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คานา
หนังสื อเล่มนี้ มิใช่นวนิยำย อันเกิดจำกจิตนำกำรของผูแ้ ต่ง เรื่ องรำวทุกอย่ำง รวมทั้งคำสนทนำ
ทุกคำในหนังสื อเล่มนี้ ล้วนแต่เกิดขึ้นจริ ง ตัวละครในท้องเรื่ อง ต่ำงยังมีชีวติ อยูก่ ระทัง่ ทุกวันนี้ ด้วยเหตุ
นี้ เรำจึงไม่ระบุชื่อสถำนที่ หรื อบรรยำยถึงลักษณะของสถำนที่ ที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้น แม้ปัญหำที่
กล่ำวไว้ในหนังสื อเล่มนี้จะเกิดขึ้นในทวีปอำฟริ กำ แต่ขอ้ แนะนำซึ่ งได้ให้ไว้ เป็ นหลักที่นำไปใช้ได้กบั
ทุกวัฒนธรรมและในสถำนที่ทุกแห่งทัว่ โลก
วอลเตอร์ โทรบิช

ได้ รับอนุญาตจาก ผู้เขียน
Copyright “I Married You” by
Walter Trobisch, Mannheim/Germany.
All rights reserved.
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บทที่ 1
“สวัสดีค่ะ หวังว่ำคุณคงจะได้รับควำมสะดวกสบำยทุกอย่ำงนะคะ” พนักงำนสำวชำวเอฟริ กนั
บนเครื่ องบิน ทักทำยข้ำพเจ้ำใบหน้ำที่ยมิ้ แย้ม ขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลังก้ำวผ่ำนประตูเครื่ องบินลงไปทำง
บันได
“ขอบคุณครับ” ข้ำพเจ้ำตอบ แล้วก้ำวลงอย่ำงช้ำ ๆ พร้อมกับสิ่ งของพะรุ งพะรังหลำยอย่ำงที่นำ
ติดตัวมำ ไอแดดอันร้อนระอุปะทะข้ำพเจ้ำ ทำให้ร้อนผ่ำวไปทั้งตัว ข้ำพเจ้ำเดินปะปนกับผูโ้ ดยสำรอื่น ๆ
ไปยังตึกของท่ำอำกำศยำน
เมื่อมำถึงครึ่ งทำง ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นสตรี คนหนึ่ง ในชุดพนักงำนสำยกำรบิน ยืนคอยอยู่ เธอ
จ้องดูผโู ้ ดยสำรทุกคนที่เดินผ่ำนไปด้วยควำมระมัดระวัง เหมือนกับจะค้นหำใครสักคนหนึ่ง ทันใดนั้น
เธอเดินรี่ ตรงมำยังข้ำพเจ้ำ พลำงเรี ยกชื่อข้ำพเจ้ำ
“คุณรู ้จกั ผมได้อย่ำงไรครับ?” ข้ำพเจ้ำถำม
“หนูเห็นรู ปถ่ำยของท่ำนที่ปกหลังหนังสื อเล่มหนึ่งของท่ำน หนูชื่อมีเรี ยม เคยเขียนจดหมำยให้
ท่ำนครั้งหนึ่งค่ะ”
มีเรี ยม.........ข้ำพเจ้ำพยำยำมทบทวนควำมจำ
“แล้วผมได้ตอบคุณหรื อเปล่ำครับ?”
“ตอบค่ะ ท่ำนบอกว่ำ กำรถอนหมั้น ย่อมดีกว่ำกำรหย่ำร้ำง”
ข้ำพเจ้ำนึกถึงจดหมำยของเธอ แล้วพูดกับเธออย่ำงยิม้ ๆ “คุณเขียนมำว่ำ คุณเกรงว่ำ ควำมรู ้สึก
ของคุณที่มีต่อคู่หมั้นของคุณนั้น อำจทำให้คุณเกิดควำมไม่แน่ใจว่ำจะแต่งงำนกับเขำดีหรื อไม่”
“ใช่แล้วค่ะ และท่ำนบอกว่ำ หนูควรทำตำมควำมรู ้สึกของหนู เพรำะผูห้ ญิงมักจะไวต่อ
ควำมรู ้สึกมำกกว่ำผูช้ ำย”
ข้ำพเจ้ำเริ่ มจำเรื่ องรำวทั้งหมดของเธอได้ เธออำยุมำกกว่ำคู่หมั้นของเธอหนึ่งปี มีกำรศึกษำสู ง
กว่ำสี่ ปี และยังมีเงินเดือนสู งกว่ำเขำด้วย นี่เป็ นสิ่ งที่ทำให้เธอกังวลใจ
“แต่ท่ำนค่ะ หนูลืมเขำไม่ได้ค่ะ เขำรักหนู และหนูก็รักเขำด้วย บำงครั้ง หนูไม่เข้ำใจควำมรู้สึก
ของตัวเองเลยค่ะ”
“เอำละครับ มีเรี ยม ผมพอจะเข้ำใจควำมรู ้สึกของคุณ แต่เรำยืนคุยที่นี่นำนไม่ได้ เรำไปคุยกันต่อ
ในขณะที่ผมรอตรวจหนังสื อเดินทำงดีไหมครับ”
เธอช่วยหิ้วกระเป๋ ำให้ขำ้ พเจ้ำใบหนึ่ง แล้วเรำก็ตรงไปยังตึกทำกำรของท่ำอำกำศยำน
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“ขออภัยนะคะ ที่หนูรบกวนท่ำนในเวลำนี้ ศิษยำภิบำลของเรำบอกว่ำ ท่ำนจะอยูท่ ี่นี่เพียงสี่ วนั
เท่ำนั้น หนูเลยตัดสิ นใจมำคอยพบท่ำนก่อนคนอื่น ๆ หนูทำงำนกับสำยกำรบินค่ะ จึงออกมำพบท่ำน
ข้ำงนอกนี้ได้”
“คุณเป็ นสมำชิกของคริ สตจักรของอำจำรย์ดำนิเอลด้วยหรื อครับ?”
“ใช่ค่ะ อำจำรย์มำรับท่ำนด้วย อำจำรย์รออยูท่ ี่หอ้ งรับแขกค่ะ”
ขณะที่เข้ำแถวผ่ำนด่ำนตรวจหนังสื อเดินทำง ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นว่ำ มีเรี ยมร้อนใจอยำกจะคุยกับ
ข้ำพเจ้ำต่อไปเกี่ยวกับปั ญหำของเธอ ข้ำพเจ้ำจึงถำมเธอว่ำ
“มีเรี ยม ทำไมคุณถึงได้หมั้นกับชำยหนุ่มคนนั้น ก่อนที่จะรู ้จกั เขำดีพอ?”
“ตำมประเพณี ในเมืองของเรำ เรำจะคุยกับผูช้ ำย หรื อไปเที่ยวกับผูช้ ำยตำมลำพังไม่ได้ค่ะ
จนกว่ำจะได้หมั้นกันก่อนในหนังสื อของท่ำน ท่ำนแนะนำว่ำเรำไม่ควรจะหมั้นกัน จนกว่ำเรำจะรู ้จกั กัน
อย่ำงดีเพียงพอเสี ยก่อน แต่เรำจะรู ้จกั กันดีได้ก็ต่อเมื่อเรำหมั้นกันแล้วค่ะ”
ถึงคิวที่จะตรวจหนังสื อเดินทำงของข้ำพเจ้ำพอดี
“คุณเป็ นนักท่องเที่ยวหรื อครับ?” เจ้ำหน้ำที่ถำม
“ผมมำแสดงปำฐกถำที่คริ สตจักรแห่งหนึ่งในเมืองนี้ครับ”
“ปำฐกถำเรื่ องอะไร”
“เรื่ องกำรสมรส”
เขำชำเลืองดูขำ้ พเจ้ำแวบหนึ่ง แล้วประทับหนังสื อเดินทำงโดยไม่ถำมอะไรอีก
มีเรี ยมและข้ำพเจ้ำเดินไปคอยรับกระเป๋ ำเดินทำง แล้วเธอกล่ำวต่อไป
“ถ้ำดิฉนั เลิกกับเขำ เขำบอกว่ำ เขำจะฆ่ำตัวตำยค่ะ”
“ฆ่ำตัวตำยเชียวรึ ... คุณคิดว่ำเขำพูดจริ งหรื อครับ?”
“ดิฉนั ก็ไม่ทรำบค่ะ แต่คิดว่ำเขำคงพูดจริ ง”
“ถ้ำผมได้คุยกับเขำ ก็คงจะดี”
“วิเศษเลยค่ะ คืนนี้เขำจะไปที่โบสถ์ดว้ ยค่ะ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น หลังจำกเลิกประชุมแล้ว คุณจะต้องแนะนำเขำให้ผมรู ้จกั ”
“ขอบพระคุณมำกค่ะ” เธอพูดด้วยควำมโล่งอก น้ ำเสี ยงและสี หน้ำของเธอ ทำให้ขำ้ พเจ้ำเดำได้
ว่ำ เธอปรำรถนำจะให้คู่หมั้นของเธอคุยกับข้ำพเจ้ำมำก
ในที่สุด ข้ำพเจ้ำก็ได้รับกระเป๋ ำใบใหญ่ มีเรี ยมพูดกับพนักงำนศุลกำกรด้วยภำษำพื้นเมืองสอง
สำมคำ พนักงำนศุลกำกรก็โบกมือให้เรำผ่ำนได้
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เมื่อเรำออกมำยังห้องรับแขก อำจำรย์ดำนิเอลตรงรี่ เข้ำมำหำข้ำพเจ้ำ จับแขนทั้งสองข้ำงของ
ข้ำพเจ้ำไว้แน่น ตำมธรรมเนียมกำรทักทำยของชำวเอฟริ กนั และกอดข้ำพเจ้ำ
“ยินดีมำกที่ท่ำนอำจำรย์มำที่นี่” เขำกล่ำวต้อนรับ พลำงแนะนำให้ขำ้ พเจ้ำรู ้จกั กับภรรยำของเขำ
ชื่อ เอสเตอร์ ที่ยนื อยูข่ ำ้ งหลัง เอสเตอร์ เป็ นหญิงวัยกลำงคน อำยุประมำณ 30 กว่ำปี รู ปร่ ำงสู งโปร่ ง
ลักษณะท่ำทำงเป็ นคนฉลำด มีไหวพริ บเธออุม้ เด็กทำรกมำด้วยคนหนึ่ง อีกมือหนึ่ งเธอจูงเด็กชำยอำยุ
ประมำณสำมขวบ
“ยินดีตอ้ นรับค่ะ” เธอกล่ำวอย่ำงเหนียมอำย
“พวกเรำเฝ้ ำดูอำจำรย์ ตั้งแต่อำจำรย์ลงจำกเครื่ องบิน อำจำรย์มำถึงเพียงหนึ่งนำทีเท่ำนั้น ก็เริ่ ม
งำนของอำจำรย์แล้ว อำจำรย์รู้จกั มีเรี ยมมำก่อนหรื อครับ?” อำจำรย์ดำนิเอลถำม
“เปล่ำครับ แต่เรำติดต่อกันทำงจดหมำย เธอเห็นรู ปภำพของผมในปกหลังของหนังสื อที่ผมแต่ง
ก็จำผมได้”
มีเรี ยมรู ้สึกขวยเขินเล็กน้อย เธอขอตัวไปทำงำนของเธอ และสัญญำว่ำจะไปโบสถ์ในคืนนี้
จำกสนำมบิน อำจำรย์ดำนิเอลขับรถโวล์คสะวำเก็นพำข้ำพเจ้ำและครอบครัวของเขำไปยังที่พกั
พวกเรำนัง่ มำอย่ำงเงียบ ๆ ครู่ หนึ่ง แล้วข้ำพเจ้ำก็ระบำยควำมรู ้สึกออกมำ
“อำจำรย์ดำนิเอล ผมรู ้สึกประหม่ำเมื่อนึกถึงกำรแสดงปำฐกถำคืนนี้ เพรำะรู ้สึกเหมือนกับว่ำ
ไม่ได้เตรี ยมตัวเลย ผมอยำกจะรู ้ถึงภูมิหลังของผูฟ้ ังบ้ำงเล็กน้อย ก่อนที่ผมจะแสดงปำฐกถำ”
“อำจำรย์มีเวลำอยูท่ ี่นี่เพียงสี่ วนั เรำจำเป็ นจะต้องเริ่ มคืนนี้ นี่เป็ นครั้งแรกที่อำจำรย์มำยังประเทศ
ของเรำหรื อครับ”
“ครับ ผมเคยไปประเทศอื่น ๆ ในอำฟริ กำ แต่ไม่เคยมำประเทศของคุณเลย ผมพอจะรู ้จกั
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของพวกคุณบ้ำง แต่ไม่รู้ถึงปั ญหำอย่ำงเฉพำะเจำะจงของพวกคุณ”
“กำรไม่รู้ถึงปั ญหำของพวกเรำเลย อำจเป็ นประโยชน์ก็ได้” เขำพูดพร้อมกับขยิบตำ เชิงหยอก
“พวกเยำวชนกระหำยที่จะฟังคำบรรยำยของอำจำรย์มำก”
“แล้วพวกผูใ้ หญ่ละครับ”
“พวกผูใ้ หญ่ต่อต้ำนเล็กน้อย พวกเขำรู ้สึกว่ำเรำไม่ควรพูดเรื่ องกำรสมรสในโบสถ์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ เรื่ องเพศศึกษำเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ำมเอำทีเดียว ผมคิดว่ำนี่เป็ นธรรมเนียมทัว่ ไปในอำฟริ กำ แล้วใน
อเมริ กำและยุโรปละครับ เป็ นอย่ำงไรบ้ำง”
“ก็เหมือนกันนัน่ แหละ พวกคริ สเตียนรู ้สึกกระดำกอำยมำกเมื่อพูดถึงเรื่ องเพศ พวกที่พดู ถึง
เรื่ องนี้บ่อย ๆ มักจะเป็ นพวกที่ไม่ใช่คริ สเตียน”
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“ด้วยเหตุน้ ี ในกำรบรรยำยครั้งแรก อำจำรย์ควรระมัดระวัง โปรดอย่ำพูดเกี่ยวกับเรื่ องเพศให้
มำกนัก และพยำยำมพูดให้ฟังง่ำยที่สุดเท่ำที่จะง่ำยได้”
“ผมจะพยำยำมครับ”
เวลำนั้น รถของเรำวิง่ เข้ำสู่ ในกลำงเมือง นอกจำกคนที่เดินผ่ำนไปมำแล้ว สิ่ งอื่น ๆ ดูไม่
แตกต่ำงจำกเมืองใหญ่ ๆ ในอเมริ กำและยุโรป
“ควำมจริ ง เรำอยำกจะให้อำจำรย์พกั ในบ้ำนของเรำ” อำจำรย์ดำนิเอลอธิบำย “แต่ในที่สุด เรำ
ตัดสิ นใจว่ำ ให้อำจำรย์พกั ที่โรงแรมดีกว่ำ ที่บำ้ นของเรำค่อนข้ำงจะหนวกหู เพรำะมีคนมำหำบ่อย ๆ
และอำจสะดวกสำหรับคนที่อยำกจะคุยกับอำจำรย์ แต่ไม่กล้ำมำยังบ้ำนของเรำ”
“ผมยินดีที่จะพักกับคุณ” ข้ำพเจ้ำตอบ “แต่เข้ำใจควำมปรำรถนำดีของคุณเช่นกัน”
เรำหยุดที่หน้ำโรงแรม อำจำรย์ดำนิเอลพำข้ำพเจ้ำเข้ำไปข้ำงใน เมื่อลงทะเบียนแล้ว เขำตำม
ข้ำพเจ้ำไปยังห้องพักซึ่งเป็ นห้องพักเดี่ยว สะอำดเรี ยบร้อย มีเครื่ องใช้ครบครั นรวมทั้งโทรศัพท์ดว้ ย ถัด
จำกหน้ำต่ำงออกไป เป็ นห้องรับแขกบรรยำกำศในห้องเหมำะสมที่จะเป็ นสถำนที่พดู คุยกับคนที่มำขอ
คำปรึ กษำ
“ขออภัยด้วยนะครับ ผมมำรับอำจำรย์ไปยังที่ประชุมไม่ได้” อำจำรย์ดำนิเอลพูด “แต่ผมจะส่ ง
สมำชิกของเรำคนหนึ่งมำรับอำจำรย์ไปที่โบสถ์”
“ถ้ำคุณอยูอ่ ีกสักครู่ ก็จะดี อำจำรย์ดำนิ เอล เพื่อจะได้ให้คำแนะนำแก่ผมว่ำ คืนนี้ผมควรจะพูด
อะไรบ้ำง”
อำจำรย์ดำนิเอลหลบตำหยุดคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วจ้องหน้ำข้ำพเจ้ำพร้อมกับพูดว่ำ “พระเจ้ำจะ
ประทำนเรื่ องที่อำจำรย์ควรจะพูดให้ ขอให้อำจำรย์พดู เรื่ องที่พระเจ้ำประทำนให้เถอะครับ ” แล้วเขำก็
จำกไป
เขำเป็ นที่ปรึ กษำที่ดีมำก ข้ำพเจ้ำรำพึงในใจ ข้ำพเจ้ำหวังว่ำจะสำมำรถช่วยคนของเขำเหมือนกับ
ที่เขำได้ช่วยข้ำพเจ้ำในเวลำนี้
ข้ำพเจ้ำอำบน้ ำ เปลี่ยนเครื่ องแต่งตัว แล้วเอำสมุดบันทึกคำบรรยำยเรื่ องแรกซึ่ งข้ำพเจ้ำตั้งใจจะ
พูดออกจำกกระเป๋ ำวำงไว้บนโต๊ะ
ข้ำพเจ้ำอ่ำนบรรยำยเหล่ำนั้น รู ้สึกว่ำมันจืดชื ดอย่ำงบอกไม่ถูก
ทันใดนั้น กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น เป็ นเสี ยงเรี ยกจำกพนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ประจำโรงแรม “รอ
สักครู่ นะคะ มีคนอยำกคุยกับท่ำน” แล้วเสี ยงของสตรี คนหนึ่งก็ดงั มำตำมสำย
“ดิฉนั อ่ำนจำกหนังสื อพิมพ์วำ่ คืนนี้ท่ำนจะพูดเกี่ยวกับเรื่ องกำรสมรสใช่ไหมค่ะ?”
“ใช่ครับ”
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“ขอถำมหน่อยนะคะ เป็ นกำรผิดไหมค่ะที่จะเลิกกับสำมี?”
โอโฮ ช่ำงเป็ นคำถำมเชย ๆ อะไรเช่นนี้ ข้ำพเจ้ำคิดอยูใ่ นใจ แล้วถำมเธอว่ำ “ทำไมคุณคิดจะเลิก
กับเขำเสี ยล่ะ?”
“ก็เขำไม่ยอมแต่งงำนกับดิฉนั นี่คะ”
“ไหนคุณบอกว่ำเขำเป็ นสำมี?”
“เรำอยูด่ ว้ ยกันค่ะ เขำบอกดิฉนั ว่ำ เมื่อเธอยูก่ บั ฉัน ก็เหมือนกับฉันได้แต่งงำนกับเธอนัน่ แหละ
แต่เขำไม่ได้แต่งงำนกับดิฉนั ค่ะ เขำสัญญำบ่อย ๆ ว่ำจะจัดพิธีสมรส แต่แล้วเขำก็ผดั ผ่อนเรื่ อยไป จึง
เท่ำกับว่ำดิฉนั แต่งงำนแล้ว และยังไม่ได้แต่ง ดิฉนั สับสนจริ ง ๆ ค่ะ อะไรทำให้กำรสมรสเป็ นกำรสมรส
อย่ำงแท้จริ งละคะ”
“คุณอยูด่ ว้ ยกันนำนเท่ำไรแล้ว?”
“ปี กว่ำแล้วค่ะ”
“มีบุตรหรื อเปล่ำครับ?”
“เปล่ำค่ะ เขำไม่อยำกจะมีบุตร”
ข้ำพเจ้ำมองเห็นปั ญหำสำรพัดอย่ำงของเธอ
“เขำดีต่อดิฉนั มำกค่ะ” เสี ยงตำมสำยโทรศัพท์ดงั ต่อไป “เขำส่ งเสี ยให้ดิฉนั ได้ร่ ำเรี ยน ส่ งดิฉนั
ไปโรงเรี ยนทุกเช้ำ และรับดิฉนั กลับทุกเย็น”
“ส่ งคุณไปโรงเรี ยนหรื อครับ? คุณอำยุเท่ำไรแล้ว?”
“ยีส่ ิ บสองค่ะ คุณพ่อคุณแม่ของดิฉนั ไม่สำมำรถส่ งดิฉนั ให้ได้รับกำรศึกษำสู ง ๆ ได้ ดิฉนั ค่อย
ตำมทันเพื่อนฝูงบ้ำง ก็ตอนนี้ เองแหละค่ะ”
“คุณพ่อคุณแม่ของคุณอยูท่ ี่ไหน?”
“อยูบ่ ำ้ นนอกค่ะ ไกลจำกที่นี่หลำยร้อยกิโลเมตรค่ะ”
“คุณกลับไปหำคุณพ่อคุณแม่ของคุณก่อน แล้วบอกสำมีของคุณว่ำ คุณจะยอมกลับมำก็ต่อเมื่อ
เขำจัดพิธีสมรสให้ได้ไหมครับ”
“เป็ นไปไม่ได้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ไล่ดิฉนั ออกจำกบ้ำน เมื่อดิฉนั เริ่ มอยูก่ ินกับเขำ ท่ำนไม่ชอบเขำ
ค่ะ”
“ทำไมครับ”
“เขำเป็ นชำวยุโรปค่ะ”
ข้ำพเจ้ำเห็นกระจ่ำงแจ้งหลำยอย่ำง ชำยคนนั้นจะต้องเป็ นคนมีเงิน เขำไม่อยำกได้บุตร ต้องกำร
เธอเพียงเพื่อบำบัดควำมใคร่ ของเขำเท่ำนั้น
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“ถ้ำเช่นนั้น คุณก็ตกอยูใ่ นฐำนะลำบำกมำก คุณมำพบผมที่นี่ได้ไหมครับ”
“ไม่ได้อย่ำงเด็ดขำดค่ะ เขำไม่ยอมแน่ เขำไม่เคยอนุ ญำตให้ดิฉนั ไปไหนตำมลำพัง”
“พำเขำมำด้วยซิครับ”
เธอหัวเรำะ “ไม่มีทำงค่ะ เขำจะไม่ไปแน่”
“คุณมำฟังคำบรรยำยของผมคืนนี้ได้ไหมครับ?”
“ดิฉนั ต้องไปโรงเรี ยนค่ะ และอีกประกำรหนึ่ง เขำยังไม่อยำกให้ดิฉนั ไปโบสถ์”
“แล้วคุณใช้เวลำในวันเสำร์ และวันอำทิตย์ทำอะไรละครับ?”
“อยูบ่ ำ้ นค่ะ เมื่อเขำออกไปข้ำงนอก เขำใส่ กุญแจขังดิฉนั ไว้ในบ้ำน”
“เขำไปไหนครับ”
“ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เขำไม่เคยบอกดิฉนั เลย”
ข้ำพเจ้ำพูดไม่ออก แล้วเสี ยงของเธอก็ดงั ขึ้นอีก
“ดิฉนั จะทำอย่ำงไรดีละคะ?”
เป็ นคำถำมที่ใคร ๆ ชอบถำมกัน “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ” ข้ำพเจ้ำตอบ “ไม่รู้จริ ง ๆ”
“อย่ำงน้อยที่สุด ท่ำนจะอธิ ษฐำนด้วยกันกับดิฉนั ได้ไหมคะ”
“อธิษฐำนหรื อครับ...คุณเป็ นคริ สเตียนหรื อครับ”
ข้ำพเจ้ำรู ้สึกเคืองตัวเอง ที่คำถำมเช่นนั้นหลุดออกจำกปำกไปได้ เธอจะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่
นั้น ไม่น่ำจะเป็ นปั ญหำในขณะนี้เลย เสี ยงตอบดังขึ้น
“เปล่ำค่ะ คุณพ่อคุณแม่ของดิฉนั เป็ นมุสลิม แต่ดิฉนั เคยเรี ยนในโรงเรี ยนคริ สเตียน ตอนนั้นที่
หมู่บำ้ นของดิฉนั มีเฉพำะโรงเรี ยนคริ สเตียนเท่ำนั้น”
ข้ำพเจ้ำต้องยอมรับว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เคยอธิ ษฐำนกับผูใ้ ดทำงโทรศัพท์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับคนที่
ข้ำพเจ้ำไม่เคยเห็นมำก่อน แต่ขำ้ พเจ้ำนึกขึ้นได้วำ่ จะแปลกอะไร ข้ำพเจ้ำจะเห็นเธอหรื อรู ้จกั เธอหรื อไม่
ก็ตำม พระเจ้ำทรงเห็นและทรงรู ้จกั เธอเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเห็น และทรงรู ้จกั ข้ำพเจ้ำ ถ้ำเรำพบ
กันที่นี่ไม่ได้ ทำไมไม่พบกันจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำจึงอธิ ษฐำนว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่รู้จะแก้ไขปั ญหำของเธอได้อย่ำงไร ข้ำพเจ้ำทูลขอพระเจ้ำให้
โปรดสำแดงทำงแก้ไขปั ญหำให้แก่เรำ เมื่อข้ำพเจ้ำกล่ำวคำว่ำ “อำเมน” เธอวำงหูโทรศัพท์ทนั ที
ควำมเงียบสงัดในห้อง ครอบคลุมข้ำพเจ้ำอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ง ข้ำพเจ้ำจ้องดูบนั ทึกคำบรรยำยของ
ข้ำพเจ้ำ และรู้สึกหนักใจมำก รำวกับว่ำคำบรรยำยเหล่ำนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ จริ งที่เป็ นอยูเ่ ลย
แล้วข้ำพเจ้ำนึกขึ้นได้วำ่ ข้ำพเจ้ำลืมถำมชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของสตรี ผนู ้ ้ นั ไม่น่ำจะมีกำร
ผิดพลำดเช่นนี้ เกิดขึ้นหมดหนทำงที่จะติดต่อกับเธอ เธอจะโทรศัพท์มำอีกหรื อเปล่ำก็ไม่รู้
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กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้นอีก ข้ำพเจ้ำรี บคว้ำโทรศัพท์ข้ ึนมำภำวนำว่ำขอให้เป็ นเธอ แต่ก็เป็ นเสี ยงของ
พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์
“มีสุภำพบุรุษผูห้ นึ่ง กำลังคอยท่ำนที่หอ้ งรับแขกค่ะ”
“กรุ ณำบอกเขำว่ำ ผมกำลังจะลงไป”
ข้ำพเจ้ำสอดบันทึกคำบรรยำยลงในกระเป๋ ำเอกสำร แล้วลงไปพบเขำ เขำเป็ นชำยหนุ่มวัย
กลำงคน อำยุประมำณสำมสิ บกว่ำปี ท่ำทำงภูมิฐำน สวมชุ ดที่ตดั อย่ำงปรำณี ตบรรจง เขำแนะนำตัวว่ำชื่อ
มอริ ซ มำรับข้ำพเจ้ำไปโบสถ์ ข้ำพเจ้ำเดินตำมเขำไปยังรถ
“คุณแต่งงำนแล้วหรื อยังครับ?” ข้ำพเจ้ำเริ่ มคำสนทนำ
“ยังครับ”
“คุณอำยุเท่ำไรแล้ว?”
“สำมสิ บสี่ ครับ”
อำยุสำมสิ บสี่ ปีแล้ว แต่ยงั ไม่แต่งงำน เนื่ องจำกสำเหตุอนั ใดหรื อ ข้ำพเจ้ำนึก แล้วมอริ ซพูด
ต่อไป “ผมสู ญเสี ยคุณพ่อตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก จึงต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูคุณแม่ ตอนแรกผมต้องกำรเพียงแต่
เรี ยนให้จบก่อน แล้วหำงำนดี ๆ ทำ ขณะนี้ผมเป็ นผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยธุ รกิจของบริ ษทั ก่อสร้ำงแห่งหนึ่ง และ
ผมคิดว่ำ กำรหำผูห้ ญิงที่เรำจะแต่งงำนด้วยนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ง่ำยนัก”
“อะไรทำให้มนั ยำกอย่ำงนั้นละครับ?”
“กำรทำควำมรู ้จกั กันครับ ผมไม่รู้วำ่ จะพบกับผูห้ ญิงได้ที่ไหน”
“คุณชอบใครบ้ำงหรื อเปล่ำ?”
“ชอบอยูค่ นหนึ่งครับ”
“เธอว่ำอย่ำงไรละเกี่ยวกับกำรแต่งงำน?”
“ผมไม่ทรำบครับ ยังไม่ได้คุยกับเธอเลย”
“ทำไมละครับ?”
“เรำมีโอกำสคุยกันเฉพำะบนรถเมล์เท่ำนั้น ผมรู ้วำ่ เมื่อเธอไปโรงเรี ยนตอนเช้ำ เธอจะขึ้นรถเมล์
คันไหน ผมก็จะขึ้นรถคันเดียวกันกับเธอ และได้คุยกันแค่ช่วงสองป้ ำยรถเมล์เท่ำนั้น”
“เธออำยุเท่ำไรแล้ว?”
“ผมไม่ทรำบครับ คงไม่มำกว่ำสิ บหกปี กระมังครับ”
ข้ำพเจ้ำสะอึก เป็ นไปได้หรื อนี่ เขำเป็ นชำยรู ปหล่อภูมิฐำน รับผิดชอบงำนที่มีหน้ำตำ แต่วงิ่ ไล่
ตำมเด็กนักเรี ยนวัยรุ่ นบนรถเมล์
“ทำไมคุณเลือกผูห้ ญิงอำยุอ่อนอย่ำงนั้นละครับ”
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“พวกที่อำยุมำกหน่อย ถ้ำไม่เสี ยคน ก็มกั จะแต่งงำนกันหมดแล้ว ท่ำนคิดว่ำผมทำผิดหรื อครับ”
“ก็ไม่เชิงครับ แต่คุณต้องคิดนะครับ ว่ำเมื่อคุณอำยุหกสิ บ เธออำยุสี่สิบสองเท่ำนั้น”
“บำงทีผมควรจะนึกถึงเรื่ องนี้ ”
พอพ้นเขตตัวเมือง
รถของมอริ ซก็วงิ่ ไปตำมถนนขรุ ขระทั้งสองฟำกทำงแน่นขนัดไปด้วย
กระท่อมเล็ก ๆ สร้ำงด้วยโคลนหลังคำมุงจำก คงจะมีคนจำนวนหลำยพันคนอำศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ เรำขับ
มำอย่ำงเงียบ ๆ ครู่ หนึ่ง ก็มำถึงทำงดีอีก จนกระทัง่ ถึงโบสถ์
เมื่อเรำเข้ำไปในโบสถ์ ที่ประชุมเริ่ มร้องเพลงแล้ว มีคนมำร่ วมประชุมคับคัง่ พวกผูช้ ำยนัง่
ทำงด้ำนซ้ำย ส่ วนพวกผูห้ ญิงนัง่ ทำงด้ำนขวำ อำจำรย์ดำนิเอลนัง่ อยูแ่ ถวแรกสุ ด และบุย้ ใบ้ให้ขำ้ พเจ้ำมำ
นัง่ ข้ำง ๆ เขำ ระหว่ำงที่ร้องเพลงข้อสุ ดท้ำย อำจำรย์ดำนิเอลปิ ดหนังสื อเพลง และบอกให้ขำ้ พเจ้ำเดินไป
ยังธรรมำสน์ เขำเดินตำมมำและหยุดยืนข้ำง ๆ ข้ำพเจ้ำ พร้อมที่จะเป็ นล่ำมแปล
ขณะที่ยงั ร้องเพลงบรรทัดสุ ดท้ำย ข้ำพเจ้ำมีโอกำสมองดูผทู้ ี่เข้ำฟังคำบรรยำยอย่ำงเต็มตำ มีพวก
ผูใ้ หญ่จำนวนไม่นอ้ ยนัง่ เก้ำอี้สองสำมแถวข้ำงหน้ำ ผูฟ้ ังส่ วนใหญ่เป็ นเยำวชน นัง่ เบียดเสี ยดยัดเยียดอยู่
ด้ำนหลัง ไม่มีใครมองมำยังทำงเรำ
ข้ำพเจ้ำกระซิ บให้ดำนิ เอล รู ้ขอ้ พระธรรมที่ขำ้ พเจ้ำจะอ่ำน เขำเปิ ดพระคัมภีร์ของเขำ ข้ำพเจ้ำ
เปิ ดพระคัมภีร์ของข้ำพเจ้ำ แล้วข้ำพเจ้ำก็เริ่ มแสดงปำฐกถำ
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บทที่ 2
“ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีขอ้ พระธรรม ธรรมดำข้อหนึ่ง แต่มีควำมหมำยชัดเจนและลึกซึ้ ง
มำก หำกเรำเปิ ดใจรับฟังพระธรรมนี้ เรำจะรู ้สึกทันทีวำ่ พระเจ้ำเป็ นผูต้ รัสกับเรำโดยตรง เพื่อจะช่วยเรำ
แนะแนวทำงแก่เรำ และหนุ นใจเรำ”
“ข้อพระธรรมข้อนี้ เป็ นข้อพระธรรมที่เกี่ยวกับกำรสมรสเพียงข้อเดียวที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่ำวซ้ ำถึงสี่ ครั้ง ครั้งแรกใช้เป็ นกำรสรุ ปกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำในพระธรรมปฐมกำลบทที่ 2 ต่อมำ
พระเยซูคริ สต์ทรงอ้ำงถึงข้อควำมนี้ ในพระธรรมมัทธิ ว 19:5 และมำระโก 10:7 ครั้งสุ ดท้ำยอัครสำวก
เปำโลใช้ขอ้ ควำมนี้ในพระธรรมเอเฟซัส 5:31 โดยเล็งถึงพระเยซูคริ สต์และคริ สตจักร”
“ข้อควำมนี้ เขียนขึ้นในสมัยที่มีอะไรหลำยอย่ำงคล้ำยคลึงกับสมัยของเรำ กล่ำวคือ เขียนขึ้นใน
สมัยที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว”
“ในสมัยนั้น กำรคมนำคมสะดวก มีกำรผสมผสำนกันระหว่ำงวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ
ควำมคิดใหม่ ๆ มีอิทธิ พลต่อจิตใจของประชำชน ไม่มีใครอยำกยึดถือประเพณี และธรรมเนียมเก่ำ ๆ อีก
สิ่ งที่เคยปฏิบตั ิกนั มำเป็ นเวลำช้ำนำน กลับกลำยเป็ นสิ่ งล้ำสมัยในชัว่ พริ บตำเดียว ข้อห้ำมต่ำง ๆ ก็ไร้
ควำมหมำยเป็ นสมัยที่คนรู้สึกสับสนต่อมำตรฐำนทำงด้ำนศีลธรรม ทุกอย่ำงกำลังเปลี่ยนจำกหน้ำมือ
เป็ นหลังมือเหมือนในปั จจุบนั นี้ ฉะนั้นข้ำพเจ้ำจึงเชื่ อว่ำ ข้อพระธรรมที่กล่ำวถึงนี้ จะให้แนวทำงที่เป็ น
ประโยชน์มำกที่สุดแก่เรำ ข้ำพเจ้ำอยำกจะอ่ำนข้อควำมนี้ให้ท่ำนฟัง จำกพระธรรมปฐมกำล 2:24”
“เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็ น
เนื้อเดียวกัน”
“ข้อพระธรรมนี้แบ่งได้เป็ นสำมตอน กล่ำวถึงสิ่ งสำมประกำรที่มีควำมสำคัญต่อกำรสมรส คือ
กำรจำกกำรผูกพัน และกำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน เรำจะศึกษำทีละอย่ำง”

การจาก
“กำรสมรสจะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกไม่มีกำรจำก และต้องเป็ นกำรจำกที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และ
ถูกต้องตำมกฏหมำยจึงจะทำให้กำรสมรสเป็ นกำรสมรสที่สมบูรณ์แบบ”
“ในสมัยก่อน เมื่อเจ้ำสำวจำกหมู่บำ้ นของเธอไปยังหมู่บำ้ นของเจ้ำบ่ำว จะมีกำรแห่ แหนเป็ น
ขบวนใหญ่ไปตำมท้องถนน”
“ที่อำฟริ กำนี้ บำงครั้งผูท้ ี่อยูใ่ นขบวนแห่ เจ้ำสำว จะเริ งระบำไปตลอดทำงหลำยกิโลเมตร จำก
บ้ำนของเจ้ำสำวไปยังบ้ำนของเจ้ำบ่ำว กำรสมรสจึงไม่เป็ นสิ่ งลี้ลบั ที่ตอ้ งแอบแฝง กำรแสดงออกของ
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“กำรจำก” อย่ำงเปิ ดเผยนี้ ทำให้สำธำรณชนรับรู ้และยอมรับว่ำ เขำทั้งสองเป็ นสำมีภรรยำกันอย่ำง
ถูกต้องตำมกฏหมำยแล้ว”
“ในสมัยนี้ ในหลำยประเทศจะมีกำรจดทะเบียนสมรสอย่ำงเป็ นทำงกำร และประกำศต่อ
สำธำรณชนในพิธีแต่งงำนโดยไม่มีกำรแห่เจ้ำสำว พิธีต่ำง ๆ ที่แสดงออกทำงภำยนอก มิใช่เป็ นสิ่ งสำคัญ
ที่สุด สิ่ งสำคัญอยูท่ ี่วำ่ ได้มีกำรจำกกันอย่ำงเปิ ดเผยและถูกต้องตำมกฏหมำยแล้ว”
“เหตุฉะนั้น ผูช้ ำยจึงจำกบิดำมำรดำ......กำรสมรสมิได้เกี่ยวข้องกับคนสองคนที่จะสมรสกัน
เท่ำนั้น แต่เกี่ยวข้องกับบิดำมำรดำด้วย เพรำะท่ำนทั้งสองต้องรับผิดชอบครอบครัวซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ประชำคมและของรัฐ เรำจึงไม่ควรสมรสกันอย่ำงลับ ๆ กำรสมรสที่สมบูรณ์จะต้องประกอบพิธีสมรส
โดยเหตุน้ ีคนส่ วนใหญ่จึงมักจัดกำรเลี้ยงที่ออกหน้ำออกตำ ในวันฉลองมงคลสมรสด้วย”
“จำกบิดำมำรดำของตน คำนี้อำจทำให้บำงคนรู ้สึกสะเทือนใจ กำรจำกนี้มิใช่เรื่ องสนุก ใน
ท้องถิ่นของข้ำพเจ้ำ มักจะมีคนหลัง่ น้ ำตำในวันแต่งงำน แต่ชีวติ สมรสจะมีควำมรำบรื่ นและมีควำมสุ ข
ไม่ได้ หำกไม่มีกำรจำกอย่ำงแท้จริ ง กำรจำกกันเป็ น “มูลค่ำ” ที่เรำจะต้องยอมเสี ยเพื่อแลกมำซึ่งควำมสุ ข
ควำมยินดี เหมือนดังเด็กทำรกที่เพิ่งคลอดใหม่ ๆ จะเจริ ญเติบโตไม่ได้ หำกไม่ตดั สำยสะดือออก ใน
ทำนองเดียวกัน ชีวติ สมรสจะเจริ ญก้ำวหน้ำไม่ได้ หำกคู่สมรสไม่ยอมแยกจำกครอบครัวเดิมของตน
อย่ำงเด็ดขำด”
“กำรจำกกันเป็ นสิ่ งที่ยำก เพรำะเป็ นกำรยำกสำหรับบุตรที่จะจำกบิดำมำรดำ และเป็ นกำรยำก
สำหรับบิดำมำรดำที่จะให้บุตรของตนจำกไป”
“เรำพอจะเปรี ยบผูท้ ี่เป็ นบิดำมำรดำ เหมือนแม่ไก่ที่ฟักไข่เป็ ด เมื่อไข่เป็ ดถูกฟักออกเป็ นลูกเป็ ด
เมื่อลูกเป็ ดโตขึ้น ลูกเป็ ดก็เดินไปที่สระน้ ำ แล้วว่ำยน้ ำจำกไป แต่แม่ไก่ไม่สำมำรถว่ำยน้ ำตำมลูกเป็ ดไป
ได้ ได้แต่ยนื ร้องกระต๊ำก ๆ อยูบ่ นฝั่งอย่ำงเดียวดำย”
เสี ยงหัวเรำะดังขึ้น ส่ วนใหญ่มำจำกพวกเยำวชน
“ท่ำนจะแต่งงำนไม่ได้ หำกไม่ยอมให้มีกำรจำก” ข้ำพเจ้ำย้ำ “ชีวติ สมรสจะประสบควำมยุง่
เหยิง หำกคู่สมรสไม่มีโอกำสเริ่ มต้นสร้ำงครอบครัวของตนเอง โดยแยกจำกครอบครัวเดิมของตนอย่ำง
เด็ดขำด เพรำะญำติพี่นอ้ งที่ใกล้ชิด จะคอยยุง่ และแทรกแซงกิจกำรภำยในครอบครัวเสมอ จนไม่
สำมำรถเป็ นตัวของตัวเองได้”
ที่ประชุมเงียบกริ บ สี หน้ำของพวกเขำบ่งบอกว่ำไม่ชอบคำสอนเช่นนี้ ควำมคิดเรื่ องกำรจำก จึง
เป็ นดุจยำขมที่พวกเขำกลืนได้ยำก ข้ำพเจ้ำจึงอธิ บำยต่อไป
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“บำงทีพวกท่ำนบำงคนอำจกล่ำวว่ำ คำสอนเช่นนี้ขดั แย้งกับประเพณี และธรรมเนียมของชำว
อำฟริ กนั เรำได้รับกำรสั่งสอนให้รักบิดำมำรดำของเรำ โดยไม่ละทิ้งท่ำนเหล่ำนั้น เรำไม่เพียงแต่จะต้อง
เอำใจใส่ ดูแลครอบครัว ฝ่ ำยบิดำมำรดำของเรำเท่ำนั้น ยังจะต้องเอำใจใส่ ครอบครัวของญำติพี่นอ้ งด้วย”
“นี่เป็ นประเพณี ที่น่ำยกย่องมำก ซึ่ งเรำไม่ควรจะทำลำยแต่กำรจำกมิได้หมำยถึงกำรละทิง้ บิดำ
มำรดำ หรื อละเลยหน้ำที่ในกำรเอำใจใส่ ดูแลท่ำนเหล่ำนั้น ในทำงตรงกันข้ำม คู่สมรสจะสำมำรถช่วย
ครอบครัวเดิมของตนได้มำกยิง่ ขึ้น หำกแยกออกจำกครอบครัวเดิม และสร้ำงครอบครัวของตนเอง กำร
จำกกันยังเป็ นสิ่ งที่ช่วยกระชับควำมรัก ระหว่ำงบิดำมำรดำกับบุตร ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้นอีกด้วย”
“นี่เป็ นควำมคิดเกี่ยวกับกำรสมรส ของชำวตะวันตกหรื อเปล่ำ เปล่ำเลย ข้ำพเจ้ำมิได้มำที่นี่เพื่อ
แนะนำควำมคิดของชำวตะวันตกให้แก่ท่ำน แต่เสนอควำมคิดเกี่ยวกับกำรสมรสตำมแบบอย่ำงในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ขอให้ท่ำนลองเทียบเคียงวัฒนธรรมต่ำง ๆ กับแนวควำมคิดนี้ ดู”
“ทุกคนมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่ อง “กำรจำก” หำกท่ำนถำมผูท้ ี่ให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรสมรส
ชำวตะวันตกว่ำ เขำให้คำแนะนำปรึ กษำเกี่ยวกับปั ญหำอะไรบ่อยที่สุด เขำคงจะตอบว่ำ “ปั ญหำแม่ผวั
กับลูกสะใภ้”
“ในอเมริ กำและยุโรป แม่ผวั มักจะคอยยุง่ และแทรกแซงกิจกำรภำยในครอบครัว เธอไม่ยอม
เชื่อว่ำลูกสะใภ้ของเธอจะสำมำรถให้ควำมเอำใจใส่ อย่ำงดีที่สุดต่อบุตรได้ เธอเป็ นเจ้ำกี้เจ้ำกำรในเรื่ อง
สำรพัดอย่ำง แม้แต่เรื่ องซักรี ดและกำรปรุ งอำหำร บำงครั้งผูใ้ หญ่ฝ่ำยสำมีใช้เงินเป็ นเครื่ องมือบังคับ
ทำงอ้อม ให้คู่สมรสอยูภ่ ำยใต้กำรปกครอง หรื อให้อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเดียวกันกับบิดำมำรดำของฝ่ ำยสำมี”
“ข้ำพเจ้ำได้ยนิ ว่ำ ในอำฟริ กำ มำรดำของภรรยำเป็ นผูท้ ี่ก่อปั ญหำวุน่ วำยมำกกว่ำ เช่นเมื่อคู่
สมรสใหม่ทะเลำะกันภรรยำมักจะหนีไปหำมำรดำของเธอ โดยเหตุน้ ี เพื่อนชำวอำฟริ กนั ของข้ำพเจ้ำคน
หนึ่งจึงบอกว่ำ พระธรรมข้อนี้ ควรจะหมำยควำมด้วยว่ำ สตรี จะต้องจำกบิดำมำรดำของตนด้วย แต่
ทำไมสตรี ชำวอำฟริ กนั ชอบหนีกลับไปบ้ำนบ่อย ๆ ทั้งนี้เพรำะสตรี จำกครอบครัวของเธอไป แต่สำมี
ไม่ได้จำก ในประเทศของท่ำน ผูช้ ำยมักจะอยูท่ ี่บำ้ นของเขำ หรื อใกล้กบั บ้ำนของเขำและภรรยำของเขำ
จะต้องมำอยูร่ ่ วมกับเขำที่นนั่ ”
“ผูเ้ ขียนพระธรรมข้อนี้ อำศัยอยูใ่ นสังคมแบบเดียวกับที่นี่ สตรี ในสมัยนั้นต้องจำกครอบครัว
ของเธอ แล้วกลำยเป็ นสมำชิกคนหนึ่งในตระกูลของสำมี พวกเขำไม่เคยได้ยนิ ว่ำผูช้ ำยจะต้องจำก
ครอบครัวของเขำด้วย ข้อควำมนี้จะต้องบำดหูของผูฟ้ ังที่เป็ นชำยในสมัยนั้น เช่นเดียวกับที่ได้บำดหูของ
ท่ำนวันนี้”
“กำรจำกของผูช้ ำยเป็ นกำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของสตรี ทำให้สำมีและภรรยำอยูร่ ่ วมกันเยีย่ งคู่ชีวติ
ฉะนั้นทั้งสำมีและภรรยำจะต้องแยกตัวออกจำกครอบครัวเดิมของตน”
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การผูกพัน
“กำรจำกและกำรผูกพัน มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่ำงใกล้ชิด กำรจำกเป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
สำธำรณชนและกฏหมำย ส่ วน “กำรผูกพัน” เกี่ยวข้องกับส่ วนตัว ทั้งสองส่ วนนี้จะแยกออกจำกกัน
ไม่ได้ จะไม่สำมำรถผูกพันกันได้อย่ำงแท้จริ ง หำกท่ำนมิได้จำก และท่ำนจะไม่สำมำรถจำกอย่ำงแท้จริ ง
หำกท่ำนมิได้ปลงใจผูกพันกัน”
“ถ้ำจะแปลคำว่ำ “กำรผูกพัน” จำกภำษำฮีบรู ตำมตัวอักษร จะมีควำมหมำยว่ำ ทำให้ติดหรื อติด
ด้วยแป้ งเปี ยก หรื อทำให้สองคนติดกันอย่ำงสนิท เหมือนใช้กำวติดกระดำษสองแผ่นเข้ำด้วยกัน หำก
ท่ำนพยำยำมจะแยกกระดำษสองแผ่นที่ติดด้วยกันออก ท่ำนก็จะทำให้กระดำษทั้งสองแผ่นฉี กขำด นัน่
หมำยควำมว่ำ หำกท่ำนพยำยำมจะแยกสำมีและภรรยำที่ผกู พันกันออกจำกกัน ทั้งสองฝ่ ำยก็จะได้รับ
ควำมเสี ยหำยอย่ำงใหญ่หลวง ถ้ำเขำทั้งสองมีบุตร บุตรก็พลอยได้รับควำมกระทบกระเทือนด้วย”
“กำรหย่ำกันหมำยถึงกำรใช้เลื่อย เลื่อยเด็กแต่ละคนออกเป็ นสองซี ก จำกหัวถึงเท้ำ” ที่ประชุม
เงียบสงัด
“ผลที่ติดตำมมำ อันเนื่องจำกสำมีและภรรยำถูกเชื่อมให้ติดกัน อีกประกำรหนึ่ง ก็คือ เขำทั้ง
สอง จะมีควำมใกล้ชิดต่อกันมำกกว่ำสิ่ งใด ๆ และบุคคลใด ๆ ในโลกนี้ ”
“ใกล้ชิดกว่ำสิ่ งใด ๆ หมำยถึงควำมสัมพันธ์ มีควำมสำคัญยิง่ กว่ำงำนหรื ออำชีพของสำมี สำคัญ
ยิง่ กว่ำงำนถูบำ้ นหรื อทำอำหำรของภรรยำ
หรื อถ้ำเธอประกอบอำชีพก็สำคัญยิง่ กว่ำอำชีพของเธอ
“ใกล้ชิดยิง่ กว่ำบุคคลใด ๆ ” หมำยถึงใกล้ชิดยิง่ กว่ำเพื่อนของสำมีหรื อภรรยำ ยิง่ กว่ำแขกที่มำเยีย่ มและ
ยิง่ กว่ำบุตรของตัวเองอีก กำรล่วงประเวณี มกั จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกคู่สมรสได้บุตรคนแรกแล้ว ทำไมจึง
เป็ นเช่นนั้น ทั้งนี้ อำจเนื่องจำกควำมผิดพลำดของภรรยำ ที่ให้ควำมใกล้ชิดแก่บุตรมำกกว่ำสำมี เธอเอำ
ใจใส่ บุตรมำกเกินไป จนสำมีรู้สึกว่ำ เขำเป็ นคนวงนอกเสี ยแล้ว”
“กำรผูกพันที่ทำให้มีกำรติดสนิทกันอย่ำงแนบแน่นเช่นนี้ เป็ นไปได้เฉพำะในระหว่ำงบุคคล
เพียงสองบุคคลเท่ำนั้น ถ้อยคำของกษัตริ ยด์ ำวิดและกษัตริ ยซ์ ำโลมอน ที่ใช้โจมตีกำรมีเมียน้อย ซึ่ง
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีวำ่ ดังนี้ “เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำย (คนหนึ่ง).....ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ (คนหนึ่ง) (ใน
ภำษำเดิม หรื อภำษำอังกฤษ ทั้งผูช้ ำยและผูห้ ญิง ต่ำงก็เป็ นเอกพจน์)”
“พระธรรมข้อนี้ก็ต่อต้ำนกำรหย่ำด้วย เพรำะกำรหย่ำเป็ นกำรทำให้มีเมียน้อยโดยทำงอ้อม แม้
ผูช้ ำยคนนั้นจะไม่มีภรรยำหลำยคนในขณะเดียวกัน แต่ก็ทำให้มีหลำยคนในเวลำติดต่อกัน”
“ถ้ำเรำจะใช้คำอีกคำหนึ่งในปั จจุบนั นี้ แทนคำว่ำ “ผูกพัน” เรำคงเลือกใช้คำว่ำ “รัก” แต่เป็ นสิ่ ง
ที่น่ำแปลกที่พระคัมภีร์ไม่ใช้คำนี้ “ควำมผูกพัน” หมำยถึงควำมรัก แต่เป็ นควำมรักชนิดพิเศษที่
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เจริ ญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์แล้ว ควำมรักที่ผกู พันกันนี้ เป็ นควำมรักที่สองฝ่ ำยยินยอมเห็นพ้องด้วยกันว่ำ
จะสัตย์ซื่อต่อกันและกัน และต่อบุคคลเดียวเท่ำนั้น จะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเขำคนเดียว ในชีวติ ทุกด้ำน”

การเป็ นเนือ้ หนังเดียวกัน
“วลีน้ ีบรรยำยถึงควำมสัมพันธ์ทำงฝ่ ำยกำยของกำรสมรส”
ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ อำจำรย์ดำนิเอลได้เตือนข้ำพเจ้ำให้ระมัดระวังเกี่ยวกับกำรใช้คำว่ำ “เพศ”
ข้ำพเจ้ำจึงพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้คำนี้
“ควำมสัมพันธ์ทำงฝ่ ำยกำยนี้ มีควำมสำคัญต่อกำรสมรสเท่ำกับควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกฏหมำย
และด้ำนส่ วนตัว กำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงฝ่ ำยกำย ระหว่ำงสำมีภรรยำในกำรสมรสเป็ นพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ เช่นเดียวกับกำรจำกบิดำมำรดำและกำรผูกพันต่อกันและกัน”
“ข้ำพเจ้ำรู ้วำ่ บำงคนรู ้สึกขวยเขินที่จะพูดถึงควำมสัมพันธ์ทำงฝ่ ำยกำยของชีวติ สมรส พวกเรำ
รู ้สึกว่ำ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสกปรก ไม่สุภำพ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำเลย ข้ำพเจ้ำใคร่ จะถำมคน
เหล่ำนี้ ด้วยคำถำมเดียวกับที่อำจำรย์เปำโลถำมคริ สตจักรในเมืองโคริ นธ์ อำจำรย์เปำโลถำมว่ำ “ท่ำนไม่
รู ้หรื อว่ำ ร่ ำงกำยของท่ำนเป็ นพระวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ? ถ้ำเป็ นเช่นนั้นเรำจะต้องพูดถึง
ร่ ำงกำยของเรำ แม้แต่ในโบสถ์ เพรำะไม่มีที่ไหนอีกที่เรำสำมำรถพูดถึงเรื่ องนี้ดว้ ยควำมเคำรพยำเกรง
เท่ำกับเรำพูดกันในโบสถ์”
ที่ประชุมยังคงอยูใ่ นควำมเงียบสงบ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจดีวำ่ นี่ เป็ นควำมคิดที่ยงั ใหม่มำก สำหรับหลำย
คน
“บำงคนอำจพูดว่ำ กำรพูดถึงเรื่ องควำมสัมพันธ์ทำงฝ่ ำยกำยเป็ นกำรขัดต่อธรรมเนียมประเพณี
ของเรำ จำกประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำพบว่ำ คนทัว่ โลกยังรู ้สึกละอำยที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ทั้งนี้คงเนื่ องจำกควำมคิดที่วำ่ สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่เรำควรให้ควำมเคำรพยกย่อง จึงไม่ควรกล่ำวถึงมำกนัก
หรื อไม่ควรจะเอ่ยถึงเลย หรื ออำจเนื่ องจำกควำมคิดที่วำ่ เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสกปรก จึงรู ้สึกละอำยที่จะเอ่ย
ถึง พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่เห็นด้วยกับควำมคิดทั้งสองประกำรนี้ แต่กล่ำวว่ำเรื่ องนี้ เกี่ยวข้องกับพระ
เจ้ำ เรำพูดถึงเรื่ องนี้ได้ และจะต้องพูดถึง”
“แน่นอนทีเดียว กำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน มิได้หมำยเพียงแต่ กำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงฝ่ ำย
กำยเท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรแบ่งปั นส่ วนทุกอย่ำงที่ท้ งั สองคนมี นอกจำกร่ ำงกำยและทรัพย์สินเงินทอง
แล้ว ยังรวมถึง ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมยินดี ควำมทุกข์ ควำมหวัง ควำมกลัว ควำมสำเร็ จและควำม
ล้มเหลว กำรเป็ นเนื้ออันเดียวกันจึงหมำยควำมว่ำคนทั้งสองเป็ นอันเดียวกันทุกประกำร ทั้งกำย ใจและ
วิญญำณ แต่ขณะเดียวกัน ทั้งสองยังคงเป็ นบุคคลสองคนที่แตกต่ำงกัน นี่เป็ นควำมลับลึกของกำรสมรส
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ที่เข้ำใจได้ยำก บำงทีเรำอำจไม่สำมำรถเข้ำใจได้เลย นอกจำกจะประสบด้วยตนเอง ข้ำพเจ้ำมีของที่ระลึก
ชิ้นหนึ่ง ที่พอจะใช้ในกำรอธิ บำยควำมหมำยซึ่ งกล่ำวมำแล้วนี้ได้”
ข้ำพเจ้ำล้วงลงไปในกระเป๋ ำใส่ เอกสำร หยิบไม้แกะสลักซึ่งเป็ นรู ปศีรษะของคนสองคน ศีรษะ
หนึ่งเป็ นศีรษะผูช้ ำย อีกศีรษะหนึ่งเป็ นศีรษะผูห้ ญิง มีห่วงไม้เชื่อมศีรษะทั้งสองนี้ เข้ำด้วยกัน ข้ำพเจ้ำชู
ไม้สลักศีรษะคนขึ้น และพูดว่ำ “นี่เป็ นสัญลักษณ์ของกำรสมรส ซึ่ งคริ สตจักรในลิเบอเรี ย มอบให้คู่บ่ำว
สำว เพื่อเตือนเขำทั้งสองให้ระลึกถึงคำมัน่ สัญญำที่ให้ต่อกันหำกท่ำนมองดูของชิ้นนี้ อย่ำงใกล้ชิด จะ
เห็นว่ำ ห่วงแต่ละห่วงไม่มีรอยต่อกัน แกะสลักจำกไม้ชิ้นเดียวกัน ซึ่ งให้ควำมหมำยแก่เรำว่ำ “ในที่ซ่ ึง
พระเจ้ำผูกพันกันนั้น ย่อมไม่มีรอยต่อ”
“สัญลักษณ์จำกสิ่ งแกะสลักนี้ สำแดงถึงควำมลับลึกแห่งชีวติ สมรสได้ชดั เจนที่สุด ทั้งสอง
กลำยเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกประกำร หรื อเนื้ออันเดียวกันจำกไม้ชิ้นเดียวกัน และทั้งสองก็ยงั คงเป็ น
บุคคลสองคน”
ข้ำพเจ้ำส่ งไม้สลักนั้นให้แก่คนที่นงั่ แถวหน้ำดู และพวกเขำก็ส่งต่อ ๆ กันไป ข้ำพเจ้ำเดินไปยัง
กระดำนดำแผ่นใหญ่ ซึ่ งอำจำรย์ดำนิ เอลตั้งไว้ทำงด้ำนตรงกันข้ำมกับธรรมำสน์ แล้วหยิบชอล์คขึ้นมำ
แท่งหนึ่ง
“เรำมำถึงตอนสำคัญที่สุดของคำสอนในพระธรรมข้อนี้ เรำได้ศึกษำมำแล้วว่ำ พระธรรมข้อนี้
แบ่งได้เป็ นสำมส่ วน คือ กำรจำก กำรผูกพัน และกำรเป็ นเนื้อเดียวกัน ทั้งสำมส่ วนนี้จะแยกออกจำกกัน
ไม่ได้ ถ้ำขำดส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง กำรสมรสก็ไม่สมบูรณ์ ผูท้ ี่ยอมจำกโดยไม่กลัวผลที่จะติดตำมมำ ผูท้ ี่ยอม
ผูกพันต่อกันและกัน โดยเฉพำะเท่ำนั้น จึงจะเป็ นเนื้ อเดียวกันได้อย่ำงแท้จริ ง ทั้งสำมส่ วนนี้ มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกันและกันเหมือนมุมสำมมุมของรู ปสำมเหลี่ยม”
ข้ำพเจ้ำเขียนรู ปสำมเหลี่ยมรู ปใหญ่บนกระดำนดำดังภำพที่
แสดงไว้ “ที่มุมข้ำงบน เรำอำจจะเขียน “ส่ วนที่เกี่ยวกับสำธำรณชนและ
กฏหมำย” หรื อเขียนง่ำย ๆ ว่ำ “พิธีสมรส” มุมทำงด้ำนซ้ำย” เรำอำจ
เขียน “ควำมรัก” หรื อ “ควำมซื่อสัตย์” มุมทำงด้ำนขวำเรำอำจเขียนว่ำ
“เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงกำย”
หรื อให้ง่ำยเข้ำเรำเขียนคำว่ำ
“เพศสัมพันธ์” ก็ได้
เป็ นครั้งแรกที่ขำ้ พเจ้ำกล้ำใช้คำว่ำ “เพศ” เพรำะขณะนี้ ที่ประชุมเปิ ดใจรับฟังทุกอย่ำงที่ขำ้ พเจ้ำ
จะพูด ข้ำพเจ้ำชี้ไปยังสำมเหลี่ยม แล้วพูดต่อไปว่ำ
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“หำกท่ำนจะทำกำรสมรสกันอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนจะต้องมีสำมสิ่ งนี้ ส่ วนเยำวชนที่ยงั ไม่แต่งงำน
นั้น นี่เป็ นเป้ ำที่ท่ำนจะต้องนึ กถึง รู ปสำมเหลี่ยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกขำดมุมหนึ่งมุมใดฉันใด กำรสมรส
ที่แท้จริ งก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกขำดส่ วนใดส่ วนหนึ่งในสำมส่ วนนี้ ฉันนั้น”

บุตร
“ข้ำพเจ้ำอยำกจะชี้ให้ท่ำนเห็นควำมจริ งที่สำคัญมำกอีกประกำรหนึ่งจำกพระธรรมข้อนี้ คือ
หลังจำกคำว่ำ “เนื้ อเดียวกัน” พระธรรมข้อนี้ก็จบบริ บูรณ์ ข้ำพเจ้ำจะอ่ำนให้ท่ำนฟังอีกครั้งหนึ่ง”
ข้ำพเจ้ำเดินกลับมำยังธรรมำสน์ แล้วอ่ำนพระธรรมข้อนี้ “เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงจำกบิดำ
มำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน” แล้วข้ำพเจ้ำก็เน้นเสี ยงดัง
ว่ำ “จบ”
เมื่อหยุดครู่ หนึ่ง ข้ำพเจ้ำก็พดู ต่อไปว่ำ “พระธรรมที่เกี่ยวกับกำรสมรสข้อนี้ ได้รับกำรอ้ำงอิงถึง
สี่ ครั้งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่ไม่มีสักครั้งเดียวที่กล่ำวถึงบุตร โปรดอย่ำเข้ำใจผิด บุตรเป็ นพระพร
จำกพระเจ้ำ พระคัมภีร์ย้ำถึงเรื่ องนี้ หลำยครั้ง ข้ำพเจ้ำเองมีบุตรห้ำคน และข้ำพเจ้ำขอบพระคุณพระเจ้ำ
สำหรับบุตรทุกคน”
“บุตรเป็ นพระพรของชีวิตสมรส แต่เป็ นพระพรที่เพิ่มเติมภำยหลังจำกกำรสมรส เมื่อพระเจ้ำได้
ทรงสร้ำงอำดำมและเอวำ พระองค์ทรงอวยพรเขำ แล้วจึงตรัสว่ำ “จงมีลูกดกทวีมำกขึ้น” (ปฐมกำล
1:28) เรำจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกต้นฉบับซึ่ งเป็ นภำษำฮีบรู วำ่ พระเจ้ำทรงให้คำสั่งนี้ หลังจำกที่ได้ทรง
อวยพรแล้ว”
“เพรำะฉะนั้น เมื่อพระคัมภีร์กล่ำวถึงองค์ประกอบสำคัญของกำรสมรสจึงมิได้กล่ำวถึงบุตร
กำรจำก กำรผูกพันและกำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน เป็ นองค์ประกอบที่เพียงพอแล้วนัน่ หมำยควำมว่ำ บุตรมิได้
ทำให้กำรสมรสเป็ นกำรสมรสอย่ำงสมบูรณ์คู่สมรสที่ไม่มีบุตร
ก็ยงั คงเป็ นคู่สมรสที่สมบูรณ์แบบ
นัน่ เอง กำรเป็ นหมัน จึงมิใช่เหตุที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะอ้ำงอิงเพื่อหย่ำร้ำงกันได้ ท่ำนจะพูดไม่ได้วำ่ สตรี น้ ีมิได้
กำเนิดบุตรให้แก่ฉนั แม้แต่คนเดียว ฉะนั้นฉันยังไม่ได้แต่งงำนกับเธออย่ำงแท้จริ ง แล้วท่ำนก็ทิง้ เธอเสี ย
กำรไม่มีบุตร มิใช่เหตุผลที่ท่ำนสำมำรถจะอ้ำงเพื่อทำลำยกำรผูกพัน หรื อเพื่อตั้งแง่สงสัยเกี่ยวกับควำม
ถูกต้องของกำรสมรส”
เวลำสำหรับกำรบรรยำยจวนจะหมดแล้ว แต่ขำ้ พเจ้ำอยำกจะอธิ บำยเรื่ องนี้เพิ่มเติม จึงถำม
อำจำรย์ดำนิเอลว่ำ ข้ำพเจ้ำจะพูดต่อไปสักสิ บนำทีได้หรื อไม่ เขำตอบว่ำ “พวกเขำกำลังสนใจมำก
อำจำรย์จะพูดต่อไปนำนสักเท่ำใดก็ได้”
ข้ำพเจ้ำจึงบรรยำยต่อไป
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“สวนครัว” หรือ “สามเหลีย่ ม”
“มีทศั นะเกี่ยวกับกำรสมรสอีกแบบหนึ่ง ซึ่ งขัดแย้งกับทัศนะในพระคัมภีร์ ตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้
สำธยำยไปแล้วทัศนะนี้กำลังแพร่ ไปอย่ำงกว้ำงขวำงในหลำยส่ วนของโลก ข้ำพเจ้ำอยำกเรี ยกทัศนะของ
กำรสมรสชนิดนี้ วำ่ “ทัศนะสวนครัว”
“ทัศนะนี้เปรี ยบผูช้ ำยเหมือนผูห้ ว่ำนเมล็ดพืช ผูห้ ญิงเหมือนดินในสวนครัว ผูช้ ำยหว่ำน “พันธุ์”
ของเขำในผูห้ ญิง ผูห้ ญิงเป็ นผูบ้ ำรุ งเลี้ยงพันธุ์น้ นั เหมือนดินที่บำรุ งเลี้ยงเมล็ดข้ำว ต้นพืชงอกจำกเมล็ด
ฉันใด บุตรก็เติบโตจำกพันธุ์ ของผูช้ ำยฉันนั้น บุตรที่กำเนิดมำจึงเป็ นบุตรของผูช้ ำยซึ่ งจะสื บเชื้อสำย
ของผูช้ ำย”
“ทัศนะนี้ มำจำกคนในประเทศจีน ซึ่ งรู ้หลักชีวติ วิทยำอย่ำงไม่ถูกต้อง แต่ก็มีอิทธิ พลต่อ
ควำมคิดของคนเป็ นอันมำก ซึ่ งข้ำพเจ้ำจะชี้ให้เห็นอย่ำงคร่ ำว ๆ ดังต่อไปนี้ ”
“หนึ่ง ทัศนะนี้ทำให้คนเข้ำใจว่ำ ผูช้ ำยสำคัญกว่ำผูห้ ญิงเหมือนดังเมล็ดพืชสำคัญกว่ำดิน ผูห้ ญิง
จึงอยูใ่ นสภำพที่ดอ้ ยกว่ำผูช้ ำย และเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนผูช้ ำย นี่เป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรเลือกที่รักมัก
ที่ชงั ในระหว่ำงผูช้ ำยกับผูห้ ญิง ทัศนะเช่นนี้ไม่ใช่มีแต่ในเอเซี ยเท่ำนั้น แต่มีในอเมริ กำและยุโรปด้วย”
“สอง บุตรชำยสำคัญกว่ำบุตรหญิง เพรำะบุตรชำยเท่ำนั้นที่สำมำรถสื บตระกูลของครอบครัวได้
ครอบครัวซึ่ งไม่มีบุตรชำยสื บตระกูล ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ถูกถอนออกทั้งต้น แล้วเหี่ ยวแห้งสู ญสลำย
ไป”
“สาม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีกบั ภรรยำ ก็เหมือนกับเจ้ำทรัพย์และทรัพย์สินของเขำ หรื อ
เหมือนกับเจ้ำของสวนกับสวนของเขำ ผูห้ ญิงมีหน้ำที่เชื่ อฟังเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนผูช้ ำยมีสิทธิ เลือกได้
ตำมใจชอบ เขำสำมำรถเลือกสวนที่เขำอยำกจะซื้ อได้ แต่สวนพูดอะไรไม่ได้แม้สักคำเดียว”
“สี่ ตำมทัศนะสวนครัวนี้ กำรสมรสที่ไม่มีบุตร ก็เหมือนกับสวนที่แห้งแล้ง ซึ่ งไม่มีประโยชน์
และไร้ควำมหมำย เมื่อผูห้ ญิงไม่สำมำรถให้กำเนิดบุตร เธอก็ขำดเป้ ำหมำยแห่งชีวติ ”
“ห้ า ทัศนะนี้ นำไปสู่ กำรหย่ำร้ำงและกำรมีเมียน้อย เมื่อสวนของผูช้ ำยไม่เกิดผล เขำก็จะคืนสวน
นั้นให้แก่เจ้ำของเดิมแล้วเรี ยกร้องสิ นสอดจำกบิดำฝ่ ำยหญิงคืน หรื อรักษำสวนนั้นไว้ แล้วหำสวนอื่น ๆ
ที่สำมำรถผลิดอกออกผลได้อีกสักแปลงหรื อสองแปลง ทัศนะของกำรสมรสแบบสวนครัวนี้ จึง
สนับสนุนกำรมีเมียน้อย ทำให้ผหู้ ญิงเป็ นฝ่ ำยเสี ยเปรี ยบเสมอ”
“หก ข้ำพเจ้ำได้เอ่ยถึงสิ นสอดมำแล้ว ประเพณี น้ ีเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับทัศนะของกำรสมรส
แบบสวนครัว เพรำะเหมือนกับใช้เงินซื้ อสวนมำไว้ในครอบครอง”
“เจ็ด ทัศนะนี้ทำให้เรำเข้ำใจว่ำ เหตุใดเมื่อผูห้ ญิงล่วงประเวณี จึงถูกตำหนิมำกกว่ำผูช้ ำย ควำม
จริ งทั้งสองต่ำงมีควำมผิดเท่ำกัน เรำพอจะเปรี ยบผูช้ ำยที่ล่วงประเวณี เหมือนดังชำวสวนที่หว่ำนเมล็ดพืช
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ในสวนของคนอื่น กำรทำเช่นนั้นย่อมเป็ นกำรผิดต่อเจ้ำของสวนนั้น หำกถูกจับได้ เขำคงถูกปรับโทษ
แต่ตำมทัศนะนี้ผหู ้ ว่ำนทำผิดต่อเจ้ำของสวนอื่นเท่ำนั้น มิได้ทำผิดต่อสวนหรื อชีวติ สมรสของตัวเอง”
“แต่ถำ้ ภรรยำเป็ นฝ่ ำยล่วงประเวณี ก็นบั ว่ำ เธอทำสิ่ งที่ชวั่ ร้ำยที่สุดต่อสำมีของเธอ เพรำะเธอ
ยอมให้เมล็ดพืชของคนอื่นตกเข้ำมำในสวนของสำมี อันเป็ นกำรทำลำยควำมมัน่ คงในเชื้อสำยของเขำ
เธอจึงทำผิดต่อชี วติ สมรสมำก”
“สุ ดท้ำย ทัศนะนี้ทำให้ชำยโสดและสำวโสด ไม่คำนึงถึงควำมถูกต้อง ของกำรมีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเพศตรงกันข้ำม ฝ่ ำยหญิงจะคิดว่ำตนยังเป็ นสำวอยู่ หำกยังอยูใ่ นสภำพที่เหมือนสวนที่ไม่มีใคร
ซื้ อไป ทั้ง ๆ ที่สวนนั้นอำจมีเมล็ดพืชแล้ว ส่ วนฝ่ ำยชำย ก็ประพฤติตนเหมือนผูห้ ว่ำนเมล็ดพืชตำมใจ
ชอบ ในสวนที่เขำไม่ได้ซ้ื อ”
เสี ยงฮำเกิดขึ้นในที่ประชุม ข้ำพเจ้ำเห็นมอริ ซ คนที่พำข้ำพเจ้ำมำโบสถ์ ยิม้ ด้วยควำมชอบใจ
และเพื่อนๆ พำกันตบไหล่ของเขำ
“ทัศนะของพระคัมภีร์เกี่ยวกับกำรสมรสขัดแย้งกับทัศนะสวนครัวในทุกด้ำน” ข้ำพเจ้ำอธิบำย
ต่อไป
“เด็กที่คลอดออกมำนั้น กำเนิดจำกคนสองคน คือทั้งสำมีและภรรยำ เพรำะทั้งสองคนเป็ นเนื้อ
เดียวกัน เด็กนั้นจึงเป็ นเชื้ อสำยของทั้งสำมีและภรรยำ พระคัมภีร์มิได้สอนว่ำ ผูห้ ญิงด้อยกว่ำผูช้ ำย แต่
เป็ นเนื้ อคู่ที่มีสิทธิ เท่ำกับสำมีของเธอ ทัศนะสวนครัวทำให้เกิดปั ญหำมีเมียน้อย เพรำะผูห้ ญิงเป็ นเหมือน
ทรัพย์สินเท่ำนั้น ที่ผซู ้ ้ื ออำจซื้ อเพิ่มได้ตำมใจปรำรถนำ แต่พระคัมภีร์ย้ำถึงกำรมีภรรยำเพียงคนเดียว”
“ฉะนั้น เรำต้องเลือกทัศนะของกำรสมรสระหว่ำงทัศนะแบบสวนครัว กับทัศนะแบบ
สำมเหลี่ยม ท่ำนคิดว่ำภรรยำของท่ำนเป็ นสวนครัว หรื อเป็ นคู่ชีวติ ซึ่ งทำให้ท่ำนต้องจำกบิดำมำรดำของ
ท่ำน แล้วมำผูกพันกับเธอ และเป็ นเนื้ อเดียวกัน”
“ข้ำพเจ้ำหยุดนิ ดหนึ่ง แล้วถำมว่ำ “ในทัศนะกำรสมรสแบบสำมเหลี่ยม บุตรควรอยูใ่ นตำแหน่ง
ไหนของสำมเหลี่ยม” หญิงสำวคนหนึ่งเดินมำที่กระดำนดำ แล้วชี้ที่ศูนย์กลำงของสำมเหลี่ยม”
“ถูกแล้ว” ข้ำพเจ้ำตอบ “บุตรของผูท้ ี่ถือทัศนะกำรสมรสแบบสำมเหลี่ยมนี้ ย่อมรับกำรหว่ำน
ล้อมด้วยควำมรัก ควำมสัตย์ซื่อของบิดำมำรดำ และได้รับกำรคุม้ ครองรักษำทำงด้ำนกฏหมำย ทำให้
เจริ ญเติบโตเต็มที่ได้ทุกด้ำน และสำมำรถเผชิญอนำคตได้ดว้ ยควำมมัน่ ใจ”
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บทที่ 3
ขณะที่กำลังร้องเพลงสุ ดท้ำยก่อนปิ ดประชุม ข้ำพเจ้ำรู ้สึกผิดหวังมำก ที่สังเกตเห็นว่ำที่ประชุม
เงียบเชียบอย่ำงผิดปกติ ในระหว่ำงกำรฟังตอนท้ำยของคำบรรยำย ข้ำพเจ้ำอดไม่ได้ที่จะถำมอำจำรย์ดำนิ
เอล ถึงปฏิกิริยำของที่ประชุมว่ำ ทำไมพวกเขำถึงได้เงียบเช่นนั้น
“ถ้ำพวกเขำซำบซึ้ งในคำบรรยำย พวกเขำมักจะเงียบ” อำจำรย์ดำนิเอลอธิบำย
“คุณคิดว่ำ คำบรรยำยทำให้พวกเขำกระเทือนใจหรื อเปล่ำ?”
“ไม่หรอกครับ ถึงพวกเขำจะได้รับควำมกระทบกระเทือนใจก็จะเป็ นไรไป เพรำะนี่ ไม่ใช่คำ
สอนของอำจำรย์เอง ถึงเวลำที่เรำจะต้องออกไปทักทำยผูท้ ี่มำร่ วมประชุมแล้วครับ”
ที่ประชุมเดินออกเป็ นแถวเดียว พวกเขำจับมือข้ำพเจ้ำด้วยมือทั้งสอง ตำมธรรมเนียมของพวก
เขำ มีเรี ยมเป็ นคนสุ ดท้ำยที่จบั มือกับข้ำพเจ้ำ
“หนูขอแนะนำให้ท่ำนรู ้จกั คู่หมั้นของหนู เขำชื่อ ทิโมธี ”
ชำยหนุ่มคนหนึ่งในเครื่ องแบบทหำรก้ำวออกมำทักท้ำยข้ำพเจ้ำ ผิวของเขำค่อนข้ำงดำ แม้จะ
เตี้ยกว่ำมีเรี ยมเล็กน้อยแต่ล่ำสัน แข็งแรง
“ขอบพระคุณครับ สำหรับคำบรรยำยของอำจำรย์ ผมอยำกจะคุยกับอำจำรย์ครับ”
ข้ำพเจ้ำเดินกับมีเรี ยมและทิโมธี ไปยังรถของมอริ ซ
“คุณคิดว่ำ คำบรรยำยเป็ นอย่ำงไรบ้ำง” ข้ำพเจ้ำถำมมีเรี ยม
“หนูเข้ำใจดีค่ะ หนูคิดว่ำ ทิโมธี และหนูมีปัญหำเกี่ยวกับมุมทำงด้ำนซ้ำย คือมุมที่กล่ำวถึงกำร
ผูกพันกัน เรำไม่รู้วำ่ ควำมผูกพันของเรำแน่นแฟ้ นพอที่จะให้เรำจำกบิดำมำรดำหรื อไม่?”
“ผมจะพูดกับทิโมธี ในเรื่ องนี้ ” ข้ำพเจ้ำตอบ มีเรี ยมรู้สึกพอใจมำก
ทิโมธี และข้ำพเจ้ำเข้ำไปในรถของมอริ ซ ในระหว่ำงทำง ข้ำพเจ้ำกล่ำวกับมอริ ซด้วยใบหน้ำที่
ยิม้ แย้มว่ำ
“เป็ นไงครับ ผูห้ ว่ำนที่ไม่มีสวน”
“ผมคิดหนักมำกทีเดียวครับ” เขำพูด “แม่หม้ำยก็เปรี ยบเหมือนทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้ำทรัพย์ ด้วย
เหตุน้ ี ผมจึงรู ้สึกเสมอว่ำ ผมต้องเลี้ยงดูคุณแม่ที่เป็ นหม้ำยของผม ทำให้ผมไม่สำมำรถจำกท่ำน และ
ผูกพันกับผูใ้ ดได้ตรำบเท่ำบัดนี้”
“และคุณไม่มีบิดำที่จะซื้ อสวนให้คุณด้วย”
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“ครับ ผมต้องทำงำนหำเงินเพื่อกำรศึกษำ และในเวลำเดียวกันต้องเลี้ยงดูคุณแม่ ผมรู ้สึกว่ำ ผม
ยังต้องเลี้ยงดูท่ำนต่อไป ถ้ำอำจำรย์บอกว่ำ เงื่อนไขประกำรแรกของกำรสมรส คือ กำรจำกบิดำมำรดำ
ของตน ผมคงไม่มีโอกำสที่จะได้แต่งงำน”
“ผมได้บอกว่ำ ในกำรจำกนั้น มิได้หมำยควำมว่ำ เรำจะทิง้ ทุกอย่ำงไว้อย่ำงคำรำคำซัง”
“ผมเข้ำใจครับ ถ้ำผมแต่งงำน ผมจะต้องรับคุณแม่มำอยูท่ ี่บำ้ นของผม แต่ผมจะจำกคุณแม่และ
ขณะเดียวกันให้ท่ำนอยูก่ บั ผมได้อย่ำงไรครับ”
“ถ้ำคุณอยูท่ ี่บำ้ นเดิม และภรรยำของคุณต้องมำอยูก่ บั คุณที่บำ้ นของคุณแม่ของคุณ ก็มกั จะมี
ปั ญหำ แต่ถำ้ คุณย้ำยออกก่อน และสร้ำงครอบครัวของคุณเอง ซึ่ งนับว่ำได้จำกอย่ำงแท้จริ ง แล้วค่อยรับ
คุณแม่มำอยูก่ บั ครอบครัวของคุณด้วย ก็จะมีเรื่ องขัดแย้งน้อยลงมำก”
เรำหยุดที่หน้ำโรงแรม
“ถ้ำเช่นนั้น” มอริ ซพูด ขณะที่ทิโมธีและข้ำพเจ้ำลงจำกรถ “สิ่ งที่ผมต้องกำร ก็คือผูห้ ญิงสักคน
หนึ่งเท่ำนั้น”
“อ้ำว ผมคิดว่ำคุณมีแล้ว”
“คนที่ผมคุยด้วยทุกวัน ระหว่ำงป้ ำยรถเมลล์สองป้ ำยหรื อครับ ผมไม่แน่ใจเสี ยแล้ว หลังจำกฟัง
คำบรรยำยของอำจำรย์ ผมไม่แน่ใจว่ำ ผมจะเป็ นเนื้อเดียวกับเธอ หรื อแบ่งสันปั นส่ วนทุกอย่ำงกับเธอได้
หรื อไม่”
“ถ้ำคุณอำยุมำกกว่ำเธอถึงสิ บแปดปี เธอน่ำจะเป็ นลูกสำวของคุณมำกกว่ำ และคุณคงปฏิบตั ิต่อ
เธอแบบนั้น แล้วเธอก็จะเป็ น “สวน” ที่อ่อนน้อมเชื่ อฟังคุณ แทนที่จะเป็ นคู่ชีวติ ”
มอริ ซหัวเรำะ “ผมคิดว่ำ คงเนื่องจำกเหตุน้ ีกระมังครับ ที่ชำยอำฟริ กนั ชอบแต่งงำนกับหญิงสำว
ที่อำยุนอ้ ยกว่ำตนมำก เพื่อจะได้ “สวน” ที่เชื่อฟัง แต่ปัญหำคืออย่ำงนี้ครับอำจำรย์ผมไม่รู้จะติดต่อกับ
ผูห้ ญิงในทำงที่ถูกต้อง หรื อคุยกับเธอได้อย่ำงไร”
“เรำจะคุยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในวันพรุ่ งนี้ คุณจะมำรับผมอีกหรื อเปล่ำครับ พำคุณแม่ของคุณมำด้วย
ซิครับ”
“คุณแม่ของผมหรื อครับ ท่ำนอำยุกว่ำหกสิ บแล้ว คงไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่ องเพศและควำมรัก
ดอกครับ”
“พำท่ำนมำด้วยก็แล้วกัน”
เขำขับรถออกจำกที่นนั่ ไป ข้ำพเจ้ำไปยังห้องพักพร้อมกับทิโมธี แล้วเรำก็นงั่ คุยกัน
“มีเรี ยมคุยกับผมที่สนำมบินตอนบ่ำยวันนี้ ” ข้ำพเจ้ำเริ่ มต้น
“ผมทรำบแล้วครับ อำจำรย์คิดว่ำ เธอน่ำรักไหมครับ”
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“น่ำรักมำก และสวยมำกด้วย”
“อำจำรย์คิดว่ำ ผมควรจะแต่งงำนกับเธอดีไหมครับ”
“คุณคิดว่ำ เธอจะยอมแต่งงำนกับคุณหรื อ”
“นัน่ ซิ ครับ ผมรู ้วำ่ เธอไม่แน่ใจว่ำเรำทั้งสองคู่ควรกันหรื อไม่”
“เธอบอกคุณหรื อเปล่ำว่ำ ทำไมเธอจึงลังเลใจ”
“เปล่ำครับ เรำคุยกันน้อยมำก แต่ผมจะพอจะเดำได้ ผมเตี้ยกว่ำเธอถึงครึ่ งนิ้ว และดำกว่ำเธอ
มำกด้วย”
“กำรดำกว่ำเป็ นข้อเสี ยด้วยหรื อครับ?”
“ใช่ครับ เรำคิดว่ำ คนที่ผวิ ขำวกว่ำย่อมน่ำดูกว่ำ”
“แต่มีเรี ยมมิได้เอ่ยถึงเรื่ องนี้ ”
“แล้วเธอพูดอะไรละครับ”
“ผมอยำกให้คุณถำมเธอโดยตรง”
“แต่อำจำรย์ครับ เรำไม่กล้ำคุยเกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้หรอก ผมคิดว่ำมีเรี ยมอยำกให้อำจำรย์บอก
ผม จึงได้นดั แนะให้เรำพบกัน”
“ผมรู ้ แต่ให้เธอบอกคุณเองจะดีกว่ำ เพรำะกำรกระทำเช่นนี้ จะช่วยให้คุณเรี ยนรู ้สิ่งหนึ่งที่กำร
สมรสจะขำดเสี ยมิได้คือ กำรเปิ ดเผยซึ่ งกันและกัน”
เขำนิ่งเงียบ
“คุณอำยุเท่ำไรแล้ว”
“ยีส่ ิ บสองครับ”
“คุณรู ้หรื อเปล่ำว่ำมีเรี ยมอำยุเท่ำไรแล้ว”
“ไม่รู้ครับ เธอไม่เคยบอกผม”
“เธอได้เงินเดือน เดือนละเท่ำไร?”
“ไม่เคยถำมเธอเลย ผมออกจำกโรงเรี ยนเมื่อผมจบ ม.ศ. 1 แล้วผมก็เข้ำรับรำชกำรทหำร”
“ตอนนี้คุณมีโครงกำรอะไรบ้ำงครับ”
“โครงกำรหรื อครับ ท่ำนหมำยควำมว่ำอะไร”
“ตัวอย่ำงเช่น คุณปรำรถนำจะเป็ นหรื อจะได้อะไร คุณหวังอะไรบ้ำงเกี่ยวกับอนำคต”
“ไม่ได้หวังอะไรพิเศษหรอกครับ บำงทีอีกสองสำมปี ผมอำจจะได้สิบเอก ผมไม่รู้จะพูดอะไร
มำกกว่ำนั้นครับ”
“แต่คุณทิโมธี มีเรี ยมเรี ยนจบ ม.ศ. 5 เธอได้เงินเดือนมำกกว่ำคุณ และยังมีอำยุมำกกว่ำหนึ่งปี ”
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“อย่ำงนั้นหรื อครับ” เขำพูดอย่ำงใช้ควำมคิด “สิ่ งเหล่ำนี้จะเป็ นอุปสรรคขัดขวำงกำรสมรสไหม
ครับ”
“โดยปกติ ไม่เป็ นอุปสรรค มีสิ่งอื่น ๆ ที่อำจเป็ นอุปสรรคมำกกว่ำนี้”
“ท่ำนคิดว่ำ เรำจะสมหวังในกำรสมรสของเรำไหมครับ”
“อำจจะสมหวังได้ครับ แต่ไม่ง่ำยนัก คุณจะต้องมีควำมเพียรพยำยำมมำก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่ำคุณ
ทั้งสองจะรักกันมำกเพียงพอที่จะทุ่มเททั้งกำลังกำยและกำลังใจหรื อไม่”
“แต่ผมรักเธอมำกครับอำจำรย์ ” ทิโมธีเน้น “ถ้ำผมไม่ได้แต่งงำนกับเธอ ผมไม่รู้วำ่ ผมควรจะทำ
อย่ำงไร”
“ฆ่ำตัวตำยหรื อ?”
“ผมเคยบอกเธอย่ำงนั้น”
“นี่เป็ นควำมผิดพลำดอย่ำงร้ำยแรงประกำรหนึ่งของคุณทิโมธี ควำมคิดเช่นนั้นทำให้ผมสงสัย
ว่ำคุณรักเธออย่ำงแท้จริ งหรื อไม่”
“ทำไมครับ”
“เพรำะคุณพยำยำมบังคับขู่เข็ญเธอ ควำมรักย่อมไม่มีกำรบังคับอีกฝ่ ำยหนึ่ง ควำมรักที่แท้จริ ง
จะยอมให้อีกฝ่ ำยหนึ่งมีอิสรำภำพอย่ำงเต็มที่ แม้แต่อิสรภำพในกำรปฏิเสธว่ำ “ไม่” หำกเธอแต่งกับคุณ
เพื่อป้ องกันไม่ให้คุณฆ่ำตัวตำย เธอมิได้แต่งเพรำะควำมรัก แต่เพรำะควำมกลัว”
“แต่ผมจะทำอย่ำงไรละครับ เพื่อทำให้เธอรักผม”
“แสดงควำมรักของคุณให้เธอเห็นซิ ครับ มิใช่โดยกำรขู่ แต่โดยกำรเพียรพยำยำมทำอะไรบ้ำง”
“ทำอะไรคับ” ทิโมธี รู้สึกกังวลใจ
“ทำกำรปรับปรุ งตัวของคุณเอง”
เขำมองข้ำพเจ้ำอย่ำงไม่เข้ำใจ
“คุณทิโมธี สิ่ งทีทำให้ผมเป็ นห่วงคุณ มำกกว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงอำยุและกำรศึกษำของคุณ
คือ กำรขำดควำมมุมำนะของคุณ ผมเชื่อว่ำ มีเรี ยมอยำกจะเห็นอนำคตของเธอสุ กใสกว่ำนี้ แต่คุณ
เพียงแต่บอกว่ำ บำงทีคุณจะได้เป็ นสิ บเอก อำจจะได้เป็ น และอำจจะไม่ได้เป็ น คุณไม่มีควำมมุมำนะ สิ่ ง
นี้จะก่อให้เกิดควำมลำบำกแก่คุณ หำกคุณแต่งงำนกับมีเรี ยม”
“ผมเปลี่ยนควำมสู ง อำยุ และกำรศึกษำที่ผำ่ นมำไม่ได้นี่ครับ”
“แต่คุณสำมำรถเปลี่ยนควำมมุมำนะของคุณได้ เปลี่ยนสิ่ งที่คุณเปลี่ยนได้ไงครับ กำรกระทำ
เช่นนี้จะแสดงให้มีเรี ยมเห็นชัดกว่ำวิธีอื่นใดว่ำ คุณรักเธอมำกสักเพียงใด”
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“ทิโมธี นิ่งอึ้ง ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ เขำคงได้ขอ้ คิดมำกพอที่จะกลับไปตรึ กตรองเกี่ยวกับตัวเอง เขำจำก
ไปด้วยใบหน้ำที่หมองคล้ ำ เขำคงไม่นึกมำก่อนว่ำ กำรคุยของเรำจะลงเอยในลักษณะเช่นนี้ เมื่อเขำจำก
ไปแล้ว ข้ำพเจ้ำนอนลงเพื่อพักผ่อนสักครู่ หนึ่ง เพรำะเหน็ดเหนื่อยมำตลอดวัน ข้ำพเจ้ำเกือบจะหลับไป
โดยมิได้ผลัดเปลี่ยนเสื้ อผ้ำ แต่กริ่ งโทรศัพท์ปลุกข้ำพเจ้ำให้ตื่นขึ้น”
“ดิฉนั เป็ นผูห้ ญิงที่โทร มำหำท่ำน เมื่อตอนบ่ำยวันนี้ค่ะ”
“ยินดีมำกครับ ที่คุณโทร มำอีก ผมลืมถำมชื่อและที่อยูข่ องคุณเมื่อตอนบ่ำย”
“ดิฉนั ไม่อยำกให้ท่ำนรู ้ชื่อและที่อยูข่ องดิฉนั ค่ะ เพรำะไม่อยำกให้สำมีของดิฉนั รู ้วำ่ ดิฉนั ได้คุย
กับท่ำน”
“ตอนนี้คุณโทร จำกที่ไหนครับ”
“จำกบ้ำนค่ะ สำมีของดิฉนั เพิ่งออกไปดื่มเบียร์ เมื่อเขำกลับ ดิฉนั ก็ตอ้ งรี บวำงหูโทรศัพท์ทนั ที”
“อย่ำงนั้นหรื อครับ”
“ดิฉนั ฟังคำบรรยำยของท่ำนคืนนี้ดว้ ยค่ะ ดิฉนั หนี ออกจำกโรงเรี ยน แต่กลับไปก่อนโรงเรี ยน
เลิก สำมีของดิฉนั จึงไม่รู้วำ่ ดิฉนั ไปโบสถ์”
“คุณคิดว่ำคำบรรยำยของผมเป็ นอย่ำงไรบ้ำงครับ”
“น่ำสนใจมำกค่ะ เพียงแต่ไม่ชอบรู ปสำมเหลี่ยมของท่ำนเท่ำนั้น”
“คุณไม่ชอบหรื อครับ มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับสำมเหลี่ยมนั้นละครับ”
“คงไม่มีค่ะ ดิฉนั เพียงแต่ไม่ชอบมัน เพรำะมีมุมเหลี่ยม และปลำยมำกเกินไป มันแทงใจค่ะ
ชีวติ สมรสแบบนี้ เต็มไปด้วยควำมพิถีพิถนั พวกเส้นตรงมุมเหลี่ยม จะต้องปะติดปะต่อให้เข้ำกันพอดี
มองดูแล้วน่ำอึดอัดใจ และไม่มีชีวติ ชีวำเลย”
“ขอบคุณครับ”
“เมื่อดิฉนั คิดถึงกำรสมรส ดิฉนั คิดถึงสิ่ งที่กลม รำบเรี ยบ และนิ่มนวล สิ่ งที่เรำอำจสวมได้
เหมือนเสื้ อคลุมกันหนำวซึ่ งให้ควำมอบอุ่น”
“บำงที ผมควรจะวำดรู ปวงกลมวงหนึ่ง แบ่งออกเป็ นสำมส่ วน ด้วยเส้นรัศมีสำมเส้น”
“ดิฉนั คิดถึงอย่ำงอื่นที่ดีกว่ำนั้น เมื่อดิฉนั มองดูรูปสำมเหลี่ยม ที่ท่ำนวำดบนกระดำนดำ ดิฉนั
รู ้สึกว่ำ มันคล้ำยกับเต๊นท์”
“เต๊นท์ หรื อครับ”
“ค่ะเต๊นท์ เต๊นท์จะต้องมีหลักอย่ำงน้อยสำมหลัก ถึงจะตั้งอยูไ่ ด้ เมื่อเข้ำไปในเต็นท์ เรำรู ้สึกว่ำ
ได้รับกำรกำบัง และพิทกั ษ์รักษำให้พน้ ภัยจำกลมพำยุ เมื่อฝนตก บรรยำกำศในนั้นชวนให้เคลิ้มฝัน นี่
เป็ นภำพที่ดิฉนั อยำกจะคิดเกี่ยวกับกำรสมรส”
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“ข้ำพเจ้ำไม่เคยคิดเช่นนั้นมำก่อน “คุณรู ้สึกเช่นนั้นในบ้ำนของคุณไหมครับ” ข้ำพเจ้ำถำม”
“ไม่ค่ะ เต๊นท์ของดิฉนั ไม่เรี ยบร้อย ยังขำดมุมข้ำงบน ที่ท่ำนเรี ยกว่ำ มุมของกำรจำก ซึ่ งหมำยถึง
พิธีแต่งงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย ต่อหน้ำสำธำรณชน”
“ถ้ำขำดส่ วนบน ฝนก็สำดเข้ำไปในเต๊นท์ของคุณซิ ครับ”
“ใช่ค่ะ อำจำรย์ ตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเสี ยด้วย มันไม่น่ำอยูเ่ ลยค่ะ ใครจะช่วยซ่อมแซมให้ดิฉนั
ได้ละคะ”
เธออดที่จะสะอื้นออกมำไม่ได้
“ผมอยำกลองดูครับ ถ้ำคุณจะให้ผมช่วย”
“ดิฉนั ได้จำกคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ แต่ดิฉนั ยังมิได้สมรสอย่ำงเปิ ดเผย และถูกต้องตำมกฏหมำย”
“กำรจำกของคุณแตกต่ำงจำก กำรจำกที่พระคัมภีร์กล่ำวถึง เพรำะมิได้เกิดจำกควำมสมัครใจ
และควำมยินยอมของบิดำมำรดำ กำรจำกที่เป็ นไปตำมคำสอนในพระคัมภีร์จะผูกมัดคุณและบิดำมำรดำ
ของคุณให้ใกล้ชิดยิง่ ขึ้นในบั้นปลำย แต่คุณจำกท่ำนทั้งสองด้วยควำมชิงชัง และเดี๋ยวนี้ ท่ำนทั้งสองก็ละ
ทิ้งคุณให้เผชิญชี วติ ด้วยตนเอง”
“แต่ทำไมสำมีของดิฉนั จึงไม่ยอมปิ ดส่ วนบนของเต๊นท์ละคะ”
“บำงที อำจเป็ นเพรำะเขำรู ้วำ่ คุณกลับไปหำคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่ได้”
“แต่อย่ำงน้อยที่สุด เขำก็มิได้ปฏิบตั ิต่อดิฉนั เหมือนสวนแปลงหนึ่งของเขำ”
“ทำไมคุณจึงเชื่อมัน่ อย่ำงนั้น”
“เพรำะเขำไม่อยำกได้บุตรค่ะ”
“บำงทีเขำไม่ตอ้ งกำรให้คุณอยูใ่ นฐำนะสวนครัวของเขำ แต่ให้อยูใ่ นฐำนะสวนดอกไม้ ที่จะให้
ควำมบันเทิงแก่เขำในยำมว่ำงเท่ำนั้น”
“แต่เขำมิได้ซ้ื อดิฉนั ตำมประเพณี ด้วยสิ นสอดทองหมั้น”
“แต่เขำก็จ่ำยค่ำเล่ำเรี ยนให้คุณ”
“ท่ำนคิดว่ำ นี่ อำจเป็ นสิ นสอดอีกแบบหนึ่ง ที่ทำให้ดิฉนั ต้องอยูภ่ ำยใต้อำนำจของเขำไหมคะ”
“ผมไม่แน่ใจ จนกว่ำผมจะได้คุยกับเขำ แต่อำจเป็ นไปได้”
“แต่ดิฉนั รักเขำนี่ค่ะ”
“ผมรู้ครับ เพรำะถ้ำไม่เช่นนั้น คุณคงจะไม่โทร มำหำผม”
“และเขำก็รักดิฉนั ด้วย จึงได้เสี ยค่ำเล่ำเรี ยนให้ดิฉนั ”
“ผมหวังเหลือเกินว่ำ คุณจะเข้ำใจถูกต้อง แต่ทำไมเขำไม่ปิดส่ วนบนของกระโจม และแต่งงำน
กับคุณอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำยละครับ”
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เธอส่ งเสี ยงสะอึกสะอื้นมำตำมสำยอีก
“นี่คุณ คุณบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ผมรู ้ไม่ได้หรื อครับ เพื่อผมจะโทรศัพท์ไปหำเขำได้”
“ไม่ได้อย่ำงเด็ดขำดคะ เขำกำลังมำค่ะ” เธอวำงหูโทรศัพท์ทนั ที
เต๊นท์.....เธอเป็ นหญิงสำวที่เฉียบแหลมมำก ที่มองเห็นชีวติ สมรสเหมือนเต๊นท์ ข้ำพเจ้ำเปิ ด
ศัพท์สัมพันธ์ของพระคัมภีร์ ค้นหำคำว่ำ กระโจมหรื อเต๊นท์ มีขอ้ พระธรรมมำกกว่ำร้อยข้อที่มีคำว่ำ
“เต๊นท์” ข้ำพเจ้ำเปิ ดอ่ำนจำกพระคัมภีร์สองสำมตอน แล้วมำถึงพระธรรมเยเรมีย ์ 10:20 ซึ่ งกล่ำวว่ำ
“เต๊นท์ของข้ำพเจ้ำก็ถูกทำลำย
และเชือกของข้ำพเจ้ำก็ขำดสิ้ น
ลูก ๆ ของข้ำพเจ้ำจำกข้ำพเจ้ำไปหมด
และไม่มีเขำอีกแล้ว
ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่จะกำงเต๊นท์ให้ขำ้ พเจ้ำอีก
และแขวนม่ำนของข้ำพเจ้ำให้”
นี่เป็ นข้อพระธรรมที่เหมำะสำหรับเธอมำก ข้ำพเจ้ำคิด “ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่จะกำงเต็นท์ให้
ข้ำพเจ้ำอีก” น่ำเสี ยดำยที่ขำ้ พเจ้ำไม่รู้ชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของเธอ สิ่ งเดียวเท่ำนั้นที่จะทำให้ได้ใน
ขณะนั้นคือ ช่วยเธอด้วยกำรอธิ ษฐำน
ควรแก่เวลำที่จะนอนแล้ว ขณะที่ขำ้ พเจ้ำหยิบชุดนอนออกจำกระเป๋ ำ บัตรใบหนึ่งตกลงมำยัง
มือของข้ำพเจ้ำ ในบัตรมีขอ้ ควำมซึ่ งภรรยำของข้ำพเจ้ำเขียนไว้วำ่ “รักและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพี่
เสมอ จำกเดน อินกริ ด”
“เต๊นท์ของข้ำพเจ้ำ” ข้ำพเจ้ำคิด “เต๊นท์ของข้ำพเจ้ำ” แล้วก็หลับไป
วันรุ่ งขึ้น ข้ำพเจ้ำตื่นค่อนข้ำงเช้ำ หลังจำกรับประทำนอำหำรที่ห้องอำหำรของโรงแรมไม่นำน
อำจำรย์ดำนิเอลก็มำหำที่หอ้ งพัก เขำได้ยนิ คำวิพำกษ์วจิ ำรณ์เกี่ยวกับคำบรรยำยของข้ำพเจ้ำ
“ผูฟ้ ังรู ้สึกอย่ำงไรครับ”
“ดี....ดีมำกครับ ผูฟ้ ังที่มีอำยุมำกที่สุดคนหนึ่งพูดกับผมว่ำ “ตอนแรกเมื่อผมได้ยนิ ว่ำเขำจะพูด
เกี่ยวกับกำรสมรสในโบสถ์ ผมคิดว่ำ เขำจะต้องเป็ นคนชัว่ แน่ ๆ แต่เดี๋ยวนี้ ผมเข้ำใจแล้วว่ำกำรสมรส มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำด้วย”
“ถ้ำผมทำให้ผฟู ้ ังเข้ำใจข้อนี้ได้ ก็นบั ว่ำวิเศษมำกแล้ว”
“กำรจำกเป็ นปั ญหำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของเรำ” ดำนิเอลระบำยควำมรู้สึกของเขำ “เด็ก ๆ ของ
เรำมักจะ “จำก” โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกพ่อแม่หรื อไม่จำกเลย กำรสมรสทั้งสองกรณี น้ ี มัก
นำไปสู่ ปัญหำยุง่ ยำก พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำเรำจะจำกกันและขณะเดียวกันยังเป็ นอันเดียวกันได้อย่ำงไร?”
27

“ผมคิดว่ำ เรำจะอธิ บำยเรื่ องนี้ให้เข้ำใจได้ยำก นอกจำกดูจำกตัวอย่ำงของพระเยซูคริ สต์ ดังที่
อำจำรย์เปำโลกล่ำวไว้ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:31, 32 พระเยซูคริ สต์ทรงจำกพระบิดำของพระองค์
และขณะเดียวกัน ยังเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดำ”
“อำจำรย์อธิ บำยให้พวกเรำเข้ำใจกระจ่ำงกว่ำนี้ได้ไหมครับ”
“ผมจะพยำยำม” ข้ำพเจ้ำพูด “ดำนิเอล ขอถำมหน่อยนะครับ คำบรรยำยตอนไหน ประทับใจ
คุณมำกที่สุดเมื่อคืนนี้ ”
“ตอนที่พูดถึงควำมใกล้ชิดที่สุดต่อกันและกัน ใกล้ชิดยิง่ กว่ำคนใด ๆ และสิ่ งใด ๆ” เขำตอบ
ทันที “สำหรับผม ผมรู้สึกลำบำกใจมำก ที่จะรักษำควำมสมดุ ลย์ระหว่ำงงำนของผมซึ่ งเป็ นศิษยำภิบำล
กับชีวติ สมรสของผม ผมมักไม่มีเวลำเพียงพอสำหรับภรรยำของผม ผมถือว่ำงำนของผมจะต้องมำก่อน
ส่ วนภรรยำมำทีหลัง เธอบ่นว่ำ เธอไม่เคยแน่ใจสักครั้ง ว่ำผมจะกลับมำทำนข้ำวหรื อไม่ นัน่ เป็ นควำม
จริ ง แม้แต่เวลำรับประทำนอำหำร ผมต้องลุกขึ้นสำมสี่ ครั้ง เมื่อแขกมำเยีย่ มหรื อกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น”
“เมื่อเอสเตอร์ พดู ถึงคุณ ผมไม่รู้วำ่ เธอพูดเล่นหรื อพูดจริ ง”
“เธอพูดจริ งครับ
และเธอพูดถูกด้วย
แต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร
นอกจำกนั้น ที่อำจำรย์พดู ถึงกำรใช้เวลำพูดคุยแบ่งรับภำระในใจด้วยกันนั้น ก็ประทับใจผมมำกด้วย เรำ
ไม่ได้ทำสิ่ งเหล่ำนี้เลย”
“กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น ขณะที่เรำยังพูดกันอยู่ เป็ นเสี ยงของผูห้ ญิงอีก”
“คุณ โทร จำกที่ไหนครับ” ข้ำพเจ้ำถำม
“จำกโรงเรี ยนค่ะ ตอนนี้กำลังหยุดพัก”
“คุณพูดกับสำมีของคุณเมื่อคืนนี้ เกี่ยวกับกำรมำพบผมหรื อยัง”
“ยังค่ะ”
“เมื่อคืนนี้ผมพบอะไรบำงอย่ำงที่อยำกจะให้แก่คุณ คุณมีพระคัมภีร์หรื อเปล่ำครับ”
“มีค่ะ ดิฉนั มีเล่มหนึ่ง ได้จำกโรงเรี ยนคริ สเตียนที่หมู่บำ้ นของเรำ เมื่อดิฉนั ยังเรี ยนอยูท่ ี่นนั่ ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น คุณเปิ ดดูพระธรรมเยเรมีย ์ 10:20 นัน่ เป็ นข้อพระธรรมสำหรับคุณ”
“ดิฉนั จะเปิ ดดูค่ะ ลำก่อนนะคะ กระดิ่งดังแล้ว ดิฉนั จะต้องเข้ำห้องเรี ยน ดิฉนั โทร มำทักทำย
ท่ำนเท่ำนั้นค่ะ”
“ข้ำพเจ้ำวำงหูโทรศัพท์ “เป็ นสตรี ลึกลับที่เคย โทร ถึงผมครับ” ข้ำพเจ้ำพูดกับดำนิ เอล “นี่เป็ น
ครั้งที่สำมแล้วที่เธอโทรมำ เธออยูก่ บั ผูช้ ำยคนหนึ่งที่ไม่อยำกแต่งงำนกับเธอให้ถูกต้องตำมกฏหมำย แต่
ส่ งเธอไปโรงเรี ยน แล้วเธอก็คิดว่ำ นัน่ เป็ นข้อพิสูจน์วำ่ เขำรักเธอ”
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“นี่เป็ นเรื่ องธรรมดำในเมืองของเรำครับ” ดำนิเอลพูด “ที่โบสถ์ของผมมีพิธีสมรสน้อยมำก
เพรำะพิธีสมรสทำให้กำรหย่ำกันยำกขึ้น บำงคนขอจัดพิธีสมรสที่โบสถ์ เมื่อมีบุตรหลำยคนแล้ว ชีวติ
สมรสที่นี่ไม่ค่อยมีขอบเขตที่แน่ชดั เหมือนดังเส้นตรงและมุมในสำมเหลี่ยมของอำจำรย์”
“ขอบคุณครับที่บอกผม ผูห้ ญิงคนนั้น ก็ไม่ชอบรู ปสำมเหลี่ยมด้วย เธอบอกว่ำมันแทงใจเธอ”
“มันแทงใจผมด้วยครับ” ดำนิเอลพูดแล้วหัวเรำะ
“กลับมำถึงปั ญหำของคุณ ผมคิดว่ำ เรำจะทำนอำหำรด้วยกันคืนนี้ หลังจำกเลิกประชุ มและเมื่อ
ลูกของคุณเข้ำนอนแล้วดีไหมครับ ผมอยำกจะพูดกับคุณทั้งสอง”
มอริ ซมำรับข้ำพเจ้ำคืนนั้น สตรี อำยุมำกคนหนึ่งมำกับเขำด้วย เธอเป็ นคนร่ ำงเล็ก ผอม ใบหน้ำ
มีรอยย่นตำมอำยุแต่ดวงตำทั้งคู่เป็ นประกำย
เธอทักทำยข้ำพเจ้ำ และพูดกับข้ำพเจ้ำรำวกับว่ำ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจภำษำพื้นเมืองของเธอ มอริ ซได้
แปลให้ขำ้ พเจ้ำฟังว่ำ “คุณแม่ทกั ทำยท่ำน และบอกว่ำ คุณแม่เป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้ำของ”
“บุตรชำยของคุณน้ำเล่ำให้คุณน้ำฟังเกี่ยวกับคำบรรยำยเมื่อคืนนี้ หรื อครับ”
เธอพยักหน้ำ และชี้ไปยังบุตรชำยของเธอ กล่ำวว่ำ “มอริ ซเป็ นเจ้ำทรัพย์ที่ไม่มีทรัพย์สิน”
“คุณน้ำ มีบุตรที่ดีมำกจริ ง ๆ”
“เขำเอำใจใส่ ดูแลดิฉนั ดีมำกค่ะ”
“คุณน้ำคงจะภูมิใจในตัวเขำนะครับ”
“แต่เขำต้องกำรมีภรรยำสักคนหนึ่ง ดิฉนั จะดูแลภรรยำของเขำให้ดีที่สุด เธอไม่ตอ้ งทำงำนมำก
นัก ดิฉนั จะหุ งข้ำวให้เขำทั้งสองเอง”
เมื่อมอริ ซแปลประโยคสุ ดท้ำยนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำพูดกับมอริ ซว่ำ “ท่ำนคิดว่ำ คุณจะพำภรรยำของ
คุณมำอยูก่ บั ท่ำนแล้วท่ำนจะเป็ นคนจัดกำรทุกอย่ำงในครอบครัวต่อไป คุณจะต้องอธิ บำยให้ท่ำนเข้ำ
อย่ำงแจ่มแจ้งนะครับเกี่ยวกับ “กำรจำก” ที่ผมได้บรรยำยเมื่อวำนนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เกี่ยวกับสิ ทธิ ใน
ครอบครัว แม้คุณแม่ของคุณจะย้ำยมำอยูก่ บั คุณ คุณจะต้องให้ทุกคนเข้ำใจว่ำ ใครมีสิทธิ เต็มที่เกี่ยวกับ
เรื่ องกำรจัดเตรี ยมอำหำร”
“ผมอยำกให้อำจำรย์อธิ บำยให้คุณแม่ฟังเหลือเกิน” มอริ ซพูด “คุณแม่จะยินดีรับฟังมำกยิง่ ขึ้น
หำกเป็ นควำมเห็นของอำจำรย์ ซึ่งเป็ นคนต่ำงถิ่น”
“ผมคิดว่ำ ทุกคนมีปัญหำในกำรเข้ำใจคำว่ำ “กำรจำก” เพรำะนัน่ ไม่ใช่ควำมคิดของมนุษย์ แต่
เป็ นพระปั ญญำของพระเจ้ำ”
ในที่สุด เรำก็มำถึงโบสถ์ คนมำกันเต็มโบสถ์อีก ข้ำพเจ้ำยืนที่ธรรมำสน์ขำ้ ง ๆ ดำนิเอล และ
รู ้สึกว่ำเรำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเรื่ องที่เรำจะพูดในที่ประชุม
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บทที่ 4
“เมื่อวำนนี้ เรำพูดถึงสำมเหลี่ยมของชีวติ สมรส ได้แก่ กำรจำก กำรผูกพัน และกำรเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน ซึ่ งเป็ นไปได้ระหว่ำงบุคคลเพียงสองคนเท่ำนั้น หลังจำกนั้น สตรี คนหนึ่งโทรศัพท์ไปหำ
ข้ำพเจ้ำ บอกว่ำเธอไม่ชอบสำมเหลี่ยมที่ขำ้ พเจ้ำวำดบนกระดำน “มันมีมุม เหลี่ยม และปลำยแหลมมำก
เกินไป ซึ่ งแทงใจดิฉนั ” เธอพูด
“ข้ำพเจ้ำเข้ำใจคำพูดของเธอ เธอไม่อยำกให้ชีวติ สมรสเหมือนรู ปสำมเหลี่ยมที่แข็งกระด้ำง แต่
อยำกให้เหมือนสิ่ งที่มีชีวติ ชีวำเช่นเหมือนนักกำยกรรมสำมคน
ซึ่ งยืนอยูท่ ี่จุดสำมจุดในรู ปของ
สำมเหลี่ยม แต่ละคนโยนและรับลูกบอลจำกอีกสองคนในเวลำเดียวกัน ทุกคนจะต้อง “ให้” และ “รับ”
อย่ำงถูกต้องตำมจังหวะจึงจะสำมำรถเล่มเกมส์น้ ีได้”
“ชีวติ สมรสก็เหมือนกับกำรแสดง ที่ตอ้ งอำศัยควำมชำนำญนี้ ควำมสำเร็ จและควำมล้มเหลว
ของชีวติ สมรส ขึ้นอยูก่ บั ควำมสัมพันธ์อนั ถูกต้องของทั้งสำมส่ วน คือส่ วนที่เกี่ยวกับกฏหมำย ส่ วนที่
เกี่ยวกับส่ วนตัว และส่ วนที่เกี่ยวกับร่ ำงกำย” ข้ำพเจ้ำหยิบรู ปสำมเหลี่ยมที่ทำด้วยไม้ออกจำกกระเป๋ ำ
เอกสำรชูให้ผฟู ้ ังดู แล้วจับมุมซ้ำยข้ำงล่ำงกล่ำวว่ำ
“ชีวติ สมรสต้องกำรควำมรัก ควำมรักนำควำมสมหวังและควำมยินดีมำสู่ ชีวติ สมรส ทำให้กำร
สมรสเต็มไปด้วยรสชำติและควำมใฝ่ ฝันที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด ควำมรักจึงเป็ นของขวัญล้ ำค่ำของกำรสมรส
เป็ นดุจเลือดที่ฉีดออกจำกหัวใจ ผ่ำนเส้นเลือดแห่งกำรสมรส ทำให้กำรสมรสมีชีวติ ชี วำ”
“พิธีสมรสอันถูกต้องตำมกฏหมำย
เป็ นดุจสื่ อที่นำควำมรักไปยังส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
เพศสัมพันธ์ ทำให้ชีวติ ทำงด้ำนเพศมีที่คุม้ กัน คู่สมรสจะปลอดจำกควำมกลัว ทั้งจะประสบควำมพึง
พอใจ และสันติสุข สันติสุขที่กลับคืนมำเนื่องจำกควำมสัมพันธ์ทำงเพศนี้ จะย้อนกลับไปสู่ ควำมรัก ทำ
ให้ควำมรักเจริ ญเติบโต และมัน่ คงยิง่ ขึ้น ซึ่ งนำไปสู่ ควำมซื่ อสัตย์ต่อกันและกันมำกยิง่ ๆ ขึ้น”

การ “ให้ ” และ “รับ”
ควำมรัก ไม่เพียงแต่รับพลังจำกควำมสนิทสนมทำงฝ่ ำยกำย ยังให้
พลังแก่ฝ่ำยกำยที่จะสนิทสนมกัน ควำมรักย่อมใฝ่ หำกำรแสดงออกทำง
กำย ทำให้ควำมสัมพันธ์ทำงกำยดูดดื่มมีควำมหมำย และมีคุณค่ำมำกยิง่ ขึ้น
กำรเป็ นเนื้อเดียวกันทำงฝ่ ำยกำย อันเกิดจำกควำมรักในชีวติ สมรส จึงจะ
เป็ นกำรแสดง “ควำมรัก” ที่ถูกต้องและสมบูรณ์
“กำรแสดงควำมรักภำยใน “เต๊นท์” นี้ คู่สมรสไม่เพียงแต่ได้รับ
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แต่ยงั ให้สวัสดิภำพแก่ชีวติ สมรสด้วย ทำให้ชีวิตสมรสใหม่และสดชื่นอยูเ่ สมอ โดยเหตุน้ ี ควำมรักจึง
ต้องกำร กำรสมรส และกำรสมรสก็ตอ้ งกำรควำมรัก อำจจะมีบำงโอกำสที่ควำมรักของคู่สมรสจืดชืดลง
แต่ควำมจริ งที่วำ่ คนทั้งสองได้สมรสกันแล้ว ได้ยดึ เหนี่ ยวทั้งสองไว้ และเตือนทั้งสองให้นึกถึงคำมัน่
สัญญำที่ให้ต่อกันและกันเสมอ เขำทั้งสองอำจจะพูดว่ำ “ถึงอย่ำงไรก็แล้วแต่ เรำได้แต่งงำนกันแล้ว”
ดังนั้น กำรสมรสจึงเป็ นสิ่ งคุม้ กันและพิทกั ษ์รักษำควำมรัก”

พระทัยของพระเจ้ า
“ในสมัยนี้คนทัว่ โลกกำลังสับสน เกี่ยวกับเรื่ องเพศสัมพันธ์ ควำมรัก และกำรสมรส ข้อพระ
ธรรมที่เรำใช้ในกำรบรรยำย มีขอ้ ควำมที่ทนั สมัยมำก เพรำะประกอบด้วยควำมเกี่ยวพันทั้งสำมประกำร
นี้ ปั ญหำใหญ่จึงอยูท่ ี่วำ่ พระเจ้ำมีพระทัยอย่ำงไรเกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์ ควำมรัก และกำรสมรส พระองค์
ทรงต้องกำรให้ท้ งั สำมอย่ำงนี้เกี่ยวพันกันอย่ำงไร” ไม่มีใครสำมำรถให้คำตอบที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ได้
“ข้ำพเจ้ำอยำกจะเสนอคำตอบเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิของเรำ ในยำมที่เต็มไปด้วยควำมสับสน
นี้ คำตอบที่ขำ้ พเจ้ำอยำกจะเสนอคือ”
“พระเจ้ำทรงมีพระทัย ที่จะให้ท้ งั สำมส่ วนของชีวติ สมรสนี้ “ให้” และ “รับ” ซึ่ งกันและกัน สิ่ ง
ใดก็ตำมที่สนับสนุนกำรกระทำนี้ก็เป็ นพระทัยของพระเจ้ำ สิ่ งที่ขดั ขวำง ก็ไม่ตรงกับพระทัยของพระ
เจ้ำ”
“แนวทำงนี้ นำไปใช้ได้ท้ งั ก่อนกำรสมรสและในชีวติ สมรส ก่อนกำรสมรสท่ำนจะต้องถำม
ตัวเองว่ำ สิ่ งที่เรำกำลังจะทำนี้ เป็ นกำรช่วยหรื อขัดขวำงกำร “ให้” และ “รับ” ในชีวติ สมรส ในวัน
ข้ำงหน้ำของชีวิตสมรส ท่ำนจะต้องถำมตัวเองว่ำ” “กำรกระทำนี้จะเพิ่มพูนหรื อกระทบกระเทือนต่อ
ควำมมัน่ คงของชีวิตสมรสทั้งสำมด้ำนหรื อไม่”
ที่ประชุมนัง่ ฟังอย่ำงใช้ควำมคิด พวกเขำมองดูสำมเหลี่ยมบนกระดำนและที่มือของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำพยำยำมอ่ำนควำมคิดของพวกเขำ และพูดต่อไป
“ท่ำนอำจรู ้สึกท้อใจและกล่ำวว่ำ “หำกกำรสมรสเป็ นศิลปกรรมที่มีคุณภำพสู งเช่นนั้น ข้ำพเจ้ำ
ยังอยูห่ ่ำงไกลจำกมำตรฐำนอันดีเลิศแห่งชีวิตสมรสมำก” ข้ำพเจ้ำรู ้สึกทำนองเดียวกัน และเชื่อว่ำอำจำรย์
ดำนิเอลก็รู้สึกอย่ำงนั้นด้วย”
ดำนิเอลพยักหน้ำ
“ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถบรรลุควำมดีครบถ้วนทุกประกำรในชี วติ สมรสได้ ในกำรสมรสนั้นเรำต้อง
ถ่อมตัวอยูเ่ สมอ”
“ปั ญหำส่ วนใหญ่ของชี วติ สมรส เกิดขึ้นเนื่องจำกส่ วนหนึ่งของสำมเหลี่ยม มิได้เกี่ยวพันอย่ำง
สนิทสนมกับสำมเหลี่ยมทั้งรู ป สมมุติวำ่ ท่ำนทุกคนเป็ นนำยแพทย์ทำงด้ำนสมรสและกำลังไปเยีย่ มคน
31

ป่ วยในโรงพยำบำลสมรส โดยใช้หลักที่กล่ำวมำแล้ว ข้ำงต้นตรวจสอบคนป่ วย ข้ำพเจ้ำขอแนะนำให้
ท่ำนรู ้จกั คนป่ วยบำงคน”
“คนป่ วยคนแรกมีปัญหำเกี่ยวกับมุมซ้ำยของสำมเหลี่ยมควำมรักกำลังจืดชืดลง ข้ำพเจ้ำเรี ยก
โรคนี้วำ่ ”

การสมรสที่อ้างว้ าง
“ลักษณะของโรคเป็ นดังนี้: คูส่ มรสได้ทำกำรสมรสกันอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำยเป็ นเวลำนำน
พอสมควรแล้ว ได้อยูก่ ินหลับนอนด้วยกันตลอดมำ แต่ควำมรักสู ญหำยไป”
“โรคนี้อำจมีสำเหตุหลำยอย่ำง บำงทีคู่สมรสอำจมิได้รักกันอย่ำงแท้จริ งมำก่อน บำงทีอำจ
เนื่องจำกเขำทั้งสองสมรสกันเมื่อยังเยำว์เกินไป และสิ่ งที่เขำคิดว่ำเป็ นควำมรักนั้นขำดคุณสมบัติของ
กำร “ผูกพัน” หรื ออำจสมรสเนื่องจำกคำนึงถึงควำมสวยควำมงำมฝ่ ำยร่ ำงกำยเท่ำนั้น เมื่อเวลำผ่ำนไป
ควำมสวยงำมทำงฝ่ ำยกำยก็เสื่ อมคลำยลง ควำมรักจึงพลอยเสื่ อมคลำยไปด้วย หรื อเนื่องจำกเขำทั้งสอง
ยุง่ กับงำนบ้ำนและกำรประกอบอำชีพ หรื อบุตรมำกเกินไป จนไม่มีเวลำที่จะเสริ มสร้ำงควำมรักในชีวติ
สมรส บำงทีท้ งั สองต่ำงสนใจต่อสิ่ งที่ตนชอบ และมิได้แบ่งปั นควำมสนใจนั้นให้แก่กนั และกัน ในไม่
ช้ำเขำทั้งสองก็ไม่มีอะไรที่จะทำด้วยกัน หรื อชอบด้วยกัน”
“นี่เป็ นเชื้อโรคที่น่ำกลัวชนิดหนึ่ง ชีวติ สมรสจะอยูใ่ นสภำพนี้ได้ไม่นำนนัก ก็จะต้องล้มป่ วย
อย่ำงหนัก ในระยะแรกคู่สมรสจะปิ ดบังโรคนี้ได้ โดยกำรแสดงให้คนภำยนอกเห็นว่ำ เขำรักกันและ
ปฏิบตั ิต่อกันเยีย่ งสำมีภรรยำทัว่ ๆ ไป ซึ่ งเป็ นกำรตบตำคนอื่นอย่ำงชัด ๆ แม้เขำทั้งสองยังคงอยูใ่ ต้
ชำยคำเดียวกันก็จริ งอยู่ แต่ควำมรู ้สึกที่มีต่อกันไม่มีอะไรมำกไปกว่ำ คนที่อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเดียวกัน
เท่ำนั้น”
“โรคนี้จะไม่อยูค่ งที่ เมื่อมันแพร่ กระจำยกว้ำงขึ้น จะมีอำกำรดังต่อไปนี้ คู่สมรสจะแสดงควำม
หยำบกระด้ำงต่อกันทั้งทำงวำจำและกำรกระทำ เมื่อทั้งสองมองหน้ำกันไม่ติด ควำมสัมพันธ์ของคนทั้ง
สองก็จะเต็มไปด้วยควำมอ้ำงว้ำง หำกควำมอ้ำงว้ำงนี้ไม่ได้รับกำรเยียวยำรักษำให้หำย มันจะติดต่อไป
ยังเพศสัมพันธ์ เพรำะมุมทั้งสำมของสำมเหลี่ยมจะแยกออกจำกกันไม่ได้ เมื่อมุมหนึ่งป่ วย ก็จะติดต่อไป
ยังอีกสองมุม ควำมสัมพันธ์ทำงเพศจึงเป็ นไปตำมภำระและหน้ำที่ ควำมตึงเครี ยดระหว่ำงกำรสมรส
และควำมสัมพันธ์ทำงเพศก็เกิดขึ้น”
“เมื่อโรคนี้กำเริ บเต็มที่ สำมีเริ่ มมองหำผูห้ ญิงที่เข้ำใจ เขำได้ดีกว่ำภรรยำของเขำ ส่ วนภรรยำก็
เริ่ มมองหำผูช้ ำยที่ปลอบใจเธอได้ดีกว่ำสำมีของเธอ ควำมริ ษยำ และควำมไม่ซื่อสัตย์จึงเกิดขึ้น ในที่สุด
กำรล่วงประเวณี ก็จะมำทำลำยมุมบนของสำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรส”
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“ภำพยนตร์ และนวนิยำยจำนวนพัน ๆ เรื่ อง ได้ช้ ีให้เห็นถึงโรคนี้ แต่ภำพยนตร์ และนวนิยำยมัก
โยนควำมผิดให้แก่กำรสมรส ทำให้ผชู ้ มหรื อผูอ้ ่ำนเข้ำใจผิดคิดว่ำกำรสมรสคือที่สิ้นสุ ดของควำมรัก
และควำมรักมีโอกำสงอกเงยได้ภำยนอกกำรสมรสเท่ำนั้น ควำมรักภำยนอกกำรสมรสแบบนี้ จึงเป็ น
ควำมรักที่น่ำดึงดูดใจ น่ำใฝ่ หำ และควรแก่กำรยกย่อง”
“แต่กำรวินิฉยั ดังกล่ำวนี้ไม่ถูกต้อง เพรำะกำรสมรสมิได้เป็ นสำเหตุแห่งกำรสิ้ นสุ ดของควำมรัก
แต่กำรขำดควำมรักต่ำงหำกที่เป็ นสำเหตุแห่งกำรสิ้ นสุ ดของชีวติ สมรส นอกจำกนั้นในบั้นปลำย ควำม
รักภำยนอกขอบเขตแห่งกำรสมรสจะกลำยเป็ นทะเลเพลิงเผำผลำญผูเ้ ห็นควำมรักเป็ นเรื่ องเล่นอย่ำง
สิ้ นเชิง”
“ชีวติ สมรสเต็มไปด้วยควำมสุ ขและรำบรื่ น ก็ต่อเมื่อทุกส่ วนในสำมเหลี่ยมเกี่ยวพันกันอย่ำง
สนิท หำกมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จะต้องรี บทำกำรรักษำ ก่อนที่ควำมรักนั้นจะจำงหำยไปอย่ำงสิ้ นเชิง แล้ว
กระทบกระเทือนมุมอื่น ๆ ของสำมเหลี่ยม”
“เรำจะวินิจฉัยคนป่ วยรำยต่อไป เขำทั้งสองมีปัญหำเกี่ยวกับมุมบนของสำมเหลี่ยม ข้ำพเจ้ำเรี ยก
โรคชนิดนี้วำ่ ”

การลักลอบสมรส
“อำกำรของคนป่ วยเป็ นดังนี้ : คนทั้งสองคิดว่ำเขำรักกันและได้หลับนอนด้วยกันแล้ว แต่ยงั มิได้
สมรสอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย”
“นี่เป็ นสิ่ งล่อใจที่น่ำกลัวที่สุดอย่ำงหนึ่งในปั จจุบนั เรำอยูใ่ นยุคที่คนจำนวนมำก มองไม่เห็น
ควำมสำคัญของพิธีสมรส พวกเขำถือว่ำพิธีน้ ีเป็ นเพียงระเบียบแบบแผน และทะเบียนสมรสเป็ นเพียง
กระดำษแผ่นหนึ่ง ซึ่ งจะจัดทำขึ้นเมื่อไรก็ได้ในวันข้ำงหน้ำ หรื อไม่จำเป็ นที่จะต้องจัดทำเลย มุมแห่งกำร
สมรสสองมุม ได้แก่ ควำมรัก และเพศสัมพันธ์ ก็เพียงพอที่จะให้กำรสมรสครบถ้วนบริ บูรณ์แล้ว”
“บำงคนเอำจริ งเอำจังกับกำรให้มีกำรทดลองสมรส โดยแนะนำให้คู่รัก กินอยูห่ ลับนอนด้วยกัน
เป็ นระยะเวลำหนึ่งก่อนเพื่อทดสอบดูวำ่ เขำทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันได้หรื อไม่ หำกทั้งสองเห็นว่ำ ไม่สำมำรถ
อยูด่ ว้ ยกันได้ ก็สำมำรถแยกทำงกันโดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อกันหย่ำร้ำง นี่ เป็ นข้อเสนอที่เหลวไหลมำก เพรำะ
ถ้ำชีวติ สมรสประกอบด้วยควำมรักและเพศสัมพันธ์เท่ำนั้น เมื่อคนทั้งสองมีควำมสัมพันธ์กนั ทั้งสอง
ด้ำนนี้ ก็นบั ว่ำเป็ นกำรสมรสกันแล้ว จะทดสอบกำรสมรสโดยวิธีน้ ีได้อย่ำงไร”
“ผูท้ ี่อยูด่ ว้ ยกันในลักษณะนี้ นับว่ำ ป่ วยทำงด้ำนควำมสัมพันธ์ อำกำรดังต่อไปนี้ จะปรำกฏ
ออกมำ จะมีกำรผิดหวังเกิดขึ้น และชีวติ ประสบควำมล้มเหลว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ฝ่ ำยหญิงจะชอกช้ ำ
ที่สุด ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำ ท่ำนจะมีควำมรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่ำงไร แต่ตำมวัฒนธรรมในที่หลำยแห่ง
หำกหญิงสำวสู ญเสี ยพรหมจรรย์ ก็จะไม่ค่อยมีโอกำสได้สมรสในอนำคต ในหลำยประเทศ สตรี ที่
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ตั้งครรภ์โดยมิได้สมรสจะต้องเสี่ ยงมำก เธออำจจำใจสมรส กำรสมรสในกรณี น้ ีส่วนใหญ่จะสิ้ นสุ ดลง
ด้วยกำรหย่ำร้ำง”
“เรำจะต้องคำนึงถึงบุตรที่เกิดจำกกำรผูกพันกันในลักษณะนี้ดว้ ย เด็กเหล่ำนี้จะไม่ได้รับควำม
อบอุ่นและควำมคุม้ กันจำกกำรสมรส เพรำะส่ วนบนของเต๊นท์ถูกทำลำย ฝนก็สำดเข้ำมำ เด็กเหล่ำนี้ไม่
เพียงแต่ปรำศจำกควำมอบอุ่น ยังกลำยเป็ นเด็กไม่มีพอ่ ด้วย ลองคิดดูซิวำ่ ชีวติ ของเด็กจะเป็ นอย่ำงไร
ส่ วนบนของเต๊นท์หรื อพิธีสมรสจึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นยิง่ ”
เมื่อมำถึงตรงนี้ ข้ำพเจ้ำอดที่จะคิดถึงสตรี ที่โทรศัพท์ไปหำข้ำพเจ้ำไม่ได้ ไม่รู้วำ่ เธอจะอยูใ่ นที่
ประชุมในคืนนี้หรื อไม่ ควำมคิดนี้ทำให้ขำ้ พเจ้ำต้องเพิ่มคำบรรยำยดังต่อไปนี้
“ผูท้ ี่ตดั ส่ วนบนของเต๊นท์ออก และได้ทำกำรสมรสกันแบบอิสระหรื อทดลองสมรส ย่อม
ทำลำยศักดิ์ศรี แห่งควำมรักบำงคนแสร้งทำว่ำ พฤติกรรมนี้ไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเขำ หรื อ
ควำมสัมพันธ์ของคนทั้งสอง แต่นนั่ ไม่เป็ นควำมจริ ง”
“กำรได้เสี ยกันอย่ำงลับ ๆ มักกระทำกันอย่ำงรี บร้อนลับ ๆ ล่อ ๆ และไร้ศกั ดิ์ศรี จึงมิได้ช่วยให้
ควำมรักเบ่งบำนและผลิดอกที่สวยงำม แต่ทำให้ควำมรักเหี่ ยวแห้งไป”
“เมื่อเร็ ว ๆ นี้ มีกำรนำภำพยนตร์ เยอรมันเรื่ องหนึ่งออกมำฉำย เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับควำมหำยนะอัน
เกิดจำกกำรลักลอบสมรส เริ่ มเรื่ องด้วยชำยหนุ่มหญิงสำวคู่หนึ่งอยูด่ ว้ ยกันอย่ำงมีควำมสุ ข แต่เมื่อฉำย
ไปได้ประมำณสักยีส่ ิ บนำที ผูช้ มก็รู้วำ่ หนุ่มสำวคู่น้ นั ยังมิได้ทำกำรสมรสกันอย่ำงถูกต้อง เพื่อน ๆ ญำติ
พี่นอ้ ง พยำยำมชักชวนให้เขำทั้งสองสมรสกัน แต่ท้ งั สองปฏิเสธในระยะแรกทุกอย่ำงดำเนินไปด้วยดี
แต่แล้วผูห้ ญิงก็เกิดตั้งครรภ์ควำมรักและควำมวำงใจที่มีต่อกันไม่มำกพอ ที่จะทำให้เธอกล้ำบอกเรื่ องนี้
แก่ “สำมี” ของเธอ เธอกลัวเขำจะทิ้งเธอ จึงตัดสิ นใจทำแท้งอย่ำงลับ ๆ ”
“เรื่ องนี้จบลงด้วยกำรทำแท้งของเธอ เธอนอนซมอยูบ่ นเก้ำอี้นอนในบ้ำนเช่ำ ฝ่ ำยชำยกลับจำก
ทำงำนและรู ้วำ่ อะไรได้เกิดขึ้น เขำนัง่ ลงที่เก้ำอี้อีกด้ำนหนึ่ง ห้องนั้นมีแต่ควำมเงียบวังเวง ไม่มีใครพูด
แม้แต่คำเดียว เพรำะไม่มีอะไรจะพูดกันอีกต่อไป ทั้งนี้เนื่องจำกเมื่อปรำศจำกกำรแต่งงำน คนทั้งสองจึง
ไม่มีโอกำสที่จะพิสูจน์ควำมคงทนและควำมแท้จริ งของควำมรัก เพศสัมพันธ์จึงทำให้ควำมรักนั้นดับ
สลำยไป”
“เรำจะเยีย่ มคนป่ วยรำยต่อไปในโรงพยำบำลสมรสของเรำ มีโรคสมรสชนิดที่สำมซึ่ งเกี่ยวกับ
มุมขวำของสำมเหลี่ยม มุมนี้ ป่วยด้วยโรคซึ่ งข้ำพเจ้ำจะเรี ยกว่ำ”
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การสมรสทีไ่ ม่ สาเร็จผล
“ก่อนอื่น ขอให้ขำ้ พเจ้ำพรรณนำลักษณะของโรคนี้ คนทั้งสองสมรสกันแล้วอย่ำงถูกต้องตำม
กฏหมำย เป็ นเวลำประมำณยีส่ ิ บปี แล้ว เขำทั้งสองรักกันมำก และไม่เคยคิดที่จะหย่ำกัน แต่ท้ งั ๆ ที่เขำ
ทั้งสองรักกันมำกเช่นนี้ เพศสัมพันธ์ของเขำทั้งสองก็ไม่สำเร็ จผล”
“ฝ่ ำยสำมีมำหำข้ำพเจ้ำ บอกว่ำ “ภรรยำของผมจืดชืดมำก เธอไม่สนองควำมต้องกำรของผมเลย
เธอไม่เคยเป็ นฝ่ ำยเสนอแม้สักครั้ง เธอไม่มีควำมต้องกำรเลย”
“ส่ วนภรรยำก็มำหำข้ำพเจ้ำ และพูดว่ำ “สำมีของดิฉนั ไวไฟเกินไป ดิฉนั รู ้สึกอย่ำงกับว่ำ เขำ
บังคับและข่มขืนดิฉนั เขำไม่เคยอิ่มสักที” หรื อเธออำจจะพูดในทำงตรงกันข้ำมว่ำ “เมื่อดิฉนั มีควำม
ต้องกำร เขำมักจะเหนื่อยและหันหลังให้แล้วก็หลับไปดิฉนั คิดว่ำเขำคงเป็ นกำมตำยด้ำน”
เสี ยงฮำตึงดังขึ้นในที่ประชุม ชำวอำฟริ กนั ถือว่ำ ผูช้ ำยที่กำมตำยด้ำน มิได้เป็ นคนเต็มตัว พวก
เขำจึงกลัวสิ่ งนี้ยงิ่ กว่ำควำมตำยเสี ยอีก
“โรคแห่งควำมไม่สมปรำรถนำทำงฝ่ ำยกำยนี้ ก่อให้เกิดควำมทรมำนใจแก่คู่สมรสมำก โรคนี้
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ในหลำยกรณี เป็ นผลโดยตรงหรื อโดยทำงอ้อมจำกกำรลักลอบสมรส ทั้งนี้เพรำะคู่
สมรสมิได้ร่วมประเวณี ดว้ ยควำมรักแท้ หรื อในสภำพที่เหมำะสม บำงครั้งมิได้เป็ นไปด้วยควำมเต็มใจ
แต่เกิดจำกแรงผลักดัน ทั้งยังต้องหลบซ่อน ทั้งสองจึงสัมพันธ์กนั ทำงกำยเท่ำนั้น มิใช่ทำงใจหรื อทั้งใจ
และกำย”
“เรำสังเกตได้วำ่ โรคนี้กระทบกระเทือนต่อมุมอื่น ๆ อีกสองมุมอย่ำงไรบ้ำง”
“เมื่อคู่สมรสฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดหรื อทั้งสองฝ่ ำยต้องเกิดควำมทุกข์ใจ
เนื่องจำกควำมผิดหวัง
ทำงด้ำนเพศสัมพันธ์
ก็จะเริ่ มติเตียนต่อว่ำควำมรักของอีกฝ่ ำยหนึ่ง ควำมเบื่อหน่ำยเพิ่มมำกขึ้น
ควำมสัมพันธ์เยีย่ งสำมีภรรยำก็กลับกลำยเป็ นควำมสัมพันธ์แบบเครื่ องจักรยนต์ที่ไม่มีควำมรู ้สึก ควำม
รักจืดจำงลง เมื่ออำกำรดังกล่ำวนี้ปรำกฏขึ้น คู่สมรสจะถูกล่อให้หำทำงบำบัดควำมใคร่ โดยไปหำผูซ้ ่ ึ ง
จะตอบสนองและเอำใจเขำได้ดีกว่ำ แล้วส่ วนที่เกี่ยวกับกฏหมำยของกำรสมรสก็ได้รับอันตรำย ซึ่ งอำจ
นำไปสู่ กำรล่วงประเวณี และในที่สุดก็คือกำรหย่ำร้ำง โรคนี้อำจทำให้ชีวติ สมรสดับวูบลง หำกมิได้รับ
กำรรักษำให้หำยทันเวลำ”
เมื่อบรรยำยตอนนี้ จบแล้ว ข้ำพเจ้ำรู ้สึกโล่งใจ เพรำะคำบรรยำยตอนนี้ เป็ นตอนที่ทำให้คน
เข้ำใจผิดได้ง่ำยที่สุด แต่ดำนิเอลแปลได้อย่ำงกระฉับกระเฉง โดยไม่ลงั เลใจ และรู ้สึกว่ำผูท้ ี่มีอำยุมำก
แล้ว ก็มิได้แสดงอำกำรขุ่นเคืองใจเลย
ข้ำพเจ้ำเริ่ มบรรยำยต่อไปอีก
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“ส่ วนผูท้ ี่คิดถึงกำรสมรสในวันข้ำงหน้ำ ควรจะพิจำรณำคำถำมที่วำ่ เรำควรจะเข้ำสู่ ชีวติ สมรส
ทำงมุมไหน โดยทัว่ ไปมีคำตอบอยูส่ ำมชนิด คือคำตอบตำมประเพณี ด้ งั เดิม คำตอบสมัยใหม่และ
คำตอบตำมพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรำจะพิจำรณำคำตอบทีละชนิด”
“คำตอบตำมประเพณี ด้ งั เดิมบอกว่ำ เรำควรเข้ำทำงตอนบนของสำมเหลี่ยม ข้ำพเจ้ำอยำกจะ
เรี ยกทำงนี้วำ่ ”

ทางพิธีสมรส
“ก่อนสมัยของเรำ ทำงนี้เป็ นทำงที่คนทัว่ ไปเข้ำสู่ ชีวติ สมรส บิดำมำรดำเป็ นผูจ้ ดั กำรแต่งงำนให้
บำงครั้ง เจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวพบกันครั้งแรกในวันแต่งงำน หรื อก่อนวันแต่งงำนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
จุดประสงค์ของทำงเข้ำนี้ ก็เพื่อกำรมีบุตร หรื อเพื่อกำรสื บตระกูล ทำงเข้ำกำรสมรสนี้ จึงจัดอยูใ่ นทัศนะ
สมรสแบบสวนครัว”
ข้ำพเจ้ำหยิบรู ปสำมเหลี่ยมไม้ข้ ึนมำอีก แล้วชี้ไปยังมุมบน
“ชำยหนุ่มหรื อหญิงสำวที่เข้ำพิธีสมรสนี้
จะตรงไปยังมุมแห่งเพศสัมพันธ์ทนั ทีเพื่อผลิต
ลูกหลำน มุมแห่งควำมรักจึงถูกละเลย เมื่อปรำศจำกควำมรัก ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ก็เกิดขึ้นในระหว่ำงคู่
สมรส และระหว่ำงคู่สมรสกับครอบครัว แต่ท้ งั นี้มิได้หมำยควำมว่ำ กำรสมรสที่ครอบครัวเป็ นฝ่ ำย
จัดกำรให้ทุกอย่ำงตำมประเพณี เก่ำแก่น้ นั จะทำให้กำรสมรสปรำศจำกควำมสุ ขเสมอ เพรำะควำมรัก
สำมำรถงอกเงยในชีวติ สมรสได้”
“ชำวตะวันตกอำจเน้นในเรื่ องควำมรักระหว่ำงชำยหญิงมำกจนเกินไป
และดูถูกดูแคลน
ประเพณี เก่ำ ๆ ของชำวตะวันออก ผูท้ ี่มีทศั นะคติเช่นนี้ ควรจะฟังคำแนะนำตักเตือนของผูอ้ ำวุโสบ้ำง
เพื่อจะช่วยให้เกิดควำมสุ ขมุ รอบคอบยิง่ ขึ้น ชำวอินเดียคนหนึ่งเปรี ยบควำมรักเหมือนแกงจืดถ้วยหนึ่ง
และชีวติ สมรสเหมือนจำนบนเตำไฟที่ร้อนแรง เขำกล่ำวว่ำ “ชำวตะวันตกใส่ แกงจืดที่ร้อนจัดในจำนที่
เย็นชืด แล้วมันก็ค่อย ๆ เย็นลง แต่เรำใส่ แกงจืดที่เย็นชื ดในจำนที่ร้อนจัด แล้วมันก็ค่อย ๆ อุ่นขึ้น”
“กำรเปรี ยบเทียบนี้มีควำมจริ งแฝงอยูม่ ำก ทำให้เรำเห็นว่ำ ชีวติ สมรสประกอบด้วยสิ่ งอื่น ๆ อีก
หลำยอย่ำง นอกเหนื อจำกควำมรัก ไม่ใช่มีแต่ควำมนิ่มนวลของแสงจันทร์ และกลิ่นหอมหวลของกลีบ
กุหลำบ แต่ยงั รวมถึงควำมหยำบกระด้ำงกลิ่นคำวของถ้วยชำมและผ้ำอ้อม อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำสู่ ชีวติ
สมรสโดยผ่ำนทำงประตูแห่งพิธีสมรสเท่ำนั้น โดยไม่คำนึ งถึงควำมรัก ย่อมไม่อำจทำให้เกิดควำมมัน่ คง
สมบูรณ์แก่ทุกส่ วนของสำมเหลี่ยมแห่งชีวติ สมรสได้ ฉะนั้นกำรจัดพิธีสมรสโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
จำกคู่สมรส จึงเป็ นกำรเสี่ ยงมำก”
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“สตรี บำงคนในปั จจุบนั อยำกหลีกเลี่ยงกำรเข้ำสู่ กำรสมรส โดยทำงพิธีสมรสนี้ เธอเห็นว่ำคู่
สมรสที่เข้ำสู่ กำรสมรสโดยวิธีน้ ี มีชีวติ สมรสที่อำ้ งว้ำงเปล่ำเปลี่ยว เนื่องจำกเกิดควำมผิดหวังในชีวิต
สมรส คนในสมัยใหม่จึงเสนอให้เข้ำสู่ กำรสมรสโดย”

ทางเพศสั มพันธ์
“เมื่อข้ำพเจ้ำกล่ำวถึงกำรเข้ำสู่ สำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรสโดยทำงเพศสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำไม่รวมถึง
คนที่หมั้นกันแล้ว คนเหล่ำนั้น มีปัญหำเฉพำะตัว ซึ่ งข้ำพเจ้ำจะอธิ บำยในวันพรุ่ งนี้ ”
“วันนี้
ข้ำพเจ้ำจะกล่ำวถึงคนที่ริเริ่ มปูทำงแห่งกำรสมรสด้วยประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพันธ์
เพรำะพวกเขำคิดว่ำควำมรักจะงอกเงยจำกประสบกำรณ์น้ ี แล้วควำมสัตย์ซื่อจะติดตำมมำอย่ำงอัตโนมัติ
จนในที่สุด ก็จะนำไปสู่ พิธีสมรส”
ข้ำพเจ้ำหยิบสำมเหลี่ยมไม้ข้ ึนมำอีก และชี้ไปที่มุมขวำซึ่ งเป็ นมุมแห่งเพศสัมพันธ์ จำกมุมนั้น
ไปยังมุมซ้ำย แล้วชี้ข้ ึนมุมบน
“หรื ออำจกลับกัน” ข้ำพเจ้ำอธิ บำยต่อไป “พวกเขำเชื่อว่ำ กำรได้เสี ยกันนั้น จะบังคับให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งยอมแต่งงำนและเมื่อได้จดทะเบียนสมรสกันเรี ยบร้อยแล้ว ควำมรักจะติดตำมมำภำยหลัง ทั้งสอง
อย่ำงนี้เป็ นควำมคิดที่ลวงตัวเอง เพรำะควำมรักไม่ได้งอกเงยจำกเพศสัมพันธ์ แต่ควำมรักเมื่องอกเงย
เต็มที่จะนำไปสู่ เพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์จะเสริ มสร้ำงควำมรักภำยในขอบเขตแห่งกำรสมรสที่ถูกต้อง
เท่ำนั้น แต่เพศสัมพันธ์ภำยนอกขอบเขตแห่งกำรสมรส มักจะมิใช่เพื่อควำมรัก แต่เพื่อสนองควำมใคร่
ส่ วนตัวมำกกว่ำ”
“ทำไมผูช้ ำยจึงพยำยำมจะหลับนอนกับผูห้ ญิง ซึ่ งเขำรู ้จกั น้อยมำก และมิได้ชอบอย่ำงแท้จริ ง
โดยทัว่ ๆ ไป เกิดจำกแรงผลัดดันสำคัญ ๆ สำมประกำร”
1.เขำกลัวว่ำ หำกเขำไม่ระบำยควำมรู ้สึกทำงเพศออกมำ เขำจะป่ วยหรื อกลำยเป็ นโรคประสำท
2.เขำคิดว่ำ เขำต้องเรี ยนโดยกำรปฏิบตั ิ
3.เขำอยำกจะอวดให้เพื่อนฟัง เกี่ยวกับชัยชนะของเขำ
“เหตุผลประกำรแรกนั้นไม่เป็ นควำมจริ ง ประกำรที่สอง เป็ นไปไม่ได้ และประกำรที่สำมเป็ น
เจตนำรมณ์ที่เลวทรำมสกปรก เขำไม่ได้คำนึงถึงแรงผลักที่เกิดจำกควำมรักและควำมห่วงใยต่อกัน ชำย
หนุ่มที่อำ้ งอิงเหตุผลเหล่ำนี้คิดถึงตัวเองเท่ำนั้น เขำใช้ผหู ้ ญิงเป็ นเครื่ องมือ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มิใช่
เป็ นกำรเตรี ยมตัวเพื่อกำรสมรส”
“แต่ทำไมผูห้ ญิงจึงมอบตัวให้แก่ผชู ้ ำยที่เธอไม่ค่อยรู ้จกั และไม่ได้ชอบอย่ำงแท้จริ ง
ทั้งนี้
เนื่องจำกแรงผลักสำคัญ ๆ สำมประกำรเช่นกันคือ”
1.เธออยำกเป็ นที่นิยมชมชอบของผูช้ ำย
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2.เธออยำกทดลองดูวำ่ เธอสำมำรถเป็ นแม่ได้หรื อไม่
3.เธออยำกผูกมัดผูช้ ำยให้เป็ นสำมีของเธอ
“แรงผลักทั้งสำมอย่ำง เกิดจำกควำมเห็นแก่ตวั และมิใช่ควำมรักเช่นกัน ผูห้ ญิงที่ทอดกำยให้แก่
ชำย ด้วยเหตุผลประกำรใดประกำรหนึ่งที่กล่ำวมำแล้ว มิได้เตรี ยมตัวสำหรับกำรสมรส เธออำจเป็ นที่
นิยมของพวกผูช้ ำย แต่เป็ นพวกผูช้ ำยที่ไม่ดี ต่อมำคนจะเรี ยกเธอว่ำ เป็ นหญิงใจง่ำย ส่ วนผูช้ ำยที่จะเลือก
เธอเป็ นภรรยำก็มกั เป็ นผูช้ ำยชนิดที่เป็ นสำมีที่ดีได้ยำก”
“เธออำจจะมีครรภ์ ทำให้มนั่ ใจว่ำ สำมำรถเป็ นแม่ได้ แต่เธอได้ทำลำยบุตรของเธอ และบุตรนั้น
อำจโตขึ้นโดยไม่มีพอ่ ”
“กำรพยำยำมผูกมัดผูช้ ำยโดยกำรร่ วมประเวณี น้ นั เป็ นสิ่ งที่ลวงตัวเองมำกกว่ำ ผูช้ ำยมักจะหมด
ควำมสนใจต่อผูห้ ญิงที่เขำได้เชยชมสมควรปรำรถนำแล้ว แม้เขำอำจแต่งกับเธอด้วย ควำมจำใจ กำร
สมรสนั้นจะพบควำมสำเร็ จได้ยำก ผูห้ ญิงที่ผดิ หวังคนหนึ่งบอกข้ำพเจ้ำว่ำ “สำหรับดิฉนั เป็ นเพียงกำร
เริ่ มต้นเท่ำนั้น แต่สำหรับเขำนัน่ เป็ นกำรสิ้ นสุ ดแล้ว” เธอได้เรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์ที่ขมขื่นว่ำ
เพศสัมพันธ์ไม่เพียงแต่มิได้ช่วยให้ควำมรักเจริ ญงอกเงย ยังทำลำยควำมรักอีกด้วย”
“มีเรื่ องหนึ่งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ซึ่ งเป็ นตัวอย่ำงที่ดีเกี่ยวกับควำมจริ งที่กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น (ดู 2 ซำมูเอล บทที่ 13) เรื่ องนี้กล่ำวถึงรำชโอรสของกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ง ชื่ อ อัมโนน เกิดหลงรัก
พระขนิษฐำต่ำงมำรดำ จึงออกอุบำยแสร้งทำเป็ นป่ วย ขอให้นอ้ งหญิงเข้ำไปปรนนิบตั ิตนในห้องบรรทม
เมื่ออยูต่ ำมลำพังอัมโนนก็ข่มขืนเธอจนสำเร็ จ หลังจำกเกิดเรื่ องนี้แล้ว พระคัมภีร์บนั ทึกว่ำ ต่อมำอัมโนน
ก็เบื่อหน่ำย และเกลียดชังเธอยิง่ นักควำมเกลียดชังครั้งนี้ ก็มำกยิง่ กว่ำควำมรัก ซึ่ งพระองค์ได้รักเธอมำ
ก่อน และอัมโนนรับสั่งกับเธอว่ำ “จงลุกขึ้นไป (ไปให้พน้ )”
“เรื่ องนี้แสดงให้เห็นว่ำ มุมทั้งสำมมุมของสำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรสจะแบ่งแยกออกไม่ได้อย่ำง
เด็ดขำด และเป็ นตัวอย่ำงที่ช่วยให้เรำเข้ำใจได้วำ่ ควำมรู ้สึกทำงเพศกลับกลำยเป็ นพลังแห่งกำรทำลำย
และเปลี่ยนควำมรักให้เป็ นควำมเกลียดชังได้อย่ำงไร เมื่อมุมที่สำมถูกตัดออก และควำมรักมิได้รับกำร
คุม้ กันโดยกำรสมรส”
“เมื่อผูช้ ำยพยำยำมเคี่ยวเข็ญผูห้ ญิงให้สมยอมกับเขำ โดยอ้ำงว่ำ “ถ้ำเธอรักผม ก็จงพิสูจน์โดย
กำรมอบกำยให้แก่ผมซิ ” ผูห้ ญิงก็ควรตอบเขำด้วยคำตอบนี้เพียงคำตอบเดียวว่ำ “ฉันรู ้ตอนนี้แหละว่ำ
เธอมิได้รักฉัน ถ้ำเธอรักฉันอย่ำงแท้จริ ง เธอจะไม่กล่ำวเช่นนั้น” ถ้ำผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ำยเสนอกำยให้ผชู้ ำย
เพื่อพิสูจน์ควำมรักของเขำ เธอก็ควรได้รับคำตอบเช่นเดียวกันนี้จำกผูช้ ำย”
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“ดร. พอลโปเปโน แนะนำสตรี วำ่ เธอควรส่ งบัตรให้แก่เพื่อนชำยของเธอ พร้อมด้วยควำมสั้น
ๆ ว่ำ “ใจเย็น ๆ” พ่อยอดชำย แล้วจะเห็นคุณลักษณะทั้งหมดในตัวของฉัน หรื อถ้ำใจร้อน ฉันจะเห็นว่ำ
เธอมีคุณค่ำน้อยเพียงใด”
พวกชำยหนุ่มในที่ประชุมแสดงอำกำรไม่เห็นด้วยกับคำพูดของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงเพิม่ เติมอีกว่ำ
“เนื่องจำกในปั จจุบนั มีผหู ้ ญิงที่ไวในทำงเพศเพิ่มขึ้น บำงทีผชู ้ ำยควรจะส่ งบัตรทำนองเดียวกันให้แก่
เพื่อนผูห้ ญิงของเขำ”
“ข้ำพเจ้ำจะจบกำรบรรยำยวันนี้ โดยจะกล่ำวถึงข้อควำมตอนหนึ่งในจดหมำยของสตรี คนหนึ่ง
ได้ตกลงกับเพื่อนชำยของเธอว่ำ จะไม่เข้ำสู่ กำรสมรสโดยทำงเพศสัมพันธ์”
“เธอเขียนว่ำ ตั้งแต่เรำได้ตดั สิ นใจด้วยกันเช่นนั้น เรำรู ้สึกสบำยใจในควำมสัมพันธ์ของเรำมำก
นี่เป็ นสิ่ งที่ดิฉนั พึงพอใจที่สุด ในขณะเดียวกัน ควำมสัมพันธ์ของเรำวันนี้ก็เปี่ ยมไปด้วยควำมหวัง ควำม
มัน่ ใจ และควำมใฝ่ ฝัน”
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บทที่ 5
ขณะที่ขำ้ พเจ้ำยืนทักทำยคนที่กำลังออกจำกที่ประชุมหลังจำกกำรบรรยำย
หญิงสำวรู ปร่ ำง
ค่อนข้ำงสู งโปร่ งคนหนึ่งกระซิ บกับข้ำพเจ้ำ ขณะที่เธอกำลังเดินผ่ำนไปด้วยควำมรี บร้อน
“คืนนี้หนูจะโทร ไปหำท่ำนที่โรงแรมนะคะ”
“ผมจะอยูท่ ี่บำ้ นของศิษยำภิบำลครับ คุณต้องโทร ไปหำผมที่นนั่ ”
“ตกลงค่ะ”
“กรุ ณำบอกชื่ อให้ผมทรำบได้ไหมครับ เพื่อผมจะรู ้วำ่ เป็ นคุณ เมื่อคุณโทร.มำ”
“ชื่อ แฟ็ ทม่ำค่ะ”
แล้วเธอก็หำยลับไป บำงทีเธออำจเป็ นสตรี ลึกลับที่เคยโทร. ไปหำข้ำพเจ้ำ ควำมคิดนั้นผลุดขึ้น
อย่ำงฉับพลัน ข้ำพเจ้ำเกือบจะวิง่ ตำมเธอไป แต่มีเรี ยมและทิโมธี มำถึงเสี ยก่อน
“เรำจะคุยกับท่ำนอีกได้ไหมคะ” เธอถำม
“ผมอยำกให้คุณทั้งสองมำด้วยกัน”
“เรำกำลังคิดเช่นนั้นทีเดียวค่ะ”
เรำนัดพบกันเวลำบ่ำยห้ำโมงในวันรุ่ งขึ้น
คนสุ ดท้ำยที่ทกั ทำยข้ำพเจ้ำ คือ มอริ ซและคุณแม่ของเขำ เธอจับมือขวำของข้ำพเจ้ำด้วยมือทั้ง
สองข้ำงของเธอ ขณะที่พดู เธอโค้งศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่ำ
“คุณแม่ตอ้ งกำรขอบพระคุณอำจำรย์ครับ” มอริ ซอธิบำย
“ถำมท่ำนซิ ครับว่ำ ท่ำนประทับใจตอนไหนมำกที่สุดในวันนี้ ”
คุณแม่ของมอริ ซคิดอยูค่ รู่ หนึ่ ง แล้วมอริ ซก็แปลคำตอบของเธอให้ฟังว่ำ “คุณแม่บอกว่ำควำม
รักสำมำรถเจริ ญงอกงำมได้ หลังจำกกำรสมรสแล้ว”
ข้ำพเจ้ำมองดูรูปร่ ำงที่ร่วงโรยผอมเกร็ งของหญิงชรำ ใบหน้ำของเธอเหี่ ยวย่น แต่แฝงด้วย
ดวงตำที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวำแล้วข้ำพเจ้ำก็อดไม่ได้ที่จะกอดเธอไว้ดว้ ยควำมรัก ข้ำพเจ้ำมีกำลังใจมำก
เมื่อนึกถึงว่ำ ในเมื่อหญิงชรำผูน้ ้ ี สำมำรถเข้ำใจคำบรรยำยได้ ทั้ง ๆ ที่ภำษำและวัฒนธรรมของเธอต่ำง
กับข้ำพเจ้ำ คนอื่น ๆ ก็คงจะเข้ำใจได้อย่ำงแน่นอน
เมื่อข้ำพเจ้ำเข้ำไปในบ้ำนของอำจำรย์ดำนิเอล ก็เห็นว่ำโต๊ะอำหำรจัดอยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้อยแล้ว
อำจำรย์ดำนิเอลยังคุยกับสมำชิกบำงคนที่สนำมโบสถ์ ส่ วนเอสเตอร์ และสำวใช้คนหนึ่งกำลังเตรี ยม
อำหำรอยูใ่ นครัว เอสเตอร์ ทกั ทำยข้ำพเจ้ำและเชื้อเชิ ญให้ขำ้ พเจ้ำนัง่ ที่โต๊ะอำหำร
“อำหำรกำลังจะพร้อมแล้วค่ะ”
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“คุณอยูท่ ี่โบสถ์คืนนี้ หรื อเปล่ำครับ”
“อยูค่ ่ะ”
หลังจำกนั้นประมำณสิ บนำที เธอก็วำงซุ บบะหมี่ที่ร้อนจัดบนโต๊ะ ติดตำมด้วยเนื้อหัน่ เป็ นชิ้น
เล็ก ๆ ปรุ งด้วยไข่ที่ตม้ จนแข็งแล้ว และมะเขือเทศเรี ยงรำยอย่ำงปรำณี ตบนจำนไม้ แล้วยังมีสลัดจำก
ผลไม้นำนำชนิด เช่น กล้วย สัปรด มะละกอ ส้มเขียวหวำน และองุ่น เป็ นของหวำน
“อำจำรย์ชอบน้ ำชำหรื อกำแฟค่ะ”
“น้ ำชำครับ ผมกลัวจะนอนไม่หลับ หำกดื่มกำแฟตอนนี้ ”
เรำนัง่ ที่โต๊ะอำหำรคนละข้ำง ส่ วนที่หวั โต๊ะจัดไว้สำหรับดำนิเอล
“อำจำรย์คงเหน็ดเหนื่อยจำกกำรแสดงปำฐกถำมำกนะคะ” เอสเตอร์ พดู อย่ำงสุ ภำพ
“ไม่ค่อยเหนื่ อยในกำรบรรยำยหรอกครับ แต่กำรคุยกันหลังบรรยำยแล้วซิ ครับ ที่กินแรง
มำกกว่ำ”
เรำนัง่ อย่ำงเงียบ ๆ อยูค่ รู่ หนึ่ง
“ดำนิเอลอยูท่ ี่ไหนละครับ”
“เขำยังคงคุยกับคนข้ำงนอกค่ะ”
“เขำไม่รู้หรื อครับว่ำ อำหำรพร้อมแล้ว”
“เขำรู ้ค่ะ”
ควำมเงียบเกิดขึ้นอีก ไอร้อนยังคงลอยกรุ่ นจำกอำหำรบนโต๊ะ
“คุณเรี ยกเขำไม่ได้หรื อครับ”
“ไม่มีประโยชน์ค่ะ เขำจะไม่มำ จนกว่ำจะคุยกันจนเสร็ จแล้ว”
เรำรอต่อไป
“ดิฉนั ชอบคำบรรยำยของอำจำรย์มำกค่ะ” เอสเตอร์พดู คงเพื่อจะเปลี่ยนเรื่ องพูด
“วิเศษมำกที่ได้สำมีของคุณเป็ นผูแ้ ปล ผมรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเขำอย่ำงแท้จริ ง จน
เหมือนกับมีคนพูดเพียงคนเดียว นอกจำกนั้น ผมยังรู ้สึกว่ำ เขำได้ช่วยปรับปรุ งคำบรรยำยของผมมำกใน
เวลำแปล”
“เขำแปลกได้ดีค่ะ”
เรำเงียบอีก เธอยกอำหำรที่กำลังเย็นนั้นเข้ำไปในครัว
“คุณต้องลำบำก” ข้ำพเจ้ำพูดเมื่อเธอกลับมำ “และคงรู้สึกเขินอำยเพรำะผม”
เธอเม้มปำก น้ ำตำร่ วงพรู ลงมำ แต่เธอระงับใจไว้ได้
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“ดิฉนั รักดำนิเอลมำกค่ะ” เธอพูด “แต่เขำเป็ นคนที่ไม่รู้จกั รักษำเวลำเลย ดิฉนั ไม่บ่นเรื่ องงำน
หนักหรอกค่ะ แต่ดิฉนั อยำกจะจัดเวลำและหน้ำที่ของดิฉนั ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทุกวัน เขำมักทำ
อะไรต่ออะไรโดยไม่คำนึงถึงเวลำ เขำเป็ นศิษยำภิบำลที่ดีเลิศค่ะ คนชอบเขำมำก แต่ดิฉนั เกรงว่ำพวกเขำ
จะเอำเปรี ยบเขำด้วย”
“คุณทั้งสองมีพรสวรรค์ต่ำงกัน แต่คุณสำมำรถใช้พรสวรรค์ที่ต่ำงกันนี้ เติมแต่งและเสริ มสร้ำง
ซึ่ งกันและกันให้บริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้น”
“คงเป็ นอย่ำงนั้นค่ะ แต่เรำไม่รู้วำ่ จะใช้พรสวรรค์ของเรำร่ วมกันอย่ำงไร เรำเหมือนกับเล่นลูก
บอลด้วยกัน แต่แทนที่จะโยนลูกบอลให้แก่กนั และกัน เรำกลับโยนไปคนละทิศคนละทำง แล้วตกลง
บนพื้น ไม่มีใครอยำกเก็บขึ้นเลย”
ดำนิเอลยังไม่มำ ข้ำพเจ้ำรู ้สึกชมเชยเอสเตอร์ ที่สำมำรถอดทนได้เช่นนั้น
“ให้ผมไปเรี ยกดีไหมครับ” ข้ำพเจ้ำพูด
เธอยักไหล่ฝืนยิม้ แต่ก็ไม่กีดกันข้ำพเจ้ำ
ดำนิเอลยืนอยูท่ ี่สนำม ระหว่ำงบ้ำนพักของศิษยำภิบำลกับอำคำรโบสถ์ แวดล้อมด้วยสมำชิก
กลุ่มหนึ่ง กำลังคุยกันอย่ำงถึงพริ กถึงขิง ข้ำพเจ้ำพูดกับเขำ
“ดำนิเอล ผมมีเรื่ องจะพูดกับคนเหล่ำนี้ ช่วยแปลให้ผมหน่อยได้ไหมครับ”
เขำยิม้ เป็ นเชิงตกลง
“ท่ำนสุ ภำพสตรี และสุ ภำพบุรุษทั้งหลำย” ข้ำพเจ้ำพูด “คนที่ท่ำนกำลังคุยอยูด่ ว้ ยนี้ เป็ นคนที่
เหนื่ อยมำกและหิ วมำกด้วย ภรรยำเขำนัง่ ร้องไห้อยูใ่ นบ้ำนเพรำะอำหำรเย็นลงทุกที นอกจำกนั้น เขำยังมี
แขกคนหนึ่ง แขกของเขำก็เหนื่อยและหิ วมำกด้วย เพรำะเขำแสดงปำฐกถำที่โบสถ์แห่งหนึ่ง...”
ประโยคสุ ดท้ำยถูกกลบด้วยเสี ยงหัวเรำะชอบใจและด้วยคำขออภัย ในเวลำไม่ถึงหนึ่งนำที พวก
เขำก็พำกันจำกไปจนหมด
“อำจำรย์ทำอย่ำงนั้นได้ครับ” ดำนิเอลพูด ขณะที่เดินไปยังบ้ำนของเขำด้วยกัน “แต่ถำ้ ผมทำ
อย่ำงนั้น พวกเขำจะไม่ชอบใจทีเดียว”
“คุณเคยทดลองดูหรื อเปล่ำ”
เรำเข้ำไปในบ้ำน แล้วนัง่ ลงที่โต๊ะอำหำร เอสเตอร์ นำอำหำรที่อุ่นให้ร้อนแล้วออกจำกครัวอีก
ดำนิเอลอธิ ษฐำนแล้วกริ่ งโทรศัพท์ก็ดงั ขึ้น เหมือนถูกผึ้งต่อย ดำนิ เอลกระโดดขึ้นฉับพลัน ข้ำพเจ้ำผลุด
ลุกขึ้นด้วย วำงมือบนบ่ำของเขำ บังคับให้เขำนัง่ ลง พลำงบอกเอสเตอร์ วำ่ “คุณรับโทรศัพท์ซิครับ บอก
คนที่โทร มำว่ำสำมีของคุณกำลังรับประทำนอำหำรเย็น ถำมเขำว่ำ มีอะไรสั่งคุณไว้ก็ได้ หรื อสักครู่ ค่อย
โทร.มำใหม่”
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เธอกลับมำทันที “เป็ นผูช้ ำยค่ะ เขำเพียงแต่อยำกไต่ถำมทุกข์สุขของอำจำรย์เท่ำนั้น ไม่มีเรื่ อง
พิเศษอันใดค่ะ”
เรำเริ่ มรับประทำนอำหำรด้วยกัน
“เป็ นอย่ำงนี้ เสมอค่ะ” เอสเตอร์ให้ขอ้ สังเกต “ทุกครั้งที่เรำนัง่ ลงจะรับประทำนอำหำร โทรศัพท์
ก็จะดังขึ้น ดำนิ เอลจะต้องลุกขึ้นรับโทรศัพท์สี่หรื อห้ำครั้ง ในขณะที่ทำนข้ำวทุกมื้อ”
“คุณจะล้มป่ วยนะดำนิเอล ถ้ำคุณทำอย่ำงนี้เรื่ อยไปและเอสเตอร์ นี่เป็ นหน้ำที่ของคุณที่จะ
ป้ องกันเขำไว้”
“ถ้ำเขำยอมก็ดีซิค่ะ”
“อำจำรย์ดำนิเอล คุณไม่ใช่เด็กรับใช้ของสมำชิกทุกคน คุณเป็ นศิษยำภิบำลต่ำงหำก”
โทรศัพท์ดงั ขึ้นอีก ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำดำนิเอลต้องใช้พลังกำยและใจทั้งหมด จึงจะสำมำรถบังคับ
ตัวไม่ให้ลุกขึ้นได้ ข้ำพเจ้ำพยักหน้ำให้เอสเตอร์ แล้วเธอก็ไปรับโทรศัพท์
ขณะที่ เอสเตอร์ ยงั รับโทรศัพท์อยู่ ดำนิเอลก็พดู ขึ้น “อำจำรย์เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ำ ทำไมเรำ
ถึงได้ให้อำจำรย์พกั ที่โรงแรม”
“ครับ ผมเข้ำใจ แต่คุณต้องหำทำงแก้ไขให้ได้ เพรำะกำรทำเช่นนี้ เป็ นกำรสิ้ นเปลืองเวลำและ
กำลังของคุณโดยใช่เหตุ”
เอสเตอร์กลับมำ “คุณแม่ของสมำชิกคนหนึ่งป่ วยค่ะ” เธอบอก “แต่ไม่ค่อยร้ำยแรงนัก ดิฉนั จะ
ไปเยีย่ มเขำพรุ่ งนี้เช้ำดิฉนั จดที่อยูไ่ ว้แล้วค่ะ”
“แหม คุณเอสเตอร์ คุณก็ไม่ควรรับโทรศัพท์ดว้ ย คุณควรฝึ กสมำชิกสักคนหนึ่งให้รับโทรศัพท์
ตำมเวลำที่กำหนดไว้”
“ไม่เพียงโทรศัพท์ค่ะ แขกและคนอื่น ๆ ด้วยก็เป็ นปั ญหำ พวกเขำมำโดยไม่เลือกเวลำ”
มีทำงเดียวเท่ำนั้นครับที่จะแก้ไขปั ญหำนี้ได้ คุณต้องเขียนป้ ำยติดไว้ที่ประตูหน้ำบ้ำน บอกเวลำ
ที่คุณสำมำรถพบปะกับคนที่มำหำได้”
ดำนิเอลท้วงขึ้น “ชำวอำฟริ กนั ไม่ยอมเข้ำใจครับ พวกเขำจะคิดว่ำ เรำทำสิ่ งที่ไม่สุภำพมำก
เพรำะมันขัดกับประเพณี เก่ำแก่ของเรำ”
“ฟังผมนะครับ ถ้ำคุณไปประเทศเยอรมัน ผมจะพำคุ ณไปที่คริ สตจักรไหนก็ได้ แล้วคุณจะ
พบว่ำศิษยำภิบำลทุกคริ สตจักร มีปัญหำแบบเดียวกันนี้ ปั ญหำจึงอยูท่ ี่วำ่ คุณจะทำตำมประเพณี ของคุณ
หรื อปฎิบตั ิตำมกำรทรงเรี ยกของพระเจ้ำคุณอำจจะรู ้เรื่ องเกี่ยวกับชำยคนหนึ่งที่เฝ้ ำประภำคำร
เขำมี
หน้ำที่รักษำไฟที่ประภำคำรให้ส่องสว่ำงอยูเ่ สมอ โดยเติมน้ ำมันให้เพียงพออยูต่ ลอดกำล ประภำคำรนี้
ช่วยชี้ทำงให้แก่เรื อซึ่ งกำลังผ่ำนเข้ำไปในช่องแคบที่อนั ตรำย ต่อมำคนจำกหมู่บำ้ นใกล้เคียงมำขอน้ ำมัน
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จำกคนเฝ้ ำประภำคำรเพียงคนละเล็กน้อยเท่ำนั้น เพื่อเติมตะเกียงเล็ก ๆ ของพวกเขำ เขำเป็ นคนใจดีมำก
ไม่กล้ำปฎิเสธแม้สักครั้งเดียว ดังนั้นน้ ำมันที่เก็บไว้สำหรับประภำคำรจึงร่ อยหรอลงทีละน้อย จนกระทัง่
วันหนึ่ง น้ ำมันหมดเกลี้ยงแสงจำกประภำคำรก็ดบั ลง เรื อลำหนึ่งต้องประสบอุบตั ิเหตุชนหิ นใต้น้ ำจมลง
ควำมใจดีของเขำเป็ นเหตุนำควำมตำยมำสู่ คนจำนวนมำก”
“อำจำรย์พดู ถูกต้อง” ดำนิเอลกล่ำว “ผมไม่รู้จะปฎิเสธได้อย่ำงไร”
“ไม่เพียงแต่งำนของคุณเท่ำนั้น จะได้รับควำมเสี ยหำยแต่ชีวติ สมรสของคุณด้วย”
“เรำต้องเริ่ มต้นใหม่ ผมรู ้ เรำต้องแก้ไขมุมของสำมเหลี่ยม ซึ่ งเป็ นมุมแห่งกำรแบ่งปั นทุกส่ วน
ในชีวติ ต่อกันและกัน”
“ถ้ำเรำมีเวลำอยูด่ ว้ ยกันสักสิ บห้ำนำทีทุกเช้ำ โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเลย จะดีไม่นอ้ ย” เอสเตอร์
ควำมคับแค้นใจออกมำ “แต่เรำเริ่ มต้นแต่ละวันแบบล้มลุกคลุกคลำน โดยไม่มีแผนกำรแม้แต่นอ้ ย ได้
แต่คอยดูวำ่ อะไรจะเกิดขึ้น ดิฉนั ไม่รู้สักครั้งว่ำเขำจะทำอะไร เขำก็ไม่รู้วำ่ ฉันจะทำอะไร เรำไมีมีเวลำ
รับประทำนอำหำรที่แน่นอน ทำให้เด็ก ๆ ต้องลำบำกด้วย” มีเสี ยงเคำะที่ประตู คนทั้งสองมองดูขำ้ พเจ้ำ
เป็ นเชิงขอควำมคิดเห็น
“เด็กผูห้ ญิงที่ครัวทำอะไรอยูค่ รับ” ข้ำพเจ้ำถำม
“เธอรอคอยที่จะล้ำงถ้วยชำม เมื่อเรำรับประทำนอำหำรเสร็ จแล้ว”
เรำได้ยนิ เสี ยงเคำะประตูอีก
“บอกเธอให้ไปบอกคนที่มำหำว่ำ ค่อยมำพรุ่ งนี้เช้ำ....”
“แต่ตอ้ งก่อนเวลำเก้ำนำฬิกำ” ดำนิเอลเสริ ม
สักครู่ หนึ่งสำวใช้ก็กลับมำ
“เขำว่ำอะไรครับ”
“เขำตกลงค่ะ”
ดำนิเอลสั่นศีรษะ พูดด้วยควำมหนักใจ “คนของเรำคงจะไม่มีวนั เข้ำใจ”
“ถ้ำคุณไม่เคยทำอย่ำงนี้มำก่อน พวกเขำก็ยอ่ มไม่เข้ำใจเวลำสิ บห้ำนำทีตอนเช้ำ ที่เอสเตอร์ขอไว้
นั้น จะเป็ นดุจหำงเสื อของแต่ละวัน อย่ำลืมนะครับ ตัวอย่ำงจำกชีวติ สมรสของคุณเอง จะก่อให้เกิดผล
มำกยิง่ กว่ำ กำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรสมรสถึงร้อยเท่ำ”
ดำนิเอลตอบ “บอกตำมจริ งว่ำ เรำต้องเตือนตัวเรำเองครั้งแล้วครั้งเล่ำว่ำ เรำสมรสกันแล้ว ถ้ำเรำ
เพียงแต่อำศัยควำมรู ้สึกแห่งควำมรักของเรำ ชีวิตสมรสของเรำก็คงจะแตกสลำยนำนแล้ว”
“และทั้ง ๆ ที่เรำรักกันและกัน เรำยังต้องเตือนตัวเรำเองเช่นนี้เสมอ” เอสเตอร์ สอดขึ้น “ดิฉนั รัก
เขำมำก และดิฉนั รู ้วำ่ เขำก็รักดิฉนั ด้วยค่ะ”
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“อย่ำพูดว่ำ ทั้ง ๆ ที่รักกัน” ข้ำพเจ้ำแก้ไป “แต่ควรพูดว่ำ เพรำะว่ำ คุณทั้งสองรักกันจึงได้เตือน
ตัวเอง ว่ำคุณสมรสกันแล้ว”
ดูเหมือนว่ำดำนิเอลและเอสเตอร์ กำลังจะเข้ำใจซึ่ งกันและกันได้อีกครั้งหนึ่ง เรำจึงคุยเกี่ยวกับ
ปั ญหำทำงเพศในอเมริ กำและยุโรป ซึ่ งอยูใ่ นภำวะที่น่ำวิตกมำก เนื่ องจำกปรัชญำกำรสมรสที่วปิ ริ ตใน
ปัจจุบนั ที่ส่งเสริ มให้ชำยหนุ่มหญิงสำว ถือเรื่ องเพศเป็ นสิ่ งบันเทิงและเกมส์สนุก จนสำมเหลี่ยมแห่ง
ชีวติ สมรสถูกทำลำยเป็ นเสี่ ยง ๆ
กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้นอีก ดำนิเอลโบกมือให้สัญญำณแก่เอสเตอร์ พลำงกล่ำวในเชิงหยอกล้อ “ผม
จะให้สวนของผมรับใช้ผม”
เธอลุกขึ้นด้วยควำมเชื่ อฟัง และไปรับโทรศัพท์ที่หอ้ งทำงำนของดำนิเอล เธอเดินหัวเรำะกลับ
มำแล้วบอกข้ำพเจ้ำ
“ครำวนี้ เป็ นอำจำรย์ค่ะ”
ก่อนที่ขำ้ พเจ้ำจะบังคับตัวเองได้ ข้ำพเจ้ำกระโดดขึ้นเสี ยก่อน เหมือนดังที่ดำนิเอลเคยทำมำ
อย่ำงไม่มีผดิ ดำนิ เอลหัวเรำะลัน่ ขณะที่ขำ้ พเจ้ำยืนอย่ำงขวยเขิน เมื่อรู ้วำ่ ได้ปฏิบตั ิตน ตรงกันข้ำมกับ
คำแนะนำของตัวเอง
“เชิญตำมสบำยครับ” ดำนิเอลพูดอย่ำงอำรมณ์ดี “อำจำรย์ทำนอิ่มแล้ว เพียงแต่เหลือของว่ำง
เท่ำนั้น นอกจำกนั้น อำจำรย์ยงั แสดงให้ผมเห็นว่ำ อำจำรย์ไม่ใช่เป็ นคนเจ้ำแบบเจ้ำแผนนัก”
“ข้ำพเจ้ำจับหู โทรศัพท์ข้ ึน”
“แฟ็ ทม่ำใช่ไหมครับ”
“ใช่ค่ะ”
“บอกทีเถอะครับ คุณเป็ นคนที่โทร ถึงผมสองครั้งเมื่อวำนนั้น ใช่ไหมครับ”
“ใช่ค่ะ หนูเอง”
“ถ้ำอย่ำงนั้น อย่ำงน้อยที่สุด ผมก็รู้จกั ชื่อของคุณแล้วนะครับ”
“นัน่ สำคัญด้วยหรื อค่ะ”
“ทำให้ผมอธิ ษฐำนเผือ่ คุณได้ง่ำยขึ้น”
“ท่ำนอธิ ษฐำนเผือ่ ดิฉนั หรื อค่ะ”
“ครับ”
“ทำไมละคะ”
“นี่เป็ นวิธีเดียวเท่ำนั้น
ที่ผมสำมำรถช่วยคุณได้
ผมไม่รู้วำ่ จะช่วยคุณได้โดยวิธีใดอีก
นอกจำกนั้นคุณเคยขอร้องให้ผมอธิ ษฐำนเผื่อครั้งหนึ่ง”
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เงียบ.....
“คืนนี้คุณไปโบสถ์หรื อเปล่ำครับ”
“ไปค่ะ”
“โดยไม่ได้รับอนุ ญำตตำมเคยใช่ไหมครับ”
“ค่ะ”
“คุณได้ยนิ ผมใช้ควำมคิด เกี่ยวกับเต๊นท์ของคุณในคำบรรยำยของผมไหมครับ”
“ได้ยนิ ค่ะ และหนูได้เปิ ดข้อพระธรรมซึ่ งอำจำรย์ได้ให้หนูไว้ดว้ ย เป็ นข้อพระธรรมที่เหมำะ
สำหรับหนูจริ ง ๆ ค่ะ “เต๊นท์ของข้ำพเจ้ำก็ถูกทำลำย และเชือกของข้ำพเจ้ำก็ขำดสิ้ น” เหมำะสมทั้งหมด
เลยค่ะอำจำรย์ หลังจำกได้ยนิ คำบรรยำยของอำจำรย์คืนนี้ หนูรู้วำ่ เต็นท์ของหนูทำลำยสิ้ น เป็ นควำมจริ ง
ค่ะ อำจำรย์คิดว่ำอย่ำงไรคะ”
“คุณหมำยถึงอะไรครับ”
“ก็เกี่ยวกับกำรคุมกำเนิดที่จะเป็ นบ่อนทำลำยควำมรักไงคะ”
“ผมคิดถึงตลอดเวลำว่ำ คุณจะแก้ปัญหำได้อย่ำงไร”
“เรำยังไม่ได้แก้ปัญหำอะไรเลยค่ะ เขำอำจจะคิดว่ำ เขำได้แก้ปัญหำแล้ว แต่สำหรับหนู ยังค่ะ
ตอนแรก เขำบอกหนูให้สังเกตดูช่วงระยะที่ผหู ้ ญิงตั้งครรภ์ได้ง่ำย โดยนับและทำเครื่ องหมำยไว้ที่
ปฏิทิน แต่ไม่ได้ผลค่ะ หนูมีครรภ์จนได้ เขำจึงบอกให้หนูไปทำแท้ง”
“และคุณเชื่อฟังเขำใช่ไหมครับ”
“แน่นอนค่ะ ตอนนี้ เขำบอกให้หนูกินยำวันละเม็ดทุกเช้ำ แต่ทุกเดือน หลังจำกสำมสัปดำห์แล้ว
หนูจะตกเลือดสัปดำห์หนึ่ง ทำให้หนูไม่อยำกจะหลับนอนกับเขำเลย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ตั้งแต่ได้ทำนยำ
คุมกำเนิดมำ หนูรู้สึกเหน็บชำไปหมด”
“สตรี หลำยคน ที่รับประทำนยำคุมกำเนิด ต่ำงพูดเช่นนี้ ”
“อำจำรย์ค่ะ กำรคุมกำเนิดเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีใช่ไหมค่ะ”
“มันแล้วแต่ครับ เต็นท์ของคุณพังลงแล้ว หรื อยังตั้งอยู่ และอยูใ่ นสภำพมัน่ คงแข็งแรง ถ้ำเต็นท์
อยูใ่ นสภำพที่มนั่ คงแข็งแรง สำมีภรรยำก็สำมำรถปรึ กษำเกี่ยวกับเรื่ องนี้ดว้ ยกันได้อย่ำงเต็มที่ อำจ
เนื่องจำกเหตุผลบำงประกำร ทำให้เขำทั้งสองตัดสิ นใจว่ำ ไม่ควรจะมีบุตร หรื อรอคอยสักระยะหนึ่ง
ก่อนแล้วค่อยมีบุตร แล้วเขำทั้งสองจะตกลงเกี่ยวกับวิธีกำรคุมกำเนิ ดว่ำจะใช้วธิ ี อะไร โดยทัว่ ไป เขำทั้ง
สองจะขอคำปรึ กษำจำกนำยแพทย์ เขำทั้งสองจะเปิ ดเผยซึ่ งกันและกัน และบอกให้อีกฝ่ ำยหนึ่งรู ้วำ่ มี
ควำมรู ้สึกอย่ำงไร หำกบังเอิญเกิดมีครรภ์ข้ ึนก่อนเวลำที่คิดหมำยไว้ ก็จะไม่มีเหตุร้ำยอันใดติดตำมมำ
เนื่องจำกเต็นท์อยูใ่ นสถำนที่มนั่ คง จึงมีที่กำบังสำหรับบุตรเสมอ ทุกคนต้องกำรที่พกั พิง แม้แต่เด็กทำรก
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แต่ถำ้ เต็นท์พงั ลง หรื อเต็นท์ขำดเสำ และฝนสำดเข้ำมำ สถำนกำรณ์ทุกอย่ำงก็จะแตกต่ำงจำกที่ได้กล่ำว
มำแล้ว”
“หนูรู้ดีทีเดียวค่ะ และกลัวเหลือเกินที่จะมีครรภ์อีก เพรำะเขำจะบังคับให้หนูทำแท้งอีกเป็ นแน่
มันตรงตำมที่อำจำรย์บอกไว้ทุกอย่ำง เมื่อขำดมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งก็พลอยเป็ นอัมพำตไปด้วย เหมือน
ดังที่พระคัมภีร์บอกว่ำ “ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่จะกำงเต็นท์ให้ขำ้ พเจ้ำอีก”
“นี่ แฟ็ ทม่ำ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพร่ ำเพ้อทำงโทรศัพท์หรอกครับ หำกคุณอยำกจะแก้ไข
ปั ญหำนี้ คุณต้องพำสำมีของคุณมำหำผม เพื่อผมจะพูดกับเขำได้”
“เขำไม่ยอมไปหรอกค่ะ”
“พยำยำมดูซิครับ”
“เขำควรไปคนเดียว หรื อเรำควรไปด้วยกันค่ะ”
“แล้วแต่เขำชอบครับ”
“เขำกำลังกลับมำค่ะ หยุดก่อนนะค่ะ สวัสดีค่ะอำจำรย์ ขอบพระคุณมำกค่ะ”
เมื่อข้ำพเจ้ำกลับไปที่โต๊ะ ข้ำพเจ้ำบอกดำนิเอลและเอสเตอร์ เกี่ยวกับปั ญหำของแฟ็ ทม่ำ โดย
หวังว่ำ เขำทั้งสองจะสำมำรถช่วยเหลือได้
“เขำปฏิบตั ิต่อเธออย่ำงกับทำสทีเดียว” เอสเตอร์วิจำรณ์
“เรำต้องยอมรับว่ำ” ดำนิเอลเพิ่มเติม “วัฒนธรรมของชำวอำฟริ กำนี้ ผูช้ ำยมีอำนำจเหนื อผูห้ ญิง
ทุกประกำร”
“เอสเตอร์ และ ดำนิเอล” ข้ำพเจ้ำพูด “ผมก็ยอมรับด้วย แต่ แฟ็ ทม่ำ ไม่ได้อยูก่ บั ชำวอำฟริ กนั นี่
นำ ผูช้ ำยที่เธออยูด่ ว้ ยเป็ นชำวยุโรป ฉะนั้นจึงไม่ใช่ปัญหำเกี่ยวกับวัฒนธรรม แต่เป็ นปัญหำของมโน
ธรรมของมนุษย์ ซึ่ งพระคัมภีร์เรี ยกว่ำ ควำมหลอกลวง”
เรำทั้งสองไม่พดู อะไร
“บอกผมหน่อยเถอะ ดำนิ เอล เป็ นไปได้ไหม ถ้ำเธอตัดสิ นใจทิ้งเขำ หำงำนทำ และอยูค่ นเดียว”
“สำหรับเมืองนี้ เป็ นไปไม่ได้ครับ ไม่มีใครอยูค่ นเดียวตำมลำพังได้”
“ถ้ำอย่ำงนั้น เธอก็ตกอยูใ่ นกำมือของเขำอย่ำงสิ้ นเชิง บิดำมำรดำของเธอตัดขำดกับเธอ จะไม่มี
ผูช้ ำยอื่นที่ยอมแต่งงำนกับเธออีก เพรำะเธอไม่ใช่หญิงสำวบริ สุทธิ์ และอยูค่ นเดียวก็ไม่ได้ เธอพูดถูก
ครับ ไม่มีใครกำงเต๊นท์ให้แก่เธอได้”
“อย่ำงไรก็ตำม เธอจะต้องเลิกกับเขำ” ดำนิเอลพูด “บำงทีเธออำจขออำศัยอยูก่ บั ญำติพี่นอ้ งหรื อ
เพื่อน ๆ ของเธอ แต่สมมุติวำ่ เธอได้สมรสกับเขำอย่ำงถูกต้องแล้ว คุณจะแนะนำให้เขำหย่ำกันไหม
ครับ”
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“คุณคิดว่ำ หมอจะแนะนำให้คนป่ วยของเขำไปตำยไหมครับ ไม่อย่ำงเด็ดขำด หำกคนป่ วยมี
ควำมหวังว่ำจะรอด แม้แต่เพียงนิดเดียว หมอก็จะพยำยำมช่วยคนป่ วย จนถึงที่สุด ในทำนองเดียวกันผม
จะพยำยำมอย่ำงที่สุด เพื่อช่วยจรรโลงชีวติ สมรสไว้ แม้จะเห็นช่องทำงเพียงเล็กน้อยที่สุด แต่มีกำร
สมรสบำงกรณี ซ่ ึ งคุณต้องยอมรับว่ำ เป็ นกำรสมรสที่ตำยแล้ว”
“ผมพอจะนึกถึงตัวอย่ำงชีวติ สมรสแบบนี้ได้ ที่ควำมรักตำยอย่ำงสนิท” ดำนิเอลกล่ำว “คนทั้ง
สองตัดควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนเพศนำนแล้ว เหลือแต่มุมบนของสำมเหลี่ยม คือยังนับว่ำสมรสกัน แต่
ส่ วนอื่น ๆ ได้สูญสลำยไปแล้ว เขำทั้งสองอำจยังอำศัยอยูใ่ นบ้ำนหลังเดียวกัน แต่ขำดควำมผูกพันฉัน
สำมีภรรยำทั้ง ๆ ที่ยงั ไม่ได้หย่ำร้ำงกัน พวกเขำอำจอยูแ่ บบนี้ไปเรื่ อยเป็ นเวลำหลำยปี ตำมควำมคิดของ
ผม ชีวติ สมรสแบบนี้ เป็ นชี วติ สมรสที่ตำยแล้ว ถึงกระนั้นก็ตำม พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้วำ่ “...ซึ่งพระ
เจ้ำได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่ำให้มนุษย์ทำให้พรำกจำกกันเลย” (ดู มัทธิว 19:6)
“แต่ปัญหำอยูท่ ี่วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นผูผ้ กู พันเขำทั้งสองไว้หรื อเปล่ำ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น อำจำรย์รู้สึกลังเลใจไหมครับที่จะทำพิธีสมรสให้แก่คนที่หย่ำร้ำงกัน แล้วสมรส
กันใหม่”
“ลังเลใจมำกครับ แต่ในกรณี ที่จำเป็ นจริ ง ๆ ผมจะทำพิธีให้ เช่นผมจะทำพิธีให้แก่ฝ่ำยซึ่ งมี
ควำมผิดเท่ำนั้น”
“ผมไม่เข้ำใจ”
“ถ้ำคนที่พลำดหวังในชีวติ สมรสมำหำผม อ้ำงว่ำเขำเป็ นฝ่ ำยถูกทุกประกำร ควำมผิดทั้งหมดอยู่
ที่คู่สมรสของเขำ ผมก็รู้ทนั ทีวำ่ ถ้ำเขำสมรสครั้งที่สอง เขำจะพลำดหวังอีก”
“แต่บำงคนไม่ผิดจริ ง ๆ นะครับ เช่นในกรณี ที่สำมีข้ ีเมำ”
“ถูกต้องครับ แต่เบื้องหลังควำมบริ สุทธิ์ น้ ี ยังมีควำมผิดที่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่ งเขำต้อง
รับผิดชอบจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ ควำมผิดระดับนี้ มักย้อนกลับไปสู่ สำเหตุที่เขำทั้งสองมำอยูด่ ว้ ยกัน
ตั้งแต่ระยะแรก ผมจะไม่ยอมทำพิธีสมรสให้แก่ผใู ้ ด จนกว่ำเขำจะยอมรับควำมผิดในเบื้องต้นนี้ ”
“แฟ็ ทม่ำ เป็ นฝ่ ำยบริ สุทธิ์ หรื อเปล่ำ”
“คุณพ่อคุณแม่ของเธอ ตลอดจนชำยคนนั้น มีควำมผิดอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย และจำเพำะพระ
พักตร์ พระเจ้ำ เธอก็ผิดด้วย”
“อำจำรย์จะช่วยเขำได้อย่ำงไรละครับ”
“ผมช่วยอะไรเธอไม่ได้ แม้แต่เล็กน้อย จนกว่ำเธอจะยอมรับควำมจริ งนี้ ”
ข้ำพเจ้ำไม่รู้วำ่ ได้คุยกับดำนิเอลเกี่ยวกับปั ญหำนี้นำนสักเท่ำใด เมื่อเหลือบไปดูเอสเตอร์ ก็
พบว่ำเธอนัง่ หลับที่เก้ำอี้นวมแล้ว
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“คุณก็ตอ้ งพักผ่อนด้วย” ข้ำพเจ้ำพูดในที่สุด “ช่วยพำผมกลับไปที่โรงแรมได้ไหมครับ”
เมื่อข้ำพเจ้ำไปเอำกุญแจที่เคำน์เตอร์ ของโรงแรม
พนักงำนที่นนั่ ยืน่ จดหมำยฉบับหนึ่งให้
ข้ำพเจ้ำ ซึ่ งเป็ นจดหมำยจำกภรรยำ ข้ำพเจ้ำขึ้นไปที่ห้อง นัง่ ลงอ่ำนทันที
“น้องรู ้สึกคิดถึงพี่ และอยำกคุยกับพี่เหลือเกิน ปี ที่แล้วตลอดปี เรำต้องจำกกันครั้งแล้วครั้งเล่ำ
ส่ วนปี นี้ เรำยังไม่เคยมีเวลำอยูด่ ว้ ยกันตำมลำพังที่บำ้ น ติดต่อกันสักสัปดำห์เดียว ถ้ำไม่เป็ นกำรเร่ งรัด
เพื่อให้งำนเสร็ จทันเวลำ ก็เป็ นกำรเตรี ยมตัวออกเดินทำง เรำมีเวลำอยูด่ ว้ ยกันน้อยเหลือเกิน”
“น้องอยำกจะอยูก่ บั พี่ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพี่อย่ำงแท้จริ ง ทั้งกำยใจ และวิญญำณ เพื่อน้อง
จะมีกำลังใจกำลังกำยที่จะแบกภำระทุกอย่ำงในชีวติ ประจำวันของเรำ”
“แต่ควำมหวังของน้องต้องพังทลำยลง ตั้งแต่พี่จำกไปครั้งก่อนและครั้งใหม่น้ ี จิตใจของน้อง
หนักอึ้งยิง่ ขึ้นทุกวัน จนแทบจะทนไม่ได้แล้ว โดยเหตุน้ ี น้องจึงไม่ยอมให้พี่จำกไปง่ำย ๆ ในครั้งนี้
ฉะนั้น ขณะที่พี่กำลังทำงำนอยู่ ขอให้นึกถึงควำมปรำรถนำของน้องด้วย”
“น้องไม่ได้เขียนมำบ่นดอก เป็ นเพียงแต่บอกควำมจริ งให้รู้ เมื่อน้องได้พูดให้พี่เข้ำใจแล้ว ใจ
ของน้องรู ้สึกเบำขึ้นเป็ นกอง ขอบคุณที่ยนิ ดีฟังเสมอ น้องทำงำนต่อไปได้แล้ว เกือบจะอดทนรอคอย
ไม่ได้ที่จะพบพี่ในวันเสำร์ น้ ี ”
ข้ำพเจ้ำนึกถึงคำบรรยำยของข้ำพเจ้ำ “ไม่มีกำรสมรสใดที่ดีครบถ้วน ชีวิตสมรสทำให้เรำถ่อม
ใจ ทำงที่ดีที่สุดที่ทำให้เรำมีใจถ่อมก็คือจัดกำรสมรสเสี ย”
ข้ำพเจ้ำยังนอนหลับสนิท เมื่อเสี ยงกริ่ งปลุกให้ขำ้ พเจ้ำตื่นขึ้น ขณะที่กุลีกุจอลุกขึ้นจำกเตียงจะ
ไปกดนำฬิกำปลุกให้เงียบลง จึงรู ้วำ่ เป็ นเสี ยงกริ่ งโทรศัพท์
ข้ำพเจ้ำเปิ ดไฟ เหลือบดูนำฬิกำ เป็ นเวลำสองนำฬิกำของเช้ำวันใหม่ ข้ำพเจ้ำหยิบหู โทรศัพท์ข้ ึน
พนักงำนคุมสำยของโรงแรมกล่ำวขอโทษ ที่ปลุกข้ำพเจ้ำให้ตื่นขึ้น
“มีชำยหญิงคู่หนึ่งที่หอ้ งรับแขกชั้นล่ำงค่ะ เขำยืนกรำนว่ำจะต้องพบท่ำนให้ได้”
อำจจะเป็ นแฟ็ ทม่ำและ “สำมี” ของเธอก็ได้ ข้ำพเจ้ำบอกพนักงำนให้บอกเขำทั้งสองรอสักสิ บ
ห้ำนำทีก่อนที่จะขึ้นมำเพื่อข้ำพเจ้ำจะผลัดเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวได้
ข้ำพเจ้ำเคยเห็นผูห้ ญิงชำวอำฟริ กนั ที่สวยมำหลำยคน แต่ไม่เคยเห็นใครสวยแบบแฟ็ ทม่ำ เธอ
ร่ ำงสู งอรชร สวมชุดพื้นเมืองที่ยำวปกเข่ำ ท่ำทำงเดินอ่อนช้อย แต่เจียมตัวพอเหมำะทุกอย่ำงในตัวเธอ
เรี ยบร้อยสะอำดสะอ้ำน เธอช่ำงเลือกสร้อยคอต่ำงหู และสร้อยมือได้อย่ำงเหมำะเจำะ กับเรื อนร่ ำงของ
เธอที่สุด แต่ทว่ำ ดวงตำกลมโตทั้งคู่ มีริ้วรอยแห่งควำมเศร้ำแฝงอยู่
ผูช้ ำยที่มำกับเธอเป็ นคนผิวขำว สวมกำงเขนทำงำนของเขำ ใบหน้ำหนวดเครำรุ งรัง และเล็บมือ
ก็สกปรก
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หลังจำกแฟ็ ทม่ำ ได้แนะนำเขำให้รู้จกั แล้ว เธอก็กล่ำวขอโทษเป็ นพัลวัน ที่มำรบกวนในเวลำที่
ไม่ควรอย่ำงที่สุด เธอบอกว่ำ เขำทั้งสองได้โต้เถียงกันจนกระทัง่ ถึง 1.30 น. ของวันใหม่ จนเขำยอมแพ้
และยินยอมมำหำข้ำพเจ้ำด้วยกันกับเธอ
“ถ้ำเรำไม่มำทันที เขำอำจจะเปลี่ยนใจอีกก็ได้ค่ะ”
“ไม่เป็ นไรครับ แฟ็ ทม่ำ ผมรู ้สึกดีใจมำกที่คุณทั้งสองมำได้” ข้ำพเจ้ำพูดโดยตรงกับเขำ “ผม
รู ้สึกดีใจเป็ นพิเศษครับที่คุณยินดีมำกับเธอ แสดงให้ผมเห็นว่ำ คุณเอำใจใส่ แฟ็ ทม่ำคุณ....”
“เรี ยกเขำว่ำ จอห์น เถอะค่ะ” แฟ็ ทมำพูด
จอห์นหย่อนตัวลงที่เก้ำอี้นวม นัง่ เหยียดขำทั้งสองข้ำงออก แสดงควำมเป็ นปรปั กษ์กบั ข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำไม่แปลกใจที่เขำแสดงตนเช่นนั้น เพรำะประกำรแรก เขำกลัวข้ำพเจ้ำ นอกจำกนั้น เขำย่อมสงสัย
เป็ นธรรมดำว่ำ ข้ำพเจ้ำจะเข้ำข้ำงแฟ็ ทม่ำ เรำอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ค่อนข้ำงจะลำบำก ข้ำพเจ้ำต้องยอมรับ
ว่ำ ข้ำพเจ้ำเข้ำข้ำงเธอ
“คุณคงกลัวผมมำกนะครับ” ไม่มีปฏิกิริยำโต้ตอบ “บำงทีคุณคิดว่ำ แฟ็ ทม่ำมำใส่ ร้ำยคุณ แต่
เปล่ำหรอกครับ เธอไม่เคยทำเช่นนั้น” ไม่มีเสี ยงตอบ “เธอบอกผมว่ำคุณเอำใจใส่ ดูแลเธอ เธอรู ้สึก
ขอบคุณคุณมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่คุณส่ งเธอไปโรงเรี ยน ผมยังเห็นด้วยว่ำ คุณช่วยให้เธอสำมำรถ
แต่งตัวได้สวยอย่ำงนี้ ”
เขำยักไหล่
แฟ็ ทม่ำ เอ่ยขึ้น “คุณดีต่อฉันมำกค่ะ จอห์น ฉันไม่รู้วำ่ ฉันจะทำอะไรได้ถำ้ ไม่มีคุณ ฉันขอบคุณ
คุณ ฉันรักคุณมำก แต่ฉนั ไม่เข้ำใจว่ำทำไมเรำถึงไม่จดั กำรสมรสสักที”
“เรื่ องเก่ำแก่อีกนัน่ แหละ” เขำพูดพร้อมกับถอนใจ และโดยไม่ได้เงยหน้ำขึ้น “ทำไมเรำถึง
ต้องกำรกระดำษใบนั้นนักมีสำมีภรรยำเป็ นร้อย ๆ คู่ในประเทศของผมที่อยูด่ ว้ ยกัน โดยไม่มีกระดำษ
แผ่นนั้นเลย และก็อยูด่ ว้ ยกันได้อย่ำงมีควำมสุ ข คนอื่น ๆ ที่มี กลับไม่มีควำมสุ ข ไม่ใช่วำ่ เอกสำรนั้นจะ
ทำให้เธอมีควำมสุ ขได้”
“แต่ฉนั อำย เมื่อพบเพื่อนของฉันนี่ค่ะ ฉันจะบอกพวกเขำอย่ำงไรดี ฉันสมรสแล้วหรื อยัง”
“เฮ้อ เพื่อนของเธอ ผมไม่สนใจเพื่อนของเธอเลย”
“แต่พวกเขำเป็ นส่ วนหนึ่งของฉันนี่ค่ะ ถ้ำคุณรักฉันคุณต้องนึกถึงเพื่อน ๆ ของฉันด้วย สำหรับ
ฉันกระดำษนั้นไม่สำคัญหรอก แต่พิธีเลี้ยงฉลองกำรสมรสสำคัญกว่ำ ฉันอยำกจะได้กำรเลี้ยงที่เรี ยกได้
ว่ำเป็ นงำนเลี้ยงจริ ง ๆ และเชิ ญแขกเหรื่ อสักสำมสี่ ร้อยคน”
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เขำสลัดมือออกด้วยควำมตกใจ “สำมสี่ ร้อยคน” เขำร้องเสี ยงดัง “ผมจะบอกเธอ ถ้ำเผือ่ เรำจะ
สมรสกัน เรำจะจัดพิธีสมรสที่ง่ำยที่สุด มีผมกับเธอ และพยำนอีกสองสำมคนไปจดทะเบียนสมรสที่
อำเภอ เท่ำนั้นก็พอ”
“แต่อย่ำงนั้น ทุกคนในประเทศของเรำจะคิดว่ำ ฉันอำยเธอ และพยำยำมซ่อนเร้นอะไรบำงอย่ำง
ฉันอยำกแสดงให้คนเห็นว่ำ ฉันรู ้สึกภูมิใจในตัวเธอ ฉันไม่สำมำรถทนต่อควำมอำยที่จะมีพิธีสมรสเล็ก
ๆ หรอก”
ควำมเงียบเกิดขึ้น
“ตำมควำมเข้ำใจของผมนะครับ จอห์น” ข้ำพเจ้ำพูดด้วยควำมระมัดระวัง “คุณได้ก่อเหตุข้ ึน แต่
คุณยังไม่รู้อย่ำงถ่องแท้ถึงผลทั้งหมดที่จะติดตำมมำ”
“ผมก่อเหตุอะไร” เขำถำมอย่ำงกระโชกกระชำก แต่ขำ้ พเจ้ำก็รู้สึกดีใจ เพรำะอย่ำงน้อยที่สุดเขำ
ได้เริ่ มคุยกับข้ำพเจ้ำ
“ก็โดยกำรรับแฟ็ ทม่ำมำอยูก่ บั คุณไงละครับ คุณต้องเข้ำใจนะครับว่ำ ถ้ำคุณเลือกผูห้ ญิงสักคน
หนึ่งในประเทศนี้ เป็ นภรรยำของคุณ หรื อเป็ นภรรยำในอนำคต คุณไม่ควรเลือกเฉพำะตัวเธอ และให้
เธอทิง้ ทุกอย่ำงเสี ย คุณจะต้องรับเอำกำรศึกษำของเธอ รสนิยมของเธอ ควำมชอบและไม่ชอบของเธอ
นิสัยและประเพณี ของเธอ หรื อพูดสั้น ๆ ว่ำ คุณจะต้องยอมรับเอำวัฒนธรรมของเธอด้วย จำกกำร
สนทนำสั้น ๆ ที่ผำ่ นมำนี้ ผมพอจะสรุ ปได้วำ่ คุณคงจะรักแต่เธอ ควำมสวยและบุคลิกลักษณะของเธอ
เท่ำนั้น แต่มิได้รักเธอพร้อมทั้งวัฒนธรรมของเธอ”
“ผมรักเธอ” เขำแก้ตวั เสี ยงแข็ง
“ครับ ผมเข้ำใจ แต่ควำมรักที่แท้จริ ง หมำยถึงกำรรักเธอพร้อมทั้งภูมิหลังชีวติ และวัฒนธรรม
ของเธอ งำนเลี้ยงใหญ่ฉลองกำรสมรสเป็ นส่ วนหนึ่งในวัฒนธรรมนี้ ถ้ำคุณจะแต่งงำนกับผูห้ ญิงสักคน
หนึ่งในประเทศนี้ คุณจะต้องยอมรับข้อเรี ยกร้องของเขำ ยิง่ กว่ำนั้น คุณไม่เพียงแต่ตอ้ งยอมรับโดย
ปรำศจำกกำรบ่นแล้ว ยังต้องรับโดยควำมยินดีดว้ ย”
เขำเงียบอีก ควำมคิดเหล่ำนี้คงใหม่ต่อเขำ
“กำรสมรส แม้เป็ นกำรสมรสในกรณี แวดล้อมที่ปกติยงั หมำยถึงภำระ หน้ำที่รับผิดชอบ
ยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใดเมื่อต้องแบกภำระแห่งวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน สิ่ งที่จะให้กำรสมรสพังทลำยลงก็คือ
ควำมไม่ยนิ ยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน ตอนแรกอำจเริ่ มต้นจำกสิ่ งเล็กน้อยก่อน เช่น ควำมชอบ
หรื อไม่ชอบอำหำรบำงชนิด หรื อวิธีปรุ งอำหำรเหล่ำนั้น แล้วในที่สุด กระทบกระเทือนถึงชีวติ ทุกด้ำน”
“คู่สมรสที่มีวฒั นธรรมแตกต่ำงกันนี้ พลำดหวังกันทุกคู่ไหมค่ะ” แฟ็ ทม่ำ ต้องกำรรู ้

51

“ไม่ครับ” ข้ำพเจ้ำพูด “แต่ถำ้ ประสบควำมสำเร็ จ ก็เนื่องจำกเขำทั้งสองได้อยูใ่ นวัฒนธรรม ที่
เขำทั้งสองกะว่ำจะสมรสอยูก่ ินกันที่นนั่ เป็ นเวลำนำน แต่กรณี เช่นนี้มีนอ้ ยมำก ถ้ำนักศึกษำชำวอำฟริ กนั
สมรสกับผูห้ ญิงชำวอเมริ กนั หรื อชำวยุโรปที่เขำพบในประเทศของเธอ โดยที่เธอไม่เคยมีโอกำสได้ไป
ประเทศอำฟริ กนั มำก่อน กำรสมรสนั้นเกือบจะล้มเหลวทุกคู่ ทั้ง ๆ ที่เธอมีควำมตั้งใจดี และมีควำม
ปรำรถนำอย่ำงจริ งใจ แต่เธอก็ไม่สำมำรถปรับตัวได้”
“ก็เธอพยำยำมจะก้ำวให้ยำวกว่ำขำกำงเกงของเธอนี่ ” จอห์นพูดตลก แล้วหัวเรำะเอง ข้ำพเจ้ำ
รู ้สึกยินดีที่เห็นว่ำ จอห์นเริ่ มรู ้สึกเป็ นกันเองมำกขึ้น ข้ำพเจ้ำจึงกล้ำพูด
“อำจเป็ นไปได้ ที่คุณทั้งสองต่ำงอยูใ่ นแนวทำงที่กำลังทำผิดแบบเดียวกัน”
“เรำต่ำงรักซึ่ งกันและกันนี่ ” จอห์นยืนกรำน เขำมองข้ำพเจ้ำอย่ำงกับเด็กที่กลัวว่ำ จะมีคนแย่ง
เอำของเล่นของเขำไปเสี ย
“ใช่ครับ แต่ชีวิตสมรสไม่ใช่มีแต่รักเท่ำนั้น มันไม่ใช่มีแต่แสงจันทร์ และดอกกุหลำบ แต่มีถว้ ย
ชำมและผ้ำอ้อมด้วย”
“ผ้ำอ้อม” จอห์นย่นจมูกอย่ำงสะอิดสะเอียน
“คุณไม่ชอบเด็กหรื อครับ”
เขำสั่นศีรษะ
“แล้วคุณล่ะครับ แฟ็ ทม่ำ”
“ดิฉนั รักเด็กมำกค่ะ และอยำกจะมีหลำย ๆ คนด้วย”
“นี่เป็ นอีกจุดหนึ่ง ที่คุณทั้งสองไม่ลงรอยกัน” ข้ำพเจ้ำตั้งข้อสังเกต “และเป็ นจุดที่สำคัญด้วย
คุณมีแผนกำรอะไรครับจอห์น คุณคิดจะตั้งหลักฐำนในประเทศนี้หรื อเปล่ำ”
“ผมทำงำนกับรัฐบำล แต่หนังสื อสัญญำของผมจะหมดอำยุภำยในเวลำอีกหนึ่งปี ”
“หลังจำกนั้นละครับ”
“ผมไม่รู้ ผมอำจไปที่อื่น เช่น อเมริ กำใต้หรื อญี่ปุ่น”
แฟ็ ทม่ำ อ้ำปำกค้ำง
“ผมเชื่อว่ำ คุณคงพำแฟ็ ทม่ำไปด้วย”
“อะไรทำให้คุณคิดเช่นนั้น”
“เพรำะคุณบอกว่ำ คุณอยูใ่ นจำพวกสำมีภรรยำที่มีควำมสุ ข โดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อสมรส หำก
ใครมีควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ ง เขำย่อมไม่ละทิ้งควำมสุ ขของเขำ”
เขำยักไหล่ แล้วเสี ยงแฟ็ ทม่ำระเบิดขึ้น
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“คุณไม่เคยบอกฉันเลยว่ำ สัญญำรับจ้ำงของคุณจะหมดอำยุ ฉันคิดตลอดเวลำว่ำ คุณจะอยูใ่ น
ประเทศของฉันตลอดชีวติ ”
จอห์นลุกพรวดขึ้น
“สวัสดีครับ เรำต้องไปเสี ยที นี่ก็ดึก....อ้อสำยมำกแล้ว”
“ขอพูดอีกเพียงคำเดียว” ข้ำพเจ้ำตอบ พลำงจับมือของเขำ แล้วจ้องตำเขำ “จอห์นเพื่อเห็นแก่
แฟ็ ทม่ำ โปรดตัดสิ นใจให้แน่นอน ถ้ำคุณจะพำเธอไปด้วย ก็บอกเธอตรง ๆ เพื่อเธอจะตัดสิ นใจได้ ถ้ำ
คุณไม่อยำกพำเธอไป และคิดจะแยกกับเธอหลังจำกสัญญำรับจ้ำงหมดอำยุแล้ว ก็บอกเธอตรงไปตรงมำ
เพื่อเธอจะตัดสิ นใจได้เช่นเดียวกันว่ำ เธอจะอยูก่ บั คุณอีกต่อไปหรื อไม่ ผมไม่ได้สั่งให้ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งว่ำ
ต้องทำอะไร แต่ขอร้องคุณให้หยุดเล่นซ่อนหำเสี ยที แล้วตัดสิ นใจให้แน่วแน่”
“ขอบคุณมำกครับ” เขำพูดอย่ำงเปรย ๆ
“คุณต้องไปไกลไหมครับ” ข้ำพเจ้ำถำม เพื่อผ่อนคลำยควำมตึงเครี ยด
“ไม่ครับ อยูฝ่ ั่งตรงข้ำมของแม่น้ ำนี้เอง”
แล้วเขำก็ออกจำกห้อง แฟ็ ทม่ำตำมอย่ำงกระชั้นชิ ด โดยไม่เหลียวมองข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำกลับไปนอน แต่ไม่สำมำรถหลับอย่ำงสนิท ภำพของแฟ็ ทม่ำและจอห์น มีเรี ยมและทิ
โมธี มอริ ซและคุณแม่ของเขำ ดำนิเอลและเอสเตอร์ รวมทั้งภรรยำของข้ำพเจ้ำลอยวกวนอยูใ่ นห้วงนึก
ตลอดเวลำ
ข้ำพเจ้ำลุกขึ้น สั่งให้เอำอำหำรเช้ำมำให้ในห้อง แล้วอ่ำนจดหมำยของภรรยำอีกครั้งหนึ่ ง ทำไม
เธอถึงไม่เขียนจดหมำยที่หนุ นใจมำกกว่ำนี้สักหน่อย “น้องคิดถึงพี่ และอยำกคุยกับพี่เหลือเกิน.....” เรำมี
โอกำสคุยกันเสมอนี่ นำ และครั้งนี้เรำก็จะจำกกันไม่นำน เธอรู ้สึกลำบำกจริ ง ๆ หรื อ
ข้ำพเจ้ำพยำยำมจะอ่ำนพระคัมภีร์ แต่ควำมคิดวกกลับไปที่ภรรยำของข้ำพเจ้ำ
ทำไมเธอถึงได้เขียนจดหมำยแบบนั้นนะ เธอคงอยำกให้ขำ้ พเจ้ำปลอบใจเธอ แต่ทำไมข้ำพเจ้ำ
จึงรู ้สึกผิดหวังเช่นนี้ รู้สึกว่ำ เธอไม่เข้ำใจข้ำพเจ้ำ งำนของข้ำพเจ้ำและปั ญหำอีกสำรพัดซึ่ งข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถแก้ไขได้ อีกทั้งคนทั้งหมดเหล่ำนี้ซ่ ึ งข้ำพเจ้ำช่วยไม่ได้
เมื่อข้ำพเจ้ำไม่เข้ำใจเจตนำของเธอ ข้ำพเจ้ำก็ไม่สำมำรถปลอบโยนเธอได้ ข้ำพเจ้ำคิด และเมื่อ
เธอไม่ได้รับกำรปลอบโยนเธอก็จะไม่สำมำรถเข้ำใจข้ำพเจ้ำ ควำมคิดที่ฟุ้งซ่ำนลอยวนเวียนอยูเ่ ช่นนี้
ข้ำพเจ้ำเปิ ดพระคัมภีร์ อ่ำนสดุดีบทที่ 27 ดุจคนที่กระหำยจัด ได้พบน้ ำใสบริ สุทธิ์ ข้ำพเจ้ำดื่ม
ทุกถ้อยคำเข้ำไปในจิตใจ “แม้กองทัพตั้งค่ำยสู ้ขำ้ พเจ้ำ จิตใจของข้ำพเจ้ำจะไม่กลัว.....เพรำะ.....พระองค์
จะปิ ดข้ำพเจ้ำไว้ภำยใต้ร่มพลับพลำของพระองค์”
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ถ้อยคำเหล่ำนี้ ซึ่ งไม่คอ่ ยมีควำมหมำยพิเศษต่อข้ำพเจ้ำมำก่อน กลับมีควำมหมำยที่ลึกซึ้ งใน
ทันทีทนั ใด อำ....พลับพลำของพระองค์ ไม่ใช่เต็นท์ของเรำ แต่เป็ นเต็นท์ของพระเจ้ำต่ำงหำก เรำต่ำงอยู่
ในเต็นท์ของพระองค์ แม้จะมีเหตุไม่รำบรื่ นหรื อกระทัง่ กำรขัดแย้งเกิดขึ้นภำยในเต็นท์ เต็นท์ของ
พระองค์จะไม่ทรุ ดลง
หลังจำกอำหำรเช้ำ กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น แฟ็ ทม่ำโทร. มำหำอีก
“คุณโทร จำกที่ไหนครับ”
“จำกบ้ำนค่ะ”
“เอ้ำ ทำไมไม่ไปโรงเรี ยนละครับ”
“เขำบอกว่ำ ดิฉนั ควรจะนอนเช้ำวันนี้ รู ้สึกว่ำเขำเอำอกเอำใจดิฉนั มำก อย่ำงที่ไม่เคยเป็ นมำ
ก่อน”
“เขำใส่ กุญแจบ้ำนอีกหรื อเปล่ำครับ”
“ใส่ ค่ะ เขำเป็ นคนขึ้หึงมำก ควำมหึ งนี้เป็ นเครื่ องหมำยอย่ำงหนึ่งของควำมรักมิใช่หรื อค่ะ”
“จัดอยูใ่ นควำมรักอีกชนิ ดหนึ่งครับ แต่เป็ นชนิ ดที่เห็นแก่ตวั ไม่ใช่ควำมรักแบบผูใ้ หญ่ ผูท้ ี่มี
ควำมรักแบบผูใ้ หญ่ ย่อมให้ควำมไว้วำงใจและอิสรภำพแก่คู่สมรส”
“อำจำรย์คิดว่ำเขำไม่ไว้วำงใจดิฉนั หรื อค่ะ”
“คุณคิดอย่ำงไรครับ”
เธอหลีกเลี่ยงคำตอบ และเปลี่ยนเรื่ องพูด
“เหตุที่หนูโทร.มำ ก็เพื่ออยำกรู ้วำ่ อำจำรย์คิดอย่ำงไรเกี่ยวกับเขำค่ะ”
“เขำมำในสภำพที่ซอมซ่อเหลือเกิน ผมสงสัยว่ำเขำได้ลำ้ งมือหรื อเปล่ำ คุณไม่รู้สึกรำคำญต่อ
สภำพอย่ำงนั้นบ้ำงหรื อครับ”
“รู ้สึกบ้ำงค่ะ แต่หนูคิดว่ำ ควำมรักจะต้องทำให้เรำมองข้ำมสิ่ งเหล่ำนี้ หนูรักเขำและเขำรักหนู
ด้วยค่ะ”
เธอยังคงยึดมัน่ ใจควำมเข้ำใจของเธอ ข้ำพเจ้ำคิด กำรคุยกันในเช้ำมืดวันนี้ไม่ช่วยให้ตำของเธอ
สว่ำงขึ้นหรื อไงนะ
“อำจเป็ นอย่ำงนั้น แฟ็ ทม่ำ แต่เมื่อคุณพูดต่อกันและกันว่ำ “ฉันรักคุณ” คุณทั้งสองคิดถึงสิ่ งที่
แตกต่ำงกัน เขำคิดถึงเรื่ องเพศแต่คุณคิดถึงกำรสมรส คุณไม่สำมำรถกำงเต็นท์ของคุณได้หรอก เพรำะ
คุณมีหลักเพียงหลักเดียวเท่ำนั้น หรื อคุณคิดว่ำ คุณมีอีกหลักหนึ่ง คือควำมรักของคุณ ถ้ำอย่ำงนั้นเขำ
ปั กหลักหลักหนึ่งทำงด้ำนขวำ คุณปั กอีกหลักหนึ่งทำงด้ำนซ้ำยก็ยงั คงยึดเต็นท์ให้อยูไ่ ม่ได้นนั่ เอง”
“อำจำรย์คิดว่ำเขำมีแผนกำรอะไรคะ”
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“เขำไม่ตอ้ งกำรติดสิ นใจอย่ำงเด็ดขำด นี่เป็ นสิ่ งที่ทำให้คุณลำบำก”
“อำจำรย์คิดว่ำเขำจะทิ้งหนู เมื่อสัญญำว่ำจ้ำงของเขำหมดอำยุแล้วหรื อค่ะ”
แสดงว่ำ เธอยังจับพิรุธจำกคำพูดของเขำไม่ได้แม้แต่นอ้ ย ไม่น่ำเชื่อจริ ง ๆ ข้ำพเจ้ำคิด สิ่ งที่
ข้ำพเจ้ำจะช่วยเธอได้ก็คือให้ควำมกระจ่ำงแก่เธอ เพื่อเธอจะเห็นได้ดว้ ยตนเอง
“ไม่มีสิ่งใดที่สำมำรถบังคับเขำให้สมรสกับคุณได้ และไม่มีอะไรที่สำมำรถหน่วงเหนี่ ยวเขำไว้
ไม่ให้จำกคุณ”
เงียบ...
“ขอให้ผมพูดตรงไปตรงมำนะครับ ผมเกือบจะภำวนำให้เขำจำกคุณไป เพรำะคุณจะไม่มี
ควำมสุ ขกับเขำหรอก”
ขณะที่พดู ข้ำพเจ้ำรู ้สึกได้วำ่ คำพูดเหล่ำนี้จะต้องเชื อดเฉื อนจิตใจของเธอ ดุจมีดที่แหลมคม
“แต่ ถ้ำเขำทิง้ ดิฉนั ..........จะไม่มีอะไรเหลืออีกค่ะ ดิฉนั ต้องตกนรกทั้งเป็ น ดิฉนั จะหำที่พ่ งึ ได้
จำกไหนค่ะ”
“ในพลับพลำหรื อเต็นท์ของพระเจ้ำ” ข้ำพเจ้ำคิด ข้ำพเจ้ำปรำรถนำเหลือเกินว่ำ จะสำมำรถนำ
เธอไปสู่ พลับพลำของพระองค์ และรักษำรอยแผลที่ถูกเชือดเฉือนแล้วให้หำย
เธอไม่ได้ซ่อนเสี ยงร้องไห้อีกต่อไป เธอสะอื้นเสี ยงดังจนฟังคำพูดไม่ได้ศพั ท์
“ลำก่อนนะค่ะ อำจำรย์” เธอพูดประโยคสุ ดท้ำย
“แฟ็ ทม่ำ” ข้ำพเจ้ำเกือบตะโกน “อ่ำนสดุดีบทที่ 27 มีขอ้ หนุนใจสำหรับคุณ”
ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจ ว่ำเธอวำงหู โทรศัพท์ ก่อนที่ขำ้ พเจ้ำได้พูดประโยคนั้นหรื อไม่
บ่ำยวันนั้น มีเรี ยมและทิโมธี มำสำยกว่ำกำหนด ขณะนั้นเป็ นเวลำเกือบบ่ำยห้ำโมงครึ่ งแล้ว เขำ
ทั้งสองบอกถึงเหตุที่ทิโมธี ไม่สำมำรถออกมำได้เร็ วกว่ำนั้น
“ถ้ำอย่ำงนั้น” ข้ำพเจ้ำพูด “เรำจะต้องเริ่ มให้ตรงจุดทันที เพรำะอีกสักครู่ เท่ำนั้น มอริ ซก็จะมำ
รับผม สิ่ งที่ทำให้ผมเป็ นห่วงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของคุณมำกที่สุด อยูท่ ี่คุณทั้งสองไม่ยอมเปิ ดเผยต่อ
กัน ทิโมธี ไม่รู้แม้กระทัง่ ว่ำ มีเรี ยมอำยุเท่ำไหร่ มีกำรศึกษำมำกเพียงไหน หรื อมีรำยได้เท่ำไร ควำมจริ ง
ผมรู ้จกั มีเรี ยมมำกกว่ำทิโมธี เสี ยอีก คุณจะแก้ตวั ว่ำไงล่ะครับ”
“เรำคุยกันนิ ดหน่อย ก่อนมำที่นี่ค่ะ” มีเรี ยมพูด “และเรำอยำกจะพูดให้ตรงตำมจุดทันทีดว้ ย”
เป็ นสิ่ งที่น่ำสนใจ ที่มีเรี ยมเป็ นคนตอบ
“เรำเข้ำสู่ สำมเหลี่ยมของเรำ โดยทำงเพศสัมพันธ์ค่ะ” เธอพูดต่อ แล้วหยุดครู่ หนึ่ง
ข้ำพเจ้ำรู ้วำ่ เธอต้องอำศัยควำมกล้ำมำก ที่จะพูดประโยคนั้น ข้ำพเจ้ำชอบควำมสัตย์ซื่อของเธอ
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“ดิฉนั ขอบอกท่ำนว่ำ ตำมวัฒนธรรมของเรำ เรำไม่สำมำรถพบกันได้ จนกว่ำจะได้หมั้นกัน แต่
หลังจำกที่เรำได้หมั้นกันเพียงสี่ อำทิตย์ เรำก็ได้เป็ นของกันและกัน”
“แล้วนี่เป็ นอุปสรรคต่อกำรคุยและเปิ ดเผยต่อกันอย่ำงไรครับ”
“เกี่ยวมำกค่ะ ต่อมำสิ่ งนั้นก็กลำยเป็ นจุดประสงค์ใหญ่ที่เรำนัดพบกัน เรำรู ้วำ่ เมื่อเรำพบกันและ
ลงเอยด้วยกำรร่ วมกัน เรำคิดถึงแต่สิ่งนี้สิ่งเดียว สิ่ งอื่น ๆ มีควำมสำคัญรองลงไปหมด”
“เดี๋ยวก่อนนะครับ ทิโมธี และมีเรี ยม คุณต้องอธิ บำยให้ผมเข้ำใจหน่อย คุณเคยบอกว่ำ ใน
วัฒนธรรมของคุณ คุณไม่สำมำรถรที่จะพบกันได้หำกไม่ได้หมั้นกัน กำรได้เสี ยกันในระหว่ำงหมั้นนี้
เป็ นวัฒนธรรมของคุณด้วยหรื อเปล่ำ”
“คืออย่ำงนี้ครับ” ทิโมธี พดู พร้อมกับยิม้ อย่ำงอำย ๆ “เรำจัดอยูใ่ นพวกชนรุ่ นใหม่ เยำวชนใน
ปัจจุบนั ต้องทันสมัย เรำคิดถึงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ จึงไม่อยำกให้ประเพณี เก่ำแก่ผกู มัดเรำ”
“นี่เป็ นสิ่ งที่ผมอยำกจะได้ยนิ ทีเดียว” ข้ำพเจ้ำพูด “ถ้ำวัฒนธรรมของคุณสนองควำมปรำรถนำ
ของคุณ คุณก็ทำตัวเป็ นชำวอำฟริ กนั ที่ดี จัดกำรหมั้นกันโดยไม่รีรอ แม้ต่ำงฝ่ ำยต่ำงไม่รู้จกั กัน แต่ถำ้
วัฒนธรรมของคุณไม่สนองควำมปรำรถนำของคุณ คุณก็กลำยเป็ นคนทันสมัย และก้ำวหน้ำทันที โดย
ทิง้ วัฒนธรรมของคุณอย่ำงสิ้ นเชิง ผมพูดรุ นแรงเกินไปหรื อเปล่ำ”
“ขอให้พดู รุ นแรงอย่ำงนี้ค่ะ” มีเรี ยมกล่ำว “ดิฉนั หวังเหลือเกินว่ำ คุณพ่อคุณแม่ของเรำจะพูดกับ
เรำรุ นแรงอย่ำงนี้ แต่พวกเขำไม่ทำเช่นนั้นค่ะ ได้แต่ต้ งั แง่สงสัยเท่ำนั้น”
“ถ้ำอย่ำงนั้น ผมจะพูดกับคุณตรง ๆ ประกำรแรก คุณบอกว่ำ “ในสังคมของเรำ เยำวชนต่ำงเพศ
กันไม่มีทำงจะพบกันได้ เรำคุยกันไม่ได้ หำกยังไม่ได้หมั้นกัน” แต่ในทันทีทนั ใด คุณก็สำมำรถหลับ
นอนด้วยกันได้ ทั้ง ๆ ที่สังคมกีดกันทุกด้ำนทำไมกำรคุยด้วยกันถึงยำกเช่นนี้ แต่กำรหลับนอนด้วยกัน
ถึงง่ำยอย่ำงนั้น”
เขำทั้งสองก้มหน้ำมองพื้น ในที่สุด มีเรี ยมก็กล่ำวขึ้น
“มันไม่ง่ำยค่ะ มีที่แห่งเดียวเท่ำนั้น ที่เรำพบกันได้ คือ ในรถ”
“มีที่นนั่ แหละครับ” ทิโมธีพูด “ครอบครัวของเธอเคร่ งครัดมำก และครอบครัวของผมด้วย”
“แต่คุณก็หำที่ที่พบกันจนได้ ทั้ง ๆ ที่พวกเขำเคร่ งครัดอย่ำงนั้น” ข้ำพเจ้ำพูด “ถ้ำคุณต้องกำร
พูดคุยกันจริ ง ๆ คุณก็สำมำรถหำที่ ที่จะคุยด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็ นต้องหมั้นกันก่อน”
“แต่ อำจำรย์ครับ” ทิโมธี กล่ำว “ผมไม่เชื่อที่ท่ำนพูดเมื่อวำนว่ำ เพศสัมพันธ์ปรำศจำกกำรสมรส
จะทำลำยควำมรัก และทำให้กลับกลำยเป็ นควำมเกลียดชัง จะเป็ นควำมจริ งมันไม่เป็ นควำมจริ งในกรณี
ของเรำ ในทำงตรงกันข้ำม มันช่วยให้ควำมรักของเรำดื่มด่ ำยิง่ ขึ้น จึงเป็ นสิ่ งเลิศลอยทีเดียวครับ”
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ข้ำพเจ้ำมองหน้ำมีเรี ยม เธอกำมือของทิโมธี ไว้แน่นประหนึ่งว่ำ เธอไม่ตอ้ งกำรให้เขำรู ้สึก
สะเทือนใจ แล้วกล่ำวด้วยเสี ยงแผ่วเบำ
“สำหรับพี่ อำจเป็ นเช่นนั้น แต่สำหรับดิฉนั ไม่เลย”
“ไม่เหรอ” ดูเหมือนว่ำทิโมธี จะแปลกใจมำก “มีอะไรบ้ำง”
“ทุกอย่ำงค่ะ ทั้งสถำนที่ ควำมรี บร้อน กำรหลบซ่อนกำรกลัวว่ำจะมีคนพบเห็น รถมิใช่เต็นท์
อย่ำงแท้จริ ง ที่เรำจะรู ้สึกว่ำ ได้รับกำรกำบัง”
ทิโมธี ถอนหำยใจเฮือกใหญ่ เขำคำดคิดผิดถนัด
มีเรี ยมพูดต่อไปว่ำ “อีกอย่ำงหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เรำระมัดระวังอย่ำงเต็มที่ ดิฉนั ก็ยงั กังวลอยูต่ ลอดเวลำ
ว่ำจะมีครรภ์ ไม่เห็นมันเลิศลอยที่ไหนสักอย่ำง”
“ก็ผมบอกให้เธอกินยำนี่ ”
“ไปหำหมอในสภำพที่ยงั ไม่ได้สมรส และขอใบสั่งยำจำกหมอหรื อคะ ดิฉนั ไม่ทนั สมัยพอ
หรอก”
“ผมจะใช้วธิ ี มิให้เชื้อผสมกับไข่เมื่อถึงจุดสุ ดยอด แต่เธอก็ไม่ชอบ”
“ดิฉนั บอกให้พี่ซ้ื อถุงอนำมัยใส่ แต่พี่ขวยเขินไม่กล้ำซื้ อจำกร้ำนขำยยำ”
“ครับ เพรำะที่ร้ำนขำยยำ พนักงำนขำยมักจะเป็ นผูห้ ญิง อีกอย่ำงหนึ่ง เขำใช้ถุงคุมกำเนิดกับ
หญิงโสเภณี เป็ นส่ วนใหญ่ผมไม่อยำกทำกับเธอเหมือนกับหญิงโสเภณี มีเรี ยม”
“ดิฉนั ไม่ได้กล่ำวโทษพี่หรอก ทิโมธี ” มีเรี ยมพูดอย่ำงนิ่มนวลที่สุด พลำงกำมือของเขำไว้แน่น
ยิง่ ขึ้น “ดิฉนั เพียงแต่อยำกพูดว่ำ มันไม่ใช่เลิศลอยมำกมำยเช่นนั้น”
“แต่ทำไมเธอไม่บอกผมละครับ”
“ก็ดิฉนั คิดว่ำพี่ตอ้ งกำร และจะรู ้สึกผิดหวัง แล้วเริ่ มสงสัยว่ำดิฉนั รักพี่หรื อไม่”
ทิโมธี ถอนใจอีก พวกเขำหยุดเงียบอยูค่ รู่ หนึ่ง
ข้ำพเจ้ำจงใจไม่ขดั จังหวะเขำ ข้ำพเจ้ำดีใจที่เขำทั้งสองเริ่ มพูดอย่ำงตรงไปตรงมำ และระบำย
ควำมรู ้สึกที่แท้จริ งออกมำดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงสอดขึ้น
“คุณทั้งสองไปก่อนดีไหมครับ คุยกันตำมลำพังต่อก็แล้วกัน ผมรู ้สึกว่ำ คุณจะต้องตัดสิ นใจเอำ
เอง แต่อำจเป็ นไปได้ที่วำ่ ประสบกำรณ์ที่ไม่สมหวังนี้ เกิดจำกควำมรู ้สึกที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับควำมรักของ
คุณทั้งสอง”
“เรำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ เรำรักกันหรื อไม่” ทั้งสองถำมเกือบเป็ นเสี ยงเดียวกัน
โทรศัพท์ดงั ขึ้น พนักงำนคุมสำยบอกว่ำเป็ นมอริ ซ
“ผมจะตอบคำถำมนี้ ในกำรบรรยำยของผมคืนนี้ ” ข้ำพเจ้ำสัญญำ
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พอทิโมธี และมีเรี ยมหำยลับไป มอริ ซก็เดินเข้ำมำในห้องทันที ข้ำพเจ้ำทึ่งต่อรู ปร่ ำงลักษณะของ
เขำอีกครั้งหนึ่ง ท่ำทำงกำรเดินของเขำไม่ผดิ กับลักษณะที่เขำพูด ซึ่งเต็มไปด้วยควำมหนักแน่นมัน่ คง
มิได้เป็ นกำรเสแสร้ง เมื่อพูดกับเขำ ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นควำมเฉี ยบแหลมและไหวพริ บของเขำได้ทนั ที
แต่เขำก็มิได้พยำยำมแสดงตนว่ำ เป็ นคนเจ้ำปั ญญำ ถึงกระนั้นก็ตำม แม้เขำเป็ นชำยที่ล่ำสันผึ่งผำย แต่ดู
เหมือนเขำจะซุ กซ่อนควำมสิ้ นหวังบำงอย่ำงไว้ แม้ท่ำทีกำรพูดออกจะเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว แต่ก็แฝงด้วย
รอยยิม้ อย่ำงไร้เดียงสำแบบเด็ก
“คุณละคุณแม่ของคุณไว้ที่ไหนครับ”
“ท่ำนรออยูใ่ นรถครับ ผมบอกคุณแม่วำ่ ผมต้องกำรจะถำมอำจำรย์ปัญหำข้อหนึ่ง อำจำรย์จำ
คำถำมของผมได้ไหมครับที่วำ่ “เรำจะเข้ำหำผูห้ ญิงอย่ำงไร”
“มอริ ซ คุณหนักใจด้วยหรื อครับ คุณเพียงแต่วำงตัวให้เป็ นตัวเอง อย่ำทำตัวให้เด่น หรื อแสร้ง
ทำเป็ นเหมือนคนซึ่ งไม่ใช่ตวั คุณเอง แต่แสดงให้เธอเห็นว่ำ คุณสนใจเธอ โดยถำมเธอเกี่ยวกับงำน
อดิเรกของเธอ สิ่ งที่เธอชอบและไม่ชอบหนังสื อหรื อเรื่ องที่เธอชอบอ่ำนมำก ครอบครัวของเธอ
พยำยำมเสำะหำสิ่ งที่คนทัว่ ไปสนใจ แล้วคุยกับเธอเกี่ยวกับสิ่ งนั้น”
“ยังกับว่ำ มันทำได้ง่ำยนะครับ”
“บอกทีเถอะ มอริ ซ อำยุคุณก็สำมสิ บปี แล้ว คุณไม่เคยมีแฟนสักคนมำก่อนหรื อครับ”
“เคยมีครับ และผมอยำกจะแต่งงำนกับเธอด้วย”
“ผมส่ งเธอไปให้หมดตรวจ หมอพบว่ำเธอไม่ใช่สำวบริ สุทธิ์ ”
“แล้วคุณก็ทิ้งเขำ เพรำะสำเหตุน้ ี ”
“ครับ”
“เดี๋ยวนี้เธอเป็ นอย่ำงไร”
“ไม่ทรำบครับ อำจำรย์คิดว่ำผมทำผิดหรื อครับ”
“มอริ ซ ถ้ำแฟนของคุณกลำยเป็ นโสเภณี ไป คุณไม่เป็ นคนทำลำยเธอหรื อ”
มอริ ซไม่พดู อะไร
“สิ่ งที่ทำให้ผมไม่พึงพอใจมำก อยูท่ ี่มำตรฐำนของศีลธรรม ซึ่ งเหลื่อมล้ ำต่ำสู งกว่ำกันใน
ระหว่ำงผูช้ ำยกับผูห้ ญิง ผูห้ ญิงจะต้องบริ สุทธิ์ แต่ผชู ้ ำยต้องมีประสบกำรณ์ทำงเพศ มันไม่สมเหตุสมผล
และไม่ยตุ ิธรรม”
“แต่อำจำรย์ไม่คิดหรื อว่ำ เรำจะต้องมีประสบกำรณ์บำ้ งก่อนทำกำรสมรส เรำจะเข้ำสู่ กำรสมรส
โดยไม่มีประสบกำรณ์เลยไม่ได้นะครับ”
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“ทุกคนเข้ำสู่ กำรสมรสโดยไม่มีประสบกำรณ์ มอริ ซเพรำะคนเรำแต่ละคนต่ำงไม่เหมือนกัน คู่
สมรสแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันด้วย กำรร่ วมเพศก่อนสมรสจึงไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรสมรสที่แท้จริ งเลย
แต่กลับจะสร้ำงควำมเข้ำใจที่ผดิ ๆ ให้แก่คุณ คุณจึงต้องเลือกเอำระหว่ำงสองอย่ำงคือ จะเข้ำสู่ กำรสมรส
โดยไม่มีประสบกำรณ์หรื อ มีประสบกำรณ์ชนิดที่ผิด อ้อขออภัยนะครับ ผมคิดว่ำเรำต้องไปแล้ว กำร
บรรยำยจะเริ่ มเวลำหกโมงครึ่ ง”
ขณะที่เดินลงทำงบันได มอริ ซถำมขึ้นว่ำ “อำจำรย์คิดว่ำ ทำไมเรำจึงชักชวนให้เยำวชนเชื่อได้
ยำกว่ำ กำรทดลองก่อนสมรสนั้น เป็ นประสบกำรณ์ชนิดที่ผดิ ”
“เพรำะพวกเขำจะเข้ำใจได้ ก็ต่อเมื่อพวกเขำมีประสบกำรณ์ชนิดที่ถูกต้องแล้ว”
“ถ้ำอย่ำงนั้น อำจำรย์เชื่ อว่ำไม่ใช่เนื่องจำกแรงผลักดันทำงเพศสัมพันธ์”
“ผมคิดว่ำ ปั ญหำพื้นฐำนนั้นไม่ใช่ปัญหำเพศสัมพันธ์ทีเดียว แต่เป็ นปั ญหำเกี่ยกับควำม
ไว้วำงใจ พวกเขำต้องกำรคนซึ่ งพวกเขำสำมำรถวำงใจได้ ถึงขั้นที่พวกเขำเชื่ อว่ำ คนนั้นพูดควำมจริ ง
เสมอ แม้พวกเขำจะยังไม่สำมำรถทดลองควำมจริ งนั้นได้ พวกเยำวชนต้องยอมรับควำมจริ ง ซึ่ งพวกเขำ
ยังไม่ควรพิสูจน์ดว้ ยกำรทดลอง เมื่อเรำสำมำรถสร้ำงควำมไว้วำงใจเช่นนี้ให้แก่เยำวชนได้ ทำให้เขำ
เชื่อมัน่ ว่ำ พวกเขำไม่ได้ถูกหลอก แต่กำลังได้รับควำมช่วยเหลือให้มุ่งไปสู่ เป้ ำหมำยปลำยทำงที่จะนำสิ่ ง
ตอบแทนอย่ำงล้นค่ำมำสู่ เขำ เรำก็จะสำมำรถแก้ไขปั ญหำที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ได้”
เรำไปถึงรถ คุณแม่ของคุณมอริ ซ ทักข้ำพเจ้ำอย่ำงเป็ นกันเองที่สุด และด้วยควำมอ่อนสุ ภำพ
“ถำมท่ำนหน่อยซิ ครับ ว่ำท่ำนมีควำมรู ้สึกเกี่ยวกับสำมเหลี่ยมอย่ำงไรบ้ำง” ข้ำพเจ้ำพูดกับมอ
ริ ซ ขณะที่เขำขับรถไปโบสถ์
ซี ลำห์ คุณแม่ของมอริ ซ พูดเสี ยยืดยำว มอริ ซยิม้ ขณะที่เธอพูด แล้วสรุ ปให้ขำ้ พเจ้ำฟัง
“ท่ำนไม่นึกถึงสำมเหลี่ยมเลยครับ ท่ำนคิดถึงกำรสมรสในรู ปเก้ำอี้สำมขำ ตรำบใดที่เก้ำอี้น้ ีมี
สำมขำ มันก็จะไม่ลม้ แม้ควำมยำวของขำเก้ำอี้จะไม่เท่ำกัน หรื อพื้นดินไม่สม่ำเสมอ แต่เมื่อเอำขำหนึ่ง
ออก มันก็จะล้มทันที”
“คุณแม่ของคุณฉลำดมำก มอริ ซ ช่วยบอกท่ำนว่ำ ผมชอบตัวอย่ำงเปรี ยบเทียบของท่ำนมำก
และถำมท่ำนด้วยว่ำ คนที่มีภรรยำหลำยคน เปรี ยบได้กบั เก้ำอี้สำมขำด้วยหรื อไม่”
เขำแปล และเธอตอบ
“ท่ำนบอกว่ำ ชีวิตสมรสที่มีภรรยำหลำยคน จะส่ ำยโยกเยก แล้วทำให้เรำล้มลง ท่ำนจะไม่ยอม
เป็ นภรรยำน้อยของใครอย่ำงเด็ดขำด แม้จะตำยก็ยอม”
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บทที่ 6
เมื่อเรำกำลังเข้ำไปโบสถ์ เรำเห็นคนเดินสวนทำงมำ
“คนแน่นโบสถ์เลยครับ” มอริ ซเอ่ยขึ้น “คนเหล่ำนั้นหำที่นงั่ ไม่ได้ กำลังกลับกันแล้ว”
เขำพูดถูก นอกจำกมีคนนัง่ เบียดเสี ยดที่เก้ำอี้ทุกตัวแล้ว ยังมีคนยืนที่ทำงเดินในโบสถ์ เรำเดิน
ผ่ำนเข้ำไปด้วยควำมลำบำกทำงโบสถ์ตอ้ งเอำเก้ำอี้มำเสริ มข้ำงหน้ำโบสถ์และรอบ ๆ ธรรมำสน์ ผู้
อำวุโสบำงคนต้องนัง่ เก้ำอี้เสริ มเหล่ำนั้น
คนแรกที่ขำ้ พเจ้ำมองหำในที่ประชุมคือ แฟ็ ทม่ำ เธอนัง่ ตรงที่นงั่ ที่จดั ไว้สำหรับสตรี แถวหลัง ๆ
ใบหน้ำของเธอซึ่ งประกอบด้วยดวงตำทั้งคู่ที่สุกใสเด่นในท่ำมกลำงคนอื่น ๆ “พระบิดำเจ้ำ ขอทรง
โปรดให้ขำ้ พระองค์ มีถอ้ ยคำที่เหมำะเจำะสำหรับเธอ” ข้ำพเจ้ำอธิษฐำนเงียบ ๆ
ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นคนหน้ำใหม่หลำยคน ซึ่ งมำร่ วมประชุมเป็ นครั้งแรก จึงตัดสิ นใจสรุ ปสั้น ๆ
เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้บรรยำยมำแล้ว
“มีสิ่งสำมประกำร ซึ่ งมีควำมสำคัญมำกต่อกำรสมรสคือ กำรจำกบิดำมำรดำของตน กำรผูกพัน
กัน และกำรเป็ นเนื้อเดียวกัน หรื ออีกนัยหนึ่ง มีควำมเกี่ยวพันทำงด้ำนกฏหมำย ทำงด้ำนส่ วนตัว และ
ทำงด้ำนร่ ำงกำย ควำมเกี่ยวพันทั้งสำมส่ วนนี้จะแยกออกจำกกันไม่ได้ หำกท่ำนแยกส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ออก กำรสมรสจะประสบควำมล้มเหลว”
“มีพวกท่ำนคนหนึ่งให้ขอ้ คิดเพิ่มเติมว่ำ ชีวิตสมรสเหมือนเก้ำอี้สำมขำ ถ้ำขำดขำหนึ่งขำใด
เก้ำอี้น้ นั ย่อมตั้งอยูไ่ ม่ได้”
ใบหน้ำของผูฟ้ ังแจ่มใสขึ้น ตัวอย่ำงนี้ เป็ นตัวอย่ำงเปรี ยบเทียบที่ดี ถูกแล้ว ตำมควำมเข้ำใจของ
ซีลำห์
“เมื่อคืน เรำได้พิจำรณำถึงปั ญหำที่วำ่ เรำควรเข้ำสู่ กำรสมรส โดยทำงพิธี หรื อทำงควำมรัก
หรื อทำงเพศสัมพันธ์ทำงไหนเป็ นทำงที่ดีที่สุด และเรำได้กล่ำวถึง คำตอบสองชนิดแล้ว ได้แก่ คำตอบ
ตำมประเพณี ด้ งั เดิม และคำตอบสมัยใหม่คำตอบเก่ำแก่ แนะนำให้เรำเริ่ มชี วติ สมรส จำกพิธีสมรส แต่
อันตรำยอันใหญ่หลวงในกำรเข้ำทำงนี้ก็คือ คู่สมรสจะขำดควำมรัก โดยเหตุน้ ี เยำวชนในปั จจุบนั จึง
ต่อต้ำนคำแนะนำแบบเก่ำส่ วนคำตอบสมัยใหม่น้ นั แนะนำให้เข้ำทำงเพศสัมพันธ์ อันตรำยที่เกิดขึ้นจำก
คำแนะนำนี้ก็คือ คนทั้งสองอำจไม่มีโอกำสได้เขำสู่ พิธีสมรสที่ถูกต้องตำมกฏหมำย นี่เป็ นเหตุที่ผอู ้ ำวุโส
ต่อต้ำนคำตอบสมัยใหม่ พวกเขำเกรงว่ำชี วติ ครอบครัวในสภำพนั้นจะเสื่ อมทรำมมำก
“วันนี้เรำจะกล่ำวถึงคำตอบในพระคัมภีร์ เพื่อจะเข้ำใจคำตอบนี้ เรำต้องพิจำรณำคำแรกของข้อ
พระธรรมในปฐมกำล 2:24 เสี ยก่อน คำนั้นคือ”
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“เพราะเหตุน้ ัน ผูช้ ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน”
“คำว่ำ “เพรำะเหตุน้ นั ” สรุ ปถึงเรื่ องรำวที่กล่ำวมำแล้ว และให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่ งที่กำลังจะพูด
ถึง ได้แก่กำรสมรส ฉะนั้นเรำต้องนึกถึงเรื่ องรำวที่ผำ่ นมำ จึงจะเข้ำใจเหตุผลของคำว่ำ “เพรำะเหตุน้ นั ”
“เรำรู ้จกั เรื่ องที่เกิดขึ้นนี้ดี เรื่ องนี้กล่ำวถึง พระเมตตำคุณของพระเจ้ำ ที่ได้ทรงแสดงให้มนุษย์
เห็นโดยกำรสร้ำง “คู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขำ” ให้แก่มนุษย์”
“พระคัมภีร์บนั ทึกว่ำ “แล้วพระเจ้ำจึงทรงกระทำให้ชำยนั้นหลับสนิท ขณะที่เขำหลับสนิทอยู่
พระองค์ทรงชักกระดูกซี่ โครงอันหนึ่งของเขำออกมำ แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้ำแทนกระดูกอย่ำงเดิม
ส่ วนกระดูกซี่ โครงที่พระเจ้ำได้ทรงชักออกจำกชำยนั้น พระองค์ทรงสร้ำงให้เป็ นหญิง แล้วทรงนำมำให้
ชำยนั้น”
“เรื่ องนี้บรรยำยถึงควำมรักอย่ำงพิศดำรและลึกซึ้ งที่สุด ทำให้เรำเข้ำใจว่ำ ทำไมผูช้ ำยและผูห้ ญิง
จึงมีควำมกระหำยต่อกันอย่ำงไม่สิ้นสุ ด และทำไมเพศตรงข้ำม จึงดูดควำมสนใจได้เหมือนแม่เหล็ก เรำ
พบคำตอบจำกเรื่ องที่เกิดขึ้นนี้วำ่ ทั้งนี้เนื่ องจำกชำยและหญิงได้รับกำรสร้ำงมำจำกเนื้ อเดียวกัน ทั้งสอง
ฝ่ ำย ต่ำงเป็ นส่ วนหนึ่งของอีกฝ่ ำยหนึ่ง จึงมีควำมกระหำยตำมธรรมชำติที่จะกลับคืนมำสู่ ควำมเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยให้อีกฝ่ ำยหนึ่งมีสภำพที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ และเป็ นเนื้ออันเดียวกัน”
“อำนำจที่ผลักดันให้เพศทั้งสองเข้ำหำกัน จึงเป็ นอำนำจแห่งควำมรัก ฉะนั้น จึงกล่ำวได้วำ่
เนื่องจำกควำมรัก คนทั้งสองจึงจำกบิดำมำรดำของตน มำผูกพันกัน และเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน”

เข้ าทางประตูแห่ งความรัก
“เมื่อเรำถำมว่ำ เรำจะเข้ำสู่ สำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรสทำงมุมไหน คำตอบจำกพระคัมภีร์คือ มุม
แห่งกำรผูกพัน”
ข้ำพเจ้ำจับสำมเหลี่ยมไม้ไว้ในมือ ชี้ที่มุมซ้ำย
“มุมแห่งกำรผูกพันนี้แหละ เป็ นทำงเข้ำที่ดีที่สุด ควำมรักจะต้องมำก่อนกำรสมรสและ
เพศสัมพันธ์ กำรสมรสนำไปสู่ ควำมรักไม่ได้ ควำมรักต่ำงหำกที่นำไปสู่ กำรสมรส เพศสัมพันธ์ไม่ได้
ก่อให้เกิดควำมรัก แต่ควำมรักเสำะหำกำรแสดงออกทำงเพศสัมพันธ์”
“กำรเข้ำสู่ สำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรส โดยประตูแห่งควำมรัก เป็ นทำงที่มีควำมหวังที่สุดที่จะ
นำไปสู่ ควำมเจริ ญงอกงำมและควำมมัน่ คงแห่งชีวติ สมรส จึงเป็ นทำงที่ตรงกับพระประสงค์ของพระ
เจ้ำ”
“เหตุผลอีกประกำรหนึ่งที่พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำเข้ำทำงประตูแห่งควำมรัก เพรำะประตูทำง
พิธีสมรสและทำงเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดรอยประทับซึ่ งเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีก แต่ทำงประตูควำมรักไม่
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เป็ นเช่นนั้น ชำยหญิงที่รักกัน หรื อแม้กระทัง่ ได้หมั้นกันแล้ว อำจพบภำยหลังว่ำ เขำทั้งสองตัดสิ นใจเร็ ว
เกินไป หรื อตัดสิ นใจผิด พวกเขำยังพอมีทำงที่จะตัดควำมสัมพันธ์หรื อถอนหมั้นกันได้ โดยไม่
ก่อให้เกิดรอยแผลที่รักษำไม่หำย เพรำะเพื่อเห็นแก่ควำมรัก เขำทั้งสองจะยอมให้อีกฝ่ ำยหนึ่งจำกไป”
“ตรำบใดที่ชำยหญิงซึ่ งกัน ไม่ยงุ่ เกี่ยวมุมอื่นอีกสองมุม มุมทำงควำมรักของเขำ จะเป็ นเหมือน
ประตูที่เลื่อนได้ นี่เป็ นประตูซ่ ึ งท่ำนควรจะเข้ำ และเมื่อกรณี จำเป็ นเกิดขึ้น ท่ำนก็สำมำรถออกจำกประตู
นั้นได้ดว้ ย”
“ประตูทำงพิธีสมรส ไม่เหมือนประตูที่เปิ ดปิ ดได้ แต่เป็ นเหมือนประตูที่ปิดตำย ไม่มีที่เปิ ด
ทำงด้ำนใน ถูกต้องทีเดียวบำงคนอำจจะพังประตูออกมำได้ แต่ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ำยนัก กำรหย่ำกันก็จะ
ยำกขึ้น และจะต้องได้รับควำมยำกลำบำก เนื่องจำกผลที่ติดตำมมำด้วย หนุ่มสำวที่จำเป็ นต้องออกจำก
ประตูทำงควำมรัก โดยกำรเลิกกัน หรื อถอนหมั้นกัน ย่อมประสบควำมชอกช้ ำใจเป็ นธรรมดำ แต่จะ
น้อยกว่ำ ผูท้ ี่ตอ้ งดิ้นรนพังประตูออกจำกกำรสมรสอย่ำงเปรี ยบกันไม่ได้”
“ได้ทำนองเดียวกัน ผูท้ ี่พวั พันกันทำงเพศ ก็จะเกิดรอยประทับที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตำมคำสอน
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ชำยหญิงที่ได้ร่วมประเวณี กนั แล้ว จะมีควำมสัมพันธ์แบบเดิม โดยพยำยำมคิด
ว่ำ ยังไม่มีอะไรต่อกันนั้น เป็ นไปไม่ได้ เพรำะผูท้ ี่ได้ร่วมประเวณี กนั ย่อมได้ชื่อว่ำเป็ นเนื้ อเดียวกัน ไม่
ว่ำเขำทั้งสองจะมีควำมจริ งใจต่อกันหรื อไม่ หรื อมีควำมประสงค์จะแต่งงำนหรื อไม่ แม้จะเป็ นกำรร่ วม
ประเวณี กบั หญิงโสเภณี อำจำรย์เปำโลกล่ำวไว้ใน 1 โคริ นธ์ 6:16 ว่ำ “ท่ำนไม่รู้หรื อว่ำ คนที่ผกู พันกับ
หญิงเพศยำก็เป็ นกำยอันเดียวกับหญิงนั้น”
“หลังจำกกำรล่วงประเวณี กนั คนทั้งสองก็จะอยูใ่ นสภำพที่เป็ นสำมีภรรยำกัน แม้เขำทั้งสองจะ
ไม่ยอมรับก็ตำมแต่”
“โรเบิร์ต กริ มม์ ซึ่ งเป็ นนักประพันธ์คนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ผูท้ ี่ได้ร่วมประเวณี กนั แล้ว ย่อมมีรอย
ประทับในตัวของเขำที่ลบออกไม่ได้
ข้ำพเจ้ำจะหย่ำตัวเองจำกร่ ำงกำยของข้ำพเจ้ำเองไม่ได้อย่ำง
เด็ดขำด”
เกิดอึกทึกครึ กโครมขึ้นทำงด้ำนหลังของโบสถ์ เพรำะมีคนหนึ่งอยำกจะออกไป แต่ออกไป
ไม่ได้ เนื่องจำกมีคนยืนแน่นขนัดที่ตรงทำงออก
ข้ำพเจ้ำจำคนที่จะออกนั้นได้ เขำคือ แฟ็ ทม่ำ นัน่ เอง
ตั้งแต่วินำทีน้ นั มำ ข้ำพเจ้ำรู ้สึกไม่สบำยใจอย่ำงยิง่ ข้ำพเจ้ำพยำยำมบอกตัวเองว่ำ คงเนื่องจำก
เวลำค่อนข้ำงดึกแล้ว เธอต้องรี บกลับไปโรงเรี ยนก่อนจอห์นมำรับเธอ แต่คำอธิ บำยนี้ยงั ไม่จุใจข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำรู ้สึกว่ำ จะต้องมีอะไรบำงอย่ำงผิดปกติในเวลำนั้น ข้ำพเจ้ำทำอะไรไม่ได้ เพรำะต้องบรรยำย
ต่อไป
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“ข้ำพเจ้ำขอย้ำ ท่ำนอำจเข้ำสู่ กำรสมรสโดยทำงอื่นได้สมดังปรำรถนำ แต่ท่ำนจะต้องเสี่ ยง
เพรำะหำกท่ำนถอยกลับ ท่ำนจะทำให้คู่สมรสและตัวเองชอกช้ ำใจ”
“เมื่อมำถึงจุดนี้ หลำยคนคงอยำกจะถำม “เรำอยำกเข้ำทำงประตูแห่งควำมรัก แต่เรำจะรู ้ได้
อย่ำงไรว่ำ ควำมรักของเรำลึกซึ้ งพอที่จะนำเรำไปสู่ กำรผูกพัน และควำมสัตย์ซื่อต่อกันอย่ำงแท้จริ ง เรำ
จะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำควำมรักของเรำเติบใหญ่พอที่จะให้เรำเข้ำสู่ พิธีสมรส และให้คำมัน่ สัญญำแก่กนั
ว่ำ เรำจะอยูด่ ว้ ยกันตลอดชีวิต จนกว่ำควำมตำยจะแยกเรำออกจำกกัน ถ้ำเพศสัมพันธ์มิได้พิสูจน์ควำม
รัก แล้วอะไรเล่ำจะเป็ นสิ่ งที่พิสูจน์”
“ข้ำพเจ้ำจะเสนอคำตอบของข้ำพเจ้ำ”

ข้ อพิสูจน์ ความรักหกประการ
ประกำรแรก การแบ่ งปันความทุกข์ สุข “ผูท้ ี่มีควำมรักแท้ ย่อมปรำรถนำที่จะแบ่งปันและ
ช่วยเหลือ เขำจะคิดถึงอีกฝ่ ำยหนึ่งมำกกว่ำตัวเอง เมื่อท่ำนวำงแผนกำรจะทำอะไรบำงอย่ำง ท่ำนคิดถึง
สิ่ งที่ท่ำนเองอยำกจะทำหรื อสิ่ งที่อีกฝ่ ำยหนึ่งชอบ”
“ข้อพิสูจน์ประกำรแรก จึงอยูท่ ี่ เรำสำมำรถแบ่งปั นควำมทุกข์สุขกันอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่ “ฉัน
อยำกจะมีควำมสุ ขหรื ออยำกทำให้อีกฝ่ ำยหนึ่งมีควำมสุ ข”
ประกำรที่สอง กาลังกายและใจ “ข้ำพเจ้ำได้รับจดหมำยจำกคนที่ตกหลุมรักคนหนึ่ง เขำบอก
ว่ำ เขำได้อ่ำนหนังสื อเล่มหนึ่งซึ่ งบอกว่ำ เมื่อเรำหลงรักใครคนหนึ่งเข้ำอย่ำงแท้จริ งน้ ำหนักของเรำจะ
ลดลง แต่ท้ งั ๆ ที่เขำหลงรักผูห้ ญิงคนหนึ่งมำกน้ ำหนักของเขำมิได้ลดลงเลย”
“เป็ นควำมจริ งที่วำ่ กำรตกหลุมรักอำจกระทบกระเทือนร่ ำงกำยได้ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ควำมรัก
แท้จะไม่ตดั ทอนกำลังกำยของท่ำน ในทำงตรงกันข้ำม จะชูท้ งั กำลังกำยและกำลังใจของท่ำน ทำให้ท่ำน
มีควำมปิ ติยนิ ดี สมองทำงำนดียงิ่ ขึ้น และมีควำมเพียรพยำยำมที่จะทำงำนมำกขึ้น”
“คำถำมสำหรับข้อพิสูจน์ประกำรที่สอง: ควำมรักของเรำเพิ่มเติมหรื อทำลำยกำลังกำยและใจ
ของเรำ”
ประกำรที่สำม ความนับถือให้ เกียรติแก่กนั และกัน “ควำมรักแท้ยอ่ มประกอบด้วย ควำมนับ
ถือและกำรให้เกียรติแก่กนั และกัน เมื่อผูห้ ญิงดูกำรแข่งขันฟุตบอล เธออำจจะนึกชอบนักกีฬำชำยที่ทำ
ประตูได้หลำยประตู แต่ถำ้ เธอถำมตัวเองว่ำ “ฉันอยำกได้พอ่ ยอดชำยคนนี้ เป็ นบิดำของบุตรของฉัน
ไหม” คำตอบบ่อยครั้ง มักจะเป็ น “ไม่หรอก” เมื่อผูช้ ำยเห็นลีลำกำรเต้นรำของผูห้ ญิงคนหนึ่ง เขำอำจนึก
ชอบเธอ แต่ถำ้ เขำถำมตัวเอง “ผมอยำกได้แม่ยอดหญิงคนนี้ เป็ นมำรดำของบุตรของผมหรื อเปล่ำ”
ควำมรู ้สึกที่มีต่อเธออำจจะเปลี่ยนแปลงจำกหน้ำมือเป็ นหลังมือทีเดียว”
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“คำถำมสำหรับข้อพิสูจน์ประกำรที่สำม: เรำนับถือและให้เกียรติแก่กนั อย่ำงเพียงพอหรื อไม่
“ฉันมีควำมภูมิใจในตัวเขำหรื อเปล่ำ”
ประกำรที่สี่ นิสัย “ครั้งหนึ่งสตรี คนหนึ่ง ที่มีคู่หมั้นแล้ว มำหำข้ำพเจ้ำ เธอรู้สึกกังวลใจมำก
บอกว่ำ “ดิฉนั รักคู่หมั้นของดิฉนั มำกค่ะ แต่ดิฉนั ก็ทนดูวธิ ี กินมะม่วงของเขำไม่ได้”
มีเสี ยงหัวเรำะประปรำยในที่ประชุม
“ควำมรักทำให้เรำยอมรับอีกฝ่ ำยหนึ่งพร้อมด้วยนิสัยของเขำ อย่ำแต่งงำนแบบผ่อนส่ ง โดยคิด
ว่ำเขำจะเปลี่ยนแปลงนิสัยทั้งหมดของเขำภำยหลัง แต่แท้จริ ง เขำอำจไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็ นไป ท่ำน
จะต้องยอมรับเขำ อย่ำงที่เขำเป็ นอยูใ่ นขณะนี้แม้กระทัง่ นิ สัยและข้อบกพร่ องของเขำ”
“คำถำมสำหรับข้อพิสูจน์ประกำรที่สี่ เรำรักซึ่ งกันและกันเท่ำนั้น หรื อว่ำ เรำชอบซึ่ งกันและกัน
ด้วย”
ประกำรที่หำ้ การทะเลาะเบาะแว้งกัน “เมื่อชำยหญิงที่อยำกแต่งงำนกัน มำหำข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
มักจะถำมเขำทั้งสองว่ำ พวกเขำเคยทะเลำะกันอย่ำงรุ นแรงสักครั้งหนึ่งหรื อไม่ นี่มิได้หมำยถึงกำรมี
ควำมคิดเห็นขัดแย้งกันเป็ นครั้งเป็ นครำว แต่หมำยถึง กำรโกรธและกำรเข้ำใจผิดกันอย่ำงรุ นแรง”
“หลำยครั้งพวกเขำจะพูดว่ำ “ไม่เคยหรอก อำจำรย์เรำรักกันมำก”
“แล้วข้ำพเจ้ำจะแนะนำว่ำ “ทะเลำะกันก่อนซิ แล้วผมจะทำพิธีสมรสให้”
“ที่กล่ำวมำนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ กำรทะเลำะเบำะแว้งเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับกำรสมรส แต่
ควำมสำมำรถที่จะคืนดีกนั ต่ำงหำกเป็ นสิ่ งที่เรำอยำกจะเน้น ควำมสำมำรถนี้จะต้องได้รับกำรฝึ กฝน และ
พิสูจน์ก่อนกำรสมรส”
“คำถำมสำหรับข้อพิสูจน์ประกำรที่หำ้ : เรำสำมำรถอภัยซึ่ งกันและกัน และยอมแก่กนั และกัน
หรื อไม่”
ประกำรที่หก เวลา “ชำยหญิงผูห้ นึ่งมำหำข้ำพเจ้ำ ขอให้ขำ้ พเจ้ำช่วยทำพิธีให้ “คุณทั้งสองรู้จกั
กันนำนเท่ำไรแล้ว” ข้ำพเจ้ำถำม “ประมำณสำมหรื อสี่ อำทิตย์แล้ว” เขำตอบ”
“นี่เป็ นระยะเวลำที่ส้ นั เกินไป ข้ำพเจ้ำอยำกเสนอว่ำ คนทั้งสองต้องรู ้จกั กันอย่ำงน้อยหนึ่งปี ถ้ำ
สองปี ก็จะปลอดภัยยิง่ ขึ้น ท่ำนจะต้องมีโอกำสเห็นซึ่ งกันและกัน ไม่เพียงแต่ในวันหยุด หรื อเวลำที่อยู่
ในเครื่ องแต่งกำยที่สวย แต่ในโอกำสอื่น ๆ ทุกโอกำส เช่น ในเวลำทำงำนในชีวิตประจำวัน เวลำที่ตวั
สกปรกมอมแมมในชุดเสื้ อยืด ขณะที่ยงั ไม่ได้ตกแต่งทรงผม ทั้งในยำมทุกข์และยำมประสบอันตรำย”
“มีภำษิตเก่ำแก่บทหนึ่งกล่ำวว่ำ “อย่ำสมรสกัน จนกว่ำจะผ่ำนหน้ำร้อน และหน้ำฝนด้วยกันกับ
คนรักของท่ำนเสี ยก่อน”
“หำกท่ำนสงสัยเกี่ยวกับควำมรักของท่ำน เวลำจะเป็ นสิ่ งที่พิสูจน์ได้อย่ำงดีเลิศ”
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“คำถำมสำหรับข้อพิสูจน์สุดท้ำย: เรำรู ้จกั กันมำนำนเพียงพอหรื อไม่”
“และข้ำพเจ้ำขอย้ำอีกครั้งหนึ่ งว่ำ เพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่พสิ ู จน์ควำมรัก”
ข้ำพเจ้ำเขียนข้อพิสูจน์ท้ งั หกประกำรบนกระดำน เมื่อเสร็ จแล้ว ข้ำพเจ้ำเขียนอีกบรรทัดหนึ่ง
ด้วยอักษรตัวใหญ่ และบรรจง

เพศสั มพันธ์ ไม่ ใช่ สิ่งทีพ่ สิ ู จน์ ความรัก
ข้ำพเจ้ำไม่รู้วำ่ ดำนิเอลแปลข้อนี้อย่ำงไร แต่รู้สึกว่ำเรำก้ำวไปไกลกว่ำสองวันที่ผำ่ นมำมำก เพรำะเรำ
กล้ำเขียนคำว่ำ “เพศสัมพันธ์” ตัวใหญ่บนกระดำนหลังธรรมำสน์ขำ้ พเจ้ำอธิ บำยต่อไป“ถ้ำคู่รักต้องใช้
เพศสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่พิสูจน์วำ่ เขำรักกันและกันหรื อไม่ เรำก็จะต้องถำมเขำว่ำ “คุณรักกันน้อยเพียงนั้น
เชียวหรื อ” ถ้ำคนทั้งสองคิดว่ำ “คืนนี้เรำต้องเริ งสวำทกัน ถ้ำไม่เช่นนั้น คนรักของฉันจะคิดว่ำฉันไม่รัก
เขำ” ควำมกลัวเช่นนี้ ก็เป็ นอุปสรรคเพียงพอแล้ว ที่จะทำให้กำรทดสอบนั้นประสบควำมล้มเหลว”
“เพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ควำมรัก เพรำะสิ่ งที่เรำต้องกำรจะทดสอบนัน่ แหละ จะถูกทำลำยโดยกำร
ทดสอบ จงลองสังเกตตัวของท่ำนเอง ขณะที่ท่ำนจะนอนหลับ ถ้ำท่ำนสังเกต ท่ำนจะนอนไม่หลับ ถ้ำ
ท่ำนอยำกจะหลับ ท่ำนก็ตอ้ งเลิกสังเกตตัวเอง ในทำนองเดียวกับกำรพิสูจน์ควำมรักด้วยเพศสัมพันธ์ ถ้ำ
ท่ำนพิสูจน์ ท่ำนก็มิได้รักกันอย่ำงแท้จริ ง หรื อหำกท่ำนรักกันอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนจะต้องไม่พิสูจน
“เพื่อเห็นแก่ควำมรักแท้ ท่ำนจะต้องอดทนรอคอย กำรแสดงออกทำงฝ่ ำยกำยจนกว่ำจะถึงเวลำ
สมรส ในกำรรอคอยนี้ ผูช้ ำยมักมีควำมอดทนน้อยกว่ำผูห้ ญิง ฉะนั้นผูห้ ญิงจะต้องช่วยผูช้ ำยให้บรรลุ
เป้ ำหมำยที่ให้ไว้น้ ี”
“ก้ำวแรก ที่เธอจะช่วยเขำได้ก็คือ กำรเรี ยนรู ้ที่จะกล่ำวปฏิเสธต่อเขำ โดยไม่ทำให้เขำขุ่นเคืองใจ
หรื อต้องแยกทำงกับเขำ กำรกล่ำวปฏิเสธนี้ จึงเป็ นศิลปอย่ำงหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม เธอจะพบในเวลำต่อมำ
ไม่นำนว่ำ กำรกล่ำวโดยประโยคสั้น ๆ แต่หนักแน่น เช่น “ไม่” “ไม่เอำ” “อย่ำ” จะเป็ นประโยชน์และ
ได้ผลกว่ำกำรอธิ บำยและกำรวิงวอนที่ยดื ยำว ถ้ำเขำรักเธอ เขำจะให้เกียรติแก่เธอมำกยิง่ ขึ้น และเธอก็
ต้องสอนเขำด้วยว่ำ กำรเอำอกเอำใจด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจ มีควำมหมำยต่อเธอมำกยิง่ กว่ำกำรกอดจูบด้วย
อำรมณ์สวำท”
“อีกทำงหนึ่ง ที่เธอจะช่วยเขำได้ คือ แสดงควำมละอำยใจให้เขำเห็น ผูห้ ญิงรู ้สึกละอำยใจได้
ง่ำยกว่ำผูช้ ำย จงอย่ำซ่อนควำมละอำยใจนั้น ควำมกระดำกใจนี้จะเป็ นสิ่ งป้ องกันเธอจำกกำรล่วงเกิน
ของเขำ”
ข้ำพเจ้ำถำมดำนิเอลเกี่ยวกับเวลำ เขำบอกว่ำ ข้ำพเจ้ำยังบรรยำยต่อไปได้อีกประมำณถึงสิ บห้ำ
นำที ข้ำพเจ้ำจึงตัดสิ นใจพูดถึงกรณี พิเศษของชำยหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
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“สมมติวำ่
มีชำยหญิงที่รักกันคู่หนึ่ง
ซึ่ งไม่ได้เข้ำสู่ สำมเหลี่ยมแห่งกำรสมรสโดยทำง
เพศสัมพันธ์ แต่โดยทำงควำมรัก เขำทั้งสองรู ้จกั กันมำนำนแล้ว พวกเขำเรี ยนรู ้ในกำรแบ่งปั นควำมทุกข์
สุ ข ได้รับกำรชูกำลังกำยและใจ ควำมนับถือที่มีต่อกันเพิ่มขึ้น พวกเขำยอมรับรู ้นิสัยของกันและกัน และ
ชอบกันอย่ำงแท้จริ ง พวกเขำเคยทะเลำะกันอย่ำงรุ นแรง และผ่ำนพ้นมรสุ มร้ำยมำได้ จึงรู ้วำ่ เขำทั้งสอง
สำมำรถให้อภัยกันและกันได้”
“เขำทั้งสองมำถึงจุดที่จะทำสัญญำแก่กนั และกัน “เรำอยำกจะผูกพันกันตลอดชี วติ ” ซึ่งหมำยถึง
กำรหมั้นกัน เขำทั้งสองได้เข้ำสู่ สำมเหลี่ยมโดยประตูแห่งควำมรักแล้ว กำรตัดสิ นใจที่สำคัญมำกในก้ำว
ต่อไปก็คือ “มุมอีกสองมุมที่เหลือแล้วนั้นเรำจะเข้ำมุมไหนก่อน เรำจะสมรสก่อน แล้วนอนด้วยกัน หรื อ
นอนด้วยกันก่อน แล้วเข้ำพิธีสมรส”
ข้ำพเจ้ำหยุดมองเยำวชนแล้วถำมว่ำ “พวกคุณคิดว่ำอย่ำงไร”
“รำวกับดึงจุกไม้ออกจำกปำกขวด ทุกคนเริ่ มคุยกันทันที ดำ
นิเอลต้องพยำยำมห้ำมอยูค่ รู่ หนึ่ง จึงเงียบลง ข้ำพเจ้ำพูดซ้ ำ”
“นี่เป็ นกรณี ที่แตกต่ำงจำก
ที่ได้กล่ำวมำแล้วเมื่อวำนทุก
ประกำร เมื่อวำนเรำพูดถึงกำรเข้ำทำงเพศสัมพันธ์ ชำยหญิงคู่น้ ีมิได้
คิดถึงเรื่ องเพศสัมพันธ์ก่อน โดยไม่คำนึงถึงข้อผูกมัดต่อกัน เขำทั้งสอง
ได้มอบใจให้แก่กนั และกันแล้ว หลังจำกที่ได้พิจำรณำแล้ว ด้วยควำมระมัดระวังเป็ นเวลำนำน พวกเขำ
ไม่มีควำมเห็นแก่ตวั แต่ได้ยอมรับผิดชอบต่อกัน”
“เมื่อถึงตอนนี้ เขำทั้งสองอำจจะถำม “ทำไมเรำถึงแสดงควำมรักทำงกำยด้วยไม่ได้ ทำไมเรำจึง
ต้องขอจดทะเบียนเป็ นทำงกำร เพื่อจะหลับนอนด้วยกัน เป็ นเพรำะกระดำษแผ่นนั้นหรื อเปล่ำ ที่ทำให้
กำรสมรสเป็ นจริ งขึ้นได้”
“แน่นอน ไม่ใช่เพรำะทะเบียนสมรสเท่ำนั้น ทะเบียนสมรสมีควำมหมำยไม่ผดิ ไปจำก สู ติบตั ร
ซึ่ งไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เด็กคลอดออกมำ แต่ทะเบียนสมรสมีควำมหมำยมำกกว่ำกำรเป็ นเพียงกระดำษแผ่น
หนึ่ง เพรำะมันสำมำรถปกป้ องรักษำคู่สมรสตำมกฏหมำย ซึ่ งมีควำมสำคัญมำก ต่อควำมมัน่ คงของชีวิต
สมรส”
“ผูท้ ี่หมั้นกันแล้ว แต่อยำกเข้ำสู่ ชีวติ สมรสก่อนพิธีสมรสได้มองข้ำมควำมจริ งประกำรหนึ่ง คือ
ควำมไม่แน่นอนแห่งชี วติ มนุ ษย์ เขำจะมัน่ ใจได้อย่ำงไรว่ำ เขำทั้งสองจะสมรสกันแน่ ถ้ำบังเอิญฝ่ ำยหนึ่ง
เสี ยชีวติ ก่อนเข้ำสู่ พิธีสมรส โดยอุบตั ิเหตุทำงรถยนต์ หรื อด้วยโรคหัวใจ อีกฝ่ ำยหนึ่งจะได้ชื่อว่ำเป็ น
หม้ำยหรื อไม่ เธอเป็ นนำงสำวหรื อนำง ถ้ำเธอมีครรภ์ บุตรของเธอจะมีนำมสกุลอะไร คำถำมเหล่ำนี้
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แสดงให้เห็นว่ำตรำบใดที่เขำทั้งสองยังไม่ได้จดั กำรอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย ตรำบนั้น เขำทั้งสองยังไม่
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อกันอย่ำงเต็มที่ เพรำะกำรรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสิ ทธทำงกฏหมำยด้วย
“นัน่ หมำยควำมว่ำ คนรักทั้งคู่จะต้องข่มควำมรู ้สึกทุกประกำร เกี่ยวกับกำรแสดงออกของควำม
รักใช่ไหม โดยบอกว่ำ เรำต้องผ่ำนพิธีสมรสก่อน แล้วจึงจะเริ่ มแสดงควำมรักทุกอย่ำงพร้อมกัน ไม่ใช่
เช่นนั้น แต่เคล็ดลับอยูท่ ี่วำ่ คนรักทั้งคู่เจริ ญก้ำวหน้ำพร้อมกันทั้งสองด้ำน โดยไม่กำ้ วล้ ำหน้ำด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง”
ข้ำพเจ้ำไปที่กระดำนดำ วำดเส้นขนำนกันตำมภำพนี้
แต่ละขั้นในทิศทำงของควำมสัตย์ซื่อและพิธีสมรส จะต้อง
ไปขนำนกับควำมนุ่มนวล และควำมใกล้ชิด จนกระทัง่ ในที่สุดมำถึง
มุมสองมุมคือ พิธีสมรสและเพศสัมพันธ์พร้อมกัน
ข้ำพเจ้ำถำมดำนิเอลซึ่ งยืนอยูข่ ำ้ ง ๆ ด้วยเสี ยงที่ทุกคนได้ยนิ
“เยำวชนของอำจำรย์เป็ นอย่ำงไรครับ พวกเขำมักจะไปถึงสองมุมนั้น
ในเวลำเดียวกันหรื อเปล่ำ”
พวกเยำวชน และแม้กระทัง่ พวกผูใ้ หญ่ หัวเรำะเสี ยงดังดำนิเอลยิม้ อย่ำงเข้ำใจ และรอจนกระทัง่
เสี ยงหัวเรำะเงียบลงแล้วใบหน้ำของเขำก็เปลี่ยนเป็ นเคร่ งเครี ยด ข้ำพเจ้ำนัง่ ลงที่มำ้ นัง่ ใกล้มอริ ซ ขณะที่
ดำนิเอลอธิ บำยเพิ่มเติม มอริ ซแปลให้ขำ้ พเจ้ำฟังด้วยกำรกระซิ บที่หูขำ้ พเจ้ำ
“เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่มกั เป็ นอย่ำงนี้ ผูช้ ำยบอกกับผูห้ ญิงว่ำ “ผมรักคุณ” และเขำมีเจตนำที่จะ
ก้ำวไปเพียงนิ้วเดียวในทิศทำงแห่งควำมสัตย์ซื่อเท่ำนั้น แต่ผหู ้ ญิงดีใจมำก ยอมให้ผชู ้ ำยล่วงล้ ำเข้ำไป
ทำงด้ำนควำมใกล้ชิดถึงสำมนิ้ว”
เสี ยงหัวเรำะครื นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
“แล้วผูช้ ำยจึงคิดว่ำ ทำแบบนั้นได้ผล เขำจึงเพิ่มควำมสัตย์ซื่อให้อีกนิ้วหนึ่ง ผูห้ ญิงตอบสนอง
โดยยอมให้เขำเข้ำใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกสี่ นิ้ว ก่อนที่จะรู ้สึกตัว เขำทั้งสองก็มำจบลงที่มุมแห่งเพศสัมพันธ์
เสี ยแล้ว โดยที่ยงั ไม่มีควำมสำมำรถจะรับผิดชอบขั้นนี้ได้อย่ำงเต็มที่ แทนที่จะไปแบบเส้นขนำน แต่ไป
แบบเส้นเฉียง”
ดำนิเอลลบเส้นขนำนออก และวำดเส้นเฉียงแทน ข้ำพเจ้ำรู้สึกทึ่ง
ต่อคำอธิ บำย และรู ปภำพง่ำย ๆ ของดำนิเอล ซึ่ งทำให้มองเห็นภำพได้
อย่ำงชัดเจน เขำพยักหน้ำให้สัญญำณแก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำลุกขึ้นยืนข้ำง ๆ
เขำ แล้วบรรยำยตอนสุ ดท้ำย
“จำกภำพที่ท่ำนเห็นนี้ ” ข้ำพเจ้ำชี้ไปที่เส้นเฉี ยงของสำมเหลี่ยม
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“ท่ำนเห็นช่องว่ำงเกิดขึ้นในสำมเหลี่ยม นี่เป็ นภำพของชำยหญิงจำนวนมำกที่หมั้นกัน ในอเมริ กำและ
ยุโรป พวกเขำคิดว่ำ พวกเขำรักกันและกัน แต่พวกเขำไปเร็ วเกินไปและไกลเกินไป ควำมว่ำงเปล่ำคืบ
คลำนเข้ำมำในควำมสัมพันธ์ของพวกเขำ ทำให้พวกเขำมีควำมมัน่ ใจในควำมรักต่อกันน้อยลงตำมลำดับ
ฉะนั้นพวกเขำจึงเพิม่ ควำมใกล้ชิดทำงเพศสัมพันธ์ โดยคิดว่ำจะช่วยให้ควำมรักมัน่ คงขึ้น แต่ยงิ่ เพิม่ มำก
เพียงใด ควำมมัน่ ใจในควำมรักกลับยิง่ น้อยลงเพียงนั้น”
“ในอีกกรณี หนึ่ง เนื่องจำกเขำทั้งสองได้ไปไกลจนเกินไปแล้ว ไม่กล้ำจะแยกทำงกัน จึงเข้ำสู่
พิธีสมรส แต่ควำมว่ำงเปล่ำในจิตใจก็ตำมพวกเขำเข้ำสู่ ชีวติ สมรสด้วย อันเป็ นบ่อเกิดแห่งควำมยุง่ ยำก
ลำบำกและปัญหำสำรพัดภำยหลัง”
“กำรรักษำเส้นขนำนไม่ให้เฉี ยงไปนั้น เป็ นสิ่ งที่ทำได้ยำก ลำพังสติปัญญำและกำลังของมนุษย์
ย่อมทำไม่ได้ ท่ำนต้องอำศัยสติปัญญำและกำลังของพระเจ้ำ เพรำะพระองค์ทรงเป็ นศิลปกรเอกแห่งกำร
สมรส พระองค์ทรงรู ้วำ่ ทำไมพระองค์จึงทรงให้ส่วนประกอบสำคัญทั้งสำมประกำรของกำรสมรส คือ
กำรจำก กำรผูกพันและกำรเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน เกี่ยวโยงแนบแน่นกันเช่นนี้ จนไม่สำมำรถแยกออกจำก
กันได้ เรำต้องวำงใจในพระองค์ โดยเชื่ อว่ำ หำกปฏิบตั ิตำมแบบแผนที่พระองค์ทรงวำงไว้น้ ี เรำจะไม่
สู ญเสี ยอะไร แต่กลับจะได้รับคุณประโยชน์อนันต์ ควำมเชื่อมัน่ และควำมไว้วำงใจในพระองค์น้ ี จะให้
กำลังแก่เรำที่จะปฏิบตั ิตำมพระทัยของพระองค์”
“เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผูกพันกับภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน”
“ขอให้สังเกตข้อสุ ดท้ำย ที่วำ่ “ทั้งผูช้ ำยและภรรยำของเขำเปลือยกำยอยู่ และไม่อำยกัน” (ปฐม
กำล 2:25)”
“คำว่ำ “เปลือยกำย” นอกจำกหมำยถึงกำรเปลือยเปล่ำทำงฝ่ ำยกำยแล้ว ยังหมำยถึงกำรเปิ ดเผย
ทุกอย่ำงต่อกัน โดยไม่มีควำมอำย ควำมสัมพันธ์ทำงเพศจะไม่เป็ นสิ่ งที่น่ำละอำยแก่ชำยหญิงอีกต่อไป
เมื่อคนทั้งสองได้จำกบิดำมำรดำ และผูกพันกันหรื อสมรสกันอย่ำงเปิ ดเผย ถูกต้องตำมกฏหมำย แล้วทั้ง
สองก็เป็ นเนื้ อเดียวกัน”
“เป็ นสิ่ งที่น่ำคิดมำก ที่พระคัมภีร์ใช้คำว่ำ “เป็ นเนื้อหนังเดียวกัน” ภำยในแวดวงของกำรสมรส
เท่ำนั้น คนทั้งสองนี้ (ไม่ใช่ก่อนหรื อนอกขอบเขตกำรสมรส) จะสำมำรถใช้ชีวติ ร่ วมกัน ตำมสภำพที่
แท้จริ งของตัวเอง โดยไม่มีควำมอำยต่อกัน”
“บำงที ท่ำนควรจะมีควำมละอำยต่อกัน ก่อนกำรสมรสเพื่อจะไม่มีควำมละอำยในชีวิตสมรส
ชำยและหญิงจะมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศได้ ภำยในชีวติ สมรสเท่ำนั้น”
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“เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสองจึงเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ทั้งผูช้ ำยและภรรยำของเขำเปลือยกำยอยู่ และไม่อำยกัน”
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บทที่ 7
ทันทีที่ขำ้ พเจ้ำบรรยำยจบลง
ข้ำพเจ้ำรี บไปที่ประตูโบสถ์จิตใจของข้ำพเจ้ำกระสับกระส่ ำย
เนื่องจำกเป็ นห่ วงแฟ็ ทม่ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้รอแม้กระทัง่ จะร้องเพลงบทสุ ดท้ำย สิ่ งสุ ดท้ำยที่ขำ้ พเจ้ำได้ยนิ
คือ กำรประกำศของดำนิเอล ด้วยภำษำพื้นเมือง ข้ำพเจ้ำเดำเอำว่ำ เขำคงประกำศว่ำจะไม่มีกำรประชุม
ในคืนวันเสำร์ แต่ขำ้ พเจ้ำจะเทศนำในเช้ำวันอำทิตย์ และหวังว่ำภรรยำของข้ำพเจ้ำจะมำถึงและร่ วม
ประชุมกับเรำด้วย
ข้ำพเจ้ำถำมชำยหนุ่มบำงคนที่รู้ภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับแฟ็ ทม่ำ พวกเขำเพียงบอกว่ำ เห็นเธอ
ออกไปอย่ำงรี บร้อน
ควำมกลัวของข้ำพเจ้ำเพิ่มขึ้น
“มีใครไปกับเธอหรื อเปล่ำ”
“ไม่มีครับ เขำไปคนเดียว”
มอริ ซขับรถส่ งข้ำพเจ้ำกลับ แต่ไปคนละเล้นทำงกับที่เคยไปทุกครั้ง
“จะไปไหนครับ” ข้ำพเจ้ำถำม
“ผมจะพำคุณแม่กลับบ้ำนก่อนครับ แล้วผมอยำกจะเชิญอำจำรย์ไปร่ วมรับประทำนอำหำรเย็น
กับผมที่ภตั ตำคำรชั้นยอดที่สุดในเมืองนี้ ”
“คุณแม่ของคุณไม่อยำกไปกับเรำหรื อครับ”
“ไม่หรอกครับ ท่ำนรู ้สึกอึดอัดใจที่เข้ำไปในภัตตำคำร เพรำะท่ำนอยูใ่ นรุ่ นที่ชอบนัง่ “เก้ำอี้สำม
ขำ”มำกกว่ำ
ซี ลำห์รู้สึกเหนื่อยและไม่พดู อะไรเลย เรำให้ท่ำนลงที่บำ้ น แล้วเรำก็กลับเข้ำไปในเมือง มอริ ซ
จอดรถข้ำงหน้ำภัตตำคำรที่ทนั สมัยมำกแห่งหนึ่ง
เมื่อนัง่ ลง และสั่งอำหำรเรี ยบร้อยแล้ว มอริ ซ ก็เริ่ มยิงคำถำมใส่ ขำ้ พเจ้ำ
“อำจำรย์ทรำบหรื อเปล่ำครับว่ำ คืนนี้ อำจำรย์พดู ขัดกันเอง”
“อย่ำงนั้นหรื อครับ”
“ครับ ตอนแรกอำจำรย์บอกว่ำ ตำมคำสอนของอำจำรย์ เปำโล กำรร่ วมประเวณี ก่อให้เกิดเนื้อ
เดียวกันทันที แม้จะเป็ นกำรร่ วมประเวณี กบั หญิงโสเภณี แต่แล้วในตอนท้ำย อำจำรย์บอกอีกว่ำพระ
คัมภีร์ใช้คำว่ำ “เนื้อเดียวกัน” ในแวดวงของชีวติ สมรสเท่ำนั้น”
มอริ ซ ยิม้ อย่ำงผูม้ ีชยั
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“คุณพูดถูก” ข้ำพเจ้ำพูด “ตำมถ้อยควำมในภำษำกรี กพระธรรม 1 โคริ นธ์ 6:16 เป็ นพระธรรม
เพียงข้อเดียวเท่ำนั้นที่ใช้ “เนื้อเดียวกัน” ภำยนอกขอบเขตของกำรสมรส และผมคิดว่ำ ทั้งนี้เพื่อจะ
ชี้ให้เห็นถึงควำมโง่เง่ำเต่ำตุ่น ในกำรที่จะเป็ นเนื้ อเดียวกับหญิงโสเภณี สิ่ งที่เปำโลอยำกจะย้ำอย่ำง
แท้จริ ง คือ “พฤติกำรณ์น้ ี ไม่เป็ นที่สิ่งที่ถูกต้อง ภำยนอกขอบเขตของกำรสมรส”
มอริ ซคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง ขณะที่พนักงำนเสิ ร์ฟนำซุ ปมำให้แล้วเขำก็พดู
“ครับ แต่ตอนนี้ เขำทั้งสองเป็ นเนื้ อเดียวกัน หรื อยังไม่ได้เป็ นละครับ เพรำะอำจำรย์บอกใน
ตอนแรกว่ำ เขำเป็ นเนื้อเดียวกันแล้ว หลังจำกที่ได้ร่วมประเวณี กนั ไม่วำ่ จุดประสงค์ของคนทั้งสองจะ
เป็ นอะไร แต่แล้วอำจำรย์ก็พดู ว่ำ เขำจะเป็ นเนื้อเดียวกันได้อย่ำงแท้จริ ง ก็ต่อเมื่ออยูภ่ ำยในเต็นท์ หรื อ
ภำยในชีวติ สมรส”
“แหม คุณมอริ ซ คุณนี่มีไหวพริ บจริ ง ๆ คุณจี้ถูกจุดอ่อนที่สุดในคำบรรยำยของผม”
“คืออย่ำงนี้ครับ” มอริ ซพูดต่อ “หำกผูช้ ำยเป็ นเนื้ อเดียวกับหญิงโสเภณี ถ้ำเช่นนั้น ทุกคนที่ได้
หลับนอนกับหญิงโสเภณี เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น ก็ได้สมรสกับเธอแล้ว”
“พฤติกรรมนั้น ทำให้ท้ งั สองอยูใ่ นสภำพที่เป็ นสำมีภรรยำกัน แต่ไม่ได้สมรสกัน”
“แล้วจะแตกต่ำงกันอย่ำงไรครับ”
“นัน่ แหละครับ เป็ นปั ญหำที่เรำต้องถกกัน”
มอริ ซมองอย่ำงไม่เข้ำใจ เรำนัง่ เงียบอยูห่ ลำยอึดใจ
“มอริ ซ ปั ญหำที่คุณถำมนั้น ควำมจริ งเป็ นปั ญหำที่หำคำตอบให้จุใจไม่ได้ แต่มีสองอย่ำงที่ผม
เข้ำใจอย่ำงชัดเจนคือ หนึ่ง กำรร่ วมประเวณี เป็ นพฤติกำรณ์ที่จะต้องมีผลได้ผลเสี ยติดตำมมำอย่ำง
แน่นอน แม้จะเป็ นกำรร่ วมกับหญิงโสเภณี สอง กำรเป็ นเนื้ อเดียวกันนั้น มีควำมหมำยมำกกว่ำ กำร
ร่ วมกันทำงเพศอย่ำงเดียว แม้จะเป็ นสำมีภรรยำกัน ฉะนั้นเรำจะต้องคลำหำคำตอบระหว่ำงควำมจริ ง
สองประกำรนี้”
มอริ ซ ถอนใจ
“ถ้ำเช่นนั้น เขำทั้งสองก็เป็ นสำมีภรรยำ ที่ไม่ได้สมรสกัน” มอริ ซเสนอข้อคิดเห็น
“ถูกต้องครับ”
“แล้ว กำรร่ วมกับหญิงโสเภณี จะเข้ำกับสำมเหลี่ยมของอำจำรย์ได้อย่ำงไรบ้ำงครับ”
“มันเข้ำกับมุมขวำของสำมเหลี่ยมเพียงมุมเดียว คือทำงเพศสัมพันธ์เท่ำนั้น แยกจำกควำมรัก
และกำรสมรสอย่ำงสิ้ นเชิง”
“แต่เขำทั้งสองก็อยูใ่ นเต็นท์ และเป็ นเนื้ อเดียวกันอย่ำงนั้นหรื อครับ”
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“ผมจะอธิ บำยปั ญหำพิสดำร อย่ำงไรดีครับ มันคล้ำยกับว่ำเขำทั้งสองเข้ำไปในเต็นท์แล้วพบว่ำ
เต็นท์น้ นั ไม่มีอะไรปกปิ ดข้ำงบน หรื อเหมือนกับเปิ ดประตูเข้ำไปในบ้ำนหลังหนึ่ง เมื่อปิ ดประตูลง
กลอน ก็พบว่ำ บ้ำนนั้นไม่มีท้ งั ฝำผนังและหลังคำเขำได้เข้ำไปข้ำงในแล้ว แต่ก็ยงั คงอยูข่ ำ้ งนอก”
คนเสิ ร์ฟนำอำหำรชุดต่อไปมำให้เรำ แล้วมอริ ซพูดต่อ
“คำพูดของอำจำรย์ เมื่อตอนบ่ำยวันนี้ ทำให้ผมไม่สบำยใจครับ อำจำรย์กล่ำวหำผม ที่ผมไม่
ยอมแต่งงำนกับผูห้ ญิงที่ไม่บริ สุทธิ์ อำจำรย์พดู ได้ไหมครับว่ำ ตำมหลักโดยทัว่ ไปแล้ว เรำสมรสกับ
ผูห้ ญิงที่ไม่บริ สุทธิ์ ได้ โดยไม่ตอ้ งมีขอ้ ลังเลใจ
“ไม่ได้ครับ มันขึ้นอยูก่ บั ผูห้ ญิงคนนั้น อุปนิสัยใจคอของเธอ สภำพแวดล้อมที่ทำให้เธอเป็ น
เช่นนั้น และท่ำทีของเธอต่อควำมจริ งที่เกิดขึ้น แต่เมื่อผมมองดูผหู ้ ญิงเหล่ำนี้ หลำยคนอำยุเพียงสิ บ
สำมสิ บสี่ ปีเท่ำนั้น ผมรู ้สึกเห็นใจพวกเขำที่ไม่มีใครสอนพวกเขำเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ สิ่ งเดียวที่พวกเขำ
รู ้ก็คือพวกเขำเป็ นผูห้ ญิง จะต้องเชื่ อฟังผูช้ ำยทุกคน เมื่อพวกผูช้ ำยมำหำพวกเขำก็เชื่อฟังโดยไม่ขดั ขืน
ฉะนั้น ควำมเป็ นสำวพรหมจำรี จึงไม่ใช่ปัญหำเพียงแต่ริ้วรอยที่ร่ำงกำย หรื อมีเยือ่ พรหมจรรย์หรื อไม่
สำหรับผม ผมรู ้สึกว่ำ เป็ นปั ญหำกับจิตใจหรื อควำมสำมำรถที่จะรักมำกกว่ำ ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่ผหู ้ ญิง
สู ญเสี ย แต่สิ่งซึ่ งเธอสำมำรถให้”
“ผมไม่เข้ำใจครับ”
“ผูห้ ญิงทุกคนมีของขวัญพิเศษอย่ำงหนึ่ง คือควำมสำมำรถที่จะมอบตัวเองทั้งหมดให้แก่ผชู ้ ำย
ของขวัญนี้ เหมือนกับเงินทุนก้อนหนึ่งที่ฝำกไว้ในธนำคำร ผูห้ ญิงจำนวนมำกใช้เงินนี้ทีละน้อย ทุกวัน
พวกเธอจะถอนเงินจำนวนนิ ดหนึ่งออกจำกธนำคำร แล้วใช้ไปในทำงเริ งชูส้ ู่ สวำทที่นนั่ นิด ที่นี่หน่อย
เหมือนโยนเงินทิ้งในอำกำศ พูดตำมหลักวิชำกำรแล้ว ผูห้ ญิงแบบนี้ อำจยังเป็ นสำวพรหมจำรี อยู่ แต่เธอ
ได้สูญเสี ยควำมสำมำรถที่จะรักแล้ว เนื่ องจำกประสบกำรณ์กำรจูบกอดแบบสำส่ อนไม่เลือกหน้ำของ
เธอ แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง อำจมีผหู ้ ญิงที่ถูกผูช้ ำยล่วงเกิน เนื่องจำกกำรรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ พูดตำมหลัก
วิชำกำรเธอได้สูญเสี ยควำมบริ สุทธิ์ ของเธอแล้ว แต่ถำ้ พูดถึงจิตใจของเธอแล้ว ผมจะเรี ยกเธอว่ำเป็ น
หญิงพรหมจำรี ”
“ผมจะบอกอะไรให้อำจำรย์ทรำบนะครับ” มอริ ซพูดและหยุดนิดหนึ่ง “อำจำรย์จะเชื่อหรื อไม่ก็
ตำม ผมยังไม่มีประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพันธ์เลย ผมจึงเป็ นผูช้ ำยบริ สุทธิ์ อยู”่
“ขอบคุณที่บอกผม มอริ ซ ผมเชื่อคุณ”
แล้วเขำก็ถำม “อำจำรย์พอจะเข้ำใจแล้วหรื อยังว่ำ ทำไมจึงเป็ นกำรยำกสำหรับผม ที่จะแต่งงำน
กับผูห้ ญิงที่ไม่บริ สุทธิ์ ”
“ยังครับ”
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“แม้ผมจะเป็ นคริ สเตียนหรื อครับ”
“ครับ เพรำะถ้ำคริ สเตียนทำไม่ได้ ใครจะทำได้ แล้วคุณจะอธิ ษฐำน ตำมแบบคำอธิ ษฐำนของ
พระเยซูดว้ ยใจจริ งได้อย่ำงไร “ขอทรงโปรดยกควำมผิดของข้ำพระองค์ เหมือนดังข้ำพระองค์อภัยให้
คน ที่ได้ทำผิดต่อข้ำพระองค์น้ นั ”
“แต่กำรให้อภัยจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ ำยนะครับ”
“ก็เกี่ยวนี่ครับ เธอพลำดในทำงนี้ คุณก็พลำดในทำงอื่น ๆ จะแตกต่ำงกันอย่ำงไร กำรให้อภัยซึ่ ง
กันและกันช่วยผูกพันต่อกันและกันได้แนบแน่นที่สุด นี่ เป็ นเอกลักษณ์แห่งชีวติ ของพระเจ้ำ พระองค์
ทรงพร้อมเสมอที่จะเริ่ มต้นชี วติ กับเรำ ฉะนั้น เรำจึงสำมำรถเริ่ มต้นใหม่กบั คนอื่นเสมอ และผมจะบอก
ควำมจริ งให้รู้ ในชี วติ สมรสนั้นไม่มีแม้สักวันหนึ่ง ที่คุณทั้งสองไม่ตอ้ งเริ่ มต้นใหม่ ในทำงใดทำงหนึ่ง
ต่อกันและกัน”
เรำรับประทำนอำหำรเสร็ จอย่ำงเงียบ ๆ แต่ควำมเงียบนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรสนทนำด้วย
ระหว่ำงทำงที่กลับไปยังโรงแรม ข้ำพเจ้ำถำมมอริ ซว่ำ เขำจะยอมสมรสกับแม่หม้ำยหรื อไม่ คงไม่มี
คำถำมใดที่ขดั กับควำมคิดของเขำเท่ำกับคำถำมนี้ หำกมือของเขำมิได้จบั อยูท่ ี่พวงมำลัย เขำคงจะเหวีย่ ง
มือและหงำยหลังด้วยควำมตกใจ
“อะไรทำให้อำจำรย์พดู เช่นนั้น”
“ผมรู ้สึกสงสำรแม่หม้ำยสำวในอำฟริ กนั อย่ำงจับใจ ไม่มีใครเอำใจใส่ ดูแลพวกเธอ ผมหวัง
เหลือเกินว่ำ พวกเธอจะมีสำมีสักคนเหมือนคุณ ว่ำไงครับ รับแม่หม้ำยสำวที่มีบุตรแล้วมำอยูก่ บั คุณ อำยุ
ปำนคุณนี้สำมำรถเป็ นบิดำที่ดีได้ ผมพอจะนึกภำพใบหน้ำคุณแม่ของคุณได้ หำกคุณนำหลำนชำยห้ำคน
ไปให้เธอในเวลำเดียวกัน”
มอริ ซ สู ดลมหำยใจเข้ำอย่ำงแรง
“อำจำรย์คงจะพูดเล่นนะครับ” เขำพูด
“ไม่” ข้ำพเจ้ำย้ำ “ผมไม่ได้พูดเล่น”
“อำจำรย์คิดว่ำ หญิงหม้ำยอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกับผมจะเป็ นคู่ครองของผมได้ดีกว่ำหญิงสำวที่
อยูย่ งั น้อยหรื อครับ”
“ครับ เธอจะเป็ นคู่ครองของคุณอย่ำงแท้จริ ง ไม่ใช่ลูกสำว”
“ถ้ำผมมีลูกกับเธอ จะไม่ยงุ่ ยำกหรื อครับ”
“คงลำบำกหน่อยครับ แต่จะลำบำกน้อยกว่ำกำรเลี้ยงลูกโดยไม่มีพอ่ และสำหรับเด็ก พวกเขำจะ
ลำบำกน้อยกว่ำกำรมีแม่ซ่ ึ งเป็ นลูกสำวของพ่อ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น ผมจะสมรสกับหญิงที่หย่ำกันได้ดว้ ยซิ ครับ”
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“แล้วแต่กรณี แวดล้อมครับ และอยูท่ ี่วำ่ เรำจะเชื่ อในเรื่ องกำรให้อภัยหรื อไม่ดว้ ย”
เรำมำถึงโรงแรม แล้วเข้ำไปที่หอ้ งรับแขก ข้ำพเจ้ำเอำกุญแจจำกพนักงำน
“อำจำรย์ครับ” มอริ ซพูด “อำจำรย์ทำให้ควำมคิดทุกอย่ำงของผมหันกลับหมด”
“เพรำะผมไม่อยำกให้คุณเป็ น “ชำยแก่ไร้คู่เคียงครับ”
มอริ ซหัวเรำะ แล้วโอบกอดข้ำพเจ้ำด้วยควำมรัก
พนักงำน ที่บงั เอิญได้ยนิ คำสนทนำประโยคสุ ดท้ำยของเรำ มองดูเรำด้วยควำมพิศวง แล้วพูด
กับข้ำพเจ้ำ “มีสุภำพบุรุษคนหนึ่ง โทร.มำหำท่ำนหลำยครั้งครับ”
“เขำบอกเบอร์ โทรศัพท์ของเขำ ให้ผมโทร.กลับไปหรื อเปล่ำ”
“เปล่ำครับ เขำบอกว่ำจะโทร.มำอีก”
ในเวลำนั้นเอง พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ออกมำบอกว่ำ ชำยคนนั้นโทร.มำอีก
“ช่วยต่อสำยไปข้ำงบนหน่อยนะครับ ผมจะไปรับที่หอ้ งของผม”
ข้ำพเจ้ำรี บลำมอริ ซ ขณะที่คอยขึ้นลิฟท์อยู่ มอริ ซเดินกลับมำยืน่ นำมบัตรของเขำให้ขำ้ พเจ้ำ “ถ้ำ
เผอิญอำจำรย์ตอ้ งกำรให้ผมรับใช้ เชิญเรี ยกได้ทุกเวลำนะครับ พรุ่ งนี้ผมว่ำง”
เมื่อเข้ำไปในห้อง ข้ำพเจ้ำหยิบหูโทรศัพท์ข้ ึนทันที
“นี่จอห์นพูด”
“รู ้สึกดีใจมำกที่คุณโทร.มำหำผม เป็ นอย่ำงไรบ้ำงครับ คุณได้คิดดูใหม่อีกครั้งหนึ่งหรื อเปล่ำ
เกี่ยวกับสิ่ งที่เรำพูดเมื่อคืน”
“นี่คุณ ผมจะบอกอะไรให้รู้” เขำพูดเสี ยงห้ำวอย่ำงไม่เป็ นมิตร “ควำมสกปรกที่มือผม เป็ น
ควำมสกปรกที่บริ สุทธิ์ ใจ ผมเป็ นอย่ำงนั้นเพรำะงำนหนัก และผมภูมิใจที่เป็ นเช่นนั้น งำนของผมหนัก
กว่ำงำนคุยกับผูห้ ญิงในโรงแรม และผมจะแต่งตัวอย่ำงไร เป็ นเรื่ องของผม ไม่ใช่ธุระของคุณ
และแฟ็ ทม่ำ ก็เป็ นธุ ระของผมเอง ผมรู ้วำ่ จะเลี้ยงดูเธออย่ำงไร คุณจะมำยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวของผม
ไม่ได้ ถ้ำคุณไม่ส่งแฟ็ ทม่ำกลับบ้ำนทันที ผมจะเรี ยกตำรวจมำจัดกำรกับคุณ”
“เธอไม่ได้อยูท่ ี่นี่”
“ผมไม่เชื่อคุณ”
“รับรองได้ครับ เธอไม่ได้อยูท่ ี่นี่”
“ผมไม่เชื่อคำพูดของคุณ แม้แต่คำเดียว เมื่อผมกลับจำกทำงำน เธอไม่ได้อยูท่ ี่บำ้ น เธอเล็ดลอด
ออกทำงหน้ำต่ำง ผมรู ้วำ่ เธอไปโบสถ์”
“โปรดฟังนะครับ จอห์น ผมเสี ยใจจริ ง ๆ ที่ทำให้คุณเจ็บใจ และผมขอโทษที่พดู ถึงเรื่ องของคุณ
แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือ กำรหำแฟ็ ทม่ำ”
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“ผมรู ้วำ่ เธอไปโบสถ์”
“ครับ เธออยูท่ ี่โบสถ์ แต่เธอกลับก่อน ผมเข้ำใจว่ำเธอไปพบคุณ”
“นี่ก็หำ้ ทุ่มแล้ว ถ้ำเธอไม่กลับถึงบ้ำนก่อนเที่ยงคืน ผมจะไปหำตำรวจ และกล่ำวหำคุณ ถ้ำอะไร
เกิดขึ้นแก่เธอ”
“บอกผมหน่อยซิ จอห์น.....”
แต่เขำวำงหูโทรศัพท์เสี ยแล้ว ข้ำพเจ้ำพยำยำมสงบใจลง สำนึกตัวได้วำ่ ผิดพลำดอย่ำงน่ำกลัว
ข้ำพเจ้ำไม่ควรวิจำรณ์เกี่ยวกับมือของเขำเลย คำวิจำรณ์ทุกคำที่กล่ำวถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่ องของคน
อื่นนั้น ล้วนแต่เป็ นคำอธิ ษฐำนต่อมำรร้ำยข้ำพเจ้ำคิด และมำรก็ตอบทันที
เขำรู ้คำวิจำรณ์ของข้ำพเจ้ำได้อย่ำงไรนะ เป็ นไปได้ไหมที่แฟ็ ทม่ำบอกเขำ แต่แฟ็ ทม่ำบอกว่ำ
เธอไม่ได้พบเขำตลอดวันนี่นำ หรื อเขำปั้ นเรื่ องขึ้นขู่ขวัญข้ำพเจ้ำ
แล้วแฟ็ ทม่ำละ เธออยูท่ ี่ไหน เป็ นสิ่ งที่อนั ตรำยอย่ำงยิง่ สำหรับผูห้ ญิงที่จะออกไปข้ำงนอกตำม
ลำพัง ในยำมดึกดื่นเช่นนี้ เหตุร้ำยทุกชนิดสำมำรถเกิดขึ้นแก่เธอได้อย่ำงง่ำยดำยที่สุด ข้ำพเจ้ำไม่รู้แม้แต่
นิดเดียวว่ำเธออำศัยอยูท่ ี่ไหน จะช่วยเธอได้อย่ำงไร เธอไปไหนนะ
ข้ำพเจ้ำเข้ำนอน พยำยำมข่มตำหลับ ควำมอ่อนเพลียระเหี่ ยใจ และควำมหมดหวังท่วมท้นจิตใจ
ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำหมดหนทำงที่จะช่วยเธอได้ นอกจำกมอบเธอไว้ในพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระ
เจ้ำ ในเวลำนั้น มีพระองค์แต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยเธอได้ เมื่อผูใ้ ห้คำแนะนำปรึ กษำเกี่ยวกับเรื่ อง
กำรสมรสไม่สำมำรถอธิ ษฐำนได้ ข้ำพเจ้ำคิดก็เหมือนกับคนขี่มำ้ ที่ไม่มีมำ้ ขี่
ข้ำพเจ้ำไม่รู้วำ่ หลับไปนำนเท่ำใด ข้ำพเจ้ำสะดุง้ ตื่นขึ้นเมื่อรู ้สึกรำวกับได้ยนิ เสี ยงใครคนหนึ่ง
ในห้องของข้ำพเจ้ำ เป็ นเสี ยงของจอห์น แล้วข้ำพเจ้ำก็จำได้วำ่ ข้ำพเจ้ำฝันถึงเขำ ข้ำพเจ้ำฝันว่ำ เขำมำหำ
และกำลังจะกลับไป ข้ำพเจ้ำถำมว่ำ เขำต้องไปไกลหรื อไม่ เขำตอบว่ำ “ไม่หรอก ตรงข้ำมแม่น้ ำนี่เอง”
ขณะนั้นเป็ นเวลำ 3.00 น. ของเช้ำวันใหม่
ควำมห่วงกังวลวูบเข้ำมำในจิตใจของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำไปที่โทรศัพท์ หยิบหู โทรศัพท์ข้ ึน พนักงำนรอบดึกตอบเสี ยงงัวเงีย
“ช่วยบอกหน่อยนะครับ ในเมืองนี้มีแม่น้ ำหรื อเปล่ำ”
“มีครับ”
“แม่น้ ำใหญ่ไหม”
“ค่อนข้ำงใหญ่ครับ”
“ไกลจำกที่นี่มำกไหม”
“ค่อนข้ำงไกลครับ”
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“ถ้ำเดินไป ต้องใช้เวลำนำนเท่ำไร”
“ค่อนข้ำงนำนครับ”
ค่อนข้ำงนำนนี้ อำจหมำยถึง สิ บห้ำนำที หรื อสองชัว่ โมง
“เมื่อผมไปปำฐถำที่โบสถ์ ผมไม่เห็นแม่น้ ำเลย”
“เพรำะท่ำนไม่ตอ้ งข้ำมสะพำน เมื่อไปโบสถ์”
“ถ้ำมีคนมำที่โรงแรม บอกว่ำ “ผมอยูต่ รงข้ำมแม่น้ ำนี่เอง” นั้นหมำยควำมว่ำ เขำจะต้องข้ำม
สะพำนนี้หรื อเปล่ำ”
“เขำต้องข้ำมสะพำนนี้ครับ”
“ถ้ำเขำมำจำกโบสถ์คริ สเตียน และต้องกำรไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ ำ เขำต้องข้ำมสะพำน
เดียวกันนี้หรื อเปล่ำ”
“ต้องข้ำมครับ”
“มีสะพำนเดียวเท่ำนั้นหรื อ”
“ใช่ครับ”
“ตอนนี้ หำแท็กซี่ ได้หรื อเปล่ำ”
“ยำกครับ ผมไม่แนะนำให้ท่ำนนัง่ แท็กซี่ ตำมลำพังในเวลำนี้ดว้ ย”
“ถ้ำงั้น ช่วยหมุนหมำยเลขโทรศัพท์น้ ีหน่อย”
ข้ำพเจ้ำได้ยนิ เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์เรี ยกเป็ นเวลำนำน แล้วมอริ ซก็รับสำย
“นี่ วอลเตอร์ พูดนะครับ มอริ ซ คุณบอกผมว่ำ ผมจะเรี ยกคุณเมื่อไรก็ได้ ผมต้องกำรคุณเดี๋ยวนี้
ทีเดียว”
“ยินดีรับใช้อำจำรย์เสมอครับ”
“คุณต้องเสี ยเวลำนำนเท่ำไร ที่จะขับรถมำถึงโรงแรม”
“ประมำณ สิ บห้ำนำที”
“พยำยำมมำให้ถึงภำยในสิ บนำทีนะครับ”
ข้ำพเจ้ำแต่งตัว ลงไปคอยมอริ ซที่หน้ำโรงแรม ถนนทุกสำยว่ำงเปล่ำ ไม่มีรถหรื อคนสัญจรไป
มำเลย ในที่สุด ไฟหน้ำรถของมอริ ซก็ปรำกฏขึ้น เมื่อเขำหยุด ข้ำพเจ้ำกระโดดขึ้นทันที
“คุณรู ้วำ่ สะพำนอยูท่ ี่ไหนหรื อเปล่ำ”
เขำหัวเรำะ
“โปรดอย่ำถำมอะไรผมนะครับ เพียงแต่พำผมไปที่สะพำน แต่ก่อนคุณจะข้ำมสะพำน ช่วยจอด
ริ มทำงที่เชิงสะพำนก่อน”
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เรำขับไปอย่ำงเงียบ ๆ ข้ำพเจ้ำดีใจที่มอริ ซไม่ได้ถำมอะไร แล้วข้ำพเจ้ำก็เห็นสะพำน เป็ น
สะพำนที่ยำวและแคบ มีรำวก่อด้วยหิ นทั้งสองข้ำง และยังมีทำงเท้ำเล็ก ๆ อยูด่ ำ้ นขวำ
ขณะที่กำลังจะเข้ำใกล้สะพำน มอริ ซหยุดรถในตำแหน่งที่เรำสำมำรถเห็นสะพำนได้ท้ งั หมด
ไม่มีไฟข้ำงทำงที่นนั่ แต่เรำสำมำรถมองเห็นฝั่งตรงข้ำมด้วยแสงจันทร์ ได้อย่ำงชัดเจน
แฟ็ ทม่ำอยูท่ ี่นนั่ เอง เธอยืนชะโงกที่รำวสะพำน จ้องดูกระแสน้ ำที่เชี่ยวกรำกเบื้องล่ำง
“คุณเห็นผูห้ ญิงคนนั้นไหม”
“เห็นครับ”
“ผมเล่ำเรื่ องของเธอให้คุณฟั งตอนนี้ไม่ได้ แต่เธอกำลังสิ้ นหวัง และอำจฆ่ำตัวตำยก็ได้ มี
สถำนนีตำรวจใกล้ ๆ นี้ไหมครับ”
“มีแห่งหนึ่งทำงฝั่งตรงข้ำมของสะพำนนี้”
“เอำละ คุณขับรถไปบนสะพำนได้ ขับผ่ำนเธอไปประมำณยีส่ ิ บฟุต เพื่อเธอจะคิดว่ำ เรำได้ขบั
เลยไปแล้ว แล้วหยุดผมกระโดดลง แล้วพยำยำมย่องไปจับเธอไว้ ก่อนที่เธอจะกระโดดลงไป”
“ถ้ำเธอกระโดดละครับ”
“คุณรี บไปที่สถำนีตำรวจให้เร็ วที่สุด และแจ้งเหตุร้ำยให้รู้”
“ตกลงครับ”
“ถ้ำคุณเห็นผมคุยกับเธออย่ำงเงียบ ๆ ก็ให้คุณกลับรถแล้วจอดห่ำงจำกเรำไปหน่อยหนึ่ ง เพื่อจะ
ไม่ได้ยนิ คำสนทนำของเรำ แต่คุณต้องจับตำดูเรำ”
“ทำไมครับ”
“อำจมีคนฟ้ องผมต่อศำลก็ได้ ผมต้องกำรพยำนที่รู้เห็นกำรกระทำทุกอย่ำงของผมต่อหญิงคนนี้
ไปกันเถอะ”
“เรำอธิ ษฐำนสักหน่อยดีไหม”
“เชิญนำครับ”
เรำจะเสี ยเวลำไม่ได้อีกแล้ว มอริ ซอธิ ษฐำนสั้น ๆ เขำวำงมือที่ประสำนกันบนพวงมำลัย ข้ำพเจ้ำ
มองดูมือทั้งสองที่สัตย์ซื่อของเขำ และตระหนักว่ำไม่ใช่มือธรรมดำของมนุษย์ แต่เป็ นมือที่พระเจ้ำทรง
ใช้
ขณะที่เรำเข้ำใกล้แฟ็ ทม่ำ เธอไม่ไหวตัว แต่ยงั คงยืนหันหลังมำทำงเรำ ในลักษณะก้มตัว
ข้อศอกทั้งสองข้ำงวำงอยูบ่ นรำวสะพำน ตำจ้องเขม็งที่สำยน้ ำ
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มอริ ซขับรถผ่ำนเธอไปอย่ำงช้ำ ๆ แล้วหยุด ข้ำพเจ้ำผลักประตู กระโดดออก แล้ววิง่ ตรงรี่ เข้ำ
เธอ โดยเร็ วที่สุดเธอหมุนตัวกลับด้วยควำมตกใจ แต่ก่อนที่เธอจะมีโอกำสตั้งตัวได้ ข้ำพเจ้ำได้คว้ำแขน
ทั้งสองข้ำงเธอไว้แน่น
“แฟ็ ทม่ำเหลวไหลจริ ง ๆ คุณทำอะไรที่นี่” ข้ำพเจ้ำร้อง
เธอมองดูขำ้ พเจ้ำแวบหนึ่ง แล้วดิ้นหลุดออก กลับไปยืนในอิริยำบถเดิม เธอไม่ปริ ปำกพูดอะไร
ได้แต่จอ้ งดูสำยน้ ำที่ไหลผ่ำนไป
มอริ ซ ขับรถเลยไปอีกเล็กน้อย และหันกลับ จอดบนสะพำนฝั่งตรงกันข้ำม ห่ ำงจำกเรำ
ประมำณหนึ่งร้อยหลำ แล้วปิ ดไฟหน้ำรถ ไม่มีคนอื่นอยูบ่ นสะพำนอีก นอกจำกเรำสำมคน
บรรยำกำศที่นนั่ เงียบเชียบ ได้ยนิ แต่เสี ยงน้ ำไหลโกรกข้ำงล่ำง
ข้ำพเจ้ำยืนข้ำง ๆ แฟ็ ทม่ำ ก้มตัวเอำศอกท้ำวรำวสะพำนมองลงไปที่น้ ำ แบบเดียวกับเธอ
หลังจำกนิ่งเงียบอยูค่ รู่ หนึ่ง ข้ำพเจ้ำถำมเธอด้วยเสี ยงที่นุ่มนวลที่สุด “เธอรู ้หรื อเปล่ำว่ำ เธอจะไปไหน
หลังจำกได้กระโดดลงไปที่นนั่ ”
เธอไม่ตอบ หลำยนำทีผำ่ นไป
“หนูไม่สนใจ” เธอพูดขึ้นในที่สุด “สิ่ งที่หนูตอ้ งกำรคือ ให้มนั สิ้ นสุ ดเสี ยที”
“ไม่ได้สิ้นสุ ดหรอกครับ นัน่ เป็ นจุดที่คุณเข้ำใจผิดอย่ำงถนัด”
“เมื่อหนูตำย ทุกอย่ำงก็สิ้นสุ ด”
“คุณจะไม่ตำย และทุกอย่ำงจะไม่สิ้นสุ ด”
“แต่ควำมกลัดกลุม้ ใจจะหลุดหำยไป”
“ตรงกันข้ำมทีเดียวครับ คุณจะนำเอำภำระหนักไปสู่ ชีวติ ชัว่ นิรันดร์ – ภำระของกำรล่วงละเมิด
ในกำรทำลำยชีวติ ตัวเองและในทำงอื่น ๆ ทั้งหมด มันจะไม่ได้แก้ปัญหำของคุณแม้แต่นอ้ ยเลย”
“จะแปลกอะไร หนูรู้แต่วำ่ จะอยูแ่ บบนี้ต่อไปไม่ได้ หนูแบกภำระหนักนี้ไม่ได้อีกต่อไป”
“ผมไม่ได้บอกให้คุณแบกภำระนี้ แต่ตอ้ งกำรให้คุณมีชีวิตอยูโ่ ดยปรำศจำกภำระ”
“อำจำรย์ค่ะ อำจำรย์ไม่รู้วำ่ อำจำรย์กำลังพูดอะไร อำจำรย์ไม่รู้ภำระของหนูแม้แต่ครึ่ งหนึ่ง หนู
โกหกอำจำรย์ หนูโกหกทุกคน มันเลวร้ำยยิง่ กว่ำที่อำจำรย์คิดตั้งหลำยเท่ำ อำจำรย์คงจะช็อค หำก
อำจำรรย์ได้ยนิ ควำมจริ งทั้งหมดเกี่ยวกับหนู”
“ผมสัญญำได้ครับ ว่ำจะไม่ช็อค”
โดยไม่เปลี่ยนอิริยำบถ เธอก้มมองน้ ำที่ข่นุ ข้น แล้วพูดต่อไป
“ถ้ำหนูไม่ทำลำยชีวติ ของหนูเอง หนูอำจทำลำยชีวติ ของคนอื่นก็ได้ หนูสมควรที่จะตำยค่ะ”
“ผมเห็นด้วย”
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“อำจำรย์เห็นด้วยหรื อคะ”
“ครับ ผมจะรู ้ทุกอย่ำงเกี่ยวกับคุณหรื อไม่ก็ตำม คุณสมควรที่จะตำย ผมด้วย และทุกคนควรจะ
ตำย ข้อที่แตกต่ำงกันข้อเดียวก็คือ บำงคนรู ้ควำมจริ งข้อนี้ บำงคนไม่รู้ ผมดีใจที่คุณรู ้”
“แล้วทำไมอำจำรย์ไม่ให้หนูตำยละคะ”
“เพรำะคุณตำยสำยเกินไป มีคนตำยแทนคุณก่อนแล้ว”
“มันสำยเกินไปที่หนูจะเปลี่ยนชีวติ ของหนู แต่ยงั ไม่สำยเกินไปที่จะตำย”
“มันตรงกันข้ำมครับ แฟ็ ทม่ำ ยังไม่สำยเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนชีวติ ของคุณ แต่สำยเกินไปแล้วที่
จะตำย”
“สำยเกินไปที่จะตำยหรื อคะ” เธอหันมำมองข้ำพเจ้ำ “หนูไม่เข้ำใจ”
“ผมจะเล่ำเรื่ องให้ฟัง คุณเคยได้ยนิ เกี่ยวกับเรื่ องของบำรำบำ ไหมครับ”
“อำจำรย์หมำยถึงฆำตกร ที่ถูกจำคุกพร้อมกับพระเยซูหรื อคะ”
“ครับ คนนั้นแหละ ตำมประเพณี ของยิว พวกเขำจะต้องปลดปล่อยนักโทษคนหนึ่งใน
เทศกำลปั ศคำ เจ้ำเมืองปี ลำตถำมพวกยิวว่ำ จะให้ปล่อยคนไหน พระเยซูหรื อบำรำบำ”
“หนูจำได้วำ่ พวกเขำเลือกบำรำบำ”
“ถูกต้องครับ คุณลองนึกภำพดูนะครับ เมื่อบำรำบำได้รับอิสรภำพแล้ว ในวันศุกร์ เขำเดินตำม
ฝูงชนในกรุ งเยรู ซำเล็ม จนกระทัง่ ไปถึงภูเขำโกลำโกธำ เมื่อถึงที่นนั่ เขำเห็นใครครับ”
“พระเยซูบนไม้กำงเขน”
“คุณเรี ยนที่หมู่บำ้ นของคุณได้ดีมำกทีเดียว”
“หนูได้ยนิ เรื่ องนี้บ่อย ๆ ค่ะ แต่ไม่มีควำมหมำยสำหรับหนูเลย”
“เอำละ ฟังต่อไปนะครับ บำรำบำจำเพื่อนร่ วมคุกของเขำได้ ทันใดนั้น เขำเข้ำใจทุกอย่ำง ๆ
กระจ่ำงแจ้ง ถ้ำพระเยซูไม่ถูกตรึ งที่นนั่ ....เธอต่อประโยคนี้ ให้จบได้ไหม แฟ็ ทม่ำ”
“ฉันก็จะต้องถูกตรึ งในที่ของพระเยซู” เธอพูด
“ครับ แฟ็ ทม่ำ คุณจะถูกตรึ ง และผมด้วย เรำทั้งสองจะต้องถูกตรึ งที่นนั่ ”
เรำเงียบอีก มองดูสำยน้ ำไหล
“เล่ำต่อไปซิ คะ” เธอพูดขึ้น หลังจำกที่นิ่งเงียบอยูค่ รู่ หนึ่ง โดยไม่ได้มองข้ำพเจ้ำอีก
“สมมุติวำ่ บำรำบำคิดอย่ำงนี้ มันไม่ยตุ ิธรรมเลยที่พระองค์ตอ้ งตำย ผมต่ำงหำกที่เป็ นฆำตกร
ไม่ใช่พระองค์ และผมต่ำงหำกที่ควรจะตำย ฉะนั้น สิ่ งเดียวเท่ำนั้นที่ผมจะทำได้ในขณะนี้คือ ฆ่ำตัวตำย
เสี ย คุณจะรู ้สึกอย่ำงไร ต่อควำมคิดเช่นนั้น”
“เขำก็โง่จริ ง ๆ”
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“ถูกเผงเลย และคุณก็จะโง่แบบเขำด้วยหำกกระโดดลงไปที่นนั่ สำยเกินไปเสี ยแล้วที่คุณจะทำ
อย่ำงนั้น แฟ็ ทม่ำ พระเยซูคริ สต์ได้ตำยแทนคุณแล้ว ตั้งแต่วนั ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ กำรฆ่ำตัวตำยก็ไม่
มีประโยชน์อีก และสำยเกินไป คุณเป็ นอิสระเหมือนบำรำบำ”
“อิสระ” เธอหมุนกลับและมองหน้ำข้ำพเจ้ำอย่ำงเต็มตำและยืนเอำหลังพิงรำวสะพำน อำกำรที่
เชื่องซึ มหำยไป แววตำที่มองข้ำพเจ้ำ บอกถึงควำมสิ้ นหวัง “อิสระ ฮึ หนูอิสระแล้วหรื อคะ” เธอหัวเรำะ
นิดหนึ่งอย่ำงขมขื่น “หนูถูกปิ ดตำยข้ำงในอำจำรย์ ประตูที่ปิดนั้น ไม่มีที่เปิ ดทำงด้ำนใน”
“นัน่ เป็ นเหตุที่ทำให้เธอออกจำกโบสถ์ก่อนเวลำมำก ใช่ไหมครับ”
“ค่ะ อำจำรย์กระชำกเอำควำมหวังสุ ดท้ำยที่ยงั เหลืออยูอ่ อกเสี ยอย่ำงสิ้ นเชิง”
ข้ำพเจ้ำปิ ดตำ ใจหำยวูบ ที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำอะไรลงไปเป็ นผูส้ ื่ อข่ำวแบบไหน
“หนูเข้ำไปในเต็นท์ เมื่อเข้ำไปอยูข่ ำ้ งในแล้ว พบว่ำข้ำงบนไม่มีหลังคำ ฝนสำดเข้ำมำอย่ำงจัง
แต่หนูก็ออกไม่ได้ หนูรู้สึกหวำดผวำที่ถูกขังตำยอยูใ่ นข้ำงในเช่นนี้ หนูอยำกจะออกไปที่ไหนก็ได้ ไป
กระโดดที่ไหนก็แล้วแต่”
ข้ำพเจ้ำยืนที่ปิดตำตรงหน้ำเธอ พูดเสี ยงสั่น “แฟ็ ทม่ำผม...”
“จะแปลกอะไร ที่หนูสมรสแล้วหรื อไม่ อำจำรย์พดู ว่ำ หนูจะยอมรับหรื อไม่ก็ตำม เรำก็เป็ น
สำมีภรรยำกันแล้ว”
เธอเริ่ มตะโกนอย่ำงลืมตัว ด้วยควำมโกรธ และหมดหวัง
“หนูมีรอยมลทิน เป็ นรอยประทับที่ลบออกไม่ได้อีกอำจำรย์พดู หนูมีรอยประทับ ๆ ไม่ใช่
เพียงแต่ของจอห์นเท่ำนั้น แต่อย่ำงน้อยถึงหกคนมำก่อน หนูถูกปิ ดซ้ ำเติมถึงหกเท่ำอำจำรย์ และประตู
ทั้งหกบำนนี้ไม่มีใครสำมำรถทำลำยกุญแจที่ลนั่ อยูใ่ ห้หลุดออกได้”
“เนื้อเดียวกัน ถูกค่ะ เนื้อเดียวกัน” แฟ็ ทม่ำพูด “แต่ไม่ใช่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตทั้งหมด
ของดิฉนั และทุกอย่ำงที่ดิฉนั มี เป็ นเพียงเนื้ อเดียวกับกำยที่น่ำทุเรศ และสกปรกเท่ำนั้น “คุณจะหย่ำขำด
จำกกำยของคุณไม่ได้” ท่ำนพูด ดิฉนั ยอมรับว่ำ ดิฉนั ทำไม่ได้ ดิฉนั ไม่ได้สมรส และยังหย่ำกันไม่ได้ดว้ ย
ดิฉนั จนตรอก”
ข้ำพเจ้ำนึกถึงพระธรรมข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ได้ที่วำ่ “ประมวลกฏนั้นประหำรให้ตำย” (2 โค
ริ นธ์ 3:6) บัญญัติน้ นั ฆ่ำคนให้ตำยได้ ถ้ำเธอกระโดดจำกสะพำน ก็จะเป็ นควำมผิดของข้ำพเจ้ำ ไม่ใช่
ควำมผิดของจอห์น “โอ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ที่ได้ทรงปลุกให้ขำ้ พเจ้ำตื่นขึ้นมำเมื่อเช้ำมืดนี้ ขอได้โปรด
ประทำนคำพูดที่ถูกต้องให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ณ บัดนี้ ดว้ ยเถิด เรำกำลังยืนบนสะพำนที่อยูร่ ะหว่ำงสวรรค์กบั
พื้นโลก ระหว่ำงควำมตำยกับชีวติ ขอได้โปรดประทำนถ้อยคำของพระองค์เองเถิด”
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“แฟ็ ทม่ำ ที่โบสถ์ของเรำเต็มไปด้วยเยำวชน พวกเขำยังไม่ได้กำงเต็นท์ของเขำ ผมจำต้องเตือน
พวกเขำทุกคนเพื่อป้ องกันพวกเขำ ไม่ให้เผชิ ญกับเครำะห์กรรมอย่ำงที่คุณเผชิ ญอยูน่ ้ ี คำพูดเหล่ำนั้น จึง
ไม่ใช่คำสอนสำหรับคุณ”
“ถ้ำงั้น ยังมีคำสอนอะไรสำหรับดิฉนั ” เธอหมุนตัวกลับอีกครั้งหนึ่ง ยืนชะโงกที่รำวสะพำน
ตำมเดิม
“นี่เป็ นคำสอนสำหรับคุณ แฟ็ ทม่ำ พระเจ้ำทรงสำมำรถพังประตูให้เปิ ดออกจำกทำงด้ำนนอก
ได้ ไม่วำ่ จะมีบำนประตูหนึ่ง หรื อหก หรื อร้อยบำน”
“หย่ำขำดจำกกำยดิฉนั เองอย่ำงนั้นหรื อ”
“ครับ สิ่ งที่เกินกำลังของมนุ ษย์น้ นั ไม่เกินกำลังพระเจ้ำเพรำะพระองค์ทรงทำทุกอย่ำงได้”
“พระเจ้ำจะทำสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ สำหรับดิฉนั ได้อย่ำงไร”
“ผมยังไม่ได้เล่ำตอนสุ ดท้ำยของเรื่ องนั้น บำรำบำสำนึกว่ำ ถ้ำพระเยซูไม่ถูกตรึ งที่นนั่ เขำเอง
จะต้องถูกตรึ ง แต่บำรำบำไม่ได้หยุดเพียงเท่ำนั้น เขำหันหลังเผชิญชี วติ ด้วยควำมตั้งใจใหม่ เขำพูดว่ำ
“เนื่องจำกพระองค์ได้ตำยแทนข้ำฯ แล้วอย่ำงน้อยที่สุด ข้ำฯ จะอยูเ่ พื่อพระองค์”
แฟ็ ทม่ำไม่ได้พดู อะไร ข้ำพเจ้ำรออยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วนึกถึงพระธรรมยอห์น 8: 11 ได้ จึงพูดกับเธอ
ว่ำ “พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่หญิงที่ล่วงประเวณี น้ นั ว่ำ “เรำก็ไม่เอำโทษเจ้ำเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่ำ
ทำผิดอีก”
“ไปไหนค่ะ”
“คุณอ่ำนสดุดีบทที่ 27 ที่ผมบอกคุณทำงโทรศัพท์หรื อเปล่ำ”
“อ่ำนค่ะ และดิฉนั พบข้อที่เหมำะแก่ดิฉนั ”
“ท่องข้อนั้นได้ไหมครับ”
“แม้บิดำมำรดำของข้ำพระองค์ ทอดทิง้ ข้ำพระองค์” สำหรับดิฉนั ทุกอย่ำงกลับกันไปหมด ไม่
เหมือนดังคำบรรยำยของอำจำรย์ ดิฉนั ไม่ได้จำกคุณพ่อคุณแม่ แต่ท่ำนทั้งสองทอดทิ้งดิฉนั ”
“ผมไม่ได้คิดที่จะให้คุณสนใจข้อนั้น แต่เมื่อคุณอ้ำงถึงข้อนี้ คุณควรจะฟังตอนท้ำยของข้อนี้
ด้วย แม้บิดำมำรดำของข้ำพระองค์จะทอดทิ้งข้ำพระองค์ แต่ พระเจ้ าจะทรงรับข้ าพระองค์ ไว้ ”
“แล้วพระเจ้ำอยูท่ ี่ไหนละคะ”
“ในเวลำนี้ ผมเป็ นกระบอกเสี ยงของพระองค์ และในพระนำมของพระองค์ ขอให้ผมบอกข้อ
พระธรรมซึ่ งได้ปลอบใจผมมำกเมื่อวำนนี้ ซึ่ งผมคิดว่ำ ควรจะเป็ นข้อพระธรรมที่เหมำะสำหรับคุณ”
“พระองค์จะทรงซ่อนข้ำพเจ้ำในที่กำบังของพระองค์ในยำมยำกลำบำก
พระองค์จะปิ ดข้ำพเจ้ำไว้ ภำยใต้ร่มพลับพลำของพระองค์
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พระองค์จะทรงตั้งข้ำพเจ้ำไว้สูงบนศิลำ” (สดุดี 27:5)
“ข้อนี้ไม่เหมำะกับดิฉนั ค่ะ” เธอตอบ “ข้อที่อยูใ่ นเยเรมียเ์ หมำะกว่ำ “เต็นท์ของข้ำพเจ้ำก็ถูก
ทำลำย และเชือกของข้ำพเจ้ำก็ขำดสิ้ น ลูก ๆ ของข้ำพเจ้ำจำกข้ำพเจ้ำไปหมด และไม่มีเขำอีกแล้ว......”จำ
ได้ไหมค่ะ ดิฉนั ทำแท้งลูกของดิฉนั หมด ดิฉนั ได้ฆ่ำพวกเขำ “ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่จะกำงเต็นท์ให้ขำ้ พเจ้ำ
อีกและแขวนม่ำนของข้ำพเจ้ำให้”
“แต่มีครับ แฟ็ ทม่ำ พระเจ้ำเองจะทรงเป็ นเต็นท์ของคุณ”
“อำจำรย์หมำยควำมว่ำ ดิฉนั สำมำรถมีเต็นท์ได้ แม้จะอยูต่ ำมลำพัง โดยไม่ได้สมรส”
“ครับ เป็ นเต็นท์ที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ ซึ่ งกันน้ ำได้ พร้อมทั้งหลังคำและทุกอย่ำง เป็ นที่กำบังซึ่ ง
คุณจะหลบซ่อนได้ในวันแห่ งควำมทุกข์ยำกลำบำก”
เธอหันกลับไปยังรำวสะพำนอีก แต่ไม่ได้มองลงไปที่แม่น้ ำ สำยตำของเธอทอดตำมสำยแม่น้ ำ
ไปสู่ ขอบฟ้ ำเบื้องหน้ำ ท้องฟ้ ำมืดมิดของอำฟริ กำ กำลังเปลี่ยนเป็ นสี เทำอ่อน อันเป็ นสัญลักษณ์แรกแห่ง
รุ่ งอรุ ณของวันใหม่
“ดิฉนั เข้ำไปในเต็นท์ของพระเจ้ำ พร้อมด้วยควำมบำปทั้งหมดของดิฉนั ไม่ได้ค่ะ ดิฉนั ลืม
พระองค์ และทิง้ พระองค์ให้อยูภ่ ำยนอกชีวิตของดิฉนั ”
“พระองค์ไม่ลืมคุณ แต่ทรงลืมควำมบำปของคุณ”
“อำจำรย์พดู เช่นนั้น โดยไม่รู้ควำมบำปของหนู ได้อย่ำงไรคะ”
“ผมพูดได้อย่ำงเต็มปำก โดยไม่ตอ้ งรู ้”
“แล้วจะเป็ นอย่ำงไรต่อไปคะ เมื่อพระเจ้ำทรงลืมควำมบำปทั้งหมด”
“ก็จะเป็ นเหมือนอย่ำงกับควำมบำปเหล่ำนั้น ไม่เคยเกิดขึ้นมำเลย”
“ดิฉนั ยังเชื่อไม่ได้ค่ะ ขอเวลำให้ดิฉนั อีกหน่อยนะคะ กรุ ณำช่วยดิฉนั กำงเต็นท์ดว้ ย”
“ผมจะช่วยครับ”
“ดิฉนั กลับไปบ้ำนไม่ได้แล้ว ดิฉนั กลัวว่ำ.....”
“ถ้ำอย่ำงนั้น ผมเสนอว่ำ เรำไปที่บำ้ นของอำจำรย์ดำนิเอลก่อน”
ข้ำพเจ้ำให้สัญญำแก่มอริ ซ เขำสต๊ำร์ ทเครื่ องและขับมำที่เรำยืนอยู่ ข้ำพเจ้ำให้แฟ็ ทม่ำนัง่ ข้ำง ๆ
เขำและข้ำพเจ้ำนัง่ ข้ำงหลัง
“ขออภัยนะครับ ที่ทำให้คุณต้องรอนำน” ข้ำพเจ้ำพูด
“ไม่เป็ นไรหรอกครับ ผมก็ยงุ่ อยูต่ ลอดเวลำเหมือนกัน” มอริ ซตอบ
“มอริ ซ ผมรู ้สึกว่ำ งำนของคุณไม่ไร้ประโยชน์”

82

มอริ ซขับไปอย่ำงเงียบ ๆ ชำเลืองดูผโู ้ ดยสำรที่ยำกไร้ ซึ่ งนัง่ ข้ำง ๆ เขำเป็ นครั้งครำว ด้วยควำม
เหนียมอำย เมื่อมำถึงบ้ำนของอำจำรย์ดำนิเอล เรำเห็นป้ ำยเล็ก ๆ แขวนที่ประตู คงเป็ นฝี มือของเอสเตอร์
อย่ำงแน่นอน บนป้ ำยมีขอ้ ควำมว่ำ “ขออภัยท่ำนที่รัก หำกเป็ นไปได้ กรุ ณำมำหำระหว่ำงเวลำ 8.00 น. 9.00 น. หรื อระหว่ำง 17.00น. - 18.00 น.” ขณะนี้เป็ นเวลำเช้ำระหว่ำงห้ำถึงหกนำฬิกำ ข้ำพเจ้ำต้อง
ปฏิบตั ิขดั กับคำแนะนำได้ให้ไว้กบั ดำนิเอลอีกครั้งหนึ่ง
เรำเคำะที่ประตูเป็ นเวลำนำน จนกระทัง่ มอริ ซต้องไปเคำะที่บำนประตูหน้ำต่ำงของห้องนอนจึง
ได้ยนิ เสี ยงขำนตอบ
“นัน่ ใคร”
“คนมำหำตอนเช้ำที่ไม่มีระเบียบวินยั ครับ พวกเรำมำตำมเวลำกำหนดเยีย่ มไม่ได้”
“อำจำรย์วอลเตอร์ ”
“ดำนิเอล กระวีกระวำดสวมเสื้ อคลุม แล้วเปิ ดประตู”
“เอ้ำ คุณก็ตื่นแต่เช้ำเหมือนกันนะครับ”
“มีงำนรอบดึกครับ” มอริ ซพูด
ดำนิเอล กวำดสำยตำจำกข้ำพเจ้ำไปยัง แฟ็ ทม่ำ จำกแฟ็ ทม่ำ ไปยังมอริ ซ ควำมจริ งพวกเรำเป็ น
แขกที่แปลกพิลึกทีเดียว
“เชิญเข้ำมำซิครับ”
ข้ำพเจ้ำอธิบำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงสั้น ๆ แล้วเรำก็ปรึ กษำกันว่ำ ใครควรจะเป็ นคน
โทรศัพท์ไปบอกจอห์น แฟ็ ทม่ำปฏิเสธ ดำนิเอลเสนอตัว แต่แฟ็ ทม่ำกลัวว่ำ ถ้ำดำนิเอลโทรไป จอห์นก็
จะรู ้ที่อยูข่ องเธอ เธอวิงวอนดำนิเอลอย่ำให้บอกเขำ
“ผมเกรงว่ำ ถ้ำให้ผมเป็ นคนโทร ก็จะไม่เหมำะเช่นกัน” ข้ำพเจ้ำพูด “ประกำรแรก ผมไม่
อยำกจะคุยกับเขำ จนกว่ำแฟ็ ทม่ำจะตัดสิ นใจ นอกจำกนั้นเขำ ยังโกรธผมมำกด้วย.....แฟ็ ทม่ำ คุณเคย
บอกเขำเกี่ยวกับคำสนทนำทำงโทรศัพท์ของเรำหรื อเปล่ำ”
“ไม่เคยค่ะ”
“แต่ทำไมเขำรู ้คำวิจำรณ์ของผมเกี่ยวกับมือที่สกปรกของเขำครับ”
“เขำอัดเสี ยงคุยทำงโทรศัพท์ของเรำลงในเทปค่ะ”
“อัดทั้งหมดหรื อครับ”
“ค่ะ”
“แม้แต่ครั้งที่คุณโทร.มำหำ ที่บำ้ นพักศิษยำภิบำลนี่หรื อครับ”
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“ค่ะ ดิฉนั ค้นพบเมื่อวำนตอนบ่ำยว่ำเขำต่อสำยไฟจำกเครื่ องอัดเทปไปยังโทรศัพท์ ดิฉนั กลัวว่ำ
เขำจะทุบตีดิฉนั เมื่อเขำกลับมำบ้ำนแล้ว ดิฉนั จึงหนีออกทำงหน้ำต่ำง แล้วไปโบสถ์ก่อนที่เขำจะกลับ
จำกทำงำน แต่เมื่อดิฉนั ได้ยนิ ท่ำนพูดเกี่ยวกับประตูที่ไม่มีที่เปิ ดทำงด้ำนใน ดิฉนั รู ้สึกว่ำถูกขังมำกยิง่ กว่ำ
ถูกขังที่บำ้ นเสี ยอีก และดิฉนั สิ้ นหวังทุกอย่ำง ดิฉนั จะไปหำจอห์น หรื อ คุณพ่อคุณแม่ของดิฉนั หรื อ
อำจำรย์ไม่ได้ท้ งั นั้น”
ในที่สุด มอริ ซสมัครใจ โทร.ไปหำจอห์น แต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์
เอสเตอร์ เข้ำมำในห้อง อุม้ ลูกของเธอที่เพิ่งตื่น ข้ำพเจ้ำแนะนำเธอให้แฟ็ ทม่ำรู ้จกั
“เธอเหนื่อยมำก และต้องตัดสิ นเกี่ยวกับปั ญหำที่สำคัญยิง่ ด้วย เธอต้องมีที่เงียบสงบจึงจะทำได้
แต่ก่อนสิ่ งอื่นใดทั้งหมด เธอต้องรับประทำนอะไรสักหน่อย แล้วหลับสักงีบหนึ่ง”
“เธอใช้หอ้ งรับแขกของเรำได้ค่ะ” เอสเตอร์พดู
“เมื่อเธอได้พกั ผ่อนแล้ว ผมหวังว่ำ คุณจะหำเวลำคุยกับเธอ เอสเตอร์ ” ข้ำพเจ้ำพูด
ดำนิเอล ยิม้ อย่ำงเข้ำใจ และเอสเตอร์ ก็ตกลง
“ภรรยำของอำจำรย์จะมำถึงเมื่อไรคะ” เธอถำม
“เวลำบ่ำยสี่ โมงครับ ถ้ำเครื่ องบินมำตรงเวลำ”
“ดีทีเดียวครับ เอสเตอร์ กบั ผมจะไปรับอำจำรย์ที่โรงแรม เวลำสำมโมงครึ่ ง ถ้ำอำจำรย์เห็นชอบ
เรำจะรับประทำนอำหำรเย็นด้วยกัน- เรำสี่ คนนี้ - ที่ภตั ตคำรของสนำมบิน”
ข้ำพเจ้ำตกลง และถือโอกำสลำกลับมอริ ซ
ขณะที่ขบั รถกลับไปยังโรงแรม ตอนแรกมอริ ซเงียบมำกแล้วเขำก็ถำมขึ้น
“เรื่ องคนอัดเทปกำรคุยกันทำงโทรศัพท์ เคยเกิดขึ้นกับอำจำรย์ก่อนนี้ หรื อเปล่ำครับ”
“ไม่เคยครับ มอริ ซ และนึกไม่ถึงว่ำจะเป็ นไปได้ดว้ ย”
“แต่บำงที คำวิจำรณ์เกี่ยวกับรู ปร่ ำงหน้ำตำแบบนั้น อำจดีสำหรับเขำ”
“มอริ ซ ถ้ำผมไม่เชื่ อว่ำ พระเจ้ำทรงสำมำรถใช้ควำมผิดพลำดของเรำได้ ผมคงต้องเลิกงำนนี้
ทันที คำพูดเกี่ยวกับประตูที่ไม่มีที่เปิ ดด้ำนในก็เหมือนกัน มันเป็ นคำพูดที่ถูกต้องแต่สำหรับแฟ็ ทม่ำ ใน
เวลำนั้นคำพูดนี้ก็กลำยเป็ นคำพูดที่ผดิ พลำดอย่ำงฉกรรจ์”
“แต่พระเจ้ำก็ทรงใช้สำหรับแฟ็ ทม่ำด้วย” มอริ ซตอบ
“นี่แหละ เป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่ำ “พระคุณ” รำวกับว่ำพระเจ้ำทรงเล่นบิลเลียด เรำแทงลูกบิลเลียดผิด
ทิศทำง แต่พระเจ้ำทรงให้มนั สะท้อนกลับ แล้วกลิ้งไปตำมทิศทำงที่ถูกต้อง จนลงสู่ หลุม อันเป็ น
เป้ ำหมำยปลำยทำงของมัน”
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เรำไปถึงโรงแรม มอริ ซเดินเป็ นเพื่อนข้ำพเจ้ำจนถึงห้องรับแขกตำมมำรยำทที่ดีงำมของชำว
อำฟริ กนั เขำไม่ได้พดู อะไรแม้สักคำเดียว ข้ำพเจ้ำรู ้สึกว่ำ สมองของเขำกำลังทำงำนวุน่ ณ ที่หอ้ งรับแขก
นัน่ เอง จอห์นได้นงั่ รอข้ำพเจ้ำอยูก่ ่อนแล้ว เขำอยูใ่ นชุดสำกล ใบหน้ำของเขำซูบซี ด สำยตำเดือดพล่ำน
เรำทักทำยซึ่ งกันและกัน แล้วข้ำพเจ้ำก็บอกเขำเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำให้เวลำเขำคิด เขำ
ดิ้นรนต่อสู ้กบั ตัวเองในที่สุดก็พดู ขึ้น
“ผมจะบอกสิ่ งหนึ่งให้คุณรู ้ แฟ็ ทม่ำทำทุกอย่ำงที่เธอต้องกำรได้อย่ำงอิสระ เธอจะอยูก่ บั ผมหรื อ
จะจำกไปก็แล้วแต่เธอ”
“ขอบคุณครับ จอห์น ผมดีใจที่ได้ยนิ คุณพูดเช่นนั้น”
ข้ำพเจ้ำสัญญำกับเขำว่ำ จะให้เขำรู ้ข่ำวเกี่ยวกับแฟ็ ทม่ำตลอดเวลำ เขำกล่ำวอำลำอย่ำงไม่ค่อย
เป็ นมิตร แต่อย่ำงน้อยที่สุด เขำก็จำกไปอย่ำงสงบ
ขณะที่ขำ้ พเจ้ำมองดูเขำเดินออกจำกโรงแรม ข้ำพเจ้ำอดเศร้ำใจแทนเขำไม่ได้ เขำมีประวัติ
อย่ำงไรบ้ำง? บำงทีเขำอำจประสบปั ญหำในยุโรป ทะเลำะกับนำยจ้ำงของเขำ หรื อเคยเลิกกับคู่หมั้น บำง
ทีเขำอำจมีลูกที่มิได้เกิดจำกกำรสมรส หรื อหย่ำร้ำงกับภรรยำ หรื อบำงทีเขำยังมิได้หย่ำกัน แต่คิดว่ำ
ควำมเหิ นห่ำงจะแก้ปัญหำของเขำได้ แต่ควำมห่ำงไกลแก้ปัญหำอะไรไม่ได้สักอย่ำง แม้จะหำทำงออก
โดยเดินทำงไปแดนไกล
มอริ ซยังคงครุ่ นคิดอย่ำงเงียบขรึ ม ข้ำพเจ้ำหันมำขอบคุณเขำอีกครั้งหนึ่งสำหรับควำมช่วยเหลือ
ของเขำ แล้วเขำก็ลำกลับ เมื่อข้ำพเจ้ำไปเอำกุญแจที่โต๊ะ ข้ำพเจ้ำขอร้องให้พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ อย่ำ
ต่อสำยไปยังข้ำพเจ้ำ หรื อให้แขกขึ้นไปหำ จนกว่ำจะถึงเที่ยง เพรำะข้ำพเจ้ำต้องกำรจะหลับสักหน่อย
“แต่กรุ ณำอธิ บำยให้ฟังอย่ำงสุ ภำพนะครับ ว่ำผมตื่นตีสำมเช้ำวันนี้ คนที่มำหำผมส่ วนมำกมี
ปัญหำ”
“ท่ำนทำงำนอะไรคะ”
“ช่วยคนที่มีปัญหำ”
ข้ำพเจ้ำมีควำมรู ้สึกว่ำ เธอต้องกำรจะพูดอะไรบำงอย่ำงกับข้ำพเจ้ำอีก แต่เสมียนที่โต๊ะต่ำงฟัง
ด้วยควำมตั้งใจ ดังนั้นเธอจึงเพียงแต่สัญญำว่ำ จะทำตำมคำขอร้องของข้ำพเจ้ำอย่ำงดีที่สุด แล้วกลับไป
ประจำที่เครื่ องคุมสำยโทรศัพท์ตำมเดิม
ข้ำพเจ้ำขึ้นไปที่ห้อง และนอนหลับทันที
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บทที่ 8
เมื่อกริ่ งโทรศัพท์ปลุกให้ขำ้ พเจ้ำตื่นขึ้นเป็ นเวลำเที่ยงตรงพอดี
“ขออภัยนะคะ ที่ปลุกท่ำน เพรำะมีโทรศัพท์ถึงท่ำนค่ะ”
“ไม่เป็ นไรครับ มีคนโทร.มำมำกไหมครับ”
“มำกค่ะ และมีผชู ้ ำยกับผูห้ ญิงคู่หนึ่งบอกว่ำ ชื่อทิโมธี และมีเรี ยม รอท่ำนที่ห้องรับแขกตั้งแต่
เวลำสิ บนำฬิกำ เขำอยำกคุยกับท่ำนค่ะ”
“กรุ ณำบอกเขำให้รออีกสักครู่ นะครับ ผมจะรี บทำนอำหำรเที่ยง แล้วมำพบเขำทันที”
“ค่ะ อีกอย่ำงหนึ่งนะคะ ดิฉนั จะขอคำปรึ กษำจำกท่ำนด้วยได้ไหมคะ”
“ได้ซิครับ คุณอยำกจะขึ้นมำที่นี่ไหมครับ”
“ไม่ค่ะ มันขัดกับกฏของโรงแรม พนักงำนทุกคนเข้ำไปในห้องพักของแขกไม่ได้ค่ะ เรำจะต้อง
คุยกันทำงโทรศัพท์”
“คุณเลิกงำนเมื่อไร”
“เวลำห้ำทุ่มค่ะ”
“เอำละครับ คุณโทร.มำหำผมคืนนี้ ก่อนคุณจะกลับได้ไหมครับ” แล้วเธอก็ต่อสำยโทรศัพท์
มำยังข้ำพเจ้ำ
เอสเตอร์ เป็ นผูโ้ ทร.มำ เธอบอกว่ำ แฟ็ ทม่ำได้พกั อย่ำงสบำย และเธอได้คุยเป็ นแฟ็ ทม่ำอย่ำงน่ำ
พึงพอใจ แต่แฟ็ ทม่ำยังไม่สำมำรถตัดสิ นใจได้วำ่ เธอควรจะทำอย่ำงไร
“ดิฉนั บอกเธอว่ำ ในระยะนี้ให้เธออยูก่ บั เรำก่อน”
“ดีมำกครับ เอสเตอร์ กำรที่เธอสำมำรถอยูก่ บั คุณได้น้ นั เป็ นกำรช่วยเหลือเธอมำกทีเดียว แม้จะ
ยังไม่ได้เป็ นกำรแก้ปัญหำทุกอย่ำง หรื อสนองควำมต้องกำรในส่ วนลึกที่สุดของเธอ ถ้ำคนอื่น ๆ ที่ได้ฆ่ำ
ตัวตำย เพียงแต่สำมำรถรออีกสักวันหนึ่งเท่ำนั้นก็คงจะพบทำงออกเช่นกัน มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้ำใจ เอ
สเตอร์ ผมได้อ่ำนมำมำก เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงครอบครัวชำวอำฟริ กนั กับญำติพี่นอ้ ง
ของเขำ แต่เมื่อถึงยำมฉุ กเฉิ นเช่นนี้ ทำไมถึงไม่มีใครแม้สักคนเดียวให้ควำมช่วยเหลือเลย”
“ในชนบทค่ะ ที่ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงครอบครัวยังคงมีอยู่ แต่ในเมืองใหญ่มิได้
เป็ นเช่นนั้นอีกแล้ว”
“แต่แฟ็ ทม่ำบอกว่ำ เธออยำกจะเชิญแขกถึงสำมหรื อสี่ ร้อยคนมำงำนสมรสของเธอ”
“กำรเชิญคนมำร่ วมพิธีสมรส ต่ำงกับกำรขอควำมช่วยเหลือจำกพวกเขำทีเดียวค่ะ”
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“ถูกครับ แต่แฟ็ ทม่ำเรี ยกคนเหล่ำนั้นว่ำ “เพื่อน” เธอไม่มีเพื่อนแท้สักคนในหมูเ่ พื่อนฝูงนี้หรื อ
ครับ นี่ซิ ที่ผมไม่เข้ำใจ”
“ดิฉนั จะลองดูคุยกับแฟ็ ทม่ำดูนะคะ ดิฉนั รู ้จกั เมืองนี้ดีปัญหำนี้ไม่ใช่ปัญหำย่อม ๆ ค่ะ แต่
อำจำรย์หมำยควำมว่ำอะไรนะคะ ที่บอกว่ำ กำรที่แฟ็ ทม่ำอยูก่ บั เรำนั้น ไม่ได้เป็ นกำรสนองควำม
ต้องกำรในส่ วนลึกที่สุดของเธออย่ำงแท้จริ ง เธอต้องกำรอะไรมำกที่สุดค่ะ อำจำรย์คิดว่ำคือกำรสมรส
ไหมค่ะ”
“ไม่ครับ ไม่จำเป็ นต้องเป็ นสิ่ งนั้น”
“เพศสัมพันธ์หรื อค่ะ
เป็ นไปได้ไหมค่ะ
ที่เธอมีเพศสัมพันธ์มำกจนอยูโ่ ดยปรำศจำก
เพศสัมพันธ์ไม่ได้”
“ผมคิดว่ำไม่ใช่ครับ ควำมจริ งเธอค่อนข้ำงจะเบื่อ และผิดหวังเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์”
“ถ้ำอย่ำงนั้น เธอแสวงหำอะไรละคะ”
“ที่อยูค่ รับ”
“แต่ดิฉนั เสนอที่อยูท่ ี่บำ้ นของเรำให้แล้วนี่ค่ะ”
เหมือนกับคนอื่น ๆ นัน่ แหละ ข้ำพเจ้ำคิด คนที่สมรสแล้วเข้ำใจปั ญหำของคนที่ยงั ไม่ได้สมรส
ยำกเหลือเกิน
“กำรเสนอของคุณนั้นดีมำกครับ เอสเตอร์ และเป็ นสิ่ งที่ผมปรำรถนำอยำกให้แฟ็ ทม่ำได้รับมำก
ที่สุดในระหว่ำงนี้ แต่นนั่ ไม่ใช่ “ที่อยู”่ ที่ผมหมำยถึง เธอต้องกำรที่อยูส่ ักแห่งหนึ่งที่เป็ นของเธอเอง ซึ่ ง
เธอสำมำรถติดชื่ อของเธอที่บำนประตูและมีเครื่ องตกแต่งบ้ำนตลอดจนเครื่ องใช้สอยของเธอ ที่อยูท่ ี่เธอ
รู ้สึกว่ำเป็ นบ้ำนของเธอ และที่ซ่ ึ งเธอจะเป็ นที่พ่ งึ พิงของคนอื่น ผมคิดว่ำ เธอเสำะหำที่อยูแ่ บบนี้ตลอดมำ
แต่ยงั หำไม่พบ เธอคิดว่ำ เมื่อเธอให้ผชู ้ ำยพำไปอยูท่ ี่บำ้ นของเขำ เธอจะพบที่อยูแ่ บบนั้น แต่สิ่งที่เธอพบ
ตลอดมำเป็ นเพียงแต่ที่นอนไม่ใช่ที่อยู่ กำรขำดที่อยูเ่ ป็ นต้นเหตุสำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งที่ทำให้เธอคิดฆ่ำ
ตัวตำย”
เอสเตอร์ คิดอยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วพูดว่ำ “อีกนัยหนึ่ง เธอจะมีควำมสุ ขไม่ได้ จนกว่ำจะมีใครสักคน
หนึ่งสมรสกับเธอ”
เธอยังคงไม่เข้ำใจควำมหมำยของข้ำพเจ้ำ
“ไม่จำเป็ นครับ” ข้ำพเจ้ำพูดด้วยอำรมณ์เย็น “บำงคนสมรสแล้ว แต่ไม่เคยพบที่อยูเ่ ลย แต่บำง
คนเป็ นคนโสดกลับมีที่อยู่ และเป็ นที่พ่ ึงพิงของคนอื่นได้ เมื่อคุณไปเยีย่ มเขำ คุณจะรู ้สึกได้ทนั ทีวำ่ คุณ
เข้ำไปในที่อยูท่ ี่น่ำอบอุ่นแห่งหนึ่ง”
“แล้วพระเจ้ำละคะ ควำมต้องกำรมำกที่สุดของเธอไม่ใช่พระเจ้ำหรื อค่ะ”
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“ใช่ครับ คุณนำยศรี ภรรยำของศิษยำภิบำล”
“แต่อำจำรย์บอกว่ำ เธอต้องกำรที่อยูม่ ำกที่สุด”
“ก็เหมือนกันนัน่ แหละครับ พระเจ้ำเป็ นที่อยูท่ ี่แท้จริ งเพียงแห่งเดียว ผูท้ ี่พบที่อยูก่ ็พบพระเจ้ำ
และผูท้ ี่พบพระองค์ก็พบที่อยู่ ไม่วำ่ เขำจะอยูท่ ี่ไหน สมรสหรื อยังเป็ นโสด”
“ดิฉนั ต้องตรึ กตรองคำพูดนั้นใหม่ค่ะ ดิฉนั คิดว่ำ เรำต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับชีวติ โสด
เช่นเดียวกับชีวิตสมรส”
“ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์ เซ็นต์ ครับ แฟ็ ทม่ำกำลังทำอะไรอยูค่ รับ”
“เธอกำลังนัง่ เขียนหนังสื ออยูค่ ่ะ ไม่รู้วำ่ เธอเขียนอะไรดิฉนั ไม่ได้ถำมเธอ”
“ดีแล้วครับ”
“ถ้ำเธอต้องกำรกลับไปหำจอห์นละคะ จะทำอย่ำงไร”
“ก็ให้เธอไปครับ”
“และถ้ำเธอขอร้องดิฉนั เป็ นเพื่อนไปเอำของของเธอละคะ”
“ไปกับเธอซิ ครับ”
“แต่ดิฉนั ...”
“และขณะเดียวกัน พยำยำมคุยกับจอห์นด้วย เขำต้องกำรควำมช่วยเหลือเช่นเดียวกัน คุณเป็ น
คนเหมำะสมที่สุดที่จะช่วยเขำ ในกรณี น้ ี ผมหมดโอกำศที่จะช่วยได้ เพรำะผมทำให้เขำผิดหวัง”
“แต่อำจำรย์วอลเตอร์ ค่ะ ดิฉนั ไม่เคยทำงำนแบบนี้มำก่อน และไม่เคยได้ฝึกมำก่อนด้วย”
“ใช้สัญชำติญำณของผูห้ ญิงซิ ครับ แม้คุณจะมีกำรฝึ กฝนมำกแต่ถำ้ ไม่ได้สัญชำติญำณของคุณ
จะไม่ได้ผลเลย กำรให้คำปรึ กษำเป็ นศิลป์ อย่ำงหนึ่ง ไม่ใช่ ศำสตร์ ”
“แต่ดิฉนั ไม่รู้อะไร แม้สักอย่ำงเลยค่ะ”
“ผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกัน เอสเตอร์ ตั้งแต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ทำให้ผมรู ้ตวั ว่ำ ผมไม่รู้
อะไร แต่ในสภำพเช่นนั้นแหละ ที่พระเจ้ำจะทรงใช้เรำได้ เมื่อพระองค์สถิตอยูก่ บั เรำ เรำก็สำมำรถทำ
สิ่ งที่เรำเองทำไม่ได้”
“ขอบคุณค่ะ อำจำรย์”
“ขอบคุณเช่นเดียวกัน ขอพระเจ้ำทรงอวยพรคุณ เมื่อคุณไปที่บำ้ นของจอห์น”
ข้ำพเจ้ำรี บวำงหูโทรศัพท์ทนั ที ก่อนที่เธอจะตอบ
หลังจำกรับประทำนอำหำรเที่ยงอย่ำงรวดเร็ วแล้ว ทิโมธี และมีเรี ยมก็เข้ำมำในห้อง ทั้งสองดูสด
ใจและมีควำมมัน่ ใจมำกยิง่ กว่ำเดิม เมื่อเขำทั้งสองนัง่ ลงแล้ว ทิโมธี เป็ นคนพูดขึ้นก่อน
“เรำได้คุยด้วยกันครับ” เขำพูด
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“ที่ไหน”
“ที่บำ้ นของพี่ชำยของผมครับ”
“นัน่ ไหมล่ะ คุณมีที่ที่จะคุยได้”
“ใช่ครับ” เขำพูด พร้อมกับยิม้ “เรำได้คุยกัน แล้วสรุ ปควำมว่ำ ที่มีเรี ยมพูดเมื่อวำนนั้นไม่ค่อย
ถูกต้อง เธอพูดว่ำเรำเข้ำสู่ สำมเหลี่ยมโดยทำงเพศสัมพันธ์ แต่ควำมจริ งเรำเข้ำทำงประตูแห่งควำมรักด้วย
ฉะนั้นจึงดูคล้ำยกับว่ำ เรำเข้ำทั้งสองทำง ท่ำนเห็นไหมครับ เรำจัดอยูใ่ นกรณี พิเศษ ซึ่ งอยูก่ ่ ึงกลำง
ระหว่ำงทำงเข้ำทั้งสองนั้น”
“ผมคิดว่ำ พวกเรำ เก้ำสิ บเก้ำเปอร์ เซ็นต์จดั อยูใ่ นกรณี น้ นั ”
“ในตอนแรกที่เรำมีควำมสัมพันธ์กนั ผมคิดว่ำ เรำมีควำมรักต่อกันอย่ำงแท้จริ ง ดังนั้น จึงนับว่ำ
เรำได้เข้ำทำงประตูแห่งควำมรัก แต่เมื่อเรำเข้ำไปข้ำงในแล้ว เรำก็ตรงไปยังประตูแห่งเพศสัมพันธ์ ใน
เวลำไม่นำนนัก เรำเกือบจะลืมไปว่ำ เรำได้เข้ำมำอย่ำงไร ผมจะอธิ บำยอย่ำงไรดีละครับ เรำได้เป็ นเนื้ อ
เดียวกันแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ เพรำะเรำเพียงแต่แบ่งปั นร่ ำงกำยกันโดยไม่ได้แบ่งปั นจิตใจของเรำ เมื่อเรำ
สำนึกขึ้นได้เรำพยำยำมกลับไปยังควำมรัก แต่เรำหำประตูไม่เจออีก”
“ดิฉนั ไม่กล้ำปฏิเสธ ค่ะ” มีเรี ยมพูดขึ้นในที่สุด “ดิฉนั คิดว่ำ ควำมรักนั้นคือกำรไม่ปฏิเสธสิ่ งใด
ๆ เลย และดิฉนั ก็กลัวเกินไปที่จะแสดงควำมขวยอำยออกมำค่ะ”
“ผมจะเคำรพต่อคำปฏิเสธและควำมขวยอำยของเธอ” ทิโมธี พดู ว้ ยควำมหนักแน่น
“เอำละครับ” ข้ำพเจ้ำพูด “นี่เป็ นผลแห่งกำรวินิฉยั แล้วคุณทั้งสองจะแก้ไขอย่ำงไรล่ะครับ”
“เรำมีคำถำมสองประกำรครับ” ทิโมธี ตอบ รู ้สึกว่ำเขำทั้งสองได้เตรี ยมตัวมำอย่ำงดี “คำถำม
ประกำรแรกคืออำจำรย์คิดไหมว่ำ เนื่ องจำกอำยุ กำรศึกษำ และอุปนิสัยของเรำแตกต่ำงกัน กำรสมรส
ของเรำจะประสบควำมล้มเหลวทุกทำง”
“ผมไม่คิดอย่ำงนั้นหรอกครับ ไม่ใช่ลม้ เหลวทุกทำงควำมจริ งผมคิดว่ำ หำกคุณประสบ
ควำมสำเร็ จในชี วติ สมรสของคุณ ก็จะเป็ นพยำนที่ดีมำก”
“อำจำรย์หมำยถึงอะไรครับ”
“ควำมสำเร็ จของคุณทั้งสองจะเป็ นตัวอย่ำงที่ชดั เจน ทำให้คนอื่นเห็นว่ำ คุณทั้งสองเป็ นคู่สมรส
ที่รักใคร่ ทนุทนอมกันอย่ำงแท้จริ ง”
ข้ำพเจ้ำหยุดนิดหนึ่ง
“แต่....” ทิโมธีพดู
“แต่อะไรครับ”
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“คืออย่ำงนี้ครับ อำจำรย์บอกว่ำ กำรสมรสของเรำจะไม่ประสบควำมล้มเหลวเสมอไป และ
น่ำจะเป็ นพยำนที่ดีได้ แต่เมื่อพูดว่ำ “น่ำจะสำเร็ จ” ก็จะต้องมี “แต่” ซึ่งเป็ นเงื่อนไขติดตำมมำซิครับ”
ข้ำพเจ้ำอดหัวเรำะไม่ได้ “จริ งครับ ถ้ำมีเรี ยมมีควำมสุ ขมุ รอบคอบพอ รู ้จกั กำลเทศะ ไม่ข่มคุณ
ด้วยจุดเด่นของเธอ และถ้ำคุณถ่อมตัวพอ ที่จะรับว่ำ เธอเหนือกว่ำคุณในบำงด้ำน คุณก็จะหลีกเลี่ยง
ปัญหำได้ แต่ท้ งั นี้ คุณทั้งสองจะต้องอำศัยควำมเพียรพยำยำมมำกนะครับ”
“อำจำรย์คิดว่ำ เรำจะทำได้หรื อครับ” ทิโมธี ถำมอย่ำงกระวนกระวำย
“กำรที่คุณคำนึงถึงปั ญหำ และเผชิญกับมันด้วยสติปัญญำ ก็เท่ำกับว่ำ คุณได้ชยั ชนะครึ่ งหนึ่ง
แล้ว”
“แต่เรำเป็ นเพียงคนธรรมดำที่อ่อนแอนี่ครับ จะมีกำลังชนะตัวเองได้อย่ำงไร”
“พระเจ้ำจะประทำนกำลังพิเศษให้แก่คุณ หำกคุณวำงใจในพระองค์อย่ำงแท้จริ ง”
เขำทั้งสองเงียบ
“คำถำมข้อที่สองครับ” ทิโมธีเป็ นฝ่ ำยนำในกำรสนทนำอีก “เรำจะเริ่ มใหม่อีกครั้งหนึ่ งได้ไหม
ครับ”
“หมำยควำมว่ำอะไร”
“เริ่ มจำกเลขศูนย์เลยครับ คือเรำจะทำเสมือนว่ำ เรำยังไม่ได้เข้ำในสำมเหลี่ยมเลย แล้วเรำจะค่อย
ๆ เข้ำทำงประตูแห่งควำมรัก จำกประตูน้ นั เรำจะดำเนิ นไปสู่ ท้ งั สองทิศทำงด้วยควำมระมัดระวัง โดย
ไม่กำ้ วข้ำมก้ำวใดก้ำวหนึ่งอย่ำงเด็ดขำด”
“เขำหมำยถึงอย่ำงนี้ค่ะ” มีเรี ยมอธิ บำยเพิ่มเติมอย่ำงตรงไปตรงมำ “แม้เรำได้เลยเถิดมำมำกแล้ว
แต่ต้ งั แต่วนั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันแต่งงำน เรำจะงดเว้นจำกเพศสัมพันธ์ที่เรำได้เลยเถิดมำได้ไหมค่ะ”
“ไม่ง่ำยครับ เพรำะคุณได้เริ่ มต้นมำแล้ว สิ่ งล่อใจจึงมีมำกด้วย อำศัยกำลังของมนุษย์ตำมลำพัง
แล้วคุณทำไม่สำเร็ จแน่ คุณต้องอำศัยพระคุณและกำลังเหนือมนุษย์ของพระเจ้ำ จึงจะทำได้ ผมเห็นคนที่
ประสบควำมสำเร็ จมำแล้ว”
“ผลที่ติดตำมมำเป็ นอย่ำงไรครับ”
“เพื่อตัดปั ญหำทำงเพศสัมพันธ์ออก พวกเขำก็มีควำมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น แต่แน่นอนครับ
พวกเขำจะต้องช่วยซึ่ งกันและกันอย่ำงเต็มที่”
“เรำจะช่วยซึ่ งกันและกันได้อย่ำงไรค่ะ” มีเรี ยมอยำกรู้
“โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบำงประกำรซิ ครับ เช่น เลิกนัง่ รถส่ วนตัวกับเขำตำมลำพังในเวลำ
กลำงคืน พยำยำมออกไปข้ำงนอกกับคนอื่น ๆ ที่คุณวำงใจได้ จงสัตย์ซื่อต่อตัวเอง เป็ นต้น”
“มันจะไม่ก่อให้เกิดอำรมณ์ตึงเครี ยดขึ้นหรื อค่ะ”
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“เกิดซิ ครับ แต่จะเป็ นไรไป ปั ญหำเพศสัมพันธ์ในปั จจุบนั ส่ วนมำก เกิดจำกควำมเข้ำใจผิด คิด
ว่ำเรำต้องยอมทุกอย่ำงเพื่อหลีกเลี่ยงควำมตึงเครี ยดในใจ ผมเชื่อว่ำ ควำมตึงเครี ยดมิใช่เป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
เสมอไป ในทำงตรงข้ำม ควำมตึงเครี ยดสร้ำงสรรค์ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ และควำมเป็ นผูใ้ หญ่ วันหนึ่ง
ข้ำงหน้ำ คุณจะต้องเรี ยนรู ้กำรยืนหยัดมัน่ คง ภำยใต้ควำมตึงเครี ยด โอกำสดีที่สุด ที่คุณจะเรี ยนก็คือก่อน
สมรส”
ทิโมธี และมีเรี ยมไม่ได้พดู อะไรอีก แล้วก็อำลำไป
ดำนิเอลมำรับข้ำพเจ้ำไปยังสนำมบินตรงตำมเวลำนัดหมำย เมื่อเรำผ่ำนโต๊ะทำงำน พนักงำนคุม
สำยโทรศัพท์ทกั ข้ำพเจ้ำด้วยสำยตำ ข้ำพเจ้ำพยักหน้ำตอบรับ ทันใดนั้น ข้ำพเจ้ำนึกขึ้นได้วำ่ ข้ำพเจ้ำยัง
ไม่ได้จองห้องให้แก่ภรรยำของข้ำพเจ้ำ
เรำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่วำ่ ข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนห้องจำกห้องเดี่ยวเป็ นห้องคู่ได้หรื อไม่ เขำอธิ บำยว่ำ
ระหว่ำงปลำยสัปดำห์ไม่มีห้องว่ำงเลย “ท่ำนถำมช้ำไปหน่อยเดียว เมื่อวำนหรื อเช้ำวันนี้ เรำยังมีหอ้ งว่ำง
อยูเ่ ลย” เขำตอบ
“ผมรู้สึกละอำยใจจริ ง ๆ คุณดำนิเอล ตลอดสัปดำห์น้ ี ผมยุง่ อยูก่ บั กำรสอนคนอื่นเกี่ยวกับชีวติ
สมรส และเอำใจใส่ ต่อควำมต้องกำรของคู่สมรส แต่ผมเองกลับลืมจัดห้องสำหรับผมกับภรรยำของผม
เสี ยสนิท”
พนักงำนของโรงแรม เสนอให้เรำเช่ำห้องเดี่ยวอีกห้องหนึ่งในชั้นเดียวกัน ซึ่ งอยูท่ ำงอีกฟำก
หนึ่งของห้องโถง ตรงกันข้ำมกับห้องของข้ำพเจ้ำ เรำจำเป็ นต้องตกลง
“รำวกับว่ำ ภรรยำของผมกับผม โกรธกันทีเดียวนะครับ” ข้ำพเจ้ำพูด
ดำนิเอลปลอบข้ำพเจ้ำ
“กำรมีอีกห้องหนึ่งก็มีขอ้ ดีเหมือนกันครับเพรำะทำให้อำจำรย์และ
ภรรยำมีโอกำสคุยกับคนอื่นตำมลำพังได้ เหมือนวันนี้ที่บำ้ นของผม เอสเตอร์ สำมำรถคุยกับแฟ็ ทม่ำได้
เพรำะเรำมีหอ้ งรับแขก”
เรำลงไปยังที่รถจอดอยู่ ข้ำพเจ้ำเห็นเอสเตอร์ นงั่ รออยูข่ ำ้ งใน “ใครช่วยดูแลเด็กให้ครับ” ข้ำพเจ้ำ
ถำม
“แฟ็ ทม่ำ เสนอตัวช่วยดูแลเด็กให้ค่ะ เพื่อดิฉนั จะไปยังสนำมบินกับดำนิเอล และอำจำรย์ได้”
เมื่อพวกเรำมำถึงสนำมบิน จึงรู ้วำ่ เครื่ องบินที่ภรรยำข้ำพเจ้ำโดยสำรมำช้ำกว่ำกำหนดสำมสิ บ
นำที ขณะที่รอเครื่ องบินอยู่ ดำนิเอลและเอสเตอร์ เอ่ยถึงปำฐกถำของข้ำพเจ้ำเมื่อคืน
“เมื่อคืนนี้ เรำพูดถึงสำมเหลี่ยมกับเส้นเฉี ยง” ดำนิ เอลเริ่ ม “และช่องว่ำงที่เกิดจำกเส้นเฉี ยงนั้น
แต่ภำพนั้นไม่เข้ำกับสภำวะของหนุ่มสำวหลำยคู่ซ่ ึ งได้หมั้นกันแล้ว พวกเขำสนิทกันเป็ นเวลำนำน มี
ควำมมัน่ ใจในควำมรักที่มีต่อกัน ได้พิสูจน์ควำมสัตย์ซื่อกันเสมอ ทั้งยังได้ดิ้นรน ฟันฝ่ ำอุปสรรค์
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นำนำประกำรด้วยกันตลอดมำ ควำมรักของเขำทั้งสองได้เติบใหญ่ทีละก้ำวพร้อมทั้งควำมรู ้สึกในหน้ำที่
รับผิดชอบซึ่ งจะต้องมีต่อกันและกันแต่เนื่ องจำกสภำวะกำรณ์บำงอย่ำง ทำให้ยงั ไม่สำมำรถที่จะแต่งงำน
กันได้ เช่น อำจเนื่ องจำกยังไม่มีที่อยูอ่ ำศัยเป็ นหลักแหล่งหรื ออำจยังอยูใ่ นวัยเรี ยน เป็ นต้น ควำมจริ งเส้น
เฉี ยงที่เกิดขึ้นภำยหลัง มิได้ก่อให้เกิดช่องว่ำงเลย เส้นนั้นเพียงแต่แบ่งแยกมุมจำกด้ำนเพศสัมพันธ์ เฉี ยง
ไปทำงด้ำนพิธีสมรสเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ซึ่ งพอจะแสดงได้ดงั ภำพนี้ ”
ดำนิเอล ดึงบัตรแผ่นหนึ่งออกจำกกระเป๋ ำเสื้ อ และวำด
รู ปสำมเหลี่ยมด้วยเส้นขนำนแล้วเพิ่มเส้นเฉี ยงเส้นหนึ่ง
จำกช่องสุ ดท้ำยของด้ำนพิธีสมรส ไปจดมุมเพศสัมพันธ์
ของสำมเหลี่ยม
เขำอธิ บำยต่อไป “หนุ่มสำวเหล่ำนั้นอำจพูดว่ำ “ไม่ใช่
ควำมผิดของเรำ ที่เรำจะริ เริ่ มชีวติ สมรสของเรำก่อนแต่งงำน
เพรำะสิ่ งแวดล้อมบังคับ เรำรู ้วำ่ นี่ไม่ใช่วธิ ี ที่เหมำะสมที่สุดแต่ก็
ดีกว่ำวิธีอื่น ๆ หลำยวิธี เรำต้องยอมเสี่ ยงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรำย ซึ่ งเกิดจำกแรงกดดันแห่งอำรมณ์
ปรำรถนำตำมธรรมชำติอนั ป็ นสำเหตุก่อให้เกิดควำมตึงเครี ยด อึดอัดใจ แล้วนำไปสู่ กำรแยกจำกันใน
ที่สุด พูดอย่ำงเปิ ดอกนะครับ อำจำรย์วอลเตอร์ ผมยอมรับว่ำ เหตุผลที่พวกเขำอ้ำงนั้น มีควำมจริ งแฝงอยู่
ด้วย เพรำะกำรรอคอยอย่ำงทรมำนต่อไปอีกเป็ นเวลำนำนอำจก่อให้เกิดผลเสี ยมำกกว่ำผลดี”
“นี่เป็ นกรณี ที่พดู ยำกที่สุดและมีคนถกเถียงกันมำกที่สุด” ข้ำพเจ้ำตอบ “คนภำยนอกไม่มีสิทธิ์ ที่
จะตัดสิ นหรื อกล่ำวโทษพวกเขำได้”
“แต่บำงคนอ้ำงว่ำ กำรได้เสี ยกันก่อนแต่งงำน ทำให้กำรสมรสมีควำมสุ ขยิง่ ขึ้นมิใช่หรื อคะ” เอ
สเตอร์อยำกรู้
“จำกประสบกำรณ์ของผม” ข้ำพเจ้ำตอบ “ผมยังไม่เคยพบคู่สมรสคู่ใดที่อำ้ งว่ำ กำรสมรสพวก
เขำจะประสบควำมล้มเหลว หำกพวกเขำไม่ยอมได้เสี ยกันก่อนแต่งงำน แม้คู่สมรสบำงคู่กล่ำวว่ำ กำรได้
เสี ยกันก่อนแต่งงำน มิได้สร้ำงควำมเสี ยหำยแก่ชีวติ สมรสของพวกเขำเลย แต่มีคู่สมรสจำนวนมำก
เท่ำที่ผมรู ้มีควำมรู ้สึกที่แปลกจำกนั้นมำก เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต นึกถึงกำรที่พวกเขำได้เริ่ มต้น
ชีวติ สมรสก่อนกำรแต่งงำน พวกเขำจะรู ้สึกดีใจมำกกว่ำนั้น หำกได้อดใจรออีกสักหน่อย”
“แต่อำจำรย์มีขอ้ คิดเห็นอย่ำงไร ต่อหนุ่มสำวเหล่ำนั้นที่รักกันมำก แต่ไม่อำจแต่งงำนกันได้”
“ประกำรแรก ผมอยำกจะฟังเหตุผล ที่พวกเขำไม่อำจแต่งงำนได้ บำงครั้งสำเหตุที่แท้จริ งอยูท่ ี่
ควำมหยิง่ ของพวกเขำเอง โดยไม่ยอมถ่อมตัว เริ่ มต้นชีวิตสมรสอย่ำงง่ำย ๆ ด้วยโต๊ะตัวหนึ่ง และเตียง
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ตัวหนึ่ง ผมอยำกจะแนะนำคนเหล่ำนั้นว่ำ ทำไมไม่ยอมลำบำกสักเล็กน้อยในระยะเริ่ มต้น เพรำะถ้ำ
พวเขำยอมเริ่ มต้นจำกที่ต่ำ พวกเขำก็จะมีแต่ไต่ข้ ึนที่สูง”
“ถ้ำอย่ำงนั้น อำจำรย์ สนับสนุนให้พวกเขำแต่งงำนโดยเริ่ มต้นชีวติ สมรส แม้กระทัง่ ด้วยกำรเช่ำ
ห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่งและเตำหุงต้มเล็ก ๆ เตำหนึ่ง”
“แน่นอนครับ กำรเลื่อนวันแต่งงำนออกไป เพียงเพรำะไม่สำมำรถจัดสรรเรื อนหอใหม่ได้
นับเป็ นสิ่ งที่โง่มำก”
“ปั ญหำของเรำที่นี่เป็ นอย่ำงนี้ครับ” ดำนิเอลอธิบำย “สมำชิกหลำยคนในโบสถ์ของเรำไม่อำจ
แต่งงำนได้ เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถตัดชุดสำกล และชุดแต่งงำนแบบทันสมัยให้แก่เจ้ำสำว บำงคน
ผลัดวันแต่งงำนออกไป เพรำะคิดว่ำจะต้องหำทุนรอนสำหรับงำนเลี้ยงแขกตำมประเพณี นิยม ซึ่ งต้อง
สิ้ นเปลืองเงินทองมำก”
“นี่เป็ นเหตุที่ทำให้ผมอยำกย้ำมำกยิง่ ขึ้นว่ำ เรำควรสนับสนุนพิธีสมรสแบบง่ำย ๆ” ข้ำพเจ้ำย้ำ
“หนุ่มสำวที่หมั้นกันแล้วได้พิสูจน์ควำมรัก
และควำมสัตย์ซื่อต่อกันเป็ นเวลำนำนพอสมควรแล้ว
ครอบครัวทั้งสองฝ่ ำยควรสนับสนุนให้พวกเขำแต่งงำนกันเร็ วที่สุด เท่ำที่จะเร็ วได้”
“แต่ถำ้ พวกเขำยังไม่มีหนทำงที่จะแต่งงำนกันได้ละครับ จะทำอย่ำงไร” ดำนิเอลท้วง
“คุณต้องเตือนพวกเขำว่ำ แม้พวกเขำอำจแก้ปัญหำควำมตึงเครี ยดได้โดย ทำงด้ำนเพศสัมพันธ์
แต่จะมีปัญหำใหม่หลำยอย่ำงติดตำมมำ”
“ถ้ำใช้อุปกรณ์คุมกำเนิ ดละคะ จะเป็ นอย่ำงไร” เอสเตอร์ถำม
“บ่อยครั้ง พวกเขำตัดสิ นใจเสี ยก่อน ก่อนที่จะนึกถึงกำรคุมกำเนิด แม้จะนึกถึงทำงแก้ไข
ภำยหลังได้ พวกเขำจะพบว่ำไม่มีขอ้ แก้ไขวิธีใดที่เหมำะที่สุด โดยที่เขำทั้งสองไม่ตอ้ งเสี่ ยง”
ในที่สุด
เครื่ องบินที่ภรรยำของข้ำพเจ้ำโดยสำรมำก็มำถึงผูโ้ ดยสำรเรี ยงรำยกันออกจำก
เครื่ องบิน แล้วข้ำพเจ้ำก็เห็น อินกริ ด ภรรยำของข้ำพเจ้ำ เธอเคลื่อนตัวลงทำงบันไดอย่ำงช้ำ ๆ ด้วยควำม
สง่ำ ในชุดสี น้ ำตำลอ่อนตัดด้วยแถบสี เขียวที่รอยพับต้นคอ ขณะที่เฝ้ ำดูเธอเดินมำยังตึกผูโ้ ดยสำร
ข้ำพเจ้ำอดชมเชยสตรี ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์คนนี้ไม่ได้ ส่ วนดำนิเอลมิได้พดู อะไร
อินกริ ดโบกมือให้พวกเรำ ด้วยใบหน้ำที่สดชื่น แจ่มใสข้ำพเจ้ำไม่อยำกเชื่อเลยว่ำ เธอเป็ นบุคคล
คนเดียวกับที่ได้เขียนจดหมำยอันเศร้ำสลดฉบับนั้นถึงข้ำพเจ้ำ เมื่อสองสำมวันก่อน
หลังจำกที่เรำได้ทกั ทำยกันตำมประเพณี แล้ว เรำก็เข้ำไปในภัตตำคำรของสนำมบิน ระหว่ำงที่
นัง่ รอคอยอำหำรอยู่ อินกริ ดแจกของขวัญให้แก่ครอบครัวของดำนิ เอลทุกคน ควำมสนิทสนมเริ่ มต้นขึ้น
ทันที ในเวลำไม่นำนต่อมำ เรำก็คุยกันอย่ำงกับเพื่อนที่รู้จกั กันมำเป็ นเวลำนำนปี
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ออกจำกภัตตำคำร เรำมุง่ ตรงไปยังโรงแรม ข้ำพเจ้ำรู ้สึกดีใจที่ไม่ตอ้ งแสดงปำฐกถำในคืนวันนี้
เพรำะยังเหนื่ อยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
เมื่อเรำอยูต่ ำมลำพังในห้องของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำกอดอินกริ ดไว้ในวงแขน น้ ำตำของเธอแทรก
ซึมออกมำ “ดิฉนั ทนเกือบไม่ได้แล้วค่ะ” เธอระบำยควำมอัดอั้นตันใจ
“เธอละพวกเด็ก ๆ มำได้อย่ำงไร” ข้ำพเจ้ำถำม
“พวกเขำต่ำงสบำยดี ดิฉนั พำพวกเขำกลับไปยังหอพักของโรงเรี ยนเมื่อวันพฤหัสบดี นี่เป็ น
จดหมำยของเดวิดถึงพี่”
ข้ำพเจ้ำคลี่จดหมำยของบุตรชำยอำยุ 12 ขวบ ออกอ่ำนทันที แล้วเอ่ยขึ้น “เจ้ำรู ธี่ไม่กวนมำกหรื อ
เมื่อเธอจำกมำ เธอเพิง่ 8 ขวบเท่ำนั้น”
“เธอกลับตื่นเต้นเสี ยอีก เมื่อดิฉนั พำเธอไปฝำกไว้กบั เพื่อนบ้ำนเมื่อคืน เธอพูดกับดิฉนั ว่ำ “คุณ
แม่คะไม่ตอ้ งเสี ยใจที่ไม่ได้เห็นหนูนะค่ะ เพรำะเวลำผ่ำนไปเร็ วมำก” ดิฉนั คิดว่ำ พวกเด็ก ๆ กลับมีควำม
กล้ำมำกกว่ำผูใ้ หญ่เสี ยอีก กำรปำฐกถำของพี่ที่ผำ่ นมำเป็ นอย่ำงไรบ้ำง เล่ำให้ฟังหน่อยซิ ค่ะ”
“ต้องถำมผูท้ ี่ไปฟังไม่ใช่พี่”
“เอสเตอร์ เล่ำให้ดิฉนั ฟังในรถแล้ว ดิฉนั รู ้ต้ งั แต่ก่อนออกเดินทำงมำที่นี่เสี ยอีก ว่ำพระเจ้ำทรง
ใช้พี่”
เรำนัง่ ลงที่โซฟำ
“จดหมำยพร่ ำบ่นของเธอ ไม่ช่วยอะไรพี่เลย เธอคงรู ้แล้ว”
“ดิฉนั ไม่ต้ งั ใจที่จะบ่นดอก เพียงแต่เล่ำควำมจริ งให้ฟัง”
“แต่เมื่อเธอเล่ำควำมจริ งเหล่ำนั้น พี่รู้สึกเหมือนกับว่ำถูกใส่ ร้ำย เธอพูดรำวกับว่ำเป็ นควำมผิด
ทั้งหมดของพี่ที่ทิ้งเธอให้อยูต่ ำมลำพัง และพี่ไม่รักเธอพอ”
“นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่ดิฉนั อยำกจะพูด.....”
“เธอไม่รู้หรื อว่ำ พี่ตอ้ งกำรจดหมำยแบบอื่น เมื่อทำงำนนี้ ”
“ดิฉนั รู ้ดีทีเดียวค่ะ แต่ดิฉนั จะเขียนจดหมำยแบบอื่นได้อย่ำงไร หำกยังมิได้ระบำยควำมรู ้สึก
จำกใจจริ งเสี ยก่อน และมีแต่พี่เท่ำนั้น ที่ดิฉนั จะระบำยควำมรู้สึกจำกส่ วนลึกในใจได้”
อินกริ ดไม่อำจอดกลั้นน้ ำตำของเธอได้ต่อไปอีก เธอฟุบลงที่ตกั ของข้ำพเจ้ำ และสะอื้นเบำ ๆ
ภำพสตรี ที่สง่ำงำมหำยวับไปกับตำ กลับกลำยเป็ นภำพของเด็กน้อยที่อ่อนไหวตำมอำรมณ์
กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น ข้ำพเจ้ำจับโทรศัพท์ไว้มือหนึ่ง ส่ วนอีกมือหนึ่งลูบไล้เรื อนผมของเธอเป็ น
กำรปลอบ
ดำนิเอลเป็ นคนโทร.มำ
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“ผมขอชมเชยภรรยำของอำจำรย์ตรง ๆ นะครับ เธอทำให้ผมตะลึงอย่ำงกับได้เห็นเทพธิ ดำจำก
สวรรค์”
“จริ งทีเดียวครับ” ข้ำพเจ้ำเข้ำข้ำงเขำ อินกริ ดยังคงฟุบหน้ำร้องไห้ที่ตกั ข้ำพเจ้ำ “ขอบคุณด้วย
สำหรับคำชมเชย ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ำ คนงุ่มง่ำมอย่ำงผมจะหำภรรยำอย่ำงนี้ได้อย่ำงไร”
อินกริ ดยกศีรษะขึ้น ข้ำพเจ้ำกดลงอย่ำงนิ่มนวล
“แฟ็ ทม่ำเป็ นอย่ำงไรครับ”
“เธอสบำยดี รู ้สึกว่ำ เธอสบำยใจ และได้ตดั สิ นใจอะไรบำงอย่ำงแล้ว แต่ผมไม่ได้ให้คำแนะนำ
ใด ๆ แก่เธอ เธอบอกว่ำเธอเขียนจดหมำยฉบับหนึ่งให้อำจำรย์ แต่ยงั เขียนไม่เสร็ จ เธอคิดจะมอบให้
อำจำรย์พรุ่ งนี้ หลังจำกกำรประชุมนมัสกำรแล้ว แต่อำจำรย์ครับ สำเหตุที่ผมโทร.มำ เนื่องจำกคนมำเต็ม
โบสถ์อีก อำจำรย์จำเป็ นต้องมำแสดงปำฐกถำในคืนนี้ครับ”
“คุณมิได้ประกำศหรื อครับว่ำ จะไม่มีกำรประชุมในคืนวันนี้”
“ผมประกำศครับ แต่คนก็มำจนได้ บำงทีผมอำจบอกไม่ชดั เจนพอ มีคนมำใหม่มำกเสี ยด้วย ผม
บอกให้พวกเขำกลับไปไม่ได้ อำจำรย์ตอ้ งมำละครับ”
“ผมไปไม่ได้จริ ง ๆ ครับ ดำนิ เอล ให้อินกริ ดไปแทนได้ไหมล่ะ”
อินกริ ดผุดลุกขึ้นนัง่
“ผมจะถำมเธอ”
อินกริ ดสั่นศีรษะพัลวัน
“เธอตอบตกลงครับ” ข้ำพเจ้ำพูด “อีกสิ บห้ำนำที มำรับเธอได้”
อินกรดแย่งหูโทรศัพท์จำกมือข้ำพเจ้ำแต่ขำ้ พเจ้ำได้กดปุ่ มคำพูดของเธอเสี ยแล้ว
“ดิฉนั ไม่ได้เตรี ยมอะไรเลย” อินกริ ดทักท้วง แต่ขำ้ พเจ้ำรู ้จกั เธอดีพอ จึงไม่เป็ นห่วงในเรื่ องนั้น
และจำกน้ ำเสี ยงของเธอ ข้ำพเจ้ำเดำได้วำ่ เธอยอมรับ
“เปิ ดโอกำสให้พวกเขำถำมคำถำมก็แล้วกัน” ข้ำพเจ้ำแนะ “พี่เชื่อว่ำ พวกเขำจะมีคำถำมเป็ นร้อย
ๆ ข้อ หำกเธอทำให้พวกเขำมัน่ ใจในเธอได้ และเธอทำได้ไม่ยำกด้วย เปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวเร็ วเข้ำเถอะ
พวกเขำจะรับเธอแล้ว”
เธอมองไปรอบ ๆ “นี่เป็ นห้องพักคู่หรื อค่ะ”
“อินกริ ด ขออภัยด้วยที่จดั หำห้องคู่ในคืนนี้ไม่ได้ พี่จำเป็ นต้องจัดห้องเดี่ยวห้องหนึ่งให้แก่เธอ
ซึ่ งอยูท่ ำงฟำกโน้นของห้องโถง ตรงกันข้ำมกับห้องนี้ ”
เธอไม่พดู อะไร แต่ขำ้ พเจ้ำพอจะสังเกตกำรดิ้นรนต่อสู ้ภำยในใจของเธอ ในกำรรับเงื่อนไขนี้
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“บำงทีกำรจัดอย่ำงนี้ อำจจะดีกว่ำด้วย” ข้ำพเจ้ำพูด “เมื่อมีคนต้องกำรจะคุยกับเธอตำมลำพัง
หลังจำกกำรประชุม เธอก็ใช้หอ้ งนั้นได้”
“อย่ำงนั้นก็ได้ ไม่เป็ นไรหรอก” แล้วเธอก็ตรงไปที่ห้องของเธอ ข้ำพเจ้ำรู ้ดีจำกเสี ยงพูดของเธอ
ว่ำ เธอได้รับควำมกระทบกระเทือนใจมำก
เมื่ออินกริ ดจำกไปแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงลงมือเตรี ยมคำเทศนำจำกพระธรรมเอเฟซัส 5: 21-23 แต่เริ่ ม
ได้เพียงอึดใจเดียวเท่ำนั้น กริ่ งโทรศัพท์ก็ดงั ขึ้น พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ของโรงแรมเป็ นคนโทร.ครั้ง
นี้ เธอโทร.เพื่อเธอเอง
“ท่ำนอนุ ญำติให้หนูโทร.ไปนะค่ะ”
“ใช่ครับ เธอมีปัญหำอะไรละครับ”
“สำมีของหนู ดื่มจัดมำกค่ะ”
“ทำไมครับ”
“หนูไม่รู้ค่ะ”
“คุณน่ำจะรู ้ คงมีช่องโหว่ในชีวติ ของเขำแน่”
“ช่องโหว่อะไรกันค่ะ”
“คนขี้เมำมักจะพยำยำมถมช่องว่ำงในตัวเขำเสมอ เขำคงมีอะไรผิดปกติบำงอย่ำง จนทำให้รู้สึก
วำงเปล่ำในชีวติ ”
“หนูนึกอะไรไม่ออกเลยค่ะ”
“คุณมีบุตรหรื อเปล่ำค่ะ”
“มีคนเดียวค่ะ”
“อำยุเท่ำไร”
“เกือบสี่ ขวบแล้วค่ะ”
“สำมีของคุณไม่คิดอยำกจะได้บุตรอีกคนหนึ่งหรื อครับ”
“อยำกค่ะ แต่ถำ้ เขำดื่ม หนูก็ตอ้ งทำงำน เรำมีเงินไม่พอเลี้ยงบุตรอีกคนหนึ่งค่ะ”
“ทำไมไม่ลองต่อรองกับเขำครับ”
“ต่อรองอะไรคะ”
“บอกให้เขำหยุดดื่ม แล้วคุณจะยอมมีบุตรอีกคนหนึ่ง”
“วิเศษเลยค่ะ ขอบพระคุณมำกนะค่ะ”
“เดี๋ยวนะครับ ผมจะให้เบอร์ โทรศัพท์อีกเบอร์ หนึ่ง ที่คุณจะติดต่อได้”
“ขอบพระคุณค่ะ”
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“สี่ หนึ่ง สำม”
“ขำดหมำยเลขตัวหนึ่งค่ะ โทรศัพท์ในเมืองนี้ มีหมำยเลขสี่ ตวั ทั้งนั้น”
“เอำเถอะครับ นี่ เป็ นหมำยเลขสำหรับคุณ เมื่อคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือ คุณเรี ยกเบอร์ น้ ี ”
“สำหรับหนูหรื อค่ะ”
“ครับ คุณมีพระคัมภีร์หรื อเปล่ำ”
“พอหำได้ค่ะ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น เมื่อคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือให้คุณเรี ยก ฟิ ลิปปี บทที่ 4 ข้อที่ 13 ซึ่งบอกว่ำ
“ข้ำพเจ้ำผจญทุกสิ่ งได้ โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกำลังข้ำพเจ้ำ” ไม่มีเสี ยงตอบ ข้ำพเจ้ำวำงหูโทรศัพท์ลง”
กระดำษเตรี ยมคำเทศนำที่วำงอยูต่ รงหน้ำ ยังคงว่ำงเปล่ำ ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถเขียนสิ่ งใดได้แม้แต่
บรรทัดเดียว ข้ำพเจ้ำรู ้สึกสับสน เมื่ออินกริ ดกลับจำกโบสถ์ ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้เริ่ มต้นเขียนคำเทศนำแม้
เพียงตัวเดียว ข้ำพเจ้ำน่ำจะไปโบสถ์กบั เธอ
“กำรประชุมเป็ นอย่ำงไร” ข้ำพเจ้ำถำม
“ตื่นเต้นมำกค่ะ หลังจำกอำจำรย์ ดำนิเอล ได้แนะนำตัวดิฉนั แล้ว เขำก็หนุนใจให้ที่ประชุมถำม
คำถำมทุกอย่ำงที่พวกเขำอยำกจะถำม และบอกให้ถำมอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยไม่ตอ้ งอำย เพียงเท่ำนั้น
แหละ คำถำมก็พรั่งพรู กนั มำรำวกับน้ ำท่วม จนตอบไม่หวำดไม่ไหว เป็ นคำถำมที่ดี ๆ ทั้งนั้น”
“เธอตอบได้ทุกข้อหรื อเปล่ำ”
“ส่ วนใหญ่ตอบได้ พอดีดิฉนั นำรู ปภำพบำงอย่ำงติดตัวไปด้วย จึงช่วยได้มำก”
“อินกริ ด” ข้ำพเจ้ำเอำมือวำงที่ไหล่ของเธอและจ้องมองตำเธอ “พี่ภูมิใจตัวเธอมำก และขอบใจ
เธอเหลือเกิน เธอเป็ นเพื่อนร่ วมทีมที่แสนประเสริ ฐของพี่ พี่คิดว่ำเธอคงจะช่วยพี่เทศนำในวันพรุ่ งนี้ได้
ด้วย”
“พี่หมำยถึงกำรเทศนำที่ธรรมำสน์ ในเวลำประชุมนมัสกำรหรื อค่ะ ไม่ได้เด็ดขำด”
“เธอยืนข้ำงล่ำงก็ได้ พี่อยำกให้เธอช่วยเล่ำเรื่ องคุณแม่เกอร์ ดำ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในคำเทศนำของ
พี่”
“ดิฉนั จะคิดดู อ้อ ดิฉนั อ่ำนพบอะไรบำงอย่ำงบนเครื่ องบิน ซึ่ งดีมำก อยำกจะอ่ำนให้พี่ฟังด้วย”
“อินกริ ด โปรดเข้ำใจ ไม่ใช่ตอนนี้ พี่ยงั ไม่ได้เตรี ยมคำเทศน์แม้แต่นอ้ ย”
อินกริ ดลังเลนิดหนึ่ง แล้วพูดขึ้น “อย่ำงนั้นก็ได้ ดิฉนั เสี ยใจที่พี่ไม่มีเวลำ ดิฉนั ก็ตอ้ งไป
เหมือนกัน มีสตรี คนหนึ่งชื่ อมีเรี ยม กำลังรอคุยกับดิฉนั อยู่ พรุ่ งนี้เรำต้องตื่นเวลำไหนค่ะ”
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“อย่ำงสำยที่สุด เจ็ดนำฬิกำ กำรประชุมนมัสกำรเริ่ มเก้ำนำฬิกำ พี่อยำกจะทบทวนคำเทศนำกับ
เธอก่อน แล้วเรำยังต้องเก็บข้ำวของด้วย เครื่ องบินจะออกเวลำเที่ยงตรง เรำไม่มีเวลำจะกลับมำที่
โรงแรมอีก หลังจำกประชุมนมัสกำร เรำต้องตรงไปที่สนำมบินทันที”
ข้ำพเจ้ำจูบเธอและกล่ำวรำตรี สวัสดิ์กบั เธอ แล้วเธอก็จำกไป
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บทที่ 9
เช้ำวันรุ่ งขึ้น ข้ำพเจ้ำตื่นหกนำฬิกำ แล้วจัดกระเป๋ ำเดินทำงสองใบของข้ำพเจ้ำ ก่อนเจ็ดนำฬิกำ
เล็กน้อยข้ำพเจ้ำเข้ำไปในห้องของอินกริ ด นัง่ ลงที่ขำ้ งเตียงของเธอ ตำของเธอยังปิ ดอยู่ แต่ขำ้ พเจ้ำเห็น
แก้มทั้งสองข้ำงของเธอเปี ยกชุ่มด้วยน้ ำตำ
“เธอนอนไม่ค่อยหลับหรื อจ๊ะ”
เธอสั่นศีรษะ แต่ไม่พูดอะไร
“อินกริ ด เป็ นอะไรไป เมื่อคืนเรำต่ำงยินดีดว้ ยกัน เธอรู ้สึกตื่นเต้นต่อกำรประชุม แล้วพี่ก็จูบเธอ
และกล่ำวรำตรี สวัสดิ์....”
“ไม่ พี่ไม่ได้จูบ”
“แล้วกัน พี่จูบนี่ ”
“นัน่ ไม่ใช่จูบ เป็ นเพียงแต่หอมแก้มเด็ก ๆ นิดหนึ่งเท่ำนั้น และดิฉนั ตั้งใจคอย คิดว่ำ พี่จะมำหำ
ดิฉนั ที่ห้องอีก”
“อินกริ ด อย่ำทำโง่เลยนำ พี่รู้วำ่ เธอกำลังคุยกับมีเรี ยมจึงไม่อยำกรบกวน และพี่ยงั ต้องเตรี ยมคำ
เทศนำด้วย”
“เห็นไหมล่ะ พี่ถือว่ำคำเทศน์ของพี่สำคัญกว่ำสิ่ งใด ๆ หมด”
“แต่พี่ตอ้ งเทศนำเกี่ยวกับกำรสมรสวันนี้ ”
“พี่มีอะไรที่จะเทศน์เล่ำ พี่เองยังไม่เข้ำใจสตรี เลยพี่ไม่รู้วำ่ กำรสมรสหมำยถึงอะไร และสร้ำง
ควำมลำบำกให้ดิฉนั มำกเพียงใด บำงครั้งดิฉนั อดไม่ได้ที่จะคิดว่ำ ตลอดเวลำสิ บแปดปี แห่งชีวติ สมรส
ของเรำนี้ เรำไม่ได้กำ้ วหน้ำแม้แต่เล็กน้อย”
ข้ำพเจ้ำเป็ นฝ่ ำยเงียบ
อินกริ ดพูดต่อไป “เมื่อพี่บอกว่ำ ไม่มีเวลำที่จะฟังสิ่ งที่ดิฉนั อยำกจะอ่ำนให้พี่ฟัง ดิฉนั รู ้สึกอย่ำง
กับว่ำถูกพี่ตบหน้ำอย่ำงจัง”
เธอหยุดพูด เมื่อข้ำพเจ้ำไม่พดู อะไร เธอพูดต่อ “ดิฉนั เข้ำใจควำมหมำยของคำพูดของพี่ ว่ำ
หมำยถึง “อย่ำมำกวนฉัน!” ดิฉนั ดิ้นรนในใจตลอดคืน ไม่อยำกจะเชื่อว่ำ พี่เห็นควำมสำคัญของทุกสิ่ ง
และคนทุกคน มำกยิง่ กว่ำดิฉนั และดิฉนั เอำชนะควำมปรำรถนำที่อยำกอยูก่ บั พี่ตำมลำพังไม่ได้”
“แต่อินกริ ด ฟังพี่นะ เธอน่ำจะขอบพระคุณพระเจ้ำที่ทรงนำพำเรำทั้งสองจนถึงขั้นนี้ เช้ำวันนี้
จะมีคนมำเต็มโบสถ์คอยฟังคำบรรยำยเกี่ยวกับกำรสมรสจำกเรำ เรำยังคงเดินทำงด้วยกันและทำงำน
ด้วยกัน จำได้ไหม เรำเริ่ มชีวิตสมรสของเรำอย่ำงไร”
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“จำได้ เรำเริ่ มด้วยห้องเล็ก ๆ บนเพดำน ผนังด้ำนหนึ่งตั้งเฉี ยง จนเกือบไม่มีที่ซ่ ึ งเรำจะยืนยืดตัว
ตรงได้ ครัวของเรำก็มีแต่ เตำไฟฟ้ ำเล็ก ๆ เตำหนึ่ง ตั้งอยูใ่ กล้อ่ำงล้ำงชำม เมื่อคืนดิฉนั หวังอยูต่ ลอดเวลำ
ว่ำ ถ้ำเรำกลับไปที่นนั่ ด้วยกันได้ ก็ยงั จะดีกว่ำมำแยกกันอยูท่ ี่หอ้ งหรู หรำสองห้องของโรงแรมแห่งนี้ ”
“เธอช่ำงไม่มีใจขอบพระคุณเลย”
“มีได้อย่ำงไร ดิฉนั เป็ นเพียงผูห้ ญิงคนหนึ่ง นี่เป็ นสิ่ งซึ่ งพี่ไม่เข้ำใจ พี่อำจเขียนและพูดเกี่ยวกับ
กำรสมรสตำมที่พี่คิดทุกอย่ำง แต่บำงครั้ง ดิฉนั คิดว่ำ พี่ยงั ไม่เข้ำใจแม้แต่หลักเบื้องต้นของเรื่ องนี้
สำหรับพี่ ดิฉนั เป็ นเพียงเพื่อนร่ วมทีมหรื อคนร่ วมงำนคนหนึ่ง และเครื่ องประดับชิ้นหนึ่งเท่ำนั้น ไม่ใช่
ภรรยำของพี่”
ข้ำพเจ้ำลุกจำกเตียงของเธอ เดินไปที่หน้ำต่ำง ยืนหันหลังให้เธอ ทอดสำยตำไปยังข้ำงนอก
ข้ำพเจ้ำพูดโดยไม่หนั กลับ “อินกริ ด จะอย่ำงไรก็แล้วแต่ เรำได้สมรสกันแล้ว และอยูด่ ว้ ยกันแล้ว”
“จริ งค่ะ” เธอขัดขึ้น “เรำอยูด่ ว้ ยกัน แต่อยูแ่ บบนักพเนจร คนพลัดถิ่นเสมอ เรำไม่ค่อยได้อยู่
ด้วยกันในบรรยำกำศที่เรำสำมำรถผ่อนคลำยอำรมณ์ ภำยใต้ชำยคำบ้ำนของเรำเอง”
“เรำต้องยอมเสี ยสละ” ข้ำพเจ้ำพูด
“เท่ำที่ดิฉนั รู ้” อินกริ ดตอบ “งำนของพี่เกิดผลได้ ก็เนื่องจำกคุณค่ำแห่งน้ ำตำและกำรคร่ ำ
ครวญ”
“ถูกแล้ว เสี ยแต่วำ่ เธอพูดจำกใจขมขื่นของเธอ”
“ขอโทษด้วย ควำมรู้สึกของดิฉนั เย็นชำไปเสี ยแล้ว ดิฉนั ไม่มีใจที่จะยินดีได้”
ข้ำพเจ้ำมองออกไปทำงหน้ำต่ำง สังเกตเห็นระฆังโบสถ์แห่งหนึ่ง เสี ยงระฆังคงจะก้องกังวำน
ในไม่ชำ้ นี้ แล้วคนก็จะมำรับเรำไปโบสถ์ ข้ำพเจ้ำเทศนำไม่ได้เสี ยแล้วและไม่มีคำเทศน์ที่จะให้ดว้ ย ใน
ยำมที่ขำ้ พเจ้ำมีควำมสุ ขที่สุด เธอมักจะทำแบบนี้เสมอ ทุกอย่ำงพังพินำศลงอย่ำงสิ้ นเชิงก็เพรำะเธอ
ข้ำพเจ้ำตำหนิเธอในใจ
“ตอนนี้พี่คงจะคิดซิ นะว่ำ ถ้ำเป็ นบำดหลวงก็คงจะดีกว่ำ” อินกริ ดเย้ำ
ข้ำพเจ้ำหันกลับ “ใช่ พี่คิดอย่ำงนั้น” ข้ำพเจ้ำพูดเสี ยงกระชำก
“แต่กำรมีภรรยำคนหนึ่ง ก็น่ำตื่นเต้นดีนี่ค่ะ” อินกริ ดย้อน เธอรู ้วำ่ คำพูดของเธอเสี ยดแทงใจของ
ข้ำพเจ้ำ
“ถ้ำเธอเป็ นเอสเตอร์ ละก็ พี่รู้อย่ำงแน่นอนทีเดียว่ำ ควรจะพูดอะไรกับเธอ แต่นี่ เธอเป็ นภรรยำ
ของพี่ พี่จนปั ญญำ”
“และถ้ำพี่เป็ นดำนิเอลละก็ ดิฉนั ก็จะรู ้แน่นอนว่ำ จะพูดอะไรกับพี่ แต่เพรำะ...” แทนที่จะพูด
ต่อไป รอยยิม้ ผลุดขึ้นที่ใบหน้ำของเธอ
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ข้ำพเจ้ำนัง่ ลงที่เตียงของเธออีก ปล่อยให้เวลำผ่ำนไปอย่ำงไม่แยแส ไม่มีใครกำงเต็นท์ให้
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำคิด ข้ำพเจ้ำได้รับชัยชนะตลอดสัปดำห์ที่ผำ่ นมำนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นกรณี ของมอริ ซ มีเรี ยม ดำ
นิเอล หรื อแฟ็ ทม่ำ แต่บดั นี้ ข้ำพเจ้ำนัง่ อยูท่ ี่นี่ในสภำพของคนพ่ำยแพ้ ใครจะช่วยกำงเต็นท์ให้ขำ้ พเจ้ำได้
กริ่ งโทรศัพท์ทำลำยควำมเงียบ
“คนมำรับท่ำนเป็ นประจำ อยูท่ ี่นี่แล้วครับ” เป็ นเสี ยงพูดของมอริ ซ “จะให้ผมขึ้นมำช่วยยก
กระเป๋ ำได้หรื อยัง”
“นี่ มอริ ซ เรำยังไม่พร้อม อินกริ ดยังอยูบ่ นเตียง”
“เธอไม่สบำยหรื อครับ”
“เปล่ำหรอก คือว่ำ... ครับ เธอก็ไม่ค่อยสบำยเหมือนกัน”
“เป็ นอะไรครับ”
“เต็นท์ของเรำพังลงมำ”
“อำจำรย์หมำยควำมว่ำ อำจำรย์....”
“ใช่ครับ เรำก็มีมรสุ มชีวติ สมรสด้วย”
“อำจำรย์คงล้อเล่นกระมัง เป็ นไปได้หรื อครับ ที่ผใู ้ ห้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรสมรสจะประสบ
มรสุ มรักด้วย”
“ก็เหมือนกับถำมว่ำ เป็ นไปได้หรื อ ที่หมอเป็ นไข้”
“ผมช่วยอะไรได้บำ้ งไหมครับ”
“คุณช่วยสั่งอำหำรเช้ำให้เรำ บอกให้เขำส่ งมำที่หอ้ งของภรรยำของผมได้ไหมครับ แล้วรอพวก
เรำสักครู่ ผมจะเรี ยกคุณอีกเร็ วที่สุดเท่ำที่จะเร็ วได้”
ข้ำพเจ้ำวำงหู โทรศัพท์ ข้ำพเจ้ำรู ้วำ่ มอริ ซจะต้องอธิ ษฐำนเผื่อเรำแน่ พระเจ้ำทรงตอบคำ
อธิ ษฐำนของเขำเพื่อข้ำพเจ้ำครั้งหนึ่งแล้ว
อินกริ ดสงบใจลงได้แล้ว ข้ำพเจ้ำก้มลง เอำแขนโอบศีรษะเธอ เธอพยำยำมยิม้
“นี่เป็ นสิ่ งที่ดิฉนั อยำกจะให้พี่ทำเมื่อคืนนี้ คือเข้ำมำในห้อง แล้วคลุมผ้ำห่มให้ดิฉนั ”
ข้ำพเจ้ำถอนหำยใจโล่งอก แต่ขณะเดียวกันยังรู ้สึกหนักใจอยู่ “อินกริ ด พี่น่ำจะทำตำมใจ
ปรำรถนำของเธอด้วยควำมยินดี แต่ก็สิ่งนี่แหละ ที่ทำให้พี่หวัน่ ใจ เพรำะเธอถือสิ่ งเล็กน้อยนี้เป็ นเรื่ อง
ใหญ่ แล้วเอำไปพัวพันกับชีวิตสมรสของเรำ งำนของเรำ และกำรสอนของเรำ”
“แต่น้ นั ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยสำหรับดิฉนั นะค่ะ กำรแสดงออกแบบนั้นเต็มไปด้วยควำมหมำย ทำ
ให้ดิฉนั รู ้สึกอบอุ่นใจและมัน่ ใจในควำมรักของพี่”
พนักงำนเสิ รฟ์ นำอำหำรเข้ำมำในห้อง
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“มอริ ซที่พี่คุยด้วยนั้นเป็ นใคร” อินกริ ดถำม ขณะที่เรำดื่มกำแฟ
“เขำทำงำนกับบริ ษทั ก่อสร้ำงแห่งหนึ่ง ยังเป็ นโสดอยูแ่ ม้เขำจะไม่ใช่นกั จิตวิทยำหรื อนักศำส
ศำสตร์ แต่เขำเป็ นคนฉลำดมำก พี่เรี ยกเขำขึ้นมำช่วยเป็ นตุลำกำรของเรำดีไหม”
“ดิฉนั ไม่ขดั ข้อง” อินกริ ดตอบทันทีจนข้ำพเจ้ำแปลกใจ
เรำมำจำกยุโรป เพื่อช่วยชำวอำฟริ กนั แก้ไขปั ญหำกำรสมรสของพวกเขำโดยเฉพำะ จึงเป็ นสิ่ งที่
ออกจะแหวกแนว เมื่อเรำต้องขอให้ชำวอำฟริ กนั ช่วยเรำในเรื่ องนี้ แต่นนั่ เป็ นสิ่ งที่ดีสำหรับเรำ เพรำะ
กำรรับควำมช่วยเหลือ เป็ นทำงดีที่สุด ที่จะเรี ยนรู ้ถึงกำรช่วยเหลือคนอื่น
มอริ ซขึ้นมำทันที เมื่อเข้ำมำในห้อง เขำจ้องดูเรำด้วยควำมฉงน บำงทีเขำคงนึกถึงภำพของเรำ
แตกต่ำงจำกที่เห็นอยูม่ ำก เพรำะดูอย่ำงกับว่ำเรำไม่มีมรสุ มร้ำยอะไรเลย อินกริ ดนัง่ ด้วยกันกับข้ำพเจ้ำที่
เก้ำอี้ และข้ำพเจ้ำกุมมือของเธออยู่
เขำนัง่ ลงที่เก้ำอี้ แต่ไม่ได้พอู อะไร เพรำะไม่รู้จะเริ่ มต้นอย่ำงไร
“เมื่อคืน” ข้ำพเจ้ำเริ่ ม “ผมทำผิดทุกอย่ำง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แนะนำให้สำมีคนอื่นว่ำไม่ควรทำ ผมพูด
เกี่ยวกับงำนของผมเท่ำนั้น ผมบอกให้ภรรยำของผมไปช่วยบรรยำยที่โบสถ์ และบอกให้เตรี ยมเรื่ อง
สำหรับเช้ำวันนี้ ผมลืมจูบเธออย่ำงที่สำมีพึงจูบภรรยำ ก่อนที่เธอจะนอน”
“เขำไม่ได้พดู แม้สักคำเดียวว่ำ เขำรักดิฉนั ”
“ใช่ครับ นอกจำกนั้น ผมยังไม่ได้ช่วยห่มผ้ำให้เธอ”
“สิ่ งสุ ดท้ำย เขำบอกดิฉนั ” อินกริ ดเสริ ม “ให้ตื่นเจ็ดนำฬิกำ และจัดกระเป๋ ำให้เรี ยบร้อยก่อนไป
โบสถ์” อินกริ ดยิม้ ออกมำได้ในที่สุด “และเขำไม่มีเวลำที่จะให้ดิฉนั อ่ำนข้อควำมเพียงเล็กน้อยที่
ประทับใจดิฉนั ให้เขำฟัง”
“เธอพูดถูก ทั้ง ๆ ที่ผมกำลังเตรี ยมข้อเทศน์เกี่ยวกับกำรที่สำมีจะต้องรักภรรยำ”
“คุณดูซิคะ” เธออธิบำย “ดิฉนั ไม่โมโหได้อย่ำงไร เมื่อเขำมีเวลำสำหรับคนอื่นทุกคน แม้แต่
พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ ยังมีเวลำคุยกับเขำ แต่เขำไม่มีเวลำสำหรับดิฉนั ”
มอริ ซงง แต่คำว่ำ “พนักงำนคุมสำยโทรศัพท์” ทำให้เขำมีควำมคิดขึ้น จึงพูดกับอินกริ ดอย่ำง
นุ่มนวลที่สุด
“ขณะที่รออยูข่ ำ้ งล่ำง ผมได้คุยกับพนักงำนคุมสำยโทรศัพท์ สำมีของคุณบอกเธอเมื่อคืนว่ำ ใน
ชีวติ สมรสนั้น บำงครั้ง จะต้องมีกำรต่อรองอย่ำงเต็มที่ ผมเสนอให้คุณต่อรองกับอำจำรย์วอลเตอร์ ดว้ ย
โดยให้อำจำรย์ฟังคุณอ่ำนสิ่ งที่คุณอยำกจะอ่ำน หลังจำกนั้น ก็ให้อำจำรย์พดู สิ่ งที่ท่ำนอยำกจะพูด”
อินกริ ดไม่รอช้ำ หยิบหนังสื อบำง ๆ เล่มหนึ่งจำกโต๊ะแล้วอ่ำนข้อควำมที่เธอได้ขีดเส้นใต้ไว้
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“ควำมอ่อนโยน คือควำมนิ่มนวลแห่งจิตใจ อ่อนนิ่มยิง่ กว่ำแรงเต้นของชีพจรในยำมหลับ ควำม
อ่อนโยนย่อมไม่สลำยตัวไปกับแสงอันเจิดจ้ำในเที่ยงวัน หรื อหลับใหลในควำมมืดมิดแห่งรำตรี กำล มัน
ตื่นอยูเ่ สมอ และไม่เคยหยุดนิ่ ง แต่ทว่ำช่ำงงำมสุ ดซึ้ ง...”
ข้ำพเจ้ำมองดูภรรยำด้วยควำมรัก นี่เองที่เธออยำกอ่ำนให้ฟัง ข้ำพเจ้ำพอจะเข้ำใจเธอล่ะ
“ถึงครำวที่อำจำรย์วอลเตอร์ พดู ครับ” มอริ ซทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรได้อย่ำงดีเยีย่ ม
ข้ำพเจ้ำพร้อมอยูแ่ ล้ว “ผมอยำกให้เธอเล่ำเรื่ องคุณแม่เกอร์ ดำที่โบสถ์ในเช้ำวันนี้ ”
อินกริ ดพูดขึ้นว่ำ “ดิฉนั ไม่มีกำลังที่จะสร้ำงเต็นท์ของเรำขึ้นอีก แต่ดิฉนั จะขอเรี่ ยวแรงจำกที่พกั
พิงของพระเจ้ำ”
“เก้ำนำฬิกำพอดีครับ” มอริ ซเตือน “กำรประชุมนมัสกำรที่โบสถ์เริ่ มต้นแล้ว เรำไม่มีเวลำรอ
คุณอินกริ ดอีก เรำอำจไปทันเวลำก่อนเทศนำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น”
“คุณพำผมไปโบสถ์ก่อนซิ ครับ มอริ ซ แล้วกลับมำรับอินกริ ดกับเอำกระเป๋ ำเดินทำง ผมจะ
เทศนำจนกระทัง่ เธอมำถึงแล้วจะให้เธอพูดต่อไป”
เมื่อเรำไปถึงโบสถ์ ที่ประชุ มกำลังร้องเพลงนมัสกำรบทที่ร้องก่อนกำรเทศนำ เรำตรงไปที่
ธรรมำสน์ทนั ที ข้ำพเจ้ำกวำดสำยตำมองไปรอบ ๆ เห็นดุจมือที่วำ่ งเปล่ำ จำนวนร้อย ๆ มือกำลังชูข้ ึนรอ
รับอำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณจำกข้ำพเจ้ำ ด้วยควำมหิ วกระหำย ข้ำพเจ้ำรู ้สึกอ่อนกำลังยิง่ กว่ำก่อน แต่ก็รู้สึก
ว่ำข้ำพเจ้ำมีอะไรพอที่จะให้พวกเขำได้
ข้ำพเจ้ำตัดสิ นใจเลือกอ่ำนคำสอนของอำจำรย์เปำโล จำกพระธรรมเอเฟซัส 5: 25-32 เท่ำนั้น
“ฝ่ ำยสำมีก็จงรักภรรยำของตน เหมือนอย่ำงที่พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร และประทำน
พระองค์เองเพื่อคริ สตจักร เพื่อจะได้ทรงทำให้คริ สตจักรบริ สุทธิ์ ....เช่นนั้นแหละสำมีจึงควรรักภรรยำ
ของตนเหมือนกับรักกำยของตนเอง ผูท้ ี่รักภรรยำของตนก็รักตนเอง เพรำะว่ำไม่มีผใู ้ ดเกลียดชังเนื้อ
หนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดู และทะนุถนอม เหมือนพระคริ สต์ทรงกระทำแก่คริ สตจักร เพรำะว่ำเรำเป็ น
อวัยวะแห่งพระกำยของพระองค์ เพรำะเหตุน้ ี ผูช้ ำยจึงจะละบิดำมำรรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ
และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน
นี่เป็ นข้อลับลึกซึ่ งยำกแก่กำรเข้ำใจ
ข้ำพเจ้ำเล็งถึง
(ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง) พระคริ สต์กบั คริ สตจักร
ดำนิเอลอ่ำนจำกพระคัมภีร์ฉบับภำษำพื้นเมืองด้วย แล้วแปลคำเทศนำของข้ำพเจ้ำประโยคต่อ
ประโยคอย่ำงคล่องแคล่วว่องไว
“ระหว่ำงสี่ วนั ที่ผำ่ นมำนี้ เรำศึกษำถึงสำมเหลี่ยมแห่งชีวติ สมรส ซึ่ งประกอบด้วยกำรจำก กำร
ผูกพัน และกำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน ในข้อพระธรรมที่ขำ้ พเจ้ำเพิ่งอ่ำนให้ฟังนั้น อำจำรย์เปำโลได้ช้ ีให้เห็น
องค์ประกอบสำคัญอีกส่ วนหนึ่งในสำมเหลี่ยมซึ่ งเป็ น “ข้อลึกลับ”
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“ข้อลึกลับ เล็งถึงข้อควำมในข้อพระธรรมข้อก่อน รวมทั้งข้อควำมในข้อพระธรรมของข้อ
ต่อมำ อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำเมื่อผูช้ ำยละบิดำมำรดำของเขำ- นี่เป็ นข้อลึกลับ เมื่อผูช้ ำยผูกพันกับภรรยำ
ของเขำ – นี่เป็ นข้อลึกลับ เมื่อทั้งสองเป็ นเนื้อเดียวกัน- นี่เป็ นข้อลึกลับ ตลอดสัปดำห์น้ ี เรำเห็นถึง
ควำมลับลึกอย่ำงแท้จริ งของกำรสมรส”
“แต่อำจำรย์เปำโลกล่ำวต่อไปว่ำ “ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์กบั คริ สตจักร หรื ออีกนัยหนึ่ง ท่ำน
กล่ำวว่ำ ผูช้ ำยละบิดำมำรดำของเขำ-ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์ ผูช้ ำยผูกพันอยูก่ บั ภรรยำของเขำ-ข้ำพเจ้ำ
เล็งถึงพระคริ สต์ ทั้งสองเป็ นเนื้อหนังเดียวกัน- ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์”
ข้ำพเจ้ำเปิ ดสำมเหลี่ยมที่ทำด้วยไม้ออกอีกครั้งหนึ่ง
“ควำมลึกลับสุ ดยอดในสำมเหลี่ยมองเรำ คือองค์พระเยซูคริ สต์เอง เมื่อข้ำพเจ้ำให้หลักสำม
ประกำรแห่งชีวิตสมรสคือกำรจำก กำรผูกพัน และกำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน หลักสำมประกำรนี้ ล้วนแต่เล็ง
ถึงพระครสิ ต์ ข้ำพเจ้ำจึงมิได้ให้หลักใด ๆ แก่ท่ำน นอกเหนือจำกองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำเอง”
“ผู้ชายละบิดาของเขา-ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์
“เพรำะพระคริ สต์ทรงรักเรำ พระองค์จึงได้ทรงจำกพระบิดำของพระองค์ในวันคริ สตมำสแรก
เสด็จมำบังเกิดเป็ นทำรกในรำงหญ้ำที่ต่ำต้อย ไม่ทรงถือว่ำ พระองค์เท่ำเทียมกับพระบิดำแต่ได้สละทุก
อย่ำง และถ่อมพระองค์ลง ทรงยอมเชื่ อฟัง จนกระทัง่ ถึงควำมมรณำที่กำงเขน”
“ผู้ชายละมารดาของเขา- ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์”
“เพรำะพระคริ สต์ทรงรักเรำ พระองค์จึงได้ทรงละมำรดำของพระองค์ ในวันที่พระองค์ทรงถูก
ตรึ งบนไม้กำงเขน และทรงจัดหำบุตรชำยให้นำงอีกคนหนึ่ง พระองค์ตรัสแก่มำรดำของพระองค์วำ่ “ดู
เถิด บุตรของท่ำน” และตรัสแก่ ยอห์นว่ำ “ดูเถิด มำรดำของท่ำน”
“ผูช้ ำยผูกพันอยูก่ บั ภรรยำของเขำ- ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์”
“เพรำะพระคริ สต์ทรงรักเรำ พระองค์จึงทรงผูกพันอยูก่ บั เรำ ซึ่ งเป็ นคริ สตจักรหรื อเจ้ำสำวของ
พระองค์ ด้วยควำมสัตย์ซื่อ และไม่เคยแยกจำกเรำเลย พระคริ สตธรรมคัมภีร์เปรี ยบควำมผูกพัน
ระหว่ำงพระคริ สต์กบั คริ สตจักรเหมือนกำรสมรส “ขอให้เรำทั้งหลำยร่ ำเริ งยินดี และเต้นโลดถวำยพระ
เกียรติแด่พระองค์ เพรำะถึงเวลำมงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และเจ้ำสำวของพระองค์ได้
เตรี ยมพร้อมแล้ว” (วิวรณ์ 19:7)
“เรำมักหลีกเลี่ยงมรสุ มในชีวิตสมรสได้ยำก บำงครั้งคริ สตจักรเป็ น “เจ้ำสำว” ที่แสนจะดื้อ ไม่
สำนึกถึงบุญคุณและไม่สัตย์ซื่อต่อพระคริ สต์ จนพระองค์ทรงต้องตำหนิ เหมือนดังที่ตำหนิคริ สตจักรลำ
โอดีเคยำว่ำ “เพรำะเหตุที่เจ้ำเป็ นแต่อุ่น ๆ ไม่เย็นไม่ร้อน เรำจะคำยเจ้ำออกไปจำกปำกของเรำ” (วิวรณ์
3:16)
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“ควำมรักแท้ ใช่วำ่ จะต้องงดคำพูดที่รุนแรงเสมอไปไม่แต่พระคริ สต์ก็ไม่เคยทิ้งขว้ำงเจ้ำสำว
ของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงจำกเธอไปไกลกว่ำประตู เมื่อได้ตำหนิอย่ำงรุ นแรงแล้ว พระองค์ตรัสว่ำ
“นี่แน่ะ เรำยืนเคำะที่ประตู”
“ฝ่ ำยสำมีก็จงรักภรรยำของตน เหมือนอย่ำงที่พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร....”
“พระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อภัย พระองค์ทรงชำระคริ สตจักรเหมือนดังทำสที่ชำระล้ำงเท้ำ
ของเจ้ำนำย ทรงทำให้คริ สตจักรผุดผ่อง ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรื อมลทินใด ๆ จะไม่มีทำงหย่ำร้ำงระหว่ำง
พระคริ สต์กบั คริ สตจักร เพรำะพระองค์ทรงสละทุกอย่ำงเพื่อคริ สตจักรของพระองค์”
“ด้วยเหตุที่คนทั้งสองเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน เรำจึงอำจกล่ำวได้วำ่ “ฝ่ ำยภรรยำก็จงรักสำมีของตน
เหมือนอย่ำงที่พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร” เพรำะหำกคนทั้งสองเป็ นอันเดียวกันในพระคริ สต์ ฝ่ ำยสำมี
ควรปฏิบตั ิต่อภรรยำฉันใด ภรรยำก็ตอ้ งปฏิบตั ิต่อสำมีฉนั นั้น”
“คนทั้งสองเป็ นเนือ้ อันเดียวกัน - ข้ำพเจ้ำเล็งถึงพระคริ สต์”
“เนื่องจำกพระคริ สต์ทรงรักเรำ พระองค์จึงทรงเป็ นอันเดียวกันกับเรำ เหมือนดังศีรษะเป็ นอัน
เดียวกับร่ ำงกำยพระองค์ทรงแบ่งทุกอย่ำงให้แก่เรำ ทุกอย่ำงที่เป็ นของเรำ ก็เป็ นของพระองค์ ควำมทุกข์
ลำบำกของเรำ ก็เป็ นควำมทุกข์ลำบำกของพระองค์ โทษแห่งควำมบำปของเรำก็กลับกลำยเป็ นของ
พระองค์ แม้กระทัง่ ควำมตำยของเรำก็เป็ นควำมตำยของพระองค์”
“ทุกอย่ำงที่เป็ นของพระองค์ ก็กลับกลำยเป็ นของเรำไม่วำ่ จะเป็ นควำมมัง่ คัง่ สันติสุข ควำม
ยินดี กำรอภัยโทษ ควำมบริ สุทธิ์ และชีวติ ของพระองค์ ก็กลับกลำยเป็ นของเรำสิ้ น”
“ท่ำนทั้งหลำยอำจลืมหลำยอย่ำงที่ภรรยำของข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไปแล้ว เกี่ยวกับกำร
สมรส แต่สิ่งนี้ขอให้ท่ำนอย่ำลืม”
“พระคริ สต์ทรงจำกพระบิดำของพระองค์เพื่อท่ำนเพรำะพระองค์ทรงรักท่ำน
รักท่ำนเป็ น
ส่ วนตัว”
“พระคริ สต์ทรงละมำรดำของพระองค์เพื่อท่ำน เพรำะพระองค์ทรงรักท่ำน ทรงรักท่ำนทุกคน”
“พระคริ สต์ทรงอยำกผูกพันอยูก่ บั ท่ำน เพรำะพระองค์ทรงรักท่ำน รักทั้ง ๆ ที่ท่ำนพยำยำมตีตวั
ออกห่ำงจำกพระองค์”
“พระคริ สต์ทรงอยำกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับท่ำน เพรำะพระองค์ทรงรักท่ำน รักท่ำนชัว่ นิ
รันดร์ ” ที่ประชุมเงียบกริ บทันใดนั้น สิ่ งไม่คำดฝันก็เกิดขึ้น ชำยคนหนึ่งซึ่ งนัง่ อยูแ่ ถวหน้ำสุ ด ยืนขึ้นและ
เริ่ มร้องเพลงเสี ยงดัง แล้วทุกคนในที่ประชุมก็ร้องร่ วมกับเขำจำกส่ วนลึกในใจ
ข้ำพเจ้ำมองดูอำนิเอล “พวกเขำอยำกให้ผมหยุดหรื อไงครับ”
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“เปล่ำหรอกครับ” เขำกระซิบ “นี่หมำยควำมว่ำ พวกเขำชอบคำเทศน์ของอำจำรย์มำก จึงอด
ไม่ได้ที่จะแสดงควำมยินดีออกมำ และขณะเดียวกัน พวกเขำอยำกให้อำจำรย์มีโอกำสหยุดพักสัก
เล็กน้อยด้วย เพื่อจะเทศน์ต่อไปได้อย่ำงสุ ดกำลัง”
ต้องยอมรับตรง ๆ ว่ำ ข้ำพเจ้ำยังไม่เคยเทศน์ในที่ประชุมซึ่ งเอำใจผูเ้ ทศน์มำกอย่ำงนี้
“พวกเขำร้องว่ำอะไร” ข้ำพเจ้ำถำมอีก
“พวกเขำสรรเสริ ญควำมรักของพระเจ้ำ” เขำตอบ
เมื่อเสี ยงเพลงสงบลง ข้ำพเจ้ำเริ่ มต่อไป ข้ำพเจ้ำอธิ ษฐำนในใจ ขอพระเจ้ำโปรดประทำนคำพูด
ที่จะสนองควำมต้องกำรของแฟ็ ทม่ำได้
“มีคนหนึ่งในที่ประชุมนี้ ที่มองดูสำมเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรสเหมือนภำพของเต็นท์ ภำพนี้ช่วย
ให้ขำ้ พเจ้ำเข้ำใจข้อลับลึกแห่ งกำรสมรสกระจ่ำงยิง่ ขึ้น”
“เมื่อสิ้ นยุคของโลกนี้แล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์สำธยำยว่ำ พระเจ้ำจะทรงเช็ดน้ ำตำทุกหยด
ของเรำ พระองค์จะทรงสร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำงใหม่ แล้วพระองค์จะทรงพำนักอยูก่ บั ประชำกรของ
พระองค์ เหมือนดังคู่สมรสที่อยูภ่ ำยใต้ที่พกั พิงของเต็นท์อนั เดียวกัน ดูเถิด พลับพลำของพระเจ้ำอยูก่ บั
มนุษย์แล้ว (วิวรณ์ 21:3)”
“แต่ก่อนถึงวำระนั้น
พระคริ สต์ทรงเป็ นพลับพลำหรื อเต็นท์ท่ำมกลำงเรำอันเป็ นเต็นท์ซ่ ึง
ประกอบด้วยหลักสำมหลักได้แก่ กำรจำก กำรผูกพัน และกำรเป็ นเนื้ อเดียวกัน ฉะนั้นคำสอนว่ำด้วย
เต็นท์ จึงไม่ใช่คำสอนสำหรับคนที่สมรสแล้วเท่ำนั้นในพระเยซูคริ สต์ คนซึ่ งยังมิได้สมรสต่ำงก็ร่วมอยู่
ภำยใต้กำรคุม้ กันแห่งเต็นท์ของพระองค์ดว้ ย พระเยซูคริ สตเจ้ำทรงจำกพระบิดำและมำรดำของพระองค์
เพื่อพวกเขำเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงผูกพันกับพวกเขำ และทรงเป็ นเนื้ ออันเดียวกับพวกเขำ”
“เมื่ออยูใ่ นพระเยซูคริ สตเจ้ำ ชีวติ ของเขำเปี่ ยมไปด้วยควำมหวังและควำมสำเร็ จ เสรี ภำพและ
ควำมยินดีในพระคริ สตเจ้ำ พวกเขำพบที่พกั พิงและเต็นท์ของพวกเขำ”
“ตั้งแต่พระเยซูคริ สต์เสด็จมำในโลก จึงไม่มีผใู ้ ดที่ตอ้ งอยูโ่ ดยปรำศจำกเต็นท์”
เมื่อกล่ำวถึงตอนนี้ ประตูหน้ำโบสถ์เปิ ดออก อินกริ ดและมอริ ซเดินเข้ำมำ ที่ประชุมเหลียวไป
มองพวกเขำ ข้ำพเจ้ำถือโอกำสหยุดนิดหนึ่ง และพูดว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยอยำกให้ภรรยำของข้ำพเจ้ำ เล่ำเรื่ อง ๆ หนึ่งให้ฟังไหม”
พวกเขำต่ำงแสดงสี หน้ำเห็นด้วยทุกประกำร
“คุณอินกริ ดครับ กรุ ณำเล่ำเรื่ องของคุณแม่เกอร์ ดำเป็ นตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรสมรสภำยใต้ที่พกั
พิง แห่งพลับพลำของพระเจ้ำเถอะครับ”

106

อินกริ ดไม่รอช้ำ เธอก้ำวออกมำข้ำงหน้ำยืนอยูร่ ะหว่ำงทำงเดินตอนกลำงของโบสถ์ ดำนิเอลพ
ยักหน้ำให้เอสเตอร์ ช่วยแปล ใบหน้ำที่เคยขุ่นมัวของอินกริ ด หำยไปอย่ำงปลิดทิ้งหุ บเหวแห่งกำรต่อสู ้ที่
ผ่ำนมำเมื่อคืนนี้ กลับเสริ มสร้ำงพลังและควำมมัน่ ใจให้แก่เธอเป็ นพิเศษ
“ศิษยำภิบำลที่ประกอบพิธีสมรสให้แก่ดิฉนั และสำมีของดิฉนั มีบุตรเจ็ดคน”เธอเริ่ ม “หลังจำก
แต่งงำนแล้วสำมสิ บปี ภรรยำของศิษยำภิบำลป่ วยหนักมำก เป็ นเนื้ องอกในสมอง บำงครั้งทำให้เธอมี
ควำมคิดฟั่นเฟื อน อยำกหนีออกจำกบ้ำน สำมีของเธอจึงต้องคอยเฝ้ ำเธอทั้งวันและคืน”
“เมื่ออำกำรทรุ ดหนักลงยิง่ ขึ้น เธอเดินและพูดได้ยำกเต็มที จนสำมีตอ้ งช่วยเธอทุกอย่ำง ตั้งแต่
ป้ อนอำหำรให้เธออำบน้ ำให้เธอ และแต่งตัวให้เธอ เป็ นอย่ำงนี้สิบห้ำปี ”
ที่ประชุมส่ งเสี ยงแสดงอำกำรสนเท่ห์ และเวทนำออกมำจนฟังได้ชดั อินกริ ดเล่ำต่อไป
“ทุกครั้งที่เพื่อน ๆ ของศิษยำภิบำลแนะนำให้พำภรรยำของท่ำน ไปฝำกไว้กบั สถำนสงเครำะห์
ที่รับเลี้ยงคนป่ วยซึ่ งไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ ท่ำนปฏิเสธทุกครั้ง ท่ำนกล่ำวว่ำ เธอเป็ นภรรยำของผม
และเป็ นแม่ของลูกของผมเจ็ดคน ผมจะทิ้งเธอให้อยูใ่ นสถำนสงเครำะห์ไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด”
“ก่อนหน้ำที่เธอจะสิ้ นชีวิตเพียงเล็กน้อย ดิฉนั ไปเยีย่ มเธอ วันนั้น เธอสำมำรถพูดได้เล็กน้อย นี่
เป็ นสิ่ งที่เธอบอกดิฉนั อินกริ ด เมื่อไรก็ตำมที่เธอและวอลเตอร์ สอนเกี่ยวกับชีวติ สมรสขอให้เธอบอก
ผูฟ้ ังด้วยว่ำ สำมีของฉันรักฉันวันนี้แบบเดียวกับที่เขำได้รักฉัน ในวันที่ฉนั เป็ นเจ้ำสำวของเขำ”
ที่ประชุมรู ้สึกซำบซึ้ งในประโยคสุ ดท้ำยนั้นมำก อินกริ ดและเอสเตอร์ นงั่ ลงที่เก้ำอี้แถวหน้ำ
ข้ำพเจ้ำพูดต่อไป “นี่เป็ นควำมรักที่สะท้อนถึงควำมรักของพระเยซูคริ สต์ต่อคริ สตจักรของพระองค์
เหมือนกับกำรส่ องดูที่กระจก เมื่อเรำมองดูควำมรักของพระคริ สต์ เรำพบภำพที่พระเจ้ำทรงมีพระ
ประสงค์จะเห็นกำรอยูด่ ว้ ยกันของสำมีและภรรยำ และเมื่อสำมีภรรยำอยูด่ ว้ ยกันตำมพระทัยของพระเจ้ำ
ชีวติ สมรสของเขำก็เป็ นกระจกเงำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมรักของพระคริ สต์”
“มำร์ ติน ลูเธอร์ กล่ำวว่ำ “ชีวติ สมรสของคริ สเตียนโน้มน้ำวให้เรำเชื่อควำมรักของพระคริ สต์”
อำเมน”
ข้ำพเจ้ำลงไปนัง่ ข้ำง ๆ ภรรยำของข้ำพเจ้ำ ดำนิเอลนำกำรประชุมนมัสกำรต่อไป จนกระทัง่
เพลงปิ ดประชุมและอธิษฐำนขอพร
เรำจับมือกล่ำวอำลำกับพี่นอ้ งคริ สเตียน ระหว่ำงที่เดินออกจำกโบสถ์ เพรำะต้องรี บเร่ งไปยัง
สนำมบิน
มอริ ซเสนอตัวจะพำเรำไปที่สนำมบิน แต่ดำนิ เอลยืนยันว่ำ เรำจะต้องไปกับเอสเตอร์ และเขำ
เรำจึงตัดสิ นใจให้ทิโมธี มีเรี ยมและแฟ็ ทม่ำไปกับรถของมอริ ซ ข้ำพเจ้ำรู ้สึกทึ่งเมื่อเห็นบุตรชำยอำยุสำม
ขวบของดำนิเอล อยำกจะนัง่ ไปกับแฟ็ ทม่ำด้วย เขำทั้งสองได้กลำยเป็ นเพื่อนที่แยกกันไม่ออกเสี ยแล้ว
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เมื่อข้ำพเจ้ำและอินกริ ดเข้ำไปนัง่ ตอนหลังของรถเรี ยบร้อยแล้ว แฟ็ ทม่ำมำเคำะที่ประตูรถ แล้ว
ยืน่ จดหมำยหนำเตอะฉบับหนึ่งในซองที่ปิดมิดชิ ดให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
“กรุ ณำอ่ำนก่อนที่เรำจะจำกกันนะค่ะ” เธอพูด แล้วเดินกลับไปที่รถของมอริ ซ
จดหมำยนั้นจ่ำหน้ำซองถึงเรำสองคน ข้ำพเจ้ำจึงยืน่ ให้อินกริ ดอ่ำนก่อน
“เสี ยดำยเหลือเกิน ที่อำจำรย์ไม่สำมำรถอยูก่ บั เรำได้นำนกว่ำนี้ ” ดำนิเอลพูด ขณะที่สตำร์ ทรถ
“ผมรู ้สึกเสี ยดำยเหมือนกัน อำจำรย์ดำนิเอล” ข้ำพเจ้ำตอบ “แต่เรำต้องสอนอีกสิ บวันติดต่อกัน
ทั้งเช้ำและเย็นเริ่ มต้นตั้งแต่บ่ำยวันนี้ และเรำมำที่นี่ก่อนเวลำที่กำหนดไว้ไม่ได้ดว้ ยเพรำะเห็นแก่ลูก ๆ
ของเรำ กำรที่เรำต้องให้ลูกของเรำเองลำบำก ทั้ง ๆ ที่งำนของเรำเป็ นกำรสอนเกี่ยวกับชีวติ ในครอบครัว
โดยตรง จึงเป็ นสิ่ งที่เข้ำใจได้ยำก”
“เรำเข้ำใจค่ะ” เอสเตอร์พดู “กรุ ณำขอบใจลูก ๆ ของอำจำรย์แทนเรำน่ะค่ะ ที่ยอมให้ท่ำนทั้ง
สองมำได้”
“ครับ เรำจะบอกพวกเขำ” ข้ำพเจ้ำตอบ ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นว่ำ อินกริ ดไม่ได้ร่วมสนทนำด้วย
ใบหน้ำของเธอแสดงถึงควำมประทับใจอย่ำงสุ ดซึ้ ง ต่อจดหมำยที่กำลังอ่ำนอยูโ่ ดยไม่พดู อะไร เธอยืน่
แผ่นแรกให้ขำ้ พเจ้ำ จำกนั้น เรำก็ไม่ได้คุยกันอีก จนกระทัง่ ถึงสนำมบิน แฟ็ ทม่ำเปิ ดเผยชีวติ ทุกซอกทุก
มุมในอดีตของเธอให้เรำเห็นจำเพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
เธอเริ่ มต้นดังนี้ “ในสัปดำห์ที่ผำ่ นมำนี้ ดิฉนั เห็นชีวิตของดิฉนั ตำมสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
เป็ นครั้งแรก บัดนี้ ดิฉนั เห็นแล้วว่ำ ทุกอย่ำงที่ดิฉนั ได้กระทำมำ ล้วนแต่ผดิ พลำดอย่ำงสิ้ นเชิง ดิฉนั ลืม
พระเจ้ำ เดินตำมทำงของดิฉนั เอง สิ่ งสำคัญที่สุดในชี วติ ของดิฉนั คือตัวดิฉนั เอง แทนที่จะเป็ นของพระ
เจ้ำ ชีวติ ของดิฉนั จึงต้องเหลวแหลก”
แล้วเธอเล่ำรำยละเอียดทุกอย่ำงให้ฟัง ซึ่งเป็ นไปตำมที่ขำ้ พเจ้ำนึกไว้ เธอใฝ่ หำที่พกั พิงตลอดมำ
แต่หำไม่พบ
เมื่อบิดำของเธอไม่อนุ ญำตให้เธอแต่งงำนกับผูช้ ำยคนแรกที่สู่ขอเธอ เธอก็หนี ตำมชำยผูน้ ้ นั ไป
อยูใ่ นที่ไกลจำกหมู่บำ้ นของเธอ บิดำของเธอพยำยำมชักชวนให้เธอกลับไปอยูบ่ ำ้ น เธอปฏิเสธอย่ำงดื้อ
ด้ำน ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกฏหมำยระหว่ำงเธอกับชำยคนนั้นไม่สู้จะชัดเจนนัก เธอเขียนว่ำ “ดิฉนั
สมรสกับเขำเอง โดยปรำศจำกพระเจ้ำ”
เมื่อได้อยูก่ บั เขำสองสำมเดือน เธอพบว่ำ เขำมีบุตรคนหนึ่งกับสตรี อีกคนหนึ่งแล้ว ในระหว่ำง
นั้นเธอกำลังมีทอ้ ง จึงไม่กล้ำจะจำกเขำไป แล้วเธอบรรยำยต่อไปถึงควำมเจ็บปวดรวดร้ำวแสนสำหัสใน
ชีวติ สมรสตอนนั้น โดยไม่ปิดบังแม้แต่นอ้ ย “ดิฉนั เริ่ มเข้ำหำยำเสพติด เหล้ำ หมอผี และหมอดู”
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ในที่สุด เธอทิ้งผูช้ ำยคนนั้นพร้อมด้วยบุตรชำยของเธอ เธอเร่ ร่อนพเนจรจำกหมู่บำ้ นหนึ่งไปยัง
อีกหมู่บำ้ นหนึ่ง และจำกเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เพื่อหำที่พกั พิง จนกระทัง่ มำถึงเมืองนี้ เธออยูก่ บั
ผูช้ ำยหลำยคน จนจำพวกเขำไม่ได้ท้ งั หมดก่อนที่จอห์นรับเธอมำอยูด่ ว้ ย
ในตอนท้ำย เธอกล่ำวว่ำ “ดิฉนั ไม่กล่ำวโทษผูช้ ำยเหล่ำนี้ หรอกค่ะ ควำมผิดทุกอย่ำงอยูท่ ี่ดิฉนั
เอง ดิฉนั จงใจทำผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้ำทุกประกำร ดิฉนั ฆ่ำลูกของตัวเอง และอยำกจะฆ่ำตัวตำย
ดิฉนั รู ้วำ่ ดิฉนั สมควรจะได้รับโทษทัณฑ์จำกพระเจ้ำ แต่ดิฉนั ขออภัยโทษจำกพระองค์ ดิฉนั ไม่สำมำรถ
ดิ้นให้หลุดจำกบ่วงแร้วของมำรด้วยกำลังของดิฉนั เองได้ แต่ดิฉนั เชื่ อว่ำพระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อ
ดิฉนั ด้วย เพื่อดิฉนั จะสำมำรถอยูเ่ พื่อพระองค์ ดิฉนั อยำกเริ่ มต้นชีวติ ใหม่ กรุ ณำช่วยกำงเต็นท์ให้ดิฉนั
ด้วยเถิดค่ะ”
เมื่ออ่ำนจดหมำยของแฟ็ ทม่ำจบ เรำมำถึงสนำมบินพอดี มอริ ซมำถึงที่นนั่ ก่อนพวกเรำ มีเรี ยม
เข้ำไปข้ำงในประจำหน้ำที่ของเธอแล้ว แฟ็ ทม่ำยืนอยูร่ ะหว่ำงมอริ ซกับทิโมธี เมื่อเธอเห็นเรำ เธอหลบ
หน้ำด้วยควำมขวยเขิน
ดำนิเอล จอดรถใกล้กบั รถของมอริ ซ อินกริ ดลงจำกรถ ตรงรี่ เข้ำกอดแฟ็ ทม่ำด้วยควำมรัก
แฟ็ ทม่ำ บังคับใจไม่ได้ เธอฟุบหน้ำลงที่บ่ำของอินกริ ด ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุด
“เรำยังมีเวลำเหลืออีกเท่ำไรครับ” ข้ำพเจ้ำถำมดำนิเอล
“ตอนนี้สิบเอ็ดนำฬิกำ อีกประมำณครึ่ งชัว่ โมง เขำก็จะเรี ยกผูโ้ ดยสำรเที่ยวบินของอำจำรย์”
“ขอบคุณครับ ขอให้เรำร่ วมทีมทำงำนอีกครั้งนะครับ อำจำรย์ดำนิ เอล นี่ เป็ นตัว๋ ของเรำ คุณมอ
ริ ซกับคุณทิโมธี ช่วยจัดกำรกระเป๋ ำเดินทำงของเรำได้ไหมครับ ส่ วนคุณและเอสเตอร์ ช่วยถือประเป๋ ำถือ
ของเรำ และนำไปให้เรำที่ประตูขำออก”
เมื่อคนอื่น ๆ ช่วยเอำกระเป๋ ำเดินทำงของเรำไปที่เคำเตอร์ อินกริ ดและข้ำพเจ้ำพำแฟ็ ทม่ำไปยัง
ห้องรับแขก ในห้องนั้นเต็มไปด้วยผูค้ น และหนวกหูมำก เรำพบเก้ำอี้วำ่ งสำมตัวพอดี
“อำจำรย์ตกตะลึงไหมค่ะ” แฟ็ ทม่ำถำม
“เปล่ำหรอก ผมดีใจ”
“ดีใจหรื อค่ะ”
“ครับ เพรำะมีควำมปี ติยนิ ดีอย่ำงเหลือล้น ในเมืองสวรรค์ เนื่องจำกคนบำปคนหนึ่งได้กลับใจ
ใหม่”
แฟ็ ทม่ำรู ้สึกโล่งใจ เมื่อรู ้วำ่ เรำไม่กล่ำวโทษเธอ “อำจำรย์คิดว่ำ ดิฉนั จะได้รับกำรอภัยไหมคะ”
เธอถำม
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“ได้ครับ” ข้ำพเจ้ำตอบ “แต่ประกำรแรก เธอต้องเข้ำใจว่ำ เธอไม่ได้เขียนจดหมำยถึงเรำ แต่ถึง
พระเจ้ำต่ำงหำก เรำเป็ นเพียงพยำนของเธอเท่ำนั้น”
“ค่ะ ดิฉนั เข้ำใจ”
“เธอเต็มใจจะรับคำให้อภัยโทษจำกเรำ เยีย่ งรับคำอภัยโทษจำกพระเจ้ำไหมครับ ”
“เต็มใจค่ะ”
“ถ้ำอย่ำงนั้น โปรดอ่ำนจดหมำยตอนสุ ดท้ำยของเธออีกครั้งหนึ่ง” ข้ำพเจ้ำยืน่ จดหมำยให้เธอ
เธอคลี่ออกวำงบนตัก
“ดิฉนั อยำกจะเริ่ มวรรคหนึ่งก่อนตอนสุ ดท้ำย” เธอพูดเธออ่ำนออกเสี ยงพอได้ยนิ ย้ำทุกตัวอย่ำง
ชัดเจน
“...ดิฉนั จงใจทำผิดต่อพระบัญญัติทุกประกำรของพระเจ้ำ ดิฉนั ไม่เชื่ อฟังคุณพ่อคุณแม่และ
หลอกลวงท่ำน ดิฉนั เป็ นหญิงล่วงประเวณี และเป็ นฆำตกร ดิฉนั ฆ่ำลูกของตัวเอง......”
เสี ยงของเธอตีบตัน เธอสะอื้น และสั่นไปทั้งร่ ำง “อำจำรย์เข้ำใจไหมว่ำ ดิฉนั ได้ทำลำยชีวติ ”
เธอร้อง “กำรทำแท้งเป็ นฆำตกรรม ไม่วำ่ คนอื่นจะพูดอย่ำงไร ดิฉนั จะแก้ตวั ได้อย่ำงไรอีก”
อินกริ ดโอบไหล่แฟ็ ทม่ำด้วยมือซ้ำยของเธอ แล้วพูดว่ำ “แฟ็ ทม่ำ มีบำงอย่ำงในชีวติ ของเรำซึ่ง
เรำไม่มีหนทำงที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้อีก นอกจำกวำงไว้ภำยใต้กำงเขนของพระคริ สต์”
เมื่อแฟ็ ทม่ำสงบใจลง เธออ่ำนต่อไปอีก “ดิฉนั ...อยำกจะฆ่ำตัวตำย ดิฉนั รู ้วำ่ ดิฉนั สมควรจะ
ได้รับโทษทัณฑ์จำกพระเจ้ำ แต่ดิฉนั ขอกำรอภัยจำกพระองค์ ดิฉนั ไม่สำมำรถดิ้นให้หลุดจำกบ่วงแร้ว
ของมำร ด้วยกำลังของดิฉนั เองได้ แต่ดิฉนั เชื่ อว่ำ พระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อดิฉนั ด้วย เพื่อดิฉนั จะ
สำมำรถอยูเ่ พื่อพระองค์ ดิฉนั อยำกเริ่ มต้นชีวิตใหม่ กรุ ณำช่วยกำงเต๊นท์ให้ดิฉนั ด้วยเถิดค่ะ”
แฟ็ ทม่ำพับจดหมำย ใส่ ไว้ในซอง วำงลงบนตัก เอำฝ่ ำมือที่ประสำนกันทับไว้ แล้วปิ ดตำ ก้ม
ศีรษะเล็กน้อย
ข้ำพเจ้ำรู ้วำ่ เธอกำลังอธิ ษฐำน
เรำอยูใ่ นสภำวะที่ค่อนข้ำงแปลก ท่ำมกลำงชุมชนที่เดินพลุกพล่ำนไปมำ บำงคนจ้องดูเรำอย่ำง
ไม่เข้ำใจ เครื่ องกระจำยเสี ยงประกำศเกี่ยวกับเครื่ องบิน ที่เข้ำและออกตลอดเวลำ แต่เรำลืมทุกอย่ำงที่อยู่
รอบด้ำน เรำรู้สึกว่ำ เรำกำลังอยูจ่ ำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ พระองค์มิได้ประทับอยูท่ ี่โบสถ์เท่ำนั้น แต่อยู่
ที่สนำมบินด้วย
ข้ำพเจ้ำวำงมือซ้ำยบนมือที่ประสำนกันของแฟ็ ทม่ำ อินกริ ดวำงมือของเธอข้ำงบน ส่ วนแขน
ซ้ำยของเธอยังคงโอบบ่ำแฟ็ ทม่ำไว้
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ข้ำพเจ้ำพูด “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ข้ำพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ขำ้
พระองค์แล้ว โดยเหตุน้ ี ข้ำพระองค์จึงสำมำรถมอบสิ่ งที่ได้รับให้แก่คนอื่นต่อไป”
แล้วข้ำพเจ้ำวำงมือขวำบนศีรษะของแฟ็ ทม่ำ และพูดว่ำ
“พระเจ้ำตรัสดังนี้ แฟ็ ทม่ำ อย่ำกลัวเลย แฟ็ ทม่ำ เพรำะเรำได้ไถ่เจ้ำแล้ว แฟ็ ทม่ำ เรำได้เรี ยกเจ้ำ
ตำมชื่อ แฟ็ ทม่ำ เจ้ำเป็ นของเรำ แฟ็ ทม่ำ ถึงบำปของเจ้ำเหมือนสี แดงเข้ม ก็จะขำวอย่ำงหิ มะ ถึงมันจะ
แดงอย่ำงผ้ำแดง ก็จะกลำยเป็ นเหมือนอย่ำงขนแกะ จงชื่นใจเถิด แฟ็ ทม่ำ บำปของเจ้ำได้รับกำรอภัยแล้ว
จงไปเถิด และอย่ำทำผิดอีก ทุกคนที่ทำบำป ก็เป็ นทำสของบำป ถ้ำพระบุตรทรงกระทำให้ท่ำนเป็ นไท
ท่ำนก็เป็ นไทจริ ง ๆ” (จำก อิสยำห์ 43:1, 1:18, มัทธิว 9:2, ยอห์น 8:11, 34, 36)
อินกริ ดเพิม่ เติม “ดิฉนั ขอมอบ เยเรมีย ์ 3:14 ให้แก่เธอเป็ นส่ วนตัวโดยเฉพำะ แฟ็ ทม่ำ พระเจ้ำ
ตรัสว่ำ “เด็กน้อยที่ไร้ควำมเชื่ อเอ๋ ย จงกลับมำเถิด เรำได้สมรสกับเจ้ำแล้ว”
แฟ็ ทม่ำนัง่ หลับตำโดยไม่เขยื้อนกำย ร่ ำงของเธอสั่นเล็กน้อย แล้วเธอพูดขึ้น
“บัดนี้ ดิฉนั อยูใ่ นพลับพลำของพระเจ้ำแล้ว มิใช่หรื อค่ะ”
“ใช่แล้ว นี่แหละ คือที่พกั พิงของเธอ เหมือนดังที่อินกริ ดกล่ำวว่ำ พระเจ้ำได้สมรสกับเธอแล้ว”
“ดิฉนั จะไปเอำข้ำวของออกจำกบ้ำนของจอห์นคืนนี้ ” เธอพูด
“พำคุณเอสเตอร์ไปด้วยนะครับ”
“ค่ะ แล้วดิฉนั จะพักอยูก่ บั คุณเอสเตอร์ อีกสองสำมอำทิตย์ เธอบอกดิฉนั เกี่ยวกับที่พกั ซึ่ ง
อำจำรย์ได้คุยกับเธอ และอำจำรย์ดำนิเอลบอกว่ำ จะพยำยำมหำที่พกั พิงสักแห่งหนึ่งให้ดิฉนั ”
เสี ยงเรี ยกผูโ้ ดยสำรเที่ยวบินของข้ำพเจ้ำดังขึ้น
“อีกเพียงสองสิ่ งเท่ำนั้นที่เธอต้องจำไว้ แฟ็ ทม่ำ” ข้ำพเจ้ำพูด “สิ่ งแรก บัดนี้เธอเป็ นอิสระแล้ว
เป็ นอิสระอย่ำงสมบูรณ์ พระเจ้ำทรงลบอดีตของเธอออกจำกควำมทรงจำของพระองค์ หำกเธอยังเป็ น
ทุกข์ใจ ต่อควำมบำปของเธอ ที่ได้รับกำรอภัยแล้ว ก็เท่ำกับว่ำ เธอได้ทำบำปใหม่”
“ดิฉนั เข้ำใจค่ะ”
“สิ่ งที่สอง พระคุณของพระเจ้ำเป็ นดุจแสงที่ส่องเข้ำมำในห้องมืด แล้วเจิดจ้ำขึ้นเรื่ อย ๆ อย่ำงไม่
มีที่สิ้นสุ ด ในวันต่อไปข้ำงหน้ำ เธอจะพบจุดด่ำงพร้อยอื่น ๆ ในชีวติ ของเธอ ซึ่ งเธอมองไม่เห็นในวันนี้
จงอย่ำท้อใจ เพรำะนัน่ หมำยควำมว่ำเธอกำลังดำเนินอยูใ่ นแสงสว่ำงของพระเจ้ำแล้ว จึงมองเห็นจุดด่ำง
ได้เด่นชัดยิง่ ขึ้น”
“ขอบพระคุณค่ะ”
ดำนิเอลวิง่ เข้ำมำหำเรำ “อำจำรย์ตอ้ งไปเดี๋ยวนี้ละครับ นี่เป็ นตัว๋ เครื่ องบิน ผูโ้ ดยสำรกำลังขึ้น
เครื่ องบินแล้ว อำจำรย์ยงั ไม่ได้ผำ่ นด่ำนตรวจหนังสื อเดินทำงเลย”
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“แต่เขำเพิ่งเรี ยกตัวผูโ้ ดยสำรนี่ครับ”
“นัน่ เป็ นเสี ยงเรี ยกครั้งที่สองแล้วครับ”
เรำรี บลุกขึ้น แล้วเดินตำมดำนิเอลไปโดยเร็ วที่สุด ขณะที่ขำ้ พเจ้ำยืน่ หนึ่งสื อเดินทำงของเรำให้
เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำอินกริ ดคุยกับแฟ็ ทม่ำต่อไป
“รู ้สึกเป็ นอย่ำงไรบ้ำง แฟ็ ทม่ำ” อินกริ ดถำม
เธอคิดอยูอ่ ึดใจหนึ่ง แล้วพูด “รู ้สึกแปลกค่ะ ดิฉนั ยังอยูค่ นเดียว แต่ไม่รู้สึกว้ำเหว่ใจอีกต่อไป”
“เธอได้รับประสบกำรณ์ที่แท้จริ งจำกพระเจ้ำแล้ว ดิฉนั เชื่ อว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถช่วยให้คนที่
อยำกสมรส อยูอ่ ย่ำงโดดเดี่ยวได้ พระองค์ทรงต้องกำรให้เธอพิสูจน์ดว้ ยตัวเธอเอง”
ข้ำพเจ้ำยืน่ หนังสื อเดินทำงให้อินกริ ด แล้วเรำรี บสำวเท้ำไปยังประตูขำออกซึ่งมีเรี ยมยืนตรวจ
อยู่ เอสเตอร์ และดำนิ เอล ยืน่ กระเป๋ ำให้แก่เรำ แล้วพวกเขำก็กอดเรำเป็ นกำรอำลำ
“พระเจ้ำได้ทรงใช้ท่ำนทั้งสองมำกนะครับ” ดำนิเอลพูด
“ขอบคุณครับ ใช้เรำทั้ง ๆ ที่เรำยังอ่อนแอ” ข้ำพเจ้ำตอบ
เมื่อข้ำพเจ้ำหันมำกล่ำวคำอำลำกับมอริ ซ ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ เขำยังมีคำถำมอีกข้อหนึ่งที่จะถำม
ข้ำพเจ้ำ
“กรุ ณำเขียนคำถำมของคุณให้ผมนะครับ” ข้ำพเจ้ำพูด
“ผมเขียนเรี ยบร้อยแล้วครับ” เขำตอบ แล้วสอดซองจดหมำยซองหนึ่งในกระเป๋ ำเสื้ อของ
ข้ำพเจ้ำ
เรำผ่ำนประตูขำออก ทิ้งคนอื่น ๆ ไว้เบื้องหลัง มีเรี ยมเพียงคนเดียวที่สำมำรถไปส่ งเรำจนถึง
เครื่ องบิน
เธอพูดกับเรำตรงไปมำตำมเคย “อำจำรย์จำได้ไหมคะ ในจดหมำยฉบับแรกที่ดิฉนั เขียนถึง
อำจำรย์ ดิฉนั บอกว่ำ ดิฉนั รู ้สึกหวัน่ วิตก เพรำะควำมรู ้สึกของดิฉนั ที่มีต่อทิโมธี ยงั ไม่แน่วแน่ ที่จะให้
ดิฉนั ตัดสิ นใจแต่งงำนกับเขำได้ และท่ำนแนะนำว่ำ ดิฉนั ควรเชื่อควำมรู ้สึกของดิฉนั เอง เพรำะสตรี
มักจะรู ้สึกเร็ วกว่ำผูช้ ำย แต่สิ่งที่ดิฉนั สงสัยในตอนนี้ก็คือ เมื่อทุกอย่ำงอยูใ่ นสภำพที่พร้อมแล้ว สตรี จะ
เป็ นฝ่ ำยรู ้สึกก่อนฝ่ ำยผูช้ ำยไหมคะ”
“คุณคิดว่ำอย่ำงไรละครับ มีเรี ยม”
เธอไม่ตอบทันที เมื่อเรำเดินขึ้นไปครึ่ งทำง เธอตะโกนว่ำ
“สตรี ตอ้ งรู ้สึกได้ก่อน”
ข้ำพเจ้ำโบกมือให้เธอ แสดงอำกำรเห็นด้วย เรำเป็ นคนสุ ดท้ำยที่เดินเข้ำเครื่ องบิน พนักงำนปิ ด
ประตูเครื่ องบินทันทีในไม่กี่นำทีต่อมำเครื่ องบินก็เคลื่อนสู่ ลำนวิง่
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อินกริ ดวำงมือเธอบนมือของข้ำพเจ้ำ
“ดิฉนั รู ้สึกเสี ยใจและอับอำยต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในเช้ำวันนี้ ” เธอพูด “บำงครั้งดิฉนั รู ้สึกว่ำ
ตำมพี่ไม่ทนั พี่เข้ำใจไหมค่ะ”
“แต่ก็เป็ นวิธีที่ดีวธิ ี หนึ่ง ที่จะช่วยให้เรำถ่อมตัวเสมอ” ข้ำพเจ้ำตอบ “พี่คิดว่ำ พระเจ้ำทรง
อนุญำตให้เรำผ่ำนอุปสรรคเหล่ำนั้น เพื่อเรำจะสำมำรถเข้ำใจปั ญหำของคนอื่นได้ดียงิ่ ขึ้น”
ขณะนั้น เครื่ องบินกำลังวิง่ เต็มที่ พร้อมที่จะทะยำนขึ้นสู่ อำกำศ อึดใจต่อมำ ลำนวิง่ คอนกรี ตก็
หำยลับไป พื้นดินเบื้องล่ำงห่ ำงจำกเรำไปเรื่ อย ๆ เรำกำลังพุง่ ขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ ำที่เวิง้ ว้ำงเบื้องหน้ำ
“ทำไมไม่เปิ ดจดหมำยของมอริ ซละคะ” อินกริ ดถำม
“เธอคิดว่ำเป็ นจดหมำยอะไร จดหมำยสำรภำพอีกฉบับหนึ่ งไหม”
“ดิฉนั คิดว่ำเป็ นจดหมำยแบบอื่นมำกกว่ำ”
“ทำไมเธอคิดอย่ำงนั้น ตำมประสำจิตสังหรณ์ของผูห้ ญิงใช่ไหม”
“ค่ะ”
“บอกอีกหน่อยซิ ก่อนพี่จะเปิ ด”
“พี่ไม่ได้สังเกตหรื อค่ะ ว่ำมอริ ซมีควำมสุ ขเพียงใด เมื่อเรำตัดสิ นใจให้แฟ็ ทม่ำไปสนำมบินกับ
เขำ”
“เธอหมำยควำมว่ำ...”
“เปิ ดอ่ำนดูเอำเองซิ คะ”
ข้ำพเจ้ำไม่ได้คิดเช่นนั้นแม้แต่นอ้ ย เมื่อเปิ ดจดหมำยออก ข้ำพเจ้ำอ่ำน
“พระเจ้ำทรงเป็ นผูจ้ ดั เนื้อคู่ให้ดว้ ยหรื อครับ เมื่อผมอธิ ษฐำนในรถบนสะพำน ขณะที่อำจำรย์คุย
กับแฟ็ ทม่ำ ผมได้ยนิ เสี ยงชัดเจนพูดกับผมว่ำ สตรี คนนี้ ที่อำจำรย์วอลเตอร์ กำลังคุยด้วยนั้นเป็ นภรรยำ
ของเจ้ำ รู ้สึกว่ำเป็ นควำมคิดที่วปิ ริ ตมำกผมไม่เคยเห็นเธอมำก่อน ไม่รู้จกั เธอแม้แต่นอ้ ย ไม่รู้วำ่ หน้ำตำ
ของเธอเป็ นอย่ำงไร เพียงแต่เห็นร่ ำงของเธอในที่สลัว ๆ แห่งควำมมืด เสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงของพระเจ้ำใช่
ไหมครับ กรุ ณำให้คำตอบว่ำ ใช่หรื อไม่ใช่ โดยทำงโทรเลข เมื่ออำจำรย์ไปถึงปลำยทำงแล้ว”
“จิตสังหรณ์ของผูห้ ญิงนี่ร้ำยจริ งนะ” ข้ำพเจ้ำหยอกภรรยำ
“รู ้ไม่ยำกหรอก” เธอพูด
“น่ำสงสำรจริ ง ๆ เจ้ำมอริ ซ” ข้ำพเจ้ำพึมพำ “เขำหมำยมัน่ ปั้ นมือจะแต่งงำนกับหญิงสำว
พรหมจำรี ให้ได้ แต่ตอ้ งมำลงเอยที่แฟ็ ทม่ำ”
อินกริ ดค้ำนว่ำ “แต่เธอเป็ นหญิงสำวพรหมจำรี นะค่ะวอลเตอร์ เธอได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์
เยีย่ งเจ้ำสำวของพระคริ สต์แล้ว ไม่มีตำหนิ ริ้ วรอย และด่ำงพร้อย มลทินใด ๆ”
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ใช่แล้ว อินกริ ดพูดถูก
ข้ำพเจ้ำเรี ยกพนักงำนสำวในเครื่ องบิน ถำมเธอว่ำเจ้ำหน้ำที่บงั คับเครื่ องบิน ยังคงติดต่อกับ
สนำมบินโดยทำงวิทยุหรื อไม่
“ยังติดต่ออยูค่ ่ะ” เธอตอบ “แต่ติดต่อเรื่ องส่ วนตัวไม่ได้ค่ะ”
“ผมมีเรื่ องสำคัญมำก ที่จะบอกให้พนักงำนคนหนึ่งของสำยกำรบินนี้รู้”
เธอสัญญำว่ำจะพยำยำมดู ข้ำพเจ้ำให้ชื่อมีเรี ยมแก่เธอแล้วพูดว่ำ “นี่เป็ นข้อควำมที่จะบอกเพียงสี่
คำเท่ำนั้น บอกมอริ ซว่ำ ใช่”
เรำนัง่ เงียบ ๆ ด้วยกัน แล้วอินกริ ดหันมำมองข้ำพเจ้ำ
“เธอกำลังคิดอะไร” ข้ำพเจ้ำถำม
“ดิฉนั ดีใจที่ดิฉนั ได้แต่งงำนกับพี่” เธอพูดพร้อมกับยิม้
“พี่ก็ดีใจเช่นเดียวกัน”
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บ่ วงสมรส
ปั ญหำเพศสัมพันธ์และชีวติ สมรส เป็ นปั ญหำใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกภูมิภำคของโลก
เป็ นปั ญหำที่สร้ำงควำมหนักใจแก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง และกุลบุตรกุลธิ ดำ เป็ นอย่ำงยิง่ ทำงกองคริ สเตียน
บรรณศำสตร์ ตระหนักถึงปั ญหำนี้อยูเ่ สมอและได้ผลิตหนังสื อเกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ์และชีวติ สมรส
มำแล้วหลำยเล่ม เพื่อชี้แนวทำงในกำรติดต่อสัมพันธ์กบั เพศตรงกันข้ำมและดำเนินชีวิตสมรสที่ถูกต้อง
โดยปฏิบตั ิตำมคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์และพึ่งพิงพลำนุภำพแห่งองค์พระเยซูคริ สต์บดั นี้ เรำ
ใคร่ เสนอผลงำนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และชีวติ สมรสอีกเล่มหนึ่ง คือ “บ่วงสมรส”
ท่ำนที่เคยชื่นชอบเรื่ อง “ผมรักหญิงคนหนึ่ง” และ “ดิฉนั รักชำยหนุ่มคนหนึ่ง” อันเป็ นผลงำน
ของดร. วอล์เตอร์ โทรบิช มำแล้ว เหตุไฉนท่ำนจะละเลย เรื่ อง “บ่วงสมรส” อันเป็ นผลงำนชิ้นเยีย่ มอีก
ชิ้นหนึ่งของเขำเสี ยล่ะ
ติดต่อสัง่ ซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
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