเทศตล่างๆทนที่พวกเขากระจนัดกระจายไปนนันี้น ทด้ายทนที่สดยุ ความเชสืที่อฟฟังตล่อ
สสิทธสิอทานาจอาจนทาผถูด้คนรอบขด้างมาถวายเกนยรตสิแดล่พระเจด้าไดด้ ผถูด้รนับใชด้ตอด้ งยอมอยถูล่ใตด้บนังคนับนายของพวกเขาไมล่วาล่
นายนนันี้นจะดนหรสือไมล่ดน เพราะพระครสิสตรไดด้ทรงทนทยุกขรอยล่างไมล่ยยุตสิธรรมและพวกเขาถถูกเตสือนสตสิใหด้ททาตามแบบ
อยล่างของพระองคร ผถูด้หญสิงทนที่แตล่งงานแลด้วจะตด้องปรนับตนัวใหด้เขด้ากนับสามนของตน โดยปฏสิบนัตสิตามแบบอยล่างของนาง
ซาราหรซขที่งไดด้เชสืที่อฟฟังอนับราฮนัม สามนทงนันี้ หลายตด้อง “พยายามเขด้าใจ” ภรรยาของพวกเขา โดยใหด้เกนยรตสิพวกเธอใน
ฐานะทนที่อล่อนแอกวล่าในทางรล่างกาย แตล่กจ็เปป็น “คถูล่รบนั มรดกพระคยุณแหล่งชนวตสิ ดด้วยกนัน”
ผถูด้รนับใชด้, เจด้านาย, ภรรยา, และสามนมนพระคยุณตล่างๆทนที่พสิเศษและขด้อควรปฏสิบนัตสิตล่างๆทนที่พสิเศษของตน ทยุกอยล่าง
ประกอบกนันเปป็นแบบแผนนนันี้น – แบบแผนของพระเจด้า แตล่ละคนเปป็นสล่วนหนขที่งของแบบแผนนนันี้นมากพอ ๆ กนับ
อนกคน แตล่เมสืที่อเราคสิดถขงภาพรวมทนันี้งหมดในแงล่ของการวาดภาพ, การเตด้นรทา, หรสือการบรรเลงซสิมโฟนนความคสิด
เรสืที่องความเทล่าเทนยมกนันกจ็ดถูเหมสือนไมล่เขด้ากนันโดยสสินี้นเชสิง ถขงกระนนันี้นสามนและภรรยากจ็เปป็น “ทายาทอยล่างเทล่าเทนยม
กนัน” ในแบบทนที่ซนับซด้อนและใกลด้ชสิด และมรดกรล่วมกนันของพวกเขาคสือพระคยุณ

36 ความเทมาเททยมกลันตามสลัดสมวน
การแตล่งงานไมล่ใชล่ขด้อเสนอแบบหด้าสสิบหด้าสสิบ ทนันทนทนที่มนการคสิดเชล่นนนนี้มนันกจ็จะกลายเปป็นการตล่อสถูด้เพสืที่อแยล่งชสิงอทานาจ
โดยมนการเกจ็บคะแนนเพสืที่อใหด้แนล่ใจวล่าไมล่มนใครเอาชนะกนันไดด้ “ถด้าฉนันททาสสิที่งนนนี้ คยุณกจ็ตอด้ งททาสสิที่งนนันี้น” แมล่ไดด้อล่านเกนที่ยว
กนับสนัญญาสมรสตล่างๆทนใที่ นสนัญญาเหลล่านนันี้นงานบด้านทยุกอยล่างถถูกมอบหมายใหด้แกล่ฝฝ่ายใดฝฝ่ายหนขที่ง – ยกตนัวอยล่าง
เชล่น ภรรยาททาอาหารเชด้า, ททาใหด้แนล่ใจวล่าเดจ็กๆแตล่งตนัว, ไดด้รบนั ประทานอาหาร, และไดด้รบนั หนนังสสือตล่างๆ, เงสินคล่า
อาหารกลางวนัน, บนัตรรถบนัส, เสสืนี้อผด้าออกกทาลนังกายและอสืที่น ๆ ในวนันอนังคารและวนันพฤหนัสบดน สามนททาสสิที่งเหลล่านนนี้
ทนันี้งหมดในวนันจนันทรร, วนันพยุธ, และวนันศยุกรร, ภรรยาททาอาหารเยจ็นในวนันจนันทรร, วนันพยุธ, และวนันศยุกรรสามนททาในวนัน
อนังคารและวนันพฤหนัสบดน สล่วนวนันหยยุดสยุดสนัปดาหรตด้องดถูอนกทนวาล่ มนงานนอกตด้องททามากขนาดไหนใครไดด้ททา “งาน
พสิเศษ” มากทนที่สยุดในชล่วงระหวล่างสนัปดาหรและอสืที่น ๆ ลถูกนขกภาพออกไหมกนับการนนัที่งลงวนันเสารรเพสืที่อรวมคะแนน?
ลถูกลองนขกภาพการเรนยกการจนัดแจงแบบนนนี้วล่าการแตล่งงานดถูสสิ? แบบนนนี้จะเปป็นอะไรไดด้นอกจากการเปป็นหยุด้นสล่วน
ทางธยุรกสิจ? แตล่บางคนกจ็เรนยกมนันวล่าอสิสรภาพหรสือวยุฒสิภาวะ
งนันี้นเปอรรเซจ็นตรทนที่ควรจะเปป็นคสือเทล่าไรกนันลล่ะ? นนที่เปป็นคทาถามทนที่ผสิด หากลถูกสองคนเปป็นทายาทดด้วยกนันทนที่ไดด้รนับมรดก
ของปฝ้าใหญล่ ลถูกกจ็อาจถามคทาถามนนนี้ไดด้ แตล่มนันเปป็นพระคยุณทนที่เรากทาลนังพถูดถขงอยถูล่ คสือพระคยุณแหล่งชนวสิต ความเทล่า
เทนยมกนันของลถูกสองคนไดด้รนับการอธสิบายอยล่างชนัดเจนแลด้ว: คนบาปอยล่างเทล่าเทนยมกนัน, มนความรนับผสิดชอบอยล่าง
เทล่าเทนยมกนัน, มนความตด้องการพระคยุณอยล่างเทล่าเทนยมกนัน, และเปป็นผถูด้รนับพระคยุณนนันี้นอยล่างเทล่าเทนยมกนัน นนัที่นคสือจยุด
ทนที่เรสืที่องหด้าสสิบหด้าสสิบนนันี้นสสินี้นสยุดลง ลถูกสองคนใชด้ชวน สิตในฐานะสามนและภรรยาและเรสิที่มสละวางชนวสิตของพวกลถูก –
ไมล่ใชล่ในฐานะผถูด้พลนชพน , ไมล่ใชล่ในฐานะพรมเชจ็ดเทด้าหรสือนนักพรตทนที่ใหด้คทาสนัญญาพสิเศษสทาหรนับความเปป็นนนักบยุญ แตล่ใน
ฐานะเปป็นคถูล่รนักสองคนทนที่ตด้องการและไดด้รนับพระคยุณแลด้ว และทนที่รถูด้ดวน าล่ พวกเขาจะยนังคงตด้องการและรนับมนันตล่อไปทยุก
วนันทนพที่ วกเขาอยถูล่ดวด้ ยกนัน
มนันเปป็นเรสืที่องนล่าโลล่งใจอยล่างมากในการไมล่ตด้องเทล่าเทนยมกนัน บด้านเปป็นสถานทนที่ทนที่เราควรไดด้รนับอนยุญาตใหด้มนความไมล่
เทล่าเทนยมกนัน โดยทนที่ทยุกคนรถูด้ถขงความไมล่เทล่าเทนยมกนันของคนอสืที่นๆทนที่เหลสือและนอกจากนนนี้ความไมล่เทล่าเทนยมกนันเหลล่า
นนันี้นนนัที่นแหละทนที่ททาใหด้บด้านไดด้ผล
แตล่ความไมล่เทล่าเทนยมกนันเปป็นคทาทนที่ผสิดจรสิงๆ บางทนความคสิดเรสืที่องความยยุตธสิ รรมของอรสิสโตเตสิลกจ็อธสิบายวล่าแมล่หมาย
ถขงอะไร เขาเรนยกวล่าความยยุตสิธรรมวล่า “ความเทล่าเทนยมกนันตามสนัดสล่วน” นนัที่นคสือ ความยยุตธสิ รรมคสือ “ศสิลปะของ
การจนัดสรรสล่วนแบล่งทนที่ถถูกจนัดเกรดอยล่างระมนัดระวนังของเกนยรตสิยศ,อทานาจ, เสรนภาพ, และสสิที่งทนที่คลด้ายกนันใหด้แกล่
อนันดนับตล่างๆของลทาดนับชนันี้นทางสนังคมทนที่แนล่นอน และเมสืที่อความยยุตธสิ รรมประสบความสทาเรจ็จ เธอกจ็กล่อใหด้เกสิดความ
แตกตล่างทนที่กลมกลสืนกนัน”
แมล่จะไมล่โตด้แยด้งความถถูกตด้องทางการเมสืองของคทานสิยามของอรสิสโตเตสิล มนันคงใชด้ไดด้ผลในสมนัยของเขาและสมนัย
อสืที่นๆตนันี้งแตล่นนันี้นมา แตล่นนัที่นคสืออนกโลกหนขที่ง, ซขที่งเปป็นโลกทนที่ครสิสเตนยนทนันี้งหลายตด้องอยถูล่ดวด้ ยและมนสล่วนรล่วม, แตล่ไมล่จทาเปป็น
ตด้องถถูกบรสิหารจนัดการตามแบบของครสิสเตนยน อยล่างไรกจ็ตาม บด้านของครสิสเตนยนกจ็เปป็นโลกในตนัวของมนันเอง ซขที่ง
เปป็นพสิภพเลจ็ก ๆ โดยเปป็นตนัวแทนเหมสือนกนับทนที่ครสิสตจนักรกจ็เปป็นตนัวแทน - ลทาดนับชนันี้นของจนักรวาลเอง มนันสามารถถถูก
บรสิหารจนัดการตามแบบของครสิสเตนยนไดด้

วลน “สล่วนแบล่งทนที่ถถูกจนัดเกรดอยล่างระมนัดระวนัง” นนันี้นกจ็เพนยงพอแลด้วทนที่จะททาใหด้คนทนที่ไดด้ยสินหนัวเสนย ใครมนสสิทธสิจธิ์ นัดเกรด
และจนัดสรรสล่วนแบล่งเหลล่านนันี้น? เหจ็นไดด้ชนัดวล่าใครบางคนตด้องททา ตด้องมนสสิทธสิอทานาจทนที่จะททาเชล่นนนนี้
มนเดจ็กๆหกคนในบด้านทนที่แมล่เตสิบโตขขนี้นมา โดยครอบคลยุมชล่วงเวลาสสิบหกปปี หด้องนอนทนที่ดนทนที่สยุดซขที่งเปป็นหด้องเดนยวทนที่มน
หด้องนนี้ทาในตนัวเปป็นของคยุณยายเลนนี้ยงทนที่อาศนัยอยถูล่กนับเราเปป็นเวลาแปดปปี เมสืที่อเธอเสนยชนวสิตหด้องนอนนนันี้นกจ็กลายเปป็นของ
พล่อแมล่ของแมล่ เกด้าอนนี้ทนที่ดทน นที่สยุดในหด้องนนัที่งเลล่น, ตนัวทนที่มนโคมไฟและทนวที่ างเทด้า, เปป็นของคยุณพล่อของแมล่ ทล่านนนัที่งทนที่ปลาย
ดด้านหนขที่งของโตตุ๊ะอาหาร สล่วนคยุณแมล่นนัที่งทนที่ปลายอนกดด้านหนขที่ง เดจ็กๆอายยุสนที่ขวบมนงานตด้องททาเหมสือนกนับทนที่เดจ็กๆอายยุ
ยนที่สสิบปปีมนงานตด้องททา แตล่มนันกจ็ถถูก “จนัดเกรดอยล่างระมนัดระวนัง” เดจ็กเลจ็ก ๆ ททาหนด้าทนที่เอาตะกรด้าขยะไปเททสินี้ง , พวก
เดจ็กโตททาอาหาร, ตนัดหญด้า, รนดผด้า, ทาสนบด้าน พวกเดจ็กผถูด้หญสิงรถูวด้ ล่ารายการใดทนที่เปป็นงานของพวกเธอ พวกเดจ็กผถูด้ชาย
กจ็รวถูด้ ล่างานใดเปป็นของพวกเขา พวกเดจ็กผถูด้หญสิงลด้างจานเปป็นหลนัก แตล่เดจ็กผถูด้ชายทนันี้งสนที่คนผลนัดกนันเชจ็ดจานใหด้แหด้งและ
เอาไปเกจ็บเขด้าทนที่ คยุณแมล่ของแมล่ปรยุงอาหารธรรมดาและอรล่อยปรสิมาณมหาศาล ปกตสิแลด้วมนักมนจานทนที่สองสทาหรนับ
เดจ็กเหลล่านนันี้นทนที่อยากรนับประทานจานทนที่สอง แตล่คยุณแมล่ของแมล่ดถูเหมสือนไมล่เคย “สน” จานทนที่สองเลย มนเสนยงบล่น
เปป็นครนันี้งคราวเรสืที่องความไมล่ยยุตสิธรรมเกนที่ยวกนับวล่า “ททาไมเขาถขงไมล่ตด้องททา” โนล่นนนที่นนัที่นอนันหลากหลาย ความคสิดของ
พนที่สาวของแมล่เกนที่ยวกนับความยยุตธสิ รรม หากมนคยุกกนนี้เหลสืออยถูล่ชสินี้นเดนยวบนจาน นนัที่นคสือ “มนใครอยากไดด้คกยุ กนนี้ชสินี้นนนนี้
มากกวล่าฉนันหรสือเปลล่า?
หากมนสสิที่งทนที่คยุณพล่อของแมล่เรนยกวล่า “การทะเลาะกนัน” ในพวกเดจ็ก ๆ พวกเขากจ็ถถูกเรนยกตนัวไปทนละคนเพสืที่อใหด้การ
นาทนทนที่ผรถูด้ ด้องทยุกขรเรสิที่มตด้นดด้วย “กจ็เคด้า…” เขากจ็ถถูกหยยุด “ลถูกททาอะไรลงไป?” คสือคทาถาม: “แมล่แคล่อยากไดด้ยสินสสิที่งทนที่
ลถูกททาลงไป” บางครนังนี้ นนที่กจ็สล่งผลเปป็นการคล่อยๆหายไปหมดของคทาพยานและขด้อกลล่าวหาตล่างๆถถูกเพสิกถอน
ความยยุตสิธรรมในครนัวเรสือนนนนี้มนพสืนี้นฐานอยถูล่บนสสิทธสิอทานาจในครนัวเรสือน ในการแตล่งงาน ถด้าคนสองคนทนที่เปป็นผถูด้ใหญล่
แลด้วรนักซขที่งกนันและกนัน เรสืที่องของสสิทธสิอทานาจทนันี้งหมดนนนี้เกสือบจะเปป็นความเขด้าใจโดยปรสิยาย แมล่อาจใชด้มสือขด้างหนขที่ง
คอยนนับ, บางทนกจ็ใชด้นวสินี้ เดนยว, จทานวนครนันี้งในชนวสิตสมรสเหลล่านนันี้นของแมล่เองเมสืที่อมนันกลายเปป็นประเดจ็นเรสืที่องสตสิ
แนล่นอนเมสืที่อมนันกลายเปป็นเชล่นนนันี้น แมล่ตด้องจทาไวด้วล่าเสด้นเหลล่านนันี้นไดด้ถถูกลากไวด้แลด้ว - ไมล่ใชล่โดยสามนของแมล่ แตล่โดย
พระเจด้า แมล่เปป็นผถูด้ทนที่ถถูกสรด้างขขนี้นในตอนแรกนนันี้นเพสืที่อทนที่จะเปป็นผถูด้ใหด้ความชล่วยเหลสือ ไมล่ใชล่เปป็นปฏสิปฟักษร

37 ความถมอมใจของพถิธทการ
พระคนัมภนรรถสือวล่าผถูด้คนทราบดนอยถูล่แลด้วเกนที่ยวกนับปปิตาธสิปไตยและราชาธสิปไตย มนันเปป็นธรรมดาทนที่ความคสิดเหลล่านนนี้
ดขงดถูดอยล่างมากตล่อจสินตนาการของผถูด้คนเหลล่านนันี้นทนที่เตสิบโตมาพรด้อมกนับพระคนัมภนรร มนันเปป็นเรสืที่องธรรมดาเชล่นกนันทนที่
บางคนควรตนันี้งคทาถามวล่าสสิที่งเหลล่านนนี้เปป็นเรสืที่องทางวนัฒนธรรมและการเมสืองลด้วนๆหรสือไมล่และดด้วยเหตยุนนนี้จขงเปป็นความ
คสิดทางโลกลด้วน ๆ หรสือไมล่ หรสือวล่ามนอะไรบางอยล่างในพวกมนันทนที่เกนที่ยวขด้องกนับความเปป็นจรสิงนสิรนันดรรหรสือไมล่ ความ
เอสิกเกรสิกและพสิธกน ารปราศจากความหมายโดยสสินี้นเชสิง โดยเปป็นเพนยงอนัฐสิทนที่หายาก แตล่นาล่ สนใจของยยุคสมนัยทนที่ไมล่มน
ความสทาคนัญอยล่างยสิที่งหรสือไมล่? (เพลงสดยุดน 49: 16-20)
Kipling เขนยนไวด้วล่า:
ความโกลาหลและเสนยงตะโกนจางหายไป
เหลห่านายทหารและกษกัตรติยย์ตาห่ งกข็จากไป
เครนนึ่องบทูชาสมกับโบราณของพระองคย์ยกังคงยนนหยกัด
คนอหกัวใจทนนึ่อห่อนนข้อมถห่อมตนและสนานนกผติด
ในอนกไมล่กนที่สนัปดาหรลถูกจะกลนับถขงบด้านอนกครนันี้งและเราจะมนเวลาสองสามสนัปดาหรในการพถูดคยุยเกนที่ยวกนับแผนการ
แตล่งงานของลถูกเพสืที่อทนที่จะตนัดสสินใจเรสือที่ งตล่าง ๆ เชล่น รายชสืที่อแขก, งานเลนนี้ยงตด้อนรนับจะจนัดทนที่ไหน, และลถูกอยากไดด้
เมนถูอะไร, และตด้องซสืนี้อชยุดแตล่งงาน
ลถูกอยากไดด้ชดยุ ยาวสนขาวทนที่สวยงามและผด้าคลยุมหนด้าแบบดนันี้งเดสิม ลถูกอยากไดด้ดนตรนและดอกไมด้และผถูด้ชล่วยเปป็น
ขบวน ไมล่ใชล่เพสืที่อพสิสจถู นรวล่าลถูกเปป็น “คนชอบอวดการแสดงอารมณร” สทาหรนับเรา สนัญญาณและเสนยงและ
สนัญลนักษณรและการเคลสืที่อนไหวลด้วนเปป็นสล่วนหนขที่งของการนมนัสการและการเฉลสิมฉลอง และลถูกอยากใหด้งาน
แตล่งงานของลถูกเตจ็มไปดด้วยสนัญญาณตล่างๆทนที่มองเหจ็นไดด้, จนับตด้องไดด้, และสามารถไดด้ยสินไดด้ของความหมายทนที่ไมล่
ปรากฏแกล่ตาและเหนสือธรรมชาตสิ
ความเอสิกเกรสิกเขด้ากนันไมล่ไดด้กนับความอล่อนนด้อมถล่อมตนหรสือไมล่? ลถูกเคยไดด้ยสินสสิที่งทนที่ C. S. Lewis พถูดในบทนทาของ
เขาสถูล่ Paradise Lost:
“เหนสือสสิที่งอสืที่นใดทล่านตด้องกทาจนัดความคสิดทนที่นล่าเกลนยด, ผลของปมดด้อยทนที่แพรล่กระจายไปทนัที่ว, ความเอสิกเกรสิกนนันี้น, ใน
โอกาสทนที่เหมาะสมตล่างๆ, มนความเกนที่ยวขด้องใดๆกนับความหยสิที่งยะโสหรสือการหลงตนัวเอง ผถูด้เฉลสิมฉลองคนหนขที่งทนที่เขด้า
มาใกลด้แทล่นบถูชา, เจด้าหญสิงคนหนขที่งทนที่ถถูกนทาออกมาโดยกษนัตรสิยรองครหนขที่งเพสืที่อเตด้นรทาในราชสทานนัก, เจด้าหนด้าทนที่ทวนัที่ ไป
นายหนขที่งในขบวนพาเหรดพระราชพสิธน -- ทนันี้งหมดนนนี้สวมใสล่เสสืนี้อผด้าทนที่ผดสิ ปกตสิธรรมดาและเคลสืที่อนไหวอยล่างสงล่างาม
เทนที่ยงตรง นนที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าพวกเขาไรด้สาระ แตล่พวกเขาเชสืที่อฟฟัง, พวกเขากทาลนังเชสืที่อฟฟังยยุคสมนัยซขที่งควบคยุมความ
ขลนังทยุกอยล่าง นสิสนัยสมนัยใหมล่ในการททาสสิที่งตล่าง ๆ ทนที่เปป็นพสิธนการอยล่างเปป็นกนันเองไมล่ใชล่ขด้อพสิสถูจนรเรสืที่องความถล่อมใจ
ตรงกนันขด้ามมนันพสิสถูจนรวาล่ ผถูด้กระททาความผสิดไมล่สามารถลสืมตนัวเองในพสิธนกรรมนนันี้นๆไดด้ และพสิสถูจนรความพรด้อมของเขา
ทนที่จะททาลายความเพลสิดเพลสินอนันเหมาะสมของพสิธนกรรมเพสืที่อคนอสืที่นๆทยุกคน”

แมล่เหจ็นวล่าการยอมรนับความเปป็นระเบนยบสากลเปป็นตนัวกทาหนดจสินตนาการและเตรนยมพสืนี้นดสินสทาหรนับการซาบซขนี้งกนับ
พสิธกน าร เราเหจ็นภาพสะทด้อนของสวรรครในความเปป็นระเบนยบฝฝ่ายโลก เราพบในพสิธนการตล่างๆแบบดนันี้งเดสิมโอกาสทนที่
จะนบนอบตล่อความจรสิงเหลล่านนันี้นทนที่มนขนาดใหญล่กวล่าซขที่งพสิธนการเหลล่านนันี้นเปป็นตนัวแทน
งานแตล่งงานของลถูกจะไมล่ใชล่แคล่ขด้ออด้างทนที่จะพาเพสืที่อน ๆ และญาตสิ ๆ ทยุกคนของเรามารวมตนัวกนันเพสืที่อแบล่งปฟันความ
ชสืที่นบานของเรา” (เหมสือนกนับทนที่บนัตรเชสิญงานแตล่งงานทนที่เปป็นกนันเองบางอนันในทยุกวนันนนนี้เขนยนไวด้) โดยเฉพาะในการ
ผถูกพนันเปป็นหนขที่งเดนยวของลถูกกนับวอลทร แตล่เปป็นการเฉลสิมฉลองของการสมรส, ของสถาบนันหนขที่งทนที่ถถูกสถาปนาขขนี้น
โดยพระเจด้าตอนทนที่ทรงสรด้างมนยุษยร, ซขที่งจะตด้องประกอบพสิธนน นันี้นดด้วยความเครล่งขรขมเชล่นเดนยวกนับความชสืที่นบาน
พสิธกน ารนนันี้นมอบรถูปแบบนนันี้น, พสิธกน รรมนนันี้นซขที่ง (ยกคทาพถูดลถูอสิสอนกครนังนี้ ) “ททาใหด้ความเพลสิดเพลสินหลบหนนนด้อยลง,. . .
ซขที่งสล่งมอบใหด้แกล่อทานาจของธรรมเนนยมอนันมนสตสิปฟัญญาคสืองานนนันี้น (ซขที่งบยุคคลและอารมณรตาล่ งๆของเขาไมล่เพนยงพอ
เหลสือเกสินตล่องานนนันี้น) ของการมนลกนั ษณะรสืที่นเรสิงหรสือเงนยบขรขม, รล่าเรสิงหรสือเคารพยทาเกรง, เมสืที่อเราเลสือกทนที่จะเปป็น,
และไมล่ใชล่ตามคทาสนัที่งของความบนังเอสิญ”

38 สถิทธถิอกานาจ
ลขกๆลงไปในตนัวพวกเราทยุกคนมนการตด้านทานอยล่างรยุนแรงตล่อ, ซขที่งสยุดทด้ายแลด้วกจ็เทล่ากนับเปป็นความเกลนยดชนังทนที่มนตล่อ,
สสิทธสิอทานาจ เราดสินนี้ รนอยถูล่ภายใตด้มนัน “ไมล่มนใครจะมาสนัที่งฉนันใหด้ททาอะไรไดด้ ฉนันจะททาตามชอบใจ” “เขาคสิดวล่าเขา
เปป็นใครกนัน?”
แตล่โลกไมล่ไดด้หมยุนไปโดยปราศจากสสิทธสิอทานาจ บางคนตด้องบอกเราวล่าจะตด้องททาอะไร คทาถามนนันี้นไมล่ใชล่วล่าเขาคสิด
วล่าตนัวเองเปป็นใคร แตล่เขาเปป็นตนัวแทนของใครตล่างหาก ทหารนายหนขที่งแสดงความเคารพตล่อเครสืที่องแบบนนันี้น ไมล่ใชล่
ชายคนนนันี้น เพราะไมล่วาล่ ชายคนนนันี้นจะเปป็นผถูด้บนังคนับบนัญชาของเขาในดด้านอสืที่นๆหรสือไมล่, ในกองทนัพนนันี้นเขากจ็เปป็น
ตนัวแทนของสสิทธสิอทานาจในระดนับหนขที่ง เขาไดด้รนับยศแลด้ว ยศของเขาไมล่ไดด้พสิสถูจนรวาล่ เขาตนัวสถูงกวล่าหรสือนสิสนัยดนกวล่า
หรสือแขจ็งแกรล่งกวล่าหรสือฉลาดกวล่าคนทนที่แสดงความเคารพตล่อเขา อยล่างไรกจ็ตาม เขากจ็คถูล่ควรกนับตทาแหนล่งของเขา
แลด้วในทางใดทางหนขที่ง
คนเหลล่านนันี้นทนที่เรนยกตนัวเองวล่าครสิสเตนยนคสือผถูด้คนทนที่ยอมรนับสสิทธสิอทานาจแลด้ว พวกเขาเชสืที่อการประเมสินคล่าของพระเจด้า
สทาหรนับพวกเขาและไดด้รนับการเยนยวยาของพระองครบนพสืนี้นฐานของสสิทธสิอทานาจของพระคนัมภนรร พระเยซถูตรนัสวล่า
“สสิทธสิอทานาจทนันี้งหมดทรงมอบไวด้แกล่เราแลด้ว” และเมสืที่อพระองครทรงเรนยกเหลล่าสาวก พระองครกจ็ทรงเรนยกพวกเขา
ใหด้ททาสามสสิที่ง ไดด้แกล่ ปฏสิเสธตนเอง, รนับกางเขนของตน, และตสิดตามไป มนันเปป็นไปไมล่ไดด้ทนที่จะททาสสิที่งเหลล่านนนี้โดยไมล่
ยอมรนับสสิทธสิอทานาจ มนเรสืที่องราวอยถูล่เรสืที่องหนขที่งในขล่าวประเสรสิฐของมนัทธสิวเกนที่ยวกนับนายรด้อยคนหนขที่งทนที่คนรนับใชด้ของ
เขานอนอยถูล่เปป็นอนัมพาตทนที่บด้าน โดยทยุกขรใจยสิที่งนนัก พระเยซถูทรงเสนอทนที่จะไปและรนักษาเขา แตล่นายรด้อยคนนนันี้นทถูล
ขอพระองครใหด้เพนยงตรนัสคทานนันี้นและเขาแนล่ใจวล่าคนรนับใชด้ของเขาจะหาย (มนัทธสิว 8: 9-11) มนันเปป็นประสบการณร
ของเขาเองเรสืที่องสสิทธสิอทานาจทนที่ททาใหด้เขาสามารถทนที่จะเขด้าใจสสิทธสิอทานาจนนันี้นไดด้ - นนัที่นคสืออทานาจแหล่งคทาตรนัสของพระ
เยซถูและพระเยซถูตรนัสวล่าพระองครไมล่เคยพบความเชสืที่อเชล่นนนันี้นแมด้ในอสิสราเอล เพสืที่อตอบสนองตล่อความเชสืที่อของชาย
ผถูด้นนนี้ พระเยซถูตรนัสคทานนันี้นและคนรนับใชด้ผถูด้นนันี้นกจ็ไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย
เพสืที่อทนที่จะใชด้สสิทธสิอทานาจ มนันจทาเปป็นตด้องเชสืที่อฟฟังสสิทธสิอทานาจ นายรด้อยผถูด้นนันี้นไดด้ประกาศวล่าตนเปป็นผถูด้ชายคนหนขที่ง “ ทนที่
อยถูล่ภายใตด้สสิทธสิอทานาจ” โดยมนทหารหลายนายอยถูล่ภายใตด้เขา เขาเคารพสสิทธสิอทานาจของพระเยซถูและนบนอบเชสืที่อ
ฟฟังสสิทธสิอทานาจนนันี้นในความเชสืที่อ
เพสืที่อทนที่จะเปป็นสาวก เราตด้องปฏสิเสธตนเอง - นนที่คสือการใชด้สสิทธสิอทานาจเหนสือจสิตวสิญญาณของเราเอง เราตด้องแบก
กางเขน - นนที่คสือการนบนอบเชสืที่อฟฟังสสิทธสิอทานาจของพระครสิสตร และเราตด้องททาตาม -- นนที่คสือการเชสืที่อฟฟังอยล่างตล่อ
เนสืที่อง นนที่คสือหนทางทนที่ไมล่ไดด้นทาไปสถูล่การถถูกจทาจอง, สถูล่การตกเปป็นทาส, สถูล่การพนัฒนาทนที่ถถูกฉยุดรนันี้งหรสือถถูกขนัดขวาง, แตล่สถูล่
อสิสรภาพสล่วนบยุคคลอยล่างเตจ็มทนที่ มนันไมล่ไดด้หมายถขงความตาย แตล่หมายถขงชนวตสิ ไมล่ใชล่ชนวตสิ ทนที่ถถูกตนกรอบรอบดด้าน
อยล่างแคบๆ แตล่เปป็นชนวสิตทนที่ “บรสิบถูรณร” ประตถูนนันี้นแคบ แตล่ชวน สิตนนันี้นไมล่แคบ ประตถูนนันี้นเปปิดออกสถูล่ความยสิที่งใหญล่ของ
ชนวตสิ เรารถูด้วาล่ มนทางกวด้างเชล่นกนัน เรารถูวด้ ล่ามนันนทาไปสถูล่ความพสินาศ
การยอมรนับลทาดนับชนันี้นทนที่ถถูกจนัดระเบนยบโดยพระเจด้าหมายถขงการยอมรนับสสิทธสิอทานาจ – ประการแรกคสือ สสิทธสิ
อทานาจของพระเจด้าและจากนนันี้นคสือสสิทธสิอทานาจตล่างๆทนรที่ องลงมาซขที่งพระองครทรงกทาหนดไวด้แลด้ว สามนและภรรยา
ตล่างกจ็อยถูล่ภายใตด้พระเจด้า แตล่ตทาแหนล่งตล่างๆของพวกเขาไมล่เหมสือนกนัน ภรรยาจะตด้องนบนอบเชสืที่อฟฟังตล่อสามน “ยศ

ตทาแหนล่ง” ของสามนไดด้ถถูกมอบใหด้แกล่เขาโดยพระเจด้า เหมสือนกนับทนที่ตทาแหนล่งของเหลล่าทถูตสวรรครและของสนัตวรทนันี้ง
หลายถถูกกทาหนดไวด้ ไมล่ใชล่ถถูกเลสือกหรสือหามาไดด้ ชายทนที่เปป็นผถูด้ใหญล่แลด้วยล่อมยอมรนับวล่าเขาไมล่ไดด้รนับหรสือสมควรไดด้รนับ
ตทาแหนล่งของเขาเพราะเชาวนรปฟัญญาทนที่เหนสือกวล่า, คยุณธรรม, ความแขจ็งแกรล่ง, หรสือความมนเสนล่หร ผถูด้หญสิงทนที่เปป็น
ผถูด้ใหญล่ยล่อมยอมรนับวล่าการนบนอบเชสืที่อฟฟังนนันี้นเปป็นพระประสงครของพระเจด้าสทาหรนับเธอ และการเชสืที่อฟฟังตล่อพระ
ประสงครนนนี้ไมล่ใชล่สนัญญาณของความอล่อนแอในตนัวเธอมากไปกวล่าในบยุตรมนยุษยรเมสืที่อพระองครตรนัสวล่า “ขด้าพระองคร
มาแลด้ว พระเจด้าขด้า เพสืที่อกระททาตามพระประสงครของพระองคร”

39 การตกเปป็นรอง
“ฉนันแคล่ทนไมล่ไดด้กนับความคสิดในการเปป็นพรมเชจ็ดเทด้า” โจพถูดเมสืที่อแมล่พยายามพถูดคยุยกนับเธอเกนที่ยวกนับหลนักการตามพ
ระคนัมภนรขร องการปกครองและการยอมจทานน เธอกทาลนังจะหยล่าเพราะเธอตนังนี้ ใจจะหาอสิสระ และเธอบอกวล่าการ
แตล่งงานของเธอไมล่ใชล่แบบหด้าสสิบหด้าสสิบเหมสือนกนับเธอคสิดวล่ามนันควรจะเปป็น เธอถถูกหลอกใหด้เชสืที่อโดยคนเหลล่านนันี้นทนที่
ประกาศวล่าการยอมจทานนใดๆคสือการตกเปป็นทาส ใชล่ มนความเชสืที่อผสิดๆอยถูล่มากมายในสนังคม ใชล่ แมล่เหจ็นดด้วยทนที่พวก
ผถูด้ชายไมล่ไดด้ตนันี้งใจทนที่จะกดขนที่ซขที่งกนันและกนัน ใชล่ มนันเปป็นความจรสิงทนที่ผถูด้ชายบางคนไดด้ปฏสิบนัตสิตล่อผถูด้หญสิงเหมสือนพรมเชจ็ด
เทด้า ไมล่ใชล่ สามนไมล่ไดด้รนับคทาบนัญชาใหด้กดขนที่และภรรยาไมล่ไดด้รนับคทาบนัญชาใหด้เปป็นทาสรนับใชด้ มนการททาใหด้มนยุษยรตกเปป็น
ทาสอยถูล่ทกยุ ประเภททนที่ครสิสเตนยนควรเปป็นคนแรกทนที่รถูด้สขกเสนยใจและแกด้ไขใหด้ถถูกตด้อง พระเยซถูไดด้เสดจ็จมาเพสืที่อปลด
ปลล่อยพวกเชลย
แตล่การยอมจทานนตล่อสสิทธสิอทานาจทนที่พระเจด้าประทานใหด้ไมล่ใชล่การตกเปป็นเชลย ถด้าเพนยงแตล่แมล่สามารถชล่วยใหด้โจ
เหจ็นสสิที่งนนนี้ไดด้ แตล่เมสืที่อแมล่ถามเธอวล่าเธอคสิดวล่าสสิที่งใดควรแยกแยะการแตล่งงานแบบครสิสเตนยนจากการแตล่งงานแบ
บอสืที่นๆทนันี้งหมด เธอกจ็กลล่าววล่า “ความเทล่าเทนยม” จะวล่าไปความเทล่าเทนยมคสือสสิที่งทนที่เปป็นไปไมล่ไดด้แบบมนยุษยรในการ
แตล่งงาน ใครอยถูใล่ นฐานะทนที่จะจทาแนกสนัดสล่วนทยุกอยล่างตามความชอบหรสือความสามารถ? “ถด้าฉนันชอบมนัน ฉนันกจ็ททา
มนัน” โจพถูด “และฉนันควรเปป็นคนทนที่ททามนัน ถด้าฉนันไมล่ชอบมนัน บสิลกจ็ททามนัน ถด้าเขาไมล่ชอบมนันเหมสือนกนัน เรากจ็แบล่งกนัน
ททามนันคนละครขงที่ ” ฟฟังดถูดนในตอนแรก แนล่นอนวล่ามนันเปป็นวสิธนทนที่สสิที่งตล่างๆมากมายถถูกกระททาจนเสรจ็จในครนัวเรสือนใด
ๆ แมล่คสิดนะ และแมล่จะไมล่พถูดวล่ามนันเปป็นสสิที่งทนที่ผสิด แตล่มนครนัวเรสือนทนที่มนความสยุขอยล่างแทด้จรสิงไหมทนที่เหลล่าสมาชสิกกทาลนัง
ททาแตล่สสิที่งทนพที่ วกเขาชอบและไมล่เคยททาสสิที่งทนที่พวกเขาไมล่ชอบดด้วยความยสินดนเลย? มนันเปป็นมยุมมองทนที่ไรด้เดนยงสาของ
ธรรมชาตสิของมนยุษยรทจนที่ ะคสิดวล่าคนทนที่เทล่าเทนยมกนันสองคนสามารถผลนัดกนันนทาและตามไดด้ และเพราะพวกเขาเปป็น
“ผถูด้ใหญล่” แลด้ว พวกเขาจขงสามารถททาไดด้โดยไมล่ตอด้ งมนการจนัดอนันดนับ สามนัญสทานขกไดด้บอกผถูด้หญสิงทนันี้งหลายในทยุก
สนังคมในทยุกยยุคสมนัยวล่าการดถูแลบด้านนนันี้นขขนี้นอยถูล่กนับพวกเธอ พวกผถูด้ชายเปป็นผถูด้หาเลนนี้ยงครอบครนัว แนล่นอนวล่ามน
สถานการณรตาล่ งๆในสนังคมสมนัยใหมล่ทนที่ซนับซด้อนของเราซขที่งเรนยกรด้องใหด้มนการปรนับเปลนที่ยน แมล่รถูด้จนักภรรยาของนนัก
ศขกษาพระครสิสตธรรมหลายคนทนที่ตด้องททางานเพสืที่อจล่ายคล่าเลล่าเรนยนของสามนของพวกเธอและจล่ายคล่ากนับขด้าว เหจ็นไดด้
ชนัดวล่าสามนเหลล่านนันี้นตด้องททางานบด้านบางอยล่างและดถูแลลถูก นนที่เปป็นวสิธนทนที่สะดวกชนัวที่ คราวและพวกเขาสล่วนใหญล่, ทนันี้ง
สามนและภรรยา, กจ็ตนันี้งตาคอยวนันทนที่สสิที่งตล่างๆจะกลนับมาเปป็นปกตสิอนกครนันี้ง
หากเรากลายเปป็นผถูด้ใหญล่และเปปิดกวด้างและปรนับตนัวไดด้และเปป็นอสิสระเหลสือเกสินจนคทาบนัญชาตล่างๆของพระคนัมภนรรทนที่
สล่งมาถขงภรรยาทนันี้งหลาย – “ปรนับตนัว”, “นบนอบเชสืที่อฟฟัง”, “อยถูล่ใตด้บนังคนับ” – สถูญเสนยความหมายของพวกมนัน
หากคทาวล่า “หนัว” ไมล่ไดด้มนความหมายแฝงทนที่บล่งบอกถขงสสิทธสิอทานาจอนกตล่อไป และลทาดนับชนันี้นไดด้กลายเปป็นหมายถขง
การปกครองแบบเผดจ็จการ พวกเรากจ็จมนนี้ทาตายในอยุทกภนัยแหล่งอยุดมการณรการปลดปลล่อยแลด้ว
แมล่พถูดกนับโจในตอนนนันี้นและแมล่พถูดกนับลถูกในตอนนนนี้ถขงสสิที่งทนที่เปาโลกลล่าวแกล่ครสิสเตนยนชาวกรยุงโรมทนันี้งหลายวล่า อยล่า
ปลล่อยใหด้โลกรอบตนัวลถูกบนบตนัวลถูกใหด้อยถูล่ในแมล่พสิมพรของมนันเอง แตล่จงยอมใหด้พระเจด้าปรนับเปลนที่ยนจสิตใจของลถูกใหมล่
จากภายใน (โรม 12: 2) พระเจด้าทรงอยากใหด้เราครบบรสิบถูรณรและมนความมนัที่นคงปลอดภนัยและเขด้มแขจ็งและวสิธน
หนขที่งในการคด้นพบความครบบรสิบถูรณรและความมนัที่นคงและความแขจ็งแกรล่งคสือ การยอมจทานนตล่อสสิทธสิอทานาจเหลล่า

นนันี้นทนที่พระองครไดด้ทรงตนันี้งไวด้เหนสือเรา (คทาถามเกนที่ยวกนับสสิทธสิอทานาจทางการเมสือง ซขที่งพระคนัมภนรกร ลล่าวเชล่นกนันวล่าเรา
จะตด้องยอมจทานนนนันี้น กลายเปป็นสสิทธสิอทานาจทนที่ซนับซด้อนและแสนเจจ็บปวดอยล่างมากสทาหรนับบางคน ในยยุคปฟัจจยุบนัน
Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom และครอบครนัวของเธอ และ Richard Wurmbrand ตด้องตล่อสถูด้กนับ
สสิทธสิอทานาจนนนี้ มนันไมล่ไดด้อยถูล่ในขอบเขตของบนันทขกเหลล่านนนี้ทนที่จะอภสิปรายเกนที่ยวกนับคทาถามนนันี้น แตล่แมล่พถูดถขงมนันเผสืที่อมน
ใครคสิดวล่าแมล่มนแนวโนด้มทนที่จะพถูดเกสินจรสิงและจะใชด้ขด้อโตด้แยด้งเดนยวกนันเหลล่านนันี้นเพสืที่อแกด้ตล่างใหด้การคด้าทาส เปป็นตด้น )
การนบนอบเชสืที่อฟฟังเพสืที่อเหจ็นแกล่องครพระผถูด้เปป็นเจด้าไมล่ไดด้มนคาล่ เทล่ากนับการเปป็นทาส มนันไมล่ไดด้นทาไปสถูล่การททาลาย
ตนเอง, การยนับยนันี้งของประทานตล่างๆ, ความเปป็นบยุคคล, ความเฉลนยวฉลาดและจสิตวสิญญาณ หากการเชสืที่อฟฟังนนันี้น
เรนยกรด้องใหด้มนการฆล่าตนัวตายของบยุคลสิกภาพ (ดนังทนที่นนักเขนยนคนหนขที่งกลล่าวอด้าง) เรากจ็คงตด้องสรยุปวล่าการเชสืที่อฟฟังพระ
ครสิสตรเรนยกรด้องสสิที่งนนนี้ แตล่พระสนัญญาเหลล่านนันี้นทนที่พระองครไดด้ประทานใหด้แกล่เราแทบจะไมล่ชนนี้ไปทนที่การททาลายตนเอง: “
เราจะใหด้การหยยุดพนักแกล่ทาล่ นทนันี้งหลาย” “สนันตสิสยุขของเราเราใหด้แกล่ทล่านทนันี้งหลาย” “ เรามาเพสืที่อพวกเขาจะไดด้มน
ชนวตสิ และเพสืที่อทนที่พวกเขาจะไดด้มนชวน สิตนนันี้นอยล่างครบบรสิบถูรณรมากยสิที่งขขนี้น” “ ผถูด้ใดกจ็ตามทนที่เชสืที่อในเราจะมนชวน สิตนสิรนนั ดรร”
“ผถูด้ทนที่ดมสืที่ นนี้ทาซขที่งเราจะใหด้แกล่เขานนันี้นจะไมล่กระหายอนกเลย” “ ผถูด้ใดกจ็ตามทนที่เสนยชนวตสิ เพราะเหจ็นแกล่เราจะรนักษาชนวตสิ
นนันี้นไวด้” “เปป็นความยสินดนของพระบสิดาของทล่านทนันี้งหลายทนที่จะมอบอาณาจนักรนนันี้นใหด้แกล่ทล่านทนันี้งหลาย”
พระเจด้าไมล่ไดด้กทาลนังขอใหด้ใครกลายเปป็นศถูนยร การออกแบบของพระผถูด้สรด้างในทยุกสสิที่งทนพที่ ระองครไดด้ทรงสรด้างคสือ
อะไร? พระองครทรงอยากใหด้มนันเปป็นสสิที่งทนที่ดน นนัที่นคสือ สมบถูรณรแบบและเปป็นไปตามทนที่พระองครทรงตนันี้งพระทนัยไวด้จรสิงๆ
โดยมนอสิสระในการเปป็นสสิที่งนนันี้นทนที่พระองครทรงตนันี้งพระทนัยใหด้มนันเปป็น เมสืที่อพระองครทรงบนัญชาอาดนัมใหด้ “กทาราบ”
และ “มนอทานาจเหนสือ” แผล่นดสินโลก พระองครกจ็ไมล่ไดด้กทาลนังสนัที่งเขาใหด้ททาลายความหมายหรสือการดทารงอยถูล่ของมนัน
เราอาจกลล่าวไดด้วล่าพระองครกทาลนัง “จนัดการการบรรเลง” โดยทรงใหด้ฝฝ่ายหนขที่งเปป็นผถูด้นทา ใหด้อนกฝฝ่ายหนขที่งอยถูล่ใตด้บนังคนับ
เพสืที่อททาใหด้เกสิดความสมนัครสมานสามนัคคนเตจ็มรถูปแบบเพสืที่อสงล่าราศนของพระองคร
มนันคงเปป็นเรสืที่องทนที่ยากมากๆสทาหรนับผถูด้คนทนที่ไมล่ไดด้รนับการเลนนี้ยงดถูในบด้านทนที่มนระเบนยบวสินนัยทนที่จะเรนยนรถูด้ความสนัมพนันธร
ระหวล่างสสิทธสิอทานาจกนับความรนัก เพราะวล่าสสิทธสิอทานาจในความคสิดของพวกเขาจะถถูกเชสืที่อมโยงกนับองครประกอบ
ตล่างๆภายนอกบด้าน เชล่น กฎหมายแพล่ง เปป็นตด้น แตล่เรามนพระเจด้าผถูด้เปปีปี่ยมดด้วยความรนักทนที่ไดด้ทรงจนัดเรนยงสสิที่งตล่าง ๆ
ไมล่เพนยงเพสืที่อ “ผลประโยชนรทนที่ดทน นที่สยุด” ของเราเทล่านนันี้น (เราไมล่กระตสือรสือรด้นเสมอไปทนที่จะไดด้รนับสสิที่งทนที่เปป็นไป “เพสืที่อ
ประโยชนรสยุขของเราเอง”) แตล่เพสืที่ออสิสรภาพและเพสืที่อความชสืที่นชมยสินดนดวด้ ย เมสืที่อพระองครไดด้ทรงสรด้างเอวา มนันกจ็
เปป็นเพราะวล่าสวนเอเดนคงจะกลายเปป็นคยุกแหล่งความเปลนที่ยวเหงาสทาหรนับอาดนัมเมสืที่อไมล่มนเธอ มนันไมล่ดสน ทาหรนับเขาทนที่
จะอยถูล่คนเดนยว และเพสืที่อปลดปลล่อยเขาจากคยุกนนนี้และนทาอสิสรภาพและความชสืที่นชมยสินดนมาสถูล่เขา พระองครจขงไดด้
ประทานผถูด้หญสิงคนหนขที่งใหด้แกล่เขา อสิสรภาพและความชสืที่นชมยสินดนของเอวาจะตด้องอยถูล่ในการเปป็นสล่วนเตสิมเตจ็มขอ
งอาดนัม
เมสืที่อเปาโลพถูดถขงการอยถูใล่ ตด้บนังคนับบนัญชาของผถูด้หญสิงทนันี้งหลาย เขากจ็ใหด้ขด้อสนนับสนยุนตามลทาดนับแหล่งการทรงสรด้าง ผถูด้
หญสิงไดด้ถถูกสรด้างขขนี้นจากผถูด้ชายและสทาหรนับผถูด้ชาย มนันจขงเปป็นธรรมดาทนที่เธอจะตด้องถถูกสรด้างขขนี้นหลนังจากผถูด้ชาย
ตทาแหนล่งทนที่เปป็นรองตามลทาดนับเวลาของผถูด้หญสิงไมล่ไดด้พสิสถูจนรเรสืที่องความเฉลนยวฉลาดทนที่ดอด้ ยกวล่า แตล่คนเหลล่านนันี้นทนที่ตดนั
ทสินี้งความเปป็นไปไดด้ของความแตกตล่างทางเพศในของประทานตล่างๆทนที่เปป็นความเฉลนยวฉลาดกจ็ไมล่ไดด้กทาลนังคทานขงถขง

ขด้อมถูลทนันี้งหมด มนสถสิตสิทนที่นล่าสนใจบางอยล่างทนที่ชนนี้ไปทนที่เหตยุผลทางชนววสิทยาสทาหรนับความแตกตล่างดนังกลล่าว พวกผถูด้ชายดถู
เหมสือนพรด้อมทนที่จะรนับมสือกนับความเปป็นนามธรรมตล่างๆในระดนับสถูง การสาธสิตอยล่างหนขที่งของเรสืที่องนนนี้คสือขด้อเทจ็จจรสิงทนที่
วล่าในขณะทนที่มนเซนยนหมากรยุกอยถูล่แปดสสิบสองคนในปฟัจจยุบนัน ไมล่มนสกนั คนเลยทนที่เปป็นผถูด้หญสิง จากผถูด้เลล่นหมากรยุกทนที่
เกล่งกาจทนสที่ ยุดหด้ารด้อยคนในประวนัตสิศาสตรร ไมล่มนสนักคนเลยทนที่เปป็นผถูด้หญสิง แตล่ผถูด้หญสิงหลายพนันคนโดยเฉพาะในสหภาพ
โซเวนยต เลล่นหมากรยุก
แมล่ไดด้อล่านเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้ในหนนังสสือชสืที่อวล่า The Inevitability of Patriarch (ความหลนกเลนที่ยงไมล่ไดด้ของปปิตาธสิป
ไตย) โดยสตนเวนโกลดรเบสิรรก โกลดรเบสิรรกพยายามอยล่างหนนักทนที่จะแสดงใหด้เหจ็นวล่าเขาไมล่ไดด้กทาลนังบอกเปป็นนนัยเลยสนัก
นสิดวล่าโดยรวมแลด้วผถูด้ชายเหนสือกวล่าผถูด้หญสิง พวกเขาแตกตล่างกนันและความแตกตล่างของพวกเขานนันี้นถถูกกทาหนดโดย
ฮอรรโมน
“จทาเปป็นตด้องชนนี้ใหด้เหจ็นอนกครนันี้งวล่าไมล่มนเหตยุผลทนที่จะเชสืที่อวล่ามนความแตกตล่างทางเพศอยถูล่ในความเฉลนยวฉลาดในทยุกดด้าน
อนันมากมายของมนัน การพสิจารณาความสามารถทนที่จะสรด้างทฤษฎนวล่าแสดงใหด้เหจ็นถขงความเฉลนยวฉลาดมากกวล่า
การรนับรถูด้หรสือความเขด้าใจเชสิงลขกนนันี้นคสือ การทอดลถูกเตจ๋าไมล่นด้อยไปกวล่าการพสิจารณาความแขจ็งแกรล่งทางรล่างกายวล่า
สทาคนัญกวล่าการมนอายยุยสืนยาวในฐานะเปป็นตนัวชนนี้วดนั สยุขภาพทนที่ด”น
สทาหรนับครสิสเตนยนแลด้วสถสิตสิของโกลดรเบสิรรกนนันี้นนล่าสนใจ สทาหรนับครสิสเตนยนทนที่เชสืที่อในลทาดนับชนันี้นของความเปป็นระเบนยบ
สถสิตสิเหลล่านนนี้กจ็นล่าสนใจมากยสิที่งขขนี้น เพราะวล่าในขณะทนที่เราเชสืที่อวล่าความเปป็นระเบนยบแบบปปิตาธสิปไตยแบบดนันี้งเดสิมนนันี้น
ไมล่เพนยงแตล่เปป็นเรสืที่องทางวนัฒนธรรมและสนังคมวสิทยาเทล่านนันี้น แตล่มนรากฐานของมนันอยถูล่ในศาสนศาสตรรดด้วย มนันกจ็นล่า
สนใจทนที่จะคด้นพบวล่ามนันมนรากฐานทางชนวภาพทนที่ถถูกตด้องเชล่นกนัน
มนหลนักการทางจสิตวสิญญาณทนที่เกนที่ยวขด้องตรงนนนี้ มนันเปป็นพระประสงครของพระเจด้า ตนันี้งแตล่ปฐมกาลจนถขงวสิวรณรเราถถูก
แสดงใหด้เหจ็นในเรสืที่องราวทนที่นนับไมล่ถด้วนของการตสิดตล่อสนัมพนันธรของพระเจด้ากนับผถูด้คนวล่ามนันเปป็นพระประสงครของ
พระองครทนที่จะททาใหด้พวกเขาเปป็นอสิสระ, ทนจที่ ะประทานความชสืที่นชมยสินดนแกล่พวกเขา บางครนังนี้ กระบวนการของการ
ททาใหด้พวกเขามนอสิสระกจ็เปป็นกระบวนการทนที่แสนเจจ็บปวด มนันหมายถขงความตายสทาหรนับบยุตรมนยุษยร - ชนวสิตของ
พระองครแลกกนับชนวสิตของเรา พระองครไดด้เสดจ็จมามสิใชล่เพสืที่อปรนับโทษ, มสิใชล่เพสืที่อจองจทา, มสิใชล่เพสืที่อททาใหด้ตกเปป็นทาส
พระองครไดด้เสดจ็จมาเพสืที่อประทานชนวสิต
และมนันเปป็นพระประสงครของพระเจด้าทนที่ผถูด้หญสิงจะเปป็นรองผถูด้ชายในการแตล่งงาน การแตล่งงานถถูกใชด้ในพนันธสนัญญา
เดสิมเพสืที่อแสดงออกถขงความสนัมพนันธรระหวล่างพระเจด้ากนับชนชาตสิแหล่งพนันธสนัญญาของพระองครและในพนันธสนัญญา
ใหมล่ระหวล่างพระครสิสตรกนับครสิสตจนักร ไมล่มนความพยายามใดเพสืที่อทนที่จะตามทนันกาลสมนัย, เพสืที่อทนที่จะสอดคลด้องกนับ
ขบวนการทางสนังคมตล่างๆหรสือลนัทธสิบยุคลสิกภาพสมนัยใหมล่ทนันี้งหลายทนที่ใหด้อทานาจเราทนที่จะพลสิกควที่ทาลทาดนับนนนี้ ความจรสิง
ตล่างๆฝฝ่ายสวรรครอนันยสิที่งใหญล่ถถูกนทาเสนอในการยอมอยถูใล่ ตด้บนังคนับของภรรยาตล่อสามนของเธอและการใชด้ภาพเปรนยบ
นนนี้ในพระคนัมภนรรกจ็ไมล่อาจเปป็นเรสืที่องบนังเอสิญไดด้

40 การยลับยลังนั้ ของอกานาจ
หนขที่งในวนัตถยุประสงครของพระเจด้าในการจนัดเรนยงสสิที่งตล่าง ๆ ตามทนพที่ ระองครทรงจนัดเรนยงคสือการยนับยนันี้งของอทานาจ ทนันี้ง
ชายและหญสิงไดด้รนับอทานาจชนสิดพสิเศษ และแตล่ละชนสิดจทาเปป็นตด้องไดด้รบนั การควบคยุมเปป็นพสิเศษ สามนทนันี้งหลายผถูด้ซขที่ง
ตด้องเปป็นฝฝ่ายรสิเรสิที่ม, สนัที่งการ, และควบคยุม, ไดด้รบนั บนัญชาอยล่างเจาะจงใหด้รกนั ภรรยาของตน มนันไมล่ใชล่ความรนักชนสิดทนที่
ธรรมดา ๆ ทนที่ถถูกหมายถขงตรงนนนี้ พวกเขาจะตด้องรนักภรรยาในสองวสิธน – วสิธนแรก “เหมสือนกนับทนที่พระครสิสตรทรงรนักค
รสิสตจนักร” ซขที่งหมายถขงการเสนยสละตนเอง ไมล่มนผถูด้ชายคนใดทนที่กทาหนดสสิที่งนนนี้ไวด้เปป็นหลนักการแรกทนจที่ ะรสิเรสิที่ม, สนัที่งการ,
และปกครองในวสิธทน นที่ททาใหด้ตนเองใหญล่โตขขนี้น การยอมรนับสสิทธสิอทานาจทนพที่ ระเจด้าประทานใหด้แกล่เขาคสือการเชสืที่อฟฟัง
พระเจด้าของเขา การยอมรนับวสิธกน ารใชด้สสิทธสิอทานาจของเขาจะพสิสถูจนรความรนักของเขาทนที่มนตล่อภรรยา
ประการทนที่สอง เขาจะตด้องรนักภรรยาของเขา “ดยุจรล่างกายของเขาเอง” ซขที่งหมายความวล่าเขาตด้องบทารยุงเลนนี้ยงดถูและ
ทะนยุถนอมเธอ นนที่ตอด้ งเปป็นเหมสือนพระครสิสตรเชล่นกนัน ครสิสตจนักรคสือพระกายของพระองคร ความรนักของพระครสิสตร
ทนที่มนตล่อครสิสตจนักรคสือ ความรนักทนที่บทารยุงเลนนี้ยงและทะนยุถนอม, ความรนักทนที่รบนั ผสิดชอบตล่อการดถูแลเธอ
ลถูกเคยนขกถขงกฎตล่างๆของความสยุภาพและความกลด้าหาญในสาระสทาคนัญของพวกมนันซขที่งถถูกกล่อตนันี้งขขนี้นบนหลนักการ
แบบครสิสเตนยนนนนี้หรสือไมล่? คถูล่หมนันี้นของลถูก, ในจสิตสทานขกของเขาเกนที่ยวกนับความแขจ็งแกรล่งทางรล่างกายและหนด้าทนที่ของ
เขาในการดถูแลลถูก, กจ็เปปิดประตถูใหด้ลถูก, เดสินอยถูล่ฝฟัปี่งดด้านนอกของทางเทด้า, ชล่วยลถูกถอดเสสืนี้อคลยุมของลถูก, ยสืนเมสืที่อลถูก
เขด้ามาในหด้อง ลถูกซขที่งอนยุญาตใหด้เขาทะนยุถนอมลถูกกจ็ยอมรนับความมนมารยาทเหลล่านนนี้ดด้วยความสงล่างาม โดยเหจ็นใน
พวกมนันมากกวล่าทล่าทางทางสนังคมซขที่งในสมนัยของเรามนักถถูกดถูถถูกเหยนยดหยามในฐานะเปป็นการสรด้างการแบล่งแยก
ตล่างๆซขที่งไมล่ควรกระททาระหวล่างผถูคด้ น
เมสืที่ออทานาจของผถูด้ชายทนที่มนเหนสือผถูด้หญสิงถถูกควบคยุมโดยความรนักอทานาจของผถูด้หญสิงทนที่มนเหนสือผถูด้ชายกจ็ถถูกยนับยนันี้งโดยคทา
บนัญชาใหด้ยอมจทานน ผถูด้หญสิงคนใดกจ็รวถูด้ ล่าเธอมนวสิธนตาล่ งๆในการไดด้ตามใจเธอ มนันไมล่ใชล่ความแขจ็งแกรล่งทางรล่างกายทนที่
ทรงพลนังทนที่สยุด มนันไมล่ใชล่ความสามารถในการรนับมสือกนับสสิที่งทนที่เปป็นนามธรรมตล่างๆระดนับสถูง เธออาจจะฉลาดพอๆกนัน
หรสือฉลาดกวล่าสามนของเธอ, เธออาจจะมนของประทานมากกวล่าเขา ไมล่วล่าจะเปป็นกรณนนนนี้หรสือไมล่เธอกจ็ยนังมน
“เลล่หรเหลนที่ยมตล่างๆ”, พลนังทางอารมณร, และเธอมนพลนังทางเพศ สสิที่งเหลล่านนนี้จะตด้องถถูกยนับยนันี้ง ความยนับยนันี้งแบบทนที่
พระเจด้าทรงขอจากเธอคสือการยอมจทานน
John Calvin เขนยนไวด้วล่า
“พระเจด้าทรงเปป็นแหลล่งทนที่มาของทนันี้งสองเพศ และดด้วยเหตยุนนนี้ทนันี้งคถูล่จขงควรถล่อมใจทนที่จะยอมรนับและรนักษาสภาพทนที่
พระเจด้าไดด้ทรงมอบหมายแกล่พวกเขา จงใหด้ผถูด้ชายใชด้สสิทธสิอทานาจของตนอยล่างพอเหมาะ ... จงใหด้ผถูด้หญสิงพขงพอใจ
กนับสภาวะในการยอมอยถูล่ใตด้บนังคนับของเธอ . . . มสิฉะนนันี้นพวกเขาทนันี้งคถูล่กจ็โยนทสินี้งแอกของพระเจด้าผถูด้ทรงมนเหตยุผลอนัน
สมควรในการกทาหนดการแบล่งแยกนนนี้ของตทาแหนล่งตล่างๆ”
เปาโลเตสือนเราดด้วยวล่าเราตด้องยอมจทานนตล่อกนันและกนัน แนล่นอนวล่ามนบางครนังนี้ เมสืที่อสามนครสิสเตนยน ในการรนักภรรยา
ของเขาเหมสือนกนับทนที่พระครสิสตรทรงรนักครสิสตจนักร กจ็ยอมจทานนตล่อความปรารถนาตล่างๆของเธอ มนันเปป็นไปไมล่ไดด้
สทาหรนับความรนักทนที่จะไมล่ใหด้ และการใหด้มนักจะหมายถขงการยอมเสนยสละสสิที่งทนที่ตนัวเองชอบ ในกรณนเชล่นนนันี้นสามนไมล่ไดด้
กทาลนังรนับรถูด้สสิทธสิอทานาจของภรรยาของเขา เขากทาลนังสละวางชนวตสิ ของเขา

41 ความแขร็งแกรมงโดยขจ้อจกากลัด
เพราะลถูกเคยไดด้ยสินแมล่พถูดมากมายเกนที่ยวกนับความจทาเปป็นของความยนับยนันี้งชนัที่งใจนนนี้เพสืที่อทนที่จะมนอสิสรภาพ ลถูกจขงไดด้สล่ง
ขด้อความนนนี้ทนที่ยกมาจาก Poetics of Music ของ Stravinsky มนันแปลความจรสิงทนที่แมล่ไดด้พดถู ถขงมาตลอดใหด้เปป็น
ภาษาของนนักดนตรนคนหนขที่ง:
มนันคสือในทยุล่งนนนี้ทนที่ขด้าพเจด้าจะหยนัที่งรากของขด้าพเจด้าลงไป โดยมนัที่นใจอยล่างเตจ็มทนที่วาล่ การรวมกนันทนที่มนสสิบสองเสนยงใหด้ใชด้ไดด้
ตามใจชอบในแตล่ละคถูล่และความหลากหลายของจนังหวะทนที่เปป็นไปไดด้ทนันี้งหมดนนันี้นสนัญญาวล่าขด้าพเจด้าจะมนความรที่ทารวย
ทนที่กสิจกรรมทนันี้งหมดของอนัจฉรสิยภาพแบบมนยุษยรจะไมล่มนวนันใชด้หมด ..
ขด้าพเจด้าไมล่เหจ็นประโยชนรอนันใดของอสิสรภาพในทางทฤษฎน ขอใหด้ขด้าพเจด้ามนบางสสิที่งทนที่จทากนัด , บางสสิที่งทนที่แนล่นอนทนที่
ขด้าพเจด้าสามารถใชด้การไดด้ตราบเทล่าทนที่มนันสมนนี้ทาสมเนสืนี้อกนับความเปป็นไปไดด้ตล่างๆของขด้าพเจด้า ...
ในศสิลปะเชล่นเดนยวกนับในทยุกสสิที่งทนที่เหลสือ คนเราสามารถสรด้างไดด้เฉพาะบนพสืนี้นฐานทนที่มนแรงตด้านเทล่านนันี้น : สสิที่งใดกจ็ตามทนที่
โอนอล่อนใหด้แกล่ความกดดนันอยล่างตล่อเนสืที่อง, ทนทที่ ทาใหด้ความเคลสืที่อนไหวเปป็นไปไมล่ไดด้อยล่างตล่อเนสืที่อง ...
อสิสรภาพของขด้าพเจด้าจะยสิที่งใหญล่และมนความหมายมากขขนี้นไปอนก ยสิที่งขด้าพเจด้าจทากนัดขอบเขตของการกระททาของ
ขด้าพเจด้าใหด้แคบลงและยสิที่งขด้าพเจด้าลด้อมรอบตนัวเองมากขขนี้นดด้วยอยุปสรรคตล่างๆ สสิที่งใดกจ็ตามทนที่ลดทอนขด้อจทากนัดกจ็ลด
ทอนความแขจ็งแกรล่ง ยสิที่งคนๆหนขที่งบนังคนับใชด้ขด้อจทากนัดมากเทล่าใด เขากจ็ยสิที่งปลดปลล่อยตนัวเองจากโซล่ตรวนตล่างๆทนที่
จทาจองจสิตวสิญญาณมากขขนี้นเทล่านนันี้น
“เหจ็นไดด้ชนัดวล่าวาทศสิลปป์และฉนันทลนักษณรไมล่ไดด้เปป็นเผดจ็จการตล่างๆทนที่ถถูกสรด้างขขนี้นโดยพลการ แตล่เปป็นชยุดของกฎตล่างๆ
ทนที่ถถูกเรนยกรด้องโดยโครงสรด้างของสสิที่งมนชนวสิตทนที่เปป็นจสิตวสิญญาณนนันี้นเอง และฉนันทลนักษณรและวาทศาสตรรไมล่เคยขนัด
ขวางไมล่ใหด้ความแปลกใหมล่สทาแดงตนัวมนันเองใหด้ประจนักษรอยล่างเตจ็มทนที่เลย กลล่าวคสือสสิที่งตรงกนันขด้ามทนที่วล่าพวกมนันไดด้
ชล่วยใหด้ความแปลกใหมล่เบล่งบาน กจ็คงเปป็นความจรสิงมากกวล่าอยล่างไมล่มนขนดจทากนัด”
ความรนักของชายคนหนขที่งและหญสิงคนหนขที่งไดด้รนับอทานาจอยล่างลด้นเหลสือเมสืที่ออยถูล่ภายใตด้การควบคยุมอนันศนักดสิธิ์สสิทธสิธิ์ทนที่เรา
พถูดถขงกนันมาโดยตลอด แมล่นนี้ทาสายหนขที่งทนที่ไหลผล่านหยุบเหวอนันหนขที่งซขที่งถถูกปปิดกนันี้นอยถูล่ขด้างในโดยหสินสถูงกจ็เคลสืที่อนตนัวดด้วย
พละกทาลนังทนที่เขด้มขด้นซขที่งแตกฉานซล่านเซจ็นไปทนันทนทนที่มนันไปถขงทนที่ราบเรนยบ
และถด้าวาทศสิลปป์และฉนันทลนักษณรไมล่ไดด้เปป็นเผดจ็จการทนที่ถถูกคสิดคด้นขขนี้นโดยพลการ แตล่เปป็น “ชยุดของกฎตล่างๆทนที่ถถูก
เรนยกรด้องโดยโครงสรด้างของสสิที่งมนชนวสิตทนที่เปป็นจสิตวสิญญาณนนันี้นเอง” เรากจ็อาจจะเชสืที่อไดด้โดยปราศจากความยยุล่งยาก
ใดๆเชล่นกนันวล่าขด้อจทากนัดตล่างๆทนที่วางไวด้ในการแตล่งงานของครสิสเตนยนจะตอบสนองตล่อโครงสรด้างของสสิที่งมนชนวตสิ ทนที่เปป็น
จสิตวสิญญาณเดนยวกนันนนันี้นหรสือ? วล่าพวกมนันจะไมล่มนวนันขนัดขวางไมล่ใหด้ความแปลกใหมล่และบยุคลสิกภาพสทาแดงตนัวพวก
มนันเองหรสือ? และวล่าอสิสรภาพอนันเตจ็มเปปีปี่ยมจะถถูกไดด้มาเพราะสสิที่งทนที่ดถูเหมสือนเปป็นอยุปสรรคตล่างๆสทาหรนับความคสิดทนที่
ไมล่ไดด้อยถูล่ฝาฝ่ ยวสิญญาณหรสือ?

42 เจจ้านายของตลัวเราเอง
“จงททาใหด้พวกเราเปป็นนายของตนัวเราเอง” เซอรรอเลจ็กซานเดอรร แพตเตอรรสนันผถูด้ปฏสิรถูปเรสือนจทาเขนยนไวด้ “เพสืที่อเรา
จะไดด้เปป็นผถูด้รนับใชด้ของคนอสืที่น”
เราตด้องพถูดถขงเรสืที่องการมนวสินนัยในตนเองอนกครนันี้ง เรายนังคงกลนับมาสถูล่สสิที่งนนันี้นและเราจะกลนับมาทนที่มนันอยถูล่เรสืที่อยๆตราบใด
ทนที่เรายนังมนชวน สิตอยถูล่ ไมล่วาล่ เราตด้องสถูด้ทนการดสินี้นรนใดบด้างกจ็ตาม “ถนนเสด้นนนนี้คดเคนนี้ยวขขนี้นเขาไปตลอดทางหรสือเปลล่า ?”
และคทาตอบกจ็คสือ “ใชล่ ไปจนสยุดเสด้นทางเลย”
ไมล่มนผถูด้หญสิงคนใดทนที่ไมล่เคยเรนยนรถูด้ทนที่จะเปป็นนายตนัวเองสามารถไดด้รนับความไวด้ใจทนที่จะยอมจทานนอยล่างเตจ็มใจตล่อสามน
ของเธอไดด้ และคทานนันี้น “อยล่างเตจ็มใจ” กจ็หมายความวล่าเธอไมล่ใชล่แคล่ยอมรนับสภาพบางสสิที่งทนที่เธอไมล่สามารถหลนก
เลนที่ยงไดด้เพนยงเทล่านนันี้น มนันหมายความวล่าเธอยอมจทานนตนัวเองโดยการกระททาแหล่งความประสงครของเธอเอง เธอ
ยอมจทานนดด้วยความดนใจเพราะเธอเขด้าใจวล่าการยอมจทานนโดยสมนัครใจเปป็นจยุดแขจ็งของเธอ เนสืที่องจากมนันเปป็นสสิที่งทนที่
พระผถูด้สรด้างของเธอทรงรด้องขอจากเธอ มนันจขงเปป็นสสิที่งทนที่รนับประกนันความสมหวนังของเธอ มนันเปป็นงานทนที่มอบหมาย
แกล่เธอซขที่งเมสืที่อถถูกกระททาดด้วยความเตจ็มใจแลด้ว จรสิงๆแลด้วกจ็ททาใหด้ผถูด้เปป็นสามนเขด้มแขจ็งขขนี้นในความอล่อนแอของเขา
สามนเพสิที่มความเขด้มแขจ็งใหด้ภรรยาในความอล่อนแอของเธอโดยการเชสืที่อฟฟังคทาบนัญชานนันี้นทนที่ใหด้บนัญชา แตล่เขาเองกจ็ตด้อง
เปป็นนายตนัวเขาเองใหด้ไดด้กล่อนเปป็นอนันดนับแรก คนทนที่มนความมยุล่งมนัที่นไมล่ใชล่คนทนที่เอาแตล่ใจ เดจ็กทนที่เอาแตล่ใจกจ็อยากไดด้
ตามใจอยากของตนเทล่านนันี้น ความประสงครของเขาไมล่เคยถถูกใชด้ในทางทนที่ขนัดแยด้งกนับตนัวเขาเองเลย ผถูด้ทมนที่ นความมยุล่ง
มนัที่นกจ็ตนันี้งใจในทางทนขที่ นัดแยด้งกนับตนัวเขาเอง, เลสือกสสิที่งทนที่ปกตสิแลด้วเขากจ็ไมล่เลสือก, ปฏสิเสธสสิที่งทนที่ปกตสิแลด้วเขากจ็คงจะเลสือก
ผถูด้ชายหลายคนประทด้วงวล่ามนันไมล่ใชล่ธรรมชาตสิของพวกเขาทนที่จะใชด้อทานาจควบคยุม หลายคนเหจ็นภรรยาของตนวล่า
เหนสือกวล่าพวกเขาในดด้านสตสิปฟัญญา, ความแขจ็งแกรล่งของอยุปนสิสนัย, ความทรหดอดทนฝฝ่ายรล่างกายหรสือการรนับรถูด้
ฝฝ่ายวสิญญาณ และใชด้สสิที่งนนนี้เปป็นขด้อแกด้ตนัวเพสืที่อทนที่จะใหด้ภรรยาเปป็นผถูด้นทา แตล่บทบาทเหลล่านนันี้นไมล่ไดด้ถถูกมอบหมายบนพสืนี้น
ฐานของความสามารถ พวกมนันไดด้ถถูกกทาหนดในตอนแรกเรสิที่มของการเนรมสิตสรด้างใหด้เปป็นบทบาทของผถูด้ชายและ
บทบาทของผถูด้หญสิงและกจ็เหมสือนเดสิมนนัที่นแหละ เราไมล่มนอสิสระทนที่จะทดลอง, ยยุล่งเกนที่ยวกนับพวกมนันหรสือแลกเปลนที่ยน
พวกมนัน
มนันตด้องใชด้ความมนวสินนัยในตนเองและมนันตด้องใชด้ความถล่อมใจเพสืที่อทนที่จะททาหนด้าทนที่ของลถูก เราสามารถวางใจใน
พระเจด้าผถูด้ไดด้ทรงออกคทาสนัที่งนนันี้นวล่าจะประทานพละกทาลนังเพสืที่อทนที่จะปฏสิบนัตสิตามคทาสนัที่งนนันี้นไดด้ ไมล่มนผถูด้ชายคนใดทนที่มนพละ
กทาลนังเพนยงพอในตนัวเขาเองทนที่จะเปป็นศนรษะของภรรยาของตนไดด้ ไมล่มนผถูด้หญสิงคนใดสามารถยอมจทานนตล่อความเปป็น
ศนรษะของเขาไดด้อยล่างถถูกตด้อง มนันตด้องอาศนัยพระคยุณ และพระคยุณเปป็นของประทานอยล่างหนขที่ง แตล่เราจะตด้องใชด้วสิธน
การแหล่งพระคยุณ ความมนวสินนัยในตนเองกจ็ชวล่ ยไดด้ การอธสิษฐานชล่วยไดด้ พระครสิสตรผถูด้ทรงเปป็นศนรษะของเราทยุกคน
ทรงยสืนอยถูล่และพรด้อมทนที่จะชล่วยเหลสือชายหรสือหญสิงคนใดทนที่ทลถู ขอจากพระองคร

43 จลักรวาลแหมงการประสานเสทยง
ในตอนเยจ็นทนที่นนที่ในกระทล่อมของแมล่บนเคปคอด แมล่ไดด้อาล่ นหนนังสสือเลล่มหนขที่งเกนที่ยวกนับแหลมแหล่งนนนี้ ความงามและ
ความแขจ็งแกรล่งและความนล่าสะพรขงกลนัวของธรรมชาตสิถถูกพรรณนาดด้วยความเขด้าใจอยล่างลขกซขนี้ง
พลนังหลายอยล่างปะปนกนันในการโตด้คลสืที่นของพายยุ – จนังหวะพสิภพทนที่ยสิที่งใหญล่ของเกลนยวคลสืที่น, ความรยุนแรงของ
สายลม, การตล่อสถูด้ของนนี้ทาเพสืที่อทนจที่ ะเชสืที่อฟฟังกฎทนที่เปป็นองครประกอบของตนัวมนันเอง จากพายยุในทะเลคลสืที่นยนักษรจะ
ถาโถมเขด้ามาและเพราะเปป็นยนักษรใหญล่จขงสะดยุดไกลออกไป โดยหกกล่อนบนแถบดด้านนอก จากนนันี้นพวกมนันกจ็รดยุ เรล่ง
โดยแตกฉานซล่านเซจ็นมาตลอดทาง เมสืที่อสนัมผนัสกนับชายหาด พวกมนันกจ็กลสินี้งในเสนยงคทารามซขที่งเลสือนหายไปในเสนยง
ดนังโดยรวมของพายยุ เมสืที่อถถูกเหยนยบยที่ทาโดยลมและถถูกยกขขนี้นและถถูกเหวนที่ยงลงตลอดกาลโดยนนี้ทาทะเลทนที่เขด้ามา นนี้ทา
นอกชายฝฟัปี่งกจ็กลายเปป็นฟองคลสืที่นเกรนนี้ยวกราดใสแจจ๋วดยุจลถูกแกด้ว แผล่นคลสืที่นเดสือดพลล่านรยุดเรล่งทนที่มนขอบกวด้างหด้าสสิบ
ฟยุต นนี้ทาเจสิที่งนองดด้วยทราย แตล่ในความรยุนแรงทนันี้งหมดนนนี้มนความสามนัคคนหนขที่งทนที่ททางานอยถูล่ แตล่ละสล่วนทนที่เชสืที่อฟฟังพระ
ประสงครของพระผถูด้เปป็นนาย
ลมและคลสืที่น, กระแสนนี้ทาและพายยุ, การอพยพยด้ายถสิที่นฐานของนกและปลาคสือองครประกอบตล่างๆในการเตด้นเปป็น
จนังหวะและเสนยงทนที่ดนังขขนี้นและจนังหวะทนที่รองรนับการประสานเสนยงแสนมหนัศจรรยรของจนักรวาล
เรากทาลนังพถูดถขงสสิที่งแรกทนที่ททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล - การยอมรนับลทาดนับชนันี้นของพระเจด้า - ซขที่งแมล่เหจ็นวล่ามนันเปป็นอนกแงล่
มยุมหนขที่งของการประสานเสนยงนนนี้ ชายและหญสิงทนที่ตระหนนักวล่าพวกเขาเปป็นผถูด้รนับมรดกพระคยุณแหล่งชนวสิตดด้วยกนันกจ็
เคลสืที่อนยด้ายเขด้ากนับจนังหวะ โดยยอมรนับขอบเขตตล่างๆของตนเหมสือนกนับคลสืที่นเหลล่านนันี้น ยอมจทานนชนวสิตของตนตล่อ
พระประสงครของชนวสิตสากล เคลสืที่อนทนที่ไปสถูล่การบรรลยุเปฝ้าหมายสยุดทด้ายและความชสืที่นชมยสินดนอยถูล่เสมอ – ดนตรนทนที่
สมบถูรณรแบบ – ซขที่งเปป็นพระประสงครของพระเจด้า

44 จงเปป็นผยจ้หญถิงแทจ้
สสิที่งทนที่สองทนที่ททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล, องครประกอบทนที่อนันตรายทนที่สยุดแบบระเบสิดในธรรมชาตสิมนยุษยรของเรา, แหลล่ง
ทนที่มาของความเพลสิดเพลสินทางโลกทนที่ยสิที่งใหญล่ทนที่สดยุ – สสิที่งทนที่ลถูกสงสนัยมาตลอดเมสืที่อแมล่วกมาพถูดคยุยถขงเรสืที่องนนนี้คสือ เรสืที่อง
เพศ
สสิที่งทนที่ผถูด้หญสิงแทด้อยากไดด้คสือผถูด้ชายแทด้ สสิที่งทนที่ผถูด้ชายแทด้อยากไดด้คสือผถูด้หญสิงแทด้ มนันคสือความเปป็นผถูด้ชายทนที่ดขงดถูดความสนใจ
ของผถูด้หญสิง มนันคสือความเปป็นผถูด้หญสิงทนที่ดขงดถูดความสนใจของผถูด้ชาย ยสิที่งลถูกแสดงความเปป็นผถูด้หญสิงมากเทล่าไร สามนของ
ลถูกกจ็จะยสิที่งอยากแสดงความเปป็นผถูด้ชายมากเทล่านนันี้น Berdyaev นนักปรนัชญาชาวรนัสเซนยกลล่าวไวด้วาล่ “ความคสิดเรสือที่ ง
การปลดแอกของผถูด้หญสิงตนันี้งอยถูล่บนพสืนี้นฐานของความเปป็นปฏสิปฟักษรทนที่ลขกซขนี้งระหวล่างทนันี้งสองเพศ, ตนันี้งอยถูล่บนความ
อสิจฉาและการเลนยนแบบ ผถูด้หญสิงกลายเปป็นแคล่ภาพลด้อเลนยน, สสิที่งมนชวน สิตของเทนยม”
สทาหรนับครสิสเตนยนทนที่เขด้าใจพระประสงครของพระเจด้า จะไมล่มนความเปป็นศนัตรถูกนัน, ความอสิจฉารสิษยา, หรสือความ
ปรารถนาในการเลนยนแบบเดจ็ดขาด ทนันี้งชายและหญสิงยอมรนับอยล่างเตจ็มทนวที่ ล่าตนเปป็นสสิที่งมนชนวสิตทนพที่ ระเจด้าไดด้ทรงสรด้าง
เมสืที่อพระองครไดด้ทรงสรด้างมนยุษยรตามพระฉายาของพระองคร, เปป็นเพศชายและเพศหญสิง บางคนทนที่รถูด้สกข สนับสนไดด้
คนัดคด้านการใชด้คทาวล่า man เพสืที่อรวมเพศชายและเพศหญสิงเขด้าไวด้ดด้วย แตล่การศขกษาแบบผสิวเผสินมากทนที่สยุดของ
ภาษาจะททาใหด้พวกเขาหายจากการหวาดระแวงทนวที่ ล่านนที่เปป็นอคตสิ “ทนที่เหยนยดเพศ” มนยุษยรคสือทนันี้งผถูด้ชายและผถูด้หญสิง ,
ความเปป็นมนยุษยรของเขาถถูกแสดงออกภายใตด้สองวสิธทน นที่ตล่างกนัน และแตล่ละเพศจะตด้องรนับรถูด้และยอมรนับความ
สมบถูรณรของความเปป็นมนยุษยรภายใตด้รถูปแบบทนที่ตนไดด้รนับมอบหมาย เราไมล่จทาเปป็นตด้อง “เอาชนะ” เพศสภาพของ
เรา เรายสืนยนันมนัน เรายสินดนในมนัน เราพยายามทนที่จะสนัตยรซสืที่อตล่อมนันเหมสือนกนับทนที่เราแสวงหาทนที่จะใชด้มนันเปป็นของ
ประทานอยล่างหนขที่งของพระเจด้า ความไมล่สนัตยรซสืที่อตล่อเพศของตนคสือความไมล่สนัตยรซสืที่อตล่อทยุกคน เพราะผถูด้หญสิงจะ
ตด้องเปป็นผถูด้หญสิงทนันี้งในความสนัมพนันธรของเธอตล่อผถูด้ชายทนันี้งหลายและตล่อผถูด้หญสิงคนอสืที่น ๆ ผถูด้ชายตด้องเปป็นผถูด้ชายเตจ็มตนัว
ในความสนัมพนันธรของเขาตล่อผถูด้หญสิงทนันี้งหลายและตล่อผถูด้ชายคนอสืที่น ๆ สามนทนที่ไมล่สนัตยรซสืที่อตล่อความเปป็นผถูด้ชายของเขากจ็
หลอกลวงภรรยาของเขา และสสิที่งทนที่ตรงกนันขด้ามกจ็เปป็นจรสิงเชล่นกนัน ความสนัตยรซสืที่อทนที่แมล่พถูดถขงนนนี้เปป็นคทาตอบของเรา
ตล่อการทรงเรนยกของพระเจด้า ฝฝ่ายหนขที่งซขที่งไดด้รนับการทรงเรนยกใหด้เปป็นผถูด้ชาย และอนกฝฝ่ายหนขที่งซขที่งไดด้รนับการทรงเรนยก
ใหด้เปป็นผถูด้หญสิง กจ็กลายเปป็นเนสืนี้อหนนังเดนยวกนัน ซขที่งในฐานะเปป็นเนสืนี้อหนนังเดนยวกนันนนันี้นพวกเขากจ็กลายเปป็นหนขที่งเดนยวกนัน
กนับพระเจด้า
ในทยุกสนังคมมนความคาดหวนังตล่างๆซขที่งถถูกเขด้าใจกนันวล่าใชด้กนับแตล่ละเพศ แนล่นอนวล่าความคาดหวนังเหลล่านนนี้อาจแตกตล่าง
กนันไปตามยยุคสมนัยและตามสถานทนที่ แตล่ลนักษณะเฉพาะของความเปป็นผถูด้ชายและความเปป็นผถูด้หญสิงกจ็เปป็นสสิที่งทนที่คงทนที่มา
ตลอดในประวนัตศสิ าสตรร ในสนังคมของเราเทล่านนันี้นทนที่มนความพยายามทนที่จะลบลด้างลนักษณะเฉพาะนนนี้เพสืที่อสล่งเสรสิมใหด้
พวกผถูด้หญสิงททาสสิที่งทนพที่ วกผถูชด้ ายททา งานของผถูด้ชายซขที่งไมล่วาล่ จะนล่าเบสืที่อ, ไมล่นล่าอภสิรมยร, หรสือยากเยจ็นสนักเพนยงใดกจ็ถถูกถสือ
โดยทนัวที่ ไปวล่ามนคยุณคล่ามากกวล่างานของผถูด้หญสิง “โอกาสทนที่เทล่าเทนยมกนัน” บอกเปป็นนนัยเกสือบเสมอไปวล่าพวกผถูด้หญสิง
อยากททาสสิที่งทนพที่ วกผถูชด้ ายททา, ไมล่ใชล่วล่าพวกผถูด้ชายอยากททาสสิที่งทนที่พวกผถูด้หญสิงททา ซขที่งบล่งบอกวล่าอภสิสสิทธสิธิ์นนันี้นถถูกผถูกตสิดอยถูล่
กนับงานของพวกผถูชด้ าย แตล่ไมล่ถถูกผถูกตสิดอยถูกล่ นับงานของพวกผถูด้หญสิง งานของพวกผถูด้หญสิง โดยเฉพาะอยล่างยสิที่งงานทนที่ถถูก
มอบหมายโดยการเนรมสิตสรด้างใหด้แกล่พวกผถูด้หญสิงพวกเดนยวเทล่านนันี้น, งานของการคลอดลถูกและเลนนี้ยงดถูลถูก, ไมล่เพนยง

ถถูกมองวล่ามนคาล่ นด้อยกวล่าเทล่านนันี้น แตล่ยนังตที่ทาทรามและ “เปป็นเหมสือนสนัตวร” ดด้วยซนี้ทา นนที่คสือการบสิดเบสือนความจรสิงอยล่าง
นล่าเกลนยด และความพยายามทนที่จะตนัดสสินพวกผถูด้หญสิงตามหลนักเกณฑรตาล่ งๆของพวกผถูด้ชาย, ทนที่จะยนัดพวกเธอเขด้าไป
ในแมล่พสิมพรทนที่แปลกประหลาด, ทนที่จะปลด้นพวกเธอจากของประทานเหลล่านนันี้นทนที่ททาใหด้พวกเธอเปป็นอยล่างทนที่พวกเธอ
ถถูกตนันี้งใจไวด้ใหด้เปป็น การททาใหด้ความเปป็นผถูด้หญสิงตกอยถูล่ภายใตด้หลนักเกณฑรตาล่ งๆของความเปป็นผถูด้ชายนนันี้นโงล่เขลาพอๆ
กนับการตนัดสสินเนสืนี้อสนัตวรตามมาตรฐานของมนันฝรนัที่ง เนสืนี้อสนัตวรนนันี้นกจ็คงจะไมล่ผล่านการทดสอบทยุกครนันี้ง การทนพที่ วกผถูด้หญสิง
จะยอมรนับความเปป็นชายแบบปลอมๆนนันี้นกจ็หมายความวล่าพวกเธอจะแพด้เสมอ
วาเลอรนจตุ๊ะ โดยพระคยุณของพระเจด้า ลถูกเปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่ง นนที่หมายความวล่าลถูกมนหนด้าทนรที่ นับผสิดชอบตล่างๆ ลถูกเปป็นผถูด้
หญสิงคนหนขที่งอยล่างเตจ็มเปปีปี่ยม และนนที่หมายความวล่าลถูกมนสสิทธสิพสิเศษตล่างๆ ลถูกเปป็นเพนยงผถูด้หญสิงคนหนขที่ง ซขที่ง
หมายความวล่าลถูกมนขด้อจทากนัดตล่างๆ วอลทรเปป็นผถูด้ชายคนหนขที่ง เขาเปป็นผถูด้ชายคนหนขที่งอยล่างเตจ็มเปปีปี่ยม และเขากจ็เปป็น
เพนยงผถูด้ชายคนหนขที่ง จงขอบคยุณพระเจด้าสทาหรนับสสิที่งนนนี้ และจงดทาเนสินชนวสิตตามนนันี้นใหด้มากทนที่สดยุ เทล่าทนที่ททาไดด้!

45 ความกลจ้าหาญของพระผยจ้สรจ้าง
ใครในพวกเรา หากไดด้รนับโอกาสทนจที่ ะจนัดแจงโลกตามความชอบของเรา จะมนพลนังแหล่งจสินตนาการทนพที่ ระเจด้ามน ?
ใครในพวกเราจะมนความกลด้าหาญของพระผถูด้สรด้างเมสืที่อพระองครทรงใหด้กทาเนสิดความคสิดเรสืที่องเพศ? เราไมล่สามารถ
นขกเอาเองไดด้วาล่ พระองครทรงมองขด้ามศนักยภาพตล่างๆ, ความผสิดพลาดตล่างๆ, ความเสนที่ยงสถูงตล่างๆทนที่จะมาพรด้อมกนับ
มนัน พระองครทรงเหจ็นสสิที่งเหลล่านนันี้นทนันี้งหมด และพระองครไดด้ทรงสรด้างผถูด้หญสิงคนหนขที่งทนที่เหมาะสม,พอดนในทยุกดด้าน
สทาหรนับผถูด้ชาย
“ของประทานอนันดนทยุกอยล่าง และของประทานอนันเลสิศทยุกอยล่างยล่อมมาจากเบสืนี้องบน และสล่งลงมาจากพระบสิดา
แหล่งบรรดาดวงสวล่าง ในพระบสิดาไมล่มนการแปรปรวน หรสือไมล่มนเงาอนันเนสืที่องจากการเปลนที่ยนแปลง”
แมล่คสิดวล่ามนันถถูกตด้องทนที่จะรวมเรสืที่องเพศเขด้าไวด้ดวด้ ยในฐานะเปป็นหนขที่งในของประทานทนที่ดนเหลล่านนันี้นทนที่เรามน มนันเปป็นหนขที่ง
ในเงสืที่อนไขของชนวสิตของเรา, หนขที่งในสสิที่งเหลล่านนันี้นทนที่ประทานใหด้แกล่เรา, ทนที่เราไมล่มนสสิทธสิธิ์เลสือกและทนที่เราไมล่มนเสรนภาพทนที่
จะเปลนที่ยนแปลง มนหลนักการพสืนี้นฐานอยล่างหนขที่งของเรสืที่องเพศ ความสนัมพนันธรระหวล่างสามนกนับภรรยาดนังทนที่เราไดด้เหจ็น
มาแลด้วเปป็นสนัญลนักษณรของความสนัมพนันธรระหวล่างพระครสิสตรกนับครสิสตจนักร อยล่างไรกจ็ตามในครอบครนัวของพระเจด้า
บางคนเหจ็นวล่าเรสืที่องเพศเปป็นสสิที่งทนที่แตกตล่างชนัดเจนอยล่างหนขที่งทนที่จะตด้องถถูกลบลด้างออกไปอยล่างระมนัดระวนัง คทา
ประกาศของเปาโลในหนนังสสือกาลาเทนยไดด้รนับการอด้างถขงในฐานะเปป็นขด้อพสิสถูจนรวล่าไมล่มนความแตกตล่างระหวล่าง
ตทาแหนล่งทนที่เกนที่ยวขด้องของชายและหญสิงทนันี้งหลาย “เพราะวล่าทล่านทนันี้งหลายเปป็นบยุตรของพระเจด้าโดยความเชสืที่อใน
พระเยซถูครสิสตร เพราะเหตยุวล่า ทยุกคนในพวกทล่านทนที่รนับบนัพตสิศมาเขด้ารล่วมในพระครสิสตรแลด้ว กจ็ไดด้สวมชนวตสิ พระครสิสตร
จะไมล่เปป็นยสิวหรสือกรนก จะไมล่เปป็นทาสหรสือไท จะไมล่เปป็นชายหรสือหญสิง เพราะวล่าทล่านทนันี้งหลายเปป็นอนันหนขที่งอนัน
เดนยวกนันในพระเยซถูครสิสตร”
แตล่ชายผถูด้ทเนที่ ขนยนคทาเหลล่านนันี้นเปป็นชายคนเดนยวกนับทนที่ใชด้ความระมนัดระวนังทนที่จะแยกแยะความแตกตล่างระหวล่าง
บทบาทของผถูด้หญสิงกนับผถูด้ชาย โดยเตสือนสตสิผถูด้หญสิงทนันี้งหลายใหด้แตล่งกายสยุภาพเรนยบรด้อยและยอมจทานนตล่อสามนของ
พวกนาง นอกจากนนนี้เขายนังใจกวด้างดด้วยในการชมเชยผถูด้หญสิงเหลล่านนันี้นทนที่ไดด้ชล่วยเหลสือเขาในงานรนับใชด้ในฐานะอนัคร
สาวกของเขา เขาไดด้ตระหนนักวล่าของประทานตล่างๆฝฝ่ายวสิญญาณไดด้ถถูกแจกจล่ายใหด้แกล่ชายหญสิงทนันี้งหลายเหมสือนๆ
กนันและไดด้กทาหนดกฎตล่างๆเพสืที่อการใชด้งานของประทานเหลล่านนันี้นอยล่างเหมาะสม แตล่เขารนักษาความแตกตล่างทาง
เพศอยล่างแขจ็งขนันเหมสือนเดสิม นนที่คสือสสิที่งทนสที่ ทาคนัญ เปาโลไมล่เพนยงแตล่ไมล่เคยปฏสิเสธความแตกตล่างทางเพศทนันี้งหลาย
เทล่านนันี้น เขาเนด้นยนี้ทาความแตกตล่างเหลล่านนันี้นดด้วย ขด้อพระคทาตอนนนนี้ในกาลาเทนยกลล่าวถขงสสิที่งทนที่เกสิดขขนี้นกนับครสิสเตนยน
ผล่านทางการรนับบนัพตสิศมา ครสิสเตนยนคนนนันี้นกจ็กลายเปป็นบยุตรคนหนขที่ง ไมล่วาล่ เขาจะเปป็นชายหรสือหญสิง, ทาสหรสือไท,
ยสิวหรสือกรนก เขาเพลสิดเพลสินกนับสสิทธสิพสิเศษตล่างๆซขที่งบยุตรทยุกคนของพระเจด้าเพลสิดเพลสิน แตล่ลทาดนับนนนี้ของการไถล่” ไมล่
ไดด้รวมสองขนันี้วตรงขด้ามใหด้เปป็นหนขที่งเดนยวหรสือเขด้าแทนทนที่ “ลทาดนับของการทรงสรด้าง” ดนังทนที่เปาโลอด้างอสิงถขงลทาดนับนนนี้ใน
1 ทสิโมธน “ใหด้ผถูด้หญสิงเรนยนอยล่างเงนยบๆและดด้วยใจนอบนด้อมทยุกอยล่าง ขด้าพเจด้าไมล่อนยุญาตใหด้ผถูด้หญสิงสนัที่งสอนหรสือใชด้
อทานาจเหนสือผถูด้ชาย แตล่ใหด้เขานสิที่งๆอยถูล่ ดด้วยวล่าพระเจด้าทรงเนรมสิตสรด้างอาดนัมกล่อน แลด้วจขงทรงสรด้างเอวา”

มนันเปป็นการอยถูล่ฝฝ่ายจสิตวสิญญาณทนที่สยุดโตล่งทนที่เขด้าใจผสิดอยล่างยสิที่งทนที่จะพยายามลบความแตกตล่างทนันี้งหมดระหวล่าง
ครสิสเตนยนทนันี้งหลาย มนันเปป็นรถูปแบบหนขที่งของแนวคสิดหลบหนน, การหลนกเลนที่ยงความรนับผสิดชอบ, และการบสิดเบสือน
ความจรสิงอยล่างรด้ายแรง
จงขอบคยุณพระองครผถูด้ประทานของประทานอนันยสิที่งใหญล่นนนี้ วาเลอรน! อยล่าเขด้ารล่วมกนับคนเหลล่านนันี้นทนที่ขอโทษเพราะมน
ของประทานนนนี้หรสืออยากททาใหด้ลถูกลสืมของประทานนนนี้ มนันไมล่ใชล่ความคสิดของลถูกตนันี้งแตล่แรกเลยดด้วยซนี้ทา – มนันเปป็น
ความคสิดของพระผถูด้สรด้างของลถูก และพระองครทรงเปป็นพระผถูด้สรด้างทนที่กลด้าหาญจรสิงๆ! ความเชสืที่อฟฟังของลถูกทนที่มนตล่อ
พระองครจะชล่วยผถูด้หญสิงคนอสืที่นๆใหด้เปป็นผถูด้หญสิงและชล่วยผถูด้ชายคนอสืที่นๆใหด้เปป็นผถูด้ชาย

46 อภถิสมุทธถิสถาน
พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงจทากนัดของประทานเรสืที่องเพศไวด้แคล่คนเหลล่านนันี้นผถูด้ทนที่พระองครทรงทราบลล่วงหนด้าแลด้ววล่าจะแตล่งงาน
แตล่ของประทานแหล่งการมนเพศสนัมพนันธรพระองครทรงกทาหนดไวด้เฉพาะสทาหรนับผถูด้ทนที่แตล่งงานเทล่านนันี้น นนที่เปป็นเรสืที่องทนที่
ชนัดเจนแจล่มแจด้งในพระคนัมภนรร ไมล่มนขด้อยกเวด้นใดๆเลย การมนเพศสนัมพนันธรโดยไมล่มนขด้อผถูกมนัดชนัที่วชนวสิตมนลกนั ษณะแบบผน
ปปีศาจ ความสนสิทสนมทนที่ลกข ซขนี้งทนที่สยุดนนนี้เปป็นสสิที่งลขกลนับแมด้แตล่กนับเปาโลผถูด้เขนยนไวด้วล่า “เชล่นนนันี้นแหละ สามนจขงควรจะรนัก
ภรรยาของตนเหมสือนรนักกายของตนเอง . . . เขาทนันี้งสองจะเปป็นเนสืนี้ออนันเดนยวกนัน ขด้อนนนี้เปป็นขด้อลขกลนับทนที่สทาคนัญมาก
แตล่วาล่ ขด้าพเจด้าพถูดถขงพระครสิสตรกนับครสิสตจนักร” (ไมล่มนใครทนที่ “เกลนยดผถูด้หญสิง” จะเขนยนแบบนนันี้นไดด้หรอก)
ไมล่พบภาษาทนที่แขจ็งแกรล่งกวล่านนนี้เพสืที่อแสดงถขงความสนสิทสนมระหวล่างพระครสิสตรกนับเจด้าสาวของพระองคร แนล่นอนวล่า
เปป็นเพราะความลขกลนับเหลล่านนนี้ทนที่การรวมกนันเปป็นหนขที่งทางกายภาพถถูกสงวนไวด้สทาหรนับสามนและภรรยา, คนสองคน
ทนที่ไดด้มอบตนเองโดยไมล่มนเงสืที่อนไขใหด้แกล่กนันและกนันตล่อพระพนักตรรพระเจด้าและตล่อหนด้าชาวโลก พวกเขาเขด้าสถูล่
“ความรถูด้” ซขที่งไมล่มนใครอสืที่นไดด้รนับอนยุญาตใหด้เขด้าไป มนันคสืออภสิสทยุ ธสิสถานแหล่งความรถูขด้ องมนยุษยร “และอนับราฮนัมรถูด้จกนั
ภรรยาของเขา”
แมล่จะไมล่บอกลถูกวล่าจะตด้องททามนันทนที่ไหน, อยล่างไรหรสือเมสืที่อไหรล่ แมล่จะไมล่บอกลถูกวล่าจะตด้องสวมใสล่อะไร ลถูกกจ็รถูด้วาล่ แมล่
ชอบหลนกเลนที่ยงการลงลขกดด้านเทคนสิคมากเกสินไป มนชายคนหนขที่งในชนันี้นเรนยนภาษากรนกของแมล่ตอนทนที่แมล่อยถูล่ใน
วสิทยาลนัยซขที่งเมสืที่อเราจะพถูดคยุยยสืดยาวเกนที่ยวกนับอนยุภาคหรสืออารมณรบางอยล่างในเนสืนี้อหาตอนหนขที่งในภาคพนันธสนัญญา
ใหมล่ เขากจ็จะพถูดพขมพทาวล่า “ถด้าคยุณลงลขกเรสืที่องทางเทคนสิคมากเกสินไป คยุณกจ็จะพลาดพระพรนนันี้นไป” กนับภาคพนันธ
สนัญญาใหมล่ภาษากรนกฉนันใด กนับเรสืที่องเพศกจ็ฉนันนนันี้น จงระวนังหนนังสสือพวกฮาวทถูทนันี้งหลาย มนอนันตรายอยถูใล่ นการ
วสิเคราะหร ลถูกไมล่สามารถเรนยนรถูด้ความหมายของดอกกยุหลาบไดด้โดยการดขงมนันเปป็นชสินี้นๆ ลถูกไมล่สามารถ ตรวจสอบ
ถล่านทนที่ลยุกไหมด้ไดด้โดยการแบกมนันออกไปจากกองไฟ มนันตายในขณะทนที่ลถูกททาแบบนนันี้น มนบางสสิที่งทนที่ราด้ ยแรงเกนที่ยวกนับ
การสอบสวนทางวสิทยาศาสตรรอยล่างไมล่หยยุดยนันี้งในกลไกของกสิจกรรมทางเพศ – แสงไฟ, กลด้อง, อวนัยวะเทนยมและ
อยุปกรณรตาล่ งๆ, เหลล่าผถูด้สนังเกตการณรทนที่จดบนันทขกและรายงานตล่างๆซขที่งมนรายละเอนยดทนที่นล่าหวาดกลนัวซขที่งถถูกเผยแพรล่
เพสืที่อความเพลสิดเพลสินของโลก – โดยยนังไมล่กลล่าวถขงเหลล่าอาสาสมนัครทนที่มนสวล่ นรล่วมในการทดลองตล่างๆโดยเตจ็มใจทนที่
จะโชวรเนสืนี้อหนนังมนังสาเพสืที่ออยุดมการณรแหล่งวสิทยาศาสตรรและลดทอนของประทานอนันมนคล่านนนี้ไมล่เพนยงไปสถูล่ความ
ธรรมดาสามนัญเทล่านนันี้น แตล่ไปสถูล่การททาหนด้าทนที่ของรล่างกายอนันขาดซขที่งความหมายสทาหรนับมนยุษยรเหมสือนกนับทนที่ขาด
ความหมายสทาหรนับสนัตวรตนัวหนขที่ง
มนันเปป็นเรสืที่องทนที่ “ปกตสิอยล่างสมบถูรณรแบบ” เราถถูกเตสือนความจทาเชล่นนนันี้น และดนังนนันี้นสสิที่งทนที่ตามมากจ็คสือวล่า ความ
ลขกลนับ, ความเงนยบ, และความเปป็นสล่วนตนัวจขงเปป็นสสิที่งทนที่ผสิดปกตสิอยล่างสสินี้นเชสิง เราเตสิบโตเกสินกวล่านนันี้นแลด้ว เราถถูก
ปลดแอกแลด้ว แมล่กลนัวมากๆวล่าการปลดแอกนนนี้ไมล่ใชล่อสิสรภาพ แตล่เปป็นการตกเปป็นทาสแบบใหมล่และมนลนักษณะเชล่น
ปปีศาจ โดยการโยนทสินี้งสสิที่งเหลล่านนันี้นซขที่งเคยรนักษาความหมายของมนันไวด้ เรากจ็โยนทสินี้งสสิที่งนนันี้นไปเสนยแลด้ว สสิที่งทนที่ครนันี้งหนขที่ง
เคยหาคล่ามสิไดด้บนัดนนนี้กลนับเปป็นสสินคด้าราคาถถูกทนที่สดยุ ในตลาด
ลถูกสามารถซสืนี้อตทาราเรนยน, แผนภถูมสิ, และภาพถล่ายสนเตจ็มรถูปแบบของเทคนสิคทางเพศตล่างๆ เราถถูกคาดหวนังใหด้เปป็น
ชนชาตสิหนขที่งของเหลล่าผถูด้เชนที่ยวชาญเรสืที่องบนเตนยง

เมสืที่อวานนนนี้โจกนับแมล่ไปทนที่โพรวสินซรทาวนร เรานนัที่งทนที่โตตุ๊ะซขที่งมนรล่มกางขด้างทางเทด้าและเฝฝ้าดถูขบวนพาเหรดทนที่เดสินผล่านไป
ของมนยุษยชาตสิทนที่หดหถูล่, กระเซอะกระเซสิง, เกสือบลล่อนจด้อนทนที่เดสินลากเทด้าไปบนทางเทด้าเพสืที่อคด้นหาความสนยุกสนาน
ความลล่อนจด้อนไมล่ควรททาใหด้เราหวนัที่นไหว เราถถูกขอใหด้มองดถูการเปปิดเผยเกสือบทนันี้งหมดของทยุกรถูปรล่างและทยุกขนาด
ทนที่จะคสิดไดด้ของเรสือนรล่างโดยปราศจากความสะเทสือนใจ, โดยปราศจากความแปลกใจดด้วยซนี้ทา แตล่แมล่ไมล่อยากดถู
ความเปลสือยเปลล่าโดยปราศจากอารมณร แมล่อยากใหด้มนันถถูกสงวนไวด้เพสืที่อทนจที่ ะขยาย, ไมล่ใชล่ถถูกโชวรเพสืที่อทนที่จะททาลาย,
ความลขกซขนี้งของประสบการณรของแตล่ละบยุคคล แมล่รสถูด้ ขกวล่าแมล่กทาลนังถถูกปลด้นสมบนัตสิอนันลนี้ทาคล่าทนที่ไมล่อาจคทานวณไดด้ของ
ความละเอนยดอล่อน, ความลขกลนับ, และความซนับซด้อน ความสยุภาพเรนยบรด้อยเปป็นระบบหนขที่งของการปฝ้องกนัน แตล่
สนัญญาณเตสือนภนัยทนันี้งหมดถถูกตนัดการเชสืที่อมตล่อเสนยแลด้ว บด้านหลนังนนันี้นกจ็เปปิดอด้าซล่าใหด้คนเขด้ามาปลด้น
ความแตกตล่างระหวล่างความใกลด้ชดสิ สนสิทสนมและความเปปิดกวด้างถถูกถถูออกไปโดยสสินี้นเชสิง ความคลนัที่งไคลด้ทนที่มนตอล่
“ความอล่อนไหว” และ “ การแบล่งปฟัน” ไดด้ททางานทนที่เปป็นอนันตรายของมนันแลด้ว ไมล่มนนนัยสทาคนัญของวาระหรสือความ
เหมาะสมอนกตล่อไป สสิที่งทนที่ควรถถูกปปิดซล่อนไวด้กลนับถถูกนทามาอวด สสิที่งทนที่ควรจะถถูกกระซสิบกระซาบหรสือถถูกปปิดบนังไวด้ใน
ความเงนยบกลนับถถูกปฝ่าวประกาศ สสิที่งทนที่ควรถถูกเกจ็บรนักษาไวด้สทาหรนับเวลาทนที่ถถูกเลสือก, สถานทนที่ทนที่ถถูกเลสือก, และบยุคคล
ทนที่ถถูกเลสือกกลนับถถูกโยนออกไปไวด้ในทางสนัญจร
เรสืที่องทางเพศไมล่ใชล่สสิที่งสทาคนัญทนสที่ ยุดทนที่ททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล แตล่มนันเปป็นสสิที่งสทาคนัญ มนันไมล่มนสสิทธสิอทานาจของมนันเอง
มนันไมล่สามารถนทาไปสถูล่อสิสรภาพ มนันตด้องไมล่ควบคยุม มนันไมล่สามารถเตสิมเตจ็มไดด้ในทด้ายทนที่สยุด ในความหฤหรรษรสถูงสยุด
ของความรนัก คนรนักยล่อมรถูวด้ ล่านนที่ไมล่ใชล่ทนันี้งหมดทนที่มนอยถูล่ ความใกลด้ชดสิ ทนที่อยถูล่ชสิดใกลด้ทนที่สดยุ กจ็ไมล่ใกลด้พอ “ฉนัน-เธอ” ทนเที่ ราเคย
คสิดวล่าเปป็นทนที่สยุดแลด้วกจ็นทาเราไปสถูล่ “พระองคร” ผถูด้นนันี้นในทด้ายทนที่สยุด มนันเปป็นพระประสงครของพระเจด้าทนที่นทาไปสถูล่
อสิสรภาพ มนันเปป็นพระประสงครของพระเจด้าทนที่เตสิมเตจ็มในทด้ายทนที่สยุด “และโลกกนับสสิที่งยนัที่วยวนของโลกกทาลนังผล่านพด้น
ไป แตล่ผถูด้ทนที่ประพฤตสิตามพระทนัยของพระเจด้ากจ็ดทารงอยถูล่เปป็นนสิตยร”
แตล่เรสืที่องทางเพศเปป็นสล่วนหนขที่งของพระประสงครของพระเจด้าสทาหรนับสามนและภรรยาทนันี้งหลาย มนันเปป็นวสิธนหนขที่งทนที่
พวกเขาถวายเกนยรตสิแดล่พระองคร (ลองคสิดดถูสสิ!) พวกเขาจะตด้องไมล่ปฏสิเสธเรสืที่องทางเพศตล่อกนันและกนัน จงรนักสามน
ของลถูก, จงรนักรล่างกายของเขา, จงรนักทนจที่ ะไดด้อยถูล่ใกลด้ชสิด จงอล่านหนนังสสือเพลงซาโลมอนทนที่สวยงาม ซขที่งเปป็นบทกวนรนัก
ทนที่ถถูกรวมไวด้อยถูล่ในพระวจนะทนที่ไดด้รบนั การดลใจของพระเจด้า (เราจะคสิดไหมวล่าบทกวนรนักมนอยถูใล่ นพระคนัมภนรร?) ซขที่ง
พรรณนาถขงความงามตล่างๆของคนรนักในสายตาของผถูด้เปป็นทนที่รนัก และของผถูด้เปป็นทนที่รนักในสายตาของคนรนัก พวกเขา
เหจ็นกนันและกนัน, ศนรษะของเขา, ผมของเขา, ดวงตาของเขา, แกด้มของเขา, รสิมฝปีปากของเขา, แขนของเขา, ขา
ของเขา, รถูปลนักษณรภายนอกของเขา, คทาพถูดของเขาลด้วนถถูกกลล่าวถขงดด้วยความปลาบปลสืนี้มใจ “ทนรที่ นักของดสิฉนันผสิว
เปลล่งปลนัที่งอมเลสือด เขาเปป็นเอกในทล่ามกลางหมสืที่นคน” ผถูด้หญสิงคนนนนี้มนดวงตาไวด้มองเหจ็น, หนัวใจไวด้รนัก, และความ
สามารถทนที่จะเอล่ยมนันออกมาเปป็นคทาพถูด
บางทนทนันี้งสามสสิที่งเหลล่านนนี้ตด้อง (ในผถูด้หญสิงบางคนมากกวล่าในคนอสืที่นๆ) ถถูกเรนยนรถูด้ แตล่แมล่เชสืที่อวล่าพวกมนันเปป็นสสิที่งทนที่เรนยนรถูด้
กนันไดด้ ภรรยาตด้องการดวงตาไวด้มองเหจ็นสามนในทยุกแงล่มยุมของเขา ซขที่งพระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่เธอ เธอตด้องการ
หนัวใจทนที่ถถูกฝฝึกฝนผล่านการปฏสิบนัตสิใหด้รนักเขา เธอตด้องสามารถแสดงออกถขงสสิที่งทนที่เธอเหจ็นและวสิธนทนที่เธอรนัก เราเปป็น

มนยุษยร ซขที่งถถูกสรด้างขขนี้นจากเนสืนี้อและเลสือดเชล่นเดนยวกนับทนที่ถถูกสรด้างขขนี้นจากสมองและอารมณรตาล่ งๆ พระวาทะตด้องถถูก
ททาใหด้เปป็นเนสืนี้อหนนังกล่อนทนที่เราจะสามารถเขด้าใจวล่าพระเจด้าทรงเปป็นอยล่างไรไดด้อยล่างแทด้จรสิง ชายคนหนขที่งเกรสิที่นนทา
การขอแตล่งงานของเขาดด้วยคทาประกาศแหล่งความรนัก - “ในเรสิที่มแรกนนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยถูล่แลด้ว” เขากลล่าวถขง
ความรนักนนันี้นในหลายๆวสิธนเทล่าทนที่เขาจะนขกออก – ถด้อยคทา, ทล่าทาง, สายตา, ของขวนัญ, ดอกไมด้ตาล่ งๆ แตล่มนันไมล่ใชล่
จนกวล่าเขาจะแตล่งงานกนับผถูด้หญสิงคนนนันี้นทนที่ถด้อยคทากลายเปป็นเนสืนี้อหนนังในทนที่สยุด และความรนักของเขาถถูกแสดงออก
อยล่างเตจ็มทนที่มากทนที่สดยุ แตล่จากนนันี้นเนสืนี้อหนนังตด้องกลนับมาเปป็นถด้อยคทาอนกครนันี้ง ทนังนี้ หญสิงคนนนันี้นและชายคนนนันี้นจทาเปป็น
ตด้องไดด้รนับการบอกและถถูกบอกครนันี้งแลด้วครนันี้งเลล่าวล่าพวกเขาเปป็นทนที่รนัก “ ทนที่รกนั ของฉนันจจ๋า ดถูเถสิด เธอชล่างสวยงาม
ไมล่มนตทาหนสิในตนัวเธอเลย” – ถด้อยคทา, จากนนันี้นกจ็เนสืนี้อหนนัง, จากนนันี้นกจ็ถด้อยคทา, และเปป็นแบบนนนี้ไปจนชนัที่วชนวตสิ
สาระสทาคนัญของความเพลสิดเพลสินทางเพศสทาหรนับผถูด้หญสิงคสือการเสนยสละ จงใหด้ตนัวลถูกเองหมดทนันี้งตนัว, อยล่างรล่าเรสิง,
อยล่างสนยุกสนาน (เราเคยพถูดคยุยเกนที่ยวกนับความเฮฮาของเซจ็กสรบด้างไหม? ไมล่มนใครเคยเตรนยมแมล่ใหด้พรด้อมเลย
สทาหรนับการทนที่มนันรสืที่นเรสิงและสล่งเสนยงเฮฮามากขนาดไหนในบางครนันี้ง!) ทนันี้งสามนและภรรยาไมล่ควรยนับยนันี้งความ
เพลสิดเพลสินนนนี้จากอนกฝฝ่ายยกเวด้นมนขด้อตกลงรล่วมกนันในระยะเวลาทนที่จทากนัด รล่างกายของเขาเปป็นของลถูกแลด้วตอนนนนี้,
สล่วนรล่างกายของลถูกเปป็นของเขา แตล่ละคนมน “อทานาจ” เหนสือรล่างกายของอนกฝฝ่าย, แตล่ละฝฝ่ายโอบอยุด้มรล่างกายของ
อนกฝฝ่ายในความบรสิสทยุ ธสิธิ์ศนักดสิธิ์สสิทธสิธิ์และเกนยรตสิยศภายใตด้พระเจด้า ลถูกจะพบวล่าเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทนที่จะลากเสด้นแบล่ง
ระหวล่างการใหด้ความเพลสิดเพลสินและการไดด้รบนั ความเพลสิดเพลสิน หากลถูกใหด้การใหด้มากล่อน การรนับกจ็เปป็นสสิที่งทนที่ไมล่
อาจหลนกเลนที่ยงไดด้
มนหลายครนันี้งทนลที่ ถูกจะพบวล่าเปป็นไปไมล่ไดด้ทนที่จะใหด้ และสามนของลถูกในความรนักทนที่มนตล่อลถูก กจ็ไมล่เรนยกรด้อง มนหลายครนันี้งทนที่
ลถูกจะหสิวโซมากและเขาจะไมล่อยากไดด้อะไรมากไปกวล่าการไดด้เขด้านอนและหลนับปยุป๋ยทนันทน เมสืที่อนนันี้นความรนักของลถูกกจ็
จะอยากไดด้สสิที่งทนที่เขาอยากไดด้มากกวล่าสสิที่งทนที่ลถูกเองอยากไดด้ นนที่คสือการใหด้อนกชนสิดหนขที่ง
ลถูกจะอยากนทาสมบนัตสิของลถูกเองออกมาสทาหรนับคนรนักของลถูก สมบนัตสิเหลล่านนันี้นจะตด้องไมล่ถถูกเปปิดเผยแกล่เขากล่อนทนที่
จะถขงเวลาและจะตด้องไมล่ถถูกเปปิดเผยแกล่ใครอสืที่นดด้วยเมสืที่อมองยด้อนกลนับไป สมบนัตสิเหลล่านนนี้เปป็นของขวนัญของลถูกเอง, มน
เอกลนักษณรและไมล่เหมสือนใครและไมล่ควรถถูกสล่งมอบใหด้แกล่คนธรรมดา จงถสือวล่าสมบนัตสิเหลล่านนนี้เปป็นของศนักดสิธิ์สสิทธสิธิ์
“ชล่วงเวลาตล่างๆของฉนันซขที่งถถูกลงนามโดยพระเจด้าไมล่จทาเปป็นตด้องถถูกประเมสินคล่าในตลาด”
มนันจะไมล่ชนัดเจนและเรนยบงล่ายเสมอไป ในเรสืที่องนนนี้ เชล่นเดนยวกนับในเรสืที่องอสืที่นๆทนันี้งหมดทนชที่ นวตสิ ของลถูกถถูกผถูกพนันอยล่าง
ใกลด้ชดสิ อยถูล่กนับชนวตสิ ของสามนของลถูก บางครนันี้งลถูกจะตระหนนักวล่าลถูกตด้องการความชล่วยเหลสือ จงจทาไวด้กล่อนอสืที่นเลยวล่า
ความรนักนนันี้นเอง - “หนัวใจทนที่มกน ารศขกษา” _ มนวสิธหน นขที่งในการสอนลถูกวล่าจะตด้องททาอะไร ความกนังวลเลวรด้ายยสิที่งกวล่า
ไรด้ประโยชนร มนันททาลายลด้าง เปาโลสอนวล่า “อยล่าทยุกขรรด้อนในสสิที่งใดๆเลย แตล่จงทถูลเรสืที่องความปรารถนาของทล่าน
ทยุกอยล่างตล่อพระเจด้า ดด้วยการอธสิษฐาน การวสิงวอน กนับการขอบพระคยุณ แลด้วสนันตสิสยุขแหล่งพระเจด้า ซขที่งเกสินความ
เขด้าใจทยุกอยล่าง จะคยุด้มครองจสิตใจและความคสิดของทล่านไวด้ในพระเยซถูครสิสตร” พระเจด้าทรงเปป็นผถูด้ทนที่คสิดเรสืที่องเพศขขนี้น
มา “ความปรารถนาของทล่านทยุกอยล่าง” กจ็รวมถขงความปรารถนาตล่างๆในเรสืที่องเพศดด้วย ลถูกสามารถพถูดคยุยกนับ
พระองครเกนที่ยวกนับความปรารถนาเหลล่านนนี้ไดด้ ลถูกไมล่สามารถททาใหด้พระองครตกใจหรสือขายหนด้าไดด้ “ถด้าผถูด้ใดในพวก

ทล่านขาดสตสิปฟัญญา กจ็ใหด้ผถูด้นนันี้นทถูลขอจากพระเจด้า ผถูด้ทรงโปรดประทานใหด้แกล่คนทนันี้งปวงอยล่างเหลสือลด้นและมสิไดด้ทรง
ตทาหนสิ และจะทรงประทานใหด้แกล่ผถูด้นนันี้น”

47 ความภลักดท
สสิที่งทนที่สามทนทที่ ทาใหด้การแตล่งงานไดด้ผล นอกเหนสือจากการยอมรนับลทาดนับชนันี้นและการใชด้เพศทนที่เหมาะสมคสือ ความภนักดน
ความภนักดนตงนันี้ อยถูล่บนพสืนี้นฐานของความภาคภถูมสิใจ, ความภาคภถูมสิใจชนสิดทนที่ถถูกตด้องทนที่ตระหนนักถขงคยุณคล่าทนที่แทด้จรสิงใน
ประเทศหรสือสถาบนันหรสือสถานทนที่หรสือบยุคคลทนที่เปป็นเปฝ้าหมายของความภนักดน
เราเคยเหจ็นผถูด้หญสิงทนันี้งหลายทนที่ไมล่ภนักดนตอล่ สามนของตนอยล่างชนัดแจด้ง แมล่ไมล่ไดด้หมายความวล่าพวกเธอนอกใจ แตล่พวก
เธอไมล่ภถูมสิใจทนที่ไดด้เปป็นภรรยาของพวกเขา บางครนันี้งนนที่เปป็นเพราะพวกเธอดถูถถูกพวกเขา บางครนันี้งมนันกจ็เปป็นความหขง
หวงแบบหนัวโบราณ เพสืที่อนคนหนขที่งไดด้บล่นกนับแมล่วล่าเธอเบสืที่อกนับการเปป็นคนไมล่มนคล่า เธอเปป็นแคล่ “ภรรยาของมสิค” มสิค
มนชสืที่อเสนยงในบางแวดวง, เปป็นชายคนหนขที่งทนที่นล่าดขงดถูดอยล่างมาก, ประสบความสทาเรจ็จอยล่างมาก ผถูด้หญสิงจทานวนมาก
คงจะคสิดวล่ามนันคล่อนขด้างเพนยงพอแลด้วทนที่จะดทาเนสินชนวสิตในฐานะภรรยาของมสิค แตล่ลสิซล่าอยากทนที่จะเปป็นลสิซล่า เธอเปป็น
คนสวย, เธอเปป็นคนนล่ารนัก, เธอถถูกคสิดวล่าเปป็นคถูล่ทนที่เหมาะสมสทาหรนับมสิค แตล่มนันกจ็ไมล่เพนยงพอทนที่จะททาใหด้เธอพอใจ แมล่
เหจ็นวล่าผถูด้หญสิงคนหนขที่งควรเตจ็มใจทนที่จะรนับความเสนที่ยงนนนี้ เมสืที่อเธอใชด้ชสืที่อสามนของเธอ เธอกจ็ยสินยอมทนที่จะเปป็นทนที่รถูด้จนักใน
ฐานะภรรยาของเขา ไมล่มนอะไรททาใหด้แมล่ตสืที่นเตด้นเกสินกวล่าทนจที่ ะถถูกระบยุตนัวตนกนับผถูด้ชายคนหนขที่ง แมล่ไมล่รงนั เกนยจถด้ามนคน
คสิดวล่าแมล่เปป็นภรรยาของเขา แมล่ชอบมนัน แมล่ไมล่เคยรถูด้สขกวล่าบยุคลสิกภาพของตนัวเอง “จมอยถูล่ใตด้นนี้ทา” แมล่ภถูมสิใจในสสิที่งนนนี้
และรถูด้วาล่ บยุคลสิกใหมล่, บยุคลสิกภาพของการแตล่งงานนนันี้นเอง, ถถูกสรด้างขขนี้นเมสืที่อคนสองคนแตล่งงานกนัน
ความภาคภถูมสิใจเกนที่ยวขด้องกนับตนัวตน ลถูกตด้องระบยุตนัวเองกนับใครบางคนเพสืที่อทนจที่ ะภถูมสิใจในตนัวเขา เราภถูมสิใจในความ
สทาเรจ็จตล่างๆของชาวอเมรสิกนันเพนยงเพราะวล่าเราเปป็นคนอเมรสิกนัน เราภถูมสิใจในทนมฟยุตบอลทด้องถสิที่นและพถูดวล่า “เรา”
ชนะแลด้ว
ในสมยุดจดทนที่แมล่พบบนโตตุ๊ะททางานของลถูกและบนแผล่นจดเบอรรโทรศนัพทรแมล่เหจ็นชสืที่อใหมล่ของลถูกซขที่งถถูกเขนยนหลาย
ครนันี้งและมนลวดลายมากมาย ลถูกแทบรอไมล่ไหวทนที่จะไดด้รนับตนัวตนใหมล่นนนี้ ลถูกเรสิที่มคสิดวล่าตนัวเองเปป็นของเขาแลด้วและลถูก
อยากใหด้โลกรถูด้สสิที่งนนนี้
ความภนักดนนนนี้จะททาใหด้ลถูกทยุกขรทรมาน ลถูกไดด้ขอขด้อมถูลเฉพาะเมสืที่อแมล่ไดด้พดถู คยุยกนับลถูกเกนที่ยวกนับความทยุกขรทนที่ความรนัก
อาจนทาตสิดตนัวมาดด้วย นนที่คสือหนขที่งในนนันี้น หากลถูกภถูมใสิ จในตนัวสามนของลถูกและภนักดนตอล่ เขาลถูกกจ็จะทนทยุกขรเมสืที่อเขาถถูก
วสิพากษรวจสิ ารณร ไมล่มใน ครในตทาแหนล่งสาธารณะหนนคทาวสิจารณรพด้น และลถูกตด้องยสืนเคนยงขด้างเขาเมสืที่อคทาวสิจารณรมา ลถูก
จะรถูวด้ ล่าบางครนังนี้ คทาวสิจารณรนนันี้นเปป็นคทาวสิจารณรทนที่ถถูกตด้องแลด้วและเพราะวล่าลถูกมนความภนักดนลถูกจขงจะเปป็นทยุกขรมากขขนี้น
ไปอนก โดยการถถูกระบยุตนัววล่าเปป็นพวกเดนยวกนับชายคนนนนี้ลถูกกจ็จะถถูกรวมอยถูล่ในคทาวสิจารณรนนันี้นดด้วย
เมสืที่อเขาลด้มเหลวลถูกกจ็ไมล่สามารถภถูมสิใจในความลด้มเหลวของเขาไดด้ แตล่ลถูกสามารถภนักดนไดด้ ลถูกสามารถรนักษาความ
เชสืที่อนนันี้นไวด้ไดด้ในความคสิดทนที่พระเจด้าทรงมนตอนทนที่พระองครทรงสรด้างเขา และลถูกสามารถปลอบโยนและสนนับสนยุน
เขาไดด้โดยมอบความเขด้มแขจ็งแหล่งความรนักของลถูกใหด้แกล่เขาและแรงจถูงใจทนที่ความภาคภถูมสิใจของลถูกในตนัวเขาจะ
ปลถูกฝฟังอยถูล่เสมอ
“เพราะเมสืที่อสสิที่งสารพนัดไดด้ถถูกสรด้างขขนี้น กจ็ไมล่มนสสิที่งใดถถูกสรด้างขขนี้นดนไปกวล่านนนี้แลด้ว นนัที่นคสือ การเปป็นเพสืที่อนรล่วมทางของ
ชายทนที่เดนยวดายคนหนขที่ง, เปป็นยาบทารยุงหนัวใจของชายทนที่โศกเศรด้าคนหนขที่ง, เปป็นกองไฟของชายทนที่เหนจ็บหนาวคนหนขที่ง
... ไมล่มนสมยุนไพรใดเหมสือนความภนักดนภายใตด้ผสืนนภาลนัยแลด้ว”

48 ความรลักคมือการกระทกา
ชล่วงฤดถูรอด้ นทนที่ดวงอาทสิตยรอยถูล่หล่างจากเสด้นศถูนยรสถูตรมากทนที่สยุดเพสิที่งผล่านพด้นไปและกลางวนันกจ็ยาวนานและแดดจนัด
และฟฝ้าใส มนันเปป็นตอนเยจ็นและแทบจะไมล่มนคลสืที่นกระเพสืที่อมทนที่ทาล่ เรสือเลย ทด้องฟฝ้าทนที่มสืดมสิดสนนนี้ทาเงสินถถูกสะทด้อนเงาใน
ผสืนนนี้ทาสนนนี้ทาเงสิน เรสือเหลล่านนันี้นทนที่จอดทอดสมออยถูล่สะทด้อนแสงสนทองพรด้อมกนับดวงอาทสิตยรทนที่ตกดสิน และเกาะมอรรรสิส
ทนที่อยถูล่ฝฟัปี่งตรงขด้ามกจ็เปป็นสนทอง-เขนยวกทามะหยนที่ในแสงยามเยจ็น โดยมนฟาฝ้ ยามสนธยาเปป็นฉากหลนัง นกนางนวลสนขาว
ตนัวหนขที่งลอยอยถูล่อยล่างเงนยบ ๆ บนพสืนี้นผสิวของนนี้ทาทนที่เรสิที่มมสืดใกลด้กนับชายฝฟัปี่ง ตด้นสายนนี้ทาผขนี้งททาใหด้อากาศสดชสืที่นดด้วยของ
ขวนัญแหล่งนนี้ทาหอมของมนัน เรสือเลจ็กลทาหนขที่งแลล่นเขด้าสถูล่ฝฟัปี่งจากทะเล “ตนัดเลจ็มผล่านผสืนนนี้ทาดยุจกรรไกรคถูล่หนขที่ง”
แมล่เหลสือเวลาอยถูล่อนกไมล่กนที่วนันในสถานทนที่ทนที่นล่ารนักแหล่งนนนี้ ตอนนนนี้ลถูกอยถูล่ในอตุ๊อกซฟอรรด, อตุ๊อกซรฟอรรดอนันเกล่าแกล่ทนที่
สวยงามพรด้อมกนับถนนสายแคบๆ ของมนัน, ระฆนังตล่างๆของมนัน, ทนที่ดสินทนันี้งหลายทนมที่ นรนันี้วรอบขอบชสิดทนที่เขนยวขจนและ
มนดอกไมด้ของมนัน, หด้องสมยุดและโรงสวดและหด้องโถงตล่างๆของมนัน แตล่แมล่นขกภาพลถูกอยถูล่ทนที่นนที่กนับแมล่โดยนนัที่งอยถูล่ใน
กระทล่อมขด้างเตาผสิงและพถูดคยุยกนัน บนหสินี้งเหนสือเตาผสิงมนนกตล่อททาดด้วยไมด้สดน ทาอนันหนขที่ง, เหยสือกเครสืที่องปฟัฟื้นดสินเผาสน
นนี้ทาตาลของหญด้าฤดถูหนาวลถูกหนขที่ง, ชามทองแดงลถูกหนขที่ง, และหนนังสสือแถวหนขที่งซขที่งเปป็นสสิที่งลล่อใจอนันยสิที่งใหญล่ของแมล่
ตอนทนที่แมล่กทาลนังพยายามทนที่จะเขนยน
เราคงจะพถูดถขงสสิที่งทนที่สนที่ – ความรนัก มนันไมล่ใชล่ลทาดนับทนที่สนที่ในลทาดนับความสทาคนัญ แมล่ไมล่ไดด้จดนั เรนยงสสิที่งเหลล่านนนี้ตามลทาดนับ
ความสทาคนัญเพราะวล่าพถูดจรสิงๆกจ็คสือแมล่ไมล่รถูด้วธสิ น แมล่คดสิ วล่าการแตล่งงานในอยุดมคตสิไมล่สามารถขาดสสิที่งใดในสสิที่งเหลล่านนนี้ไดด้
เลย จะตด้องมนการยอมรนับลทาดนับชนันี้น: จะตด้องมนเรสืที่องทางเพศ, จะตด้องมนความภนักดนและความภาคภถูมใสิ จและจะตด้องมน
ความรนักในและทนัที่วทนันี้งหมด
ลถูกเคยตกหลยุมรนักแลด้ว ลถูกเคยมนประสบการณรทนที่เกสือบทยุกคนใฝฝ่ฝฟันถขง, ทนที่พวกกวนไดด้เขนยนเกนที่ยวกนับ, ทนที่เกสิดขขนี้นกนับบาง
คน “ตนันี้งแตล่แรกพบ”, กนับคนอสืที่น ๆ อยล่างชด้า ๆ, และกนับลถูก, แมล่คสิดวล่า, หลนังจากรถูจด้ นักกนันเพนยงไมล่นาน แมล่จทาครนังนี้
แรกนนันี้นไดด้ทนที่มนันเกสิดขขนี้นกนับแมล่ แมล่รถูด้ในตอนนนันี้นวล่ามนันเกสิดขขนี้นแลด้วเมสืที่อแมล่มองเขด้าไปในกระจกเพราะวล่าแมล่เหจ็นคนๆ
หนขที่งทนที่แตกตล่างไปจากเดสิมทนที่นนัที่น “เธอรนักเขา” แมล่พดถู กนับใบหนด้านนันี้น และใบหนด้านนันี้นกจ็ตอบวล่าใชล่ ลถูกมองหนด้าเขา
และทยุกอยล่างในตนัวลถูกกจ็พดถู วล่าใชล่ ลถูกรถูจด้ นหมดขด้อสงสนัยเลยวล่านนที่คสือชายคนทนที่ลถูกสามารถใหด้ตวนั เองดด้วยความยสินดน
หนัวใจของลถูกรด้องเพลง, ทนันี้งโลกรด้องเพลง, รถูปรล่างของสสิที่งตล่าง ๆ ถถูกเปลนที่ยนแปลงไป
แตล่นนัที่นไมล่ใชล่ความรนักแบบทนที่แมล่อยากทนที่จะพถูดตอนนนนี้ ความรนักแบบทนที่ททาใหด้การแตล่งงานไดด้ผลนนันี้นเปป็นมากกวล่าความ
รถูด้สขกตล่างๆ ความรถูด้สขกตล่างๆเปป็นสสิที่งทนที่เชสืที่อถสือไดด้นด้อยทนที่สยุดในโลก การสรด้างการแตล่งงานบนความรถูสด้ ขกกจ็คงเหมสือนกนับ
การสรด้างบด้านสนักหลนังบนทราย เมสืที่อลถูกสนัญญาในงานแตล่งงานวล่าจะรนัก ลถูกกจ็ไมล่ไดด้กทาลนังสนัญญาวล่าลถูกคาดหวนังวล่าจะ
รถูด้สขกอยล่างไร ลถูกกทาลนังสนัญญาแนวการกระททาซขที่งเรสิที่มตด้นในวนันแตล่งงานของลถูกและดทาเนสินตล่อไปตราบใดทนที่ลกถู ทนันี้ง
สองคนยนังมนชนวตสิ อยถูล่
ความรถูด้สขกตล่างๆของลถูกไมล่อาจหลนกเลนที่ยงการไดด้รนับผลกระทบจากความรที่ทารวยและความยากจน, สยุขภาพและ
ความเจจ็บปฝ่วย, และสถานการณรอสืที่น ๆ ทนันี้งหมดทนที่ประกอบกนันเปป็นชนัที่วชนวสิต ความรถูด้สขกตล่างๆของลถูกจะมาและไป,
ขขนี้นและลง, แตล่ลกถู กจ็ไมล่ใหด้คทาสาบานตล่างๆเกนที่ยวกนับสสิที่งเหลล่านนันี้นเลย เมสืที่อลถูกพบวล่าตนัวเองเปป็นเหมสือนกนับคนทนที่ไมล่
มนัที่นคงนนันี้นในจดหมายของยากอบ “ซขที่งถถูกลมพนัดซนัดไปมา” มนันกจ็เปป็นสสิที่งหนขที่งทนที่ยสิที่งใหญล่ทนที่ไดด้รถูด้วาล่ ลถูกมนสมอเรสืออนัน

หนขที่ง ลถูกไดด้ใหด้คทาสนัญญาตล่อพระพนักตรรพระเจด้าวล่าจะรนัก ลถูกสนัญญาวล่าจะรนัก, ปลอบประโลม, ใหด้เกนยรตสิและรนักษา
ชายคนนนนี้ไวด้ ลถูกสาบานวล่าจะรนับเขาเปป็นสามนทนที่สมรสของลถูก, วล่าจะดถูแลและอยุด้มชถูจากวนันนนนี้เปป็นตด้นไป, ไมล่วาล่ จะดนขขนี้น
หรสือแยล่ลง, ไมล่วาล่ จะยากดนมจน น, ในความเจจ็บปฝ่วยและสยุขภาพ, วล่าจะรนักและทะนยุถนอม “ตามบนัญญนัตสิศนักดสิสธิ์ สิทธสิธิ์
ของพระเจด้า” จนกวล่าความตายพรากลถูกทนันี้งสองจากกนัน
ไมล่มนใครในพวกเราทนที่สามารถเผชสิญหนด้ากนับรายละเอนยดทนังนี้ หมดของความเปป็นไปไดด้ตล่างๆตอนทนที่เราใหด้คทาสนัญญาทนที่
ยสิที่งใหญล่เหลล่านนนี้ไดด้ เราใหด้คทาสนัญญาเหลล่านนนี้ในความเชสืที่อ ความเชสืที่อทนที่วล่าพระเจด้าผถูทด้ รงกทาหนดไวด้วาล่ ชายและหญสิงควร
จะผถูกผนันเขด้าดด้วยกนันตลอดชนัวที่ ชนวตสิ ทรงเปป็นพระเจด้าผถูด้เดนยวเทล่านนันี้นทนที่สามารถททาใหด้การผถูกพนันกนันอยล่างสนัตยรซสืที่อเชล่น
นนันี้นเปป็นจรสิงไดด้ เราไมล่ไดด้รนับพระคยุณสทาหรนับจสินตนาการตล่างๆ เราไดด้รนับพระคยุณทนจที่ ทาเปป็นในเวลาทนที่เราตด้องการ
พระคยุณ, “ขนมปฟังประจทาวนันของเราวนันนนนี้” และเนสืที่องจากลถูกไดด้ใหด้คทาสนัญญาของลถูกแลด้ว ลถูกจขงไดด้ผถูกมนัดตนัวเอง
ครนันี้งเดนยวซขที่งมนผลตลอดไปเปป็นนสิตยร “ขด้าพเจด้าจะททาสสิที่งนนนี้โดยพระคยุณของพระเจด้า” ไมล่มนสสิที่งใดคยุด้มคล่าทนที่จะกระททา
เคยถถูกททาสทาเรจ็จผล่านทางความรถูสด้ ขกตล่างๆเพนยงอยล่างเดนยว มนันตด้องมนการลงมสือกระททา มนันตด้องใหด้เทด้าขด้างหนขที่งเดสิน
ไปขด้างหนด้าอนกขด้างหนขที่ง โดยเดสินไปในเสด้นทางทนที่ลถูกทนันี้งสองตกลงรล่วมกนันแลด้ววล่าจะเดสินไป
หลนักการพสืนี้นฐานของความรนักคสือการใหด้ตนเอง สทาหรนับแมล่แลด้วดถูเหมสือนวล่านนที่เปป็นสสิที่งทนที่หลนกเลนที่ยงไมล่ไดด้สทาหรนับผถูด้หญสิง
คนหนขที่งทนที่รนักอยล่างแทด้จรสิง ลถูกรถูด้อยถูล่แลด้ววล่าลถูกโหยหาทนที่จะมอบตนัวเองใหด้แกล่สามนของลถูกอยล่างลขกซขนี้งขนาดไหนและ
อยล่างเรล่งดล่วนขนาดไหน มนันเปป็นสาระสทาคนัญของความเปป็นผถูด้หญสิงทนที่จะใหด้ บางทนมนันอาจเปป็นเรสืที่องยากมากกวล่า
สทาหรนับผถูด้ชายทนจที่ ะใหด้ตนัวเอง แตล่ทนันี้งสามนและภรรยาตด้องเรนยนรถูด้สสิที่งนนนี้ ในตนัวภรรยา สสิที่งนนนี้มาในรถูปของการยอมจทานน
เปาโลไมล่เคยจทาเปป็นตด้องสนัที่งภรรยาทนันี้งหลายใหด้รนักเลย เหจ็นไดด้ชนัดวล่าเขาคสิดวล่าพวกเธอจะททาอยล่างนนันี้นโดยไมล่ตอด้ งใหด้
เขาเตสือนสตสิ แตล่เขาเตสือนพวกเธอวล่าความรนักของพวกเธอจะตด้องอยถูใล่ นรถูปแบบของการยอมจทานน เมสืที่อใน
ระหวล่างการดทาเนสินชนวสิตประจทาวนันความรนักทนพที่ วกเธอรถูด้สขกอยล่างเปป็นธรรมชาตสิเหลสือเกสินตล่อสามนของพวกเธอนนันี้นไมล่
เพนยงพอสทาหรนับความสขกหรอทนที่เกสิดจากการใชด้งาน การกระททาทนที่จทาเปป็นตด้องททากจ็คสือการยอมจทานน
แตล่เปาโลรถูด้วาล่ ความรนักของผถูด้ชายนนันี้นแตกตล่างกนัน แรงผลนักดนันทนที่แขจ็งแกรล่งของเขาสทาหรนับการครอบครอง, ซขที่งเปป็น
สสิที่งทนที่พระเจด้าประทานและจทาเปป็นในการปฏสิบนัตสิตามความรนับผสิดชอบแบบผถูด้ชายทนจที่ ะปกครอง, กจ็ททาใหด้มนันยากมาก
ขขนี้นสทาหรนับเขาทนที่จะสละวางชนวตสิ ของเขา ดนังนนันี้นเปาโลจขงกทาหนดภาระทนที่หนนักทนที่สดยุ ใหด้กนับผถูด้ชายเมสืที่อเขาสนัที่งผถูด้ชายใหด้
รนักภรรยาของตนเหมสือนกนับทนที่พระครสิสตรทรงรนักครสิสตจนักร
ฝฝ่ายภรรยาจงยอมฟฟังสามนของตนเหมสือนยอมฟฟังองครพระผถูด้เปป็นเจด้า เพราะวล่าสามนเปป็นศนรษะของภรรยา เหมสือน
พระครสิสตรทรงเปป็นศนรษะของครสิสตจนักร และพระองครทรงเปป็นพระผถูด้ชล่วยใหด้รอดของกายนนันี้น เหตยุฉะนนันี้นครสิสตจนักร
ยอมฟฟังพระครสิสตรฉนันใด ภรรยากจ็ควรยอมฟฟังสามนทกยุ ประการฉนันนนันี้น ฝฝ่ายสามนกจ็จงรนักภรรยาของตน เหมสือนอยล่าง
ทนที่พระครสิสตรทรงรนักครสิสตจนักร และทรงประทานพระองครเองเพสืที่อครสิสตจนักร เพสืที่อพระองครจะไดด้ทรงแยกตนันี้งไวด้
และชทาระครสิสตจนักรนนันี้นใหด้บรสิสยุทธสิโธิ์ ดยการลด้างดด้วยนนี้ทาโดยพระวจนะ เพสืที่อพระองครจะไดด้ทรงมอบครสิสตจนักรทนที่มน
สงล่าราศนแดล่พระองครเอง ไมล่มนจดยุ ดล่างพรด้อย รสิวนี้ รอย หรสือมลทสินใดๆเลย แตล่บรสิสยุทธสิธิ์ปราศจากตทาหนสิ
เชล่นนนันี้นแหละ สามนจขงควรจะรนักภรรยาของตนเหมสือนรนักกายของตนเอง ผถูด้ทนที่รกนั ภรรยาของตนกจ็รกนั ตนเอง
ขด้อนนนี้เปป็นขด้อลขกลนับทนที่สทาคนัญมาก แตล่วาล่ ขด้าพเจด้าพถูดถขงพระครสิสตรกนับครสิสตจนักร

ถขงอยล่างไรกจ็ดน ทล่านทยุกคนจงตล่างกจ็รนักภรรยาของตนเหมสือนรนักตนเอง และภรรยากจ็จงยทาเกรงสามนของตน

49 ความรลักหมายถนงกางเขน
เมสืที่อลถูกยนังไมล่ไดด้แตล่งงานหรสือเมสืที่อการแตล่งงานของลถูกสสินี้นสยุดลงและลถูกมองยด้อนกลนับไปในชล่วงหลายปปีทนที่ผล่านมาดด้วย
ความปรารถนา มนันกจ็คล่อนขด้างเปป็นไปไดด้อยล่างไมล่มนขด้อสงสนัยทนที่จะททาใหด้มนันเปป็นอยุดมคตสิ แตล่มนอยถูล่สสิที่งหนขที่งทนที่เขด้ามาใน
ชนวตสิ ทนันี้งสสินี้น, สสิที่งหนขที่งทนที่จะปกปฝ้องเราไมล่ใหด้ททาใหด้สสิที่งทนที่ดนทนที่สยุดของชนวตสิ เปป็นอยุดมคตสิและจะททาใหด้สสิที่งทนที่แยล่ทนที่สยุดของชนวตสิ
เปป็นสสิที่งทนที่ทนไดด้และนนัที่นคสือกางเขน กางเขนตด้องเขด้ามาในการแตล่งงาน “ใครทนที่รกนั กจ็ตอด้ งทนทยุกขรเชล่นกนัน”
กางเขนเขด้ามาทนันทนทนที่ลถูกรนับรถูด้วาล่ ความสนัมพนันธรเปป็นของขวนัญอยล่างหนขที่ง พระองครผถูด้ประทานของขวนัญชสินี้นนนนี้อาจเรนยก
มนันกลนับคสืนไดด้ทยุกเมสืที่อ และเมสืที่อรถูด้อยล่างนนนี้แลด้ว ลถูกกจ็ขอบพระคยุณในการรนับนนันี้น เพราะปรารถนาเหนสือสสิที่งอสืที่นใดทนที่จะ
ททาตามนนี้ทาพระทนัยของพระเจด้า ลถูกจขงถวายกลนับคสืนแดล่พระองคร คสือของกทานนัลทนที่ยสิที่งใหญล่ทนที่สดยุ ในโลกนนนี้ใหด้เปป็นเครสืที่อง
บถูชาซขที่งถถูกยกขขนี้นในการนมนัสการและการสรรเสรสิญ พรด้อมกนับความเชสืที่อทนที่วาล่ ในเครสืที่องบถูชานนันี้นมนันจะถถูกแปลง
สภาพเพสืที่อประโยชนรของผถูด้อสืที่น
นนที่คสือความหมายของการเสนยสละ นนที่คสือเหตยุผลทนที่กางเขนของพระครสิสตร “ตนังนี้ ตระหงล่านเหนสือซากแหล่งกาลเวลา”
ความรนักคสือการเสนยสละ
การเสนยสละคสือการใหด้, การถวาย, และความหมายของการเสนยสละในพระคนัมภนรคร สือการใหด้ชนวตสิ แกล่อนกคนหนขที่ง
แมล่เชสืที่อวล่าลถูกสองคนอาจถวายความรนักของลถูกแดล่พระเจด้าดด้วยกนันในฐานะคถูรล่ นักสทาหรนับพระราชกสิจทนที่แปลงสภาพ
ของพระองคร ลถูกอาจอล่านถด้อยคทาของเปาโลดด้วยความหมายพสิเศษทนที่มนตล่อโรม 12: 1-3
ความเปป็นผถูด้ใหญล่เรสิที่มตด้นดด้วยความเตจ็มใจทนที่จะใหด้ตวนั เอง ความเปป็นเดจ็กนนันี้นมนลนักษณะเฉพาะตนัวคสือความมน
จยุดศถูนยรกลางอยถูล่ทนที่ตวนั เอง เฉพาะคนเหลล่านนันี้นทนที่เปป็นผถูด้ใหญล่ฝฝ่ายวสิญญาณและทางอารมณรเทล่านนันี้นทนที่สามารถวางชนวสิต
ของพวกเขาลงเพสืที่อคนอสืที่นๆ, คนเหลล่านนันี้นทนที่เปป็น “เจด้านายของตนัวเองเพสืที่อทนที่วล่าพวกเขาจะไดด้เปป็นผถูด้รนับใชด้ของผถูด้อสืที่น”
วสิธตน ล่างๆทนที่เฉพาะเจาะจงทนที่หลนักการอนันยสิที่งใหญล่แหล่งไมด้กางเขนกระททากสิจในการดทาเนสินชนวสิตประจทาวนันกจ็ถถูก
แสดงออกอยล่างสมบถูรณรแบบทนที่สยุดในบทแหล่งความรนักในพระคนัมภนรร คสือ 1 โครสินธร 13 ทนที่นนที่เราพบหลนักฐานแหล่ง
ลนักษณะเฉพาะตนัวทนที่เสนยสละแทนทนที่จะเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวดด้านอารมณรของความรนัก
ความรนักแบบครสิสเตนยนคสือการกระททา มนันคสือองครประกอบสทาคนัญของการแตล่งงาน และเนสืที่องจากการแตล่งงานเอง
เปป็นงานชนัที่วชนวสิต ความรนักนนนี้จงข ถถูกปฏสิบนัตสิออกมาตลอดวนันและปปีเหลล่านนันี้นของการแตล่งงาน โดยเตสิบโตขขนี้นขณะทนที่มนัน
ถถูกปฏสิบนัตสิ, โดยมนความลขกซขนี้งมากขขนี้นเมสืที่อความใสล่ใจและความรนับผสิดชอบลขกซขนี้งมากขขนี้น และในขณะเดนยวกนันกจ็
เปลนที่ยนความใสล่ใจและความรนับผสิดชอบเหลล่านนันี้น (และแมด้แตล่งานจทาเจเหลล่านนันี้น) ใหด้กลายเปป็นความชสืที่นบานทนที่ลขก
ซขนี้งกวล่าเดสิมดด้วย
เปาโลกลล่าววล่ามนันไมล่ใชล่คารมคมคาย, มนันไมล่ใชล่ของประทานแหล่งการพยากรณรหรสือความรถูด้หรสือแมด้แตล่การรถูคด้ วาม
ลนับตล่างๆของพระเจด้า มนันคสือความรนัก หากแมล่รถูด้จนักหนัวใจของลถูกบด้างสนักนสิด แมล่กจ็รถูด้วาล่ ลถูกไมล่ไดด้ถถูกลล่อลวงใหด้คสิดวล่าตนัว
ลถูกเองเปป็นเจด้าของของขวนัญอนันลนี้ทาคล่าและนล่าอสิจฉาเหลล่านนนี้ แตล่ลถูกกจ็เปป็นเจด้าของความรนัก ลถูกแนล่ใจในเรสืที่องนนันี้นอยล่าง
สมบถูรณรแบบ มนันจะยนัที่งยสืนหรสือไมล่? มนันจะยนัที่งยสืนหากมนันเปป็นความรนักแบบทนที่เปาโลพถูดถขง
ความรนักทนแที่ มล่พถูดถขงนนนี้จะหมดความอดทนชด้า - มนันมองหาวสิธนทนที่จะมนลกนั ษณะสรด้างสรรคร หญสิงสาวคนหนขที่งไดด้เขนยน
ถขงแมล่เมสืที่อปปีทนที่แลด้วเพสืที่อขอคทาแนะนทาเกนที่ยวกนับพฤตสิกรรมของเธอทนที่มนตล่อคถูล่หมนันี้นของเธอ เธอสงสนัยแลด้ววล่าจะตทาหนสิ

เขาอยล่างไร แมล่ใหด้พระคทาขด้อนนนี้แกล่เธอ แนล่นอนวล่าลถูกไมล่สามารถเปป็นคนทนที่สรด้างสรรครไดด้หากลถูกไมล่รนับรถูด้ถขงความ
อล่อนแอ แตล่เมสืที่อลถูกตระหนนักถขงสถานทนที่ทนที่จทาเปป็นตด้องมนการสรด้างสรรครหรสือการใหด้กทาลนังใจสนักเลจ็กนด้อยลถูกกจ็สามารถ
เรสิที่มทนที่จะกล่อขขนี้น, ทนจที่ ะใหด้กทาลนังใจ, ทนจที่ ะเสรสิมกทาลนัง อยล่าหมดความอดทน การกล่อสรด้างใชด้เวลานานและลถูกตด้องทน
กนับความลล่าชด้าและความไมล่สะดวกมากมายและเศษหสินจทานวนมากในกระบวนการนนันี้น
ความรนักไมล่ไดด้เปป็นเจด้าเขด้าเจด้าของ ถด้าพระเจด้าไดด้ประทานลถูกทนังนี้ สองใหด้แกล่กนันและกนัน “เพสืที่อทนที่จะดถูแลรนักษาและ
อยุด้มชถู” ลถูกจะไมล่ไดด้เปป็นเจด้าเขด้าเจด้าของไดด้อยล่างไร? โดยการจดจทากล่อนอสืที่นเลยวล่ามนันเปป็นของขวนัญ และอนันดนับทนที่
สองคสือ โดยการจดจทาขด้อจทากนัดตล่างๆของของขวนัญชสินี้นนนนี้ พระเจด้าไดด้ประทานลถูกทนันี้งสองใหด้แกล่กนันและกนันในวสิธทน นที่
เฉพาะเจาะจงสทาหรนับเวลาทนที่เฉพาะเจาะจง พระองครยนังทรงเปป็นนายของลถูกแตล่ละคนอยถูล่เหมสือนเดสิมและทรงเปป็น
ผถูด้แรกทนที่ลกถู ใหด้คทาตอบ มนความเปป็นเจด้าเขด้าเจด้าของซขที่งเปป็นความโลภ, ตนัณหาทนที่ยขดตสิดและเกาะแนล่นทนที่ทล่วมทด้นและมน
อทานาจครอบงทา ไมล่มนความเชสืที่อในรถูปแบบนนนี้เลย, ไมล่มนการขอบคยุณพระเจด้า, ไมล่มนความเคารพยทาเกรงตล่อบยุคคลผถูด้
นนันี้นทนที่ถถูกสรด้างตามพระฉายาของพระเจด้า เขาไดด้รนับการปฏสิบนัตสิเหมสือนกนับเปป็นวนัตถยุทนที่มนเจด้าของซขที่งจะถถูกทสินี้งขวด้างไดด้
ตามความประสงครของเจด้าของนนันี้น มนความกลนัวการสถูญเสนยวล่าเขาอาจหนนไปหรสือถถูกชสิงเอาไป จงวางใจพระเจด้าผถูด้
ไดด้ประทานเขาใหด้แกล่ลถูก, จงเชสืที่อพระองครวล่าจะทรงรนักษาลถูกทนันี้งสองไวด้
ความรนักไมล่กระวนกระวายทนที่จะสรด้างความประทนับใจและไมล่คสิดผยองวล่าตนเปป็นคนสทาคนัญ มนันไมล่จทาเปป็นตด้องททาทนังนี้
สองสสิที่งนนันี้น ลถูกททาใหด้เขาประทนับใจแลด้ว ลถูกมนความสทาคนัญอยล่างยสิที่งตล่อเขา ไมล่มนคทาถามเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนันี้นเลย จง
ยอมรนับขด้อเทจ็จจรสิงนนันี้นและรถูด้สขกสบายใจกนับเขา จงเปป็นคนอล่อนสยุภาพโดยยอมรนับวล่ามนหลายดด้านในชนวสิตของเขาทนที่
เขาไมล่จทาเปป็นตด้องมนลถูกกจ็ไดด้
ความรนักมนมารยาททนที่ดนและไมล่แสวงหาความไดด้เปรนยบอนันเหจ็นแกล่ตนัว ความมนมารยาทไดด้รนับการนสิยามวล่าเปป็น “การ
เสนยสละเลจ็กๆนด้อยๆจทานวนมาก” สามนคนใดทนที่ทสินี้งเกด้าอนนี้อนันแสนสบายไวด้ครถูหล่ นขที่งเมสืที่อภรรยาของเขาเดสินเขด้ามาใน
หด้อง, ทนที่กระโดดออกมาจากรถทล่ามกลางสายฝนเพสืที่อเปปิดประตถูใหด้เธอ, หรสือทนที่ดนนั เกด้าอนนี้ของเธอเขด้าไปทนที่โตตุ๊ะกสินขด้าว
กจ็แสดงออกโดยทล่าทางเหลล่านนนี้ (ซขที่งททาใหด้เขาตด้องออกแรงนสิดหนล่อย) ไมล่ใชล่วาล่ เธอชล่วยเหลสือตนัวเองไมล่ไดด้และ
ตด้องการความชล่วยเหลสือทางรล่างกาย แตล่แสดงออกวล่าเขาใสล่ใจเธอ เธอยสินดนทนที่ไดด้รนับการยอมรนับในวสิธนทนที่พสิเศษเหลล่า
นนนี้ และเขากจ็ยสินดนเพราะเธอยสินดน มนันเปป็นราคาเลจ็กนด้อยทนที่ตด้องจล่ายสทาหรนับความรถูสด้ ขกทนที่อบอยุล่น มนันเปป็นการกระตยุก
เลจ็กนด้อยบนเสด้นเชสือกเหลล่านนันี้นทนที่ผถูกมนัดพวกเขาเขด้าไวด้ดด้วยกนัน
ความรนักไมล่ขนนี้ใจนด้อย ความรนักถถูกสนัมผนัส – นนัที่นคสือมนันไวตล่อความรถูด้สกข ตล่างๆของอนกฝฝ่ายอยล่างลขกซขนี้ง, เศรด้าเมสืที่อเขา
เศรด้า, เจจ็บปวดเมสืที่อเขาเจจ็บปวด, ดนใจเมสืที่อเขาดนใจ แตล่ความรนักไมล่ขนนี้ใจนด้อย ความขนนี้ใจนด้อยหมายถขงปฏสิกสิรสิยาตล่อการ
ปฏสิบนัตสิของอนกฝฝ่าย เมสืที่อคนสองคนกทาลนังดทาเนสินชนวสิตในความรนัก พวกเขากจ็ปฏสิบนัตสิการบนขด้อสมมตสิฐานทนที่วล่าความ
รนักนนันี้นอยถูล่ทกนที่ ด้นบขนี้งของการปฏสิบนัตสิใดกจ็ตามทนพที่ วกเขาไดด้รบนั สสิที่งนนนี้ชวล่ ยกทาจนัดความเจจ็บปวดเยอะแยะทนที่อาจเกสิดขขนี้นไดด้
มนันเปป็นความจรสิงทนที่วาล่ การททารด้ายคนทนที่ลถูกรนักนนันี้นงล่ายกวล่าเสมอเพราะทยุกสสิที่งทนที่ลถูกททาและพถูดเปป็นสสิที่งทนที่สทาคนัญกนับเขา
อยล่างมาก แตล่การแสดงปฏสิกสิรสิยาในแบบทนที่ไดด้รนับบาดเจจ็บคสือความขนนี้ใจนด้อย ความรนักไมล่ขนนี้ใจนด้อย ความรนักยอมเชสืที่อ
แมด้ไมล่แนล่ใจ และแมด้วล่าขด้อสงสนัยยนังคงมนอยถูล่ จงตอบสนองในความรนัก อยล่าตอบแทนความชนัวที่ ดด้วยความชนัที่ว

ความรนักไมล่คอยจดจทาความชนัที่วรด้ายหรสือสะใจกนับความชนัที่วรด้ายของคนอสืที่นๆ ในทางตรงกนันขด้ามมนันดนใจกนับคนดนทยุก
คนเมสืที่อความจรสิงมนชนัย จงปฏสิเสธทนที่จะรวบรวมรายการความผสิดตล่างๆทนที่ลกถู สามารถโยนทสินี้งบนตนัวสามนของลถูกสนักวนัน
หนขที่งเมสืที่อเขาบล่นเกนที่ยวกนับบางสสิที่งทนที่ลถูกไดด้กระททา ความรนักคอยลบลด้างความผสิดตล่างๆอยถูล่เสมอ แนล่นอนวล่านนที่ไมล่ไดด้
หมายความวล่ามนันเปป็นไปไดด้ทนที่จะลสืมความผสิดทยุกอยล่าง “การใหด้อภนัยคสือมนยุษยร, การลสืมคสือพระเจด้า” ลถูกอาจตด้องใหด้
อภนัยเขาเมสืที่อเขาททาใหด้ลถูกเจจ็บ และจากนนันี้นกจ็ใหด้อภนัยเขาอนกครนันี้ง และทยุก ๆ ครนันี้งทนลที่ ถูกจทาความผสิดนนันี้นไดด้แมด้วล่ามนันจะ
ผยุดขขนี้นมาในความคสิดสนรที่ ด้อยเกด้าสสิบครนันี้งกจ็ตาม ลถูกจะพบวล่าการใหด้อภนัยนนันี้นไมล่ใชล่งานเตจ็มเวลาเกสือบเทล่ากนับความคนับ
แคด้นใจเลย
ความรกักทรหดอดทนไมห่รทูข้ขนดจนากกัด ไวข้วางใจไมห่รทูข้จบ มนความหวกังไมห่รจทูข้ าง มกันสามารถอยทูห่ไดข้นานกวห่าอะไรทกันี้งนกันี้น
อกันทนนึ่จรติงแลข้ว มกันเปป็นสตินึ่งเดนยวทนนึ่ยกังคงยนนอยทูห่ยามทนนึ่สตินึ่งอนนึ่นทนนึ่เหลนอลข้มลงไปหมดแลข้ว
สสิที่งเหลล่านนนี้คสือกฎพสืนี้นฐาน นนที่แหละคสือวสิธนทนที่สสิที่งทนที่เรนยกวล่าความรนักไดด้ผลจรสิง, ในชนวสิตแตล่งงาน, ในโลก
ในความสนสิทสนมของการแตล่งงานลถูกกจ็ใหด้ตวนั เองอยล่างตล่อเนสืที่องและอยล่างยสินดน เมสืที่อลถูกใหด้ตนัวเองแกล่สามนของลถูกลถูก
กจ็กทาลนังใหด้ชนวตสิ แกล่เขาอยล่างแทด้จรสิง ลถูกกทาลนังใสล่ความหมายเขด้าไปในชนวสิตของเขาซขที่งไมล่เคยอยถูล่ทนที่นนัที่นมากล่อนและ
ดด้วยความเตจ็มใจหรสือไมล่กตจ็ าม (นนที่คสือหนขที่งในสสิที่งทนที่นล่าอนัศจรรยรและสวยงามทนที่สดยุ ของขด้อเทจ็จจรสิงเหลล่านนันี้นทนที่หลบหนน
ไมล่พด้น) ลถูกกจ็พบความหมายในชนวตสิ ของลถูกเองเพราะการเสนยสละนนนี้ สามนของลถูกซขที่งรนักลถูกอยล่างทนพที่ ระครสิสตรทรงรนัก
ครสิสตจนักร นนัที่นคสือ สละวางชนวสิตของเขาเพสืที่อลถูก กจ็ใหด้ชนวตสิ แกล่ลถูกและใสล่ความหมายเขด้าไปในชนวสิตของเขาเอง หลนัก
การฝฝ่ายจสิตวสิญญาณทนที่ไมล่อาจหยยุดยนันี้งไดด้กถจ็ ถูกขนับเคลสืที่อนแลด้ว มนันไมล่ใชล่การสละวางนนันี้นทนที่จบนั จองความคสิดตล่างๆของ
ลถูก มนันคสือความชสืที่นชมยสินดนนนันี้นตล่างหาก พระครสิสตรเมสืที่อพระองครทรงสถูด้ทนกางเขนนนันี้นกจ็ทราบถขงความชสืที่นชมยสินดนทนที่
ไดด้ถถูกตนันี้งไวด้ตล่อพระพนักตรรพระองคร
ลถูกไมล่สามารถพถูดเกนที่ยวกนับความคสิดเรสืที่องความเสมอภาคและแนวคสิดเรสืที่องการใหด้ตนเองในลมหายใจเดนยวกนันไดด้
ลถูกสามารถพถูดคยุยเกนที่ยวกนับการเปป็นหยุด้นสล่วน แตล่มนันคสือความเปป็นหยุด้นสล่วนของการเตด้นรทานนันี้น หากคนสองคนตกลง
ทนที่จะเตด้นรทาดด้วยกนันพวกเขากจ็ตกลงทนจที่ ะใหด้และรนับ, คนหนขที่งเปป็นผถูด้นทาและอนกคนเปป็นผถูด้ตาม นนที่แหละคสือสสิที่งทนที่การ
เตด้นรทาเปป็น การยสืนกรานใหด้ทนันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคนนทากจ็หมายความวล่าจะไมล่มนการเตด้นรทาใด ๆ มนันคสือการยอมจทานนทนที่
รถูด้สขกยสินดนของผถูด้หญสิงตล่อการนทาของผถูด้ชายทนที่ใหด้อสิสรภาพแกล่เขาและแกล่เธอ การยอมรนับตทาแหนล่งตล่างๆของพวกเขา
ททาใหด้ทนันี้งคถูล่เปป็นอสิสระและหมยุนพวกเขาเขด้าสถูล่ความชสืที่นชมยสินดน
หากลถูกสามารถเขด้าใจความเปป็นผถูด้หญสิงของตนัวลถูกเองไดด้นะ วาเลอรน ในแงล่นนนี้ลถูกกจ็จะรถูด้จกนั ความครบบรสิบถูรณรของ
ชนวตสิ จงฟฟังการทรงเรนยกของพระเจด้าทนที่ใหด้เปป็นผถูด้หญสิงคนหนขที่ง จงเชสืที่อฟฟังการทรงเรนยกนนันี้น จงเปลนที่ยนพลนังงานทนันี้ง
หลายของลถูกใหด้เปป็นการรนับใชด้ ไมล่วล่าการรนับใชด้ของลถูกจะเปป็นการรนับใชด้ตอล่ สามนคนหนขที่งและผล่านตนัวเขาและ
ครอบครนัวและบด้านทนที่พระเจด้าประทานใหด้แกล่ลถูกเพสืที่อทนที่จะรนับใชด้โลก หรสือไมล่วาล่ ลถูกควรจะอยถูล่เปป็นโสดตล่อไปใน
แผนการของพระเจด้าเพสืที่อทนจที่ ะรนับใชด้โลกโดยปราศจากการปลอบประโลมของสามน บด้านและครอบครนัว ลถูกกจ็จะ
รถูด้จกนั ความครบบรสิบถูรณรของชนวสิต, ความครบบรสิบถูรณรของเสรนภาพ, และ (แมล่รวถูด้ ล่าแมล่พดถู ถขงอะไร) ความครบ
บรสิบถูรณรของความชสืที่นชมยสินดน

