


2 

บ่วงสมรส 
I Married You 

 
 

 

โดย 

ดร.วอลเตอร์  โทรบิช 
 

 

 

 

 
 

จดัพิมพแ์ละจ ำหน่ำยโดย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
กรุงเทพมหำนคร, 4 



3 

ค าน า 
หนงัสือเล่มน้ี มิใช่นวนิยำย อนัเกิดจำกจิตนำกำรของผูแ้ต่ง เร่ืองรำวทุกอยำ่ง รวมทั้งค  ำสนทนำ
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น้ี เรำจึงไม่ระบุช่ือสถำนท่ี หรือบรรยำยถึงลกัษณะของสถำนท่ี ท่ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดข้ึน แมปั้ญหำท่ี
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บทที ่1 

“สวสัดีค่ะ หวงัวำ่คุณคงจะไดรั้บควำมสะดวกสบำยทุกอยำ่งนะคะ” พนกังำนสำวชำวเอฟริกนั
บนเคร่ืองบิน ทกัทำยขำ้พเจำ้ใบหนำ้ท่ียิม้แยม้ ขณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงักำ้วผำ่นประตูเคร่ืองบินลงไปทำง
บนัได 

“ขอบคุณครับ” ขำ้พเจำ้ตอบ แลว้กำ้วลงอยำ่งชำ้ ๆ พร้อมกบัส่ิงของพะรุงพะรังหลำยอยำ่งท่ีน ำ
ติดตวัมำ ไอแดดอนัร้อนระอุปะทะขำ้พเจำ้ ท ำใหร้้อนผำ่วไปทั้งตวั ขำ้พเจำ้เดินปะปนกบัผูโ้ดยสำรอ่ืน ๆ 
ไปยงัตึกของท่ำอำกำศยำน 

เม่ือมำถึงคร่ึงทำง ขำ้พเจำ้สังเกตเห็นสตรีคนหน่ึง ในชุดพนกังำนสำยกำรบิน ยนืคอยอยู ่ เธอ
จอ้งดูผูโ้ดยสำรทุกคนท่ีเดินผำ่นไปดว้ยควำมระมดัระวงั เหมือนกบัจะคน้หำใครสักคนหน่ึง ทนัใดนั้น 
เธอเดินร่ีตรงมำยงัขำ้พเจำ้ พลำงเรียกช่ือขำ้พเจำ้ 

“คุณรู้จกัผมไดอ้ยำ่งไรครับ?” ขำ้พเจำ้ถำม 
“หนูเห็นรูปถ่ำยของท่ำนท่ีปกหลงัหนงัสือเล่มหน่ึงของท่ำน หนูช่ือมีเรียม เคยเขียนจดหมำยให้

ท่ำนคร้ังหน่ึงค่ะ” 
มีเรียม.........ขำ้พเจำ้พยำยำมทบทวนควำมจ ำ 
“แลว้ผมไดต้อบคุณหรือเปล่ำครับ?” 
“ตอบค่ะ ท่ำนบอกวำ่ กำรถอนหมั้น ยอ่มดีกวำ่กำรหยำ่ร้ำง” 
ขำ้พเจำ้นึกถึงจดหมำยของเธอ แลว้พดูกบัเธออยำ่งยิม้ ๆ “คุณเขียนมำวำ่ คุณเกรงวำ่ ควำมรู้สึก

ของคุณท่ีมีต่อคู่หมั้นของคุณนั้น อำจท ำใหคุ้ณเกิดควำมไม่แน่ใจวำ่จะแต่งงำนกบัเขำดีหรือไม่” 
“ใช่แลว้ค่ะ และท่ำนบอกวำ่ หนูควรท ำตำมควำมรู้สึกของหนู เพรำะผูห้ญิงมกัจะไวต่อ

ควำมรู้สึกมำกกวำ่ผูช้ำย” 
ขำ้พเจำ้เร่ิมจ ำเร่ืองรำวทั้งหมดของเธอได ้ เธออำยมุำกกวำ่คู่หมั้นของเธอหน่ึงปี มีกำรศึกษำสูง

กวำ่ส่ีปี และยงัมีเงินเดือนสูงกวำ่เขำดว้ย น่ีเป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้ธอกงัวลใจ 
“แต่ท่ำนค่ะ หนูลืมเขำไม่ไดค้่ะ เขำรักหนู และหนูก็รักเขำดว้ย บำงคร้ัง หนูไม่เขำ้ใจควำมรู้สึก

ของตวัเองเลยค่ะ” 
“เอำละครับ มีเรียม ผมพอจะเขำ้ใจควำมรู้สึกของคุณ แต่เรำยนืคุยท่ีน่ีนำนไม่ได ้เรำไปคุยกนัต่อ

ในขณะท่ีผมรอตรวจหนงัสือเดินทำงดีไหมครับ” 
เธอช่วยห้ิวกระเป๋ำใหข้ำ้พเจำ้ใบหน่ึง แลว้เรำก็ตรงไปยงัตึกท ำกำรของท่ำอำกำศยำน 
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“ขออภยันะคะ ท่ีหนูรบกวนท่ำนในเวลำน้ี ศิษยำภิบำลของเรำบอกวำ่ ท่ำนจะอยูท่ี่น่ีเพียงส่ีวนั
เท่ำนั้น หนูเลยตดัสินใจมำคอยพบท่ำนก่อนคนอ่ืน ๆ หนูท ำงำนกบัสำยกำรบินค่ะ จึงออกมำพบท่ำน
ขำ้งนอกน้ีได”้ 

“คุณเป็นสมำชิกของคริสตจกัรของอำจำรยด์ำนิเอลดว้ยหรือครับ?” 
“ใช่ค่ะ อำจำรยม์ำรับท่ำนดว้ย อำจำรยร์ออยูท่ี่หอ้งรับแขกค่ะ” 
ขณะท่ีเขำ้แถวผำ่นด่ำนตรวจหนงัสือเดินทำง ขำ้พเจำ้สังเกตเห็นวำ่ มีเรียมร้อนใจอยำกจะคุยกบั

ขำ้พเจำ้ต่อไปเก่ียวกบัปัญหำของเธอ ขำ้พเจำ้จึงถำมเธอวำ่  
“มีเรียม ท ำไมคุณถึงไดห้มั้นกบัชำยหนุ่มคนนั้น ก่อนท่ีจะรู้จกัเขำดีพอ?” 
“ตำมประเพณีในเมืองของเรำ เรำจะคุยกบัผูช้ำย หรือไปเท่ียวกบัผูช้ำยตำมล ำพงัไม่ไดค้่ะ 

จนกวำ่จะไดห้มั้นกนัก่อนในหนงัสือของท่ำน ท่ำนแนะน ำวำ่เรำไม่ควรจะหมั้นกนั จนกวำ่เรำจะรู้จกักนั
อยำ่งดีเพียงพอเสียก่อน แต่เรำจะรู้จกักนัดีไดก้็ต่อเม่ือเรำหมั้นกนัแลว้ค่ะ” 

ถึงคิวท่ีจะตรวจหนงัสือเดินทำงของขำ้พเจำ้พอดี 
“คุณเป็นนกัท่องเท่ียวหรือครับ?” เจำ้หนำ้ท่ีถำม 
“ผมมำแสดงปำฐกถำท่ีคริสตจกัรแห่งหน่ึงในเมืองน้ีครับ” 
“ปำฐกถำเร่ืองอะไร” 
“เร่ืองกำรสมรส” 
เขำช ำเลืองดูขำ้พเจำ้แวบหน่ึง แลว้ประทบัหนงัสือเดินทำงโดยไม่ถำมอะไรอีก 
มีเรียมและขำ้พเจำ้เดินไปคอยรับกระเป๋ำเดินทำง แลว้เธอกล่ำวต่อไป 
“ถำ้ดิฉนัเลิกกบัเขำ เขำบอกวำ่ เขำจะฆ่ำตวัตำยค่ะ” 
“ฆ่ำตวัตำยเชียวรึ... คุณคิดวำ่เขำพดูจริงหรือครับ?” 
“ดิฉนัก็ไม่ทรำบค่ะ แต่คิดวำ่เขำคงพดูจริง” 
“ถำ้ผมไดคุ้ยกบัเขำ ก็คงจะดี” 
“วเิศษเลยค่ะ คืนน้ีเขำจะไปท่ีโบสถด์ว้ยค่ะ” 
“ถำ้อยำ่งนั้น หลงัจำกเลิกประชุมแลว้ คุณจะตอ้งแนะน ำเขำใหผ้มรู้จกั” 
“ขอบพระคุณมำกค่ะ” เธอพดูดว้ยควำมโล่งอก น ้ำเสียงและสีหนำ้ของเธอ ท ำใหข้ำ้พเจำ้เดำได้

วำ่ เธอปรำรถนำจะใหคู้่หมั้นของเธอคุยกบัขำ้พเจำ้มำก 
ในท่ีสุด ขำ้พเจำ้ก็ไดรั้บกระเป๋ำใบใหญ่ มีเรียมพดูกบัพนกังำนศุลกำกรดว้ยภำษำพื้นเมืองสอง

สำมค ำ พนกังำนศุลกำกรก็โบกมือใหเ้รำผำ่นได ้
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เม่ือเรำออกมำยงัหอ้งรับแขก อำจำรยด์ำนิเอลตรงร่ีเขำ้มำหำขำ้พเจำ้ จบัแขนทั้งสองขำ้งของ
ขำ้พเจำ้ไวแ้น่น ตำมธรรมเนียมกำรทกัทำยของชำวเอฟริกนั และกอดขำ้พเจำ้ 

“ยนิดีมำกท่ีท่ำนอำจำรยม์ำท่ีน่ี” เขำกล่ำวตอ้นรับ พลำงแนะน ำใหข้ำ้พเจำ้รู้จกักบัภรรยำของเขำ
ช่ือ เอสเตอร์ ท่ียนือยูข่ำ้งหลงั เอสเตอร์ เป็นหญิงวยักลำงคน อำยปุระมำณ 30 กวำ่ปี รูปร่ำงสูงโปร่ง 
ลกัษณะท่ำทำงเป็นคนฉลำด มีไหวพริบเธออุม้เด็กทำรกมำดว้ยคนหน่ึง อีกมือหน่ึงเธอจูงเด็กชำยอำยุ
ประมำณสำมขวบ 

“ยนิดีตอ้นรับค่ะ” เธอกล่ำวอยำ่งเหนียมอำย 
“พวกเรำเฝ้ำดูอำจำรย ์ ตั้งแต่อำจำรยล์งจำกเคร่ืองบิน อำจำรยม์ำถึงเพียงหน่ึงนำทีเท่ำนั้น ก็เร่ิม

งำนของอำจำรยแ์ลว้ อำจำรยรู้์จกัมีเรียมมำก่อนหรือครับ?” อำจำรยด์ำนิเอลถำม 
“เปล่ำครับ แต่เรำติดต่อกนัทำงจดหมำย เธอเห็นรูปภำพของผมในปกหลงัของหนงัสือท่ีผมแต่ง 

ก็จ  ำผมได”้ 
มีเรียมรู้สึกขวยเขินเล็กนอ้ย เธอขอตวัไปท ำงำนของเธอ และสัญญำวำ่จะไปโบสถใ์นคืนน้ี 
จำกสนำมบิน อำจำรยด์ำนิเอลขบัรถโวลค์สะวำเก็นพำขำ้พเจำ้และครอบครัวของเขำไปยงัท่ีพกั 

พวกเรำนัง่มำอยำ่งเงียบ ๆ ครู่หน่ึง แลว้ขำ้พเจำ้ก็ระบำยควำมรู้สึกออกมำ 
“อำจำรยด์ำนิเอล ผมรู้สึกประหม่ำเม่ือนึกถึงกำรแสดงปำฐกถำคืนน้ี เพรำะรู้สึกเหมือนกบัวำ่

ไม่ไดเ้ตรียมตวัเลย ผมอยำกจะรู้ถึงภูมิหลงัของผูฟั้งบำ้งเล็กนอ้ย ก่อนท่ีผมจะแสดงปำฐกถำ” 
“อำจำรยมี์เวลำอยูท่ี่น่ีเพียงส่ีวนั เรำจ ำเป็นจะตอ้งเร่ิมคืนน้ี น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีอำจำรยม์ำยงัประเทศ

ของเรำหรือครับ” 
“ครับ ผมเคยไปประเทศอ่ืน ๆ ในอำฟริกำ แต่ไม่เคยมำประเทศของคุณเลย ผมพอจะรู้จกั

ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกคุณบำ้ง แต่ไม่รู้ถึงปัญหำอยำ่งเฉพำะเจำะจงของพวกคุณ” 
“กำรไม่รู้ถึงปัญหำของพวกเรำเลย อำจเป็นประโยชน์ก็ได”้ เขำพดูพร้อมกบัขยบิตำ เชิงหยอก 

“พวกเยำวชนกระหำยท่ีจะฟังค ำบรรยำยของอำจำรยม์ำก” 
“แลว้พวกผูใ้หญ่ละครับ” 
“พวกผูใ้หญ่ต่อตำ้นเล็กนอ้ย พวกเขำรู้สึกวำ่เรำไม่ควรพูดเร่ืองกำรสมรสในโบสถ ์ โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่เร่ืองเพศศึกษำเป็นส่ิงท่ีตอ้งหำ้มเอำทีเดียว ผมคิดวำ่น่ีเป็นธรรมเนียมทัว่ไปในอำฟริกำ แลว้ใน
อเมริกำและยโุรปละครับ เป็นอยำ่งไรบำ้ง” 

“ก็เหมือนกนันัน่แหละ พวกคริสเตียนรู้สึกกระดำกอำยมำกเม่ือพดูถึงเร่ืองเพศ พวกท่ีพดูถึง
เร่ืองน้ีบ่อย ๆ มกัจะเป็นพวกท่ีไม่ใช่คริสเตียน” 
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“ดว้ยเหตุน้ี ในกำรบรรยำยคร้ังแรก อำจำรยค์วรระมดัระวงั โปรดอยำ่พดูเก่ียวกบัเร่ืองเพศให้
มำกนกั และพยำยำมพดูใหฟั้งง่ำยท่ีสุดเท่ำท่ีจะง่ำยได”้ 

“ผมจะพยำยำมครับ” 
เวลำนั้น รถของเรำวิง่เขำ้สู่ในกลำงเมือง นอกจำกคนท่ีเดินผำ่นไปมำแลว้ ส่ิงอ่ืน ๆ ดูไม่

แตกต่ำงจำกเมืองใหญ่ ๆ ในอเมริกำและยโุรป 
“ควำมจริง เรำอยำกจะใหอ้ำจำรยพ์กัในบำ้นของเรำ” อำจำรยด์ำนิเอลอธิบำย “แต่ในท่ีสุด เรำ

ตดัสินใจวำ่ ใหอ้ำจำรยพ์กัท่ีโรงแรมดีกวำ่ ท่ีบำ้นของเรำค่อนขำ้งจะหนวกหู เพรำะมีคนมำหำบ่อย ๆ 
และอำจสะดวกส ำหรับคนท่ีอยำกจะคุยกบัอำจำรย ์แต่ไม่กลำ้มำยงับำ้นของเรำ” 

“ผมยนิดีท่ีจะพกักบัคุณ” ขำ้พเจำ้ตอบ “แต่เขำ้ใจควำมปรำรถนำดีของคุณเช่นกนั” 
เรำหยดุท่ีหนำ้โรงแรม อำจำรยด์ำนิเอลพำขำ้พเจำ้เขำ้ไปขำ้งใน เม่ือลงทะเบียนแลว้ เขำตำม

ขำ้พเจำ้ไปยงัหอ้งพกัซ่ึงเป็นหอ้งพกัเด่ียว สะอำดเรียบร้อย มีเคร่ืองใชค้รบครันรวมทั้งโทรศพัทด์ว้ย ถดั
จำกหนำ้ต่ำงออกไป เป็นห้องรับแขกบรรยำกำศในห้องเหมำะสมท่ีจะเป็นสถำนท่ีพดูคุยกบัคนท่ีมำขอ
ค ำปรึกษำ 

“ขออภยัดว้ยนะครับ ผมมำรับอำจำรยไ์ปยงัท่ีประชุมไม่ได”้ อำจำรยด์ำนิเอลพดู “แต่ผมจะส่ง
สมำชิกของเรำคนหน่ึงมำรับอำจำรยไ์ปท่ีโบสถ์”  

“ถำ้คุณอยูอี่กสักครู่ก็จะดี อำจำรยด์ำนิเอล เพื่อจะไดใ้หค้  ำแนะน ำแก่ผมวำ่ คืนน้ีผมควรจะพดู
อะไรบำ้ง” 

อำจำรยด์ำนิเอลหลบตำหยดุคิดอยูค่รู่หน่ึง แลว้จอ้งหนำ้ขำ้พเจำ้พร้อมกบัพดูวำ่ “พระเจำ้จะ
ประทำนเร่ืองท่ีอำจำรยค์วรจะพดูให ้ ขอให้อำจำรยพ์ดูเร่ืองท่ีพระเจำ้ประทำนให้เถอะครับ” แลว้เขำก็
จำกไป 

เขำเป็นท่ีปรึกษำท่ีดีมำก ขำ้พเจำ้ร ำพึงในใจ ขำ้พเจำ้หวงัวำ่จะสำมำรถช่วยคนของเขำเหมือนกบั
ท่ีเขำไดช่้วยขำ้พเจำ้ในเวลำน้ี 

ขำ้พเจำ้อำบน ้ำ เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวั แลว้เอำสมุดบนัทึกค ำบรรยำยเร่ืองแรกซ่ึงขำ้พเจำ้ตั้งใจจะ
พดูออกจำกกระเป๋ำวำงไวบ้นโตะ๊ 

ขำ้พเจำ้อ่ำนบรรยำยเหล่ำนั้น รู้สึกวำ่มนัจืดชืดอยำ่งบอกไม่ถูก 
ทนัใดนั้น กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน เป็นเสียงเรียกจำกพนกังำนคุมสำยโทรศพัทป์ระจ ำโรงแรม “รอ

สักครู่นะคะ มีคนอยำกคุยกบัท่ำน” แลว้เสียงของสตรีคนหน่ึงก็ดงัมำตำมสำย 
“ดิฉนัอ่ำนจำกหนงัสือพิมพว์ำ่คืนน้ีท่ำนจะพดูเก่ียวกบัเร่ืองกำรสมรสใช่ไหมค่ะ?” 
“ใช่ครับ” 
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“ขอถำมหน่อยนะคะ เป็นกำรผดิไหมค่ะท่ีจะเลิกกบัสำมี?” 
โอโฮ ช่ำงเป็นค ำถำมเชย ๆ อะไรเช่นน้ี ขำ้พเจำ้คิดอยูใ่นใจ แลว้ถำมเธอวำ่ “ท ำไมคุณคิดจะเลิก

กบัเขำเสียล่ะ?” 
“ก็เขำไม่ยอมแต่งงำนกบัดิฉนัน่ีคะ” 
“ไหนคุณบอกวำ่เขำเป็นสำมี?” 
“เรำอยูด่ว้ยกนัค่ะ เขำบอกดิฉนัวำ่ เม่ือเธอยูก่บัฉนั ก็เหมือนกบัฉนัไดแ้ต่งงำนกบัเธอนัน่แหละ 

แต่เขำไม่ไดแ้ต่งงำนกบัดิฉนัค่ะ เขำสัญญำบ่อย ๆ วำ่จะจดัพิธีสมรส แต่แลว้เขำก็ผดัผอ่นเร่ือยไป จึง
เท่ำกบัวำ่ดิฉนัแต่งงำนแลว้ และยงัไม่ไดแ้ต่ง ดิฉนัสับสนจริง ๆ ค่ะ อะไรท ำใหก้ำรสมรสเป็นกำรสมรส
อยำ่งแทจ้ริงละคะ” 

“คุณอยูด่ว้ยกนันำนเท่ำไรแลว้?” 
“ปีกวำ่แลว้ค่ะ” 
“มีบุตรหรือเปล่ำครับ?” 
“เปล่ำค่ะ เขำไม่อยำกจะมีบุตร” 
ขำ้พเจำ้มองเห็นปัญหำสำรพดัอยำ่งของเธอ 
“เขำดีต่อดิฉนัมำกค่ะ” เสียงตำมสำยโทรศพัทด์งัต่อไป “เขำส่งเสียใหดิ้ฉนัไดร้ ่ ำเรียน ส่งดิฉนั

ไปโรงเรียนทุกเชำ้ และรับดิฉนักลบัทุกเยน็” 
“ส่งคุณไปโรงเรียนหรือครับ? คุณอำยเุท่ำไรแลว้?” 
“ยีสิ่บสองค่ะ คุณพอ่คุณแม่ของดิฉนัไม่สำมำรถส่งดิฉนัใหไ้ดรั้บกำรศึกษำสูง ๆ ได ้ ดิฉนัค่อย

ตำมทนัเพื่อนฝงูบำ้ง ก็ตอนน้ีเองแหละค่ะ” 
“คุณพอ่คุณแม่ของคุณอยูท่ี่ไหน?” 
“อยูบ่ำ้นนอกค่ะ ไกลจำกท่ีน่ีหลำยร้อยกิโลเมตรค่ะ” 
“คุณกลบัไปหำคุณพอ่คุณแม่ของคุณก่อน แลว้บอกสำมีของคุณวำ่ คุณจะยอมกลบัมำก็ต่อเม่ือ

เขำจดัพิธีสมรสใหไ้ดไ้หมครับ” 
“เป็นไปไม่ไดค้่ะ คุณพอ่คุณแม่ไล่ดิฉนัออกจำกบำ้น เม่ือดิฉนัเร่ิมอยูกิ่นกบัเขำ ท่ำนไม่ชอบเขำ

ค่ะ” 
“ท ำไมครับ” 
“เขำเป็นชำวยุโรปค่ะ” 
ขำ้พเจำ้เห็นกระจ่ำงแจง้หลำยอยำ่ง ชำยคนนั้นจะตอ้งเป็นคนมีเงิน เขำไม่อยำกไดบุ้ตร ตอ้งกำร

เธอเพียงเพื่อบ ำบดัควำมใคร่ของเขำเท่ำนั้น 
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“ถำ้เช่นนั้น คุณก็ตกอยูใ่นฐำนะล ำบำกมำก คุณมำพบผมท่ีน่ีไดไ้หมครับ” 
“ไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำดค่ะ เขำไม่ยอมแน่ เขำไม่เคยอนุญำตใหดิ้ฉนัไปไหนตำมล ำพงั” 
“พำเขำมำดว้ยซิครับ” 
เธอหวัเรำะ “ไม่มีทำงค่ะ เขำจะไม่ไปแน่” 
“คุณมำฟังค ำบรรยำยของผมคืนน้ีไดไ้หมครับ?” 
“ดิฉนัตอ้งไปโรงเรียนค่ะ และอีกประกำรหน่ึง เขำยงัไม่อยำกใหดิ้ฉนัไปโบสถ”์ 
“แลว้คุณใชเ้วลำในวนัเสำร์ และวนัอำทิตยท์  ำอะไรละครับ?” 
“อยูบ่ำ้นค่ะ เม่ือเขำออกไปขำ้งนอก เขำใส่กุญแจขงัดิฉนัไวใ้นบำ้น” 
“เขำไปไหนครับ” 
“ก็ไม่รู้เหมือนกนัค่ะ เขำไม่เคยบอกดิฉนัเลย” 
ขำ้พเจำ้พดูไม่ออก แลว้เสียงของเธอก็ดงัข้ึนอีก 
“ดิฉนัจะท ำอยำ่งไรดีละคะ?” 
เป็นค ำถำมท่ีใคร ๆ ชอบถำมกนั “ผมก็ไม่รู้เหมือนกนัครับ” ขำ้พเจำ้ตอบ “ไม่รู้จริง ๆ” 
“อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ท่ำนจะอธิษฐำนดว้ยกนักบัดิฉนัไดไ้หมคะ” 
“อธิษฐำนหรือครับ...คุณเป็นคริสเตียนหรือครับ” 
ขำ้พเจำ้รู้สึกเคืองตวัเอง ท่ีค  ำถำมเช่นนั้นหลุดออกจำกปำกไปได ้ เธอจะเป็นคริสเตียนหรือไม่

นั้น ไม่น่ำจะเป็นปัญหำในขณะน้ีเลย เสียงตอบดงัข้ึน 
“เปล่ำค่ะ คุณพอ่คุณแม่ของดิฉนัเป็นมุสลิม แต่ดิฉนัเคยเรียนในโรงเรียนคริสเตียน ตอนนั้นท่ี

หมู่บำ้นของดิฉนัมีเฉพำะโรงเรียนคริสเตียนเท่ำนั้น” 
ขำ้พเจำ้ตอ้งยอมรับวำ่ ขำ้พเจำ้ไม่เคยอธิษฐำนกบัผูใ้ดทำงโทรศพัท ์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบัคนท่ี

ขำ้พเจำ้ไม่เคยเห็นมำก่อน แต่ขำ้พเจำ้นึกข้ึนไดว้ำ่ จะแปลกอะไร ขำ้พเจำ้จะเห็นเธอหรือรู้จกัเธอหรือไม่
ก็ตำม พระเจำ้ทรงเห็นและทรงรู้จกัเธอเช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงเห็น และทรงรู้จกัขำ้พเจำ้ ถำ้เรำพบ
กนัท่ีน่ีไม่ได ้ท ำไมไม่พบกนัจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 

ขำ้พเจำ้จึงอธิษฐำนวำ่ ขำ้พเจำ้ไม่รู้จะแกไ้ขปัญหำของเธอไดอ้ยำ่งไร ขำ้พเจำ้ทูลขอพระเจำ้ให้
โปรดส ำแดงทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่เรำ เม่ือขำ้พเจำ้กล่ำวค ำวำ่ “อำเมน” เธอวำงหูโทรศพัทท์นัที 

ควำมเงียบสงดัในหอ้ง ครอบคลุมขำ้พเจำ้อยูช่ัว่ขณะหน่ึง ขำ้พเจำ้จอ้งดูบนัทึกค ำบรรยำยของ
ขำ้พเจำ้ และรู้สึกหนกัใจมำก รำวกบัวำ่ค ำบรรยำยเหล่ำน้ี ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติจริงท่ีเป็นอยูเ่ลย 

แลว้ขำ้พเจำ้นึกข้ึนไดว้ำ่ ขำ้พเจำ้ลืมถำมช่ือและหมำยเลขโทรศพัทข์องสตรีผูน้ั้น ไม่น่ำจะมีกำร
ผดิพลำดเช่นน้ีเกิดข้ึนหมดหนทำงท่ีจะติดต่อกบัเธอ เธอจะโทรศพัทม์ำอีกหรือเปล่ำก็ไม่รู้ 
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กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึนอีก ขำ้พเจำ้รีบควำ้โทรศพัทข้ึ์นมำภำวนำวำ่ขอให้เป็นเธอ แต่ก็เป็นเสียงของ
พนกังำนคุมสำยโทรศพัท์ 

“มีสุภำพบุรุษผูห้น่ึง ก ำลงัคอยท่ำนท่ีหอ้งรับแขกค่ะ” 
“กรุณำบอกเขำวำ่ ผมก ำลงัจะลงไป” 
ขำ้พเจำ้สอดบนัทึกค ำบรรยำยลงในกระเป๋ำเอกสำร แลว้ลงไปพบเขำ เขำเป็นชำยหนุ่มวยั

กลำงคน อำยปุระมำณสำมสิบกวำ่ปี ท่ำทำงภูมิฐำน สวมชุดท่ีตดัอยำ่งปรำณีตบรรจง เขำแนะน ำตวัวำ่ช่ือ 
มอริซ มำรับขำ้พเจำ้ไปโบสถ ์ขำ้พเจำ้เดินตำมเขำไปยงัรถ 

“คุณแต่งงำนแลว้หรือยงัครับ?” ขำ้พเจำ้เร่ิมค ำสนทนำ 
“ยงัครับ” 
“คุณอำยเุท่ำไรแลว้?” 
“สำมสิบส่ีครับ” 
อำยสุำมสิบส่ีปีแลว้ แต่ยงัไม่แต่งงำน เน่ืองจำกสำเหตุอนัใดหรือ ขำ้พเจำ้นึก แลว้มอริซพดู

ต่อไป “ผมสูญเสียคุณพอ่ตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก จึงตอ้งรับผิดชอบเล้ียงดูคุณแม่ ตอนแรกผมตอ้งกำรเพียงแต่
เรียนใหจ้บก่อน แลว้หำงำนดี ๆ ท ำ ขณะน้ีผมเป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยธุรกิจของบริษทัก่อสร้ำงแห่งหน่ึง และ
ผมคิดวำ่ กำรหำผูห้ญิงท่ีเรำจะแต่งงำนดว้ยนั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ำยนกั” 

“อะไรท ำใหม้นัยำกอยำ่งนั้นละครับ?” 
“กำรท ำควำมรู้จกักนัครับ ผมไม่รู้วำ่จะพบกบัผูห้ญิงไดท่ี้ไหน” 
“คุณชอบใครบำ้งหรือเปล่ำ?” 
“ชอบอยูค่นหน่ึงครับ” 
“เธอวำ่อยำ่งไรละเก่ียวกบักำรแต่งงำน?” 
“ผมไม่ทรำบครับ ยงัไม่ไดคุ้ยกบัเธอเลย” 
“ท ำไมละครับ?” 
“เรำมีโอกำสคุยกนัเฉพำะบนรถเมลเ์ท่ำนั้น ผมรู้วำ่เม่ือเธอไปโรงเรียนตอนเชำ้ เธอจะข้ึนรถเมล์

คนัไหน ผมก็จะข้ึนรถคนัเดียวกนักบัเธอ และไดคุ้ยกนัแค่ช่วงสองป้ำยรถเมลเ์ท่ำนั้น” 
“เธออำยเุท่ำไรแลว้?” 
“ผมไม่ทรำบครับ คงไม่มำกวำ่สิบหกปีกระมงัครับ” 
ขำ้พเจำ้สะอึก เป็นไปไดห้รือน่ี เขำเป็นชำยรูปหล่อภูมิฐำน รับผิดชอบงำนท่ีมีหนำ้ตำ แต่วิง่ไล่

ตำมเด็กนกัเรียนวยัรุ่นบนรถเมล ์
“ท ำไมคุณเลือกผูห้ญิงอำยอุ่อนอยำ่งนั้นละครับ” 
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“พวกท่ีอำยมุำกหน่อย ถำ้ไม่เสียคน ก็มกัจะแต่งงำนกนัหมดแลว้ ท่ำนคิดวำ่ผมท ำผดิหรือครับ” 
“ก็ไม่เชิงครับ แต่คุณตอ้งคิดนะครับ วำ่เม่ือคุณอำยหุกสิบ เธออำยส่ีุสิบสองเท่ำนั้น” 
“บำงทีผมควรจะนึกถึงเร่ืองน้ี” 
พอพน้เขตตวัเมือง รถของมอริซก็วิง่ไปตำมถนนขรุขระทั้งสองฟำกทำงแน่นขนดัไปดว้ย

กระท่อมเล็ก ๆ สร้ำงดว้ยโคลนหลงัคำมุงจำก คงจะมีคนจ ำนวนหลำยพนัคนอำศยัอยูใ่นบริเวณน้ี เรำขบั
มำอยำ่งเงียบ ๆ ครู่หน่ึง ก็มำถึงทำงดีอีก จนกระทัง่ถึงโบสถ ์

เม่ือเรำเขำ้ไปในโบสถ ์ ท่ีประชุมเร่ิมร้องเพลงแลว้ มีคนมำร่วมประชุมคบัคัง่ พวกผูช้ำยนัง่
ทำงดำ้นซำ้ย ส่วนพวกผูห้ญิงนัง่ทำงดำ้นขวำ อำจำรยด์ำนิเอลนัง่อยูแ่ถวแรกสุด และบุย้ใบใ้หข้ำ้พเจำ้มำ
นัง่ขำ้ง ๆ เขำ ระหวำ่งท่ีร้องเพลงขอ้สุดทำ้ย อำจำรยด์ำนิเอลปิดหนงัสือเพลง และบอกใหข้ำ้พเจำ้เดินไป
ยงัธรรมำสน์ เขำเดินตำมมำและหยดุยนืขำ้ง ๆ ขำ้พเจำ้ พร้อมท่ีจะเป็นล่ำมแปล 

ขณะท่ียงัร้องเพลงบรรทดัสุดทำ้ย ขำ้พเจำ้มีโอกำสมองดูผูท่ี้เขำ้ฟังค ำบรรยำยอยำ่งเตม็ตำ มีพวก
ผูใ้หญ่จ ำนวนไม่นอ้ยนัง่เกำ้อ้ีสองสำมแถวขำ้งหนำ้ ผูฟั้งส่วนใหญ่เป็นเยำวชน นัง่เบียดเสียดยดัเยยีดอยู่
ดำ้นหลงั ไม่มีใครมองมำยงัทำงเรำ 

ขำ้พเจำ้กระซิบใหด้ำนิเอล รู้ขอ้พระธรรมท่ีขำ้พเจำ้จะอ่ำน เขำเปิดพระคมัภีร์ของเขำ ขำ้พเจำ้
เปิดพระคมัภีร์ของขำ้พเจำ้ แลว้ขำ้พเจำ้ก็เร่ิมแสดงปำฐกถำ 
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บทที ่2 

“ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีขอ้พระธรรม ธรรมดำขอ้หน่ึง แต่มีควำมหมำยชดัเจนและลึกซ้ึง
มำก หำกเรำเปิดใจรับฟังพระธรรมน้ี เรำจะรู้สึกทนัทีวำ่ พระเจำ้เป็นผูต้รัสกบัเรำโดยตรง เพื่อจะช่วยเรำ 
แนะแนวทำงแก่เรำ และหนุนใจเรำ” 

“ขอ้พระธรรมขอ้น้ี เป็นขอ้พระธรรมท่ีเก่ียวกบักำรสมรสเพียงขอ้เดียวท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่ำวซ ้ ำถึงส่ีคร้ัง คร้ังแรกใชเ้ป็นกำรสรุปกำรทรงสร้ำงของพระเจำ้ในพระธรรมปฐมกำลบทท่ี 2 ต่อมำ
พระเยซูคริสตท์รงอำ้งถึงขอ้ควำมน้ี ในพระธรรมมทัธิว 19:5 และมำระโก 10:7 คร้ังสุดทำ้ยอคัรสำวก
เปำโลใชข้อ้ควำมน้ีในพระธรรมเอเฟซสั 5:31 โดยเล็งถึงพระเยซูคริสตแ์ละคริสตจกัร” 

“ขอ้ควำมน้ีเขียนข้ึนในสมยัท่ีมีอะไรหลำยอยำ่งคลำ้ยคลึงกบัสมยัของเรำ กล่ำวคือ เขียนข้ึนใน
สมยัท่ีสังคมก ำลงัเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว” 

“ในสมยันั้น กำรคมนำคมสะดวก มีกำรผสมผสำนกนัระหวำ่งวฒันธรรมของประเทศต่ำง ๆ 
ควำมคิดใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อจิตใจของประชำชน ไม่มีใครอยำกยดึถือประเพณีและธรรมเนียมเก่ำ ๆ อีก 
ส่ิงท่ีเคยปฏิบติักนัมำเป็นเวลำชำ้นำน กลบักลำยเป็นส่ิงลำ้สมยัในชัว่พริบตำเดียว ขอ้หำ้มต่ำง ๆ ก็ไร้
ควำมหมำยเป็นสมยัท่ีคนรู้สึกสับสนต่อมำตรฐำนทำงดำ้นศีลธรรม ทุกอยำ่งก ำลงัเปล่ียนจำกหนำ้มือ
เป็นหลงัมือเหมือนในปัจจุบนัน้ี ฉะนั้นขำ้พเจำ้จึงเช่ือวำ่ ขอ้พระธรรมท่ีกล่ำวถึงน้ี จะใหแ้นวทำงท่ีเป็น
ประโยชน์มำกท่ีสุดแก่เรำ ขำ้พเจำ้อยำกจะอ่ำนขอ้ควำมน้ีใหท้่ำนฟัง จำกพระธรรมปฐมกำล 2:24” 

“เพรำะเหตุนั้น ผูช้ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็น
เน้ือเดียวกนั” 

“ขอ้พระธรรมน้ีแบ่งไดเ้ป็นสำมตอน กล่ำวถึงส่ิงสำมประกำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรสมรส คือ
กำรจำกกำรผกูพนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั เรำจะศึกษำทีละอยำ่ง” 

การจาก 

“กำรสมรสจะเกิดข้ึนไม่ได ้หำกไม่มีกำรจำก และตอ้งเป็นกำรจำกท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชน และ
ถูกตอ้งตำมกฏหมำยจึงจะท ำใหก้ำรสมรสเป็นกำรสมรสท่ีสมบูรณ์แบบ” 

“ในสมยัก่อน เม่ือเจำ้สำวจำกหมู่บำ้นของเธอไปยงัหมู่บำ้นของเจำ้บ่ำว จะมีกำรแห่แหนเป็น
ขบวนใหญ่ไปตำมทอ้งถนน” 

“ท่ีอำฟริกำน้ี บำงคร้ังผูท่ี้อยูใ่นขบวนแห่เจำ้สำว จะเริงระบ ำไปตลอดทำงหลำยกิโลเมตร จำก
บำ้นของเจำ้สำวไปยงับำ้นของเจำ้บ่ำว กำรสมรสจึงไม่เป็นส่ิงล้ีลบัท่ีตอ้งแอบแฝง กำรแสดงออกของ 



13 

“กำรจำก” อยำ่งเปิดเผยน้ี ท ำใหส้ำธำรณชนรับรู้และยอมรับวำ่ เขำทั้งสองเป็นสำมีภรรยำกนัอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมกฏหมำยแลว้” 

“ในสมยัน้ี ในหลำยประเทศจะมีกำรจดทะเบียนสมรสอยำ่งเป็นทำงกำร และประกำศต่อ
สำธำรณชนในพิธีแต่งงำนโดยไม่มีกำรแห่เจำ้สำว พิธีต่ำง ๆ ท่ีแสดงออกทำงภำยนอก มิใช่เป็นส่ิงส ำคญั
ท่ีสุด ส่ิงส ำคญัอยูท่ี่วำ่ ไดมี้กำรจำกกนัอยำ่งเปิดเผยและถูกตอ้งตำมกฏหมำยแลว้” 

“เหตุฉะนั้น ผูช้ำยจึงจำกบิดำมำรดำ......กำรสมรสมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคนสองคนท่ีจะสมรสกนั
เท่ำนั้น แต่เก่ียวขอ้งกบับิดำมำรดำดว้ย เพรำะท่ำนทั้งสองตอ้งรับผดิชอบครอบครัวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชำคมและของรัฐ เรำจึงไม่ควรสมรสกนัอยำ่งลบั ๆ กำรสมรสท่ีสมบูรณ์จะตอ้งประกอบพิธีสมรส 
โดยเหตุน้ีคนส่วนใหญ่จึงมกัจดักำรเล้ียงท่ีออกหนำ้ออกตำ ในวนัฉลองมงคลสมรสดว้ย” 

“จำกบิดำมำรดำของตน ค ำน้ีอำจท ำใหบ้ำงคนรู้สึกสะเทือนใจ กำรจำกน้ีมิใช่เร่ืองสนุก ใน
ทอ้งถ่ินของขำ้พเจำ้ มกัจะมีคนหลัง่น ้ำตำในวนัแต่งงำน แต่ชีวติสมรสจะมีควำมรำบร่ืนและมีควำมสุข
ไม่ได ้หำกไม่มีกำรจำกอยำ่งแทจ้ริง กำรจำกกนัเป็น “มูลค่ำ” ท่ีเรำจะตอ้งยอมเสียเพื่อแลกมำซ่ึงควำมสุข
ควำมยนิดี เหมือนดงัเด็กทำรกท่ีเพิ่งคลอดใหม่ ๆ จะเจริญเติบโตไม่ได ้ หำกไม่ตดัสำยสะดือออก ใน
ท ำนองเดียวกนั ชีวติสมรสจะเจริญกำ้วหนำ้ไม่ได ้ หำกคู่สมรสไม่ยอมแยกจำกครอบครัวเดิมของตน
อยำ่งเด็ดขำด” 

“กำรจำกกนัเป็นส่ิงท่ียำก เพรำะเป็นกำรยำกส ำหรับบุตรท่ีจะจำกบิดำมำรดำ และเป็นกำรยำก
ส ำหรับบิดำมำรดำท่ีจะใหบุ้ตรของตนจำกไป” 

“เรำพอจะเปรียบผูท่ี้เป็นบิดำมำรดำ เหมือนแม่ไก่ท่ีฟักไข่เป็ด เม่ือไข่เป็ดถูกฟักออกเป็นลูกเป็ด 
เม่ือลูกเป็ดโตข้ึน ลูกเป็ดก็เดินไปท่ีสระน ้ำ แลว้วำ่ยน ้ำจำกไป แต่แม่ไก่ไม่สำมำรถวำ่ยน ้ำตำมลูกเป็ดไป
ได ้ไดแ้ต่ยนืร้องกระตำ๊ก ๆ อยูบ่นฝ่ังอยำ่งเดียวดำย” 

เสียงหวัเรำะดงัข้ึน ส่วนใหญ่มำจำกพวกเยำวชน 
“ท่ำนจะแต่งงำนไม่ได ้ หำกไม่ยอมใหมี้กำรจำก” ขำ้พเจำ้ย  ้ำ “ชีวติสมรสจะประสบควำมยุง่

เหยงิ หำกคู่สมรสไม่มีโอกำสเร่ิมตน้สร้ำงครอบครัวของตนเอง โดยแยกจำกครอบครัวเดิมของตนอยำ่ง
เด็ดขำด เพรำะญำติพี่นอ้งท่ีใกลชิ้ด จะคอยยุง่และแทรกแซงกิจกำรภำยในครอบครัวเสมอ จนไม่
สำมำรถเป็นตวัของตวัเองได”้ 

ท่ีประชุมเงียบกริบ สีหนำ้ของพวกเขำบ่งบอกวำ่ไม่ชอบค ำสอนเช่นน้ี ควำมคิดเร่ืองกำรจำก จึง
เป็นดุจยำขมท่ีพวกเขำกลืนไดย้ำก ขำ้พเจำ้จึงอธิบำยต่อไป 
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“บำงทีพวกท่ำนบำงคนอำจกล่ำววำ่ ค  ำสอนเช่นน้ีขดัแยง้กบัประเพณีและธรรมเนียมของชำว
อำฟริกนั เรำไดรั้บกำรสั่งสอนใหรั้กบิดำมำรดำของเรำ โดยไม่ละทิ้งท่ำนเหล่ำนั้น เรำไม่เพียงแต่จะตอ้ง
เอำใจใส่ดูแลครอบครัว ฝ่ำยบิดำมำรดำของเรำเท่ำนั้น ยงัจะตอ้งเอำใจใส่ครอบครัวของญำติพี่นอ้งดว้ย” 

“น่ีเป็นประเพณีท่ีน่ำยกยอ่งมำก ซ่ึงเรำไม่ควรจะท ำลำยแต่กำรจำกมิไดห้มำยถึงกำรละทิ้งบิดำ
มำรดำ หรือละเลยหนำ้ท่ีในกำรเอำใจใส่ดูแลท่ำนเหล่ำนั้น ในทำงตรงกนัขำ้ม คู่สมรสจะสำมำรถช่วย
ครอบครัวเดิมของตนไดม้ำกยิง่ข้ึน หำกแยกออกจำกครอบครัวเดิม และสร้ำงครอบครัวของตนเอง กำร
จำกกนัยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยกระชบัควำมรัก ระหวำ่งบิดำมำรดำกบับุตร ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึนอีกดว้ย” 

“น่ีเป็นควำมคิดเก่ียวกบักำรสมรส ของชำวตะวนัตกหรือเปล่ำ เปล่ำเลย ขำ้พเจำ้มิไดม้ำท่ีน่ีเพื่อ
แนะน ำควำมคิดของชำวตะวนัตกใหแ้ก่ท่ำน แต่เสนอควำมคิดเก่ียวกบักำรสมรสตำมแบบอยำ่งในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ขอใหท้่ำนลองเทียบเคียงวฒันธรรมต่ำง ๆ กบัแนวควำมคิดน้ีดู” 

“ทุกคนมีปัญหำเก่ียวกบัเร่ือง “กำรจำก” หำกท่ำนถำมผูท่ี้ใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรสมรส
ชำวตะวนัตกวำ่ เขำใหค้  ำแนะน ำปรึกษำเก่ียวกบัปัญหำอะไรบ่อยท่ีสุด เขำคงจะตอบวำ่ “ปัญหำแม่ผวั
กบัลูกสะใภ”้ 

“ในอเมริกำและยโุรป แม่ผวัมกัจะคอยยุง่และแทรกแซงกิจกำรภำยในครอบครัว เธอไม่ยอม
เช่ือวำ่ลูกสะใภข้องเธอจะสำมำรถใหค้วำมเอำใจใส่อยำ่งดีท่ีสุดต่อบุตรได ้ เธอเป็นเจำ้ก้ีเจำ้กำรในเร่ือง
สำรพดัอยำ่ง แมแ้ต่เร่ืองซกัรีดและกำรปรุงอำหำร บำงคร้ังผูใ้หญ่ฝ่ำยสำมีใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือบงัคบั
ทำงออ้ม ใหคู้่สมรสอยูภ่ำยใตก้ำรปกครอง หรือให้อำศยัอยูใ่นบำ้นเดียวกนักบับิดำมำรดำของฝ่ำยสำมี” 

“ขำ้พเจำ้ไดย้นิวำ่ ในอำฟริกำ มำรดำของภรรยำเป็นผูท่ี้ก่อปัญหำวุน่วำยมำกกวำ่ เช่นเม่ือคู่
สมรสใหม่ทะเลำะกนัภรรยำมกัจะหนีไปหำมำรดำของเธอ โดยเหตุน้ีเพื่อนชำวอำฟริกนัของขำ้พเจำ้คน
หน่ึงจึงบอกวำ่ พระธรรมขอ้น้ี ควรจะหมำยควำมดว้ยวำ่ สตรีจะตอ้งจำกบิดำมำรดำของตนดว้ย แต่
ท ำไมสตรีชำวอำฟริกนัชอบหนีกลบัไปบำ้นบ่อย ๆ ทั้งน้ีเพรำะสตรีจำกครอบครัวของเธอไป แต่สำมี
ไม่ไดจ้ำก ในประเทศของท่ำน ผูช้ำยมกัจะอยูท่ี่บำ้นของเขำ หรือใกลก้บับำ้นของเขำและภรรยำของเขำ
จะตอ้งมำอยูร่่วมกบัเขำท่ีนัน่” 

“ผูเ้ขียนพระธรรมขอ้น้ี อำศยัอยูใ่นสังคมแบบเดียวกบัท่ีน่ี สตรีในสมยันั้นตอ้งจำกครอบครัว
ของเธอ แลว้กลำยเป็นสมำชิกคนหน่ึงในตระกลูของสำมี พวกเขำไม่เคยไดย้นิวำ่ผูช้ำยจะตอ้งจำก
ครอบครัวของเขำดว้ย ขอ้ควำมน้ีจะตอ้งบำดหูของผูฟั้งท่ีเป็นชำยในสมยันั้น เช่นเดียวกบัท่ีไดบ้ำดหูของ
ท่ำนวนัน้ี” 

“กำรจำกของผูช้ำยเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของสตรี ท ำใหส้ำมีและภรรยำอยูร่่วมกนัเยีย่งคู่ชีวติ 
ฉะนั้นทั้งสำมีและภรรยำจะตอ้งแยกตวัออกจำกครอบครัวเดิมของตน” 
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การผูกพนั 

“กำรจำกและกำรผกูพนั มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัอยำ่งใกลชิ้ด กำรจำกเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สำธำรณชนและกฏหมำย ส่วน “กำรผกูพนั” เก่ียวขอ้งกบัส่วนตวั ทั้งสองส่วนน้ีจะแยกออกจำกกนั
ไม่ได ้จะไม่สำมำรถผกูพนักนัไดอ้ยำ่งแทจ้ริง หำกท่ำนมิไดจ้ำก และท่ำนจะไม่สำมำรถจำกอยำ่งแทจ้ริง 
หำกท่ำนมิไดป้ลงใจผกูพนักนั” 

“ถำ้จะแปลค ำวำ่ “กำรผกูพนั” จำกภำษำฮีบรูตำมตวัอกัษร จะมีควำมหมำยวำ่ ท ำใหติ้ดหรือติด
ดว้ยแป้งเปียก หรือท ำใหส้องคนติดกนัอยำ่งสนิท เหมือนใชก้ำวติดกระดำษสองแผน่เขำ้ดว้ยกนั หำก
ท่ำนพยำยำมจะแยกกระดำษสองแผน่ท่ีติดดว้ยกนัออก ท่ำนก็จะท ำใหก้ระดำษทั้งสองแผน่ฉีกขำด นัน่
หมำยควำมวำ่ หำกท่ำนพยำยำมจะแยกสำมีและภรรยำท่ีผกูพนักนัออกจำกกนั ทั้งสองฝ่ำยก็จะไดรั้บ
ควำมเสียหำยอยำ่งใหญ่หลวง ถำ้เขำทั้งสองมีบุตร บุตรก็พลอยไดรั้บควำมกระทบกระเทือนดว้ย” 

“กำรหยำ่กนัหมำยถึงกำรใชเ้ล่ือย เล่ือยเด็กแต่ละคนออกเป็นสองซีก จำกหวัถึงเทำ้” ท่ีประชุม
เงียบสงดั 

“ผลท่ีติดตำมมำ อนัเน่ืองจำกสำมีและภรรยำถูกเช่ือมให้ติดกนั อีกประกำรหน่ึง ก็คือ เขำทั้ง
สอง จะมีควำมใกลชิ้ดต่อกนัมำกกวำ่ส่ิงใด ๆ และบุคคลใด ๆ ในโลกน้ี” 

“ใกลชิ้ดกวำ่ส่ิงใด ๆ หมำยถึงควำมสัมพนัธ์ มีควำมส ำคญัยิง่กวำ่งำนหรืออำชีพของสำมี ส ำคญั
ยิง่กวำ่งำนถูบำ้นหรือท ำอำหำรของภรรยำ หรือถำ้เธอประกอบอำชีพก็ส ำคญัยิง่กวำ่อำชีพของเธอ 
“ใกลชิ้ดยิง่กวำ่บุคคลใด ๆ ” หมำยถึงใกลชิ้ดยิง่กวำ่เพื่อนของสำมีหรือภรรยำ ยิง่กวำ่แขกท่ีมำเยีย่มและ
ยิง่กวำ่บุตรของตวัเองอีก กำรล่วงประเวณีมกัจะเกิดข้ึนภำยหลงัจำกคู่สมรสไดบุ้ตรคนแรกแลว้ ท ำไมจึง
เป็นเช่นนั้น ทั้งน้ีอำจเน่ืองจำกควำมผดิพลำดของภรรยำ ท่ีใหค้วำมใกลชิ้ดแก่บุตรมำกกวำ่สำมี เธอเอำ
ใจใส่บุตรมำกเกินไป จนสำมีรู้สึกวำ่ เขำเป็นคนวงนอกเสียแลว้” 

“กำรผกูพนัท่ีท ำใหมี้กำรติดสนิทกนัอยำ่งแนบแน่นเช่นน้ี เป็นไปไดเ้ฉพำะในระหวำ่งบุคคล
เพียงสองบุคคลเท่ำนั้น ถอ้ยค ำของกษตัริยด์ำวิดและกษตัริยซ์ำโลมอน ท่ีใชโ้จมตีกำรมีเมียนอ้ย ซ่ึง
บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์มีวำ่ดงัน้ี “เพรำะเหตุนั้นผูช้ำย (คนหน่ึง).....ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ (คนหน่ึง) (ใน
ภำษำเดิม หรือภำษำองักฤษ ทั้งผูช้ำยและผูห้ญิง ต่ำงก็เป็นเอกพจน์)” 

“พระธรรมขอ้น้ีก็ต่อตำ้นกำรหยำ่ดว้ย เพรำะกำรหยำ่เป็นกำรท ำใหมี้เมียนอ้ยโดยทำงออ้ม แม้
ผูช้ำยคนนั้นจะไม่มีภรรยำหลำยคนในขณะเดียวกนั แต่ก็ท  ำใหมี้หลำยคนในเวลำติดต่อกนั” 

“ถำ้เรำจะใชค้  ำอีกค ำหน่ึงในปัจจุบนัน้ี แทนค ำวำ่ “ผกูพนั” เรำคงเลือกใชค้  ำวำ่ “รัก” แต่เป็นส่ิง
ท่ีน่ำแปลกท่ีพระคมัภีร์ไม่ใชค้  ำน้ี “ควำมผกูพนั” หมำยถึงควำมรัก แต่เป็นควำมรักชนิดพิเศษท่ี
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เจริญเติบโตอยำ่งสมบูรณ์แลว้ ควำมรักท่ีผกูพนักนัน้ี เป็นควำมรักท่ีสองฝ่ำยยนิยอมเห็นพอ้งดว้ยกนัวำ่ 
จะสัตยซ่ื์อต่อกนัและกนั และต่อบุคคลเดียวเท่ำนั้น จะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเขำคนเดียว ในชีวติทุกดำ้น” 

การเป็นเนือ้หนังเดียวกนั 

“วลีน้ีบรรยำยถึงควำมสัมพนัธ์ทำงฝ่ำยกำยของกำรสมรส” 
ขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่ อำจำรยด์ำนิเอลไดเ้ตือนขำ้พเจำ้ใหร้ะมดัระวงัเก่ียวกบักำรใชค้  ำวำ่ “เพศ” 

ขำ้พเจำ้จึงพยำยำมหลีกเล่ียงกำรใชค้  ำน้ี 
“ควำมสัมพนัธ์ทำงฝ่ำยกำยน้ี มีควำมส ำคญัต่อกำรสมรสเท่ำกบัควำมสัมพนัธ์ทำงดำ้นกฏหมำย

และดำ้นส่วนตวั กำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทำงฝ่ำยกำย ระหวำ่งสำมีภรรยำในกำรสมรสเป็นพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ เช่นเดียวกบักำรจำกบิดำมำรดำและกำรผกูพนัต่อกนัและกนั” 

“ขำ้พเจำ้รู้วำ่ บำงคนรู้สึกขวยเขินท่ีจะพดูถึงควำมสัมพนัธ์ทำงฝ่ำยกำยของชีวติสมรส พวกเรำ
รู้สึกวำ่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสกปรก ไม่สุภำพ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระเจำ้เลย ขำ้พเจำ้ใคร่จะถำมคน
เหล่ำน้ี ดว้ยค ำถำมเดียวกบัท่ีอำจำรยเ์ปำโลถำมคริสตจกัรในเมืองโครินธ์ อำจำรยเ์ปำโลถำมวำ่ “ท่ำนไม่
รู้หรือวำ่ ร่ำงกำยของท่ำนเป็นพระวหิำรของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ? ถำ้เป็นเช่นนั้นเรำจะตอ้งพดูถึง
ร่ำงกำยของเรำ แมแ้ต่ในโบสถ ์ เพรำะไม่มีท่ีไหนอีกท่ีเรำสำมำรถพดูถึงเร่ืองน้ีดว้ยควำมเคำรพย  ำเกรง 
เท่ำกบัเรำพดูกนัในโบสถ์” 

ท่ีประชุมยงัคงอยูใ่นควำมเงียบสงบ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดีวำ่น่ีเป็นควำมคิดท่ียงัใหม่มำก ส ำหรับหลำย
คน 

“บำงคนอำจพูดวำ่ กำรพดูถึงเร่ืองควำมสัมพนัธ์ทำงฝ่ำยกำยเป็นกำรขดัต่อธรรมเนียมประเพณี
ของเรำ จำกประสบกำรณ์ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้พบวำ่ คนทัว่โลกยงัรู้สึกละอำยท่ีจะพดูเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
ทั้งน้ีคงเน่ืองจำกควำมคิดท่ีวำ่ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเรำควรใหค้วำมเคำรพยกยอ่ง จึงไม่ควรกล่ำวถึงมำกนกั
หรือไม่ควรจะเอ่ยถึงเลย หรืออำจเน่ืองจำกควำมคิดท่ีวำ่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสกปรก จึงรู้สึกละอำยท่ีจะเอ่ย
ถึง พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่เห็นดว้ยกบัควำมคิดทั้งสองประกำรน้ี แต่กล่ำววำ่เร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระ
เจำ้ เรำพดูถึงเร่ืองน้ีได ้และจะตอ้งพดูถึง” 

“แน่นอนทีเดียว กำรเป็นเน้ือเดียวกนั มิไดห้มำยเพียงแต่ กำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทำงฝ่ำย
กำยเท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรแบ่งปันส่วนทุกอยำ่งท่ีทั้งสองคนมี นอกจำกร่ำงกำยและทรัพยสิ์นเงินทอง
แลว้ ยงัรวมถึง ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมยนิดี ควำมทุกข ์ ควำมหวงั ควำมกลวั ควำมส ำเร็จและควำม
ลม้เหลว กำรเป็นเน้ืออนัเดียวกนัจึงหมำยควำมวำ่คนทั้งสองเป็นอนัเดียวกนัทุกประกำร ทั้งกำย ใจและ
วญิญำณ แต่ขณะเดียวกนั ทั้งสองยงัคงเป็นบุคคลสองคนท่ีแตกต่ำงกนั น่ีเป็นควำมลบัลึกของกำรสมรส



17 

ท่ีเขำ้ใจไดย้ำก บำงทีเรำอำจไม่สำมำรถเขำ้ใจไดเ้ลย นอกจำกจะประสบดว้ยตนเอง ขำ้พเจำ้มีของท่ีระลึก
ช้ินหน่ึง ท่ีพอจะใชใ้นกำรอธิบำยควำมหมำยซ่ึงกล่ำวมำแลว้น้ีได”้ 

ขำ้พเจำ้ลว้งลงไปในกระเป๋ำใส่เอกสำร หยบิไมแ้กะสลกัซ่ึงเป็นรูปศีรษะของคนสองคน ศีรษะ
หน่ึงเป็นศีรษะผูช้ำย อีกศีรษะหน่ึงเป็นศีรษะผูห้ญิง มีห่วงไมเ้ช่ือมศีรษะทั้งสองน้ีเขำ้ดว้ยกนั ขำ้พเจำ้ชู
ไมส้ลกัศีรษะคนข้ึน และพดูวำ่ “น่ีเป็นสัญลกัษณ์ของกำรสมรส ซ่ึงคริสตจกัรในลิเบอเรีย มอบใหคู้่บ่ำว
สำว เพื่อเตือนเขำทั้งสองใหร้ะลึกถึงค ำมัน่สัญญำท่ีให้ต่อกนัหำกท่ำนมองดูของช้ินน้ีอยำ่งใกลชิ้ด จะ
เห็นวำ่ ห่วงแต่ละห่วงไม่มีรอยต่อกนั แกะสลกัจำกไมช้ิ้นเดียวกนั ซ่ึงใหค้วำมหมำยแก่เรำวำ่ “ในท่ีซ่ึง
พระเจำ้ผกูพนักนันั้น ยอ่มไม่มีรอยต่อ” 

“สัญลกัษณ์จำกส่ิงแกะสลกัน้ี ส ำแดงถึงควำมลบัลึกแห่งชีวติสมรสไดช้ดัเจนท่ีสุด ทั้งสอง
กลำยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทุกประกำร หรือเน้ืออนัเดียวกนัจำกไมช้ิ้นเดียวกนั และทั้งสองก็ยงัคงเป็น
บุคคลสองคน” 

ขำ้พเจำ้ส่งไมส้ลกันั้นใหแ้ก่คนท่ีนัง่แถวหนำ้ดู และพวกเขำก็ส่งต่อ ๆ กนัไป ขำ้พเจำ้เดินไปยงั
กระดำนด ำแผน่ใหญ่ ซ่ึงอำจำรยด์ำนิเอลตั้งไวท้ำงดำ้นตรงกนัขำ้มกบัธรรมำสน์ แลว้หยบิชอลค์ข้ึนมำ
แท่งหน่ึง 

“เรำมำถึงตอนส ำคญัท่ีสุดของค ำสอนในพระธรรมขอ้น้ี เรำไดศึ้กษำมำแลว้วำ่ พระธรรมขอ้น้ี
แบ่งไดเ้ป็นสำมส่วน คือ กำรจำก กำรผกูพนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั ทั้งสำมส่วนน้ีจะแยกออกจำกกนั
ไม่ได ้ถำ้ขำดส่วนใดส่วนหน่ึง กำรสมรสก็ไม่สมบูรณ์ ผูท่ี้ยอมจำกโดยไม่กลวัผลท่ีจะติดตำมมำ ผูท่ี้ยอม
ผกูพนัต่อกนัและกนั โดยเฉพำะเท่ำนั้น จึงจะเป็นเน้ือเดียวกนัไดอ้ยำ่งแทจ้ริง ทั้งสำมส่วนน้ี มี
ควำมสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัเหมือนมุมสำมมุมของรูปสำมเหล่ียม” 

ขำ้พเจำ้เขียนรูปสำมเหล่ียมรูปใหญ่บนกระดำนด ำดงัภำพท่ี
แสดงไว ้“ท่ีมุมขำ้งบน เรำอำจจะเขียน “ส่วนท่ีเก่ียวกบัสำธำรณชนและ
กฏหมำย” หรือเขียนง่ำย ๆ วำ่ “พิธีสมรส” มุมทำงดำ้นซำ้ย” เรำอำจ
เขียน “ควำมรัก” หรือ “ควำมซ่ือสัตย”์ มุมทำงดำ้นขวำเรำอำจเขียนวำ่ 
“เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทำงกำย” หรือใหง่้ำยเขำ้เรำเขียนค ำวำ่ 
“เพศสัมพนัธ์” ก็ได ้

เป็นคร้ังแรกท่ีขำ้พเจำ้กลำ้ใชค้  ำวำ่ “เพศ” เพรำะขณะน้ี ท่ีประชุมเปิดใจรับฟังทุกอยำ่งท่ีขำ้พเจำ้
จะพดู ขำ้พเจำ้ช้ีไปยงัสำมเหล่ียม แลว้พดูต่อไปวำ่ 
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“หำกท่ำนจะท ำกำรสมรสกนัอยำ่งแทจ้ริง ท่ำนจะตอ้งมีสำมส่ิงน้ี ส่วนเยำวชนท่ียงัไม่แต่งงำน
นั้น น่ีเป็นเป้ำท่ีท่ำนจะตอ้งนึกถึง รูปสำมเหล่ียมจะเกิดข้ึนไม่ได ้หำกขำดมุมหน่ึงมุมใดฉนัใด กำรสมรส
ท่ีแทจ้ริงก็จะเกิดข้ึนไม่ได ้หำกขำดส่วนใดส่วนหน่ึงในสำมส่วนน้ี ฉนันั้น” 

บุตร 

“ขำ้พเจำ้อยำกจะช้ีใหท้่ำนเห็นควำมจริงท่ีส ำคญัมำกอีกประกำรหน่ึงจำกพระธรรมขอ้น้ี คือ
หลงัจำกค ำวำ่ “เน้ือเดียวกนั” พระธรรมขอ้น้ีก็จบบริบูรณ์ ขำ้พเจำ้จะอ่ำนใหท้่ำนฟังอีกคร้ังหน่ึง” 

ขำ้พเจำ้เดินกลบัมำยงัธรรมำสน์ แลว้อ่ำนพระธรรมขอ้น้ี “เพรำะเหตุนั้น ผูช้ำยจึงจำกบิดำ
มำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” แลว้ขำ้พเจำ้ก็เนน้เสียงดงั
วำ่ “จบ” 

เม่ือหยดุครู่หน่ึง ขำ้พเจำ้ก็พดูต่อไปวำ่ “พระธรรมท่ีเก่ียวกบักำรสมรสขอ้น้ี ไดรั้บกำรอำ้งอิงถึง
ส่ีคร้ังในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่ไม่มีสักคร้ังเดียวท่ีกล่ำวถึงบุตร โปรดอยำ่เขำ้ใจผิด บุตรเป็นพระพร
จำกพระเจำ้ พระคมัภีร์ย  ้ำถึงเร่ืองน้ีหลำยคร้ัง ขำ้พเจำ้เองมีบุตรหำ้คน และขำ้พเจำ้ขอบพระคุณพระเจำ้
ส ำหรับบุตรทุกคน” 

“บุตรเป็นพระพรของชีวิตสมรส แต่เป็นพระพรท่ีเพิ่มเติมภำยหลงัจำกกำรสมรส เม่ือพระเจำ้ได้
ทรงสร้ำงอำดำมและเอวำ พระองคท์รงอวยพรเขำ แลว้จึงตรัสวำ่ “จงมีลูกดกทวมีำกข้ึน” (ปฐมกำล 
1:28) เรำจะเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนจำกตน้ฉบบัซ่ึงเป็นภำษำฮีบรูวำ่ พระเจำ้ทรงใหค้  ำสั่งน้ี หลงัจำกท่ีไดท้รง
อวยพรแลว้” 

“เพรำะฉะนั้น เม่ือพระคมัภีร์กล่ำวถึงองคป์ระกอบส ำคญัของกำรสมรสจึงมิไดก้ล่ำวถึงบุตร 
กำรจำก กำรผกูพนัและกำรเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นองคป์ระกอบท่ีเพียงพอแลว้นัน่หมำยควำมวำ่ บุตรมิได้
ท ำใหก้ำรสมรสเป็นกำรสมรสอยำ่งสมบูรณ์คู่สมรสท่ีไม่มีบุตร ก็ยงัคงเป็นคู่สมรสท่ีสมบูรณ์แบบ
นัน่เอง กำรเป็นหมนั จึงมิใช่เหตุท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะอำ้งอิงเพื่อหยำ่ร้ำงกนัได ้ท่ำนจะพดูไม่ไดว้ำ่ สตรีน้ีมิได้
ก ำเนิดบุตรใหแ้ก่ฉนัแมแ้ต่คนเดียว ฉะนั้นฉนัยงัไม่ไดแ้ต่งงำนกบัเธออยำ่งแทจ้ริง แลว้ท่ำนก็ทิ้งเธอเสีย 
กำรไม่มีบุตร มิใช่เหตุผลท่ีท่ำนสำมำรถจะอำ้งเพื่อท ำลำยกำรผกูพนั หรือเพื่อตั้งแง่สงสัยเก่ียวกบัควำม
ถูกตอ้งของกำรสมรส” 

เวลำส ำหรับกำรบรรยำยจวนจะหมดแลว้ แต่ขำ้พเจำ้อยำกจะอธิบำยเร่ืองน้ีเพิ่มเติม จึงถำม
อำจำรยด์ำนิเอลวำ่ ขำ้พเจำ้จะพดูต่อไปสักสิบนำทีไดห้รือไม่ เขำตอบวำ่ “พวกเขำก ำลงัสนใจมำก 
อำจำรยจ์ะพดูต่อไปนำนสักเท่ำใดก็ได”้ 

ขำ้พเจำ้จึงบรรยำยต่อไป 
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“สวนครัว” หรือ “สามเหลีย่ม” 

“มีทศันะเก่ียวกบักำรสมรสอีกแบบหน่ึง ซ่ึงขดัแยง้กบัทศันะในพระคมัภีร์ ตำมท่ีขำ้พเจำ้ได้
สำธยำยไปแลว้ทศันะน้ีก ำลงัแพร่ไปอยำ่งกวำ้งขวำงในหลำยส่วนของโลก ขำ้พเจำ้อยำกเรียกทศันะของ
กำรสมรสชนิดน้ีวำ่ “ทศันะสวนครัว” 

“ทศันะน้ีเปรียบผูช้ำยเหมือนผูห้วำ่นเมล็ดพืช ผูห้ญิงเหมือนดินในสวนครัว ผูช้ำยหวำ่น “พนัธ์ุ” 
ของเขำในผูห้ญิง ผูห้ญิงเป็นผูบ้  ำรุงเล้ียงพนัธ์ุนั้น เหมือนดินท่ีบ ำรุงเล้ียงเมล็ดขำ้ว ตน้พืชงอกจำกเมล็ด
ฉนัใด บุตรก็เติบโตจำกพนัธ์ุ ของผูช้ำยฉนันั้น บุตรท่ีก ำเนิดมำจึงเป็นบุตรของผูช้ำยซ่ึงจะสืบเช้ือสำย
ของผูช้ำย” 

“ทศันะน้ี มำจำกคนในประเทศจีน ซ่ึงรู้หลกัชีวติวทิยำอยำ่งไม่ถูกตอ้ง แต่ก็มีอิทธิพลต่อ
ควำมคิดของคนเป็นอนัมำก ซ่ึงขำ้พเจำ้จะช้ีใหเ้ห็นอยำ่งคร่ำว ๆ ดงัต่อไปน้ี” 

“หน่ึง ทศันะน้ีท ำใหค้นเขำ้ใจวำ่ ผูช้ำยส ำคญักวำ่ผูห้ญิงเหมือนดงัเมล็ดพืชส ำคญักวำ่ดิน ผูห้ญิง
จึงอยูใ่นสภำพท่ีดอ้ยกวำ่ผูช้ำย และเป็นเพียงผูส้นบัสนุนผูช้ำย น่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดกำรเลือกท่ีรักมกั
ท่ีชงั ในระหวำ่งผูช้ำยกบัผูห้ญิง ทศันะเช่นน้ีไม่ใช่มีแต่ในเอเซียเท่ำนั้น แต่มีในอเมริกำและยโุรปดว้ย” 

“สอง บุตรชำยส ำคญักวำ่บุตรหญิง เพรำะบุตรชำยเท่ำนั้นท่ีสำมำรถสืบตระกลูของครอบครัวได ้
ครอบครัวซ่ึงไม่มีบุตรชำยสืบตระกลู ก็เหมือนกบัตน้ไมท่ี้ถูกถอนออกทั้งตน้ แลว้เห่ียวแหง้สูญสลำย
ไป” 

“สาม ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำมีกบัภรรยำ ก็เหมือนกบัเจำ้ทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของเขำ หรือ
เหมือนกบัเจำ้ของสวนกบัสวนของเขำ ผูห้ญิงมีหนำ้ท่ีเช่ือฟังเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผูช้ำยมีสิทธิเลือกได้
ตำมใจชอบ เขำสำมำรถเลือกสวนท่ีเขำอยำกจะซ้ือได ้แต่สวนพดูอะไรไม่ไดแ้มส้ักค ำเดียว” 

“ส่ี ตำมทศันะสวนครัวน้ี กำรสมรสท่ีไม่มีบุตร ก็เหมือนกบัสวนท่ีแหง้แลง้ ซ่ึงไม่มีประโยชน์
และไร้ควำมหมำย เม่ือผูห้ญิงไม่สำมำรถใหก้ ำเนิดบุตร เธอก็ขำดเป้ำหมำยแห่งชีวติ” 

“ห้า ทศันะน้ีน ำไปสู่กำรหยำ่ร้ำงและกำรมีเมียนอ้ย เม่ือสวนของผูช้ำยไม่เกิดผล เขำก็จะคืนสวน
นั้นใหแ้ก่เจำ้ของเดิมแลว้เรียกร้องสินสอดจำกบิดำฝ่ำยหญิงคืน หรือรักษำสวนนั้นไว ้ แลว้หำสวนอ่ืน ๆ 
ท่ีสำมำรถผลิดอกออกผลไดอี้กสักแปลงหรือสองแปลง ทศันะของกำรสมรสแบบสวนครัวน้ี จึง
สนบัสนุนกำรมีเมียนอ้ย ท ำใหผู้ห้ญิงเป็นฝ่ำยเสียเปรียบเสมอ” 

“หก ขำ้พเจำ้ไดเ้อ่ยถึงสินสอดมำแลว้ ประเพณีน้ีเก่ียวขอ้งอยำ่งใกลชิ้ดกบัทศันะของกำรสมรส
แบบสวนครัว เพรำะเหมือนกบัใชเ้งินซ้ือสวนมำไวใ้นครอบครอง” 

“เจ็ด ทศันะน้ีท ำใหเ้รำเขำ้ใจวำ่ เหตุใดเม่ือผูห้ญิงล่วงประเวณี จึงถูกต ำหนิมำกกวำ่ผูช้ำย ควำม
จริงทั้งสองต่ำงมีควำมผดิเท่ำกนั เรำพอจะเปรียบผูช้ำยท่ีล่วงประเวณีเหมือนดงัชำวสวนท่ีหวำ่นเมล็ดพืช
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ในสวนของคนอ่ืน กำรท ำเช่นนั้นยอ่มเป็นกำรผดิต่อเจำ้ของสวนนั้น หำกถูกจบัได ้ เขำคงถูกปรับโทษ
แต่ตำมทศันะน้ีผูห้วำ่นท ำผดิต่อเจำ้ของสวนอ่ืนเท่ำนั้น มิไดท้  ำผดิต่อสวนหรือชีวติสมรสของตวัเอง” 

“แต่ถำ้ภรรยำเป็นฝ่ำยล่วงประเวณี ก็นบัวำ่ เธอท ำส่ิงท่ีชัว่ร้ำยท่ีสุดต่อสำมีของเธอ เพรำะเธอ
ยอมใหเ้มล็ดพืชของคนอ่ืนตกเขำ้มำในสวนของสำมี อนัเป็นกำรท ำลำยควำมมัน่คงในเช้ือสำยของเขำ 
เธอจึงท ำผดิต่อชีวติสมรสมำก” 

“สุดทำ้ย ทศันะน้ีท ำใหช้ำยโสดและสำวโสด ไม่ค  ำนึงถึงควำมถูกตอ้ง ของกำรมีควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งเพศตรงกนัขำ้ม ฝ่ำยหญิงจะคิดวำ่ตนยงัเป็นสำวอยู ่ หำกยงัอยูใ่นสภำพท่ีเหมือนสวนท่ีไม่มีใคร
ซ้ือไป ทั้ง ๆ ท่ีสวนนั้นอำจมีเมล็ดพืชแลว้ ส่วนฝ่ำยชำย ก็ประพฤติตนเหมือนผูห้วำ่นเมล็ดพืชตำมใจ
ชอบ ในสวนท่ีเขำไม่ไดซ้ื้อ” 

เสียงฮำเกิดข้ึนในท่ีประชุม ขำ้พเจำ้เห็นมอริซ คนท่ีพำขำ้พเจำ้มำโบสถ ์ ยิม้ดว้ยควำมชอบใจ 
และเพื่อนๆ พำกนัตบไหล่ของเขำ 

“ทศันะของพระคมัภีร์เก่ียวกบักำรสมรสขดัแยง้กบัทศันะสวนครัวในทุกดำ้น” ขำ้พเจำ้อธิบำย
ต่อไป 

“เด็กท่ีคลอดออกมำนั้น ก ำเนิดจำกคนสองคน คือทั้งสำมีและภรรยำ เพรำะทั้งสองคนเป็นเน้ือ
เดียวกนั เด็กนั้นจึงเป็นเช้ือสำยของทั้งสำมีและภรรยำ พระคมัภีร์มิไดส้อนวำ่ ผูห้ญิงดอ้ยกวำ่ผูช้ำย แต่
เป็นเน้ือคู่ท่ีมีสิทธิเท่ำกบัสำมีของเธอ ทศันะสวนครัวท ำใหเ้กิดปัญหำมีเมียนอ้ย เพรำะผูห้ญิงเป็นเหมือน
ทรัพยสิ์นเท่ำนั้น ท่ีผูซ้ื้ออำจซ้ือเพิ่มไดต้ำมใจปรำรถนำ แต่พระคมัภีร์ย  ้ำถึงกำรมีภรรยำเพียงคนเดียว” 

“ฉะนั้น เรำตอ้งเลือกทศันะของกำรสมรสระหวำ่งทศันะแบบสวนครัว กบัทศันะแบบ
สำมเหล่ียม ท่ำนคิดวำ่ภรรยำของท่ำนเป็นสวนครัว หรือเป็นคู่ชีวติ ซ่ึงท ำใหท้่ำนตอ้งจำกบิดำมำรดำของ
ท่ำน แลว้มำผกูพนักบัเธอ และเป็นเน้ือเดียวกนั” 

“ขำ้พเจำ้หยดุนิดหน่ึง แลว้ถำมวำ่ “ในทศันะกำรสมรสแบบสำมเหล่ียม บุตรควรอยูใ่นต ำแหน่ง
ไหนของสำมเหล่ียม” หญิงสำวคนหน่ึงเดินมำท่ีกระดำนด ำ แลว้ช้ีท่ีศูนยก์ลำงของสำมเหล่ียม” 

“ถูกแลว้” ขำ้พเจำ้ตอบ “บุตรของผูท่ี้ถือทศันะกำรสมรสแบบสำมเหล่ียมน้ี ยอ่มรับกำรหวำ่น
ลอ้มดว้ยควำมรัก ควำมสัตยซ่ื์อของบิดำมำรดำ และไดรั้บกำรคุม้ครองรักษำทำงดำ้นกฏหมำย ท ำให้
เจริญเติบโตเตม็ท่ีไดทุ้กดำ้น และสำมำรถเผชิญอนำคตไดด้ว้ยควำมมัน่ใจ” 
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บทที ่3 

ขณะท่ีก ำลงัร้องเพลงสุดทำ้ยก่อนปิดประชุม ขำ้พเจำ้รู้สึกผดิหวงัมำก ท่ีสังเกตเห็นวำ่ท่ีประชุม
เงียบเชียบอยำ่งผดิปกติ ในระหวำ่งกำรฟังตอนทำ้ยของค ำบรรยำย ขำ้พเจำ้อดไม่ไดท่ี้จะถำมอำจำรยด์ำนิ
เอล ถึงปฏิกิริยำของท่ีประชุมวำ่ ท ำไมพวกเขำถึงไดเ้งียบเช่นนั้น 

“ถำ้พวกเขำซำบซ้ึงในค ำบรรยำย พวกเขำมกัจะเงียบ” อำจำรยด์ำนิเอลอธิบำย 
“คุณคิดวำ่ ค  ำบรรยำยท ำใหพ้วกเขำกระเทือนใจหรือเปล่ำ?” 
“ไม่หรอกครับ ถึงพวกเขำจะไดรั้บควำมกระทบกระเทือนใจก็จะเป็นไรไป เพรำะน่ีไม่ใช่ค ำ

สอนของอำจำรยเ์อง ถึงเวลำท่ีเรำจะตอ้งออกไปทกัทำยผูท่ี้มำร่วมประชุมแลว้ครับ” 
ท่ีประชุมเดินออกเป็นแถวเดียว พวกเขำจบัมือขำ้พเจำ้ดว้ยมือทั้งสอง ตำมธรรมเนียมของพวก

เขำ มีเรียมเป็นคนสุดทำ้ยท่ีจบัมือกบัขำ้พเจำ้ 
“หนูขอแนะน ำใหท้่ำนรู้จกัคู่หมั้นของหนู เขำช่ือ ทิโมธี” 
ชำยหนุ่มคนหน่ึงในเคร่ืองแบบทหำรกำ้วออกมำทกัทำ้ยขำ้พเจำ้ ผวิของเขำค่อนขำ้งด ำ แมจ้ะ

เต้ียกวำ่มีเรียมเล็กนอ้ยแต่ล ่ำสัน แขง็แรง 
“ขอบพระคุณครับ ส ำหรับค ำบรรยำยของอำจำรย ์ผมอยำกจะคุยกบัอำจำรยค์รับ” 
ขำ้พเจำ้เดินกบัมีเรียมและทิโมธีไปยงัรถของมอริซ 
“คุณคิดวำ่ ค  ำบรรยำยเป็นอยำ่งไรบำ้ง” ขำ้พเจำ้ถำมมีเรียม 
“หนูเขำ้ใจดีค่ะ หนูคิดวำ่ ทิโมธีและหนูมีปัญหำเก่ียวกบัมุมทำงดำ้นซำ้ย คือมุมท่ีกล่ำวถึงกำร

ผกูพนักนั เรำไม่รู้วำ่ ควำมผกูพนัของเรำแน่นแฟ้นพอท่ีจะใหเ้รำจำกบิดำมำรดำหรือไม่?” 
“ผมจะพดูกบัทิโมธีในเร่ืองน้ี” ขำ้พเจำ้ตอบ มีเรียมรู้สึกพอใจมำก 
ทิโมธีและขำ้พเจำ้เขำ้ไปในรถของมอริซ ในระหวำ่งทำง ขำ้พเจำ้กล่ำวกบัมอริซดว้ยใบหนำ้ท่ี

ยิม้แยม้วำ่ 
“เป็นไงครับ ผูห้วำ่นท่ีไม่มีสวน” 
“ผมคิดหนกัมำกทีเดียวครับ” เขำพดู “แม่หมำ้ยก็เปรียบเหมือนทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจำ้ทรัพย ์ ดว้ย

เหตุน้ีผมจึงรู้สึกเสมอวำ่ ผมตอ้งเล้ียงดูคุณแม่ท่ีเป็นหมำ้ยของผม ท ำใหผ้มไม่สำมำรถจำกท่ำน และ
ผกูพนักบัผูใ้ดไดต้รำบเท่ำบดัน้ี” 

“และคุณไม่มีบิดำท่ีจะซ้ือสวนใหคุ้ณดว้ย” 
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“ครับ ผมตอ้งท ำงำนหำเงินเพื่อกำรศึกษำ และในเวลำเดียวกนัตอ้งเล้ียงดูคุณแม่ ผมรู้สึกวำ่ ผม
ยงัตอ้งเล้ียงดูท่ำนต่อไป ถำ้อำจำรยบ์อกวำ่ เง่ือนไขประกำรแรกของกำรสมรส คือ กำรจำกบิดำมำรดำ
ของตน ผมคงไม่มีโอกำสท่ีจะไดแ้ต่งงำน” 

“ผมไดบ้อกวำ่ ในกำรจำกนั้น มิไดห้มำยควำมวำ่ เรำจะทิ้งทุกอยำ่งไวอ้ยำ่งคำรำคำซงั” 
“ผมเขำ้ใจครับ ถำ้ผมแต่งงำน ผมจะตอ้งรับคุณแม่มำอยูท่ี่บำ้นของผม แต่ผมจะจำกคุณแม่และ

ขณะเดียวกนัใหท้่ำนอยูก่บัผมไดอ้ยำ่งไรครับ” 
“ถำ้คุณอยูท่ี่บำ้นเดิม และภรรยำของคุณตอ้งมำอยูก่บัคุณท่ีบำ้นของคุณแม่ของคุณ ก็มกัจะมี

ปัญหำ แต่ถำ้คุณยำ้ยออกก่อน และสร้ำงครอบครัวของคุณเอง ซ่ึงนบัวำ่ไดจ้ำกอยำ่งแทจ้ริง แลว้ค่อยรับ
คุณแม่มำอยูก่บัครอบครัวของคุณดว้ย ก็จะมีเร่ืองขดัแยง้นอ้ยลงมำก” 

เรำหยดุท่ีหนำ้โรงแรม 
“ถำ้เช่นนั้น” มอริซพดู ขณะท่ีทิโมธีและขำ้พเจำ้ลงจำกรถ “ส่ิงท่ีผมตอ้งกำร ก็คือผูห้ญิงสักคน

หน่ึงเท่ำนั้น” 
“อำ้ว ผมคิดวำ่คุณมีแลว้” 
“คนท่ีผมคุยดว้ยทุกวนั ระหวำ่งป้ำยรถเมลลส์องป้ำยหรือครับ ผมไม่แน่ใจเสียแลว้ หลงัจำกฟัง

ค ำบรรยำยของอำจำรย ์ผมไม่แน่ใจวำ่ ผมจะเป็นเน้ือเดียวกบัเธอ หรือแบ่งสันปันส่วนทุกอยำ่งกบัเธอได้
หรือไม่” 

“ถำ้คุณอำยมุำกกวำ่เธอถึงสิบแปดปี เธอน่ำจะเป็นลูกสำวของคุณมำกกวำ่ และคุณคงปฏิบติัต่อ
เธอแบบนั้น แลว้เธอก็จะเป็น “สวน” ท่ีอ่อนนอ้มเช่ือฟังคุณ แทนท่ีจะเป็นคู่ชีวติ” 

มอริซหวัเรำะ “ผมคิดวำ่ คงเน่ืองจำกเหตุน้ีกระมงัครับ ท่ีชำยอำฟริกนัชอบแต่งงำนกบัหญิงสำว
ท่ีอำยนุอ้ยกวำ่ตนมำก เพื่อจะได ้ “สวน” ท่ีเช่ือฟัง แต่ปัญหำคืออยำ่งน้ีครับอำจำรยผ์มไม่รู้จะติดต่อกบั
ผูห้ญิงในทำงท่ีถูกตอ้ง หรือคุยกบัเธอไดอ้ยำ่งไร” 

“เรำจะคุยเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในวนัพรุ่งน้ี คุณจะมำรับผมอีกหรือเปล่ำครับ พำคุณแม่ของคุณมำดว้ย
ซิครับ” 

“คุณแม่ของผมหรือครับ ท่ำนอำยกุวำ่หกสิบแลว้ คงไม่สนใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศและควำมรัก 
ดอกครับ” 

“พำท่ำนมำดว้ยก็แลว้กนั” 
เขำขบัรถออกจำกท่ีนัน่ไป ขำ้พเจำ้ไปยงัหอ้งพกัพร้อมกบัทิโมธี แลว้เรำก็นัง่คุยกนั 
“มีเรียมคุยกบัผมท่ีสนำมบินตอนบ่ำยวนัน้ี” ขำ้พเจำ้เร่ิมตน้ 
“ผมทรำบแลว้ครับ อำจำรยคิ์ดวำ่ เธอน่ำรักไหมครับ” 
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“น่ำรักมำก และสวยมำกดว้ย” 
“อำจำรยคิ์ดวำ่ ผมควรจะแต่งงำนกบัเธอดีไหมครับ” 
“คุณคิดวำ่ เธอจะยอมแต่งงำนกบัคุณหรือ” 
“นัน่ซิครับ ผมรู้วำ่ เธอไม่แน่ใจวำ่เรำทั้งสองคู่ควรกนัหรือไม่” 
“เธอบอกคุณหรือเปล่ำวำ่ ท ำไมเธอจึงลงัเลใจ” 
“เปล่ำครับ เรำคุยกนันอ้ยมำก แต่ผมจะพอจะเดำได ้ ผมเต้ียกวำ่เธอถึงคร่ึงน้ิว และด ำกวำ่เธอ

มำกดว้ย” 
“กำรด ำกวำ่เป็นขอ้เสียดว้ยหรือครับ?” 
“ใช่ครับ เรำคิดวำ่ คนท่ีผวิขำวกวำ่ยอ่มน่ำดูกวำ่” 
“แต่มีเรียมมิไดเ้อ่ยถึงเร่ืองน้ี” 
“แลว้เธอพดูอะไรละครับ” 
“ผมอยำกใหคุ้ณถำมเธอโดยตรง” 
“แต่อำจำรยค์รับ เรำไม่กลำ้คุยเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีหรอก ผมคิดวำ่มีเรียมอยำกใหอ้ำจำรยบ์อก

ผม จึงไดน้ดัแนะใหเ้รำพบกนั” 
“ผมรู้ แต่ให้เธอบอกคุณเองจะดีกวำ่ เพรำะกำรกระท ำเช่นน้ี จะช่วยใหคุ้ณเรียนรู้ส่ิงหน่ึงท่ีกำร

สมรสจะขำดเสียมิไดคื้อ กำรเปิดเผยซ่ึงกนัและกนั” 
เขำน่ิงเงียบ 
“คุณอำยเุท่ำไรแลว้” 
“ยีสิ่บสองครับ” 
“คุณรู้หรือเปล่ำวำ่มีเรียมอำยเุท่ำไรแลว้” 
“ไม่รู้ครับ เธอไม่เคยบอกผม” 
“เธอไดเ้งินเดือน เดือนละเท่ำไร?” 
“ไม่เคยถำมเธอเลย ผมออกจำกโรงเรียนเม่ือผมจบ ม.ศ. 1 แลว้ผมก็เขำ้รับรำชกำรทหำร” 
“ตอนน้ีคุณมีโครงกำรอะไรบำ้งครับ” 
“โครงกำรหรือครับ ท่ำนหมำยควำมวำ่อะไร” 
“ตวัอยำ่งเช่น คุณปรำรถนำจะเป็นหรือจะไดอ้ะไร คุณหวงัอะไรบำ้งเก่ียวกบัอนำคต” 
“ไม่ไดห้วงัอะไรพิเศษหรอกครับ บำงทีอีกสองสำมปี ผมอำจจะไดสิ้บเอก ผมไม่รู้จะพดูอะไร

มำกกวำ่นั้นครับ” 
“แต่คุณทิโมธี มีเรียมเรียนจบ ม.ศ. 5 เธอไดเ้งินเดือนมำกกวำ่คุณ และยงัมีอำยมุำกกวำ่หน่ึงปี” 



24 

“อยำ่งนั้นหรือครับ” เขำพดูอยำ่งใชค้วำมคิด “ส่ิงเหล่ำน้ีจะเป็นอุปสรรคขดัขวำงกำรสมรสไหม
ครับ” 

“โดยปกติ ไม่เป็นอุปสรรค มีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอำจเป็นอุปสรรคมำกกวำ่น้ี” 
“ท่ำนคิดวำ่ เรำจะสมหวงัในกำรสมรสของเรำไหมครับ” 
“อำจจะสมหวงัไดค้รับ แต่ไม่ง่ำยนกั คุณจะตอ้งมีควำมเพียรพยำยำมมำก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวำ่คุณ

ทั้งสองจะรักกนัมำกเพียงพอท่ีจะทุ่มเททั้งก ำลงักำยและก ำลงัใจหรือไม่” 
“แต่ผมรักเธอมำกครับอำจำรย ์” ทิโมธีเนน้ “ถำ้ผมไม่ไดแ้ต่งงำนกบัเธอ ผมไม่รู้วำ่ผมควรจะท ำ

อยำ่งไร” 
“ฆ่ำตวัตำยหรือ?” 
“ผมเคยบอกเธอยำ่งนั้น” 
“น่ีเป็นควำมผดิพลำดอยำ่งร้ำยแรงประกำรหน่ึงของคุณทิโมธี ควำมคิดเช่นนั้นท ำใหผ้มสงสัย

วำ่คุณรักเธออยำ่งแทจ้ริงหรือไม่” 
“ท ำไมครับ” 
“เพรำะคุณพยำยำมบงัคบัขู่เข็ญเธอ ควำมรักยอ่มไม่มีกำรบงัคบัอีกฝ่ำยหน่ึง ควำมรักท่ีแทจ้ริง 

จะยอมใหอี้กฝ่ำยหน่ึงมีอิสรำภำพอยำ่งเตม็ท่ี แมแ้ต่อิสรภำพในกำรปฏิเสธวำ่ “ไม่” หำกเธอแต่งกบัคุณ 
เพื่อป้องกนัไม่ใหคุ้ณฆ่ำตวัตำย เธอมิไดแ้ต่งเพรำะควำมรัก แต่เพรำะควำมกลวั” 

“แต่ผมจะท ำอยำ่งไรละครับ เพื่อท ำใหเ้ธอรักผม” 
“แสดงควำมรักของคุณใหเ้ธอเห็นซิครับ มิใช่โดยกำรขู่ แต่โดยกำรเพียรพยำยำมท ำอะไรบำ้ง” 
“ท ำอะไรคบั” ทิโมธีรู้สึกกงัวลใจ 
“ท ำกำรปรับปรุงตวัของคุณเอง” 
เขำมองขำ้พเจำ้อยำ่งไม่เขำ้ใจ 
“คุณทิโมธี ส่ิงทีท ำใหผ้มเป็นห่วงคุณ มำกกวำ่ควำมแตกต่ำงระหวำ่งอำยแุละกำรศึกษำของคุณ 

คือ กำรขำดควำมมุมำนะของคุณ ผมเช่ือวำ่ มีเรียมอยำกจะเห็นอนำคตของเธอสุกใสกวำ่น้ี แต่คุณ
เพียงแต่บอกวำ่ บำงทีคุณจะไดเ้ป็นสิบเอก อำจจะไดเ้ป็น และอำจจะไม่ไดเ้ป็น คุณไม่มีควำมมุมำนะ ส่ิง
น้ีจะก่อใหเ้กิดควำมล ำบำกแก่คุณ หำกคุณแต่งงำนกบัมีเรียม” 

“ผมเปล่ียนควำมสูง อำย ุและกำรศึกษำท่ีผำ่นมำไม่ไดน่ี้ครับ” 
“แต่คุณสำมำรถเปล่ียนควำมมุมำนะของคุณได ้ เปล่ียนส่ิงท่ีคุณเปล่ียนไดไ้งครับ กำรกระท ำ

เช่นน้ีจะแสดงใหมี้เรียมเห็นชดักวำ่วธีิอ่ืนใดวำ่ คุณรักเธอมำกสักเพียงใด” 
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“ทิโมธีน่ิงอ้ึง ขำ้พเจำ้คิดวำ่ เขำคงไดข้อ้คิดมำกพอท่ีจะกลบัไปตรึกตรองเก่ียวกบัตวัเอง เขำจำก
ไปดว้ยใบหนำ้ท่ีหมองคล ้ำ เขำคงไม่นึกมำก่อนวำ่ กำรคุยของเรำจะลงเอยในลกัษณะเช่นน้ี เม่ือเขำจำก
ไปแลว้ ขำ้พเจำ้นอนลงเพื่อพกัผอ่นสักครู่หน่ึง เพรำะเหน็ดเหน่ือยมำตลอดวนั ขำ้พเจำ้เกือบจะหลบัไป
โดยมิไดผ้ลดัเปล่ียนเส้ือผำ้ แต่กร่ิงโทรศพัทป์ลุกขำ้พเจำ้ใหต่ื้นข้ึน” 

“ดิฉนัเป็นผูห้ญิงท่ีโทร มำหำท่ำน เม่ือตอนบ่ำยวนัน้ีค่ะ” 
“ยนิดีมำกครับ ท่ีคุณโทร มำอีก ผมลืมถำมช่ือและท่ีอยูข่องคุณเม่ือตอนบ่ำย” 
“ดิฉนัไม่อยำกใหท้่ำนรู้ช่ือและท่ีอยูข่องดิฉนัค่ะ เพรำะไม่อยำกใหส้ำมีของดิฉนัรู้วำ่ดิฉนัไดคุ้ย

กบัท่ำน” 
“ตอนน้ีคุณโทร จำกท่ีไหนครับ” 
“จำกบำ้นค่ะ สำมีของดิฉนัเพิ่งออกไปด่ืมเบียร์ เม่ือเขำกลบั ดิฉนัก็ตอ้งรีบวำงหูโทรศพัทท์นัที” 
“อยำ่งนั้นหรือครับ” 
“ดิฉนัฟังค ำบรรยำยของท่ำนคืนน้ีดว้ยค่ะ ดิฉนัหนีออกจำกโรงเรียน แต่กลบัไปก่อนโรงเรียน

เลิก สำมีของดิฉนัจึงไม่รู้วำ่ดิฉนัไปโบสถ”์ 
“คุณคิดวำ่ค ำบรรยำยของผมเป็นอยำ่งไรบำ้งครับ” 
“น่ำสนใจมำกค่ะ เพียงแต่ไม่ชอบรูปสำมเหล่ียมของท่ำนเท่ำนั้น” 
“คุณไม่ชอบหรือครับ มีอะไรผดิปกติเก่ียวกบัสำมเหล่ียมนั้นละครับ” 
“คงไม่มีค่ะ ดิฉนัเพียงแต่ไม่ชอบมนั เพรำะมีมุมเหล่ียม และปลำยมำกเกินไป มนัแทงใจค่ะ 

ชีวติสมรสแบบน้ีเตม็ไปดว้ยควำมพิถีพิถนั พวกเส้นตรงมุมเหล่ียม จะตอ้งปะติดปะต่อใหเ้ขำ้กนัพอดี 
มองดูแลว้น่ำอึดอดัใจ และไม่มีชีวติชีวำเลย” 

“ขอบคุณครับ” 
“เม่ือดิฉนัคิดถึงกำรสมรส ดิฉนัคิดถึงส่ิงท่ีกลม รำบเรียบ และน่ิมนวล ส่ิงท่ีเรำอำจสวมได้

เหมือนเส้ือคลุมกนัหนำวซ่ึงใหค้วำมอบอุ่น” 
“บำงที ผมควรจะวำดรูปวงกลมวงหน่ึง แบ่งออกเป็นสำมส่วน ดว้ยเส้นรัศมีสำมเส้น” 
“ดิฉนัคิดถึงอยำ่งอ่ืนท่ีดีกวำ่นั้น เม่ือดิฉนัมองดูรูปสำมเหล่ียม ท่ีท่ำนวำดบนกระดำนด ำ ดิฉนั

รู้สึกวำ่ มนัคลำ้ยกบัเตน๊ท”์ 
“เตน๊ท ์หรือครับ” 
“ค่ะเตน๊ท ์ เตน๊ทจ์ะตอ้งมีหลกัอยำ่งนอ้ยสำมหลกั ถึงจะตั้งอยูไ่ด ้ เม่ือเขำ้ไปในเตน็ท ์ เรำรู้สึกวำ่

ไดรั้บกำรก ำบงั และพิทกัษรั์กษำใหพ้น้ภยัจำกลมพำย ุ เม่ือฝนตก บรรยำกำศในนั้นชวนใหเ้คล้ิมฝัน น่ี
เป็นภำพท่ีดิฉนัอยำกจะคิดเก่ียวกบักำรสมรส” 
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“ขำ้พเจำ้ไม่เคยคิดเช่นนั้นมำก่อน “คุณรู้สึกเช่นนั้นในบำ้นของคุณไหมครับ” ขำ้พเจำ้ถำม” 
“ไม่ค่ะ เตน๊ทข์องดิฉนัไม่เรียบร้อย ยงัขำดมุมขำ้งบน ท่ีท่ำนเรียกวำ่ มุมของกำรจำก ซ่ึงหมำยถึง

พธีิแต่งงำนอยำ่งถูกตอ้งตำมกฏหมำย ต่อหนำ้สำธำรณชน” 
“ถำ้ขำดส่วนบน ฝนก็สำดเขำ้ไปในเตน๊ทข์องคุณซิครับ” 
“ใช่ค่ะ อำจำรย ์ตอนน้ีฝนก ำลงัตกหนกัเสียดว้ย มนัไม่น่ำอยูเ่ลยค่ะ ใครจะช่วยซ่อมแซมใหดิ้ฉนั

ไดล้ะคะ” 
เธออดท่ีจะสะอ้ืนออกมำไม่ได ้
“ผมอยำกลองดูครับ ถำ้คุณจะใหผ้มช่วย” 
“ดิฉนัไดจ้ำกคุณพ่อคุณแม่แลว้ค่ะ แต่ดิฉนัยงัมิไดส้มรสอยำ่งเปิดเผย และถูกตอ้งตำมกฏหมำย” 
“กำรจำกของคุณแตกต่ำงจำก กำรจำกท่ีพระคมัภีร์กล่ำวถึง เพรำะมิไดเ้กิดจำกควำมสมคัรใจ 

และควำมยนิยอมของบิดำมำรดำ กำรจำกท่ีเป็นไปตำมค ำสอนในพระคมัภีร์จะผกูมดัคุณและบิดำมำรดำ
ของคุณใหใ้กลชิ้ดยิง่ข้ึนในบั้นปลำย แต่คุณจำกท่ำนทั้งสองดว้ยควำมชิงชงั และเด๋ียวน้ี ท่ำนทั้งสองก็ละ
ทิ้งคุณใหเ้ผชิญชีวติดว้ยตนเอง” 

“แต่ท ำไมสำมีของดิฉนั จึงไม่ยอมปิดส่วนบนของเตน๊ทล์ะคะ” 
“บำงที อำจเป็นเพรำะเขำรู้วำ่ คุณกลบัไปหำคุณพอ่คุณแม่ของคุณไม่ได”้ 
“แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด เขำก็มิไดป้ฏิบติัต่อดิฉนัเหมือนสวนแปลงหน่ึงของเขำ” 
“ท ำไมคุณจึงเช่ือมัน่อยำ่งนั้น” 
“เพรำะเขำไม่อยำกไดบุ้ตรค่ะ” 
“บำงทีเขำไม่ตอ้งกำรใหคุ้ณอยูใ่นฐำนะสวนครัวของเขำ แต่ใหอ้ยูใ่นฐำนะสวนดอกไม ้ ท่ีจะให้

ควำมบนัเทิงแก่เขำในยำมวำ่งเท่ำนั้น” 
“แต่เขำมิไดซ้ื้อดิฉนัตำมประเพณี ดว้ยสินสอดทองหมั้น” 
“แต่เขำก็จ่ำยค่ำเล่ำเรียนใหคุ้ณ” 
“ท่ำนคิดวำ่ น่ีอำจเป็นสินสอดอีกแบบหน่ึง ท่ีท ำใหดิ้ฉนัตอ้งอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจของเขำไหมคะ” 
“ผมไม่แน่ใจ จนกวำ่ผมจะไดคุ้ยกบัเขำ แต่อำจเป็นไปได”้ 
“แต่ดิฉนัรักเขำน่ีค่ะ” 
“ผมรู้ครับ เพรำะถำ้ไม่เช่นนั้น คุณคงจะไม่โทร มำหำผม” 
“และเขำก็รักดิฉนัดว้ย จึงไดเ้สียค่ำเล่ำเรียนใหดิ้ฉนั” 
“ผมหวงัเหลือเกินวำ่ คุณจะเขำ้ใจถูกตอ้ง แต่ท ำไมเขำไม่ปิดส่วนบนของกระโจม และแต่งงำน

กบัคุณอยำ่งถูกตอ้งตำมกฏหมำยละครับ” 
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เธอส่งเสียงสะอึกสะอ้ืนมำตำมสำยอีก 
“น่ีคุณ คุณบอกเบอร์โทรศพัทข์องคุณใหผ้มรู้ไม่ไดห้รือครับ เพื่อผมจะโทรศพัทไ์ปหำเขำได”้ 
“ไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำดคะ เขำก ำลงัมำค่ะ” เธอวำงหูโทรศพัทท์นัที 
เตน๊ท.์....เธอเป็นหญิงสำวท่ีเฉียบแหลมมำก ท่ีมองเห็นชีวติสมรสเหมือนเตน๊ท ์ ขำ้พเจำ้เปิด

ศพัทส์ัมพนัธ์ของพระคมัภีร์ คน้หำค ำวำ่ กระโจมหรือเตน๊ท ์ มีขอ้พระธรรมมำกกวำ่ร้อยขอ้ท่ีมีค ำวำ่ 
“เตน๊ท”์ ขำ้พเจำ้เปิดอ่ำนจำกพระคมัภีร์สองสำมตอน แลว้มำถึงพระธรรมเยเรมีย ์10:20 ซ่ึงกล่ำววำ่ 

“เตน๊ทข์องขำ้พเจำ้ก็ถูกท ำลำย 
และเชือกของขำ้พเจำ้ก็ขำดส้ิน 
ลูก ๆ ของขำ้พเจำ้จำกขำ้พเจำ้ไปหมด 
และไม่มีเขำอีกแลว้ 
ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะกำงเตน๊ทใ์หข้ำ้พเจำ้อีก 
และแขวนม่ำนของขำ้พเจำ้ให”้ 
น่ีเป็นขอ้พระธรรมท่ีเหมำะส ำหรับเธอมำก ขำ้พเจำ้คิด “ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะกำงเตน็ทใ์ห้

ขำ้พเจำ้อีก” น่ำเสียดำยท่ีขำ้พเจำ้ไม่รู้ช่ือ และเบอร์โทรศพัทข์องเธอ ส่ิงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะท ำใหไ้ดใ้น
ขณะนั้นคือ ช่วยเธอดว้ยกำรอธิษฐำน 

ควรแก่เวลำท่ีจะนอนแลว้ ขณะท่ีขำ้พเจำ้หยบิชุดนอนออกจำกระเป๋ำ บตัรใบหน่ึงตกลงมำยงั
มือของขำ้พเจำ้ ในบตัรมีขอ้ควำมซ่ึงภรรยำของขำ้พเจำ้เขียนไวว้ำ่ “รักและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพี่
เสมอ จำกเดน อินกริด” 

“เตน๊ทข์องขำ้พเจำ้” ขำ้พเจำ้คิด “เต๊นทข์องขำ้พเจำ้” แลว้ก็หลบัไป 
วนัรุ่งข้ึน ขำ้พเจำ้ต่ืนค่อนขำ้งเชำ้ หลงัจำกรับประทำนอำหำรท่ีห้องอำหำรของโรงแรมไม่นำน 

อำจำรยด์ำนิเอลก็มำหำท่ีหอ้งพกั เขำไดย้นิค ำวพิำกษว์จิำรณ์เก่ียวกบัค ำบรรยำยของขำ้พเจำ้ 
“ผูฟั้งรู้สึกอยำ่งไรครับ” 
“ดี....ดีมำกครับ ผูฟั้งท่ีมีอำยุมำกท่ีสุดคนหน่ึงพดูกบัผมวำ่ “ตอนแรกเม่ือผมไดย้นิวำ่เขำจะพดู

เก่ียวกบักำรสมรสในโบสถ ์ผมคิดวำ่ เขำจะตอ้งเป็นคนชัว่แน่ ๆ แต่เด๋ียวน้ี ผมเขำ้ใจแลว้วำ่กำรสมรส มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระเจำ้ดว้ย” 

“ถำ้ผมท ำใหผู้ฟั้งเขำ้ใจขอ้น้ีได ้ก็นบัวำ่วเิศษมำกแลว้” 
“กำรจำกเป็นปัญหำท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองของเรำ” ดำนิเอลระบำยควำมรู้สึกของเขำ “เด็ก ๆ ของ

เรำมกัจะ “จำก” โดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกพอ่แม่หรือไม่จำกเลย กำรสมรสทั้งสองกรณีน้ี มกั
น ำไปสู่ปัญหำยุง่ยำก พวกเขำไม่เขำ้ใจวำ่เรำจะจำกกนัและขณะเดียวกนัยงัเป็นอนัเดียวกนัไดอ้ยำ่งไร?” 
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“ผมคิดวำ่ เรำจะอธิบำยเร่ืองน้ีใหเ้ขำ้ใจไดย้ำก นอกจำกดูจำกตวัอยำ่งของพระเยซูคริสต ์ ดงัท่ี
อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั บทท่ี 5:31, 32 พระเยซูคริสตท์รงจำกพระบิดำของพระองค์ 
และขณะเดียวกนั ยงัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระบิดำ” 

“อำจำรยอ์ธิบำยใหพ้วกเรำเขำ้ใจกระจ่ำงกวำ่น้ีไดไ้หมครับ” 
“ผมจะพยำยำม” ขำ้พเจำ้พดู “ดำนิเอล ขอถำมหน่อยนะครับ ค ำบรรยำยตอนไหน ประทบัใจ

คุณมำกท่ีสุดเม่ือคืนน้ี” 
“ตอนท่ีพูดถึงควำมใกลชิ้ดท่ีสุดต่อกนัและกนั ใกลชิ้ดยิง่กวำ่คนใด ๆ และส่ิงใด ๆ” เขำตอบ

ทนัที “ส ำหรับผม ผมรู้สึกล ำบำกใจมำก ท่ีจะรักษำควำมสมดุลยร์ะหวำ่งงำนของผมซ่ึงเป็นศิษยำภิบำล
กบัชีวติสมรสของผม ผมมกัไม่มีเวลำเพียงพอส ำหรับภรรยำของผม ผมถือวำ่งำนของผมจะตอ้งมำก่อน 
ส่วนภรรยำมำทีหลงั เธอบ่นวำ่ เธอไม่เคยแน่ใจสักคร้ัง วำ่ผมจะกลบัมำทำนขำ้วหรือไม่ นัน่เป็นควำม
จริง แมแ้ต่เวลำรับประทำนอำหำร ผมตอ้งลุกข้ึนสำมส่ีคร้ัง เม่ือแขกมำเยีย่มหรือกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน” 

“เม่ือเอสเตอร์พดูถึงคุณ ผมไม่รู้วำ่เธอพูดเล่นหรือพูดจริง” 
“เธอพดูจริงครับ และเธอพดูถูกดว้ย แต่ผมไม่รู้จะเปล่ียนแปลงส่ิงเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งไร 

นอกจำกนั้น ท่ีอำจำรยพ์ดูถึงกำรใชเ้วลำพดูคุยแบ่งรับภำระในใจดว้ยกนันั้น ก็ประทบัใจผมมำกดว้ย เรำ
ไมไ่ดท้  ำส่ิงเหล่ำน้ีเลย” 

“กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน ขณะท่ีเรำยงัพดูกนัอยู ่เป็นเสียงของผูห้ญิงอีก” 
“คุณ โทร จำกท่ีไหนครับ” ขำ้พเจำ้ถำม 
“จำกโรงเรียนค่ะ ตอนน้ีก ำลงัหยดุพกั” 
“คุณพดูกบัสำมีของคุณเม่ือคืนน้ี เก่ียวกบักำรมำพบผมหรือยงั” 
“ยงัค่ะ” 
“เม่ือคืนน้ีผมพบอะไรบำงอยำ่งท่ีอยำกจะใหแ้ก่คุณ คุณมีพระคมัภีร์หรือเปล่ำครับ” 
“มีค่ะ ดิฉนัมีเล่มหน่ึง ไดจ้ำกโรงเรียนคริสเตียนท่ีหมู่บำ้นของเรำ เม่ือดิฉนัยงัเรียนอยูท่ี่นัน่” 
“ถำ้อยำ่งนั้น คุณเปิดดูพระธรรมเยเรมีย ์10:20 นัน่ เป็นขอ้พระธรรมส ำหรับคุณ” 
“ดิฉนัจะเปิดดูค่ะ ลำก่อนนะคะ กระด่ิงดงัแลว้ ดิฉนัจะตอ้งเขำ้ห้องเรียน ดิฉนัโทร มำทกัทำย

ท่ำนเท่ำนั้นค่ะ” 
“ขำ้พเจำ้วำงหูโทรศพัท ์ “เป็นสตรีลึกลบัท่ีเคย โทร ถึงผมครับ” ขำ้พเจำ้พดูกบัดำนิเอล “น่ีเป็น

คร้ังท่ีสำมแลว้ท่ีเธอโทรมำ เธออยูก่บัผูช้ำยคนหน่ึงท่ีไม่อยำกแต่งงำนกบัเธอใหถู้กตอ้งตำมกฏหมำย แต่
ส่งเธอไปโรงเรียน แลว้เธอก็คิดวำ่ นัน่เป็นขอ้พิสูจน์วำ่เขำรักเธอ” 
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“น่ีเป็นเร่ืองธรรมดำในเมืองของเรำครับ” ดำนิเอลพดู “ท่ีโบสถข์องผมมีพิธีสมรสนอ้ยมำก 
เพรำะพิธีสมรสท ำใหก้ำรหยำ่กนัยำกข้ึน บำงคนขอจดัพิธีสมรสท่ีโบสถ ์ เม่ือมีบุตรหลำยคนแลว้ ชีวติ
สมรสท่ีน่ีไม่ค่อยมีขอบเขตท่ีแน่ชดั เหมือนดงัเส้นตรงและมุมในสำมเหล่ียมของอำจำรย”์ 

“ขอบคุณครับท่ีบอกผม ผูห้ญิงคนนั้น ก็ไม่ชอบรูปสำมเหล่ียมดว้ย เธอบอกวำ่มนัแทงใจเธอ” 
“มนัแทงใจผมดว้ยครับ” ดำนิเอลพดูแลว้หวัเรำะ 
“กลบัมำถึงปัญหำของคุณ ผมคิดวำ่ เรำจะทำนอำหำรดว้ยกนัคืนน้ี หลงัจำกเลิกประชุมและเม่ือ

ลูกของคุณเขำ้นอนแลว้ดีไหมครับ ผมอยำกจะพดูกบัคุณทั้งสอง” 
มอริซมำรับขำ้พเจำ้คืนนั้น สตรีอำยมุำกคนหน่ึงมำกบัเขำดว้ย เธอเป็นคนร่ำงเล็ก ผอม ใบหนำ้

มีรอยยน่ตำมอำยแุต่ดวงตำทั้งคู่เป็นประกำย 
เธอทกัทำยขำ้พเจำ้ และพดูกบัขำ้พเจำ้รำวกบัวำ่ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจภำษำพื้นเมืองของเธอ มอริซได้

แปลใหข้ำ้พเจำ้ฟังวำ่ “คุณแม่ทกัทำยท่ำน และบอกวำ่ คุณแม่เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจำ้ของ” 
“บุตรชำยของคุณนำ้เล่ำใหคุ้ณนำ้ฟังเก่ียวกบัค ำบรรยำยเม่ือคืนน้ีหรือครับ” 
เธอพยกัหนำ้ และช้ีไปยงับุตรชำยของเธอ กล่ำววำ่ “มอริซเป็นเจำ้ทรัพยท่ี์ไม่มีทรัพยสิ์น” 
“คุณนำ้ มีบุตรท่ีดีมำกจริง ๆ” 
“เขำเอำใจใส่ดูแลดิฉนัดีมำกค่ะ” 
“คุณนำ้คงจะภูมิใจในตวัเขำนะครับ” 
“แต่เขำตอ้งกำรมีภรรยำสักคนหน่ึง ดิฉนัจะดูแลภรรยำของเขำใหดี้ท่ีสุด เธอไม่ตอ้งท ำงำนมำก

นกั ดิฉนัจะหุงขำ้วใหเ้ขำทั้งสองเอง” 
เม่ือมอริซแปลประโยคสุดทำ้ยน้ีแลว้ ขำ้พเจำ้พดูกบัมอริซวำ่ “ท่ำนคิดวำ่ คุณจะพำภรรยำของ

คุณมำอยูก่บัท่ำนแลว้ท่ำนจะเป็นคนจดักำรทุกอยำ่งในครอบครัวต่อไป คุณจะตอ้งอธิบำยใหท้่ำนเขำ้
อยำ่งแจ่มแจง้นะครับเก่ียวกบั “กำรจำก” ท่ีผมไดบ้รรยำยเม่ือวำนน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เก่ียวกบัสิทธิใน
ครอบครัว แมคุ้ณแม่ของคุณจะยำ้ยมำอยูก่บัคุณ คุณจะตอ้งใหทุ้กคนเขำ้ใจวำ่ ใครมีสิทธิเตม็ท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองกำรจดัเตรียมอำหำร” 

“ผมอยำกใหอ้ำจำรยอ์ธิบำยใหคุ้ณแม่ฟังเหลือเกิน” มอริซพดู “คุณแม่จะยนิดีรับฟังมำกยิง่ข้ึน
หำกเป็นควำมเห็นของอำจำรย ์ซ่ึงเป็นคนต่ำงถ่ิน” 

“ผมคิดวำ่ ทุกคนมีปัญหำในกำรเขำ้ใจค ำวำ่ “กำรจำก” เพรำะนัน่ไม่ใช่ควำมคิดของมนุษย ์ แต่
เป็นพระปัญญำของพระเจำ้” 

ในท่ีสุด เรำก็มำถึงโบสถ ์ คนมำกนัเตม็โบสถอี์ก ขำ้พเจำ้ยนืท่ีธรรมำสน์ขำ้ง ๆ ดำนิเอล และ
รู้สึกวำ่เรำเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในเร่ืองท่ีเรำจะพดูในท่ีประชุม 
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บทที ่4 

“เม่ือวำนน้ี เรำพดูถึงสำมเหล่ียมของชีวติสมรส ไดแ้ก่ กำรจำก กำรผกูพนั และกำรเป็นเน้ือ
เดียวกนั ซ่ึงเป็นไปไดร้ะหวำ่งบุคคลเพียงสองคนเท่ำนั้น หลงัจำกนั้น สตรีคนหน่ึงโทรศพัทไ์ปหำ
ขำ้พเจำ้ บอกวำ่เธอไม่ชอบสำมเหล่ียมท่ีขำ้พเจำ้วำดบนกระดำน “มนัมีมุม เหล่ียม และปลำยแหลมมำก
เกินไป ซ่ึงแทงใจดิฉนั” เธอพดู 

“ขำ้พเจำ้เขำ้ใจค ำพูดของเธอ เธอไม่อยำกใหชี้วติสมรสเหมือนรูปสำมเหล่ียมท่ีแขง็กระดำ้ง แต่
อยำกใหเ้หมือนส่ิงท่ีมีชีวติชีวำเช่นเหมือนนกักำยกรรมสำมคน ซ่ึงยนือยูท่ี่จุดสำมจุดในรูปของ
สำมเหล่ียม แต่ละคนโยนและรับลูกบอลจำกอีกสองคนในเวลำเดียวกนั ทุกคนจะตอ้ง “ให”้ และ “รับ” 
อยำ่งถูกตอ้งตำมจงัหวะจึงจะสำมำรถเล่มเกมส์น้ีได”้ 

“ชีวติสมรสก็เหมือนกบักำรแสดง ท่ีตอ้งอำศยัควำมช ำนำญน้ี ควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลว
ของชีวติสมรส ข้ึนอยูก่บัควำมสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งของทั้งสำมส่วน คือส่วนท่ีเก่ียวกบักฏหมำย ส่วนท่ี
เก่ียวกบัส่วนตวั และส่วนท่ีเก่ียวกบัร่ำงกำย” ขำ้พเจำ้หยบิรูปสำมเหล่ียมท่ีท ำดว้ยไมอ้อกจำกกระเป๋ำ
เอกสำรชูใหผู้ฟั้งดู แลว้จบัมุมซำ้ยขำ้งล่ำงกล่ำววำ่ 

“ชีวติสมรสตอ้งกำรควำมรัก ควำมรักน ำควำมสมหวงัและควำมยนิดีมำสู่ชีวติสมรส ท ำใหก้ำร
สมรสเตม็ไปดว้ยรสชำติและควำมใฝ่ฝันท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ควำมรักจึงเป็นของขวญัล ้ำค่ำของกำรสมรส 
เป็นดุจเลือดท่ีฉีดออกจำกหวัใจ ผำ่นเส้นเลือดแห่งกำรสมรส ท ำใหก้ำรสมรสมีชีวติชีวำ” 

“พิธีสมรสอนัถูกตอ้งตำมกฏหมำย เป็นดุจส่ือท่ีน ำควำมรักไปยงัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เพศสัมพนัธ์ ท ำใหชี้วติทำงดำ้นเพศมีท่ีคุม้กนั คู่สมรสจะปลอดจำกควำมกลวั ทั้งจะประสบควำมพึง
พอใจ และสันติสุข สันติสุขท่ีกลบัคืนมำเน่ืองจำกควำมสัมพนัธ์ทำงเพศน้ี จะยอ้นกลบัไปสู่ควำมรัก ท ำ
ใหค้วำมรักเจริญเติบโต และมัน่คงยิง่ข้ึน ซ่ึงน ำไปสู่ควำมซ่ือสัตยต่์อกนัและกนัมำกยิง่ ๆ ข้ึน” 

การ “ให้” และ “รับ” 

ควำมรัก ไม่เพียงแต่รับพลงัจำกควำมสนิทสนมทำงฝ่ำยกำย ยงัให้
พลงัแก่ฝ่ำยกำยท่ีจะสนิทสนมกนั ควำมรักยอ่มใฝ่หำกำรแสดงออกทำง
กำย ท ำใหค้วำมสัมพนัธ์ทำงกำยดูดด่ืมมีควำมหมำย และมีคุณค่ำมำกยิง่ข้ึน 
กำรเป็นเน้ือเดียวกนัทำงฝ่ำยกำย อนัเกิดจำกควำมรักในชีวติสมรส จึงจะ
เป็นกำรแสดง “ควำมรัก” ท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

“กำรแสดงควำมรักภำยใน “เตน๊ท”์ น้ี คู่สมรสไม่เพียงแต่ไดรั้บ 
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แต่ยงัใหส้วสัดิภำพแก่ชีวติสมรสดว้ย ท ำใหชี้วิตสมรสใหม่และสดช่ืนอยูเ่สมอ โดยเหตุน้ี ควำมรักจึง
ตอ้งกำร กำรสมรส และกำรสมรสก็ตอ้งกำรควำมรัก อำจจะมีบำงโอกำสท่ีควำมรักของคู่สมรสจืดชืดลง 
แต่ควำมจริงท่ีวำ่ คนทั้งสองไดส้มรสกนัแลว้ ไดย้ดึเหน่ียวทั้งสองไว ้ และเตือนทั้งสองใหนึ้กถึงค ำมัน่
สัญญำท่ีใหต่้อกนัและกนัเสมอ เขำทั้งสองอำจจะพดูวำ่ “ถึงอยำ่งไรก็แลว้แต่ เรำไดแ้ต่งงำนกนัแลว้” 
ดงันั้น กำรสมรสจึงเป็นส่ิงคุม้กนัและพิทกัษรั์กษำควำมรัก” 

พระทยัของพระเจ้า 

“ในสมยัน้ีคนทัว่โลกก ำลงัสับสน เก่ียวกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ ควำมรัก และกำรสมรส ขอ้พระ
ธรรมท่ีเรำใชใ้นกำรบรรยำย มีขอ้ควำมท่ีทนัสมยัมำก เพรำะประกอบดว้ยควำมเก่ียวพนัทั้งสำมประกำร
น้ี ปัญหำใหญ่จึงอยูท่ี่วำ่ พระเจำ้มีพระทยัอยำ่งไรเก่ียวกบั เพศสัมพนัธ์ ควำมรัก และกำรสมรส พระองค์
ทรงตอ้งกำรใหท้ั้งสำมอยำ่งน้ีเก่ียวพนักนัอยำ่งไร” ไม่มีใครสำมำรถใหค้  ำตอบท่ีครบถว้นบริบูรณ์ได ้

“ขำ้พเจำ้อยำกจะเสนอค ำตอบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัของเรำ ในยำมท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสับสน
น้ี ค ำตอบท่ีขำ้พเจำ้อยำกจะเสนอคือ” 

“พระเจำ้ทรงมีพระทยั ท่ีจะใหท้ั้งสำมส่วนของชีวติสมรสน้ี “ให”้ และ “รับ” ซ่ึงกนัและกนั ส่ิง
ใดก็ตำมท่ีสนบัสนุนกำรกระท ำน้ีก็เป็นพระทยัของพระเจำ้ ส่ิงท่ีขดัขวำง ก็ไม่ตรงกบัพระทยัของพระ
เจำ้” 

“แนวทำงน้ี น ำไปใชไ้ดท้ั้งก่อนกำรสมรสและในชีวติสมรส ก่อนกำรสมรสท่ำนจะตอ้งถำม
ตวัเองวำ่ ส่ิงท่ีเรำก ำลงัจะท ำน้ี เป็นกำรช่วยหรือขดัขวำงกำร “ให”้ และ “รับ” ในชีวติสมรส ในวนั
ขำ้งหนำ้ของชีวิตสมรส ท่ำนจะตอ้งถำมตวัเองวำ่” “กำรกระท ำน้ีจะเพิ่มพนูหรือกระทบกระเทือนต่อ
ควำมมัน่คงของชีวิตสมรสทั้งสำมดำ้นหรือไม่” 

ท่ีประชุมนัง่ฟังอยำ่งใชค้วำมคิด พวกเขำมองดูสำมเหล่ียมบนกระดำนและท่ีมือของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้พยำยำมอ่ำนควำมคิดของพวกเขำ และพดูต่อไป 

“ท่ำนอำจรู้สึกทอ้ใจและกล่ำววำ่ “หำกกำรสมรสเป็นศิลปกรรมท่ีมีคุณภำพสูงเช่นนั้น ขำ้พเจำ้
ยงัอยูห่่ำงไกลจำกมำตรฐำนอนัดีเลิศแห่งชีวิตสมรสมำก” ขำ้พเจำ้รู้สึกท ำนองเดียวกนั และเช่ือวำ่อำจำรย์
ดำนิเอลก็รู้สึกอยำ่งนั้นดว้ย” 

ดำนิเอลพยกัหนำ้ 
“ไม่มีผูใ้ดสำมำรถบรรลุควำมดีครบถว้นทุกประกำรในชีวติสมรสได ้ ในกำรสมรสนั้นเรำตอ้ง

ถ่อมตวัอยูเ่สมอ” 
“ปัญหำส่วนใหญ่ของชีวติสมรส เกิดข้ึนเน่ืองจำกส่วนหน่ึงของสำมเหล่ียม มิไดเ้ก่ียวพนัอยำ่ง

สนิทสนมกบัสำมเหล่ียมทั้งรูป สมมุติวำ่ท่ำนทุกคนเป็นนำยแพทยท์ำงดำ้นสมรสและก ำลงัไปเยีย่มคน
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ป่วยในโรงพยำบำลสมรส โดยใชห้ลกัท่ีกล่ำวมำแลว้ ขำ้งตน้ตรวจสอบคนป่วย ขำ้พเจำ้ขอแนะน ำให้
ท่ำนรู้จกัคนป่วยบำงคน” 

“คนป่วยคนแรกมีปัญหำเก่ียวกบัมุมซำ้ยของสำมเหล่ียมควำมรักก ำลงัจืดชืดลง ขำ้พเจำ้เรียก
โรคน้ีวำ่” 

การสมรสที่อ้างว้าง 

“ลกัษณะของโรคเป็นดงัน้ี: คู่สมรสไดท้  ำกำรสมรสกนัอยำ่งถูกตอ้งตำมกฏหมำยเป็นเวลำนำน
พอสมควรแลว้ ไดอ้ยูกิ่นหลบันอนดว้ยกนัตลอดมำ แต่ควำมรักสูญหำยไป” 

“โรคน้ีอำจมีสำเหตุหลำยอยำ่ง บำงทีคู่สมรสอำจมิไดรั้กกนัอยำ่งแทจ้ริงมำก่อน บำงทีอำจ
เน่ืองจำกเขำทั้งสองสมรสกนัเม่ือยงัเยำวเ์กินไป และส่ิงท่ีเขำคิดวำ่เป็นควำมรักนั้นขำดคุณสมบติัของ
กำร “ผกูพนั” หรืออำจสมรสเน่ืองจำกค ำนึงถึงควำมสวยควำมงำมฝ่ำยร่ำงกำยเท่ำนั้น เม่ือเวลำผำ่นไป 
ควำมสวยงำมทำงฝ่ำยกำยก็เส่ือมคลำยลง ควำมรักจึงพลอยเส่ือมคลำยไปดว้ย หรือเน่ืองจำกเขำทั้งสอง
ยุง่กบังำนบำ้นและกำรประกอบอำชีพ หรือบุตรมำกเกินไป จนไม่มีเวลำท่ีจะเสริมสร้ำงควำมรักในชีวติ
สมรส บำงทีทั้งสองต่ำงสนใจต่อส่ิงท่ีตนชอบ และมิไดแ้บ่งปันควำมสนใจนั้นให้แก่กนัและกนั ในไม่
ชำ้เขำทั้งสองก็ไม่มีอะไรท่ีจะท ำดว้ยกนั หรือชอบดว้ยกนั” 

“น่ีเป็นเช้ือโรคท่ีน่ำกลวัชนิดหน่ึง ชีวติสมรสจะอยูใ่นสภำพน้ีไดไ้ม่นำนนกั ก็จะตอ้งลม้ป่วย
อยำ่งหนกั ในระยะแรกคู่สมรสจะปิดบงัโรคน้ีได ้ โดยกำรแสดงใหค้นภำยนอกเห็นวำ่ เขำรักกนัและ
ปฏิบติัต่อกนัเยีย่งสำมีภรรยำทัว่ ๆ ไป ซ่ึงเป็นกำรตบตำคนอ่ืนอยำ่งชดั ๆ แมเ้ขำทั้งสองยงัคงอยูใ่ต้
ชำยคำเดียวกนัก็จริงอยู ่ แต่ควำมรู้สึกท่ีมีต่อกนัไม่มีอะไรมำกไปกวำ่ คนท่ีอำศยัอยูใ่นบำ้นเดียวกนั
เท่ำนั้น” 

“โรคน้ีจะไม่อยูค่งท่ี เม่ือมนัแพร่กระจำยกวำ้งข้ึน จะมีอำกำรดงัต่อไปน้ี คู่สมรสจะแสดงควำม
หยำบกระดำ้งต่อกนัทั้งทำงวำจำและกำรกระท ำ เม่ือทั้งสองมองหนำ้กนัไม่ติด ควำมสัมพนัธ์ของคนทั้ง
สองก็จะเตม็ไปดว้ยควำมอำ้งวำ้ง หำกควำมอำ้งวำ้งน้ีไม่ไดรั้บกำรเยยีวยำรักษำใหห้ำย มนัจะติดต่อไป
ยงัเพศสัมพนัธ์ เพรำะมุมทั้งสำมของสำมเหล่ียมจะแยกออกจำกกนัไม่ได ้เม่ือมุมหน่ึงป่วย ก็จะติดต่อไป
ยงัอีกสองมุม ควำมสัมพนัธ์ทำงเพศจึงเป็นไปตำมภำระและหนำ้ท่ี ควำมตึงเครียดระหวำ่งกำรสมรส
และควำมสัมพนัธ์ทำงเพศก็เกิดข้ึน” 

“เม่ือโรคน้ีก ำเริบเตม็ท่ี สำมีเร่ิมมองหำผูห้ญิงท่ีเขำ้ใจ เขำไดดี้กวำ่ภรรยำของเขำ ส่วนภรรยำก็
เร่ิมมองหำผูช้ำยท่ีปลอบใจเธอไดดี้กวำ่สำมีของเธอ ควำมริษยำ และควำมไม่ซ่ือสัตยจึ์งเกิดข้ึน ในท่ีสุด
กำรล่วงประเวณีก็จะมำท ำลำยมุมบนของสำมเหล่ียมแห่งกำรสมรส” 
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“ภำพยนตร์และนวนิยำยจ ำนวนพนั ๆ เร่ือง ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงโรคน้ี แต่ภำพยนตร์และนวนิยำยมกั
โยนควำมผดิให้แก่กำรสมรส ท ำใหผู้ช้มหรือผูอ่้ำนเขำ้ใจผดิคิดวำ่กำรสมรสคือท่ีส้ินสุดของควำมรัก 
และควำมรักมีโอกำสงอกเงยไดภ้ำยนอกกำรสมรสเท่ำนั้น ควำมรักภำยนอกกำรสมรสแบบน้ี จึงเป็น
ควำมรักท่ีน่ำดึงดูดใจ น่ำใฝ่หำ และควรแก่กำรยกยอ่ง” 

“แต่กำรวินิฉยัดงักล่ำวน้ีไม่ถูกตอ้ง เพรำะกำรสมรสมิไดเ้ป็นสำเหตุแห่งกำรส้ินสุดของควำมรัก 
แต่กำรขำดควำมรักต่ำงหำกท่ีเป็นสำเหตุแห่งกำรส้ินสุดของชีวติสมรส นอกจำกนั้นในบั้นปลำย ควำม
รักภำยนอกขอบเขตแห่งกำรสมรสจะกลำยเป็นทะเลเพลิงเผำผลำญผูเ้ห็นควำมรักเป็นเร่ืองเล่นอยำ่ง
ส้ินเชิง” 

“ชีวติสมรสเตม็ไปดว้ยควำมสุขและรำบร่ืน ก็ต่อเม่ือทุกส่วนในสำมเหล่ียมเก่ียวพนักนัอยำ่ง
สนิท หำกมีส่ิงผดิปกติเกิดข้ึน จะตอ้งรีบท ำกำรรักษำ ก่อนท่ีควำมรักนั้นจะจำงหำยไปอยำ่งส้ินเชิง แลว้
กระทบกระเทือนมุมอ่ืน ๆ ของสำมเหล่ียม” 

“เรำจะวินิจฉยัคนป่วยรำยต่อไป เขำทั้งสองมีปัญหำเก่ียวกบัมุมบนของสำมเหล่ียม ขำ้พเจำ้เรียก
โรคชนิดน้ีวำ่” 

การลกัลอบสมรส 

“อำกำรของคนป่วยเป็นดงัน้ี: คนทั้งสองคิดวำ่เขำรักกนัและไดห้ลบันอนดว้ยกนัแลว้ แต่ยงัมิได้
สมรสอยำ่งถูกตอ้งตำมกฏหมำย” 

“น่ีเป็นส่ิงล่อใจท่ีน่ำกลวัท่ีสุดอยำ่งหน่ึงในปัจจุบนั เรำอยูใ่นยคุท่ีคนจ ำนวนมำก มองไม่เห็น
ควำมส ำคญัของพิธีสมรส พวกเขำถือวำ่พิธีน้ีเป็นเพียงระเบียบแบบแผน และทะเบียนสมรสเป็นเพียง
กระดำษแผน่หน่ึง ซ่ึงจะจดัท ำข้ึนเม่ือไรก็ไดใ้นวนัขำ้งหนำ้ หรือไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งจดัท ำเลย มุมแห่งกำร
สมรสสองมุม ไดแ้ก่ ควำมรัก และเพศสัมพนัธ์ ก็เพียงพอท่ีจะใหก้ำรสมรสครบถว้นบริบูรณ์แลว้” 

“บำงคนเอำจริงเอำจงักบักำรใหมี้กำรทดลองสมรส โดยแนะน ำใหคู้่รัก กินอยูห่ลบันอนดว้ยกนั
เป็นระยะเวลำหน่ึงก่อนเพื่อทดสอบดูวำ่ เขำทั้งสองอยูด่ว้ยกนัไดห้รือไม่ หำกทั้งสองเห็นวำ่ ไม่สำมำรถ
อยูด่ว้ยกนัได ้ก็สำมำรถแยกทำงกนัโดยไม่ตอ้งเส่ียงต่อกนัหยำ่ร้ำง น่ีเป็นขอ้เสนอท่ีเหลวไหลมำก เพรำะ
ถำ้ชีวติสมรสประกอบดว้ยควำมรักและเพศสัมพนัธ์เท่ำนั้น เม่ือคนทั้งสองมีควำมสัมพนัธ์กนัทั้งสอง
ดำ้นน้ี ก็นบัวำ่เป็นกำรสมรสกนัแลว้ จะทดสอบกำรสมรสโดยวธีิน้ีไดอ้ยำ่งไร” 

“ผูท่ี้อยูด่ว้ยกนัในลกัษณะน้ี นบัวำ่ ป่วยทำงดำ้นควำมสัมพนัธ์ อำกำรดงัต่อไปน้ีจะปรำกฏ
ออกมำ จะมีกำรผดิหวงัเกิดข้ึน และชีวติประสบควำมลม้เหลว โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ฝ่ำยหญิงจะชอกช ้ำ
ท่ีสุด ขำ้พเจำ้ไม่ทรำบวำ่ ท่ำนจะมีควำมรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยำ่งไร แต่ตำมวฒันธรรมในท่ีหลำยแห่ง 
หำกหญิงสำวสูญเสียพรหมจรรย ์ ก็จะไม่ค่อยมีโอกำสไดส้มรสในอนำคต ในหลำยประเทศ สตรีท่ี



34 

ตั้งครรภโ์ดยมิไดส้มรสจะตอ้งเส่ียงมำก เธออำจจ ำใจสมรส กำรสมรสในกรณีน้ีส่วนใหญ่จะส้ินสุดลง
ดว้ยกำรหยำ่ร้ำง” 

“เรำจะตอ้งค ำนึงถึงบุตรท่ีเกิดจำกกำรผกูพนักนัในลกัษณะน้ีดว้ย เด็กเหล่ำน้ีจะไม่ไดรั้บควำม
อบอุ่นและควำมคุม้กนัจำกกำรสมรส เพรำะส่วนบนของเตน๊ทถู์กท ำลำย ฝนก็สำดเขำ้มำ เด็กเหล่ำน้ีไม่
เพียงแต่ปรำศจำกควำมอบอุ่น ยงักลำยเป็นเด็กไม่มีพอ่ดว้ย ลองคิดดูซิวำ่ ชีวติของเด็กจะเป็นอยำ่งไร 
ส่วนบนของเตน๊ทห์รือพิธีสมรสจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นยิง่” 

เม่ือมำถึงตรงน้ี ขำ้พเจำ้อดท่ีจะคิดถึงสตรีท่ีโทรศพัทไ์ปหำขำ้พเจำ้ไม่ได ้ ไม่รู้วำ่เธอจะอยูใ่นท่ี
ประชุมในคืนน้ีหรือไม่ ควำมคิดน้ีท ำใหข้ำ้พเจำ้ตอ้งเพิ่มค ำบรรยำยดงัต่อไปน้ี 

“ผูท่ี้ตดัส่วนบนของเตน๊ทอ์อก และไดท้  ำกำรสมรสกนัแบบอิสระหรือทดลองสมรส ยอ่ม
ท ำลำยศกัด์ิศรีแห่งควำมรักบำงคนแสร้งท ำวำ่ พฤติกรรมน้ีไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเขำ หรือ
ควำมสัมพนัธ์ของคนทั้งสอง แต่นัน่ไม่เป็นควำมจริง” 

“กำรไดเ้สียกนัอยำ่งลบั ๆ มกักระท ำกนัอยำ่งรีบร้อนลบั ๆ ล่อ ๆ และไร้ศกัด์ิศรี จึงมิไดช่้วยให้
ควำมรักเบ่งบำนและผลิดอกท่ีสวยงำม แต่ท ำใหค้วำมรักเห่ียวแหง้ไป” 

“เม่ือเร็ว ๆ น้ี มีกำรน ำภำพยนตร์เยอรมนัเร่ืองหน่ึงออกมำฉำย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัควำมหำยนะอนั
เกิดจำกกำรลกัลอบสมรส เร่ิมเร่ืองดว้ยชำยหนุ่มหญิงสำวคู่หน่ึงอยูด่ว้ยกนัอยำ่งมีควำมสุข แต่เม่ือฉำย
ไปไดป้ระมำณสักยีสิ่บนำที ผูช้มก็รู้วำ่หนุ่มสำวคู่นั้นยงัมิไดท้  ำกำรสมรสกนัอยำ่งถูกตอ้ง เพื่อน ๆ ญำติ
พี่นอ้ง พยำยำมชกัชวนใหเ้ขำทั้งสองสมรสกนั แต่ทั้งสองปฏิเสธในระยะแรกทุกอยำ่งด ำเนินไปดว้ยดี 
แต่แลว้ผูห้ญิงก็เกิดตั้งครรภค์วำมรักและควำมวำงใจท่ีมีต่อกนัไม่มำกพอ ท่ีจะท ำใหเ้ธอกลำ้บอกเร่ืองน้ี
แก่ “สำมี” ของเธอ เธอกลวัเขำจะทิ้งเธอ จึงตดัสินใจท ำแทง้อยำ่งลบั ๆ ” 

“เร่ืองน้ีจบลงดว้ยกำรท ำแทง้ของเธอ เธอนอนซมอยูบ่นเกำ้อ้ีนอนในบำ้นเช่ำ ฝ่ำยชำยกลบัจำก
ท ำงำนและรู้วำ่อะไรไดเ้กิดข้ึน เขำนัง่ลงท่ีเกำ้อ้ีอีกดำ้นหน่ึง หอ้งนั้นมีแต่ควำมเงียบวงัเวง ไม่มีใครพดู
แมแ้ต่ค ำเดียว เพรำะไม่มีอะไรจะพดูกนัอีกต่อไป ทั้งน้ีเน่ืองจำกเม่ือปรำศจำกกำรแต่งงำน คนทั้งสองจึง
ไม่มีโอกำสท่ีจะพิสูจน์ควำมคงทนและควำมแทจ้ริงของควำมรัก เพศสัมพนัธ์จึงท ำใหค้วำมรักนั้นดบั
สลำยไป” 

“เรำจะเยีย่มคนป่วยรำยต่อไปในโรงพยำบำลสมรสของเรำ มีโรคสมรสชนิดท่ีสำมซ่ึงเก่ียวกบั
มุมขวำของสำมเหล่ียม มุมน้ีป่วยดว้ยโรคซ่ึงขำ้พเจำ้จะเรียกวำ่” 
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การสมรสทีไ่ม่ส าเร็จผล 

“ก่อนอ่ืน ขอใหข้ำ้พเจำ้พรรณนำลกัษณะของโรคน้ี คนทั้งสองสมรสกนัแลว้อยำ่งถูกตอ้งตำม
กฏหมำย เป็นเวลำประมำณยีสิ่บปีแลว้ เขำทั้งสองรักกนัมำก และไม่เคยคิดท่ีจะหยำ่กนั แต่ทั้ง ๆ ท่ีเขำ
ทั้งสองรักกนัมำกเช่นน้ี เพศสัมพนัธ์ของเขำทั้งสองก็ไม่ส ำเร็จผล” 

“ฝ่ำยสำมีมำหำขำ้พเจำ้ บอกวำ่ “ภรรยำของผมจืดชืดมำก เธอไม่สนองควำมตอ้งกำรของผมเลย 
เธอไม่เคยเป็นฝ่ำยเสนอแมส้ักคร้ัง เธอไม่มีควำมตอ้งกำรเลย” 

“ส่วนภรรยำก็มำหำขำ้พเจำ้ และพดูวำ่ “สำมีของดิฉนัไวไฟเกินไป ดิฉนัรู้สึกอยำ่งกบัวำ่ เขำ
บงัคบัและข่มขืนดิฉนั เขำไม่เคยอ่ิมสักที” หรือเธออำจจะพดูในทำงตรงกนัขำ้มวำ่ “เม่ือดิฉนัมีควำม
ตอ้งกำร เขำมกัจะเหน่ือยและหนัหลงัใหแ้ลว้ก็หลบัไปดิฉนัคิดวำ่เขำคงเป็นกำมตำยดำ้น” 

เสียงฮำตึงดงัข้ึนในท่ีประชุม ชำวอำฟริกนัถือวำ่ ผูช้ำยท่ีกำมตำยดำ้น มิไดเ้ป็นคนเต็มตวั พวก
เขำจึงกลวัส่ิงน้ียิง่กวำ่ควำมตำยเสียอีก 

“โรคแห่งควำมไม่สมปรำรถนำทำงฝ่ำยกำยน้ี ก่อใหเ้กิดควำมทรมำนใจแก่คู่สมรสมำก โรคน้ี
เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร ในหลำยกรณีเป็นผลโดยตรงหรือโดยทำงออ้มจำกกำรลกัลอบสมรส ทั้งน้ีเพรำะคู่
สมรสมิไดร่้วมประเวณีดว้ยควำมรักแท ้ หรือในสภำพท่ีเหมำะสม บำงคร้ังมิไดเ้ป็นไปดว้ยควำมเตม็ใจ 
แต่เกิดจำกแรงผลกัดนั ทั้งยงัตอ้งหลบซ่อน ทั้งสองจึงสัมพนัธ์กนัทำงกำยเท่ำนั้น มิใช่ทำงใจหรือทั้งใจ
และกำย” 

“เรำสังเกตไดว้ำ่ โรคน้ีกระทบกระเทือนต่อมุมอ่ืน ๆ อีกสองมุมอยำ่งไรบำ้ง” 
“เม่ือคู่สมรสฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดหรือทั้งสองฝ่ำยตอ้งเกิดควำมทุกขใ์จ เน่ืองจำกควำมผดิหวงั

ทำงดำ้นเพศสัมพนัธ์ ก็จะเร่ิมติเตียนต่อวำ่ควำมรักของอีกฝ่ำยหน่ึง ควำมเบ่ือหน่ำยเพิ่มมำกข้ึน 
ควำมสัมพนัธ์เยีย่งสำมีภรรยำก็กลบักลำยเป็นควำมสัมพนัธ์แบบเคร่ืองจกัรยนตท่ี์ไม่มีควำมรู้สึก ควำม
รักจืดจำงลง เม่ืออำกำรดงักล่ำวน้ีปรำกฏข้ึน คู่สมรสจะถูกล่อใหห้ำทำงบ ำบดัควำมใคร่โดยไปหำผูซ่ึ้ง
จะตอบสนองและเอำใจเขำไดดี้กวำ่ แลว้ส่วนท่ีเก่ียวกบักฏหมำยของกำรสมรสก็ไดรั้บอนัตรำย ซ่ึงอำจ
น ำไปสู่กำรล่วงประเวณี และในท่ีสุดก็คือกำรหยำ่ร้ำง โรคน้ีอำจท ำใหชี้วติสมรสดบัวบูลง หำกมิไดรั้บ
กำรรักษำใหห้ำยทนัเวลำ” 

เม่ือบรรยำยตอนน้ีจบแลว้ ขำ้พเจำ้รู้สึกโล่งใจ เพรำะค ำบรรยำยตอนน้ี เป็นตอนท่ีท ำใหค้น
เขำ้ใจผดิไดง่้ำยท่ีสุด แต่ดำนิเอลแปลไดอ้ยำ่งกระฉบักระเฉง โดยไม่ลงัเลใจ และรู้สึกวำ่ผูท่ี้มีอำยมุำก
แลว้ ก็มิไดแ้สดงอำกำรขุ่นเคืองใจเลย 

ขำ้พเจำ้เร่ิมบรรยำยต่อไปอีก 



36 

“ส่วนผูท่ี้คิดถึงกำรสมรสในวนัขำ้งหนำ้ ควรจะพิจำรณำค ำถำมท่ีวำ่ เรำควรจะเขำ้สู่ชีวติสมรส
ทำงมุมไหน โดยทัว่ไปมีค ำตอบอยูส่ำมชนิด คือค ำตอบตำมประเพณีดั้งเดิม ค ำตอบสมยัใหม่และ
ค ำตอบตำมพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรำจะพิจำรณำค ำตอบทีละชนิด” 

“ค ำตอบตำมประเพณีดั้งเดิมบอกวำ่ เรำควรเขำ้ทำงตอนบนของสำมเหล่ียม ขำ้พเจำ้อยำกจะ
เรียกทำงน้ีวำ่” 

ทางพธิีสมรส 

“ก่อนสมยัของเรำ ทำงน้ีเป็นทำงท่ีคนทัว่ไปเขำ้สู่ชีวติสมรส บิดำมำรดำเป็นผูจ้ดักำรแต่งงำนให้ 
บำงคร้ัง เจำ้บ่ำวเจำ้สำวพบกนัคร้ังแรกในวนัแต่งงำน หรือก่อนวนัแต่งงำนเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น 
จุดประสงคข์องทำงเขำ้น้ี ก็เพื่อกำรมีบุตร หรือเพื่อกำรสืบตระกลู ทำงเขำ้กำรสมรสน้ีจึงจดัอยูใ่นทศันะ
สมรสแบบสวนครัว” 

ขำ้พเจำ้หยบิรูปสำมเหล่ียมไมข้ึ้นมำอีก แลว้ช้ีไปยงัมุมบน 
“ชำยหนุ่มหรือหญิงสำวท่ีเขำ้พิธีสมรสน้ี จะตรงไปยงัมุมแห่งเพศสัมพนัธ์ทนัทีเพื่อผลิต

ลูกหลำน มุมแห่งควำมรักจึงถูกละเลย เม่ือปรำศจำกควำมรัก ควำมขดัแยง้ต่ำง ๆ ก็เกิดข้ึนในระหวำ่งคู่
สมรส และระหวำ่งคู่สมรสกบัครอบครัว แต่ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ กำรสมรสท่ีครอบครัวเป็นฝ่ำย
จดักำรใหทุ้กอยำ่งตำมประเพณีเก่ำแก่นั้น จะท ำใหก้ำรสมรสปรำศจำกควำมสุขเสมอ เพรำะควำมรัก
สำมำรถงอกเงยในชีวติสมรสได”้ 

“ชำวตะวนัตกอำจเนน้ในเร่ืองควำมรักระหวำ่งชำยหญิงมำกจนเกินไป และดูถูกดูแคลน
ประเพณีเก่ำ ๆ ของชำวตะวนัออก ผูท่ี้มีทศันะคติเช่นน้ี ควรจะฟังค ำแนะน ำตกัเตือนของผูอ้ำวุโสบำ้ง 
เพื่อจะช่วยใหเ้กิดควำมสุขมุรอบคอบยิง่ข้ึน ชำวอินเดียคนหน่ึงเปรียบควำมรักเหมือนแกงจืดถว้ยหน่ึง 
และชีวติสมรสเหมือนจำนบนเตำไฟท่ีร้อนแรง เขำกล่ำววำ่ “ชำวตะวนัตกใส่แกงจืดท่ีร้อนจดัในจำนท่ี
เยน็ชืด แลว้มนัก็ค่อย ๆ เยน็ลง แต่เรำใส่แกงจืดท่ีเยน็ชืดในจำนท่ีร้อนจดั แลว้มนัก็ค่อย ๆ อุ่นข้ึน” 

“กำรเปรียบเทียบน้ีมีควำมจริงแฝงอยูม่ำก ท ำใหเ้รำเห็นวำ่ ชีวติสมรสประกอบดว้ยส่ิงอ่ืน ๆ อีก
หลำยอยำ่ง นอกเหนือจำกควำมรัก ไม่ใช่มีแต่ควำมน่ิมนวลของแสงจนัทร์ และกล่ินหอมหวลของกลีบ
กุหลำบ แต่ยงัรวมถึงควำมหยำบกระดำ้งกล่ินคำวของถว้ยชำมและผำ้ออ้ม อยำ่งไรก็ตำม กำรเขำ้สู่ชีวติ
สมรสโดยผำ่นทำงประตูแห่งพิธีสมรสเท่ำนั้น โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมรัก ยอ่มไม่อำจท ำใหเ้กิดควำมมัน่คง
สมบูรณ์แก่ทุกส่วนของสำมเหล่ียมแห่งชีวติสมรสได ้ ฉะนั้นกำรจดัพิธีสมรสโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอม
จำกคู่สมรส จึงเป็นกำรเส่ียงมำก” 
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“สตรีบำงคนในปัจจุบนั อยำกหลีกเล่ียงกำรเขำ้สู่กำรสมรส โดยทำงพิธีสมรสน้ี เธอเห็นวำ่คู่
สมรสท่ีเขำ้สู่กำรสมรสโดยวิธีน้ี มีชีวติสมรสท่ีอำ้งวำ้งเปล่ำเปล่ียว เน่ืองจำกเกิดควำมผดิหวงัในชีวิต
สมรส คนในสมยัใหม่จึงเสนอใหเ้ขำ้สู่กำรสมรสโดย” 

ทางเพศสัมพนัธ์ 

“เม่ือขำ้พเจำ้กล่ำวถึงกำรเขำ้สู่สำมเหล่ียมแห่งกำรสมรสโดยทำงเพศสัมพนัธ์ ขำ้พเจำ้ไม่รวมถึง
คนท่ีหมั้นกนัแลว้ คนเหล่ำนั้น มีปัญหำเฉพำะตวั ซ่ึงขำ้พเจำ้จะอธิบำยในวนัพรุ่งน้ี” 

“วนัน้ี ขำ้พเจำ้จะกล่ำวถึงคนท่ีริเร่ิมปูทำงแห่งกำรสมรสดว้ยประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพนัธ์ 
เพรำะพวกเขำคิดวำ่ควำมรักจะงอกเงยจำกประสบกำรณ์น้ี แลว้ควำมสัตยซ่ื์อจะติดตำมมำอยำ่งอตัโนมติั 
จนในท่ีสุด ก็จะน ำไปสู่พิธีสมรส” 

ขำ้พเจำ้หยบิสำมเหล่ียมไมข้ึ้นมำอีก และช้ีไปท่ีมุมขวำซ่ึงเป็นมุมแห่งเพศสัมพนัธ์ จำกมุมนั้น
ไปยงัมุมซำ้ย แลว้ช้ีข้ึนมุมบน 

“หรืออำจกลบักนั” ขำ้พเจำ้อธิบำยต่อไป “พวกเขำเช่ือวำ่ กำรไดเ้สียกนันั้น จะบงัคบัใหอี้กฝ่ำย
หน่ึงยอมแต่งงำนและเม่ือไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัเรียบร้อยแลว้ ควำมรักจะติดตำมมำภำยหลงั ทั้งสอง
อยำ่งน้ีเป็นควำมคิดท่ีลวงตวัเอง เพรำะควำมรักไม่ไดง้อกเงยจำกเพศสัมพนัธ์ แต่ควำมรักเม่ืองอกเงย
เตม็ท่ีจะน ำไปสู่เพศสัมพนัธ์ เพศสัมพนัธ์จะเสริมสร้ำงควำมรักภำยในขอบเขตแห่งกำรสมรสท่ีถูกตอ้ง
เท่ำนั้น แต่เพศสัมพนัธ์ภำยนอกขอบเขตแห่งกำรสมรส มกัจะมิใช่เพื่อควำมรัก แต่เพื่อสนองควำมใคร่
ส่วนตวัมำกกวำ่” 

“ท ำไมผูช้ำยจึงพยำยำมจะหลบันอนกบัผูห้ญิง ซ่ึงเขำรู้จกันอ้ยมำก และมิไดช้อบอยำ่งแทจ้ริง 
โดยทัว่ ๆ ไป เกิดจำกแรงผลดัดนัส ำคญั ๆ สำมประกำร” 

1.เขำกลวัวำ่ หำกเขำไม่ระบำยควำมรู้สึกทำงเพศออกมำ เขำจะป่วยหรือกลำยเป็นโรคประสำท 
2.เขำคิดวำ่ เขำตอ้งเรียนโดยกำรปฏิบติั 
3.เขำอยำกจะอวดใหเ้พื่อนฟัง เก่ียวกบัชยัชนะของเขำ 
“เหตุผลประกำรแรกนั้นไม่เป็นควำมจริง ประกำรท่ีสอง เป็นไปไม่ได ้ และประกำรท่ีสำมเป็น

เจตนำรมณ์ท่ีเลวทรำมสกปรก เขำไม่ไดค้  ำนึงถึงแรงผลกัท่ีเกิดจำกควำมรักและควำมห่วงใยต่อกนั ชำย
หนุ่มท่ีอำ้งอิงเหตุผลเหล่ำน้ีคิดถึงตวัเองเท่ำนั้น เขำใชผู้ห้ญิงเป็นเคร่ืองมือ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั มิใช่
เป็นกำรเตรียมตวัเพื่อกำรสมรส” 

“แต่ท ำไมผูห้ญิงจึงมอบตวัใหแ้ก่ผูช้ำยท่ีเธอไม่ค่อยรู้จกัและไม่ไดช้อบอยำ่งแทจ้ริง ทั้งน้ี
เน่ืองจำกแรงผลกัส ำคญั ๆ สำมประกำรเช่นกนัคือ” 

1.เธออยำกเป็นท่ีนิยมชมชอบของผูช้ำย 
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2.เธออยำกทดลองดูวำ่ เธอสำมำรถเป็นแม่ไดห้รือไม่ 
3.เธออยำกผกูมดัผูช้ำยใหเ้ป็นสำมีของเธอ 
“แรงผลกัทั้งสำมอยำ่ง เกิดจำกควำมเห็นแก่ตวั และมิใช่ควำมรักเช่นกนั ผูห้ญิงท่ีทอดกำยใหแ้ก่

ชำย ดว้ยเหตุผลประกำรใดประกำรหน่ึงท่ีกล่ำวมำแลว้ มิไดเ้ตรียมตวัส ำหรับกำรสมรส เธออำจเป็นท่ี
นิยมของพวกผูช้ำย แต่เป็นพวกผูช้ำยท่ีไม่ดี ต่อมำคนจะเรียกเธอวำ่ เป็นหญิงใจง่ำย ส่วนผูช้ำยท่ีจะเลือก
เธอเป็นภรรยำก็มกัเป็นผูช้ำยชนิดท่ีเป็นสำมีท่ีดีไดย้ำก” 

“เธออำจจะมีครรภ ์ท ำใหม้ัน่ใจวำ่ สำมำรถเป็นแม่ได ้แต่เธอไดท้  ำลำยบุตรของเธอ และบุตรนั้น
อำจโตข้ึนโดยไม่มีพอ่” 

“กำรพยำยำมผกูมดัผูช้ำยโดยกำรร่วมประเวณีนั้น เป็นส่ิงท่ีลวงตวัเองมำกกวำ่ ผูช้ำยมกัจะหมด
ควำมสนใจต่อผูห้ญิงท่ีเขำไดเ้ชยชมสมควรปรำรถนำแลว้ แมเ้ขำอำจแต่งกบัเธอดว้ย ควำมจ ำใจ กำร
สมรสนั้นจะพบควำมส ำเร็จไดย้ำก ผูห้ญิงท่ีผดิหวงัคนหน่ึงบอกขำ้พเจำ้วำ่ “ส ำหรับดิฉนัเป็นเพียงกำร
เร่ิมตน้เท่ำนั้น แต่ส ำหรับเขำนัน่เป็นกำรส้ินสุดแลว้” เธอไดเ้รียนรู้จำกประสบกำรณ์ท่ีขมข่ืนวำ่ 
เพศสัมพนัธ์ไม่เพียงแต่มิไดช่้วยใหค้วำมรักเจริญงอกเงย ยงัท ำลำยควำมรักอีกดว้ย” 

“มีเร่ืองหน่ึงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็นตวัอยำ่งท่ีดีเก่ียวกบัควำมจริงท่ีกล่ำวมำแลว้
ขำ้งตน้ (ดู 2 ซำมูเอล บทท่ี 13) เร่ืองน้ีกล่ำวถึงรำชโอรสของกษตัริยอ์งคห์น่ึง ช่ือ อมัโนน เกิดหลงรัก
พระขนิษฐำต่ำงมำรดำ จึงออกอุบำยแสร้งท ำเป็นป่วย ขอใหน้อ้งหญิงเขำ้ไปปรนนิบติัตนในหอ้งบรรทม 
เม่ืออยูต่ำมล ำพงัอมัโนนก็ข่มขืนเธอจนส ำเร็จ หลงัจำกเกิดเร่ืองน้ีแลว้ พระคมัภีร์บนัทึกวำ่ ต่อมำอมัโนน
ก็เบ่ือหน่ำย และเกลียดชงัเธอยิง่นกัควำมเกลียดชงัคร้ังน้ีก็มำกยิง่กวำ่ควำมรัก ซ่ึงพระองคไ์ดรั้กเธอมำ
ก่อน และอมัโนนรับสั่งกบัเธอวำ่ “จงลุกข้ึนไป (ไปใหพ้น้)” 

“เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นวำ่ มุมทั้งสำมมุมของสำมเหล่ียมแห่งกำรสมรสจะแบ่งแยกออกไม่ไดอ้ยำ่ง
เด็ดขำด และเป็นตวัอยำ่งท่ีช่วยใหเ้รำเขำ้ใจไดว้ำ่ ควำมรู้สึกทำงเพศกลบักลำยเป็นพลงัแห่งกำรท ำลำย 
และเปล่ียนควำมรักใหเ้ป็นควำมเกลียดชงัไดอ้ยำ่งไร เม่ือมุมท่ีสำมถูกตดัออก และควำมรักมิไดรั้บกำร
คุม้กนัโดยกำรสมรส” 

“เม่ือผูช้ำยพยำยำมเค่ียวเข็ญผูห้ญิงใหส้มยอมกบัเขำ โดยอำ้งวำ่ “ถำ้เธอรักผม ก็จงพิสูจน์โดย
กำรมอบกำยใหแ้ก่ผมซิ” ผูห้ญิงก็ควรตอบเขำดว้ยค ำตอบน้ีเพียงค ำตอบเดียววำ่ “ฉนัรู้ตอนน้ีแหละวำ่
เธอมิไดรั้กฉนั ถำ้เธอรักฉนัอยำ่งแทจ้ริง เธอจะไม่กล่ำวเช่นนั้น” ถำ้ผูห้ญิงเป็นฝ่ำยเสนอกำยใหผู้ช้ำย 
เพื่อพิสูจน์ควำมรักของเขำ เธอก็ควรไดรั้บค ำตอบเช่นเดียวกนัน้ีจำกผูช้ำย” 
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“ดร. พอลโปเปโน แนะน ำสตรีวำ่ เธอควรส่งบตัรใหแ้ก่เพื่อนชำยของเธอ พร้อมดว้ยควำมสั้น 
ๆ วำ่ “ใจเยน็ ๆ” พอ่ยอดชำย แลว้จะเห็นคุณลกัษณะทั้งหมดในตวัของฉนั หรือถำ้ใจร้อน ฉนัจะเห็นวำ่ 
เธอมีคุณค่ำนอ้ยเพียงใด” 

พวกชำยหนุ่มในท่ีประชุมแสดงอำกำรไม่เห็นดว้ยกบัค ำพดูของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จึงเพิ่มเติมอีกวำ่ 
“เน่ืองจำกในปัจจุบนัมีผูห้ญิงท่ีไวในทำงเพศเพิ่มข้ึน บำงทีผูช้ำยควรจะส่งบตัรท ำนองเดียวกนัให้แก่
เพื่อนผูห้ญิงของเขำ” 

“ขำ้พเจำ้จะจบกำรบรรยำยวนัน้ี โดยจะกล่ำวถึงขอ้ควำมตอนหน่ึงในจดหมำยของสตรีคนหน่ึง
ไดต้กลงกบัเพื่อนชำยของเธอวำ่ จะไม่เขำ้สู่กำรสมรสโดยทำงเพศสัมพนัธ์” 

“เธอเขียนวำ่ ตั้งแต่เรำไดต้ดัสินใจดว้ยกนัเช่นนั้น เรำรู้สึกสบำยใจในควำมสัมพนัธ์ของเรำมำก 
น่ีเป็นส่ิงท่ีดิฉนัพึงพอใจท่ีสุด ในขณะเดียวกนั ควำมสัมพนัธ์ของเรำวนัน้ีก็เป่ียมไปดว้ยควำมหวงั ควำม
มัน่ใจ และควำมใฝ่ฝัน” 
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บทที ่5 

ขณะท่ีขำ้พเจำ้ยนืทกัทำยคนท่ีก ำลงัออกจำกท่ีประชุมหลงัจำกกำรบรรยำย หญิงสำวรูปร่ำง
ค่อนขำ้งสูงโปร่งคนหน่ึงกระซิบกบัขำ้พเจำ้ ขณะท่ีเธอก ำลงัเดินผำ่นไปดว้ยควำมรีบร้อน 

“คืนน้ีหนูจะโทร ไปหำท่ำนท่ีโรงแรมนะคะ” 
“ผมจะอยูท่ี่บำ้นของศิษยำภิบำลครับ คุณตอ้งโทร ไปหำผมท่ีนัน่” 
“ตกลงค่ะ” 
“กรุณำบอกช่ือใหผ้มทรำบไดไ้หมครับ เพื่อผมจะรู้วำ่เป็นคุณ เม่ือคุณโทร.มำ” 
“ช่ือ แฟ็ทม่ำค่ะ” 
แลว้เธอก็หำยลบัไป บำงทีเธออำจเป็นสตรีลึกลบัท่ีเคยโทร. ไปหำขำ้พเจำ้ ควำมคิดนั้นผลุดข้ึน

อยำ่งฉบัพลนั ขำ้พเจำ้เกือบจะวิง่ตำมเธอไป แต่มีเรียมและทิโมธีมำถึงเสียก่อน 
“เรำจะคุยกบัท่ำนอีกไดไ้หมคะ” เธอถำม 
“ผมอยำกใหคุ้ณทั้งสองมำดว้ยกนั” 
“เรำก ำลงัคิดเช่นนั้นทีเดียวค่ะ” 
เรำนดัพบกนัเวลำบ่ำยหำ้โมงในวนัรุ่งข้ึน 
คนสุดทำ้ยท่ีทกัทำยขำ้พเจำ้ คือ มอริซและคุณแม่ของเขำ เธอจบัมือขวำของขำ้พเจำ้ดว้ยมือทั้ง

สองขำ้งของเธอ ขณะท่ีพดู เธอโคง้ศีรษะคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ 
“คุณแม่ตอ้งกำรขอบพระคุณอำจำรยค์รับ” มอริซอธิบำย 
“ถำมท่ำนซิครับวำ่ ท่ำนประทบัใจตอนไหนมำกท่ีสุดในวนัน้ี” 
คุณแม่ของมอริซคิดอยูค่รู่หน่ึง แลว้มอริซก็แปลค ำตอบของเธอใหฟั้งวำ่ “คุณแม่บอกวำ่ควำม

รักสำมำรถเจริญงอกงำมได ้หลงัจำกกำรสมรสแลว้” 
ขำ้พเจำ้มองดูรูปร่ำงท่ีร่วงโรยผอมเกร็งของหญิงชรำ ใบหนำ้ของเธอเห่ียวยน่ แต่แฝงดว้ย

ดวงตำท่ีเตม็ไปดว้ยชีวิตชีวำแลว้ขำ้พเจำ้ก็อดไม่ไดท่ี้จะกอดเธอไวด้ว้ยควำมรัก ขำ้พเจำ้มีก ำลงัใจมำก 
เม่ือนึกถึงวำ่ ในเม่ือหญิงชรำผูน้ี้ สำมำรถเขำ้ใจค ำบรรยำยได ้ ทั้ง ๆ ท่ีภำษำและวฒันธรรมของเธอต่ำง
กบัขำ้พเจำ้ คนอ่ืน ๆ ก็คงจะเขำ้ใจไดอ้ยำ่งแน่นอน 

เม่ือขำ้พเจำ้เขำ้ไปในบำ้นของอำจำรยด์ำนิเอล ก็เห็นวำ่โตะ๊อำหำรจดัอยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อยแลว้ 
อำจำรยด์ำนิเอลยงัคุยกบัสมำชิกบำงคนท่ีสนำมโบสถ ์ ส่วนเอสเตอร์และสำวใชค้นหน่ึงก ำลงัเตรียม
อำหำรอยูใ่นครัว เอสเตอร์ทกัทำยขำ้พเจำ้และเช้ือเชิญให้ขำ้พเจำ้นัง่ท่ีโตะ๊อำหำร 

“อำหำรก ำลงัจะพร้อมแลว้ค่ะ” 
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“คุณอยูท่ี่โบสถคื์นน้ีหรือเปล่ำครับ” 
“อยูค่่ะ” 
หลงัจำกนั้นประมำณสิบนำที เธอก็วำงซุบบะหม่ีท่ีร้อนจดับนโตะ๊ ติดตำมดว้ยเน้ือหัน่เป็นช้ิน

เล็ก ๆ ปรุงดว้ยไข่ท่ีตม้จนแขง็แลว้ และมะเขือเทศเรียงรำยอยำ่งปรำณีตบนจำนไม ้ แลว้ยงัมีสลดัจำก
ผลไมน้ำนำชนิด เช่น กลว้ย สัปรด มะละกอ ส้มเขียวหวำน และองุ่น เป็นของหวำน 

“อำจำรยช์อบน ้ำชำหรือกำแฟค่ะ” 
“น ้ำชำครับ ผมกลวัจะนอนไม่หลบั หำกด่ืมกำแฟตอนน้ี” 
เรำนัง่ท่ีโตะ๊อำหำรคนละขำ้ง ส่วนท่ีหวัโตะ๊จดัไวส้ ำหรับดำนิเอล 
“อำจำรยค์งเหน็ดเหน่ือยจำกกำรแสดงปำฐกถำมำกนะคะ” เอสเตอร์พดูอยำ่งสุภำพ 
“ไม่ค่อยเหน่ือยในกำรบรรยำยหรอกครับ แต่กำรคุยกนัหลงับรรยำยแลว้ซิครับ ท่ีกินแรง

มำกกวำ่” 
เรำนัง่อยำ่งเงียบ ๆ อยูค่รู่หน่ึง 
“ดำนิเอลอยูท่ี่ไหนละครับ” 
“เขำยงัคงคุยกบัคนขำ้งนอกค่ะ” 
“เขำไม่รู้หรือครับวำ่ อำหำรพร้อมแลว้” 
“เขำรู้ค่ะ” 
ควำมเงียบเกิดข้ึนอีก ไอร้อนยงัคงลอยกรุ่นจำกอำหำรบนโตะ๊ 
“คุณเรียกเขำไม่ไดห้รือครับ” 
“ไม่มีประโยชน์ค่ะ เขำจะไม่มำ จนกวำ่จะคุยกนัจนเสร็จแลว้” 
เรำรอต่อไป 
“ดิฉนัชอบค ำบรรยำยของอำจำรยม์ำกค่ะ” เอสเตอร์พดูคงเพื่อจะเปล่ียนเร่ืองพดู 
“วเิศษมำกท่ีไดส้ำมีของคุณเป็นผูแ้ปล ผมรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัเขำอยำ่งแทจ้ริง จน

เหมือนกบัมีคนพดูเพียงคนเดียว นอกจำกนั้น ผมยงัรู้สึกวำ่ เขำไดช่้วยปรับปรุงค ำบรรยำยของผมมำกใน
เวลำแปล” 

“เขำแปลกไดดี้ค่ะ” 
เรำเงียบอีก เธอยกอำหำรท่ีก ำลงัเยน็นั้นเขำ้ไปในครัว 
“คุณตอ้งล ำบำก” ขำ้พเจำ้พดูเม่ือเธอกลบัมำ “และคงรู้สึกเขินอำยเพรำะผม” 
เธอเมม้ปำก น ้ำตำร่วงพรูลงมำ แต่เธอระงบัใจไวไ้ด ้
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“ดิฉนัรักดำนิเอลมำกค่ะ” เธอพดู “แต่เขำเป็นคนท่ีไม่รู้จกัรักษำเวลำเลย ดิฉนัไม่บ่นเร่ืองงำน
หนกัหรอกค่ะ แต่ดิฉนัอยำกจะจดัเวลำและหนำ้ท่ีของดิฉนัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวนั เขำมกัท ำ
อะไรต่ออะไรโดยไม่ค  ำนึงถึงเวลำ เขำเป็นศิษยำภิบำลท่ีดีเลิศค่ะ คนชอบเขำมำก แต่ดิฉนัเกรงวำ่พวกเขำ 
จะเอำเปรียบเขำดว้ย” 

“คุณทั้งสองมีพรสวรรคต่์ำงกนั แต่คุณสำมำรถใชพ้รสวรรคท่ี์ต่ำงกนัน้ี เติมแต่งและเสริมสร้ำง
ซ่ึงกนัและกนัใหบ้ริบูรณ์ยิง่ข้ึน” 

“คงเป็นอยำ่งนั้นค่ะ แต่เรำไม่รู้วำ่จะใชพ้รสวรรคข์องเรำร่วมกนัอยำ่งไร เรำเหมือนกบัเล่นลูก
บอลดว้ยกนั แต่แทนท่ีจะโยนลูกบอลใหแ้ก่กนัและกนั เรำกลบัโยนไปคนละทิศคนละทำง แลว้ตกลง
บนพื้น ไม่มีใครอยำกเก็บข้ึนเลย” 

ดำนิเอลยงัไม่มำ ขำ้พเจำ้รู้สึกชมเชยเอสเตอร์ ท่ีสำมำรถอดทนไดเ้ช่นนั้น 
“ใหผ้มไปเรียกดีไหมครับ” ขำ้พเจำ้พดู 
เธอยกัไหล่ฝืนยิม้ แต่ก็ไม่กีดกนัขำ้พเจำ้ 
ดำนิเอลยนือยูท่ี่สนำม ระหวำ่งบำ้นพกัของศิษยำภิบำลกบัอำคำรโบสถ ์ แวดลอ้มดว้ยสมำชิก

กลุ่มหน่ึง ก ำลงัคุยกนัอยำ่งถึงพริกถึงขิง ขำ้พเจำ้พดูกบัเขำ 
“ดำนิเอล ผมมีเร่ืองจะพดูกบัคนเหล่ำน้ี ช่วยแปลใหผ้มหน่อยไดไ้หมครับ” 
เขำยิม้เป็นเชิงตกลง 
“ท่ำนสุภำพสตรีและสุภำพบุรุษทั้งหลำย” ขำ้พเจำ้พดู “คนท่ีท่ำนก ำลงัคุยอยูด่ว้ยน้ี เป็นคนท่ี

เหน่ือยมำกและหิวมำกดว้ย ภรรยำเขำนัง่ร้องไห้อยูใ่นบำ้นเพรำะอำหำรเยน็ลงทุกที นอกจำกนั้น เขำยงัมี
แขกคนหน่ึง แขกของเขำก็เหน่ือยและหิวมำกดว้ย เพรำะเขำแสดงปำฐกถำท่ีโบสถแ์ห่งหน่ึง...” 

ประโยคสุดทำ้ยถูกกลบดว้ยเสียงหวัเรำะชอบใจและดว้ยค ำขออภยั ในเวลำไม่ถึงหน่ึงนำที พวก
เขำกพ็ำกนัจำกไปจนหมด 

“อำจำรยท์  ำอยำ่งนั้นไดค้รับ” ดำนิเอลพดู ขณะท่ีเดินไปยงับำ้นของเขำดว้ยกนั “แต่ถำ้ผมท ำ
อยำ่งนั้น พวกเขำจะไม่ชอบใจทีเดียว” 

“คุณเคยทดลองดูหรือเปล่ำ” 
เรำเขำ้ไปในบำ้น แลว้นัง่ลงท่ีโตะ๊อำหำร เอสเตอร์น ำอำหำรท่ีอุ่นใหร้้อนแลว้ออกจำกครัวอีก 

ดำนิเอลอธิษฐำนแลว้กร่ิงโทรศพัทก์็ดงัข้ึน เหมือนถูกผึ้งต่อย ดำนิเอลกระโดดข้ึนฉบัพลนั ขำ้พเจำ้ผลุด
ลุกข้ึนดว้ย วำงมือบนบ่ำของเขำ บงัคบัใหเ้ขำนัง่ลง พลำงบอกเอสเตอร์วำ่ “คุณรับโทรศพัทซิ์ครับ บอก
คนท่ีโทร มำวำ่สำมีของคุณก ำลงัรับประทำนอำหำรเยน็ ถำมเขำวำ่ มีอะไรสั่งคุณไวก้็ได ้หรือสักครู่ค่อย
โทร.มำใหม่” 
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เธอกลบัมำทนัที “เป็นผูช้ำยค่ะ เขำเพียงแต่อยำกไต่ถำมทุกขสุ์ขของอำจำรยเ์ท่ำนั้น ไม่มีเร่ือง
พิเศษอนัใดค่ะ” 

เรำเร่ิมรับประทำนอำหำรดว้ยกนั 
“เป็นอยำ่งน้ีเสมอค่ะ” เอสเตอร์ใหข้อ้สังเกต “ทุกคร้ังท่ีเรำนัง่ลงจะรับประทำนอำหำร โทรศพัท์

ก็จะดงัข้ึน ดำนิเอลจะตอ้งลุกข้ึนรับโทรศพัทส่ี์หรือหำ้คร้ัง ในขณะท่ีทำนขำ้วทุกม้ือ” 
“คุณจะลม้ป่วยนะดำนิเอล ถำ้คุณท ำอยำ่งน้ีเร่ือยไปและเอสเตอร์ น่ีเป็นหนำ้ท่ีของคุณท่ีจะ

ป้องกนัเขำไว”้ 
“ถำ้เขำยอมก็ดีซิค่ะ” 
“อำจำรยด์ำนิเอล คุณไม่ใช่เด็กรับใชข้องสมำชิกทุกคน คุณเป็นศิษยำภิบำลต่ำงหำก” 
โทรศพัทด์งัข้ึนอีก ขำ้พเจำ้เขำ้ใจวำ่ดำนิเอลตอ้งใชพ้ลงักำยและใจทั้งหมด จึงจะสำมำรถบงัคบั

ตวัไม่ใหลุ้กข้ึนได ้ขำ้พเจำ้พยกัหนำ้ใหเ้อสเตอร์ แลว้เธอก็ไปรับโทรศพัท ์
ขณะท่ี เอสเตอร์ยงัรับโทรศพัทอ์ยู ่ ดำนิเอลก็พดูข้ึน “อำจำรยเ์ห็นแลว้ใช่ไหมครับวำ่ ท ำไมเรำ

ถึงไดใ้หอ้ำจำรยพ์กัท่ีโรงแรม” 
“ครับ ผมเขำ้ใจ แต่คุณตอ้งหำทำงแกไ้ขใหไ้ด ้ เพรำะกำรท ำเช่นน้ี เป็นกำรส้ินเปลืองเวลำและ

ก ำลงัของคุณโดยใช่เหตุ” 
เอสเตอร์กลบัมำ “คุณแม่ของสมำชิกคนหน่ึงป่วยค่ะ” เธอบอก “แต่ไม่ค่อยร้ำยแรงนกั ดิฉนัจะ

ไปเยีย่มเขำพรุ่งน้ีเชำ้ดิฉนัจดท่ีอยูไ่วแ้ลว้ค่ะ” 
“แหม คุณเอสเตอร์ คุณก็ไม่ควรรับโทรศพัทด์ว้ย คุณควรฝึกสมำชิกสักคนหน่ึงใหรั้บโทรศพัท์

ตำมเวลำท่ีก ำหนดไว”้ 
“ไม่เพียงโทรศพัทค์่ะ แขกและคนอ่ืน ๆ ดว้ยก็เป็นปัญหำ พวกเขำมำโดยไม่เลือกเวลำ” 
มีทำงเดียวเท่ำนั้นครับท่ีจะแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ คุณตอ้งเขียนป้ำยติดไวท่ี้ประตูหนำ้บำ้น บอกเวลำ

ท่ีคุณสำมำรถพบปะกบัคนท่ีมำหำได”้ 
ดำนิเอลทว้งข้ึน “ชำวอำฟริกนัไม่ยอมเขำ้ใจครับ พวกเขำจะคิดวำ่ เรำท ำส่ิงท่ีไม่สุภำพมำก 

เพรำะมนัขดักบัประเพณีเก่ำแก่ของเรำ” 
“ฟังผมนะครับ ถำ้คุณไปประเทศเยอรมนั ผมจะพำคุณไปท่ีคริสตจกัรไหนก็ได ้ แลว้คุณจะ

พบวำ่ศิษยำภิบำลทุกคริสตจกัร มีปัญหำแบบเดียวกนัน้ี ปัญหำจึงอยูท่ี่วำ่ คุณจะท ำตำมประเพณีของคุณ 
หรือปฎิบติัตำมกำรทรงเรียกของพระเจำ้คุณอำจจะรู้เร่ืองเก่ียวกบัชำยคนหน่ึงท่ีเฝ้ำประภำคำร เขำมี
หนำ้ท่ีรักษำไฟท่ีประภำคำรใหส่้องสวำ่งอยูเ่สมอ โดยเติมน ้ำมนัใหเ้พียงพออยูต่ลอดกำล ประภำคำรน้ี
ช่วยช้ีทำงใหแ้ก่เรือซ่ึงก ำลงัผำ่นเขำ้ไปในช่องแคบท่ีอนัตรำย ต่อมำคนจำกหมู่บำ้นใกลเ้คียงมำขอน ้ำมนั
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จำกคนเฝ้ำประภำคำรเพียงคนละเล็กนอ้ยเท่ำนั้น เพื่อเติมตะเกียงเล็ก ๆ ของพวกเขำ เขำเป็นคนใจดีมำก 
ไม่กลำ้ปฎิเสธแมส้ักคร้ังเดียว ดงันั้นน ้ำมนัท่ีเก็บไวส้ ำหรับประภำคำรจึงร่อยหรอลงทีละนอ้ย จนกระทัง่
วนัหน่ึง น ้ำมนัหมดเกล้ียงแสงจำกประภำคำรก็ดบัลง เรือล ำหน่ึงตอ้งประสบอุบติัเหตุชนหินใตน้ ้ำจมลง 
ควำมใจดีของเขำเป็นเหตุน ำควำมตำยมำสู่คนจ ำนวนมำก” 

“อำจำรยพ์ดูถูกตอ้ง” ดำนิเอลกล่ำว “ผมไม่รู้จะปฎิเสธไดอ้ยำ่งไร” 
“ไม่เพียงแต่งำนของคุณเท่ำนั้น จะไดรั้บควำมเสียหำยแต่ชีวติสมรสของคุณดว้ย” 
“เรำตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ ผมรู้ เรำตอ้งแกไ้ขมุมของสำมเหล่ียม ซ่ึงเป็นมุมแห่งกำรแบ่งปันทุกส่วน

ในชีวติต่อกนัและกนั” 
“ถำ้เรำมีเวลำอยูด่ว้ยกนัสักสิบหำ้นำทีทุกเชำ้ โดยไม่มีส่ิงใดรบกวนเลย จะดีไม่นอ้ย” เอสเตอร์

ควำมคบัแคน้ใจออกมำ “แต่เรำเร่ิมตน้แต่ละวนัแบบลม้ลุกคลุกคลำน โดยไม่มีแผนกำรแมแ้ต่นอ้ย ได้
แต่คอยดูวำ่อะไรจะเกิดข้ึน ดิฉนัไม่รู้สักคร้ังวำ่เขำจะท ำอะไร เขำก็ไม่รู้วำ่ฉนัจะท ำอะไร เรำไมีมีเวลำ
รับประทำนอำหำรท่ีแน่นอน ท ำใหเ้ด็ก ๆ ตอ้งล ำบำกดว้ย” มีเสียงเคำะท่ีประตู คนทั้งสองมองดูขำ้พเจำ้
เป็นเชิงขอควำมคิดเห็น 

“เด็กผูห้ญิงท่ีครัวท ำอะไรอยูค่รับ” ขำ้พเจำ้ถำม 
“เธอรอคอยท่ีจะลำ้งถว้ยชำม เม่ือเรำรับประทำนอำหำรเสร็จแลว้” 
เรำไดย้นิเสียงเคำะประตูอีก 
“บอกเธอใหไ้ปบอกคนท่ีมำหำวำ่ ค่อยมำพรุ่งน้ีเชำ้....” 
“แต่ตอ้งก่อนเวลำเกำ้นำฬิกำ” ดำนิเอลเสริม 
สักครู่หน่ึงสำวใชก้็กลบัมำ 
“เขำวำ่อะไรครับ” 
“เขำตกลงค่ะ” 
ดำนิเอลสั่นศีรษะ พดูดว้ยควำมหนกัใจ “คนของเรำคงจะไม่มีวนัเขำ้ใจ” 
“ถำ้คุณไม่เคยท ำอยำ่งน้ีมำก่อน พวกเขำก็ยอ่มไม่เขำ้ใจเวลำสิบหำ้นำทีตอนเชำ้ ท่ีเอสเตอร์ขอไว้

นั้น จะเป็นดุจหำงเสือของแต่ละวนั อยำ่ลืมนะครับ ตวัอยำ่งจำกชีวติสมรสของคุณเอง จะก่อใหเ้กิดผล
มำกยิง่กวำ่ กำรบรรยำยเก่ียวกบักำรสมรสถึงร้อยเท่ำ” 

ดำนิเอลตอบ “บอกตำมจริงวำ่ เรำตอ้งเตือนตวัเรำเองคร้ังแลว้คร้ังเล่ำวำ่ เรำสมรสกนัแลว้ ถำ้เรำ
เพียงแต่อำศยัควำมรู้สึกแห่งควำมรักของเรำ ชีวิตสมรสของเรำก็คงจะแตกสลำยนำนแลว้” 

“และทั้ง ๆ ท่ีเรำรักกนัและกนั เรำยงัตอ้งเตือนตวัเรำเองเช่นน้ีเสมอ” เอสเตอร์สอดข้ึน “ดิฉนัรัก
เขำมำก และดิฉนัรู้วำ่ เขำก็รักดิฉนัดว้ยค่ะ” 
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“อยำ่พดูวำ่ ทั้ง ๆ ท่ีรักกนั” ขำ้พเจำ้แกไ้ป “แต่ควรพูดวำ่ เพรำะวำ่ คุณทั้งสองรักกนัจึงไดเ้ตือน
ตวัเอง วำ่คุณสมรสกนัแลว้” 

ดูเหมือนวำ่ดำนิเอลและเอสเตอร์ก ำลงัจะเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนัไดอี้กคร้ังหน่ึง เรำจึงคุยเก่ียวกบั
ปัญหำทำงเพศในอเมริกำและยโุรป ซ่ึงอยูใ่นภำวะท่ีน่ำวิตกมำก เน่ืองจำกปรัชญำกำรสมรสท่ีวปิริตใน
ปัจจุบนั ท่ีส่งเสริมใหช้ำยหนุ่มหญิงสำว ถือเร่ืองเพศเป็นส่ิงบนัเทิงและเกมส์สนุก จนสำมเหล่ียมแห่ง
ชีวติสมรสถูกท ำลำยเป็นเส่ียง ๆ  

กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึนอีก ดำนิเอลโบกมือใหส้ัญญำณแก่เอสเตอร์ พลำงกล่ำวในเชิงหยอกลอ้ “ผม
จะใหส้วนของผมรับใชผ้ม” 

เธอลุกข้ึนดว้ยควำมเช่ือฟัง และไปรับโทรศพัทท่ี์หอ้งท ำงำนของดำนิเอล เธอเดินหวัเรำะกลบั
มำแลว้บอกขำ้พเจำ้ 

“ครำวน้ี เป็นอำจำรยค์่ะ” 
ก่อนท่ีขำ้พเจำ้จะบงัคบัตวัเองได ้ ขำ้พเจำ้กระโดดข้ึนเสียก่อน เหมือนดงัท่ีดำนิเอลเคยท ำมำ

อยำ่งไม่มีผดิ ดำนิเอลหวัเรำะลัน่ ขณะท่ีขำ้พเจำ้ยนือยำ่งขวยเขิน เม่ือรู้วำ่ ไดป้ฏิบติัตน ตรงกนัขำ้มกบั
ค ำแนะน ำของตวัเอง 

“เชิญตำมสบำยครับ” ดำนิเอลพดูอยำ่งอำรมณ์ดี “อำจำรยท์ำนอ่ิมแลว้ เพียงแต่เหลือของวำ่ง
เท่ำนั้น นอกจำกนั้น อำจำรยย์งัแสดงใหผ้มเห็นวำ่ อำจำรยไ์ม่ใช่เป็นคนเจำ้แบบเจำ้แผนนกั” 

“ขำ้พเจำ้จบัหูโทรศพัทข้ึ์น” 
“แฟ็ทม่ำใช่ไหมครับ” 
“ใช่ค่ะ” 
“บอกทีเถอะครับ คุณเป็นคนท่ีโทร ถึงผมสองคร้ังเม่ือวำนนั้น ใช่ไหมครับ” 
“ใช่ค่ะ หนูเอง” 
“ถำ้อยำ่งนั้น อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ผมก็รู้จกัช่ือของคุณแลว้นะครับ” 
“นัน่ ส ำคญัดว้ยหรือค่ะ” 
“ท ำใหผ้มอธิษฐำนเผือ่คุณไดง่้ำยข้ึน” 
“ท่ำนอธิษฐำนเผือ่ดิฉนัหรือค่ะ” 
“ครับ” 
“ท ำไมละคะ” 
“น่ีเป็นวธีิเดียวเท่ำนั้น ท่ีผมสำมำรถช่วยคุณได ้ ผมไม่รู้วำ่จะช่วยคุณไดโ้ดยวธีิใดอีก 

นอกจำกนั้นคุณเคยขอร้องให้ผมอธิษฐำนเผื่อคร้ังหน่ึง” 
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เงียบ..... 
“คืนน้ีคุณไปโบสถห์รือเปล่ำครับ” 
“ไปค่ะ” 
“โดยไม่ไดรั้บอนุญำตตำมเคยใช่ไหมครับ” 
“ค่ะ” 
“คุณไดย้นิผมใชค้วำมคิด เก่ียวกบัเตน๊ทข์องคุณในค ำบรรยำยของผมไหมครับ” 
“ไดย้นิค่ะ และหนูไดเ้ปิดขอ้พระธรรมซ่ึงอำจำรยไ์ดใ้ห้หนูไวด้ว้ย เป็นขอ้พระธรรมท่ีเหมำะ

ส ำหรับหนูจริง ๆ ค่ะ “เตน๊ทข์องขำ้พเจำ้ก็ถูกท ำลำย และเชือกของขำ้พเจำ้ก็ขำดส้ิน” เหมำะสมทั้งหมด
เลยค่ะอำจำรย ์หลงัจำกไดย้นิค ำบรรยำยของอำจำรยคื์นน้ี หนูรู้วำ่ เตน็ทข์องหนูท ำลำยส้ิน เป็นควำมจริง
ค่ะ อำจำรยคิ์ดวำ่อยำ่งไรคะ” 

“คุณหมำยถึงอะไรครับ” 
“ก็เก่ียวกบักำรคุมก ำเนิดท่ีจะเป็นบ่อนท ำลำยควำมรักไงคะ” 
“ผมคิดถึงตลอดเวลำวำ่ คุณจะแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งไร” 
“เรำยงัไม่ไดแ้กปั้ญหำอะไรเลยค่ะ เขำอำจจะคิดวำ่ เขำไดแ้กปั้ญหำแลว้ แต่ส ำหรับหนู ยงัค่ะ 

ตอนแรก เขำบอกหนูใหส้ังเกตดูช่วงระยะท่ีผูห้ญิงตั้งครรภไ์ดง่้ำย โดยนบัและท ำเคร่ืองหมำยไวท่ี้
ปฏิทิน แต่ไม่ไดผ้ลค่ะ หนูมีครรภจ์นได ้เขำจึงบอกใหห้นูไปท ำแทง้” 

“และคุณเช่ือฟังเขำใช่ไหมครับ” 
“แน่นอนค่ะ ตอนน้ี เขำบอกใหห้นูกินยำวนัละเมด็ทุกเชำ้ แต่ทุกเดือน หลงัจำกสำมสัปดำห์แลว้ 

หนูจะตกเลือดสัปดำห์หน่ึง ท ำใหห้นูไม่อยำกจะหลบันอนกบัเขำเลย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ตั้งแต่ไดท้ำนยำ
คุมก ำเนิดมำ หนูรู้สึกเหน็บชำไปหมด” 

“สตรีหลำยคน ท่ีรับประทำนยำคุมก ำเนิด ต่ำงพดูเช่นน้ี” 
“อำจำรยค์่ะ กำรคุมก ำเนิดเป็นส่ิงท่ีไม่ดีใช่ไหมค่ะ” 
“มนัแลว้แต่ครับ เตน็ทข์องคุณพงัลงแลว้ หรือยงัตั้งอยู ่และอยูใ่นสภำพมัน่คงแขง็แรง ถำ้เตน็ท์

อยูใ่นสภำพท่ีมัน่คงแขง็แรง สำมีภรรยำก็สำมำรถปรึกษำเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ยกนัไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี อำจ
เน่ืองจำกเหตุผลบำงประกำร ท ำใหเ้ขำทั้งสองตดัสินใจวำ่ ไม่ควรจะมีบุตร หรือรอคอยสักระยะหน่ึง
ก่อนแลว้ค่อยมีบุตร แลว้เขำทั้งสองจะตกลงเก่ียวกบัวธีิกำรคุมก ำเนิดวำ่จะใชว้ธีิอะไร โดยทัว่ไป เขำทั้ง
สองจะขอค ำปรึกษำจำกนำยแพทย ์ เขำทั้งสองจะเปิดเผยซ่ึงกนัและกนั และบอกใหอี้กฝ่ำยหน่ึงรู้วำ่มี
ควำมรู้สึกอยำ่งไร หำกบงัเอิญเกิดมีครรภข้ึ์นก่อนเวลำท่ีคิดหมำยไว ้ ก็จะไม่มีเหตุร้ำยอนัใดติดตำมมำ 
เน่ืองจำกเต็นทอ์ยูใ่นสถำนท่ีมัน่คง จึงมีท่ีก ำบงัส ำหรับบุตรเสมอ ทุกคนตอ้งกำรท่ีพกัพิง แมแ้ต่เด็กทำรก 
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แต่ถำ้เต็นทพ์งัลง หรือเตน็ทข์ำดเสำ และฝนสำดเขำ้มำ สถำนกำรณ์ทุกอยำ่งก็จะแตกต่ำงจำกท่ีไดก้ล่ำว
มำแลว้” 

“หนูรู้ดีทีเดียวค่ะ และกลวัเหลือเกินท่ีจะมีครรภอี์ก เพรำะเขำจะบงัคบัใหห้นูท ำแทง้อีกเป็นแน่ 
มนัตรงตำมท่ีอำจำรยบ์อกไวทุ้กอยำ่ง เม่ือขำดมุมหน่ึง อีกมุมหน่ึงก็พลอยเป็นอมัพำตไปดว้ย เหมือน
ดงัท่ีพระคมัภีร์บอกวำ่ “ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะกำงเตน็ทใ์หข้ำ้พเจำ้อีก” 

“น่ี แฟ็ทม่ำ ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะพร ่ ำเพอ้ทำงโทรศพัทห์รอกครับ หำกคุณอยำกจะแกไ้ข
ปัญหำน้ี คุณตอ้งพำสำมีของคุณมำหำผม เพื่อผมจะพดูกบัเขำได”้ 

“เขำไม่ยอมไปหรอกค่ะ” 
“พยำยำมดูซิครับ” 
“เขำควรไปคนเดียว หรือเรำควรไปดว้ยกนัค่ะ” 
“แลว้แต่เขำชอบครับ” 
“เขำก ำลงักลบัมำค่ะ หยดุก่อนนะค่ะ สวสัดีค่ะอำจำรย ์ขอบพระคุณมำกค่ะ” 
เม่ือขำ้พเจำ้กลบัไปท่ีโตะ๊ ขำ้พเจำ้บอกดำนิเอลและเอสเตอร์ เก่ียวกบัปัญหำของแฟ็ทม่ำ โดย

หวงัวำ่ เขำทั้งสองจะสำมำรถช่วยเหลือได ้
“เขำปฏิบติัต่อเธออยำ่งกบัทำสทีเดียว” เอสเตอร์วิจำรณ์ 
“เรำตอ้งยอมรับวำ่” ดำนิเอลเพิ่มเติม “วฒันธรรมของชำวอำฟริกำน้ี ผูช้ำยมีอ ำนำจเหนือผูห้ญิง

ทุกประกำร” 
“เอสเตอร์ และ ดำนิเอล” ขำ้พเจำ้พดู “ผมก็ยอมรับดว้ย แต่ แฟ็ทม่ำ ไม่ไดอ้ยูก่บัชำวอำฟริกนัน่ี

นำ ผูช้ำยท่ีเธออยูด่ว้ยเป็นชำวยโุรป ฉะนั้นจึงไม่ใช่ปัญหำเก่ียวกบัวฒันธรรม แต่เป็นปัญหำของมโน
ธรรมของมนุษย ์ซ่ึงพระคมัภีร์เรียกวำ่ ควำมหลอกลวง” 

เรำทั้งสองไม่พดูอะไร 
“บอกผมหน่อยเถอะ ดำนิเอล เป็นไปไดไ้หม ถำ้เธอตดัสินใจทิ้งเขำ หำงำนท ำ และอยูค่นเดียว” 
“ส ำหรับเมืองน้ี เป็นไปไม่ไดค้รับ ไม่มีใครอยูค่นเดียวตำมล ำพงัได”้ 
“ถำ้อยำ่งนั้น เธอก็ตกอยูใ่นก ำมือของเขำอยำ่งส้ินเชิง บิดำมำรดำของเธอตดัขำดกบัเธอ จะไม่มี

ผูช้ำยอ่ืนท่ียอมแต่งงำนกบัเธออีก เพรำะเธอไม่ใช่หญิงสำวบริสุทธ์ิ และอยูค่นเดียวก็ไม่ได ้ เธอพดูถูก
ครับ ไม่มีใครกำงเตน๊ทใ์หแ้ก่เธอได”้ 

“อยำ่งไรก็ตำม เธอจะตอ้งเลิกกบัเขำ” ดำนิเอลพดู “บำงทีเธออำจขออำศยัอยูก่บัญำติพี่นอ้งหรือ
เพื่อน ๆ ของเธอ แต่สมมุติวำ่ เธอไดส้มรสกบัเขำอยำ่งถูกตอ้งแลว้ คุณจะแนะน ำใหเ้ขำหยำ่กนัไหม
ครับ” 
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“คุณคิดวำ่ หมอจะแนะน ำใหค้นป่วยของเขำไปตำยไหมครับ ไม่อยำ่งเด็ดขำด หำกคนป่วยมี
ควำมหวงัวำ่จะรอด แมแ้ต่เพียงนิดเดียว หมอก็จะพยำยำมช่วยคนป่วย จนถึงท่ีสุด ในท ำนองเดียวกนัผม
จะพยำยำมอยำ่งท่ีสุด เพื่อช่วยจรรโลงชีวติสมรสไว ้ แมจ้ะเห็นช่องทำงเพียงเล็กนอ้ยท่ีสุด แต่มีกำร
สมรสบำงกรณีซ่ึงคุณตอ้งยอมรับวำ่ เป็นกำรสมรสท่ีตำยแลว้” 

“ผมพอจะนึกถึงตวัอยำ่งชีวติสมรสแบบน้ีได ้ ท่ีควำมรักตำยอยำ่งสนิท” ดำนิเอลกล่ำว “คนทั้ง
สองตดัควำมสัมพนัธ์ทำงดำ้นเพศนำนแลว้ เหลือแต่มุมบนของสำมเหล่ียม คือยงันบัวำ่สมรสกนั แต่
ส่วนอ่ืน ๆ ไดสู้ญสลำยไปแลว้ เขำทั้งสองอำจยงัอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัเดียวกนั แต่ขำดควำมผกูพนัฉนั
สำมีภรรยำทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ไดห้ยำ่ร้ำงกนั พวกเขำอำจอยูแ่บบน้ีไปเร่ือยเป็นเวลำหลำยปี ตำมควำมคิดของ
ผม ชีวติสมรสแบบน้ี เป็นชีวติสมรสท่ีตำยแลว้ ถึงกระนั้นก็ตำม พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวว้ำ่ “...ซ่ึงพระ
เจำ้ไดท้รงผกูพนักนัแลว้ อยำ่ใหม้นุษยท์  ำใหพ้รำกจำกกนัเลย” (ดู มทัธิว 19:6) 

“แต่ปัญหำอยูท่ี่วำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูผ้กูพนัเขำทั้งสองไวห้รือเปล่ำ” 
“ถำ้อยำ่งนั้น อำจำรยรู้์สึกลงัเลใจไหมครับท่ีจะท ำพิธีสมรสใหแ้ก่คนท่ีหยำ่ร้ำงกนั แลว้สมรส

กนัใหม”่ 
“ลงัเลใจมำกครับ แต่ในกรณีท่ีจ ำเป็นจริง ๆ ผมจะท ำพิธีให ้ เช่นผมจะท ำพิธีใหแ้ก่ฝ่ำยซ่ึงมี

ควำมผดิเท่ำนั้น” 
“ผมไม่เขำ้ใจ” 
“ถำ้คนท่ีพลำดหวงัในชีวติสมรสมำหำผม อำ้งวำ่เขำเป็นฝ่ำยถูกทุกประกำร ควำมผดิทั้งหมดอยู่

ท่ีคู่สมรสของเขำ ผมก็รู้ทนัทีวำ่ ถำ้เขำสมรสคร้ังท่ีสอง เขำจะพลำดหวงัอีก” 
“แต่บำงคนไม่ผิดจริง ๆ นะครับ เช่นในกรณีท่ีสำมีข้ีเมำ” 
“ถูกตอ้งครับ แต่เบ้ืองหลงัควำมบริสุทธ์ิน้ี ยงัมีควำมผดิท่ีลึกลงไปอีกระดบัหน่ึง ซ่ึงเขำตอ้ง

รับผดิชอบจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ ควำมผดิระดบัน้ี มกัยอ้นกลบัไปสู่สำเหตุท่ีเขำทั้งสองมำอยูด่ว้ยกนั
ตั้งแต่ระยะแรก ผมจะไม่ยอมท ำพิธีสมรสใหแ้ก่ผูใ้ด จนกวำ่เขำจะยอมรับควำมผดิในเบ้ืองตน้น้ี” 

“แฟ็ทม่ำ เป็นฝ่ำยบริสุทธ์ิหรือเปล่ำ” 
“คุณพอ่คุณแม่ของเธอ ตลอดจนชำยคนนั้น มีควำมผิดอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย และจ ำเพำะพระ

พกัตร์พระเจำ้ เธอก็ผิดดว้ย” 
“อำจำรยจ์ะช่วยเขำไดอ้ยำ่งไรละครับ” 
“ผมช่วยอะไรเธอไม่ได ้แมแ้ต่เล็กนอ้ย จนกวำ่เธอจะยอมรับควำมจริงน้ี” 
ขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่ ไดคุ้ยกบัดำนิเอลเก่ียวกบัปัญหำน้ีนำนสักเท่ำใด เม่ือเหลือบไปดูเอสเตอร์ ก็

พบวำ่เธอนัง่หลบัท่ีเกำ้อ้ีนวมแลว้ 
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“คุณก็ตอ้งพกัผอ่นดว้ย” ขำ้พเจำ้พดูในท่ีสุด “ช่วยพำผมกลบัไปท่ีโรงแรมไดไ้หมครับ” 
เม่ือขำ้พเจำ้ไปเอำกุญแจท่ีเคำน์เตอร์ของโรงแรม พนกังำนท่ีนัน่ยืน่จดหมำยฉบบัหน่ึงให้

ขำ้พเจำ้ ซ่ึงเป็นจดหมำยจำกภรรยำ ขำ้พเจำ้ข้ึนไปท่ีห้อง นัง่ลงอ่ำนทนัที 
“นอ้งรู้สึกคิดถึงพี่ และอยำกคุยกบัพี่เหลือเกิน ปีท่ีแลว้ตลอดปี เรำตอ้งจำกกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ 

ส่วนปีน้ี เรำยงัไม่เคยมีเวลำอยูด่ว้ยกนัตำมล ำพงัท่ีบำ้น ติดต่อกนัสักสัปดำห์เดียว ถำ้ไม่เป็นกำรเร่งรัด
เพื่อใหง้ำนเสร็จทนัเวลำ ก็เป็นกำรเตรียมตวัออกเดินทำง เรำมีเวลำอยูด่ว้ยกนันอ้ยเหลือเกิน” 

“นอ้งอยำกจะอยูก่บัพี่ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพี่อยำ่งแทจ้ริง ทั้งกำยใจ และวญิญำณ เพื่อนอ้ง
จะมีก ำลงัใจก ำลงักำยท่ีจะแบกภำระทุกอยำ่งในชีวติประจ ำวนัของเรำ” 

“แต่ควำมหวงัของนอ้งตอ้งพงัทลำยลง ตั้งแต่พี่จำกไปคร้ังก่อนและคร้ังใหม่น้ี จิตใจของนอ้ง
หนกัอ้ึงยิง่ข้ึนทุกวนั จนแทบจะทนไม่ไดแ้ลว้ โดยเหตุน้ี นอ้งจึงไม่ยอมใหพ้ี่จำกไปง่ำย ๆ ในคร้ังน้ี 
ฉะนั้น ขณะท่ีพี่ก  ำลงัท ำงำนอยู ่ขอใหนึ้กถึงควำมปรำรถนำของนอ้งดว้ย” 

“นอ้งไม่ไดเ้ขียนมำบ่นดอก เป็นเพียงแต่บอกควำมจริงให้รู้ เม่ือนอ้งไดพู้ดใหพ้ี่เขำ้ใจแลว้ ใจ
ของนอ้งรู้สึกเบำข้ึนเป็นกอง ขอบคุณท่ียนิดีฟังเสมอ นอ้งท ำงำนต่อไปไดแ้ลว้ เกือบจะอดทนรอคอย
ไม่ไดท่ี้จะพบพี่ในวนัเสำร์น้ี” 

ขำ้พเจำ้นึกถึงค ำบรรยำยของขำ้พเจำ้ “ไม่มีกำรสมรสใดท่ีดีครบถว้น ชีวิตสมรสท ำใหเ้รำถ่อม
ใจ ทำงท่ีดีท่ีสุดท่ีท ำใหเ้รำมีใจถ่อมก็คือจดักำรสมรสเสีย” 

ขำ้พเจำ้ยงันอนหลบัสนิท เม่ือเสียงกร่ิงปลุกใหข้ำ้พเจำ้ต่ืนข้ึน ขณะท่ีกุลีกุจอลุกข้ึนจำกเตียงจะ
ไปกดนำฬิกำปลุกใหเ้งียบลง จึงรู้วำ่เป็นเสียงกร่ิงโทรศพัท ์

ขำ้พเจำ้เปิดไฟ เหลือบดูนำฬิกำ เป็นเวลำสองนำฬิกำของเชำ้วนัใหม่ ขำ้พเจำ้หยบิหูโทรศพัทข้ึ์น 
พนกังำนคุมสำยของโรงแรมกล่ำวขอโทษ ท่ีปลุกขำ้พเจำ้ใหต่ื้นข้ึน 

“มีชำยหญิงคู่หน่ึงท่ีหอ้งรับแขกชั้นล่ำงค่ะ เขำยนืกรำนวำ่จะตอ้งพบท่ำนใหไ้ด”้ 
อำจจะเป็นแฟ็ทม่ำและ “สำมี” ของเธอก็ได ้ ขำ้พเจำ้บอกพนกังำนใหบ้อกเขำทั้งสองรอสักสิบ

หำ้นำทีก่อนท่ีจะข้ึนมำเพื่อขำ้พเจำ้จะผลดัเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัได ้
ขำ้พเจำ้เคยเห็นผูห้ญิงชำวอำฟริกนัท่ีสวยมำหลำยคน แต่ไม่เคยเห็นใครสวยแบบแฟ็ทม่ำ เธอ

ร่ำงสูงอรชร สวมชุดพื้นเมืองท่ียำวปกเข่ำ ท่ำทำงเดินอ่อนชอ้ย แต่เจียมตวัพอเหมำะทุกอยำ่งในตวัเธอ
เรียบร้อยสะอำดสะอำ้น เธอช่ำงเลือกสร้อยคอต่ำงหู และสร้อยมือไดอ้ยำ่งเหมำะเจำะ กบัเรือนร่ำงของ
เธอท่ีสุด แต่ทวำ่ ดวงตำกลมโตทั้งคู่ มีร้ิวรอยแห่งควำมเศร้ำแฝงอยู ่

ผูช้ำยท่ีมำกบัเธอเป็นคนผวิขำว สวมกำงเขนท ำงำนของเขำ ใบหนำ้หนวดเครำรุงรัง และเล็บมือ
ก็สกปรก 
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หลงัจำกแฟ็ทม่ำ ไดแ้นะน ำเขำใหรู้้จกัแลว้ เธอก็กล่ำวขอโทษเป็นพลัวนั ท่ีมำรบกวนในเวลำท่ี
ไม่ควรอยำ่งท่ีสุด เธอบอกวำ่ เขำทั้งสองไดโ้ตเ้ถียงกนัจนกระทัง่ถึง 1.30 น. ของวนัใหม่ จนเขำยอมแพ้
และยนิยอมมำหำขำ้พเจำ้ดว้ยกนักบัเธอ 

“ถำ้เรำไม่มำทนัที เขำอำจจะเปล่ียนใจอีกก็ไดค้่ะ” 
“ไม่เป็นไรครับ แฟ็ทม่ำ ผมรู้สึกดีใจมำกท่ีคุณทั้งสองมำได”้ ขำ้พเจำ้พดูโดยตรงกบัเขำ “ผม

รู้สึกดีใจเป็นพิเศษครับท่ีคุณยนิดีมำกบัเธอ แสดงใหผ้มเห็นวำ่ คุณเอำใจใส่แฟ็ทม่ำคุณ....” 
“เรียกเขำวำ่ จอห์น เถอะค่ะ” แฟ็ทมำพดู 
จอห์นหยอ่นตวัลงท่ีเกำ้อ้ีนวม นัง่เหยยีดขำทั้งสองขำ้งออก แสดงควำมเป็นปรปักษก์บัขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไม่แปลกใจท่ีเขำแสดงตนเช่นนั้น เพรำะประกำรแรก เขำกลวัขำ้พเจำ้ นอกจำกนั้น เขำยอ่มสงสัย
เป็นธรรมดำวำ่ ขำ้พเจำ้จะเขำ้ขำ้งแฟ็ทม่ำ เรำอยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีค่อนขำ้งจะล ำบำก ขำ้พเจำ้ตอ้งยอมรับ
วำ่ ขำ้พเจำ้เขำ้ขำ้งเธอ 

“คุณคงกลวัผมมำกนะครับ” ไม่มีปฏิกิริยำโตต้อบ “บำงทีคุณคิดวำ่ แฟ็ทม่ำมำใส่ร้ำยคุณ แต่
เปล่ำหรอกครับ เธอไม่เคยท ำเช่นนั้น” ไม่มีเสียงตอบ “เธอบอกผมวำ่คุณเอำใจใส่ดูแลเธอ เธอรู้สึก
ขอบคุณคุณมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ท่ีคุณส่งเธอไปโรงเรียน ผมยงัเห็นดว้ยวำ่ คุณช่วยใหเ้ธอสำมำรถ
แต่งตวัไดส้วยอยำ่งน้ี” 

เขำยกัไหล่ 
แฟ็ทม่ำ เอ่ยข้ึน “คุณดีต่อฉนัมำกค่ะ จอห์น ฉนัไม่รู้วำ่ฉนัจะท ำอะไรไดถ้ำ้ไม่มีคุณ ฉนัขอบคุณ 

คุณ ฉนัรักคุณมำก แต่ฉนัไม่เขำ้ใจวำ่ท ำไมเรำถึงไม่จดักำรสมรสสักที” 
“เร่ืองเก่ำแก่อีกนัน่แหละ” เขำพดูพร้อมกบัถอนใจ และโดยไม่ไดเ้งยหนำ้ข้ึน “ท ำไมเรำถึง

ตอ้งกำรกระดำษใบนั้นนกัมีสำมีภรรยำเป็นร้อย ๆ คู่ในประเทศของผมท่ีอยูด่ว้ยกนั โดยไม่มีกระดำษ
แผน่นั้นเลย และก็อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสุข คนอ่ืน ๆ ท่ีมี กลบัไม่มีควำมสุข ไม่ใช่วำ่เอกสำรนั้นจะ
ท ำใหเ้ธอมีควำมสุขได”้ 

“แต่ฉนัอำย เม่ือพบเพื่อนของฉนัน่ีค่ะ ฉนัจะบอกพวกเขำอยำ่งไรดี ฉนัสมรสแลว้หรือยงั” 
“เฮอ้ เพื่อนของเธอ ผมไม่สนใจเพื่อนของเธอเลย” 
“แต่พวกเขำเป็นส่วนหน่ึงของฉนัน่ีค่ะ ถำ้คุณรักฉนัคุณตอ้งนึกถึงเพื่อน ๆ ของฉนัดว้ย ส ำหรับ

ฉนักระดำษนั้นไม่ส ำคญัหรอก แต่พิธีเล้ียงฉลองกำรสมรสส ำคญักวำ่ ฉนัอยำกจะไดก้ำรเล้ียงท่ีเรียกได้
วำ่เป็นงำนเล้ียงจริง ๆ และเชิญแขกเหร่ือสักสำมส่ีร้อยคน” 
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เขำสลดัมือออกดว้ยควำมตกใจ “สำมส่ีร้อยคน” เขำร้องเสียงดงั “ผมจะบอกเธอ ถำ้เผือ่เรำจะ
สมรสกนั เรำจะจดัพิธีสมรสท่ีง่ำยท่ีสุด มีผมกบัเธอ และพยำนอีกสองสำมคนไปจดทะเบียนสมรสท่ี
อ ำเภอ เท่ำนั้นก็พอ” 

“แต่อยำ่งนั้น ทุกคนในประเทศของเรำจะคิดวำ่ ฉนัอำยเธอ และพยำยำมซ่อนเร้นอะไรบำงอยำ่ง 
ฉนัอยำกแสดงใหค้นเห็นวำ่ ฉนัรู้สึกภูมิใจในตวัเธอ ฉนัไม่สำมำรถทนต่อควำมอำยท่ีจะมีพิธีสมรสเล็ก 
ๆ หรอก” 

ควำมเงียบเกิดข้ึน 
“ตำมควำมเขำ้ใจของผมนะครับ จอห์น” ขำ้พเจำ้พดูดว้ยควำมระมดัระวงั “คุณไดก่้อเหตุข้ึน แต่

คุณยงัไม่รู้อยำ่งถ่องแทถึ้งผลทั้งหมดท่ีจะติดตำมมำ” 
“ผมก่อเหตุอะไร” เขำถำมอยำ่งกระโชกกระชำก แต่ขำ้พเจำ้ก็รู้สึกดีใจ เพรำะอยำ่งนอ้ยท่ีสุดเขำ

ไดเ้ร่ิมคุยกบัขำ้พเจำ้ 
“ก็โดยกำรรับแฟ็ทม่ำมำอยูก่บัคุณไงละครับ คุณตอ้งเขำ้ใจนะครับวำ่ ถำ้คุณเลือกผูห้ญิงสักคน

หน่ึงในประเทศน้ี เป็นภรรยำของคุณ หรือเป็นภรรยำในอนำคต คุณไม่ควรเลือกเฉพำะตวัเธอ และให้
เธอทิ้งทุกอยำ่งเสีย คุณจะตอ้งรับเอำกำรศึกษำของเธอ รสนิยมของเธอ ควำมชอบและไม่ชอบของเธอ 
นิสัยและประเพณีของเธอ หรือพูดสั้น ๆ วำ่ คุณจะตอ้งยอมรับเอำวฒันธรรมของเธอดว้ย จำกกำร
สนทนำสั้น ๆ ท่ีผำ่นมำน้ี ผมพอจะสรุปไดว้ำ่ คุณคงจะรักแต่เธอ ควำมสวยและบุคลิกลกัษณะของเธอ
เท่ำนั้น แต่มิไดรั้กเธอพร้อมทั้งวฒันธรรมของเธอ” 

“ผมรักเธอ” เขำแกต้วัเสียงแข็ง 
“ครับ ผมเขำ้ใจ แต่ควำมรักท่ีแทจ้ริง หมำยถึงกำรรักเธอพร้อมทั้งภูมิหลงัชีวติและวฒันธรรม

ของเธอ งำนเล้ียงใหญ่ฉลองกำรสมรสเป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมน้ี ถำ้คุณจะแต่งงำนกบัผูห้ญิงสักคน
หน่ึงในประเทศน้ี คุณจะตอ้งยอมรับขอ้เรียกร้องของเขำ ยิง่กวำ่นั้น คุณไม่เพียงแต่ตอ้งยอมรับโดย
ปรำศจำกกำรบ่นแลว้ ยงัตอ้งรับโดยควำมยนิดีดว้ย” 

เขำเงียบอีก ควำมคิดเหล่ำน้ีคงใหม่ต่อเขำ 
“กำรสมรส แมเ้ป็นกำรสมรสในกรณีแวดลอ้มท่ีปกติยงัหมำยถึงภำระ หนำ้ท่ีรับผดิชอบ 

ยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใดเม่ือตอ้งแบกภำระแห่งวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนั ส่ิงท่ีจะใหก้ำรสมรสพงัทลำยลงก็คือ 
ควำมไม่ยนิยอมรับวฒันธรรมของกนัและกนั ตอนแรกอำจเร่ิมตน้จำกส่ิงเล็กนอ้ยก่อน เช่น ควำมชอบ
หรือไม่ชอบอำหำรบำงชนิด หรือวธีิปรุงอำหำรเหล่ำนั้น แลว้ในท่ีสุด กระทบกระเทือนถึงชีวติทุกดำ้น” 

“คู่สมรสท่ีมีวฒันธรรมแตกต่ำงกนัน้ี พลำดหวงักนัทุกคู่ไหมค่ะ” แฟ็ทม่ำ ตอ้งกำรรู้ 
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“ไม่ครับ” ขำ้พเจำ้พดู “แต่ถำ้ประสบควำมส ำเร็จ ก็เน่ืองจำกเขำทั้งสองไดอ้ยูใ่นวฒันธรรม ท่ี
เขำทั้งสองกะวำ่จะสมรสอยูกิ่นกนัท่ีนัน่เป็นเวลำนำน แต่กรณีเช่นน้ีมีนอ้ยมำก ถำ้นกัศึกษำชำวอำฟริกนั
สมรสกบัผูห้ญิงชำวอเมริกนั หรือชำวยุโรปท่ีเขำพบในประเทศของเธอ โดยท่ีเธอไม่เคยมีโอกำสไดไ้ป
ประเทศอำฟริกนัมำก่อน กำรสมรสนั้นเกือบจะลม้เหลวทุกคู่ ทั้ง ๆ ท่ีเธอมีควำมตั้งใจดี และมีควำม
ปรำรถนำอยำ่งจริงใจ แต่เธอก็ไม่สำมำรถปรับตวัได”้ 

“ก็เธอพยำยำมจะกำ้วใหย้ำวกวำ่ขำกำงเกงของเธอน่ี” จอห์นพดูตลก แลว้หวัเรำะเอง ขำ้พเจำ้
รู้สึกยนิดีท่ีเห็นวำ่ จอห์นเร่ิมรู้สึกเป็นกนัเองมำกข้ึน ขำ้พเจำ้จึงกลำ้พดู 

“อำจเป็นไปได ้ท่ีคุณทั้งสองต่ำงอยูใ่นแนวทำงท่ีก ำลงัท ำผดิแบบเดียวกนั” 
“เรำต่ำงรักซ่ึงกนัและกนัน่ี” จอห์นยืนกรำน เขำมองขำ้พเจำ้อยำ่งกบัเด็กท่ีกลวัวำ่ จะมีคนแยง่

เอำของเล่นของเขำไปเสีย 
“ใช่ครับ แต่ชีวิตสมรสไม่ใช่มีแต่รักเท่ำนั้น มนัไม่ใช่มีแต่แสงจนัทร์และดอกกุหลำบ แต่มีถว้ย

ชำมและผำ้ออ้มดว้ย” 
“ผำ้ออ้ม” จอห์นยน่จมูกอยำ่งสะอิดสะเอียน 
“คุณไม่ชอบเด็กหรือครับ” 
เขำสั่นศีรษะ 
“แลว้คุณล่ะครับ แฟ็ทม่ำ” 
“ดิฉนัรักเด็กมำกค่ะ และอยำกจะมีหลำย ๆ คนดว้ย” 
“น่ีเป็นอีกจุดหน่ึง ท่ีคุณทั้งสองไม่ลงรอยกนั” ขำ้พเจำ้ตั้งขอ้สังเกต “และเป็นจุดท่ีส ำคญัดว้ย 

คุณมีแผนกำรอะไรครับจอห์น คุณคิดจะตั้งหลกัฐำนในประเทศน้ีหรือเปล่ำ” 
“ผมท ำงำนกบัรัฐบำล แต่หนงัสือสัญญำของผมจะหมดอำยภุำยในเวลำอีกหน่ึงปี” 
 “หลงัจำกนั้นละครับ” 
“ผมไม่รู้ ผมอำจไปท่ีอ่ืน เช่น อเมริกำใตห้รือญ่ีปุ่น” 
แฟ็ทม่ำ อำ้ปำกคำ้ง 
“ผมเช่ือวำ่ คุณคงพำแฟ็ทม่ำไปดว้ย” 
“อะไรท ำใหคุ้ณคิดเช่นนั้น” 
“เพรำะคุณบอกวำ่ คุณอยูใ่นจ ำพวกสำมีภรรยำท่ีมีควำมสุข โดยไม่ตอ้งมีหนงัสือสมรส หำก

ใครมีควำมสุขอยำ่งแทจ้ริง เขำยอ่มไม่ละทิ้งควำมสุขของเขำ” 
เขำยกัไหล่ แลว้เสียงแฟ็ทม่ำระเบิดข้ึน 
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“คุณไม่เคยบอกฉนัเลยวำ่ สญัญำรับจำ้งของคุณจะหมดอำย ุ ฉนัคิดตลอดเวลำวำ่ คุณจะอยูใ่น
ประเทศของฉนัตลอดชีวติ” 

จอห์นลุกพรวดข้ึน 
“สวสัดีครับ เรำตอ้งไปเสียที น่ีก็ดึก....ออ้สำยมำกแลว้” 
“ขอพดูอีกเพียงค ำเดียว” ขำ้พเจำ้ตอบ พลำงจบัมือของเขำ แลว้จอ้งตำเขำ “จอห์นเพื่อเห็นแก่

แฟ็ทม่ำ โปรดตดัสินใจใหแ้น่นอน ถำ้คุณจะพำเธอไปดว้ย ก็บอกเธอตรง ๆ เพื่อเธอจะตดัสินใจได ้ ถำ้
คุณไม่อยำกพำเธอไป และคิดจะแยกกบัเธอหลงัจำกสัญญำรับจำ้งหมดอำยแุลว้ ก็บอกเธอตรงไปตรงมำ
เพื่อเธอจะตดัสินใจไดเ้ช่นเดียวกนัวำ่ เธอจะอยูก่บัคุณอีกต่อไปหรือไม่ ผมไม่ไดส้ั่งให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงวำ่
ตอ้งท ำอะไร แต่ขอร้องคุณใหห้ยดุเล่นซ่อนหำเสียที แลว้ตดัสินใจใหแ้น่วแน่” 

“ขอบคุณมำกครับ” เขำพดูอยำ่งเปรย ๆ 
“คุณตอ้งไปไกลไหมครับ” ขำ้พเจำ้ถำม เพื่อผอ่นคลำยควำมตึงเครียด 
“ไม่ครับ อยูฝ่ั่งตรงขำ้มของแม่น ้ำน้ีเอง” 
แลว้เขำก็ออกจำกหอ้ง แฟ็ทม่ำตำมอยำ่งกระชั้นชิด โดยไม่เหลียวมองขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้กลบัไปนอน แต่ไม่สำมำรถหลบัอยำ่งสนิท ภำพของแฟ็ทม่ำและจอห์น มีเรียมและทิ

โมธี มอริซและคุณแม่ของเขำ ดำนิเอลและเอสเตอร์ รวมทั้งภรรยำของขำ้พเจำ้ลอยวกวนอยูใ่นหว้งนึก
ตลอดเวลำ 

ขำ้พเจำ้ลุกข้ึน สั่งใหเ้อำอำหำรเชำ้มำใหใ้นห้อง แลว้อ่ำนจดหมำยของภรรยำอีกคร้ังหน่ึง ท ำไม
เธอถึงไม่เขียนจดหมำยท่ีหนุนใจมำกกวำ่น้ีสักหน่อย “นอ้งคิดถึงพี่ และอยำกคุยกบัพี่เหลือเกิน.....” เรำมี
โอกำสคุยกนัเสมอน่ีนำ และคร้ังน้ีเรำก็จะจำกกนัไม่นำน เธอรู้สึกล ำบำกจริง ๆ หรือ 

ขำ้พเจำ้พยำยำมจะอ่ำนพระคมัภีร์ แต่ควำมคิดวกกลบัไปท่ีภรรยำของขำ้พเจำ้ 
ท ำไมเธอถึงไดเ้ขียนจดหมำยแบบนั้นนะ เธอคงอยำกใหข้ำ้พเจำ้ปลอบใจเธอ แต่ท ำไมขำ้พเจำ้

จึงรู้สึกผดิหวงัเช่นน้ีรู้สึกวำ่ เธอไม่เขำ้ใจขำ้พเจำ้ งำนของขำ้พเจำ้และปัญหำอีกสำรพดัซ่ึงขำ้พเจำ้ไม่
สำมำรถแกไ้ขได ้อีกทั้งคนทั้งหมดเหล่ำน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ช่วยไม่ได ้

เม่ือขำ้พเจำ้ไม่เขำ้ใจเจตนำของเธอ ขำ้พเจำ้ก็ไม่สำมำรถปลอบโยนเธอได ้ ขำ้พเจำ้คิด และเม่ือ
เธอไม่ไดรั้บกำรปลอบโยนเธอก็จะไม่สำมำรถเขำ้ใจขำ้พเจำ้ ควำมคิดท่ีฟุ้งซ่ำนลอยวนเวียนอยูเ่ช่นน้ี 

ขำ้พเจำ้เปิดพระคมัภีร์ อ่ำนสดุดีบทท่ี 27 ดุจคนท่ีกระหำยจดั ไดพ้บน ้ำใสบริสุทธ์ิ ขำ้พเจำ้ด่ืม
ทุกถอ้ยค ำเขำ้ไปในจิตใจ “แมก้องทพัตั้งค่ำยสู้ขำ้พเจำ้ จิตใจของขำ้พเจำ้จะไม่กลวั.....เพรำะ.....พระองค์
จะปิดขำ้พเจำ้ไวภ้ำยใตร่้มพลบัพลำของพระองค”์ 
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ถอ้ยค ำเหล่ำน้ี ซ่ึงไม่ค่อยมีควำมหมำยพิเศษต่อขำ้พเจำ้มำก่อน กลบัมีควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงใน
ทนัทีทนัใด อำ....พลบัพลำของพระองค ์ไม่ใช่เตน็ทข์องเรำ แต่เป็นเตน็ทข์องพระเจำ้ต่ำงหำก เรำต่ำงอยู่
ในเตน็ทข์องพระองค ์ แมจ้ะมีเหตุไม่รำบร่ืนหรือกระทัง่กำรขดัแยง้เกิดข้ึนภำยในเต็นท ์ เตน็ทข์อง
พระองคจ์ะไม่ทรุดลง 

หลงัจำกอำหำรเชำ้ กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน แฟ็ทม่ำโทร. มำหำอีก 
“คุณโทร จำกท่ีไหนครับ” 
“จำกบำ้นค่ะ” 
“เอำ้ ท ำไมไม่ไปโรงเรียนละครับ” 
“เขำบอกวำ่ ดิฉนัควรจะนอนเชำ้วนัน้ี รู้สึกวำ่เขำเอำอกเอำใจดิฉนัมำก อยำ่งท่ีไม่เคยเป็นมำ

ก่อน” 
“เขำใส่กุญแจบำ้นอีกหรือเปล่ำครับ” 
“ใส่ค่ะ เขำเป็นคนข้ึหึงมำก ควำมหึงน้ีเป็นเคร่ืองหมำยอยำ่งหน่ึงของควำมรักมิใช่หรือค่ะ” 
“จดัอยูใ่นควำมรักอีกชนิดหน่ึงครับ แต่เป็นชนิดท่ีเห็นแก่ตวั ไม่ใช่ควำมรักแบบผูใ้หญ่ ผูท่ี้มี

ควำมรักแบบผูใ้หญ่ ยอ่มใหค้วำมไวว้ำงใจและอิสรภำพแก่คู่สมรส” 
“อำจำรยคิ์ดวำ่เขำไม่ไวว้ำงใจดิฉนัหรือค่ะ” 
“คุณคิดอยำ่งไรครับ” 
เธอหลีกเล่ียงค ำตอบ และเปล่ียนเร่ืองพดู 
“เหตุท่ีหนูโทร.มำ ก็เพื่ออยำกรู้วำ่ อำจำรยคิ์ดอยำ่งไรเก่ียวกบัเขำค่ะ” 
“เขำมำในสภำพท่ีซอมซ่อเหลือเกิน ผมสงสัยวำ่เขำไดล้ำ้งมือหรือเปล่ำ คุณไม่รู้สึกร ำคำญต่อ

สภำพอยำ่งนั้นบำ้งหรือครับ” 
“รู้สึกบำ้งค่ะ แต่หนูคิดวำ่ ควำมรักจะตอ้งท ำใหเ้รำมองขำ้มส่ิงเหล่ำน้ี หนูรักเขำและเขำรักหนู

ดว้ยค่ะ” 
เธอยงัคงยดึมัน่ใจควำมเขำ้ใจของเธอ ขำ้พเจำ้คิด กำรคุยกนัในเชำ้มืดวนัน้ีไม่ช่วยใหต้ำของเธอ

สวำ่งข้ึนหรือไงนะ 
“อำจเป็นอยำ่งนั้น แฟ็ทม่ำ แต่เม่ือคุณพดูต่อกนัและกนัวำ่ “ฉนัรักคุณ” คุณทั้งสองคิดถึงส่ิงท่ี

แตกต่ำงกนั เขำคิดถึงเร่ืองเพศแต่คุณคิดถึงกำรสมรส คุณไม่สำมำรถกำงเตน็ทข์องคุณไดห้รอก เพรำะ
คุณมีหลกัเพียงหลกัเดียวเท่ำนั้น หรือคุณคิดวำ่ คุณมีอีกหลกัหน่ึง คือควำมรักของคุณ ถำ้อยำ่งนั้นเขำ
ปักหลกัหลกัหน่ึงทำงดำ้นขวำ คุณปักอีกหลกัหน่ึงทำงดำ้นซำ้ยก็ยงัคงยดึเตน็ทใ์หอ้ยูไ่ม่ไดน้ัน่เอง” 

“อำจำรยคิ์ดวำ่เขำมีแผนกำรอะไรคะ” 



55 

“เขำไม่ตอ้งกำรติดสินใจอยำ่งเด็ดขำด น่ีเป็นส่ิงท่ีท ำใหคุ้ณล ำบำก” 
“อำจำรยคิ์ดวำ่เขำจะทิ้งหนู เม่ือสัญญำวำ่จำ้งของเขำหมดอำยแุลว้หรือค่ะ” 
แสดงวำ่ เธอยงัจบัพิรุธจำกค ำพดูของเขำไม่ไดแ้มแ้ต่นอ้ย ไม่น่ำเช่ือจริง ๆ ขำ้พเจำ้คิด ส่ิงท่ี

ขำ้พเจำ้จะช่วยเธอไดก้็คือให้ควำมกระจ่ำงแก่เธอ เพื่อเธอจะเห็นไดด้ว้ยตนเอง 
“ไม่มีส่ิงใดท่ีสำมำรถบงัคบัเขำใหส้มรสกบัคุณได ้ และไม่มีอะไรท่ีสำมำรถหน่วงเหน่ียวเขำไว ้

ไม่ใหจ้ำกคุณ” 
เงียบ... 
“ขอใหผ้มพดูตรงไปตรงมำนะครับ ผมเกือบจะภำวนำใหเ้ขำจำกคุณไป เพรำะคุณจะไม่มี

ควำมสุขกบัเขำหรอก” 
ขณะท่ีพดู ขำ้พเจำ้รู้สึกไดว้ำ่ ค  ำพดูเหล่ำน้ีจะตอ้งเชือดเฉือนจิตใจของเธอ ดุจมีดท่ีแหลมคม 
“แต่ ถำ้เขำทิ้งดิฉนั..........จะไม่มีอะไรเหลืออีกค่ะ ดิฉนัตอ้งตกนรกทั้งเป็น ดิฉนัจะหำท่ีพึ่งได้

จำกไหนค่ะ” 
“ในพลบัพลำหรือเตน็ทข์องพระเจำ้” ขำ้พเจำ้คิด ขำ้พเจำ้ปรำรถนำเหลือเกินวำ่ จะสำมำรถน ำ

เธอไปสู่พลบัพลำของพระองค ์และรักษำรอยแผลท่ีถูกเชือดเฉือนแลว้ใหห้ำย 
เธอไม่ไดซ่้อนเสียงร้องไห้อีกต่อไป เธอสะอ้ืนเสียงดงัจนฟังค ำพดูไม่ไดศ้พัท ์
“ลำก่อนนะค่ะ อำจำรย”์ เธอพดูประโยคสุดทำ้ย 
“แฟ็ทม่ำ” ขำ้พเจำ้เกือบตะโกน “อ่ำนสดุดีบทท่ี 27 มีขอ้หนุนใจส ำหรับคุณ” 
ขำ้พเจำ้ไม่แน่ใจ วำ่เธอวำงหูโทรศพัท ์ก่อนท่ีขำ้พเจำ้ไดพู้ดประโยคนั้นหรือไม่ 
บ่ำยวนันั้น มีเรียมและทิโมธี มำสำยกวำ่ก ำหนด ขณะนั้นเป็นเวลำเกือบบ่ำยหำ้โมงคร่ึงแลว้ เขำ

ทั้งสองบอกถึงเหตุท่ีทิโมธีไม่สำมำรถออกมำไดเ้ร็วกวำ่นั้น 
“ถำ้อยำ่งนั้น” ขำ้พเจำ้พดู “เรำจะตอ้งเร่ิมใหต้รงจุดทนัที เพรำะอีกสักครู่เท่ำนั้น มอริซก็จะมำ

รับผม ส่ิงท่ีท ำใหผ้มเป็นห่วงเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของคุณมำกท่ีสุด อยูท่ี่คุณทั้งสองไม่ยอมเปิดเผยต่อ
กนั ทิโมธีไม่รู้แมก้ระทัง่วำ่ มีเรียมอำยเุท่ำไหร่ มีกำรศึกษำมำกเพียงไหน หรือมีรำยไดเ้ท่ำไร ควำมจริง 
ผมรู้จกัมีเรียมมำกกวำ่ทิโมธีเสียอีก คุณจะแกต้วัวำ่ไงล่ะครับ” 

“เรำคุยกนันิดหน่อย ก่อนมำท่ีน่ีค่ะ” มีเรียมพดู “และเรำอยำกจะพดูใหต้รงตำมจุดทนัทีดว้ย” 
เป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจ ท่ีมีเรียมเป็นคนตอบ 
“เรำเขำ้สู่สำมเหล่ียมของเรำ โดยทำงเพศสัมพนัธ์ค่ะ” เธอพดูต่อ แลว้หยดุครู่หน่ึง 
ขำ้พเจำ้รู้วำ่เธอตอ้งอำศยัควำมกลำ้มำก ท่ีจะพดูประโยคนั้น ขำ้พเจำ้ชอบควำมสัตยซ่ื์อของเธอ 
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“ดิฉนัขอบอกท่ำนวำ่ ตำมวฒันธรรมของเรำ เรำไม่สำมำรถพบกนัได ้จนกวำ่จะไดห้มั้นกนั แต่
หลงัจำกท่ีเรำไดห้มั้นกนัเพียงส่ีอำทิตย ์เรำก็ไดเ้ป็นของกนัและกนั” 

“แลว้น่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรคุยและเปิดเผยต่อกนัอยำ่งไรครับ” 
“เก่ียวมำกค่ะ ต่อมำส่ิงนั้นก็กลำยเป็นจุดประสงคใ์หญ่ท่ีเรำนดัพบกนั เรำรู้วำ่ เม่ือเรำพบกนัและ

ลงเอยดว้ยกำรร่วมกนั เรำคิดถึงแต่ส่ิงน้ีส่ิงเดียว ส่ิงอ่ืน ๆ มีควำมส ำคญัรองลงไปหมด” 
“เด๋ียวก่อนนะครับ ทิโมธีและมีเรียม คุณตอ้งอธิบำยใหผ้มเขำ้ใจหน่อย คุณเคยบอกวำ่ ใน

วฒันธรรมของคุณ คุณไม่สำมำรถรท่ีจะพบกนัไดห้ำกไม่ไดห้มั้นกนั กำรไดเ้สียกนัในระหวำ่งหมั้นน้ี 
เป็นวฒันธรรมของคุณดว้ยหรือเปล่ำ” 

“คืออยำ่งน้ีครับ” ทิโมธีพดูพร้อมกบัยิม้อยำ่งอำย ๆ “เรำจดัอยูใ่นพวกชนรุ่นใหม่ เยำวชนใน
ปัจจุบนัตอ้งทนัสมยั เรำคิดถึงควำมเจริญกำ้วหนำ้ จึงไม่อยำกใหป้ระเพณีเก่ำแก่ผกูมดัเรำ” 

“น่ีเป็นส่ิงท่ีผมอยำกจะไดย้นิทีเดียว” ขำ้พเจำ้พดู “ถำ้วฒันธรรมของคุณสนองควำมปรำรถนำ
ของคุณ คุณก็ท ำตวัเป็นชำวอำฟริกนัท่ีดี จดักำรหมั้นกนัโดยไม่รีรอ แมต่้ำงฝ่ำยต่ำงไม่รู้จกักนั แต่ถำ้
วฒันธรรมของคุณไม่สนองควำมปรำรถนำของคุณ คุณก็กลำยเป็นคนทนัสมยั และกำ้วหนำ้ทนัที โดย
ทิ้งวฒันธรรมของคุณอยำ่งส้ินเชิง ผมพดูรุนแรงเกินไปหรือเปล่ำ” 

“ขอใหพ้ดูรุนแรงอยำ่งน้ีค่ะ” มีเรียมกล่ำว “ดิฉนัหวงัเหลือเกินวำ่ คุณพอ่คุณแม่ของเรำจะพดูกบั
เรำรุนแรงอยำ่งน้ีแต่พวกเขำไม่ท ำเช่นนั้นค่ะ ไดแ้ต่ตั้งแง่สงสัยเท่ำนั้น” 

“ถำ้อยำ่งนั้น ผมจะพดูกบัคุณตรง ๆ ประกำรแรก คุณบอกวำ่ “ในสังคมของเรำ เยำวชนต่ำงเพศ
กนัไม่มีทำงจะพบกนัได ้ เรำคุยกนัไม่ได ้ หำกยงัไม่ไดห้มั้นกนั” แต่ในทนัทีทนัใด คุณก็สำมำรถหลบั
นอนดว้ยกนัได ้ ทั้ง ๆ ท่ีสังคมกีดกนัทุกดำ้นท ำไมกำรคุยดว้ยกนัถึงยำกเช่นน้ี แต่กำรหลบันอนดว้ยกนั
ถึงง่ำยอยำ่งนั้น” 

เขำทั้งสองกม้หนำ้มองพื้น ในท่ีสุด มีเรียมก็กล่ำวข้ึน 
“มนัไม่ง่ำยค่ะ มีท่ีแห่งเดียวเท่ำนั้น ท่ีเรำพบกนัได ้คือ ในรถ” 
“มีท่ีนัน่แหละครับ” ทิโมธีพูด “ครอบครัวของเธอเคร่งครัดมำก และครอบครัวของผมดว้ย” 
“แต่คุณก็หำท่ีท่ีพบกนัจนได ้ ทั้ง ๆ ท่ีพวกเขำเคร่งครัดอยำ่งนั้น” ขำ้พเจำ้พดู “ถำ้คุณตอ้งกำร

พดูคุยกนัจริง ๆ คุณก็สำมำรถหำท่ี ท่ีจะคุยดว้ยกนัได ้โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งหมั้นกนัก่อน” 
“แต่ อำจำรยค์รับ” ทิโมธีกล่ำว “ผมไม่เช่ือท่ีท่ำนพดูเม่ือวำนวำ่ เพศสัมพนัธ์ปรำศจำกกำรสมรส 

จะท ำลำยควำมรัก และท ำใหก้ลบักลำยเป็นควำมเกลียดชงั จะเป็นควำมจริงมนัไม่เป็นควำมจริงในกรณี
ของเรำ ในทำงตรงกนัขำ้ม มนัช่วยใหค้วำมรักของเรำด่ืมด ่ำยิง่ข้ึน จึงเป็นส่ิงเลิศลอยทีเดียวครับ” 
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ขำ้พเจำ้มองหนำ้มีเรียม เธอก ำมือของทิโมธีไวแ้น่นประหน่ึงวำ่ เธอไม่ตอ้งกำรใหเ้ขำรู้สึก
สะเทือนใจ แลว้กล่ำวดว้ยเสียงแผว่เบำ 

“ส ำหรับพี่ อำจเป็นเช่นนั้น แต่ส ำหรับดิฉนั ไม่เลย” 
“ไม่เหรอ” ดูเหมือนวำ่ทิโมธีจะแปลกใจมำก “มีอะไรบำ้ง” 
“ทุกอยำ่งค่ะ ทั้งสถำนท่ี ควำมรีบร้อน กำรหลบซ่อนกำรกลวัวำ่จะมีคนพบเห็น รถมิใช่เตน็ท์

อยำ่งแทจ้ริง ท่ีเรำจะรู้สึกวำ่ ไดรั้บกำรก ำบงั” 
ทิโมธีถอนหำยใจเฮือกใหญ่ เขำคำดคิดผดิถนดั 
มีเรียมพดูต่อไปวำ่ “อีกอยำ่งหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีเรำระมดัระวงัอยำ่งเตม็ท่ี ดิฉนัก็ยงักงัวลอยูต่ลอดเวลำ

วำ่จะมีครรภ ์ไม่เห็นมนัเลิศลอยท่ีไหนสักอยำ่ง” 
“ก็ผมบอกใหเ้ธอกินยำน่ี” 
“ไปหำหมอในสภำพท่ียงัไม่ไดส้มรส และขอใบสั่งยำจำกหมอหรือคะ ดิฉนัไม่ทนัสมยัพอ

หรอก” 
“ผมจะใชว้ธีิมิใหเ้ช้ือผสมกบัไข่เม่ือถึงจุดสุดยอด แต่เธอก็ไม่ชอบ” 
“ดิฉนับอกใหพ้ี่ซ้ือถุงอนำมยัใส่ แต่พี่ขวยเขินไม่กลำ้ซ้ือจำกร้ำนขำยยำ” 
“ครับ เพรำะท่ีร้ำนขำยยำ พนกังำนขำยมกัจะเป็นผูห้ญิง อีกอยำ่งหน่ึง เขำใชถุ้งคุมก ำเนิดกบั

หญิงโสเภณีเป็นส่วนใหญ่ผมไม่อยำกท ำกบัเธอเหมือนกบัหญิงโสเภณี มีเรียม” 
“ดิฉนัไม่ไดก้ล่ำวโทษพี่หรอก ทิโมธี” มีเรียมพดูอยำ่งน่ิมนวลท่ีสุด พลำงก ำมือของเขำไวแ้น่น

ยิง่ข้ึน “ดิฉนัเพียงแต่อยำกพดูวำ่ มนัไม่ใช่เลิศลอยมำกมำยเช่นนั้น” 
“แต่ท ำไมเธอไม่บอกผมละครับ” 
“ก็ดิฉนัคิดวำ่พี่ตอ้งกำร และจะรู้สึกผดิหวงั แลว้เร่ิมสงสัยวำ่ดิฉนัรักพี่หรือไม่” 
ทิโมธีถอนใจอีก พวกเขำหยุดเงียบอยูค่รู่หน่ึง 
ขำ้พเจำ้จงใจไม่ขดัจงัหวะเขำ ขำ้พเจำ้ดีใจท่ีเขำทั้งสองเร่ิมพดูอยำ่งตรงไปตรงมำ และระบำย

ควำมรู้สึกท่ีแทจ้ริงออกมำดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงสอดข้ึน 
“คุณทั้งสองไปก่อนดีไหมครับ คุยกนัตำมล ำพงัต่อก็แลว้กนั ผมรู้สึกวำ่ คุณจะตอ้งตดัสินใจเอำ

เอง แต่อำจเป็นไปไดท่ี้วำ่ประสบกำรณ์ท่ีไม่สมหวงัน้ี เกิดจำกควำมรู้สึกท่ีไม่แน่ใจเก่ียวกบัควำมรักของ
คุณทั้งสอง” 

“เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ เรำรักกนัหรือไม่” ทั้งสองถำมเกือบเป็นเสียงเดียวกนั 
โทรศพัทด์งัข้ึน พนกังำนคุมสำยบอกวำ่เป็นมอริซ 
“ผมจะตอบค ำถำมน้ี ในกำรบรรยำยของผมคืนน้ี” ขำ้พเจำ้สัญญำ 
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พอทิโมธีและมีเรียมหำยลบัไป มอริซก็เดินเขำ้มำในห้องทนัที ขำ้พเจำ้ท่ึงต่อรูปร่ำงลกัษณะของ
เขำอีกคร้ังหน่ึง ท่ำทำงกำรเดินของเขำไม่ผดิกบัลกัษณะท่ีเขำพดู ซ่ึงเตม็ไปดว้ยควำมหนกัแน่นมัน่คง 
มิไดเ้ป็นกำรเสแสร้ง เม่ือพูดกบัเขำ ขำ้พเจำ้สังเกตเห็นควำมเฉียบแหลมและไหวพริบของเขำไดท้นัที 
แต่เขำก็มิไดพ้ยำยำมแสดงตนวำ่ เป็นคนเจำ้ปัญญำ ถึงกระนั้นก็ตำม แมเ้ขำเป็นชำยท่ีล ่ำสันผึ่งผำย แต่ดู
เหมือนเขำจะซุกซ่อนควำมส้ินหวงับำงอยำ่งไว ้ แมท้่ำทีกำรพดูออกจะเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั แต่ก็แฝงดว้ย
รอยยิม้อยำ่งไร้เดียงสำแบบเด็ก 

“คุณละคุณแม่ของคุณไวท่ี้ไหนครับ” 
“ท่ำนรออยูใ่นรถครับ ผมบอกคุณแม่วำ่ ผมตอ้งกำรจะถำมอำจำรยปั์ญหำขอ้หน่ึง อำจำรยจ์  ำ

ค  ำถำมของผมไดไ้หมครับท่ีวำ่ “เรำจะเขำ้หำผูห้ญิงอยำ่งไร” 
“มอริซ คุณหนกัใจดว้ยหรือครับ คุณเพียงแต่วำงตวัใหเ้ป็นตวัเอง อยำ่ท ำตวัให้เด่น หรือแสร้ง

ท ำเป็นเหมือนคนซ่ึงไม่ใช่ตวัคุณเอง แต่แสดงให้เธอเห็นวำ่ คุณสนใจเธอ โดยถำมเธอเก่ียวกบังำน
อดิเรกของเธอ ส่ิงท่ีเธอชอบและไม่ชอบหนงัสือหรือเร่ืองท่ีเธอชอบอ่ำนมำก ครอบครัวของเธอ 
พยำยำมเสำะหำส่ิงท่ีคนทัว่ไปสนใจ แลว้คุยกบัเธอเก่ียวกบัส่ิงนั้น” 

“ยงักบัวำ่ มนัท ำไดง่้ำยนะครับ” 
“บอกทีเถอะ มอริซ อำยคุุณก็สำมสิบปีแลว้ คุณไม่เคยมีแฟนสักคนมำก่อนหรือครับ” 
“เคยมีครับ และผมอยำกจะแต่งงำนกบัเธอดว้ย” 
“ผมส่งเธอไปใหห้มดตรวจ หมอพบวำ่เธอไม่ใช่สำวบริสุทธ์ิ” 
“แลว้คุณก็ทิ้งเขำ เพรำะสำเหตุน้ี” 
“ครับ” 
“เด๋ียวน้ีเธอเป็นอยำ่งไร” 
“ไม่ทรำบครับ อำจำรยคิ์ดวำ่ผมท ำผดิหรือครับ” 
“มอริซ ถำ้แฟนของคุณกลำยเป็นโสเภณีไป คุณไม่เป็นคนท ำลำยเธอหรือ” 
มอริซไม่พดูอะไร 
“ส่ิงท่ีท ำใหผ้มไม่พึงพอใจมำก อยูท่ี่มำตรฐำนของศีลธรรม ซ่ึงเหล่ือมล ้ำต ่ำสูงกวำ่กนัใน

ระหวำ่งผูช้ำยกบัผูห้ญิง ผูห้ญิงจะตอ้งบริสุทธ์ิ แต่ผูช้ำยตอ้งมีประสบกำรณ์ทำงเพศ มนัไม่สมเหตุสมผล
และไม่ยติุธรรม” 

“แต่อำจำรยไ์ม่คิดหรือวำ่ เรำจะตอ้งมีประสบกำรณ์บำ้งก่อนท ำกำรสมรส เรำจะเขำ้สู่กำรสมรส
โดยไม่มีประสบกำรณ์เลยไม่ไดน้ะครับ” 
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“ทุกคนเขำ้สู่กำรสมรสโดยไม่มีประสบกำรณ์ มอริซเพรำะคนเรำแต่ละคนต่ำงไม่เหมือนกนั คู่
สมรสแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกนัดว้ย กำรร่วมเพศก่อนสมรสจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรสมรสท่ีแทจ้ริงเลย 
แต่กลบัจะสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีผดิ ๆ ใหแ้ก่คุณ คุณจึงตอ้งเลือกเอำระหวำ่งสองอยำ่งคือ จะเขำ้สู่กำรสมรส
โดยไม่มีประสบกำรณ์หรือ มีประสบกำรณ์ชนิดท่ีผิด ออ้ขออภยันะครับ ผมคิดวำ่เรำตอ้งไปแลว้ กำร
บรรยำยจะเร่ิมเวลำหกโมงคร่ึง” 

ขณะท่ีเดินลงทำงบนัได มอริซถำมข้ึนวำ่ “อำจำรยคิ์ดวำ่ ท ำไมเรำจึงชกัชวนให้เยำวชนเช่ือได้
ยำกวำ่ กำรทดลองก่อนสมรสนั้น เป็นประสบกำรณ์ชนิดท่ีผดิ” 

“เพรำะพวกเขำจะเขำ้ใจได ้ก็ต่อเม่ือพวกเขำมีประสบกำรณ์ชนิดท่ีถูกตอ้งแลว้” 
“ถำ้อยำ่งนั้น อำจำรยเ์ช่ือวำ่ไม่ใช่เน่ืองจำกแรงผลกัดนัทำงเพศสัมพนัธ์” 
“ผมคิดวำ่ ปัญหำพื้นฐำนนั้นไม่ใช่ปัญหำเพศสัมพนัธ์ทีเดียว แต่เป็นปัญหำเก่ียกบัควำม

ไวว้ำงใจ พวกเขำตอ้งกำรคนซ่ึงพวกเขำสำมำรถวำงใจได ้ ถึงขั้นท่ีพวกเขำเช่ือวำ่ คนนั้นพดูควำมจริง
เสมอ แมพ้วกเขำจะยงัไม่สำมำรถทดลองควำมจริงนั้นได ้พวกเยำวชนตอ้งยอมรับควำมจริง ซ่ึงพวกเขำ
ยงัไม่ควรพิสูจน์ดว้ยกำรทดลอง เม่ือเรำสำมำรถสร้ำงควำมไวว้ำงใจเช่นน้ีใหแ้ก่เยำวชนได ้ ท ำใหเ้ขำ
เช่ือมัน่วำ่ พวกเขำไม่ไดถู้กหลอก แต่ก ำลงัไดรั้บควำมช่วยเหลือใหมุ้่งไปสู่เป้ำหมำยปลำยทำงท่ีจะน ำส่ิง
ตอบแทนอยำ่งลน้ค่ำมำสู่เขำ เรำก็จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัได”้ 

เรำไปถึงรถ คุณแม่ของคุณมอริซ ทกัขำ้พเจำ้อยำ่งเป็นกนัเองท่ีสุด และดว้ยควำมอ่อนสุภำพ 
“ถำมท่ำนหน่อยซิครับ วำ่ท่ำนมีควำมรู้สึกเก่ียวกบัสำมเหล่ียมอยำ่งไรบำ้ง” ขำ้พเจำ้พดูกบัมอ

ริซ ขณะท่ีเขำขบัรถไปโบสถ์ 
ซีลำห์ คุณแม่ของมอริซ พดูเสียยดืยำว มอริซยิม้ขณะท่ีเธอพดู แลว้สรุปใหข้ำ้พเจำ้ฟัง 
“ท่ำนไม่นึกถึงสำมเหล่ียมเลยครับ ท่ำนคิดถึงกำรสมรสในรูปเกำ้อ้ีสำมขำ ตรำบใดท่ีเกำ้อ้ีน้ีมี

สำมขำ มนัก็จะไม่ลม้ แมค้วำมยำวของขำเกำ้อ้ีจะไม่เท่ำกนั หรือพื้นดินไม่สม ่ำเสมอ แต่เม่ือเอำขำหน่ึง
ออก มนัก็จะลม้ทนัที” 

“คุณแม่ของคุณฉลำดมำก มอริซ ช่วยบอกท่ำนวำ่ ผมชอบตวัอยำ่งเปรียบเทียบของท่ำนมำก 
และถำมท่ำนดว้ยวำ่ คนท่ีมีภรรยำหลำยคน เปรียบไดก้บัเกำ้อ้ีสำมขำดว้ยหรือไม่” 

เขำแปล และเธอตอบ 
“ท่ำนบอกวำ่ ชีวิตสมรสท่ีมีภรรยำหลำยคน จะส่ำยโยกเยก แลว้ท ำใหเ้รำลม้ลง ท่ำนจะไม่ยอม

เป็นภรรยำนอ้ยของใครอยำ่งเด็ดขำด แมจ้ะตำยก็ยอม” 
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บทที ่6 

เม่ือเรำก ำลงัเขำ้ไปโบสถ ์เรำเห็นคนเดินสวนทำงมำ 
“คนแน่นโบสถเ์ลยครับ” มอริซเอ่ยข้ึน “คนเหล่ำนั้นหำท่ีนัง่ไม่ได ้ก ำลงักลบักนัแลว้” 
เขำพดูถูก นอกจำกมีคนนัง่เบียดเสียดท่ีเกำ้อ้ีทุกตวัแลว้ ยงัมีคนยนืท่ีทำงเดินในโบสถ ์ เรำเดิน

ผำ่นเขำ้ไปดว้ยควำมล ำบำกทำงโบสถต์อ้งเอำเกำ้อ้ีมำเสริมขำ้งหนำ้โบสถแ์ละรอบ ๆ ธรรมำสน์ ผู ้
อำวโุสบำงคนตอ้งนัง่เกำ้อ้ีเสริมเหล่ำนั้น 

คนแรกท่ีขำ้พเจำ้มองหำในท่ีประชุมคือ แฟ็ทม่ำ เธอนัง่ตรงท่ีนัง่ท่ีจดัไวส้ ำหรับสตรีแถวหลงั ๆ 
ใบหนำ้ของเธอซ่ึงประกอบดว้ยดวงตำทั้งคู่ท่ีสุกใสเด่นในท่ำมกลำงคนอ่ืน ๆ “พระบิดำเจำ้ ขอทรง
โปรดใหข้ำ้พระองค ์มีถอ้ยค ำท่ีเหมำะเจำะส ำหรับเธอ” ขำ้พเจำ้อธิษฐำนเงียบ ๆ 

ขำ้พเจำ้สังเกตเห็นคนหนำ้ใหม่หลำยคน ซ่ึงมำร่วมประชุมเป็นคร้ังแรก จึงตดัสินใจสรุปสั้น ๆ 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดบ้รรยำยมำแลว้ 

“มีส่ิงสำมประกำร ซ่ึงมีควำมส ำคญัมำกต่อกำรสมรสคือ กำรจำกบิดำมำรดำของตน กำรผกูพนั
กนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั หรืออีกนยัหน่ึง มีควำมเก่ียวพนัทำงดำ้นกฏหมำย ทำงดำ้นส่วนตวั และ
ทำงดำ้นร่ำงกำย ควำมเก่ียวพนัทั้งสำมส่วนน้ีจะแยกออกจำกกนัไม่ได ้ หำกท่ำนแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออก กำรสมรสจะประสบควำมลม้เหลว” 

“มีพวกท่ำนคนหน่ึงใหข้อ้คิดเพิ่มเติมวำ่ ชีวิตสมรสเหมือนเกำ้อ้ีสำมขำ ถำ้ขำดขำหน่ึงขำใด 
เกำ้อ้ีนั้นยอ่มตั้งอยูไ่ม่ได”้ 

ใบหนำ้ของผูฟั้งแจ่มใสข้ึน ตวัอยำ่งน้ี เป็นตวัอยำ่งเปรียบเทียบท่ีดี ถูกแลว้ ตำมควำมเขำ้ใจของ
ซีลำห์ 

“เม่ือคืน เรำไดพ้ิจำรณำถึงปัญหำท่ีวำ่ เรำควรเขำ้สู่กำรสมรส โดยทำงพิธี หรือทำงควำมรัก 
หรือทำงเพศสัมพนัธ์ทำงไหนเป็นทำงท่ีดีท่ีสุด และเรำไดก้ล่ำวถึง ค ำตอบสองชนิดแลว้ ไดแ้ก่ ค  ำตอบ
ตำมประเพณีดั้งเดิม และค ำตอบสมยัใหม่ค  ำตอบเก่ำแก่ แนะน ำใหเ้รำเร่ิมชีวติสมรส จำกพิธีสมรส แต่
อนัตรำยอนัใหญ่หลวงในกำรเขำ้ทำงน้ีก็คือ คู่สมรสจะขำดควำมรัก โดยเหตุน้ี เยำวชนในปัจจุบนั จึง
ต่อตำ้นค ำแนะน ำแบบเก่ำส่วนค ำตอบสมยัใหม่นั้น แนะน ำใหเ้ขำ้ทำงเพศสัมพนัธ์ อนัตรำยท่ีเกิดข้ึนจำก
ค ำแนะน ำน้ีก็คือ คนทั้งสองอำจไม่มีโอกำสไดเ้ขำสู่พิธีสมรสท่ีถูกตอ้งตำมกฏหมำย น่ีเป็นเหตุท่ีผูอ้ำวุโส
ต่อตำ้นค ำตอบสมยัใหม่ พวกเขำเกรงวำ่ชีวติครอบครัวในสภำพนั้นจะเส่ือมทรำมมำก 

“วนัน้ีเรำจะกล่ำวถึงค ำตอบในพระคมัภีร์ เพื่อจะเขำ้ใจค ำตอบน้ี เรำตอ้งพิจำรณำค ำแรกของขอ้
พระธรรมในปฐมกำล 2:24 เสียก่อน ค ำนั้นคือ” 
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“เพราะเหตุน้ัน ผูช้ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ือ
เดียวกนั” 

“ค ำวำ่ “เพรำะเหตุนั้น” สรุปถึงเร่ืองรำวท่ีกล่ำวมำแลว้ และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัส่ิงท่ีก ำลงัจะพดู
ถึง ไดแ้ก่กำรสมรส ฉะนั้นเรำตอ้งนึกถึงเร่ืองรำวท่ีผำ่นมำ จึงจะเขำ้ใจเหตุผลของค ำวำ่ “เพรำะเหตุนั้น” 

“เรำรู้จกัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนน้ีดี เร่ืองน้ีกล่ำวถึง พระเมตตำคุณของพระเจำ้ ท่ีไดท้รงแสดงใหม้นุษย์
เห็นโดยกำรสร้ำง “คู่อุปถมัภท่ี์สมกบัเขำ” ใหแ้ก่มนุษย”์ 

“พระคมัภีร์บนัทึกวำ่ “แลว้พระเจำ้จึงทรงกระท ำใหช้ำยนั้นหลบัสนิท ขณะท่ีเขำหลบัสนิทอยู ่
พระองคท์รงชกักระดูกซ่ีโครงอนัหน่ึงของเขำออกมำ แลว้ท ำใหเ้น้ือติดกนัเขำ้แทนกระดูกอยำ่งเดิม 
ส่วนกระดูกซ่ีโครงท่ีพระเจำ้ไดท้รงชกัออกจำกชำยนั้น พระองคท์รงสร้ำงใหเ้ป็นหญิง แลว้ทรงน ำมำให้
ชำยนั้น” 

“เร่ืองน้ีบรรยำยถึงควำมรักอยำ่งพิศดำรและลึกซ้ึงท่ีสุด ท ำใหเ้รำเขำ้ใจวำ่ ท ำไมผูช้ำยและผูห้ญิง
จึงมีควำมกระหำยต่อกนัอยำ่งไม่ส้ินสุด และท ำไมเพศตรงขำ้ม จึงดูดควำมสนใจไดเ้หมือนแม่เหล็ก เรำ
พบค ำตอบจำกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนน้ีวำ่ ทั้งน้ีเน่ืองจำกชำยและหญิงไดรั้บกำรสร้ำงมำจำกเน้ือเดียวกนั ทั้งสอง
ฝ่ำย ต่ำงเป็นส่วนหน่ึงของอีกฝ่ำยหน่ึง จึงมีควำมกระหำยตำมธรรมชำติท่ีจะกลบัคืนมำสู่ควำมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ช่วยให้อีกฝ่ำยหน่ึงมีสภำพท่ีครบถว้นบริบูรณ์ และเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” 

“อ ำนำจท่ีผลกัดนัใหเ้พศทั้งสองเขำ้หำกนั จึงเป็นอ ำนำจแห่งควำมรัก ฉะนั้น จึงกล่ำวไดว้ำ่ 
เน่ืองจำกควำมรัก คนทั้งสองจึงจำกบิดำมำรดำของตน มำผกูพนักนั และเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” 

เข้าทางประตูแห่งความรัก 

“เม่ือเรำถำมวำ่ เรำจะเขำ้สู่สำมเหล่ียมแห่งกำรสมรสทำงมุมไหน ค ำตอบจำกพระคมัภีร์คือ มุม
แห่งกำรผกูพนั” 

ขำ้พเจำ้จบัสำมเหล่ียมไมไ้วใ้นมือ ช้ีท่ีมุมซำ้ย 
“มุมแห่งกำรผกูพนัน้ีแหละ เป็นทำงเขำ้ท่ีดีท่ีสุด ควำมรักจะตอ้งมำก่อนกำรสมรสและ

เพศสัมพนัธ์ กำรสมรสน ำไปสู่ควำมรักไม่ได ้ ควำมรักต่ำงหำกท่ีน ำไปสู่กำรสมรส เพศสัมพนัธ์ไม่ได้
ก่อใหเ้กิดควำมรัก แต่ควำมรักเสำะหำกำรแสดงออกทำงเพศสัมพนัธ์” 

“กำรเขำ้สู่สำมเหล่ียมแห่งกำรสมรส โดยประตูแห่งควำมรัก เป็นทำงท่ีมีควำมหวงัท่ีสุดท่ีจะ
น ำไปสู่ควำมเจริญงอกงำมและควำมมัน่คงแห่งชีวติสมรส จึงเป็นทำงท่ีตรงกบัพระประสงคข์องพระ
เจำ้” 

“เหตุผลอีกประกำรหน่ึงท่ีพระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหเ้รำเขำ้ทำงประตูแห่งควำมรัก เพรำะประตูทำง
พิธีสมรสและทำงเพศสัมพนัธ์ก่อใหเ้กิดรอยประทบัซ่ึงเปล่ียนแปลงไม่ไดอี้ก แต่ทำงประตูควำมรักไม่
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เป็นเช่นนั้น ชำยหญิงท่ีรักกนั หรือแมก้ระทัง่ไดห้มั้นกนัแลว้ อำจพบภำยหลงัวำ่ เขำทั้งสองตดัสินใจเร็ว
เกินไป หรือตดัสินใจผดิ พวกเขำยงัพอมีทำงท่ีจะตดัควำมสัมพนัธ์หรือถอนหมั้นกนัได ้ โดยไม่
ก่อใหเ้กิดรอยแผลท่ีรักษำไม่หำย เพรำะเพื่อเห็นแก่ควำมรัก เขำทั้งสองจะยอมใหอี้กฝ่ำยหน่ึงจำกไป” 

“ตรำบใดท่ีชำยหญิงซ่ึงกนั ไม่ยุง่เก่ียวมุมอ่ืนอีกสองมุม มุมทำงควำมรักของเขำ จะเป็นเหมือน
ประตูท่ีเล่ือนได ้ น่ีเป็นประตูซ่ึงท่ำนควรจะเขำ้ และเม่ือกรณีจ ำเป็นเกิดข้ึน ท่ำนก็สำมำรถออกจำกประตู
นั้นไดด้ว้ย” 

“ประตูทำงพิธีสมรส ไม่เหมือนประตูท่ีเปิดปิดได ้ แต่เป็นเหมือนประตูท่ีปิดตำย ไม่มีท่ีเปิด
ทำงดำ้นใน ถูกตอ้งทีเดียวบำงคนอำจจะพงัประตูออกมำได ้ แต่ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีง่ำยนกั กำรหยำ่กนัก็จะ
ยำกข้ึน และจะตอ้งไดรั้บควำมยำกล ำบำก เน่ืองจำกผลท่ีติดตำมมำดว้ย หนุ่มสำวท่ีจ ำเป็นตอ้งออกจำก
ประตูทำงควำมรัก โดยกำรเลิกกนั หรือถอนหมั้นกนั ยอ่มประสบควำมชอกช ้ำใจเป็นธรรมดำ แต่จะ
นอ้ยกวำ่ ผูท่ี้ตอ้งด้ินรนพงัประตูออกจำกกำรสมรสอยำ่งเปรียบกนัไม่ได”้ 

“ไดท้  ำนองเดียวกนั ผูท่ี้พวัพนักนัทำงเพศ ก็จะเกิดรอยประทบัท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ตำมค ำสอน
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ชำยหญิงท่ีไดร่้วมประเวณีกนัแลว้ จะมีควำมสัมพนัธ์แบบเดิม โดยพยำยำมคิด
วำ่ ยงัไม่มีอะไรต่อกนันั้น เป็นไปไม่ได ้ เพรำะผูท่ี้ไดร่้วมประเวณีกนั ยอ่มไดช่ื้อวำ่เป็นเน้ือเดียวกนั ไม่
วำ่เขำทั้งสองจะมีควำมจริงใจต่อกนัหรือไม่ หรือมีควำมประสงคจ์ะแต่งงำนหรือไม่ แมจ้ะเป็นกำรร่วม
ประเวณีกบัหญิงโสเภณี อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวไวใ้น 1 โครินธ์ 6:16 วำ่ “ท่ำนไม่รู้หรือวำ่ คนท่ีผกูพนักบั
หญิงเพศยำกเ็ป็นกำยอนัเดียวกบัหญิงนั้น” 

“หลงัจำกกำรล่วงประเวณีกนั คนทั้งสองก็จะอยูใ่นสภำพท่ีเป็นสำมีภรรยำกนั แมเ้ขำทั้งสองจะ
ไม่ยอมรับก็ตำมแต่” 

“โรเบิร์ต กริมม ์ ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์คนหน่ึงกล่ำววำ่ “ผูท่ี้ไดร่้วมประเวณีกนัแลว้ ยอ่มมีรอย
ประทบัในตวัของเขำท่ีลบออกไม่ได ้ ขำ้พเจำ้จะหยำ่ตวัเองจำกร่ำงกำยของขำ้พเจำ้เองไม่ไดอ้ยำ่ง
เด็ดขำด” 

เกิดอึกทึกครึกโครมข้ึนทำงดำ้นหลงัของโบสถ ์ เพรำะมีคนหน่ึงอยำกจะออกไป แต่ออกไป
ไม่ได ้เน่ืองจำกมีคนยนืแน่นขนดัท่ีตรงทำงออก 

ขำ้พเจำ้จ ำคนท่ีจะออกนั้นได ้เขำคือ แฟ็ทม่ำ นัน่เอง 
ตั้งแต่วินำทีนั้นมำ ขำ้พเจำ้รู้สึกไม่สบำยใจอยำ่งยิง่ ขำ้พเจำ้พยำยำมบอกตวัเองวำ่ คงเน่ืองจำก

เวลำค่อนขำ้งดึกแลว้ เธอตอ้งรีบกลบัไปโรงเรียนก่อนจอห์นมำรับเธอ แต่ค ำอธิบำยน้ียงัไม่จุใจขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ จะตอ้งมีอะไรบำงอยำ่งผดิปกติในเวลำนั้น ขำ้พเจำ้ท ำอะไรไม่ได ้ เพรำะตอ้งบรรยำย
ต่อไป 
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“ขำ้พเจำ้ขอย  ้ำ ท่ำนอำจเขำ้สู่กำรสมรสโดยทำงอ่ืนไดส้มดงัปรำรถนำ แต่ท่ำนจะตอ้งเส่ียง 
เพรำะหำกท่ำนถอยกลบั ท่ำนจะท ำใหคู้่สมรสและตวัเองชอกช ้ำใจ” 

“เม่ือมำถึงจุดน้ี หลำยคนคงอยำกจะถำม “เรำอยำกเขำ้ทำงประตูแห่งควำมรัก แต่เรำจะรู้ได้
อยำ่งไรวำ่ ควำมรักของเรำลึกซ้ึงพอท่ีจะน ำเรำไปสู่กำรผกูพนั และควำมสัตยซ่ื์อต่อกนัอยำ่งแทจ้ริง เรำ
จะแน่ใจไดอ้ยำ่งไรวำ่ควำมรักของเรำเติบใหญ่พอท่ีจะใหเ้รำเขำ้สู่พิธีสมรส และใหค้  ำมัน่สัญญำแก่กนั
วำ่ เรำจะอยูด่ว้ยกนัตลอดชีวิต จนกวำ่ควำมตำยจะแยกเรำออกจำกกนั ถำ้เพศสัมพนัธ์มิไดพ้ิสูจน์ควำม
รัก แลว้อะไรเล่ำจะเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์” 

“ขำ้พเจำ้จะเสนอค ำตอบของขำ้พเจำ้” 

ข้อพสูิจน์ความรักหกประการ 

ประกำรแรก การแบ่งปันความทุกข์สุข “ผูท่ี้มีควำมรักแท ้ ยอ่มปรำรถนำท่ีจะแบ่งปันและ
ช่วยเหลือ เขำจะคิดถึงอีกฝ่ำยหน่ึงมำกกวำ่ตวัเอง เม่ือท่ำนวำงแผนกำรจะท ำอะไรบำงอยำ่ง ท่ำนคิดถึง
ส่ิงท่ีท่ำนเองอยำกจะท ำหรือส่ิงท่ีอีกฝ่ำยหน่ึงชอบ” 

“ขอ้พิสูจน์ประกำรแรก จึงอยูท่ี่ เรำสำมำรถแบ่งปันควำมทุกขสุ์ขกนัอยำ่งแทจ้ริงหรือไม่ “ฉนั
อยำกจะมีควำมสุขหรืออยำกท ำใหอี้กฝ่ำยหน่ึงมีควำมสุข” 

ประกำรท่ีสอง ก าลงักายและใจ “ขำ้พเจำ้ไดรั้บจดหมำยจำกคนท่ีตกหลุมรักคนหน่ึง เขำบอก
วำ่ เขำไดอ่้ำนหนงัสือเล่มหน่ึงซ่ึงบอกวำ่ เม่ือเรำหลงรักใครคนหน่ึงเขำ้อยำ่งแทจ้ริงน ้ ำหนกัของเรำจะ
ลดลง แต่ทั้ง ๆ ท่ีเขำหลงรักผูห้ญิงคนหน่ึงมำกน ้ำหนกัของเขำมิไดล้ดลงเลย” 

“เป็นควำมจริงท่ีวำ่ กำรตกหลุมรักอำจกระทบกระเทือนร่ำงกำยได ้แต่เม่ือเวลำผำ่นไป ควำมรัก
แทจ้ะไม่ตดัทอนก ำลงักำยของท่ำน ในทำงตรงกนัขำ้ม จะชูทั้งก ำลงักำยและก ำลงัใจของท่ำน ท ำใหท้่ำน
มีควำมปิติยนิดี สมองท ำงำนดียิง่ข้ึน และมีควำมเพียรพยำยำมท่ีจะท ำงำนมำกข้ึน” 

“ค ำถำมส ำหรับขอ้พิสูจน์ประกำรท่ีสอง: ควำมรักของเรำเพิ่มเติมหรือท ำลำยก ำลงักำยและใจ
ของเรำ” 

ประกำรท่ีสำม ความนับถือให้เกยีรติแก่กนัและกนั “ควำมรักแทย้อ่มประกอบดว้ย ควำมนบั
ถือและกำรใหเ้กียรติแก่กนัและกนั เม่ือผูห้ญิงดูกำรแข่งขนัฟุตบอล เธออำจจะนึกชอบนกักีฬำชำยท่ีท ำ
ประตูไดห้ลำยประตู แต่ถำ้เธอถำมตวัเองวำ่ “ฉนัอยำกไดพ้อ่ยอดชำยคนน้ี เป็นบิดำของบุตรของฉนั
ไหม” ค  ำตอบบ่อยคร้ัง มกัจะเป็น “ไม่หรอก” เม่ือผูช้ำยเห็นลีลำกำรเตน้ร ำของผูห้ญิงคนหน่ึง เขำอำจนึก
ชอบเธอ แต่ถำ้เขำถำมตวัเอง “ผมอยำกไดแ้ม่ยอดหญิงคนน้ี เป็นมำรดำของบุตรของผมหรือเปล่ำ” 
ควำมรู้สึกท่ีมีต่อเธออำจจะเปล่ียนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือทีเดียว” 
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“ค ำถำมส ำหรับขอ้พิสูจน์ประกำรท่ีสำม: เรำนบัถือและใหเ้กียรติแก่กนัอยำ่งเพียงพอหรือไม่ 
“ฉนัมีควำมภูมิใจในตวัเขำหรือเปล่ำ” 

ประกำรท่ีส่ี นิสัย “คร้ังหน่ึงสตรีคนหน่ึง ท่ีมีคู่หมั้นแลว้ มำหำขำ้พเจำ้ เธอรู้สึกกงัวลใจมำก 
บอกวำ่ “ดิฉนัรักคู่หมั้นของดิฉนัมำกค่ะ แต่ดิฉนัก็ทนดูวธีิกินมะม่วงของเขำไม่ได”้ 

มีเสียงหวัเรำะประปรำยในท่ีประชุม 
“ควำมรักท ำใหเ้รำยอมรับอีกฝ่ำยหน่ึงพร้อมดว้ยนิสัยของเขำ อยำ่แต่งงำนแบบผอ่นส่ง โดยคิด

วำ่เขำจะเปล่ียนแปลงนิสัยทั้งหมดของเขำภำยหลงั แต่แทจ้ริง เขำอำจไม่เปล่ียนแปลงเลยก็เป็นไป ท่ำน
จะตอ้งยอมรับเขำ อยำ่งท่ีเขำเป็นอยูใ่นขณะน้ีแมก้ระทัง่นิสัยและขอ้บกพร่องของเขำ” 

“ค ำถำมส ำหรับขอ้พิสูจน์ประกำรท่ีส่ี เรำรักซ่ึงกนัและกนัเท่ำนั้น หรือวำ่ เรำชอบซ่ึงกนัและกนั
ดว้ย” 

ประกำรท่ีหำ้ การทะเลาะเบาะแว้งกนั “เม่ือชำยหญิงท่ีอยำกแต่งงำนกนั มำหำขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้
มกัจะถำมเขำทั้งสองวำ่ พวกเขำเคยทะเลำะกนัอยำ่งรุนแรงสักคร้ังหน่ึงหรือไม่ น่ีมิไดห้มำยถึงกำรมี
ควำมคิดเห็นขดัแยง้กนัเป็นคร้ังเป็นครำว แต่หมำยถึง กำรโกรธและกำรเขำ้ใจผิดกนัอยำ่งรุนแรง” 

“หลำยคร้ังพวกเขำจะพดูวำ่ “ไม่เคยหรอก อำจำรยเ์รำรักกนัมำก” 
“แลว้ขำ้พเจำ้จะแนะน ำวำ่ “ทะเลำะกนัก่อนซิ แลว้ผมจะท ำพิธีสมรสให”้ 
“ท่ีกล่ำวมำน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ กำรทะเลำะเบำะแวง้เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรสมรส แต่

ควำมสำมำรถท่ีจะคืนดีกนัต่ำงหำกเป็นส่ิงท่ีเรำอยำกจะเนน้ ควำมสำมำรถน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝน และ
พิสูจน์ก่อนกำรสมรส” 

“ค ำถำมส ำหรับขอ้พิสูจน์ประกำรท่ีหำ้: เรำสำมำรถอภยัซ่ึงกนัและกนั และยอมแก่กนัและกนั
หรือไม่” 

ประกำรท่ีหก เวลา “ชำยหญิงผูห้น่ึงมำหำขำ้พเจำ้ ขอให้ขำ้พเจำ้ช่วยท ำพิธีให ้“คุณทั้งสองรู้จกั
กนันำนเท่ำไรแลว้” ขำ้พเจำ้ถำม “ประมำณสำมหรือส่ีอำทิตยแ์ลว้” เขำตอบ” 

“น่ีเป็นระยะเวลำท่ีสั้นเกินไป ขำ้พเจำ้อยำกเสนอวำ่ คนทั้งสองตอ้งรู้จกักนัอยำ่งนอ้ยหน่ึงปี ถำ้
สองปี ก็จะปลอดภยัยิง่ข้ึน ท่ำนจะตอ้งมีโอกำสเห็นซ่ึงกนัและกนั ไม่เพียงแต่ในวนัหยดุ หรือเวลำท่ีอยู่
ในเคร่ืองแต่งกำยท่ีสวย แต่ในโอกำสอ่ืน ๆ ทุกโอกำส เช่น ในเวลำท ำงำนในชีวิตประจ ำวนั เวลำท่ีตวั
สกปรกมอมแมมในชุดเส้ือยดื ขณะท่ียงัไม่ไดต้กแต่งทรงผม ทั้งในยำมทุกขแ์ละยำมประสบอนัตรำย” 

“มีภำษิตเก่ำแก่บทหน่ึงกล่ำววำ่ “อยำ่สมรสกนั จนกวำ่จะผำ่นหนำ้ร้อน และหนำ้ฝนดว้ยกนักบั
คนรักของท่ำนเสียก่อน” 

“หำกท่ำนสงสัยเก่ียวกบัควำมรักของท่ำน เวลำจะเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไดอ้ยำ่งดีเลิศ” 
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“ค ำถำมส ำหรับขอ้พิสูจน์สุดทำ้ย: เรำรู้จกักนัมำนำนเพียงพอหรือไม่” 
“และขำ้พเจำ้ขอย  ้ำอีกคร้ังหน่ึงวำ่ เพศสัมพนัธ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีพสูิจน์ควำมรัก” 
ขำ้พเจำ้เขียนขอ้พิสูจน์ทั้งหกประกำรบนกระดำน เม่ือเสร็จแลว้ ขำ้พเจำ้เขียนอีกบรรทดัหน่ึง 

ดว้ยอกัษรตวัใหญ่ และบรรจง 

เพศสัมพนัธ์ไม่ใช่ส่ิงทีพ่สูิจน์ความรัก 

ขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่ ดำนิเอลแปลขอ้น้ีอยำ่งไร แต่รู้สึกวำ่เรำกำ้วไปไกลกวำ่สองวนัท่ีผำ่นมำมำก เพรำะเรำ
กลำ้เขียนค ำวำ่ “เพศสัมพนัธ์” ตวัใหญ่บนกระดำนหลงัธรรมำสน์ขำ้พเจำ้อธิบำยต่อไป“ถำ้คู่รักตอ้งใช้
เพศสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์วำ่ เขำรักกนัและกนัหรือไม่ เรำก็จะตอ้งถำมเขำวำ่ “คุณรักกนันอ้ยเพียงนั้น
เชียวหรือ” ถำ้คนทั้งสองคิดวำ่ “คืนน้ีเรำตอ้งเริงสวำทกนั ถำ้ไม่เช่นนั้น คนรักของฉนัจะคิดวำ่ฉนัไม่รัก

เขำ” ควำมกลวัเช่นน้ี ก็เป็นอุปสรรคเพียงพอแลว้ ท่ีจะท ำใหก้ำรทดสอบนั้นประสบควำมลม้เหลว” 
“เพศสัมพนัธ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีพิสูจน์ควำมรัก เพรำะส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรจะทดสอบนัน่แหละ จะถูกท ำลำยโดยกำร
ทดสอบ จงลองสังเกตตวัของท่ำนเอง ขณะท่ีท่ำนจะนอนหลบั ถำ้ท่ำนสังเกต ท่ำนจะนอนไม่หลบั ถำ้

ทำ่นอยำกจะหลบั ท่ำนก็ตอ้งเลิกสังเกตตวัเอง ในท ำนองเดียวกบักำรพิสูจน์ควำมรักดว้ยเพศสัมพนัธ์ ถำ้
ท่ำนพิสูจน์ ท่ำนก็มิไดรั้กกนัอยำ่งแทจ้ริง หรือหำกท่ำนรักกนัอยำ่งแทจ้ริง ท่ำนจะตอ้งไม่พิสูจน 
“เพื่อเห็นแก่ควำมรักแท ้ ท่ำนจะตอ้งอดทนรอคอย กำรแสดงออกทำงฝ่ำยกำยจนกวำ่จะถึงเวลำ

สมรส ในกำรรอคอยน้ี ผูช้ำยมกัมีควำมอดทนนอ้ยกวำ่ผูห้ญิง ฉะนั้นผูห้ญิงจะตอ้งช่วยผูช้ำยใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยท่ีใหไ้วน้ี้” 

“กำ้วแรก ท่ีเธอจะช่วยเขำไดก้็คือ กำรเรียนรู้ท่ีจะกล่ำวปฏิเสธต่อเขำ โดยไม่ท ำใหเ้ขำขุ่นเคืองใจ 
หรือตอ้งแยกทำงกบัเขำ กำรกล่ำวปฏิเสธน้ี จึงเป็นศิลปอยำ่งหน่ึง อยำ่งไรก็ตำม เธอจะพบในเวลำต่อมำ
ไม่นำนวำ่ กำรกล่ำวโดยประโยคสั้น ๆ แต่หนกัแน่น เช่น “ไม่” “ไม่เอำ” “อยำ่” จะเป็นประโยชน์และ
ไดผ้ลกวำ่กำรอธิบำยและกำรวงิวอนท่ียดืยำว ถำ้เขำรักเธอ เขำจะใหเ้กียรติแก่เธอมำกยิง่ข้ึน และเธอก็
ตอ้งสอนเขำดว้ยวำ่ กำรเอำอกเอำใจดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ มีควำมหมำยต่อเธอมำกยิง่กวำ่กำรกอดจูบดว้ย
อำรมณ์สวำท” 

“อีกทำงหน่ึง ท่ีเธอจะช่วยเขำได ้ คือ แสดงควำมละอำยใจใหเ้ขำเห็น ผูห้ญิงรู้สึกละอำยใจได้
ง่ำยกวำ่ผูช้ำย จงอยำ่ซ่อนควำมละอำยใจนั้น ควำมกระดำกใจน้ีจะเป็นส่ิงป้องกนัเธอจำกกำรล่วงเกิน
ของเขำ” 

ขำ้พเจำ้ถำมดำนิเอลเก่ียวกบัเวลำ เขำบอกวำ่ ขำ้พเจำ้ยงับรรยำยต่อไปไดอี้กประมำณถึงสิบหำ้
นำที ขำ้พเจำ้จึงตดัสินใจพดูถึงกรณีพิเศษของชำยหญิงท่ีไดห้มั้นกนัแลว้ 
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“สมมติวำ่ มีชำยหญิงท่ีรักกนัคู่หน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ขำ้สู่สำมเหล่ียมแห่งกำรสมรสโดยทำง
เพศสัมพนัธ์ แต่โดยทำงควำมรัก เขำทั้งสองรู้จกักนัมำนำนแลว้ พวกเขำเรียนรู้ในกำรแบ่งปันควำมทุกข์
สุข ไดรั้บกำรชูก ำลงักำยและใจ ควำมนบัถือท่ีมีต่อกนัเพิ่มข้ึน พวกเขำยอมรับรู้นิสัยของกนัและกนั และ
ชอบกนัอยำ่งแทจ้ริง พวกเขำเคยทะเลำะกนัอยำ่งรุนแรง และผำ่นพน้มรสุมร้ำยมำได ้ จึงรู้วำ่ เขำทั้งสอง
สำมำรถใหอ้ภยักนัและกนัได”้ 

“เขำทั้งสองมำถึงจุดท่ีจะท ำสัญญำแก่กนัและกนั “เรำอยำกจะผกูพนักนัตลอดชีวติ” ซ่ึงหมำยถึง
กำรหมั้นกนั เขำทั้งสองไดเ้ขำ้สู่สำมเหล่ียมโดยประตูแห่งควำมรักแลว้ กำรตดัสินใจท่ีส ำคญัมำกในกำ้ว
ต่อไปก็คือ “มุมอีกสองมุมท่ีเหลือแลว้นั้นเรำจะเขำ้มุมไหนก่อน เรำจะสมรสก่อน แลว้นอนดว้ยกนั หรือ
นอนดว้ยกนัก่อน แลว้เขำ้พิธีสมรส” 

ขำ้พเจำ้หยดุมองเยำวชนแลว้ถำมวำ่ “พวกคุณคิดวำ่อยำ่งไร” 
“รำวกบัดึงจุกไมอ้อกจำกปำกขวด ทุกคนเร่ิมคุยกนัทนัที ดำ

นิเอลตอ้งพยำยำมหำ้มอยูค่รู่หน่ึง จึงเงียบลง ขำ้พเจำ้พูดซ ้ ำ” 
“น่ีเป็นกรณีท่ีแตกต่ำงจำก ท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้เม่ือวำนทุก

ประกำร เม่ือวำนเรำพูดถึงกำรเขำ้ทำงเพศสัมพนัธ์ ชำยหญิงคู่น้ีมิได้
คิดถึงเร่ืองเพศสัมพนัธ์ก่อน โดยไม่ค  ำนึงถึงขอ้ผกูมดัต่อกนั เขำทั้งสอง

ไดม้อบใจใหแ้ก่กนัและกนัแลว้ หลงัจำกท่ีไดพ้ิจำรณำแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงัเป็นเวลำนำน พวกเขำ
ไม่มีควำมเห็นแก่ตวั แต่ไดย้อมรับผิดชอบต่อกนั” 

“เม่ือถึงตอนน้ี เขำทั้งสองอำจจะถำม “ท ำไมเรำถึงแสดงควำมรักทำงกำยดว้ยไม่ได ้ท ำไมเรำจึง
ตอ้งขอจดทะเบียนเป็นทำงกำร เพื่อจะหลบันอนดว้ยกนั เป็นเพรำะกระดำษแผน่นั้นหรือเปล่ำ ท่ีท ำให้
กำรสมรสเป็นจริงข้ึนได”้ 

“แน่นอน ไม่ใช่เพรำะทะเบียนสมรสเท่ำนั้น ทะเบียนสมรสมีควำมหมำยไม่ผดิไปจำก สูติบตัร 
ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีท ำใหเ้ด็กคลอดออกมำ แต่ทะเบียนสมรสมีควำมหมำยมำกกวำ่กำรเป็นเพียงกระดำษแผน่
หน่ึง เพรำะมนัสำมำรถปกป้องรักษำคู่สมรสตำมกฏหมำย ซ่ึงมีควำมส ำคญัมำก ต่อควำมมัน่คงของชีวิต
สมรส” 

“ผูท่ี้หมั้นกนัแลว้ แต่อยำกเขำ้สู่ชีวติสมรสก่อนพิธีสมรสไดม้องขำ้มควำมจริงประกำรหน่ึง คือ 
ควำมไม่แน่นอนแห่งชีวติมนุษย ์เขำจะมัน่ใจไดอ้ยำ่งไรวำ่ เขำทั้งสองจะสมรสกนัแน่ ถำ้บงัเอิญฝ่ำยหน่ึง
เสียชีวติก่อนเขำ้สู่พิธีสมรส โดยอุบติัเหตุทำงรถยนต ์ หรือดว้ยโรคหวัใจ อีกฝ่ำยหน่ึงจะไดช่ื้อวำ่เป็น
หมำ้ยหรือไม่ เธอเป็นนำงสำวหรือนำง ถำ้เธอมีครรภ ์ บุตรของเธอจะมีนำมสกุลอะไร ค ำถำมเหล่ำน้ี
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แสดงใหเ้ห็นวำ่ตรำบใดท่ีเขำทั้งสองยงัไม่ไดจ้ดักำรอยำ่งถูกตอ้งตำมกฏหมำย ตรำบนั้น เขำทั้งสองยงัไม่
พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อกนัอยำ่งเตม็ท่ี เพรำะกำรรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัสิทธทำงกฏหมำยดว้ย 

“นัน่หมำยควำมวำ่ คนรักทั้งคู่จะตอ้งข่มควำมรู้สึกทุกประกำร เก่ียวกบักำรแสดงออกของควำม
รักใช่ไหม โดยบอกวำ่ เรำตอ้งผำ่นพิธีสมรสก่อน แลว้จึงจะเร่ิมแสดงควำมรักทุกอยำ่งพร้อมกนั ไม่ใช่
เช่นนั้น แต่เคล็ดลบัอยูท่ี่วำ่ คนรักทั้งคู่เจริญกำ้วหนำ้พร้อมกนัทั้งสองดำ้น โดยไม่กำ้วล ้ำหนำ้ดำ้นใดดำ้น
หน่ึง” 

ขำ้พเจำ้ไปท่ีกระดำนด ำ วำดเส้นขนำนกนัตำมภำพน้ี 
แต่ละขั้นในทิศทำงของควำมสัตยซ่ื์อและพิธีสมรส จะตอ้ง

ไปขนำนกบัควำมนุ่มนวล และควำมใกลชิ้ด จนกระทัง่ในท่ีสุดมำถึง
มุมสองมุมคือ พิธีสมรสและเพศสัมพนัธ์พร้อมกนั 

ขำ้พเจำ้ถำมดำนิเอลซ่ึงยนือยูข่ำ้ง ๆ ดว้ยเสียงท่ีทุกคนไดย้นิ 
“เยำวชนของอำจำรยเ์ป็นอยำ่งไรครับ พวกเขำมกัจะไปถึงสองมุมนั้น
ในเวลำเดียวกนัหรือเปล่ำ” 

พวกเยำวชน และแมก้ระทัง่พวกผูใ้หญ่ หวัเรำะเสียงดงัดำนิเอลยิม้อยำ่งเขำ้ใจ และรอจนกระทัง่
เสียงหวัเรำะเงียบลงแลว้ใบหนำ้ของเขำก็เปล่ียนเป็นเคร่งเครียด ขำ้พเจำ้นัง่ลงท่ีมำ้นัง่ใกลม้อริซ ขณะท่ี
ดำนิเอลอธิบำยเพิ่มเติม มอริซแปลใหข้ำ้พเจำ้ฟังดว้ยกำรกระซิบท่ีหูขำ้พเจำ้ 

“เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ีมกัเป็นอยำ่งน้ี ผูช้ำยบอกกบัผูห้ญิงวำ่ “ผมรักคุณ” และเขำมีเจตนำท่ีจะ
กำ้วไปเพียงน้ิวเดียวในทิศทำงแห่งควำมสัตยซ่ื์อเท่ำนั้น แต่ผูห้ญิงดีใจมำก ยอมใหผู้ช้ำยล่วงล ้ำเขำ้ไป
ทำงดำ้นควำมใกลชิ้ดถึงสำมน้ิว” 

เสียงหวัเรำะครืนดงัข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 
“แลว้ผูช้ำยจึงคิดวำ่ ท ำแบบนั้นไดผ้ล เขำจึงเพิ่มควำมสัตยซ่ื์อใหอี้กน้ิวหน่ึง ผูห้ญิงตอบสนอง

โดยยอมใหเ้ขำเขำ้ใกลชิ้ดเพิ่มข้ึนอีกส่ีน้ิว ก่อนท่ีจะรู้สึกตวั เขำทั้งสองก็มำจบลงท่ีมุมแห่งเพศสัมพนัธ์
เสียแลว้ โดยท่ียงัไม่มีควำมสำมำรถจะรับผดิชอบขั้นน้ีไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี แทนท่ีจะไปแบบเส้นขนำน แต่ไป
แบบเส้นเฉียง” 

ดำนิเอลลบเส้นขนำนออก และวำดเส้นเฉียงแทน ขำ้พเจำ้รู้สึกท่ึง
ต่อค ำอธิบำย และรูปภำพง่ำย ๆ ของดำนิเอล ซ่ึงท ำใหม้องเห็นภำพได้
อยำ่งชดัเจน เขำพยกัหนำ้ให้สัญญำณแก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ลุกข้ึนยนืขำ้ง ๆ 
เขำ แลว้บรรยำยตอนสุดทำ้ย 

“จำกภำพท่ีท่ำนเห็นน้ี” ขำ้พเจำ้ช้ีไปท่ีเส้นเฉียงของสำมเหล่ียม 
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“ท่ำนเห็นช่องวำ่งเกิดข้ึนในสำมเหล่ียม น่ีเป็นภำพของชำยหญิงจ ำนวนมำกท่ีหมั้นกนั ในอเมริกำและ
ยโุรป พวกเขำคิดวำ่ พวกเขำรักกนัและกนั แต่พวกเขำไปเร็วเกินไปและไกลเกินไป ควำมวำ่งเปล่ำคืบ
คลำนเขำ้มำในควำมสัมพนัธ์ของพวกเขำ ท ำใหพ้วกเขำมีควำมมัน่ใจในควำมรักต่อกนันอ้ยลงตำมล ำดบั 
ฉะนั้นพวกเขำจึงเพิ่มควำมใกลชิ้ดทำงเพศสัมพนัธ์ โดยคิดวำ่จะช่วยใหค้วำมรักมัน่คงข้ึน แต่ยิง่เพิ่มมำก
เพียงใด ควำมมัน่ใจในควำมรักกลบัยิง่นอ้ยลงเพียงนั้น” 

“ในอีกกรณีหน่ึง เน่ืองจำกเขำทั้งสองไดไ้ปไกลจนเกินไปแลว้ ไม่กลำ้จะแยกทำงกนั จึงเขำ้สู่
พิธีสมรส แต่ควำมวำ่งเปล่ำในจิตใจก็ตำมพวกเขำเขำ้สู่ชีวติสมรสดว้ย อนัเป็นบ่อเกิดแห่งควำมยุง่ยำก
ล ำบำกและปัญหำสำรพดัภำยหลงั” 

“กำรรักษำเส้นขนำนไม่ใหเ้ฉียงไปนั้น เป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำก ล ำพงัสติปัญญำและก ำลงัของมนุษย์
ยอ่มท ำไม่ได ้ท่ำนตอ้งอำศยัสติปัญญำและก ำลงัของพระเจำ้ เพรำะพระองคท์รงเป็นศิลปกรเอกแห่งกำร
สมรส พระองคท์รงรู้วำ่ ท ำไมพระองคจึ์งทรงใหส่้วนประกอบส ำคญัทั้งสำมประกำรของกำรสมรส คือ 
กำรจำก กำรผกูพนัและกำรเป็นเน้ืออนัเดียวกนั เก่ียวโยงแนบแน่นกนัเช่นน้ี จนไม่สำมำรถแยกออกจำก
กนัได ้ เรำตอ้งวำงใจในพระองค ์ โดยเช่ือวำ่ หำกปฏิบติัตำมแบบแผนท่ีพระองคท์รงวำงไวน้ี้ เรำจะไม่
สูญเสียอะไร แต่กลบัจะไดรั้บคุณประโยชน์อนนัต ์ควำมเช่ือมัน่ และควำมไวว้ำงใจในพระองคน้ี์ จะให้
ก ำลงัแก่เรำท่ีจะปฏิบติัตำมพระทยัของพระองค”์ 

“เพรำะเหตุนั้น ผูช้ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผกูพนักบัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ือ
เดียวกนั” 

“ขอใหส้ังเกตขอ้สุดทำ้ย ท่ีวำ่ “ทั้งผูช้ำยและภรรยำของเขำเปลือยกำยอยู ่ และไม่อำยกนั” (ปฐม
กำล 2:25)” 

“ค ำวำ่ “เปลือยกำย” นอกจำกหมำยถึงกำรเปลือยเปล่ำทำงฝ่ำยกำยแลว้ ยงัหมำยถึงกำรเปิดเผย
ทุกอยำ่งต่อกนั โดยไม่มีควำมอำย ควำมสัมพนัธ์ทำงเพศจะไม่เป็นส่ิงท่ีน่ำละอำยแก่ชำยหญิงอีกต่อไป 
เม่ือคนทั้งสองไดจ้ำกบิดำมำรดำ และผกูพนักนัหรือสมรสกนัอยำ่งเปิดเผย ถูกตอ้งตำมกฏหมำย แลว้ทั้ง
สองก็เป็นเน้ือเดียวกนั” 

“เป็นส่ิงท่ีน่ำคิดมำก ท่ีพระคมัภีร์ใชค้  ำวำ่ “เป็นเน้ือหนงัเดียวกนั” ภำยในแวดวงของกำรสมรส
เท่ำนั้น คนทั้งสองน้ี (ไม่ใช่ก่อนหรือนอกขอบเขตกำรสมรส) จะสำมำรถใชชี้วติร่วมกนั ตำมสภำพท่ี
แทจ้ริงของตวัเอง โดยไม่มีควำมอำยต่อกนั” 

“บำงที ท่ำนควรจะมีควำมละอำยต่อกนั ก่อนกำรสมรสเพื่อจะไม่มีควำมละอำยในชีวิตสมรส 
ชำยและหญิงจะมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศได ้ภำยในชีวติสมรสเท่ำนั้น” 
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“เพรำะเหตุนั้น ผูช้ำยจึงจำกบิดำมำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจึงเป็นเน้ือเดียวกนั 
ทั้งผูช้ำยและภรรยำของเขำเปลือยกำยอยู ่และไม่อำยกนั” 
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บทที ่7 

ทนัทีท่ีขำ้พเจำ้บรรยำยจบลง ขำ้พเจำ้รีบไปท่ีประตูโบสถจิ์ตใจของขำ้พเจำ้กระสับกระส่ำย
เน่ืองจำกเป็นห่วงแฟ็ทม่ำ ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้อแมก้ระทัง่จะร้องเพลงบทสุดทำ้ย ส่ิงสุดทำ้ยท่ีขำ้พเจำ้ไดย้นิ
คือ กำรประกำศของดำนิเอล ดว้ยภำษำพื้นเมือง ขำ้พเจำ้เดำเอำวำ่ เขำคงประกำศวำ่จะไม่มีกำรประชุม
ในคืนวนัเสำร์ แต่ขำ้พเจำ้จะเทศนำในเชำ้วนัอำทิตย ์ และหวงัวำ่ภรรยำของขำ้พเจำ้จะมำถึงและร่วม
ประชุมกบัเรำดว้ย 

ขำ้พเจำ้ถำมชำยหนุ่มบำงคนท่ีรู้ภำษำองักฤษ เก่ียวกบัแฟ็ทม่ำ พวกเขำเพียงบอกวำ่ เห็นเธอ
ออกไปอยำ่งรีบร้อน 

ควำมกลวัของขำ้พเจำ้เพิ่มข้ึน 
“มีใครไปกบัเธอหรือเปล่ำ” 
“ไม่มีครับ เขำไปคนเดียว” 
มอริซขบัรถส่งขำ้พเจำ้กลบั แต่ไปคนละเลน้ทำงกบัท่ีเคยไปทุกคร้ัง 
“จะไปไหนครับ” ขำ้พเจำ้ถำม 
“ผมจะพำคุณแม่กลบับำ้นก่อนครับ แลว้ผมอยำกจะเชิญอำจำรยไ์ปร่วมรับประทำนอำหำรเยน็

กบัผมท่ีภตัตำคำรชั้นยอดท่ีสุดในเมืองน้ี” 
“คุณแม่ของคุณไม่อยำกไปกบัเรำหรือครับ” 
“ไม่หรอกครับ ท่ำนรู้สึกอึดอดัใจท่ีเขำ้ไปในภตัตำคำร เพรำะท่ำนอยูใ่นรุ่นท่ีชอบนัง่ “เกำ้อ้ีสำม

ขำ”มำกกวำ่ 
ซีลำห์รู้สึกเหน่ือยและไม่พดูอะไรเลย เรำใหท้่ำนลงท่ีบำ้น แลว้เรำก็กลบัเขำ้ไปในเมือง มอริซ

จอดรถขำ้งหนำ้ภตัตำคำรท่ีทนัสมยัมำกแห่งหน่ึง 
เม่ือนัง่ลง และสั่งอำหำรเรียบร้อยแลว้ มอริซ ก็เร่ิมยงิค ำถำมใส่ขำ้พเจำ้ 
“อำจำรยท์รำบหรือเปล่ำครับวำ่ คืนน้ี อำจำรยพ์ดูขดักนัเอง” 
“อยำ่งนั้นหรือครับ” 
“ครับ ตอนแรกอำจำรยบ์อกวำ่ ตำมค ำสอนของอำจำรย ์ เปำโล กำรร่วมประเวณีก่อใหเ้กิดเน้ือ

เดียวกนัทนัที แมจ้ะเป็นกำรร่วมประเวณีกบัหญิงโสเภณี แต่แลว้ในตอนทำ้ย อำจำรยบ์อกอีกวำ่พระ
คมัภีร์ใชค้  ำวำ่ “เน้ือเดียวกนั” ในแวดวงของชีวติสมรสเท่ำนั้น” 

มอริซ ยิม้อยำ่งผูมี้ชยั 
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“คุณพดูถูก” ขำ้พเจำ้พดู “ตำมถอ้ยควำมในภำษำกรีกพระธรรม 1 โครินธ์ 6:16 เป็นพระธรรม
เพียงขอ้เดียวเท่ำนั้นท่ีใช ้ “เน้ือเดียวกนั” ภำยนอกขอบเขตของกำรสมรส และผมคิดวำ่ ทั้งน้ีเพื่อจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงควำมโง่เง่ำเต่ำตุ่น ในกำรท่ีจะเป็นเน้ือเดียวกบัหญิงโสเภณี ส่ิงท่ีเปำโลอยำกจะย  ้ำอยำ่ง
แทจ้ริง คือ “พฤติกำรณ์น้ี ไม่เป็นท่ีส่ิงท่ีถูกตอ้ง ภำยนอกขอบเขตของกำรสมรส” 

มอริซคิดอยูค่รู่หน่ึง ขณะท่ีพนกังำนเสิร์ฟน ำซุปมำใหแ้ลว้เขำก็พดู 
“ครับ แต่ตอนน้ี เขำทั้งสองเป็นเน้ือเดียวกนั หรือยงัไม่ไดเ้ป็นละครับ เพรำะอำจำรยบ์อกใน

ตอนแรกวำ่ เขำเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้ หลงัจำกท่ีไดร่้วมประเวณีกนั ไม่วำ่จุดประสงคข์องคนทั้งสองจะ
เป็นอะไร แต่แลว้อำจำรยก์็พดูวำ่ เขำจะเป็นเน้ือเดียวกนัไดอ้ยำ่งแทจ้ริง ก็ต่อเม่ืออยูภ่ำยในเตน็ท ์ หรือ
ภำยในชีวติสมรส” 

“แหม คุณมอริซ คุณน่ีมีไหวพริบจริง ๆ คุณจ้ีถูกจุดอ่อนท่ีสุดในค ำบรรยำยของผม” 
“คืออยำ่งน้ีครับ” มอริซพดูต่อ “หำกผูช้ำยเป็นเน้ือเดียวกบัหญิงโสเภณี ถำ้เช่นนั้น ทุกคนท่ีได้

หลบันอนกบัหญิงโสเภณีเพียงคร้ังเดียวเท่ำนั้น ก็ไดส้มรสกบัเธอแลว้” 
“พฤติกรรมนั้น ท ำใหท้ั้งสองอยูใ่นสภำพท่ีเป็นสำมีภรรยำกนั แต่ไม่ไดส้มรสกนั” 
“แลว้จะแตกต่ำงกนัอยำ่งไรครับ” 
“นัน่แหละครับ เป็นปัญหำท่ีเรำตอ้งถกกนั” 
มอริซมองอยำ่งไม่เขำ้ใจ เรำนัง่เงียบอยูห่ลำยอึดใจ 
“มอริซ ปัญหำท่ีคุณถำมนั้น ควำมจริงเป็นปัญหำท่ีหำค ำตอบใหจุ้ใจไม่ได ้ แต่มีสองอยำ่งท่ีผม

เขำ้ใจอยำ่งชดัเจนคือ หน่ึง กำรร่วมประเวณี เป็นพฤติกำรณ์ท่ีจะตอ้งมีผลไดผ้ลเสียติดตำมมำอยำ่ง
แน่นอน แมจ้ะเป็นกำรร่วมกบัหญิงโสเภณี สอง กำรเป็นเน้ือเดียวกนันั้น มีควำมหมำยมำกกวำ่ กำร
ร่วมกนัทำงเพศอยำ่งเดียว แมจ้ะเป็นสำมีภรรยำกนั ฉะนั้นเรำจะตอ้งคล ำหำค ำตอบระหวำ่งควำมจริง
สองประกำรน้ี” 

มอริซ ถอนใจ 
“ถำ้เช่นนั้น เขำทั้งสองก็เป็นสำมีภรรยำ ท่ีไม่ไดส้มรสกนั” มอริซเสนอขอ้คิดเห็น 
“ถูกตอ้งครับ” 
“แลว้ กำรร่วมกบัหญิงโสเภณี จะเขำ้กบัสำมเหล่ียมของอำจำรยไ์ดอ้ยำ่งไรบำ้งครับ” 
“มนัเขำ้กบัมุมขวำของสำมเหล่ียมเพียงมุมเดียว คือทำงเพศสัมพนัธ์เท่ำนั้น แยกจำกควำมรัก

และกำรสมรสอยำ่งส้ินเชิง” 
“แต่เขำทั้งสองก็อยูใ่นเต็นท ์และเป็นเน้ือเดียวกนัอยำ่งนั้นหรือครับ” 



72 

“ผมจะอธิบำยปัญหำพิสดำร อยำ่งไรดีครับ มนัคลำ้ยกบัวำ่เขำทั้งสองเขำ้ไปในเตน็ทแ์ลว้พบวำ่ 
เตน็ทน์ั้นไม่มีอะไรปกปิดขำ้งบน หรือเหมือนกบัเปิดประตูเขำ้ไปในบำ้นหลงัหน่ึง เม่ือปิดประตูลง
กลอน ก็พบวำ่ บำ้นนั้นไม่มีทั้งฝำผนงัและหลงัคำเขำไดเ้ขำ้ไปขำ้งในแลว้ แต่ก็ยงัคงอยูข่ำ้งนอก” 

คนเสิร์ฟน ำอำหำรชุดต่อไปมำใหเ้รำ แลว้มอริซพดูต่อ 
“ค ำพดูของอำจำรย ์ เม่ือตอนบ่ำยวนัน้ี ท ำใหผ้มไม่สบำยใจครับ อำจำรยก์ล่ำวหำผม ท่ีผมไม่

ยอมแต่งงำนกบัผูห้ญิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ อำจำรยพ์ดูไดไ้หมครับวำ่ ตำมหลกัโดยทัว่ไปแลว้ เรำสมรสกบั
ผูห้ญิงท่ีไม่บริสุทธ์ิได ้โดยไม่ตอ้งมีขอ้ลงัเลใจ 

“ไม่ไดค้รับ มนัข้ึนอยูก่บัผูห้ญิงคนนั้น อุปนิสัยใจคอของเธอ สภำพแวดลอ้มท่ีท ำให้เธอเป็น
เช่นนั้น และท่ำทีของเธอต่อควำมจริงท่ีเกิดข้ึน แต่เม่ือผมมองดูผูห้ญิงเหล่ำน้ี หลำยคนอำยเุพียงสิบ
สำมสิบส่ีปีเท่ำนั้น ผมรู้สึกเห็นใจพวกเขำท่ีไม่มีใครสอนพวกเขำเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์ ส่ิงเดียวท่ีพวกเขำ
รู้ก็คือพวกเขำเป็นผูห้ญิง จะตอ้งเช่ือฟังผูช้ำยทุกคน เม่ือพวกผูช้ำยมำหำพวกเขำก็เช่ือฟังโดยไม่ขดัขืน 
ฉะนั้น ควำมเป็นสำวพรหมจำรีจึงไม่ใช่ปัญหำเพียงแต่ร้ิวรอยท่ีร่ำงกำย หรือมีเยือ่พรหมจรรยห์รือไม่ 
ส ำหรับผม ผมรู้สึกวำ่ เป็นปัญหำกบัจิตใจหรือควำมสำมำรถท่ีจะรักมำกกวำ่ ไม่ใช่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีผูห้ญิง
สูญเสีย แต่ส่ิงซ่ึงเธอสำมำรถให”้ 

“ผมไม่เขำ้ใจครับ” 
“ผูห้ญิงทุกคนมีของขวญัพิเศษอยำ่งหน่ึง คือควำมสำมำรถท่ีจะมอบตวัเองทั้งหมดให้แก่ผูช้ำย 

ของขวญัน้ี เหมือนกบัเงินทุนกอ้นหน่ึงท่ีฝำกไวใ้นธนำคำร ผูห้ญิงจ ำนวนมำกใชเ้งินน้ีทีละนอ้ย ทุกวนั
พวกเธอจะถอนเงินจ ำนวนนิดหน่ึงออกจำกธนำคำร แลว้ใชไ้ปในทำงเริงชูสู่้สวำทท่ีนัน่นิด ท่ีน่ีหน่อย
เหมือนโยนเงินทิ้งในอำกำศ พดูตำมหลกัวชิำกำรแลว้ ผูห้ญิงแบบน้ี อำจยงัเป็นสำวพรหมจำรีอยู ่แต่เธอ
ไดสู้ญเสียควำมสำมำรถท่ีจะรักแลว้ เน่ืองจำกประสบกำรณ์กำรจูบกอดแบบส ำส่อนไม่เลือกหนำ้ของ
เธอ แต่ในอีกดำ้นหน่ึง อำจมีผูห้ญิงท่ีถูกผูช้ำยล่วงเกิน เน่ืองจำกกำรรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ พดูตำมหลกั
วชิำกำรเธอไดสู้ญเสียควำมบริสุทธ์ิของเธอแลว้ แต่ถำ้พดูถึงจิตใจของเธอแลว้ ผมจะเรียกเธอวำ่เป็น
หญิงพรหมจำรี” 

“ผมจะบอกอะไรให้อำจำรยท์รำบนะครับ” มอริซพดูและหยดุนิดหน่ึง “อำจำรยจ์ะเช่ือหรือไม่ก็
ตำม ผมยงัไม่มีประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพนัธ์เลย ผมจึงเป็นผูช้ำยบริสุทธ์ิอยู”่ 

“ขอบคุณท่ีบอกผม มอริซ ผมเช่ือคุณ” 
แลว้เขำก็ถำม “อำจำรยพ์อจะเขำ้ใจแลว้หรือยงัวำ่ ท ำไมจึงเป็นกำรยำกส ำหรับผม ท่ีจะแต่งงำน

กบัผูห้ญิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ” 
“ยงัครับ” 
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“แมผ้มจะเป็นคริสเตียนหรือครับ” 
“ครับ เพรำะถำ้คริสเตียนท ำไม่ได ้ ใครจะท ำได ้ แลว้คุณจะอธิษฐำน ตำมแบบค ำอธิษฐำนของ

พระเยซูดว้ยใจจริงไดอ้ยำ่งไร “ขอทรงโปรดยกควำมผิดของขำ้พระองค ์ เหมือนดงัขำ้พระองคอ์ภยัให้
คน ท่ีไดท้  ำผดิต่อขำ้พระองคน์ั้น” 

“แต่กำรให้อภยัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทั้งสองฝ่ำยนะครับ” 
“ก็เก่ียวน่ีครับ เธอพลำดในทำงน้ี คุณก็พลำดในทำงอ่ืน ๆ จะแตกต่ำงกนัอยำ่งไร กำรใหอ้ภยัซ่ึง

กนัและกนัช่วยผกูพนัต่อกนัและกนัไดแ้นบแน่นท่ีสุด น่ีเป็นเอกลกัษณ์แห่งชีวติของพระเจำ้ พระองค์
ทรงพร้อมเสมอท่ีจะเร่ิมตน้ชีวติกบัเรำ ฉะนั้น เรำจึงสำมำรถเร่ิมตน้ใหม่กบัคนอ่ืนเสมอ และผมจะบอก
ควำมจริงให้รู้ ในชีวติสมรสนั้นไม่มีแมส้ักวนัหน่ึง ท่ีคุณทั้งสองไม่ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ ในทำงใดทำงหน่ึง 
ต่อกนัและกนั” 

เรำรับประทำนอำหำรเสร็จอยำ่งเงียบ ๆ แต่ควำมเงียบนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกำรสนทนำดว้ย 
ระหวำ่งทำงท่ีกลบัไปยงัโรงแรม ขำ้พเจำ้ถำมมอริซวำ่ เขำจะยอมสมรสกบัแม่หมำ้ยหรือไม่ คงไม่มี
ค  ำถำมใดท่ีขดักบัควำมคิดของเขำเท่ำกบัค ำถำมน้ี หำกมือของเขำมิไดจ้บัอยูท่ี่พวงมำลยั เขำคงจะเหวีย่ง
มือและหงำยหลงัดว้ยควำมตกใจ 

“อะไรท ำใหอ้ำจำรยพ์ดูเช่นนั้น” 
“ผมรู้สึกสงสำรแม่หมำ้ยสำวในอำฟริกนัอยำ่งจบัใจ ไม่มีใครเอำใจใส่ดูแลพวกเธอ ผมหวงั

เหลือเกินวำ่ พวกเธอจะมีสำมีสักคนเหมือนคุณ วำ่ไงครับ รับแม่หมำ้ยสำวท่ีมีบุตรแลว้มำอยูก่บัคุณ อำยุ
ปำนคุณน้ีสำมำรถเป็นบิดำท่ีดีได ้ผมพอจะนึกภำพใบหนำ้คุณแม่ของคุณได ้หำกคุณน ำหลำนชำยหำ้คน
ไปใหเ้ธอในเวลำเดียวกนั” 

มอริซ สูดลมหำยใจเขำ้อยำ่งแรง 
“อำจำรยค์งจะพดูเล่นนะครับ” เขำพดู 
“ไม่” ขำ้พเจำ้ย  ้ำ “ผมไม่ไดพู้ดเล่น” 
“อำจำรยคิ์ดวำ่ หญิงหมำ้ยอำยรุุ่นรำวครำวเดียวกบัผมจะเป็นคู่ครองของผมไดดี้กวำ่หญิงสำวท่ี

อยูย่งันอ้ยหรือครับ” 
“ครับ เธอจะเป็นคู่ครองของคุณอยำ่งแทจ้ริง ไม่ใช่ลูกสำว” 
“ถำ้ผมมีลูกกบัเธอ จะไม่ยุง่ยำกหรือครับ” 
“คงล ำบำกหน่อยครับ แต่จะล ำบำกนอ้ยกวำ่กำรเล้ียงลูกโดยไม่มีพอ่ และส ำหรับเด็ก พวกเขำจะ

ล ำบำกนอ้ยกวำ่กำรมีแม่ซ่ึงเป็นลูกสำวของพอ่” 
“ถำ้อยำ่งนั้น ผมจะสมรสกบัหญิงท่ีหยำ่กนัไดด้ว้ยซิครับ” 
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“แลว้แต่กรณีแวดลอ้มครับ และอยูท่ี่วำ่ เรำจะเช่ือในเร่ืองกำรใหอ้ภยัหรือไม่ดว้ย” 
เรำมำถึงโรงแรม แลว้เขำ้ไปท่ีหอ้งรับแขก ขำ้พเจำ้เอำกุญแจจำกพนกังำน 
“อำจำรยค์รับ” มอริซพดู “อำจำรยท์  ำใหค้วำมคิดทุกอยำ่งของผมหนักลบัหมด” 
“เพรำะผมไม่อยำกใหคุ้ณเป็น “ชำยแก่ไร้คู่เคียงครับ” 
มอริซหวัเรำะ แลว้โอบกอดขำ้พเจำ้ดว้ยควำมรัก 
พนกังำน ท่ีบงัเอิญไดย้นิค ำสนทนำประโยคสุดทำ้ยของเรำ มองดูเรำดว้ยควำมพิศวง แลว้พดู

กบัขำ้พเจำ้ “มีสุภำพบุรุษคนหน่ึง โทร.มำหำท่ำนหลำยคร้ังครับ” 
“เขำบอกเบอร์โทรศพัทข์องเขำ ใหผ้มโทร.กลบัไปหรือเปล่ำ” 
“เปล่ำครับ เขำบอกวำ่จะโทร.มำอีก” 
ในเวลำนั้นเอง พนกังำนคุมสำยโทรศพัทอ์อกมำบอกวำ่ ชำยคนนั้นโทร.มำอีก 
“ช่วยต่อสำยไปขำ้งบนหน่อยนะครับ ผมจะไปรับท่ีหอ้งของผม” 
ขำ้พเจำ้รีบลำมอริซ ขณะท่ีคอยข้ึนลิฟทอ์ยู ่มอริซเดินกลบัมำยืน่นำมบตัรของเขำใหข้ำ้พเจำ้ “ถำ้

เผอิญอำจำรยต์อ้งกำรให้ผมรับใช ้เชิญเรียกไดทุ้กเวลำนะครับ พรุ่งน้ีผมวำ่ง” 
เม่ือเขำ้ไปในหอ้ง ขำ้พเจำ้หยิบหูโทรศพัทข้ึ์นทนัที 
“น่ีจอห์นพดู” 
“รู้สึกดีใจมำกท่ีคุณโทร.มำหำผม เป็นอยำ่งไรบำ้งครับ คุณไดคิ้ดดูใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือเปล่ำ 

เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรำพดูเม่ือคืน” 
“น่ีคุณ ผมจะบอกอะไรให้รู้” เขำพดูเสียงหำ้วอยำ่งไม่เป็นมิตร “ควำมสกปรกท่ีมือผม เป็น

ควำมสกปรกท่ีบริสุทธ์ิใจ ผมเป็นอยำ่งนั้นเพรำะงำนหนกั และผมภูมิใจท่ีเป็นเช่นนั้น งำนของผมหนกั
กวำ่งำนคุยกบัผูห้ญิงในโรงแรม และผมจะแต่งตวัอยำ่งไร เป็นเร่ืองของผม ไม่ใช่ธุระของคุณ 
และแฟ็ทม่ำ ก็เป็นธุระของผมเอง ผมรู้วำ่จะเล้ียงดูเธออยำ่งไร คุณจะมำยุง่เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัของผม
ไม่ได ้ถำ้คุณไม่ส่งแฟ็ทม่ำกลบับำ้นทนัที ผมจะเรียกต ำรวจมำจดักำรกบัคุณ” 

“เธอไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี” 
“ผมไม่เช่ือคุณ” 
“รับรองไดค้รับ เธอไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี” 
“ผมไมเ่ช่ือค ำพดูของคุณ แมแ้ต่ค ำเดียว เม่ือผมกลบัจำกท ำงำน เธอไม่ไดอ้ยูท่ี่บำ้น เธอเล็ดลอด

ออกทำงหนำ้ต่ำง ผมรู้วำ่เธอไปโบสถ”์ 
“โปรดฟังนะครับ จอห์น ผมเสียใจจริง ๆ ท่ีท ำใหคุ้ณเจบ็ใจ และผมขอโทษท่ีพดูถึงเร่ืองของคุณ 

แต่ส่ิงท่ีส ำคญัตอนน้ีคือ กำรหำแฟ็ทม่ำ” 
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“ผมรู้วำ่เธอไปโบสถ”์ 
“ครับ เธออยูท่ี่โบสถ ์แต่เธอกลบัก่อน ผมเขำ้ใจวำ่เธอไปพบคุณ” 
“น่ีก็หำ้ทุ่มแลว้ ถำ้เธอไม่กลบัถึงบำ้นก่อนเท่ียงคืน ผมจะไปหำต ำรวจ และกล่ำวหำคุณ ถำ้อะไร

เกิดข้ึนแก่เธอ” 
“บอกผมหน่อยซิ จอห์น.....” 
แต่เขำวำงหูโทรศพัทเ์สียแลว้ ขำ้พเจำ้พยำยำมสงบใจลง ส ำนึกตวัไดว้ำ่ผิดพลำดอยำ่งน่ำกลวั 

ขำ้พเจำ้ไม่ควรวจิำรณ์เก่ียวกบัมือของเขำเลย ค ำวจิำรณ์ทุกค ำท่ีกล่ำวถึงจุดอ่อนและขอ้บกพร่องของคน
อ่ืนนั้น ลว้นแต่เป็นค ำอธิษฐำนต่อมำรร้ำยขำ้พเจำ้คิด และมำรก็ตอบทนัที 

เขำรู้ค  ำวิจำรณ์ของขำ้พเจำ้ไดอ้ยำ่งไรนะ เป็นไปไดไ้หมท่ีแฟ็ทม่ำบอกเขำ แต่แฟ็ทม่ำบอกวำ่ 
เธอไม่ไดพ้บเขำตลอดวนัน่ีนำ หรือเขำป้ันเร่ืองข้ึนขู่ขวญัขำ้พเจำ้ 

แลว้แฟ็ทม่ำละ เธออยูท่ี่ไหน เป็นส่ิงท่ีอนัตรำยอยำ่งยิง่ ส ำหรับผูห้ญิงท่ีจะออกไปขำ้งนอกตำม
ล ำพงั ในยำมดึกด่ืนเช่นน้ี เหตุร้ำยทุกชนิดสำมำรถเกิดข้ึนแก่เธอไดอ้ยำ่งง่ำยดำยท่ีสุด ขำ้พเจำ้ไม่รู้แมแ้ต่
นิดเดียววำ่เธออำศยัอยูท่ี่ไหน จะช่วยเธอไดอ้ยำ่งไร เธอไปไหนนะ 

ขำ้พเจำ้เขำ้นอน พยำยำมข่มตำหลบั ควำมอ่อนเพลียระเห่ียใจ และควำมหมดหวงัท่วมทน้จิตใจ
ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้หมดหนทำงท่ีจะช่วยเธอได ้ นอกจำกมอบเธอไวใ้นพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระ
เจำ้ ในเวลำนั้น มีพระองคแ์ต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถช่วยเธอได ้ เม่ือผูใ้หค้  ำแนะน ำปรึกษำเก่ียวกบัเร่ือง
กำรสมรสไม่สำมำรถอธิษฐำนได ้ขำ้พเจำ้คิดก็เหมือนกบัคนข่ีมำ้ท่ีไม่มีมำ้ข่ี 

ขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่ หลบัไปนำนเท่ำใด ขำ้พเจำ้สะดุง้ต่ืนข้ึนเม่ือรู้สึกรำวกบัไดย้นิเสียงใครคนหน่ึง
ในหอ้งของขำ้พเจำ้ เป็นเสียงของจอห์น แลว้ขำ้พเจำ้ก็จ  ำไดว้ำ่ ขำ้พเจำ้ฝันถึงเขำ ขำ้พเจำ้ฝันวำ่ เขำมำหำ 
และก ำลงัจะกลบัไป ขำ้พเจำ้ถำมวำ่ เขำตอ้งไปไกลหรือไม่ เขำตอบวำ่ “ไม่หรอก ตรงขำ้มแม่น ้ำน่ีเอง” 

ขณะนั้นเป็นเวลำ 3.00 น. ของเชำ้วนัใหม่ 
ควำมห่วงกงัวลวบูเขำ้มำในจิตใจของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ไปท่ีโทรศพัท ์หยบิหูโทรศพัทข้ึ์น พนกังำนรอบดึกตอบเสียงงวัเงีย 
“ช่วยบอกหน่อยนะครับ ในเมืองน้ีมีแม่น ้ำหรือเปล่ำ” 
“มีครับ” 
“แม่น ้ำใหญ่ไหม” 
“ค่อนขำ้งใหญ่ครับ” 
“ไกลจำกท่ีน่ีมำกไหม” 
“ค่อนขำ้งไกลครับ” 
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“ถำ้เดินไป ตอ้งใชเ้วลำนำนเท่ำไร” 
“ค่อนขำ้งนำนครับ” 
ค่อนขำ้งนำนน้ีอำจหมำยถึง สิบหำ้นำที หรือสองชัว่โมง 
“เม่ือผมไปปำฐถำท่ีโบสถ ์ผมไม่เห็นแม่น ้ำเลย” 
“เพรำะท่ำนไม่ตอ้งขำ้มสะพำน เม่ือไปโบสถ”์ 
“ถำ้มีคนมำท่ีโรงแรม บอกวำ่ “ผมอยูต่รงขำ้มแม่น ้ำน่ีเอง” นั้นหมำยควำมวำ่ เขำจะตอ้งขำ้ม

สะพำนน้ีหรือเปล่ำ” 
“เขำตอ้งขำ้มสะพำนน้ีครับ” 
“ถำ้เขำมำจำกโบสถค์ริสเตียน และตอ้งกำรไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ำ เขำตอ้งขำ้มสะพำน

เดียวกนัน้ีหรือเปล่ำ” 
“ตอ้งขำ้มครับ” 
“มีสะพำนเดียวเท่ำนั้นหรือ” 
“ใช่ครับ” 
“ตอนน้ี หำแทก็ซ่ีไดห้รือเปล่ำ” 
“ยำกครับ ผมไม่แนะน ำใหท้่ำนนัง่แทก็ซ่ีตำมล ำพงัในเวลำน้ีดว้ย” 
“ถำ้งั้น ช่วยหมุนหมำยเลขโทรศพัทน้ี์หน่อย” 
ขำ้พเจำ้ไดย้นิเสียงกร่ิงโทรศพัทเ์รียกเป็นเวลำนำน แลว้มอริซก็รับสำย 
“น่ี วอลเตอร์ พดูนะครับ มอริซ คุณบอกผมวำ่ ผมจะเรียกคุณเม่ือไรก็ได ้ผมตอ้งกำรคุณเด๋ียวน้ี

ทีเดียว” 
“ยนิดีรับใชอ้ำจำรยเ์สมอครับ” 
“คุณตอ้งเสียเวลำนำนเท่ำไร ท่ีจะขบัรถมำถึงโรงแรม” 
“ประมำณ สิบหำ้นำที” 
“พยำยำมมำใหถึ้งภำยในสิบนำทีนะครับ” 
ขำ้พเจำ้แต่งตวั ลงไปคอยมอริซท่ีหนำ้โรงแรม ถนนทุกสำยวำ่งเปล่ำ ไม่มีรถหรือคนสัญจรไป

มำเลย ในท่ีสุด ไฟหนำ้รถของมอริซก็ปรำกฏข้ึน เม่ือเขำหยดุ ขำ้พเจำ้กระโดดข้ึนทนัที 
“คุณรู้วำ่สะพำนอยูท่ี่ไหนหรือเปล่ำ” 
เขำหวัเรำะ 
“โปรดอยำ่ถำมอะไรผมนะครับ เพียงแต่พำผมไปท่ีสะพำน แต่ก่อนคุณจะขำ้มสะพำน ช่วยจอด

ริมทำงท่ีเชิงสะพำนก่อน” 
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เรำขบัไปอยำ่งเงียบ ๆ ขำ้พเจำ้ดีใจท่ีมอริซไม่ไดถ้ำมอะไร แลว้ขำ้พเจำ้ก็เห็นสะพำน เป็น
สะพำนท่ียำวและแคบ มีรำวก่อดว้ยหินทั้งสองขำ้ง และยงัมีทำงเทำ้เล็ก ๆ อยูด่ำ้นขวำ 

ขณะท่ีก ำลงัจะเขำ้ใกลส้ะพำน มอริซหยดุรถในต ำแหน่งท่ีเรำสำมำรถเห็นสะพำนไดท้ั้งหมด 
ไม่มีไฟขำ้งทำงท่ีนัน่ แต่เรำสำมำรถมองเห็นฝ่ังตรงขำ้มดว้ยแสงจนัทร์ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

แฟ็ทม่ำอยูท่ี่นัน่เอง เธอยนืชะโงกท่ีรำวสะพำน จอ้งดูกระแสน ้ำท่ีเช่ียวกรำกเบ้ืองล่ำง 
“คุณเห็นผูห้ญิงคนนั้นไหม” 
“เห็นครับ” 
“ผมเล่ำเร่ืองของเธอใหคุ้ณฟังตอนน้ีไม่ได ้ แต่เธอก ำลงัส้ินหวงั และอำจฆ่ำตวัตำยก็ได ้ มี

สถำนนีต ำรวจใกล ้ๆ น้ีไหมครับ” 
“มีแห่งหน่ึงทำงฝ่ังตรงขำ้มของสะพำนน้ี” 
“เอำละ คุณขบัรถไปบนสะพำนได ้ ขบัผำ่นเธอไปประมำณยีสิ่บฟุต เพื่อเธอจะคิดวำ่ เรำไดข้บั

เลยไปแลว้ แลว้หยดุผมกระโดดลง แลว้พยำยำมยอ่งไปจบัเธอไว ้ก่อนท่ีเธอจะกระโดดลงไป” 
“ถำ้เธอกระโดดละครับ” 
“คุณรีบไปท่ีสถำนีต ำรวจให้เร็วท่ีสุด และแจง้เหตุร้ำยใหรู้้” 
“ตกลงครับ” 
“ถำ้คุณเห็นผมคุยกบัเธออยำ่งเงียบ ๆ ก็ใหคุ้ณกลบัรถแลว้จอดห่ำงจำกเรำไปหน่อยหน่ึง เพื่อจะ

ไม่ไดย้นิค ำสนทนำของเรำ แต่คุณตอ้งจบัตำดูเรำ” 
“ท ำไมครับ” 
“อำจมีคนฟ้องผมต่อศำลก็ได ้ ผมตอ้งกำรพยำนท่ีรู้เห็นกำรกระท ำทุกอยำ่งของผมต่อหญิงคนน้ี 

ไปกนัเถอะ” 
“เรำอธิษฐำนสักหน่อยดีไหม” 
“เชิญน ำครับ” 
เรำจะเสียเวลำไม่ไดอี้กแลว้ มอริซอธิษฐำนสั้น ๆ เขำวำงมือท่ีประสำนกนับนพวงมำลยั ขำ้พเจำ้

มองดูมือทั้งสองท่ีสัตยซ่ื์อของเขำ และตระหนกัวำ่ไม่ใช่มือธรรมดำของมนุษย ์ แต่เป็นมือท่ีพระเจำ้ทรง
ใช ้

ขณะท่ีเรำเขำ้ใกลแ้ฟ็ทม่ำ เธอไม่ไหวตวั แต่ยงัคงยนืหนัหลงัมำทำงเรำ ในลกัษณะกม้ตวั 
ขอ้ศอกทั้งสองขำ้งวำงอยูบ่นรำวสะพำน ตำจอ้งเขมง็ท่ีสำยน ้ำ 
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มอริซขบัรถผำ่นเธอไปอยำ่งชำ้ ๆ แลว้หยดุ ขำ้พเจำ้ผลกัประตู กระโดดออก แลว้วิง่ตรงร่ีเขำ้
เธอ โดยเร็วท่ีสุดเธอหมุนตวักลบัดว้ยควำมตกใจ แต่ก่อนท่ีเธอจะมีโอกำสตั้งตวัได ้ ขำ้พเจำ้ไดค้วำ้แขน
ทั้งสองขำ้งเธอไวแ้น่น 

“แฟ็ทม่ำเหลวไหลจริง ๆ คุณท ำอะไรท่ีน่ี” ขำ้พเจำ้ร้อง 
เธอมองดูขำ้พเจำ้แวบหน่ึง แลว้ด้ินหลุดออก กลบัไปยนืในอิริยำบถเดิม เธอไม่ปริปำกพดูอะไร 

ไดแ้ต่จอ้งดูสำยน ้ำท่ีไหลผำ่นไป 
มอริซ ขบัรถเลยไปอีกเล็กนอ้ย และหนักลบั จอดบนสะพำนฝ่ังตรงกนัขำ้ม ห่ำงจำกเรำ

ประมำณหน่ึงร้อยหลำ แลว้ปิดไฟหนำ้รถ ไม่มีคนอ่ืนอยูบ่นสะพำนอีก นอกจำกเรำสำมคน 
บรรยำกำศท่ีนัน่เงียบเชียบ ไดย้นิแต่เสียงน ้ำไหลโกรกขำ้งล่ำง 
ขำ้พเจำ้ยนืขำ้ง ๆ แฟ็ทม่ำ กม้ตวัเอำศอกทำ้วรำวสะพำนมองลงไปท่ีน ้ำ แบบเดียวกบัเธอ 

หลงัจำกน่ิงเงียบอยูค่รู่หน่ึง ขำ้พเจำ้ถำมเธอดว้ยเสียงท่ีนุ่มนวลท่ีสุด “เธอรู้หรือเปล่ำวำ่ เธอจะไปไหน
หลงัจำกไดก้ระโดดลงไปท่ีนัน่” 

เธอไม่ตอบ หลำยนำทีผำ่นไป 
“หนูไม่สนใจ” เธอพดูข้ึนในท่ีสุด “ส่ิงท่ีหนูตอ้งกำรคือ ใหม้นัส้ินสุดเสียที” 
“ไม่ไดส้ิ้นสุดหรอกครับ นัน่เป็นจุดท่ีคุณเขำ้ใจผดิอยำ่งถนดั” 
“เม่ือหนูตำย ทุกอยำ่งก็ส้ินสุด” 
“คุณจะไม่ตำย และทุกอยำ่งจะไม่ส้ินสุด” 
“แต่ควำมกลดักลุม้ใจจะหลุดหำยไป” 
“ตรงกนัขำ้มทีเดียวครับ คุณจะน ำเอำภำระหนกัไปสู่ชีวติชัว่นิรันดร์ – ภำระของกำรล่วงละเมิด 

ในกำรท ำลำยชีวติตวัเองและในทำงอ่ืน ๆ ทั้งหมด มนัจะไม่ไดแ้กปั้ญหำของคุณแมแ้ต่นอ้ยเลย” 
“จะแปลกอะไร หนูรู้แต่วำ่ จะอยูแ่บบน้ีต่อไปไม่ได ้หนูแบกภำระหนกัน้ีไม่ไดอี้กต่อไป” 
“ผมไม่ไดบ้อกใหคุ้ณแบกภำระน้ี แต่ตอ้งกำรใหคุ้ณมีชีวิตอยูโ่ดยปรำศจำกภำระ” 
“อำจำรยค์่ะ อำจำรยไ์ม่รู้วำ่ อำจำรยก์  ำลงัพดูอะไร อำจำรยไ์ม่รู้ภำระของหนูแมแ้ต่คร่ึงหน่ึง หนู

โกหกอำจำรย ์ หนูโกหกทุกคน มนัเลวร้ำยยิง่กวำ่ท่ีอำจำรยคิ์ดตั้งหลำยเท่ำ อำจำรยค์งจะช็อค หำก
อำจำรรยไ์ดย้นิควำมจริงทั้งหมดเก่ียวกบัหนู” 

“ผมสัญญำไดค้รับ วำ่จะไม่ช็อค” 
โดยไม่เปล่ียนอิริยำบถ เธอกม้มองน ้ำท่ีขุ่นขน้ แลว้พดูต่อไป 
“ถำ้หนูไม่ท ำลำยชีวติของหนูเอง หนูอำจท ำลำยชีวติของคนอ่ืนก็ได ้หนูสมควรท่ีจะตำยค่ะ” 
“ผมเห็นดว้ย” 
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“อำจำรยเ์ห็นดว้ยหรือคะ” 
“ครับ ผมจะรู้ทุกอยำ่งเก่ียวกบัคุณหรือไม่ก็ตำม คุณสมควรท่ีจะตำย ผมดว้ย และทุกคนควรจะ

ตำย ขอ้ท่ีแตกต่ำงกนัขอ้เดียวก็คือ บำงคนรู้ควำมจริงขอ้น้ี บำงคนไม่รู้ ผมดีใจท่ีคุณรู้” 
“แลว้ท ำไมอำจำรยไ์ม่ใหห้นูตำยละคะ” 
“เพรำะคุณตำยสำยเกินไป มีคนตำยแทนคุณก่อนแลว้” 
“มนัสำยเกินไปท่ีหนูจะเปล่ียนชีวติของหนู แต่ยงัไม่สำยเกินไปท่ีจะตำย” 
“มนัตรงกนัขำ้มครับ แฟ็ทม่ำ ยงัไม่สำยเกินไปท่ีคุณจะเปล่ียนชีวติของคุณ แต่สำยเกินไปแลว้ท่ี

จะตำย” 
“สำยเกินไปท่ีจะตำยหรือคะ” เธอหนัมำมองขำ้พเจำ้ “หนูไม่เขำ้ใจ” 
“ผมจะเล่ำเร่ืองใหฟั้ง คุณเคยไดย้นิเก่ียวกบัเร่ืองของบำรำบำ ไหมครับ” 
“อำจำรยห์มำยถึงฆำตกร ท่ีถูกจ ำคุกพร้อมกบัพระเยซูหรือคะ” 
“ครับ คนนั้นแหละ ตำมประเพณีของยวิ พวกเขำจะตอ้งปลดปล่อยนกัโทษคนหน่ึงใน

เทศกำลปัศคำ เจำ้เมืองปีลำตถำมพวกยวิวำ่ จะใหป้ล่อยคนไหน พระเยซูหรือบำรำบำ” 
“หนูจ ำไดว้ำ่พวกเขำเลือกบำรำบำ” 
“ถูกตอ้งครับ คุณลองนึกภำพดูนะครับ เม่ือบำรำบำไดรั้บอิสรภำพแลว้ ในวนัศุกร์ เขำเดินตำม

ฝงูชนในกรุงเยรูซำเล็ม จนกระทัง่ไปถึงภูเขำโกลำโกธำ เม่ือถึงท่ีนัน่ เขำเห็นใครครับ” 
“พระเยซูบนไมก้ำงเขน” 
“คุณเรียนท่ีหมู่บำ้นของคุณไดดี้มำกทีเดียว” 
“หนูไดย้นิเร่ืองน้ีบ่อย ๆ ค่ะ แต่ไม่มีควำมหมำยส ำหรับหนูเลย” 
“เอำละ ฟังต่อไปนะครับ บำรำบำจ ำเพื่อนร่วมคุกของเขำได ้ ทนัใดนั้น เขำเขำ้ใจทุกอยำ่ง ๆ 

กระจ่ำงแจง้ ถำ้พระเยซูไม่ถูกตรึงท่ีนัน่....เธอต่อประโยคน้ีใหจ้บไดไ้หม แฟ็ทม่ำ” 
“ฉนัก็จะตอ้งถูกตรึงในท่ีของพระเยซู” เธอพดู 
“ครับ แฟ็ทม่ำ คุณจะถูกตรึง และผมดว้ย เรำทั้งสองจะตอ้งถูกตรึงท่ีนัน่” 
เรำเงียบอีก มองดูสำยน ้ำไหล 
“เล่ำต่อไปซิคะ” เธอพดูข้ึน หลงัจำกท่ีน่ิงเงียบอยูค่รู่หน่ึง โดยไม่ไดม้องขำ้พเจำ้อีก 
“สมมุติวำ่ บำรำบำคิดอยำ่งน้ี มนัไม่ยติุธรรมเลยท่ีพระองคต์อ้งตำย ผมต่ำงหำกท่ีเป็นฆำตกร

ไม่ใช่พระองค ์ และผมต่ำงหำกท่ีควรจะตำย ฉะนั้น ส่ิงเดียวเท่ำนั้นท่ีผมจะท ำไดใ้นขณะน้ีคือ ฆ่ำตวัตำย
เสีย คุณจะรู้สึกอยำ่งไร ต่อควำมคิดเช่นนั้น” 

“เขำก็โง่จริง ๆ” 
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“ถูกเผงเลย และคุณก็จะโง่แบบเขำดว้ยหำกกระโดดลงไปท่ีนัน่ สำยเกินไปเสียแลว้ท่ีคุณจะท ำ
อยำ่งนั้น แฟ็ทม่ำ พระเยซูคริสตไ์ดต้ำยแทนคุณแลว้ ตั้งแต่วนัท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์กำรฆ่ำตวัตำยก็ไม่
มีประโยชน์อีก และสำยเกินไป คุณเป็นอิสระเหมือนบำรำบำ” 

“อิสระ” เธอหมุนกลบัและมองหนำ้ขำ้พเจำ้อยำ่งเตม็ตำและยนืเอำหลงัพิงรำวสะพำน อำกำรท่ี
เช่ืองซึมหำยไป แววตำท่ีมองขำ้พเจำ้ บอกถึงควำมส้ินหวงั “อิสระ ฮึ หนูอิสระแลว้หรือคะ” เธอหวัเรำะ
นิดหน่ึงอยำ่งขมข่ืน “หนูถูกปิดตำยขำ้งในอำจำรย ์ประตูท่ีปิดนั้น ไม่มีท่ีเปิดทำงดำ้นใน” 

“นัน่เป็นเหตุท่ีท ำใหเ้ธอออกจำกโบสถก่์อนเวลำมำก ใช่ไหมครับ” 
“ค่ะ อำจำรยก์ระชำกเอำควำมหวงัสุดทำ้ยท่ียงัเหลืออยูอ่อกเสียอยำ่งส้ินเชิง” 
ขำ้พเจำ้ปิดตำ ใจหำยวบู ท่ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำอะไรลงไปเป็นผูส่ื้อข่ำวแบบไหน 
“หนูเขำ้ไปในเตน็ท ์ เม่ือเขำ้ไปอยูข่ำ้งในแลว้ พบวำ่ขำ้งบนไม่มีหลงัคำ ฝนสำดเขำ้มำอยำ่งจงั 

แต่หนูก็ออกไม่ได ้ หนูรู้สึกหวำดผวำท่ีถูกขงัตำยอยูใ่นขำ้งในเช่นน้ี หนูอยำกจะออกไปท่ีไหนก็ได ้ ไป
กระโดดท่ีไหนก็แลว้แต่” 

ขำ้พเจำ้ยนืท่ีปิดตำตรงหนำ้เธอ พดูเสียงสั่น “แฟ็ทม่ำผม...” 
“จะแปลกอะไร ท่ีหนูสมรสแลว้หรือไม่ อำจำรยพ์ดูวำ่ หนูจะยอมรับหรือไม่ก็ตำม เรำก็เป็น

สำมีภรรยำกนัแลว้” 
เธอเร่ิมตะโกนอยำ่งลืมตวั ดว้ยควำมโกรธ และหมดหวงั 
“หนูมีรอยมลทิน เป็นรอยประทบัท่ีลบออกไม่ไดอี้กอำจำรยพ์ดู หนูมีรอยประทบั ๆ ไม่ใช่

เพียงแต่ของจอห์นเท่ำนั้น แต่อยำ่งนอ้ยถึงหกคนมำก่อน หนูถูกปิดซ ้ ำเติมถึงหกเท่ำอำจำรย ์ และประตู
ทั้งหกบำนน้ีไม่มีใครสำมำรถท ำลำยกุญแจท่ีลัน่อยูใ่หห้ลุดออกได”้ 

“เน้ือเดียวกนั ถูกค่ะ เน้ือเดียวกนั” แฟ็ทม่ำพดู “แต่ไม่ใช่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชีวิตทั้งหมด
ของดิฉนั และทุกอยำ่งท่ีดิฉนัมี เป็นเพียงเน้ือเดียวกบักำยท่ีน่ำทุเรศ และสกปรกเท่ำนั้น “คุณจะหยำ่ขำด
จำกกำยของคุณไม่ได”้ ท่ำนพดู ดิฉนัยอมรับวำ่ ดิฉนัท ำไม่ได ้ดิฉนัไม่ไดส้มรส และยงัหยำ่กนัไม่ไดด้ว้ย
ดิฉนัจนตรอก” 

ขำ้พเจำ้นึกถึงพระธรรมขอ้หน่ึงในพระคมัภีร์ไดท่ี้วำ่ “ประมวลกฏนั้นประหำรใหต้ำย” (2 โค
รินธ์ 3:6) บญัญติันั้นฆ่ำคนใหต้ำยได ้ ถำ้เธอกระโดดจำกสะพำน ก็จะเป็นควำมผดิของขำ้พเจำ้ ไม่ใช่
ควำมผดิของจอห์น “โอ พระผูเ้ป็นเจำ้ ท่ีไดท้รงปลุกใหข้ำ้พเจำ้ต่ืนข้ึนมำเม่ือเชำ้มืดน้ี ขอไดโ้ปรด
ประทำนค ำพดูท่ีถูกตอ้งให้แก่ขำ้พเจำ้ ณ บดัน้ีดว้ยเถิด เรำก ำลงัยนืบนสะพำนท่ีอยูร่ะหวำ่งสวรรคก์บั
พื้นโลก ระหวำ่งควำมตำยกบัชีวติ ขอไดโ้ปรดประทำนถอ้ยค ำของพระองคเ์องเถิด” 
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“แฟ็ทม่ำ ท่ีโบสถข์องเรำเตม็ไปดว้ยเยำวชน พวกเขำยงัไม่ไดก้ำงเตน็ทข์องเขำ ผมจ ำตอ้งเตือน
พวกเขำทุกคนเพื่อป้องกนัพวกเขำ ไม่ใหเ้ผชิญกบัเครำะห์กรรมอยำ่งท่ีคุณเผชิญอยูน้ี่ ค  ำพดูเหล่ำนั้น จึง
ไม่ใช่ค ำสอนส ำหรับคุณ” 

“ถำ้งั้น ยงัมีค ำสอนอะไรส ำหรับดิฉนั” เธอหมุนตวักลบัอีกคร้ังหน่ึง ยนืชะโงกท่ีรำวสะพำน
ตำมเดิม 

“น่ีเป็นค ำสอนส ำหรับคุณ แฟ็ทม่ำ พระเจำ้ทรงสำมำรถพงัประตูใหเ้ปิดออกจำกทำงดำ้นนอก
ได ้ไม่วำ่จะมีบำนประตูหน่ึง หรือหก หรือร้อยบำน” 

“หยำ่ขำดจำกกำยดิฉนัเองอยำ่งนั้นหรือ” 
“ครับ ส่ิงท่ีเกินก ำลงัของมนุษยน์ั้น ไม่เกินก ำลงัพระเจำ้เพรำะพระองคท์รงท ำทุกอยำ่งได”้ 
“พระเจำ้จะท ำส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ส ำหรับดิฉนัไดอ้ยำ่งไร” 
“ผมยงัไม่ไดเ้ล่ำตอนสุดทำ้ยของเร่ืองนั้น บำรำบำส ำนึกวำ่ ถำ้พระเยซูไม่ถูกตรึงท่ีนัน่ เขำเอง

จะตอ้งถูกตรึง แต่บำรำบำไม่ไดห้ยดุเพียงเท่ำนั้น เขำหนัหลงัเผชิญชีวติดว้ยควำมตั้งใจใหม่ เขำพดูวำ่ 
“เน่ืองจำกพระองคไ์ดต้ำยแทนขำ้ฯ แลว้อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ขำ้ฯ จะอยูเ่พื่อพระองค”์ 

แฟ็ทม่ำไม่ไดพ้ดูอะไร ขำ้พเจำ้รออยูค่รู่หน่ึง แลว้นึกถึงพระธรรมยอห์น 8: 11 ได ้จึงพดูกบัเธอ
วำ่ “พระเยซูคริสตต์รัสแก่หญิงท่ีล่วงประเวณีนั้นวำ่ “เรำก็ไม่เอำโทษเจำ้เหมือนกนั จงไปเถิด และอยำ่
ท ำผดิอีก” 

“ไปไหนค่ะ” 
“คุณอ่ำนสดุดีบทท่ี 27 ท่ีผมบอกคุณทำงโทรศพัทห์รือเปล่ำ” 
“อ่ำนค่ะ และดิฉนัพบขอ้ท่ีเหมำะแก่ดิฉนั” 
“ท่องขอ้นั้นไดไ้หมครับ” 
“แมบิ้ดำมำรดำของขำ้พระองค ์ ทอดทิ้งขำ้พระองค”์ ส ำหรับดิฉนั ทุกอยำ่งกลบักนัไปหมด ไม่

เหมือนดงัค ำบรรยำยของอำจำรย ์ดิฉนัไม่ไดจ้ำกคุณพอ่คุณแม่ แต่ท่ำนทั้งสองทอดทิ้งดิฉนั” 
“ผมไม่ไดคิ้ดท่ีจะใหคุ้ณสนใจขอ้นั้น แต่เม่ือคุณอำ้งถึงขอ้น้ี คุณควรจะฟังตอนทำ้ยของขอ้น้ี

ดว้ย แมบิ้ดำมำรดำของขำ้พระองคจ์ะทอดทิ้งขำ้พระองค ์แต่พระเจ้าจะทรงรับข้าพระองค์ไว้” 
“แลว้พระเจำ้อยูท่ี่ไหนละคะ” 
“ในเวลำน้ี ผมเป็นกระบอกเสียงของพระองค ์ และในพระนำมของพระองค ์ ขอใหผ้มบอกขอ้

พระธรรมซ่ึงไดป้ลอบใจผมมำกเม่ือวำนน้ี ซ่ึงผมคิดวำ่ ควรจะเป็นขอ้พระธรรมท่ีเหมำะส ำหรับคุณ” 
“พระองคจ์ะทรงซ่อนขำ้พเจำ้ในท่ีก ำบงัของพระองคใ์นยำมยำกล ำบำก 
พระองคจ์ะปิดขำ้พเจำ้ไว ้ภำยใตร่้มพลบัพลำของพระองค ์
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พระองคจ์ะทรงตั้งขำ้พเจำ้ไวสู้งบนศิลำ” (สดุดี 27:5) 
“ขอ้น้ีไม่เหมำะกบัดิฉนัค่ะ” เธอตอบ “ขอ้ท่ีอยูใ่นเยเรมียเ์หมำะกวำ่ “เตน็ทข์องขำ้พเจำ้ก็ถูก

ท ำลำย และเชือกของขำ้พเจำ้ก็ขำดส้ิน ลูก ๆ ของขำ้พเจำ้จำกขำ้พเจำ้ไปหมด และไม่มีเขำอีกแลว้......”จ ำ
ไดไ้หมค่ะ ดิฉนัท ำแทง้ลูกของดิฉนัหมด ดิฉนัไดฆ่้ำพวกเขำ “ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะกำงเตน็ทใ์หข้ำ้พเจำ้
อีกและแขวนม่ำนของขำ้พเจำ้ให”้ 

“แต่มีครับ แฟ็ทม่ำ พระเจำ้เองจะทรงเป็นเต็นทข์องคุณ” 
“อำจำรยห์มำยควำมวำ่ ดิฉนัสำมำรถมีเตน็ทไ์ด ้แมจ้ะอยูต่ำมล ำพงั โดยไม่ไดส้มรส” 
“ครับ เป็นเตน็ทท่ี์ครบถว้นบริบูรณ์ ซ่ึงกนัน ้ำได ้ พร้อมทั้งหลงัคำและทุกอยำ่ง เป็นท่ีก ำบงัซ่ึง

คุณจะหลบซ่อนไดใ้นวนัแห่งควำมทุกขย์ำกล ำบำก” 
เธอหนักลบัไปยงัรำวสะพำนอีก แต่ไม่ไดม้องลงไปท่ีแม่น ้ำ สำยตำของเธอทอดตำมสำยแม่น ้ำ

ไปสู่ขอบฟ้ำเบ้ืองหนำ้ ทอ้งฟ้ำมืดมิดของอำฟริกำ ก ำลงัเปล่ียนเป็นสีเทำอ่อน อนัเป็นสัญลกัษณ์แรกแห่ง
รุ่งอรุณของวนัใหม่ 

“ดิฉนัเขำ้ไปในเตน็ทข์องพระเจำ้ พร้อมดว้ยควำมบำปทั้งหมดของดิฉนัไม่ไดค้่ะ ดิฉนัลืม
พระองค ์และทิ้งพระองคใ์ห้อยูภ่ำยนอกชีวิตของดิฉนั” 

“พระองคไ์ม่ลืมคุณ แต่ทรงลืมควำมบำปของคุณ” 
“อำจำรยพ์ดูเช่นนั้น โดยไม่รู้ควำมบำปของหนู ไดอ้ยำ่งไรคะ” 
“ผมพดูไดอ้ยำ่งเตม็ปำก โดยไม่ตอ้งรู้” 
“แลว้จะเป็นอยำ่งไรต่อไปคะ เม่ือพระเจำ้ทรงลืมควำมบำปทั้งหมด” 
“ก็จะเป็นเหมือนอยำ่งกบัควำมบำปเหล่ำนั้น ไม่เคยเกิดข้ึนมำเลย” 
“ดิฉนัยงัเช่ือไม่ไดค้่ะ ขอเวลำใหดิ้ฉนัอีกหน่อยนะคะ กรุณำช่วยดิฉนักำงเต็นทด์ว้ย” 
“ผมจะช่วยครับ” 
“ดิฉนักลบัไปบำ้นไม่ไดแ้ลว้ ดิฉนักลวัวำ่.....” 
“ถำ้อยำ่งนั้น ผมเสนอวำ่ เรำไปท่ีบำ้นของอำจำรยด์ำนิเอลก่อน” 
ขำ้พเจำ้ใหส้ัญญำแก่มอริซ เขำสตำ๊ร์ทเคร่ืองและขบัมำท่ีเรำยนือยู ่ ขำ้พเจำ้ใหแ้ฟ็ทม่ำนัง่ขำ้ง ๆ 

เขำและขำ้พเจำ้นัง่ขำ้งหลงั 
“ขออภยันะครับ ท่ีท ำใหคุ้ณตอ้งรอนำน” ขำ้พเจำ้พดู 
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมก็ยุง่อยูต่ลอดเวลำเหมือนกนั” มอริซตอบ 
“มอริซ ผมรู้สึกวำ่ งำนของคุณไม่ไร้ประโยชน์” 
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มอริซขบัไปอยำ่งเงียบ ๆ ช ำเลืองดูผูโ้ดยสำรท่ียำกไร้ ซ่ึงนัง่ขำ้ง ๆ เขำเป็นคร้ังครำว ดว้ยควำม
เหนียมอำย เม่ือมำถึงบำ้นของอำจำรยด์ำนิเอล เรำเห็นป้ำยเล็ก ๆ แขวนท่ีประตู คงเป็นฝีมือของเอสเตอร์
อยำ่งแน่นอน บนป้ำยมีขอ้ควำมวำ่ “ขออภยัท่ำนท่ีรัก หำกเป็นไปได ้กรุณำมำหำระหวำ่งเวลำ 8.00 น. - 
9.00 น. หรือระหวำ่ง 17.00น. - 18.00 น.” ขณะน้ีเป็นเวลำเชำ้ระหวำ่งหำ้ถึงหกนำฬิกำ ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ปฏิบติัขดักบัค ำแนะน ำไดใ้ห้ไวก้บัดำนิเอลอีกคร้ังหน่ึง 

เรำเคำะท่ีประตูเป็นเวลำนำน จนกระทัง่มอริซตอ้งไปเคำะท่ีบำนประตูหนำ้ต่ำงของห้องนอนจึง
ไดย้นิเสียงขำนตอบ 

“นัน่ใคร” 
“คนมำหำตอนเชำ้ท่ีไม่มีระเบียบวนิยัครับ พวกเรำมำตำมเวลำก ำหนดเยีย่มไม่ได”้ 
“อำจำรยว์อลเตอร์” 
“ดำนิเอล กระวกีระวำดสวมเส้ือคลุม แลว้เปิดประตู” 
“เอำ้ คุณก็ต่ืนแต่เชำ้เหมือนกนันะครับ” 
“มีงำนรอบดึกครับ” มอริซพดู 
ดำนิเอล กวำดสำยตำจำกขำ้พเจำ้ไปยงั แฟ็ทม่ำ จำกแฟ็ทม่ำ ไปยงัมอริซ ควำมจริงพวกเรำเป็น

แขกท่ีแปลกพิลึกทีเดียว 
“เชิญเขำ้มำซิครับ” 
ขำ้พเจำ้อธิบำยเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งสั้น ๆ แลว้เรำก็ปรึกษำกนัวำ่ ใครควรจะเป็นคน

โทรศพัทไ์ปบอกจอห์น แฟ็ทม่ำปฏิเสธ ดำนิเอลเสนอตวั แต่แฟ็ทม่ำกลวัวำ่ ถำ้ดำนิเอลโทรไป จอห์นก็
จะรู้ท่ีอยูข่องเธอ เธอวงิวอนดำนิเอลอยำ่ใหบ้อกเขำ 

“ผมเกรงวำ่ ถำ้ใหผ้มเป็นคนโทร ก็จะไม่เหมำะเช่นกนั” ขำ้พเจำ้พดู “ประกำรแรก ผมไม่
อยำกจะคุยกบัเขำ จนกวำ่แฟ็ทม่ำจะตดัสินใจ นอกจำกนั้นเขำ ยงัโกรธผมมำกดว้ย.....แฟ็ทม่ำ คุณเคย
บอกเขำเก่ียวกบัค ำสนทนำทำงโทรศพัทข์องเรำหรือเปล่ำ” 

“ไม่เคยค่ะ” 
“แต่ท ำไมเขำรู้ค ำวจิำรณ์ของผมเก่ียวกบัมือท่ีสกปรกของเขำครับ” 
“เขำอดัเสียงคุยทำงโทรศพัทข์องเรำลงในเทปค่ะ” 
“อดัทั้งหมดหรือครับ” 
“ค่ะ” 
“แมแ้ต่คร้ังท่ีคุณโทร.มำหำ ท่ีบำ้นพกัศิษยำภิบำลน่ีหรือครับ” 



84 

“ค่ะ ดิฉนัคน้พบเม่ือวำนตอนบ่ำยวำ่เขำต่อสำยไฟจำกเคร่ืองอดัเทปไปยงัโทรศพัท ์ ดิฉนักลวัวำ่
เขำจะทุบตีดิฉนั เม่ือเขำกลบัมำบำ้นแลว้ ดิฉนัจึงหนีออกทำงหนำ้ต่ำง แลว้ไปโบสถก่์อนท่ีเขำจะกลบั
จำกท ำงำน แต่เม่ือดิฉนัไดย้นิท่ำนพดูเก่ียวกบัประตูท่ีไม่มีท่ีเปิดทำงดำ้นใน ดิฉนัรู้สึกวำ่ถูกขงัมำกยิง่กวำ่
ถูกขงัท่ีบำ้นเสียอีก และดิฉนัส้ินหวงัทุกอยำ่ง ดิฉนัจะไปหำจอห์น หรือ คุณพอ่คุณแม่ของดิฉนั หรือ
อำจำรยไ์ม่ไดท้ั้งนั้น” 

ในท่ีสุด มอริซสมคัรใจ โทร.ไปหำจอห์น แต่ไม่มีใครรับโทรศพัท ์
เอสเตอร์เขำ้มำในห้อง อุม้ลูกของเธอท่ีเพิ่งต่ืน ขำ้พเจำ้แนะน ำเธอใหแ้ฟ็ทม่ำรู้จกั 
“เธอเหน่ือยมำก และตอ้งตดัสินเก่ียวกบัปัญหำท่ีส ำคญัยิง่ดว้ย เธอตอ้งมีท่ีเงียบสงบจึงจะท ำได ้

แต่ก่อนส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด เธอตอ้งรับประทำนอะไรสักหน่อย แลว้หลบัสักงีบหน่ึง” 
“เธอใชห้อ้งรับแขกของเรำไดค้่ะ” เอสเตอร์พดู 
“เม่ือเธอไดพ้กัผอ่นแลว้ ผมหวงัวำ่ คุณจะหำเวลำคุยกบัเธอ เอสเตอร์” ขำ้พเจำ้พดู 
ดำนิเอล ยิม้อยำ่งเขำ้ใจ และเอสเตอร์ก็ตกลง 
“ภรรยำของอำจำรยจ์ะมำถึงเม่ือไรคะ” เธอถำม 
“เวลำบ่ำยส่ีโมงครับ ถำ้เคร่ืองบินมำตรงเวลำ” 
“ดีทีเดียวครับ เอสเตอร์กบัผมจะไปรับอำจำรยท่ี์โรงแรม เวลำสำมโมงคร่ึง ถำ้อำจำรยเ์ห็นชอบ

เรำจะรับประทำนอำหำรเยน็ดว้ยกนั- เรำส่ีคนน้ี - ท่ีภตัตคำรของสนำมบิน” 
ขำ้พเจำ้ตกลง และถือโอกำสลำกลบัมอริซ 
ขณะท่ีขบัรถกลบัไปยงัโรงแรม ตอนแรกมอริซเงียบมำกแลว้เขำก็ถำมข้ึน 
“เร่ืองคนอดัเทปกำรคุยกนัทำงโทรศพัท ์เคยเกิดข้ึนกบัอำจำรยก่์อนน้ีหรือเปล่ำครับ” 
“ไม่เคยครับ มอริซ และนึกไม่ถึงวำ่จะเป็นไปไดด้ว้ย” 
“แต่บำงที ค ำวจิำรณ์เก่ียวกบัรูปร่ำงหนำ้ตำแบบนั้น อำจดีส ำหรับเขำ” 
“มอริซ ถำ้ผมไม่เช่ือวำ่ พระเจำ้ทรงสำมำรถใชค้วำมผิดพลำดของเรำได ้ ผมคงตอ้งเลิกงำนน้ี

ทนัที ค ำพดูเก่ียวกบัประตูท่ีไม่มีท่ีเปิดดำ้นในก็เหมือนกนั มนัเป็นค ำพดูท่ีถูกตอ้งแต่ส ำหรับแฟ็ทม่ำ ใน
เวลำนั้นค ำพดูน้ีก็กลำยเป็นค ำพดูท่ีผดิพลำดอยำ่งฉกรรจ”์ 

“แต่พระเจำ้ก็ทรงใชส้ ำหรับแฟ็ทม่ำดว้ย” มอริซตอบ 
“น่ีแหละ เป็นส่ิงท่ีเรียกวำ่ “พระคุณ” รำวกบัวำ่พระเจำ้ทรงเล่นบิลเลียด เรำแทงลูกบิลเลียดผดิ

ทิศทำง แต่พระเจำ้ทรงใหม้นัสะทอ้นกลบั แลว้กล้ิงไปตำมทิศทำงท่ีถูกตอ้ง จนลงสู่หลุม อนัเป็น
เป้ำหมำยปลำยทำงของมนั” 
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เรำไปถึงโรงแรม มอริซเดินเป็นเพื่อนขำ้พเจำ้จนถึงห้องรับแขกตำมมำรยำทท่ีดีงำมของชำว
อำฟริกนั เขำไม่ไดพ้ดูอะไรแมส้ักค ำเดียว ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ สมองของเขำก ำลงัท ำงำนวุน่ ณ ท่ีหอ้งรับแขก
นัน่เอง จอห์นไดน้ัง่รอขำ้พเจำ้อยูก่่อนแลว้ เขำอยูใ่นชุดสำกล ใบหนำ้ของเขำซูบซีด สำยตำเดือดพล่ำน 

เรำทกัทำยซ่ึงกนัและกนั แลว้ขำ้พเจำ้ก็บอกเขำเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้ใหเ้วลำเขำคิด เขำ
ด้ินรนต่อสู้กบัตวัเองในท่ีสุดก็พดูข้ึน 

“ผมจะบอกส่ิงหน่ึงใหคุ้ณรู้ แฟ็ทม่ำท ำทุกอยำ่งท่ีเธอตอ้งกำรไดอ้ยำ่งอิสระ เธอจะอยูก่บัผมหรือ
จะจำกไปก็แลว้แต่เธอ” 

“ขอบคุณครับ จอห์น ผมดีใจท่ีไดย้นิคุณพดูเช่นนั้น” 
ขำ้พเจำ้สัญญำกบัเขำวำ่ จะใหเ้ขำรู้ข่ำวเก่ียวกบัแฟ็ทม่ำตลอดเวลำ เขำกล่ำวอ ำลำอยำ่งไม่ค่อย

เป็นมิตร แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด เขำก็จำกไปอยำ่งสงบ 
ขณะท่ีขำ้พเจำ้มองดูเขำเดินออกจำกโรงแรม ขำ้พเจำ้อดเศร้ำใจแทนเขำไม่ได ้ เขำมีประวติั

อยำ่งไรบำ้ง? บำงทีเขำอำจประสบปัญหำในยโุรป ทะเลำะกบันำยจำ้งของเขำ หรือเคยเลิกกบัคู่หมั้น บำง
ทีเขำอำจมีลูกท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรสมรส หรือหยำ่ร้ำงกบัภรรยำ หรือบำงทีเขำยงัมิไดห้ยำ่กนั แต่คิดวำ่ 
ควำมเหินห่ำงจะแกปั้ญหำของเขำได ้ แต่ควำมห่ำงไกลแกปั้ญหำอะไรไม่ไดส้ักอยำ่ง แมจ้ะหำทำงออก
โดยเดินทำงไปแดนไกล 

มอริซยงัคงครุ่นคิดอยำ่งเงียบขรึม ขำ้พเจำ้หนัมำขอบคุณเขำอีกคร้ังหน่ึงส ำหรับควำมช่วยเหลือ
ของเขำ แลว้เขำก็ลำกลบั เม่ือขำ้พเจำ้ไปเอำกุญแจท่ีโตะ๊ ขำ้พเจำ้ขอร้องใหพ้นกังำนคุมสำยโทรศพัท ์อยำ่
ต่อสำยไปยงัขำ้พเจำ้ หรือให้แขกข้ึนไปหำ จนกวำ่จะถึงเท่ียง เพรำะขำ้พเจำ้ตอ้งกำรจะหลบัสักหน่อย 

“แต่กรุณำอธิบำยใหฟั้งอยำ่งสุภำพนะครับ วำ่ผมต่ืนตีสำมเชำ้วนัน้ี คนท่ีมำหำผมส่วนมำกมี
ปัญหำ” 

“ท่ำนท ำงำนอะไรคะ” 
“ช่วยคนท่ีมีปัญหำ” 
ขำ้พเจำ้มีควำมรู้สึกวำ่ เธอตอ้งกำรจะพดูอะไรบำงอยำ่งกบัขำ้พเจำ้อีก แต่เสมียนท่ีโต๊ะต่ำงฟัง

ดว้ยควำมตั้งใจ ดงันั้นเธอจึงเพียงแต่สัญญำวำ่ จะท ำตำมค ำขอร้องของขำ้พเจำ้อยำ่งดีท่ีสุด แลว้กลบัไป
ประจ ำท่ีเคร่ืองคุมสำยโทรศพัทต์ำมเดิม 

ขำ้พเจำ้ข้ึนไปท่ีห้อง และนอนหลบัทนัที 
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บทที ่8 

เม่ือกร่ิงโทรศพัทป์ลุกใหข้ำ้พเจำ้ต่ืนข้ึนเป็นเวลำเท่ียงตรงพอดี 
“ขออภยันะคะ ท่ีปลุกท่ำน เพรำะมีโทรศพัทถึ์งท่ำนค่ะ” 
“ไม่เป็นไรครับ มีคนโทร.มำมำกไหมครับ” 
“มำกค่ะ และมีผูช้ำยกบัผูห้ญิงคู่หน่ึงบอกวำ่ ช่ือทิโมธีและมีเรียม รอท่ำนท่ีห้องรับแขกตั้งแต่

เวลำสิบนำฬิกำ เขำอยำกคุยกบัท่ำนค่ะ” 
“กรุณำบอกเขำใหร้ออีกสักครู่นะครับ ผมจะรีบทำนอำหำรเท่ียง แลว้มำพบเขำทนัที” 
“ค่ะ อีกอยำ่งหน่ึงนะคะ ดิฉนัจะขอค ำปรึกษำจำกท่ำนดว้ยไดไ้หมคะ” 
“ไดซิ้ครับ คุณอยำกจะข้ึนมำท่ีน่ีไหมครับ” 
“ไม่ค่ะ มนัขดักบักฏของโรงแรม พนกังำนทุกคนเขำ้ไปในหอ้งพกัของแขกไม่ไดค้่ะ เรำจะตอ้ง

คุยกนัทำงโทรศพัท”์ 
“คุณเลิกงำนเม่ือไร” 
“เวลำหำ้ทุ่มค่ะ” 
“เอำละครับ คุณโทร.มำหำผมคืนน้ี ก่อนคุณจะกลบัไดไ้หมครับ” แลว้เธอก็ต่อสำยโทรศพัท์

มำยงัขำ้พเจำ้ 
เอสเตอร์เป็นผูโ้ทร.มำ เธอบอกวำ่ แฟ็ทม่ำไดพ้กัอยำ่งสบำย และเธอไดคุ้ยเป็นแฟ็ทม่ำอยำ่งน่ำ

พึงพอใจ แต่แฟ็ทม่ำยงัไม่สำมำรถตดัสินใจไดว้ำ่ เธอควรจะท ำอยำ่งไร 
“ดิฉนับอกเธอวำ่ ในระยะน้ีใหเ้ธออยูก่บัเรำก่อน” 
“ดีมำกครับ เอสเตอร์ กำรท่ีเธอสำมำรถอยูก่บัคุณไดน้ั้นเป็นกำรช่วยเหลือเธอมำกทีเดียว แมจ้ะ

ยงัไม่ไดเ้ป็นกำรแกปั้ญหำทุกอยำ่ง หรือสนองควำมตอ้งกำรในส่วนลึกท่ีสุดของเธอ ถำ้คนอ่ืน ๆ ท่ีไดฆ่้ำ
ตวัตำย เพียงแต่สำมำรถรออีกสักวนัหน่ึงเท่ำนั้นก็คงจะพบทำงออกเช่นกนั มีส่ิงหน่ึงท่ีผมไม่เขำ้ใจ เอ
สเตอร์ผมไดอ่้ำนมำมำก เก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวำ่งครอบครัวชำวอำฟริกนักบัญำติพี่นอ้ง
ของเขำ แต่เม่ือถึงยำมฉุกเฉินเช่นน้ี ท ำไมถึงไม่มีใครแมส้ักคนเดียวใหค้วำมช่วยเหลือเลย” 

“ในชนบทค่ะ ท่ีควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งครอบครัวยงัคงมีอยู ่ แต่ในเมืองใหญ่มิได้
เป็นเช่นนั้นอีกแลว้” 

“แต่แฟ็ทม่ำบอกวำ่ เธออยำกจะเชิญแขกถึงสำมหรือส่ีร้อยคนมำงำนสมรสของเธอ” 
“กำรเชิญคนมำร่วมพิธีสมรส ต่ำงกบักำรขอควำมช่วยเหลือจำกพวกเขำทีเดียวค่ะ” 
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“ถูกครับ แต่แฟ็ทม่ำเรียกคนเหล่ำนั้นวำ่ “เพื่อน” เธอไม่มีเพื่อนแทส้ักคนในหมู่เพื่อนฝงูน้ีหรือ
ครับ น่ีซิ ท่ีผมไม่เขำ้ใจ” 

“ดิฉนัจะลองดูคุยกบัแฟ็ทม่ำดูนะคะ ดิฉนัรู้จกัเมืองน้ีดีปัญหำน้ีไม่ใช่ปัญหำยอ่ม ๆ ค่ะ แต่
อำจำรยห์มำยควำมวำ่อะไรนะคะ ท่ีบอกวำ่ กำรท่ีแฟ็ทม่ำอยูก่บัเรำนั้น ไม่ไดเ้ป็นกำรสนองควำม
ตอ้งกำรในส่วนลึกท่ีสุดของเธออยำ่งแทจ้ริง เธอตอ้งกำรอะไรมำกท่ีสุดค่ะ อำจำรยคิ์ดวำ่คือกำรสมรส
ไหมค่ะ” 

“ไม่ครับ ไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นส่ิงนั้น” 
“เพศสัมพนัธ์หรือค่ะ เป็นไปไดไ้หมค่ะ ท่ีเธอมีเพศสัมพนัธ์มำกจนอยูโ่ดยปรำศจำก

เพศสัมพนัธ์ไม่ได”้ 
“ผมคิดวำ่ไม่ใช่ครับ ควำมจริงเธอค่อนขำ้งจะเบ่ือ และผดิหวงัเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์” 
“ถำ้อยำ่งนั้น เธอแสวงหำอะไรละคะ” 
“ท่ีอยูค่รับ” 
“แต่ดิฉนัเสนอท่ีอยูท่ี่บำ้นของเรำใหแ้ลว้น่ีค่ะ” 
เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ นัน่แหละ ขำ้พเจำ้คิด คนท่ีสมรสแลว้เขำ้ใจปัญหำของคนท่ียงัไม่ไดส้มรส

ยำกเหลือเกิน 
“กำรเสนอของคุณนั้นดีมำกครับ เอสเตอร์ และเป็นส่ิงท่ีผมปรำรถนำอยำกใหแ้ฟ็ทม่ำไดรั้บมำก

ท่ีสุดในระหวำ่งน้ี แต่นัน่ไม่ใช่ “ท่ีอยู”่ ท่ีผมหมำยถึง เธอตอ้งกำรท่ีอยูส่ักแห่งหน่ึงท่ีเป็นของเธอเอง ซ่ึง
เธอสำมำรถติดช่ือของเธอท่ีบำนประตูและมีเคร่ืองตกแต่งบำ้นตลอดจนเคร่ืองใชส้อยของเธอ ท่ีอยูท่ี่เธอ
รู้สึกวำ่เป็นบำ้นของเธอ และท่ีซ่ึงเธอจะเป็นท่ีพึ่งพิงของคนอ่ืน ผมคิดวำ่ เธอเสำะหำท่ีอยูแ่บบน้ีตลอดมำ 
แต่ยงัหำไม่พบ เธอคิดวำ่ เม่ือเธอใหผู้ช้ำยพำไปอยูท่ี่บำ้นของเขำ เธอจะพบท่ีอยูแ่บบนั้น แต่ส่ิงท่ีเธอพบ
ตลอดมำเป็นเพียงแต่ท่ีนอนไม่ใช่ท่ีอยู ่ กำรขำดท่ีอยูเ่ป็นตน้เหตุส ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึงท่ีท ำใหเ้ธอคิดฆ่ำ
ตวัตำย” 

เอสเตอร์คิดอยูค่รู่หน่ึง แลว้พดูวำ่ “อีกนยัหน่ึง เธอจะมีควำมสุขไม่ได ้ จนกวำ่จะมีใครสักคน
หน่ึงสมรสกบัเธอ” 

เธอยงัคงไม่เขำ้ใจควำมหมำยของขำ้พเจำ้ 
“ไม่จ  ำเป็นครับ” ขำ้พเจำ้พดูดว้ยอำรมณ์เยน็ “บำงคนสมรสแลว้ แต่ไม่เคยพบท่ีอยูเ่ลย แต่บำง

คนเป็นคนโสดกลบัมีท่ีอยู ่ และเป็นท่ีพึ่งพิงของคนอ่ืนได ้ เม่ือคุณไปเยีย่มเขำ คุณจะรู้สึกไดท้นัทีวำ่ คุณ
เขำ้ไปในท่ีอยูท่ี่น่ำอบอุ่นแห่งหน่ึง” 

“แลว้พระเจำ้ละคะ ควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุดของเธอไม่ใช่พระเจำ้หรือค่ะ” 
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“ใช่ครับ คุณนำยศรีภรรยำของศิษยำภิบำล” 
“แต่อำจำรยบ์อกวำ่ เธอตอ้งกำรท่ีอยูม่ำกท่ีสุด” 
“ก็เหมือนกนันัน่แหละครับ พระเจำ้เป็นท่ีอยูท่ี่แทจ้ริงเพียงแห่งเดียว ผูท่ี้พบท่ีอยูก่็พบพระเจำ้ 

และผูท่ี้พบพระองคก์็พบท่ีอยู ่ไม่วำ่เขำจะอยูท่ี่ไหน สมรสหรือยงัเป็นโสด” 
“ดิฉนัตอ้งตรึกตรองค ำพูดนั้นใหม่ค่ะ ดิฉนัคิดวำ่ เรำตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบัชีวติโสด

เช่นเดียวกบัชีวิตสมรส” 
“ผมเห็นดว้ยร้อยเปอร์เซ็นต ์ครับ แฟ็ทม่ำก ำลงัท ำอะไรอยูค่รับ” 
“เธอก ำลงันัง่เขียนหนงัสืออยูค่่ะ ไม่รู้วำ่เธอเขียนอะไรดิฉนัไม่ไดถ้ำมเธอ” 
“ดีแลว้ครับ” 
“ถำ้เธอตอ้งกำรกลบัไปหำจอห์นละคะ จะท ำอยำ่งไร” 
“ก็ใหเ้ธอไปครับ” 
“และถำ้เธอขอร้องดิฉนัเป็นเพื่อนไปเอำของของเธอละคะ” 
“ไปกบัเธอซิครับ” 
“แต่ดิฉนั...” 
“และขณะเดียวกนั พยำยำมคุยกบัจอห์นดว้ย เขำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเช่นเดียวกนั คุณเป็น

คนเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยเขำ ในกรณีน้ี ผมหมดโอกำศท่ีจะช่วยได ้เพรำะผมท ำใหเ้ขำผดิหวงั” 
“แต่อำจำรยว์อลเตอร์ค่ะ ดิฉนัไม่เคยท ำงำนแบบน้ีมำก่อน และไม่เคยไดฝึ้กมำก่อนดว้ย” 
“ใชส้ัญชำติญำณของผูห้ญิงซิครับ แมคุ้ณจะมีกำรฝึกฝนมำกแต่ถำ้ไม่ไดส้ัญชำติญำณของคุณ 

จะไม่ไดผ้ลเลย กำรใหค้  ำปรึกษำเป็นศิลป์อยำ่งหน่ึง ไม่ใช่ ศำสตร์” 
“แต่ดิฉนัไม่รู้อะไร แมส้ักอยำ่งเลยค่ะ” 
“ผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกนั เอสเตอร์ ตั้งแต่เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือคืนน้ี ท ำใหผ้มรู้ตวัวำ่ ผมไม่รู้

อะไร แต่ในสภำพเช่นนั้นแหละ ท่ีพระเจำ้จะทรงใชเ้รำได ้ เม่ือพระองคส์ถิตอยูก่บัเรำ เรำก็สำมำรถท ำ
ส่ิงท่ีเรำเองท ำไม่ได”้ 

“ขอบคุณค่ะ อำจำรย”์ 
“ขอบคุณเช่นเดียวกนั ขอพระเจำ้ทรงอวยพรคุณ เม่ือคุณไปท่ีบำ้นของจอห์น” 
ขำ้พเจำ้รีบวำงหูโทรศพัทท์นัที ก่อนท่ีเธอจะตอบ 
หลงัจำกรับประทำนอำหำรเท่ียงอยำ่งรวดเร็วแลว้ ทิโมธีและมีเรียมก็เขำ้มำในห้อง ทั้งสองดูสด

ใจและมีควำมมัน่ใจมำกยิง่กวำ่เดิม เม่ือเขำทั้งสองนัง่ลงแลว้ ทิโมธีเป็นคนพดูข้ึนก่อน 
“เรำไดคุ้ยดว้ยกนัครับ” เขำพูด 
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“ท่ีไหน” 
“ท่ีบำ้นของพี่ชำยของผมครับ” 
“นัน่ไหมล่ะ คุณมีท่ีท่ีจะคุยได”้ 
“ใช่ครับ” เขำพดู พร้อมกบัยิม้ “เรำไดคุ้ยกนั แลว้สรุปควำมวำ่ ท่ีมีเรียมพดูเม่ือวำนนั้นไม่ค่อย

ถูกตอ้ง เธอพดูวำ่เรำเขำ้สู่สำมเหล่ียมโดยทำงเพศสัมพนัธ์ แต่ควำมจริงเรำเขำ้ทำงประตูแห่งควำมรักดว้ย 
ฉะนั้นจึงดูคลำ้ยกบัวำ่ เรำเขำ้ทั้งสองทำง ท่ำนเห็นไหมครับ เรำจดัอยูใ่นกรณีพิเศษ ซ่ึงอยูก่ึ่งกลำง
ระหวำ่งทำงเขำ้ทั้งสองนั้น” 

“ผมคิดวำ่ พวกเรำ เกำ้สิบเกำ้เปอร์เซ็นตจ์ดัอยูใ่นกรณีนั้น” 
“ในตอนแรกท่ีเรำมีควำมสัมพนัธ์กนั ผมคิดวำ่ เรำมีควำมรักต่อกนัอยำ่งแทจ้ริง ดงันั้น จึงนบัวำ่

เรำไดเ้ขำ้ทำงประตูแห่งควำมรัก แต่เม่ือเรำเขำ้ไปขำ้งในแลว้ เรำก็ตรงไปยงัประตูแห่งเพศสัมพนัธ์ ใน
เวลำไม่นำนนกั เรำเกือบจะลืมไปวำ่ เรำไดเ้ขำ้มำอยำ่งไร ผมจะอธิบำยอยำ่งไรดีละครับ เรำไดเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนัแต่ยงัไม่สมบูรณ์ เพรำะเรำเพียงแต่แบ่งปันร่ำงกำยกนัโดยไม่ไดแ้บ่งปันจิตใจของเรำ เม่ือเรำ
ส ำนึกข้ึนไดเ้รำพยำยำมกลบัไปยงัควำมรัก แต่เรำหำประตูไม่เจออีก” 

“ดิฉนัไม่กลำ้ปฏิเสธ ค่ะ” มีเรียมพดูข้ึนในท่ีสุด “ดิฉนัคิดวำ่ ควำมรักนั้นคือกำรไม่ปฏิเสธส่ิงใด 
ๆ เลย และดิฉนัก็กลวัเกินไปท่ีจะแสดงควำมขวยอำยออกมำค่ะ” 

“ผมจะเคำรพต่อค ำปฏิเสธและควำมขวยอำยของเธอ” ทิโมธีพดูว้ยควำมหนกัแน่น 
“เอำละครับ” ขำ้พเจำ้พดู “น่ีเป็นผลแห่งกำรวินิฉยัแลว้คุณทั้งสองจะแกไ้ขอยำ่งไรล่ะครับ” 
“เรำมีค ำถำมสองประกำรครับ” ทิโมธีตอบ รู้สึกวำ่เขำทั้งสองไดเ้ตรียมตวัมำอยำ่งดี “ค ำถำม

ประกำรแรกคืออำจำรยคิ์ดไหมวำ่ เน่ืองจำกอำย ุ กำรศึกษำ และอุปนิสัยของเรำแตกต่ำงกนั กำรสมรส
ของเรำจะประสบควำมลม้เหลวทุกทำง” 

“ผมไม่คิดอยำ่งนั้นหรอกครับ ไม่ใช่ลม้เหลวทุกทำงควำมจริงผมคิดวำ่ หำกคุณประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวติสมรสของคุณ ก็จะเป็นพยำนท่ีดีมำก” 

“อำจำรยห์มำยถึงอะไรครับ” 
“ควำมส ำเร็จของคุณทั้งสองจะเป็นตวัอยำ่งท่ีชดัเจน ท ำให้คนอ่ืนเห็นวำ่ คุณทั้งสองเป็นคู่สมรส 

ท่ีรักใคร่ทนุทนอมกนัอยำ่งแทจ้ริง” 
ขำ้พเจำ้หยดุนิดหน่ึง 
“แต่....” ทิโมธีพดู 
“แต่อะไรครับ” 
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“คืออยำ่งน้ีครับ อำจำรยบ์อกวำ่ กำรสมรสของเรำจะไม่ประสบควำมลม้เหลวเสมอไป และ
น่ำจะเป็นพยำนท่ีดีได ้แต่เม่ือพดูวำ่ “น่ำจะส ำเร็จ” ก็จะตอ้งมี “แต่” ซ่ึงเป็นเง่ือนไขติดตำมมำซิครับ” 

ขำ้พเจำ้อดหวัเรำะไม่ได ้ “จริงครับ ถำ้มีเรียมมีควำมสุขมุรอบคอบพอ รู้จกักำลเทศะ ไม่ข่มคุณ
ดว้ยจุดเด่นของเธอ และถำ้คุณถ่อมตวัพอ ท่ีจะรับวำ่ เธอเหนือกวำ่คุณในบำงดำ้น คุณก็จะหลีกเล่ียง
ปัญหำได ้แต่ทั้งน้ี คุณทั้งสองจะตอ้งอำศยัควำมเพียรพยำยำมมำกนะครับ” 

“อำจำรยคิ์ดวำ่ เรำจะท ำไดห้รือครับ” ทิโมธีถำมอยำ่งกระวนกระวำย 
“กำรท่ีคุณค ำนึงถึงปัญหำ และเผชิญกบัมนัดว้ยสติปัญญำ ก็เท่ำกบัวำ่ คุณไดช้ยัชนะคร่ึงหน่ึง

แลว้” 
“แต่เรำเป็นเพียงคนธรรมดำท่ีอ่อนแอน่ีครับ จะมีก ำลงัชนะตวัเองไดอ้ยำ่งไร” 
“พระเจำ้จะประทำนก ำลงัพิเศษใหแ้ก่คุณ หำกคุณวำงใจในพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง” 
เขำทั้งสองเงียบ 
“ค ำถำมขอ้ท่ีสองครับ” ทิโมธีเป็นฝ่ำยน ำในกำรสนทนำอีก “เรำจะเร่ิมใหม่อีกคร้ังหน่ึงไดไ้หม

ครับ” 
“หมำยควำมวำ่อะไร” 
“เร่ิมจำกเลขศูนยเ์ลยครับ คือเรำจะท ำเสมือนวำ่ เรำยงัไม่ไดเ้ขำ้ในสำมเหล่ียมเลย แลว้เรำจะค่อย 

ๆ เขำ้ทำงประตูแห่งควำมรัก จำกประตูนั้น เรำจะด ำเนินไปสู่ทั้งสองทิศทำงดว้ยควำมระมดัระวงั โดย
ไม่กำ้วขำ้มกำ้วใดกำ้วหน่ึงอยำ่งเด็ดขำด” 

“เขำหมำยถึงอยำ่งน้ีค่ะ” มีเรียมอธิบำยเพิ่มเติมอยำ่งตรงไปตรงมำ “แมเ้รำไดเ้ลยเถิดมำมำกแลว้ 
แต่ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัแต่งงำน เรำจะงดเวน้จำกเพศสัมพนัธ์ท่ีเรำไดเ้ลยเถิดมำไดไ้หมค่ะ” 

“ไม่ง่ำยครับ เพรำะคุณไดเ้ร่ิมตน้มำแลว้ ส่ิงล่อใจจึงมีมำกดว้ย อำศยัก ำลงัของมนุษยต์ำมล ำพงั
แลว้คุณท ำไม่ส ำเร็จแน่ คุณตอ้งอำศยัพระคุณและก ำลงัเหนือมนุษยข์องพระเจำ้ จึงจะท ำได ้ผมเห็นคนท่ี
ประสบควำมส ำเร็จมำแลว้” 

“ผลท่ีติดตำมมำเป็นอยำ่งไรครับ” 
“เพื่อตดัปัญหำทำงเพศสัมพนัธ์ออก พวกเขำก็มีควำมสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน แต่แน่นอนครับ 

พวกเขำจะตอ้งช่วยซ่ึงกนัและกนัอยำ่งเตม็ท่ี” 
“เรำจะช่วยซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยำ่งไรค่ะ” มีเรียมอยำกรู้ 
“โดยหลีกเล่ียงพฤติกรรมบำงประกำรซิครับ เช่น เลิกนัง่รถส่วนตวักบัเขำตำมล ำพงัในเวลำ

กลำงคืน พยำยำมออกไปขำ้งนอกกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีคุณวำงใจได ้จงสัตยซ่ื์อต่อตวัเอง เป็นตน้” 
“มนัจะไม่ก่อใหเ้กิดอำรมณ์ตึงเครียดข้ึนหรือค่ะ” 
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“เกิดซิครับ แต่จะเป็นไรไป ปัญหำเพศสัมพนัธ์ในปัจจุบนัส่วนมำก เกิดจำกควำมเขำ้ใจผดิ คิด
วำ่เรำตอ้งยอมทุกอยำ่งเพื่อหลีกเล่ียงควำมตึงเครียดในใจ ผมเช่ือวำ่ ควำมตึงเครียดมิใช่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี
เสมอไป ในทำงตรงขำ้ม ควำมตึงเครียดสร้ำงสรรคค์วำมเจริญกำ้วหนำ้ และควำมเป็นผูใ้หญ่ วนัหน่ึง
ขำ้งหนำ้ คุณจะตอ้งเรียนรู้กำรยนืหยดัมัน่คง ภำยใตค้วำมตึงเครียด โอกำสดีท่ีสุด ท่ีคุณจะเรียนก็คือก่อน
สมรส” 

ทิโมธีและมีเรียมไม่ไดพ้ดูอะไรอีก แลว้ก็อ  ำลำไป 
ดำนิเอลมำรับขำ้พเจำ้ไปยงัสนำมบินตรงตำมเวลำนดัหมำย เม่ือเรำผำ่นโตะ๊ท ำงำน พนกังำนคุม

สำยโทรศพัทท์กัขำ้พเจำ้ดว้ยสำยตำ ขำ้พเจำ้พยกัหนำ้ตอบรับ ทนัใดนั้น ขำ้พเจำ้นึกข้ึนไดว้ำ่ ขำ้พเจำ้ยงั
ไม่ไดจ้องห้องใหแ้ก่ภรรยำของขำ้พเจำ้ 

เรำสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีวำ่ ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนห้องจำกห้องเด่ียวเป็นห้องคู่ไดห้รือไม่ เขำอธิบำยวำ่
ระหวำ่งปลำยสัปดำห์ไม่มีห้องวำ่งเลย “ท่ำนถำมชำ้ไปหน่อยเดียว เม่ือวำนหรือเชำ้วนัน้ี เรำยงัมีหอ้งวำ่ง
อยูเ่ลย” เขำตอบ 

“ผมรู้สึกละอำยใจจริง ๆ คุณดำนิเอล ตลอดสัปดำห์น้ี ผมยุง่อยูก่บักำรสอนคนอ่ืนเก่ียวกบัชีวติ
สมรส และเอำใจใส่ต่อควำมตอ้งกำรของคู่สมรส แต่ผมเองกลบัลืมจดัหอ้งส ำหรับผมกบัภรรยำของผม
เสียสนิท” 

พนกังำนของโรงแรม เสนอใหเ้รำเช่ำห้องเด่ียวอีกห้องหน่ึงในชั้นเดียวกนั ซ่ึงอยูท่ำงอีกฟำก
หน่ึงของห้องโถง ตรงกนัขำ้มกบัหอ้งของขำ้พเจำ้ เรำจ ำเป็นตอ้งตกลง 

“รำวกบัวำ่ ภรรยำของผมกบัผม โกรธกนัทีเดียวนะครับ” ขำ้พเจำ้พดู 
ดำนิเอลปลอบขำ้พเจำ้ “กำรมีอีกห้องหน่ึงก็มีขอ้ดีเหมือนกนัครับเพรำะท ำใหอ้ำจำรยแ์ละ

ภรรยำมีโอกำสคุยกบัคนอ่ืนตำมล ำพงัได ้ เหมือนวนัน้ีท่ีบำ้นของผม เอสเตอร์สำมำรถคุยกบัแฟ็ทม่ำได ้
เพรำะเรำมีหอ้งรับแขก” 

เรำลงไปยงัท่ีรถจอดอยู ่ขำ้พเจำ้เห็นเอสเตอร์นัง่รออยูข่ำ้งใน “ใครช่วยดูแลเด็กใหค้รับ” ขำ้พเจำ้
ถำม 

“แฟ็ทม่ำ เสนอตวัช่วยดูแลเด็กใหค้่ะ เพื่อดิฉนัจะไปยงัสนำมบินกบัดำนิเอล และอำจำรยไ์ด”้ 
เม่ือพวกเรำมำถึงสนำมบิน จึงรู้วำ่เคร่ืองบินท่ีภรรยำขำ้พเจำ้โดยสำรมำชำ้กวำ่ก ำหนดสำมสิบ

นำที ขณะท่ีรอเคร่ืองบินอยู ่ดำนิเอลและเอสเตอร์เอ่ยถึงปำฐกถำของขำ้พเจำ้เม่ือคืน 
“เม่ือคืนน้ี เรำพดูถึงสำมเหล่ียมกบัเส้นเฉียง” ดำนิเอลเร่ิม “และช่องวำ่งท่ีเกิดจำกเส้นเฉียงนั้น 

แต่ภำพนั้นไม่เขำ้กบัสภำวะของหนุ่มสำวหลำยคู่ซ่ึงไดห้มั้นกนัแลว้ พวกเขำสนิทกนัเป็นเวลำนำน มี
ควำมมัน่ใจในควำมรักท่ีมีต่อกนั ไดพ้ิสูจน์ควำมสัตยซ่ื์อกนัเสมอ ทั้งยงัไดด้ิ้นรน ฟันฝ่ำอุปสรรค์
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นำนำประกำรดว้ยกนัตลอดมำ ควำมรักของเขำทั้งสองไดเ้ติบใหญ่ทีละกำ้วพร้อมทั้งควำมรู้สึกในหนำ้ท่ี
รับผดิชอบซ่ึงจะตอ้งมีต่อกนัและกนัแต่เน่ืองจำกสภำวะกำรณ์บำงอยำ่ง ท ำใหย้งัไม่สำมำรถท่ีจะแต่งงำน
กนัได ้เช่น อำจเน่ืองจำกยงัไม่มีท่ีอยูอ่ำศยัเป็นหลกัแหล่งหรืออำจยงัอยูใ่นวยัเรียน เป็นตน้ ควำมจริงเส้น
เฉียงท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั มิไดก่้อใหเ้กิดช่องวำ่งเลย เส้นนั้นเพียงแต่แบ่งแยกมุมจำกดำ้นเพศสัมพนัธ์ เฉียง
ไปทำงดำ้นพิธีสมรสเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น ซ่ึงพอจะแสดงไดด้งัภำพน้ี” 

ดำนิเอล ดึงบตัรแผน่หน่ึงออกจำกกระเป๋ำเส้ือ และวำด
รูปสำมเหล่ียมดว้ยเส้นขนำนแลว้เพิ่มเส้นเฉียงเส้นหน่ึง 

จำกช่องสุดทำ้ยของดำ้นพิธีสมรส ไปจดมุมเพศสัมพนัธ์
ของสำมเหล่ียม 

เขำอธิบำยต่อไป “หนุ่มสำวเหล่ำนั้นอำจพดูวำ่ “ไม่ใช่
ควำมผดิของเรำ ท่ีเรำจะริเร่ิมชีวติสมรสของเรำก่อนแต่งงำน 
เพรำะส่ิงแวดลอ้มบงัคบั เรำรู้วำ่ น่ีไม่ใช่วธีิท่ีเหมำะสมท่ีสุดแต่ก็

ดีกวำ่วธีิอ่ืน ๆ หลำยวธีิ เรำตอ้งยอมเส่ียงเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรำย ซ่ึงเกิดจำกแรงกดดนัแห่งอำรมณ์
ปรำรถนำตำมธรรมชำติอนัป็นสำเหตุก่อใหเ้กิดควำมตึงเครียด อึดอดัใจ แลว้น ำไปสู่กำรแยกจำกนัใน
ท่ีสุด พดูอยำ่งเปิดอกนะครับ อำจำรยว์อลเตอร์ ผมยอมรับวำ่ เหตุผลท่ีพวกเขำอำ้งนั้น มีควำมจริงแฝงอยู่
ดว้ย เพรำะกำรรอคอยอยำ่งทรมำนต่อไปอีกเป็นเวลำนำนอำจก่อให้เกิดผลเสียมำกกวำ่ผลดี” 

“น่ีเป็นกรณีท่ีพดูยำกท่ีสุดและมีคนถกเถียงกนัมำกท่ีสุด” ขำ้พเจำ้ตอบ “คนภำยนอกไม่มีสิทธ์ิท่ี
จะตดัสินหรือกล่ำวโทษพวกเขำได”้ 

“แต่บำงคนอำ้งวำ่ กำรไดเ้สียกนัก่อนแต่งงำน ท ำใหก้ำรสมรสมีควำมสุขยิง่ข้ึนมิใช่หรือคะ” เอ
สเตอร์อยำกรู้ 

“จำกประสบกำรณ์ของผม” ขำ้พเจำ้ตอบ “ผมยงัไม่เคยพบคู่สมรสคู่ใดท่ีอำ้งวำ่ กำรสมรสพวก
เขำจะประสบควำมลม้เหลว หำกพวกเขำไม่ยอมไดเ้สียกนัก่อนแต่งงำน แมคู้่สมรสบำงคู่กล่ำววำ่ กำรได้
เสียกนัก่อนแต่งงำน มิไดส้ร้ำงควำมเสียหำยแก่ชีวติสมรสของพวกเขำเลย แต่มีคู่สมรสจ ำนวนมำก 
เท่ำท่ีผมรู้มีควำมรู้สึกท่ีแปลกจำกนั้นมำก เม่ือมองยอ้นกลบัไปในอดีต นึกถึงกำรท่ีพวกเขำไดเ้ร่ิมตน้
ชีวติสมรสก่อนกำรแต่งงำน พวกเขำจะรู้สึกดีใจมำกกวำ่นั้น หำกไดอ้ดใจรออีกสักหน่อย” 

“แต่อำจำรยมี์ขอ้คิดเห็นอยำ่งไร ต่อหนุ่มสำวเหล่ำนั้นท่ีรักกนัมำก แต่ไม่อำจแต่งงำนกนัได”้ 
“ประกำรแรก ผมอยำกจะฟังเหตุผล ท่ีพวกเขำไม่อำจแต่งงำนได ้ บำงคร้ังสำเหตุท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่

ควำมหยิง่ของพวกเขำเอง โดยไม่ยอมถ่อมตวั เร่ิมตน้ชีวิตสมรสอยำ่งง่ำย ๆ ดว้ยโตะ๊ตวัหน่ึง และเตียง
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ตวัหน่ึง ผมอยำกจะแนะน ำคนเหล่ำนั้นวำ่ ท ำไมไม่ยอมล ำบำกสักเล็กนอ้ยในระยะเร่ิมตน้ เพรำะถำ้
พวเขำยอมเร่ิมตน้จำกท่ีต ่ำ พวกเขำก็จะมีแต่ไต่ข้ึนท่ีสูง” 

“ถำ้อยำ่งนั้น อำจำรย ์สนบัสนุนใหพ้วกเขำแต่งงำนโดยเร่ิมตน้ชีวติสมรส แมก้ระทัง่ดว้ยกำรเช่ำ
หอ้งเล็ก ๆ หอ้งหน่ึงและเตำหุงตม้เล็ก ๆ เตำหน่ึง” 

“แน่นอนครับ กำรเล่ือนวนัแต่งงำนออกไป เพียงเพรำะไม่สำมำรถจดัสรรเรือนหอใหม่ได ้
นบัเป็นส่ิงท่ีโง่มำก” 

“ปัญหำของเรำท่ีน่ีเป็นอยำ่งน้ีครับ” ดำนิเอลอธิบำย “สมำชิกหลำยคนในโบสถข์องเรำไม่อำจ
แต่งงำนได ้ เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถตดัชุดสำกล และชุดแต่งงำนแบบทนัสมยัใหแ้ก่เจำ้สำว บำงคน
ผลดัวนัแต่งงำนออกไป เพรำะคิดวำ่จะตอ้งหำทุนรอนส ำหรับงำนเล้ียงแขกตำมประเพณีนิยม ซ่ึงตอ้ง
ส้ินเปลืองเงินทองมำก” 

“น่ีเป็นเหตุท่ีท ำใหผ้มอยำกย  ้ำมำกยิง่ข้ึนวำ่ เรำควรสนบัสนุนพิธีสมรสแบบง่ำย ๆ” ขำ้พเจำ้ย  ้ำ 
“หนุ่มสำวท่ีหมั้นกนัแลว้ไดพ้ิสูจน์ควำมรัก และควำมสัตยซ่ื์อต่อกนัเป็นเวลำนำนพอสมควรแลว้ 
ครอบครัวทั้งสองฝ่ำยควรสนบัสนุนใหพ้วกเขำแต่งงำนกนัเร็วท่ีสุด เท่ำท่ีจะเร็วได”้ 

“แต่ถำ้พวกเขำยงัไม่มีหนทำงท่ีจะแต่งงำนกนัไดล้ะครับ จะท ำอยำ่งไร” ดำนิเอลทว้ง 
“คุณตอ้งเตือนพวกเขำวำ่ แมพ้วกเขำอำจแกปั้ญหำควำมตึงเครียดไดโ้ดย ทำงดำ้นเพศสัมพนัธ์ 

แต่จะมีปัญหำใหม่หลำยอยำ่งติดตำมมำ” 
“ถำ้ใชอุ้ปกรณ์คุมก ำเนิดละคะ จะเป็นอยำ่งไร” เอสเตอร์ถำม 
“บ่อยคร้ัง พวกเขำตดัสินใจเสียก่อน ก่อนท่ีจะนึกถึงกำรคุมก ำเนิด แมจ้ะนึกถึงทำงแกไ้ข

ภำยหลงัได ้พวกเขำจะพบวำ่ไม่มีขอ้แกไ้ขวธีิใดท่ีเหมำะท่ีสุด โดยท่ีเขำทั้งสองไม่ตอ้งเส่ียง” 
ในท่ีสุด เคร่ืองบินท่ีภรรยำของขำ้พเจำ้โดยสำรมำก็มำถึงผูโ้ดยสำรเรียงรำยกนัออกจำก

เคร่ืองบิน แลว้ขำ้พเจำ้ก็เห็น อินกริด ภรรยำของขำ้พเจำ้ เธอเคล่ือนตวัลงทำงบนัไดอยำ่งชำ้ ๆ ดว้ยควำม
สง่ำ ในชุดสีน ้ำตำลอ่อนตดัดว้ยแถบสีเขียวท่ีรอยพบัตน้คอ ขณะท่ีเฝ้ำดูเธอเดินมำยงัตึกผูโ้ดยสำร 
ขำ้พเจำ้อดชมเชยสตรีท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์คนน้ีไม่ได ้ส่วนดำนิเอลมิไดพ้ดูอะไร 

อินกริดโบกมือใหพ้วกเรำ ดว้ยใบหนำ้ท่ีสดช่ืน แจ่มใสขำ้พเจำ้ไม่อยำกเช่ือเลยวำ่ เธอเป็นบุคคล
คนเดียวกบัท่ีไดเ้ขียนจดหมำยอนัเศร้ำสลดฉบบันั้นถึงขำ้พเจำ้ เม่ือสองสำมวนัก่อน 

หลงัจำกท่ีเรำไดท้กัทำยกนัตำมประเพณีแลว้ เรำก็เขำ้ไปในภตัตำคำรของสนำมบิน ระหวำ่งท่ี
นัง่รอคอยอำหำรอยู ่ อินกริดแจกของขวญัใหแ้ก่ครอบครัวของดำนิเอลทุกคน ควำมสนิทสนมเร่ิมตน้ข้ึน
ทนัที ในเวลำไม่นำนต่อมำ เรำก็คุยกนัอยำ่งกบัเพื่อนท่ีรู้จกักนัมำเป็นเวลำนำนปี 
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ออกจำกภตัตำคำร เรำมุ่งตรงไปยงัโรงแรม ขำ้พเจำ้รู้สึกดีใจท่ีไม่ตอ้งแสดงปำฐกถำในคืนวนัน้ี 
เพรำะยงัเหน่ือยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือคืน 

เม่ือเรำอยูต่ำมล ำพงัในหอ้งของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้กอดอินกริดไวใ้นวงแขน น ้ำตำของเธอแทรก
ซึมออกมำ “ดิฉนัทนเกือบไม่ไดแ้ลว้ค่ะ” เธอระบำยควำมอดัอั้นตนัใจ 

“เธอละพวกเด็ก ๆ มำไดอ้ยำ่งไร” ขำ้พเจำ้ถำม 
“พวกเขำต่ำงสบำยดี ดิฉนัพำพวกเขำกลบัไปยงัหอพกัของโรงเรียนเม่ือวนัพฤหสับดี น่ีเป็น

จดหมำยของเดวิดถึงพี่” 
ขำ้พเจำ้คล่ีจดหมำยของบุตรชำยอำย ุ12 ขวบ ออกอ่ำนทนัที แลว้เอ่ยข้ึน “เจำ้รูธ่ีไม่กวนมำกหรือ

เม่ือเธอจำกมำ เธอเพิ่ง 8 ขวบเท่ำนั้น” 
“เธอกลบัต่ืนเตน้เสียอีก เม่ือดิฉนัพำเธอไปฝำกไวก้บัเพื่อนบำ้นเม่ือคืน เธอพดูกบัดิฉนัวำ่ “คุณ

แม่คะไม่ตอ้งเสียใจท่ีไม่ไดเ้ห็นหนูนะค่ะ เพรำะเวลำผำ่นไปเร็วมำก” ดิฉนัคิดวำ่ พวกเด็ก ๆ กลบัมีควำม
กลำ้มำกกวำ่ผูใ้หญ่เสียอีก กำรปำฐกถำของพี่ท่ีผำ่นมำเป็นอยำ่งไรบำ้ง เล่ำใหฟั้งหน่อยซิค่ะ” 

“ตอ้งถำมผูท่ี้ไปฟังไม่ใช่พี่” 
“เอสเตอร์ เล่ำใหดิ้ฉนัฟังในรถแลว้ ดิฉนัรู้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทำงมำท่ีน่ีเสียอีก วำ่พระเจำ้ทรง

ใชพ้ี่” 
เรำนัง่ลงท่ีโซฟำ 
“จดหมำยพร ่ ำบ่นของเธอ ไม่ช่วยอะไรพี่เลย เธอคงรู้แลว้” 
“ดิฉนัไม่ตั้งใจท่ีจะบ่นดอก เพียงแต่เล่ำควำมจริงใหฟั้ง” 
“แต่เม่ือเธอเล่ำควำมจริงเหล่ำนั้น พี่รู้สึกเหมือนกบัวำ่ถูกใส่ร้ำย เธอพดูรำวกบัวำ่เป็นควำมผดิ

ทั้งหมดของพี่ท่ีทิ้งเธอใหอ้ยูต่ำมล ำพงั และพี่ไม่รักเธอพอ” 
“นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีดิฉนัอยำกจะพดู.....” 
“เธอไม่รู้หรือวำ่ พี่ตอ้งกำรจดหมำยแบบอ่ืน เม่ือท ำงำนน้ี” 
“ดิฉนัรู้ดีทีเดียวค่ะ แต่ดิฉนัจะเขียนจดหมำยแบบอ่ืนไดอ้ยำ่งไร หำกยงัมิไดร้ะบำยควำมรู้สึก

จำกใจจริงเสียก่อน และมีแต่พี่เท่ำนั้น ท่ีดิฉนัจะระบำยควำมรู้สึกจำกส่วนลึกในใจได”้ 
อินกริดไม่อำจอดกลั้นน ้ำตำของเธอไดต่้อไปอีก เธอฟุบลงท่ีตกัของขำ้พเจำ้ และสะอ้ืนเบำ ๆ 

ภำพสตรีท่ีสง่ำงำมหำยวบัไปกบัตำ กลบักลำยเป็นภำพของเด็กนอ้ยท่ีอ่อนไหวตำมอำรมณ์ 
กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน ขำ้พเจำ้จบัโทรศพัทไ์วมื้อหน่ึง ส่วนอีกมือหน่ึงลูบไลเ้รือนผมของเธอเป็น

กำรปลอบ 
ดำนิเอลเป็นคนโทร.มำ 
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“ผมขอชมเชยภรรยำของอำจำรยต์รง ๆ นะครับ เธอท ำให้ผมตะลึงอยำ่งกบัไดเ้ห็นเทพธิดำจำก
สวรรค”์ 

“จริงทีเดียวครับ” ขำ้พเจำ้เขำ้ขำ้งเขำ อินกริดยงัคงฟุบหนำ้ร้องไหท่ี้ตกัขำ้พเจำ้ “ขอบคุณดว้ย
ส ำหรับค ำชมเชย ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกนัวำ่ คนงุ่มง่ำมอยำ่งผมจะหำภรรยำอยำ่งน้ีไดอ้ยำ่งไร” 

อินกริดยกศีรษะข้ึน ขำ้พเจำ้กดลงอยำ่งน่ิมนวล 
“แฟ็ทม่ำเป็นอยำ่งไรครับ” 
“เธอสบำยดี รู้สึกวำ่ เธอสบำยใจ และไดต้ดัสินใจอะไรบำงอยำ่งแลว้ แต่ผมไม่ไดใ้หค้  ำแนะน ำ

ใด ๆ แก่เธอ เธอบอกวำ่เธอเขียนจดหมำยฉบบัหน่ึงให้อำจำรย ์ แต่ยงัเขียนไม่เสร็จ เธอคิดจะมอบให้
อำจำรยพ์รุ่งน้ี หลงัจำกกำรประชุมนมสักำรแลว้ แต่อำจำรยค์รับ สำเหตุท่ีผมโทร.มำ เน่ืองจำกคนมำเตม็
โบสถอี์ก อำจำรยจ์  ำเป็นตอ้งมำแสดงปำฐกถำในคืนน้ีครับ” 

“คุณมิไดป้ระกำศหรือครับวำ่ จะไม่มีกำรประชุมในคืนวนัน้ี” 
“ผมประกำศครับ แต่คนก็มำจนได ้บำงทีผมอำจบอกไม่ชดัเจนพอ มีคนมำใหม่มำกเสียดว้ย ผม

บอกใหพ้วกเขำกลบัไปไม่ได ้อำจำรยต์อ้งมำละครับ” 
“ผมไปไม่ไดจ้ริง ๆ ครับ ดำนิเอล ใหอิ้นกริดไปแทนไดไ้หมล่ะ” 
อินกริดผดุลุกข้ึนนัง่ 
“ผมจะถำมเธอ” 
อินกริดสั่นศีรษะพลัวนั 
“เธอตอบตกลงครับ” ขำ้พเจำ้พดู “อีกสิบหำ้นำที มำรับเธอได”้ 
อินกรดแยง่หูโทรศพัทจ์ำกมือขำ้พเจำ้แต่ขำ้พเจำ้ไดก้ดปุ่มค ำพดูของเธอเสียแลว้ 
“ดิฉนัไม่ไดเ้ตรียมอะไรเลย” อินกริดทกัทว้ง แต่ขำ้พเจำ้รู้จกัเธอดีพอ จึงไม่เป็นห่วงในเร่ืองนั้น

และจำกน ้ำเสียงของเธอ ขำ้พเจำ้เดำไดว้ำ่เธอยอมรับ 
“เปิดโอกำสใหพ้วกเขำถำมค ำถำมก็แลว้กนั” ขำ้พเจำ้แนะ “พี่เช่ือวำ่ พวกเขำจะมีค ำถำมเป็นร้อย 

ๆ ขอ้ หำกเธอท ำใหพ้วกเขำมัน่ใจในเธอได ้ และเธอท ำไดไ้ม่ยำกดว้ย เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัเร็วเขำ้เถอะ 
พวกเขำจะรับเธอแลว้” 

เธอมองไปรอบ ๆ “น่ีเป็นห้องพกัคู่หรือค่ะ” 
“อินกริด ขออภยัดว้ยท่ีจดัหำหอ้งคู่ในคืนน้ีไม่ได ้ พี่จ  ำเป็นตอ้งจดัห้องเด่ียวหอ้งหน่ึงใหแ้ก่เธอ 

ซ่ึงอยูท่ำงฟำกโนน้ของหอ้งโถง ตรงกนัขำ้มกบัห้องน้ี” 
เธอไม่พดูอะไร แต่ขำ้พเจำ้พอจะสังเกตกำรด้ินรนต่อสู้ภำยในใจของเธอ ในกำรรับเง่ือนไขน้ี 
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“บำงทีกำรจดัอยำ่งน้ี อำจจะดีกวำ่ดว้ย” ขำ้พเจำ้พดู “เม่ือมีคนตอ้งกำรจะคุยกบัเธอตำมล ำพงั
หลงัจำกกำรประชุม เธอก็ใชห้อ้งนั้นได”้ 

“อยำ่งนั้นก็ได ้ ไม่เป็นไรหรอก” แลว้เธอก็ตรงไปท่ีห้องของเธอ ขำ้พเจำ้รู้ดีจำกเสียงพดูของเธอ
วำ่ เธอไดรั้บควำมกระทบกระเทือนใจมำก 

เม่ืออินกริดจำกไปแลว้ ขำ้พเจำ้จึงลงมือเตรียมค ำเทศนำจำกพระธรรมเอเฟซสั 5: 21-23 แต่เร่ิม
ไดเ้พียงอึดใจเดียวเท่ำนั้น กร่ิงโทรศพัทก์็ดงัข้ึน พนกังำนคุมสำยโทรศพัทข์องโรงแรมเป็นคนโทร.คร้ัง
น้ี เธอโทร.เพื่อเธอเอง 

“ท่ำนอนุญำติให้หนูโทร.ไปนะค่ะ” 
“ใช่ครับ เธอมีปัญหำอะไรละครับ” 
“สำมีของหนู ด่ืมจดัมำกค่ะ” 
“ท ำไมครับ” 
“หนูไมรู้่ค่ะ” 
“คุณน่ำจะรู้ คงมีช่องโหวใ่นชีวติของเขำแน่” 
“ช่องโหวอ่ะไรกนัค่ะ” 
“คนข้ีเมำมกัจะพยำยำมถมช่องวำ่งในตวัเขำเสมอ เขำคงมีอะไรผดิปกติบำงอยำ่ง จนท ำใหรู้้สึก

วำงเปล่ำในชีวติ” 
“หนูนึกอะไรไม่ออกเลยค่ะ” 
“คุณมีบุตรหรือเปล่ำค่ะ” 
“มีคนเดียวค่ะ” 
“อำยเุท่ำไร” 
“เกือบส่ีขวบแลว้ค่ะ” 
“สำมีของคุณไม่คิดอยำกจะไดบุ้ตรอีกคนหน่ึงหรือครับ” 
“อยำกค่ะ แต่ถำ้เขำด่ืม หนูก็ตอ้งท ำงำน เรำมีเงินไม่พอเล้ียงบุตรอีกคนหน่ึงค่ะ” 
“ท ำไมไม่ลองต่อรองกบัเขำครับ” 
“ต่อรองอะไรคะ” 
“บอกใหเ้ขำหยดุด่ืม แลว้คุณจะยอมมีบุตรอีกคนหน่ึง” 
“วเิศษเลยค่ะ ขอบพระคุณมำกนะค่ะ” 
“เด๋ียวนะครับ ผมจะใหเ้บอร์โทรศพัทอี์กเบอร์หน่ึง ท่ีคุณจะติดต่อได”้ 
“ขอบพระคุณค่ะ” 
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“ส่ี หน่ึง สำม” 
“ขำดหมำยเลขตวัหน่ึงค่ะ โทรศพัทใ์นเมืองน้ี มีหมำยเลขส่ีตวัทั้งนั้น” 
“เอำเถอะครับ น่ีเป็นหมำยเลขส ำหรับคุณ เม่ือคุณตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ คุณเรียกเบอร์น้ี” 
“ส ำหรับหนูหรือค่ะ” 
“ครับ คุณมีพระคมัภีร์หรือเปล่ำ” 
“พอหำไดค้่ะ” 
“ถำ้อยำ่งนั้น เม่ือคุณตอ้งกำรควำมช่วยเหลือใหคุ้ณเรียก ฟิลิปปี บทท่ี 4 ขอ้ท่ี 13 ซ่ึงบอกวำ่ 

“ขำ้พเจำ้ผจญทุกส่ิงได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก ำลงัขำ้พเจำ้” ไม่มีเสียงตอบ ขำ้พเจำ้วำงหูโทรศพัทล์ง” 
กระดำษเตรียมค ำเทศนำท่ีวำงอยูต่รงหนำ้ ยงัคงวำ่งเปล่ำ ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถเขียนส่ิงใดไดแ้มแ้ต่

บรรทดัเดียว ขำ้พเจำ้รู้สึกสับสน เม่ืออินกริดกลบัจำกโบสถ ์ ขำ้พเจำ้ยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้เขียนค ำเทศนำแม้
เพียงตวัเดียว ขำ้พเจำ้น่ำจะไปโบสถก์บัเธอ 

“กำรประชุมเป็นอยำ่งไร” ขำ้พเจำ้ถำม 
“ต่ืนเตน้มำกค่ะ หลงัจำกอำจำรย ์ดำนิเอล ไดแ้นะน ำตวัดิฉนัแลว้ เขำก็หนุนใจใหท่ี้ประชุมถำม

ค ำถำมทุกอยำ่งท่ีพวกเขำอยำกจะถำม และบอกใหถ้ำมอยำ่งตรงไปตรงมำ โดยไม่ตอ้งอำย เพียงเท่ำนั้น
แหละ ค ำถำมกพ็ร่ังพรูกนัมำรำวกบัน ้ำท่วม จนตอบไม่หวำดไม่ไหว เป็นค ำถำมท่ีดี ๆ ทั้งนั้น” 

“เธอตอบไดทุ้กขอ้หรือเปล่ำ” 
“ส่วนใหญ่ตอบได ้พอดีดิฉนัน ำรูปภำพบำงอยำ่งติดตวัไปดว้ย จึงช่วยไดม้ำก” 
“อินกริด” ขำ้พเจำ้เอำมือวำงท่ีไหล่ของเธอและจอ้งมองตำเธอ “พี่ภูมิใจตวัเธอมำก และขอบใจ

เธอเหลือเกิน เธอเป็นเพื่อนร่วมทีมท่ีแสนประเสริฐของพี่ พี่คิดวำ่เธอคงจะช่วยพี่เทศนำในวนัพรุ่งน้ีได้
ดว้ย” 

“พี่หมำยถึงกำรเทศนำท่ีธรรมำสน์ ในเวลำประชุมนมสักำรหรือค่ะ ไม่ไดเ้ด็ดขำด” 
“เธอยนืขำ้งล่ำงก็ได ้พี่อยำกใหเ้ธอช่วยเล่ำเร่ืองคุณแม่เกอร์ดำ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในค ำเทศนำของ

พี่” 
“ดิฉนัจะคิดดู ออ้ ดิฉนัอ่ำนพบอะไรบำงอยำ่งบนเคร่ืองบิน ซ่ึงดีมำก อยำกจะอ่ำนใหพ้ี่ฟังดว้ย” 
“อินกริด โปรดเขำ้ใจ ไม่ใช่ตอนน้ี พี่ยงัไม่ไดเ้ตรียมค ำเทศน์แมแ้ต่นอ้ย” 
อินกริดลงัเลนิดหน่ึง แลว้พดูข้ึน “อยำ่งนั้นก็ได ้ ดิฉนัเสียใจท่ีพี่ไม่มีเวลำ ดิฉนัก็ตอ้งไป

เหมือนกนั มีสตรีคนหน่ึงช่ือมีเรียม ก ำลงัรอคุยกบัดิฉนัอยู ่พรุ่งน้ีเรำตอ้งต่ืนเวลำไหนค่ะ” 
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“อยำ่งสำยท่ีสุด เจด็นำฬิกำ กำรประชุมนมสักำรเร่ิมเกำ้นำฬิกำ พี่อยำกจะทบทวนค ำเทศนำกบั
เธอก่อน แลว้เรำยงัตอ้งเก็บขำ้วของดว้ย เคร่ืองบินจะออกเวลำเท่ียงตรง เรำไม่มีเวลำจะกลบัมำท่ี
โรงแรมอีก หลงัจำกประชุมนมสักำร เรำตอ้งตรงไปท่ีสนำมบินทนัที” 

ขำ้พเจำ้จูบเธอและกล่ำวรำตรีสวสัด์ิกบัเธอ แลว้เธอก็จำกไป 
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บทที ่9 

เชำ้วนัรุ่งข้ึน ขำ้พเจำ้ต่ืนหกนำฬิกำ แลว้จดักระเป๋ำเดินทำงสองใบของขำ้พเจำ้ ก่อนเจ็ดนำฬิกำ
เล็กนอ้ยขำ้พเจำ้เขำ้ไปในหอ้งของอินกริด นัง่ลงท่ีขำ้งเตียงของเธอ ตำของเธอยงัปิดอยู ่ แต่ขำ้พเจำ้เห็น
แกม้ทั้งสองขำ้งของเธอเปียกชุ่มดว้ยน ้ำตำ 

“เธอนอนไม่ค่อยหลบัหรือจ๊ะ” 
เธอสั่นศีรษะ แต่ไม่พูดอะไร 
“อินกริด เป็นอะไรไป เม่ือคืนเรำต่ำงยนิดีดว้ยกนั เธอรู้สึกต่ืนเตน้ต่อกำรประชุม แลว้พี่ก็จูบเธอ

และกล่ำวรำตรีสวสัด์ิ....” 
“ไม่ พี่ไม่ไดจู้บ” 
“แลว้กนั พี่จูบน่ี” 
“นัน่ไม่ใช่จูบ เป็นเพียงแต่หอมแกม้เด็ก ๆ นิดหน่ึงเท่ำนั้น และดิฉนัตั้งใจคอย คิดวำ่ พี่จะมำหำ

ดิฉนัท่ีห้องอีก” 
“อินกริด อยำ่ท ำโง่เลยนำ พี่รู้วำ่เธอก ำลงัคุยกบัมีเรียมจึงไม่อยำกรบกวน และพี่ยงัตอ้งเตรียมค ำ

เทศนำดว้ย” 
“เห็นไหมล่ะ พี่ถือวำ่ค ำเทศน์ของพี่ส ำคญักวำ่ส่ิงใด ๆ หมด” 
“แต่พี่ตอ้งเทศนำเก่ียวกบักำรสมรสวนัน้ี” 
“พี่มีอะไรท่ีจะเทศน์เล่ำ พี่เองยงัไม่เขำ้ใจสตรีเลยพี่ไม่รู้วำ่กำรสมรสหมำยถึงอะไร และสร้ำง

ควำมล ำบำกใหดิ้ฉนัมำกเพียงใด บำงคร้ังดิฉนัอดไม่ไดท่ี้จะคิดวำ่ ตลอดเวลำสิบแปดปีแห่งชีวติสมรส
ของเรำน้ี เรำไมไ่ดก้ำ้วหนำ้แมแ้ต่เล็กนอ้ย” 

ขำ้พเจำ้เป็นฝ่ำยเงียบ 
อินกริดพดูต่อไป “เม่ือพี่บอกวำ่ ไม่มีเวลำท่ีจะฟังส่ิงท่ีดิฉนัอยำกจะอ่ำนใหพ้ี่ฟัง ดิฉนัรู้สึกอยำ่ง

กบัวำ่ถูกพี่ตบหนำ้อยำ่งจงั” 
เธอหยดุพดู เม่ือขำ้พเจำ้ไม่พดูอะไร เธอพดูต่อ “ดิฉนัเขำ้ใจควำมหมำยของค ำพูดของพี่ วำ่

หมำยถึง “อยำ่มำกวนฉนั!” ดิฉนัด้ินรนในใจตลอดคืน ไม่อยำกจะเช่ือวำ่ พี่เห็นควำมส ำคญัของทุกส่ิง
และคนทุกคน มำกยิง่กวำ่ดิฉนั และดิฉนัเอำชนะควำมปรำรถนำท่ีอยำกอยูก่บัพี่ตำมล ำพงัไม่ได”้ 

“แต่อินกริด ฟังพี่นะ เธอน่ำจะขอบพระคุณพระเจำ้ท่ีทรงน ำพำเรำทั้งสองจนถึงขั้นน้ี เชำ้วนัน้ี 
จะมีคนมำเตม็โบสถค์อยฟังค ำบรรยำยเก่ียวกบักำรสมรสจำกเรำ เรำยงัคงเดินทำงดว้ยกนัและท ำงำน
ดว้ยกนั จ ำไดไ้หม เรำเร่ิมชีวิตสมรสของเรำอยำ่งไร” 
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“จ ำได ้เรำเร่ิมดว้ยห้องเล็ก ๆ บนเพดำน ผนงัดำ้นหน่ึงตั้งเฉียง จนเกือบไม่มีท่ีซ่ึงเรำจะยนืยดืตวั
ตรงได ้ครัวของเรำก็มีแต่ เตำไฟฟ้ำเล็ก ๆ เตำหน่ึง ตั้งอยูใ่กลอ่้ำงลำ้งชำม เม่ือคืนดิฉนัหวงัอยูต่ลอดเวลำ
วำ่ ถำ้เรำกลบัไปท่ีนัน่ดว้ยกนัได ้ก็ยงัจะดีกวำ่มำแยกกนัอยูท่ี่หอ้งหรูหรำสองห้องของโรงแรมแห่งน้ี” 

“เธอช่ำงไม่มีใจขอบพระคุณเลย” 
“มีไดอ้ยำ่งไร ดิฉนัเป็นเพียงผูห้ญิงคนหน่ึง น่ีเป็นส่ิงซ่ึงพี่ไม่เขำ้ใจ พี่อำจเขียนและพดูเก่ียวกบั

กำรสมรสตำมท่ีพี่คิดทุกอยำ่ง แต่บำงคร้ัง ดิฉนัคิดวำ่ พี่ยงัไม่เขำ้ใจแมแ้ต่หลกัเบ้ืองตน้ของเร่ืองน้ี 
ส ำหรับพี่ ดิฉนัเป็นเพียงเพื่อนร่วมทีมหรือคนร่วมงำนคนหน่ึง และเคร่ืองประดบัช้ินหน่ึงเท่ำนั้น ไม่ใช่
ภรรยำของพี่” 

ขำ้พเจำ้ลุกจำกเตียงของเธอ เดินไปท่ีหนำ้ต่ำง ยนืหนัหลงัใหเ้ธอ ทอดสำยตำไปยงัขำ้งนอก 
ขำ้พเจำ้พดูโดยไม่หนักลบั “อินกริด จะอยำ่งไรก็แลว้แต่ เรำไดส้มรสกนัแลว้ และอยูด่ว้ยกนัแลว้” 

“จริงค่ะ” เธอขดัข้ึน “เรำอยูด่ว้ยกนั แต่อยูแ่บบนกัพเนจร คนพลดัถ่ินเสมอ เรำไม่ค่อยไดอ้ยู่
ดว้ยกนัในบรรยำกำศท่ีเรำสำมำรถผอ่นคลำยอำรมณ์ ภำยใตช้ำยคำบำ้นของเรำเอง” 

“เรำตอ้งยอมเสียสละ” ขำ้พเจำ้พดู 
“เท่ำท่ีดิฉนัรู้” อินกริดตอบ “งำนของพี่เกิดผลได ้ ก็เน่ืองจำกคุณค่ำแห่งน ้ำตำและกำรคร ่ ำ

ครวญ” 
“ถูกแลว้ เสียแต่วำ่ เธอพดูจำกใจขมข่ืนของเธอ” 
“ขอโทษดว้ย ควำมรู้สึกของดิฉนัเยน็ชำไปเสียแลว้ ดิฉนัไม่มีใจท่ีจะยนิดีได”้ 
ขำ้พเจำ้มองออกไปทำงหนำ้ต่ำง สังเกตเห็นระฆงัโบสถแ์ห่งหน่ึง เสียงระฆงัคงจะกอ้งกงัวำน

ในไม่ชำ้น้ี แลว้คนก็จะมำรับเรำไปโบสถ ์ ขำ้พเจำ้เทศนำไม่ไดเ้สียแลว้และไม่มีค  ำเทศน์ท่ีจะใหด้ว้ย ใน
ยำมท่ีขำ้พเจำ้มีควำมสุขท่ีสุด เธอมกัจะท ำแบบน้ีเสมอ ทุกอยำ่งพงัพินำศลงอยำ่งส้ินเชิงก็เพรำะเธอ 
ขำ้พเจำ้ต ำหนิเธอในใจ 

“ตอนน้ีพี่คงจะคิดซินะวำ่ ถำ้เป็นบำดหลวงก็คงจะดีกวำ่” อินกริดเยำ้ 
ขำ้พเจำ้หนักลบั “ใช่ พี่คิดอยำ่งนั้น” ขำ้พเจำ้พดูเสียงกระชำก 
“แต่กำรมีภรรยำคนหน่ึง ก็น่ำต่ืนเตน้ดีน่ีค่ะ” อินกริดยอ้น เธอรู้วำ่ค ำพดูของเธอเสียดแทงใจของ

ขำ้พเจำ้ 
“ถำ้เธอเป็นเอสเตอร์ละก็ พี่รู้อยำ่งแน่นอนทีเดียวำ่ ควรจะพดูอะไรกบัเธอ แต่น่ี เธอเป็นภรรยำ

ของพี่ พี่จนปัญญำ” 
“และถำ้พี่เป็นดำนิเอลละก็ ดิฉนัก็จะรู้แน่นอนวำ่ จะพดูอะไรกบัพี่ แต่เพรำะ...” แทนท่ีจะพดู

ต่อไป รอยยิม้ผลุดข้ึนท่ีใบหนำ้ของเธอ 
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ขำ้พเจำ้นัง่ลงท่ีเตียงของเธออีก ปล่อยใหเ้วลำผำ่นไปอยำ่งไม่แยแส ไม่มีใครกำงเตน็ทใ์ห้
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้คิด ขำ้พเจำ้ไดรั้บชยัชนะตลอดสัปดำห์ท่ีผำ่นมำน้ี ไม่วำ่จะเป็นกรณีของมอริซ มีเรียม ดำ
นิเอล หรือแฟ็ทม่ำ แต่บดัน้ี ขำ้พเจำ้นัง่อยูท่ี่น่ีในสภำพของคนพำ่ยแพ ้ใครจะช่วยกำงเต็นทใ์หข้ำ้พเจำ้ได ้

กร่ิงโทรศพัทท์  ำลำยควำมเงียบ 
“คนมำรับท่ำนเป็นประจ ำ อยูท่ี่น่ีแลว้ครับ” เป็นเสียงพดูของมอริซ “จะใหผ้มข้ึนมำช่วยยก

กระเป๋ำไดห้รือยงั” 
“น่ี มอริซ เรำยงัไม่พร้อม อินกริดยงัอยูบ่นเตียง” 
“เธอไม่สบำยหรือครับ” 
“เปล่ำหรอก คือวำ่... ครับ เธอก็ไม่ค่อยสบำยเหมือนกนั” 
“เป็นอะไรครับ” 
“เตน็ทข์องเรำพงัลงมำ” 
“อำจำรยห์มำยควำมวำ่ อำจำรย.์...” 
“ใช่ครับ เรำก็มีมรสุมชีวติสมรสดว้ย” 
“อำจำรยค์งลอ้เล่นกระมงั เป็นไปไดห้รือครับ ท่ีผูใ้หค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรสมรสจะประสบ

มรสุมรักดว้ย” 
“ก็เหมือนกบัถำมวำ่ เป็นไปไดห้รือ ท่ีหมอเป็นไข”้ 
“ผมช่วยอะไรไดบ้ำ้งไหมครับ” 
“คุณช่วยสั่งอำหำรเชำ้ใหเ้รำ บอกใหเ้ขำส่งมำท่ีหอ้งของภรรยำของผมไดไ้หมครับ แลว้รอพวก

เรำสักครู่ ผมจะเรียกคุณอีกเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเร็วได”้ 
ขำ้พเจำ้วำงหูโทรศพัท ์ ขำ้พเจำ้รู้วำ่ มอริซจะตอ้งอธิษฐำนเผื่อเรำแน่ พระเจำ้ทรงตอบค ำ

อธิษฐำนของเขำเพื่อขำ้พเจำ้คร้ังหน่ึงแลว้ 
อินกริดสงบใจลงไดแ้ลว้ ขำ้พเจำ้กม้ลง เอำแขนโอบศีรษะเธอ เธอพยำยำมยิม้ 
“น่ีเป็นส่ิงท่ีดิฉนัอยำกจะให้พี่ท  ำเม่ือคืนน้ี คือเขำ้มำในห้อง แลว้คลุมผำ้ห่มใหดิ้ฉนั” 
ขำ้พเจำ้ถอนหำยใจโล่งอก แต่ขณะเดียวกนัยงัรู้สึกหนกัใจอยู ่ “อินกริด พี่น่ำจะท ำตำมใจ

ปรำรถนำของเธอดว้ยควำมยินดี แต่ก็ส่ิงน่ีแหละ ท่ีท ำให้พี่หว ัน่ใจ เพรำะเธอถือส่ิงเล็กนอ้ยน้ีเป็นเร่ือง
ใหญ่ แลว้เอำไปพวัพนักบัชีวิตสมรสของเรำ งำนของเรำ และกำรสอนของเรำ” 

“แต่นั้นไม่ใช่ส่ิงเล็กนอ้ยส ำหรับดิฉนันะค่ะ กำรแสดงออกแบบนั้นเตม็ไปดว้ยควำมหมำย ท ำ
ใหดิ้ฉนัรู้สึกอบอุ่นใจและมัน่ใจในควำมรักของพี่” 

พนกังำนเสิรฟ์น ำอำหำรเขำ้มำในหอ้ง 
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“มอริซท่ีพี่คุยดว้ยนั้นเป็นใคร” อินกริดถำม ขณะท่ีเรำด่ืมกำแฟ 
“เขำท ำงำนกบับริษทัก่อสร้ำงแห่งหน่ึง ยงัเป็นโสดอยูแ่มเ้ขำจะไม่ใช่นกัจิตวทิยำหรือนกัศำส

ศำสตร์ แต่เขำเป็นคนฉลำดมำก พี่เรียกเขำข้ึนมำช่วยเป็นตุลำกำรของเรำดีไหม” 
“ดิฉนัไม่ขดัขอ้ง” อินกริดตอบทนัทีจนขำ้พเจำ้แปลกใจ 
เรำมำจำกยโุรป เพื่อช่วยชำวอำฟริกนัแกไ้ขปัญหำกำรสมรสของพวกเขำโดยเฉพำะ จึงเป็นส่ิงท่ี

ออกจะแหวกแนว เม่ือเรำตอ้งขอใหช้ำวอำฟริกนัช่วยเรำในเร่ืองน้ี แต่นัน่เป็นส่ิงท่ีดีส ำหรับเรำ เพรำะ
กำรรับควำมช่วยเหลือ เป็นทำงดีท่ีสุด ท่ีจะเรียนรู้ถึงกำรช่วยเหลือคนอ่ืน 

มอริซข้ึนมำทนัที เม่ือเขำ้มำในหอ้ง เขำจอ้งดูเรำดว้ยควำมฉงน บำงทีเขำคงนึกถึงภำพของเรำ
แตกต่ำงจำกท่ีเห็นอยูม่ำก เพรำะดูอยำ่งกบัวำ่เรำไม่มีมรสุมร้ำยอะไรเลย อินกริดนัง่ดว้ยกนักบัขำ้พเจำ้ท่ี
เกำ้อ้ี และขำ้พเจำ้กุมมือของเธออยู ่

เขำนัง่ลงท่ีเกำ้อ้ี แต่ไม่ไดพ้อูอะไร เพรำะไม่รู้จะเร่ิมตน้อยำ่งไร 
“เม่ือคืน” ขำ้พเจำ้เร่ิม “ผมท ำผดิทุกอยำ่ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแนะน ำใหส้ำมีคนอ่ืนวำ่ไม่ควรท ำ ผมพดู

เก่ียวกบังำนของผมเท่ำนั้น ผมบอกใหภ้รรยำของผมไปช่วยบรรยำยท่ีโบสถ ์ และบอกใหเ้ตรียมเร่ือง
ส ำหรับเชำ้วนัน้ี ผมลืมจูบเธออยำ่งท่ีสำมีพึงจูบภรรยำ ก่อนท่ีเธอจะนอน” 

“เขำไม่ไดพ้ดูแมส้ักค ำเดียววำ่ เขำรักดิฉนั” 
“ใช่ครับ นอกจำกนั้น ผมยงัไม่ไดช่้วยห่มผำ้ใหเ้ธอ” 
“ส่ิงสุดทำ้ย เขำบอกดิฉนั” อินกริดเสริม “ใหต่ื้นเจด็นำฬิกำ และจดักระเป๋ำให้เรียบร้อยก่อนไป

โบสถ”์ อินกริดยิม้ออกมำไดใ้นท่ีสุด “และเขำไม่มีเวลำท่ีจะใหดิ้ฉนัอ่ำนขอ้ควำมเพียงเล็กนอ้ยท่ี
ประทบัใจดิฉนัให้เขำฟัง” 

“เธอพดูถูก ทั้ง ๆ ท่ีผมก ำลงัเตรียมขอ้เทศน์เก่ียวกบักำรท่ีสำมีจะตอ้งรักภรรยำ” 
“คุณดูซิคะ” เธออธิบำย “ดิฉนัไม่โมโหไดอ้ยำ่งไร เม่ือเขำมีเวลำส ำหรับคนอ่ืนทุกคน แมแ้ต่

พนกังำนคุมสำยโทรศพัท ์ยงัมีเวลำคุยกบัเขำ แต่เขำไม่มีเวลำส ำหรับดิฉนั” 
มอริซงง แต่ค ำวำ่ “พนกังำนคุมสำยโทรศพัท์” ท ำใหเ้ขำมีควำมคิดข้ึน จึงพดูกบัอินกริดอยำ่ง

นุ่มนวลท่ีสุด 
“ขณะท่ีรออยูข่ำ้งล่ำง ผมไดคุ้ยกบัพนกังำนคุมสำยโทรศพัท ์สำมีของคุณบอกเธอเม่ือคืนวำ่ ใน

ชีวติสมรสนั้น บำงคร้ัง จะตอ้งมีกำรต่อรองอยำ่งเตม็ท่ี ผมเสนอใหคุ้ณต่อรองกบัอำจำรยว์อลเตอร์ดว้ย 
โดยใหอ้ำจำรยฟั์งคุณอ่ำนส่ิงท่ีคุณอยำกจะอ่ำน หลงัจำกนั้น ก็ใหอ้ำจำรยพ์ดูส่ิงท่ีท่ำนอยำกจะพดู” 

อินกริดไม่รอชำ้ หยบิหนงัสือบำง ๆ เล่มหน่ึงจำกโตะ๊แลว้อ่ำนขอ้ควำมท่ีเธอไดขี้ดเส้นใตไ้ว ้
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“ควำมอ่อนโยน คือควำมน่ิมนวลแห่งจิตใจ อ่อนน่ิมยิง่กวำ่แรงเตน้ของชีพจรในยำมหลบั ควำม
อ่อนโยนยอ่มไม่สลำยตวัไปกบัแสงอนัเจิดจำ้ในเท่ียงวนั หรือหลบัใหลในควำมมืดมิดแห่งรำตรีกำล มนั
ต่ืนอยูเ่สมอ และไม่เคยหยดุน่ิง แต่ทวำ่ช่ำงงำมสุดซ้ึง...” 

ขำ้พเจำ้มองดูภรรยำดว้ยควำมรัก น่ีเองท่ีเธออยำกอ่ำนให้ฟัง ขำ้พเจำ้พอจะเขำ้ใจเธอล่ะ 
“ถึงครำวท่ีอำจำรยว์อลเตอร์พดูครับ” มอริซท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรไดอ้ยำ่งดีเยีย่ม 
ขำ้พเจำ้พร้อมอยูแ่ลว้ “ผมอยำกใหเ้ธอเล่ำเร่ืองคุณแม่เกอร์ดำท่ีโบสถใ์นเชำ้วนัน้ี” 
อินกริดพดูข้ึนวำ่ “ดิฉนัไม่มีก ำลงัท่ีจะสร้ำงเตน็ทข์องเรำข้ึนอีก แต่ดิฉนัจะขอเร่ียวแรงจำกท่ีพกั

พิงของพระเจำ้” 
“เกำ้นำฬิกำพอดีครับ” มอริซเตือน “กำรประชุมนมสักำรท่ีโบสถเ์ร่ิมตน้แลว้ เรำไม่มีเวลำรอ

คุณอินกริดอีก เรำอำจไปทนัเวลำก่อนเทศนำเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น” 
“คุณพำผมไปโบสถก่์อนซิครับ มอริซ แลว้กลบัมำรับอินกริดกบัเอำกระเป๋ำเดินทำง ผมจะ

เทศนำจนกระทัง่เธอมำถึงแลว้จะใหเ้ธอพดูต่อไป” 
เม่ือเรำไปถึงโบสถ ์ ท่ีประชุมก ำลงัร้องเพลงนมสักำรบทท่ีร้องก่อนกำรเทศนำ เรำตรงไปท่ี

ธรรมำสน์ทนัที ขำ้พเจำ้กวำดสำยตำมองไปรอบ ๆ เห็นดุจมือท่ีวำ่งเปล่ำ จ  ำนวนร้อย ๆ มือก ำลงัชูข้ึนรอ
รับอำหำรฝ่ำยจิตวญิญำณจำกขำ้พเจำ้ ดว้ยควำมหิวกระหำย ขำ้พเจำ้รู้สึกอ่อนก ำลงัยิง่กวำ่ก่อน แต่ก็รู้สึก
วำ่ขำ้พเจำ้มีอะไรพอท่ีจะให้พวกเขำได ้

ขำ้พเจำ้ตดัสินใจเลือกอ่ำนค ำสอนของอำจำรยเ์ปำโล จำกพระธรรมเอเฟซสั 5: 25-32 เท่ำนั้น 
“ฝ่ำยสำมีก็จงรักภรรยำของตน เหมือนอยำ่งท่ีพระคริสตท์รงรักคริสตจกัร และประทำน

พระองคเ์องเพื่อคริสตจกัร เพื่อจะไดท้รงท ำใหค้ริสตจกัรบริสุทธ์ิ....เช่นนั้นแหละสำมีจึงควรรักภรรยำ
ของตนเหมือนกบัรักกำยของตนเอง ผูท่ี้รักภรรยำของตนก็รักตนเอง เพรำะวำ่ไม่มีผูใ้ดเกลียดชงัเน้ือ
หนงัของตนเองมีแต่เล้ียงดู และทะนุถนอม เหมือนพระคริสตท์รงกระท ำแก่คริสตจกัร เพรำะวำ่เรำเป็น
อวยัวะแห่งพระกำยของพระองค ์ เพรำะเหตุน้ี ผูช้ำยจึงจะละบิดำมำรรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ
และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั น่ีเป็นขอ้ลบัลึกซ่ึงยำกแก่กำรเขำ้ใจ ขำ้พเจำ้เล็งถึง 
(ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง) พระคริสตก์บัคริสตจกัร 

ดำนิเอลอ่ำนจำกพระคมัภีร์ฉบบัภำษำพื้นเมืองดว้ย แลว้แปลค ำเทศนำของขำ้พเจำ้ประโยคต่อ
ประโยคอยำ่งคล่องแคล่ววอ่งไว 

“ระหวำ่งส่ีวนัท่ีผำ่นมำน้ี เรำศึกษำถึงสำมเหล่ียมแห่งชีวติสมรส ซ่ึงประกอบดว้ยกำรจำก กำร
ผกูพนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั ในขอ้พระธรรมท่ีขำ้พเจำ้เพิ่งอ่ำนใหฟั้งนั้น อำจำรยเ์ปำโลไดช้ี้ใหเ้ห็น 
องคป์ระกอบส ำคญัอีกส่วนหน่ึงในสำมเหล่ียมซ่ึงเป็น “ขอ้ลึกลบั” 
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“ขอ้ลึกลบั เล็งถึงขอ้ควำมในขอ้พระธรรมขอ้ก่อน รวมทั้งขอ้ควำมในขอ้พระธรรมของขอ้
ต่อมำ อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่เม่ือผูช้ำยละบิดำมำรดำของเขำ- น่ีเป็นขอ้ลึกลบั เม่ือผูช้ำยผกูพนักบัภรรยำ
ของเขำ – น่ีเป็นขอ้ลึกลบั เม่ือทั้งสองเป็นเน้ือเดียวกนั- น่ีเป็นขอ้ลึกลบั ตลอดสัปดำห์น้ี เรำเห็นถึง
ควำมลบัลึกอยำ่งแทจ้ริงของกำรสมรส” 

“แต่อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวต่อไปวำ่ “ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสตก์บัคริสตจกัร หรืออีกนยัหน่ึง ท่ำน
กล่ำววำ่ ผูช้ำยละบิดำมำรดำของเขำ-ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต ์ ผูช้ำยผกูพนัอยูก่บัภรรยำของเขำ-ขำ้พเจำ้
เล็งถึงพระคริสต ์ทั้งสองเป็นเน้ือหนงัเดียวกนั- ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต”์ 

ขำ้พเจำ้เปิดสำมเหล่ียมท่ีท ำดว้ยไมอ้อกอีกคร้ังหน่ึง 
“ควำมลึกลบัสุดยอดในสำมเหล่ียมองเรำ คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์อง เม่ือขำ้พเจำ้ให้หลกัสำม

ประกำรแห่งชีวิตสมรสคือกำรจำก กำรผกูพนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั หลกัสำมประกำรน้ี ลว้นแต่เล็ง
ถึงพระครสิต ์ขำ้พเจำ้จึงมิไดใ้หห้ลกัใด ๆ แก่ท่ำน นอกเหนือจำกองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้เอง” 

“ผู้ชายละบิดาของเขา-ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต ์
“เพรำะพระคริสตท์รงรักเรำ พระองคจึ์งไดท้รงจำกพระบิดำของพระองคใ์นวนัคริสตมำสแรก 

เสด็จมำบงัเกิดเป็นทำรกในรำงหญำ้ท่ีต ่ำตอ้ย ไม่ทรงถือวำ่ พระองคเ์ท่ำเทียมกบัพระบิดำแต่ไดส้ละทุก
อยำ่ง และถ่อมพระองคล์ง ทรงยอมเช่ือฟัง จนกระทัง่ถึงควำมมรณำท่ีกำงเขน” 

“ผู้ชายละมารดาของเขา- ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต”์ 
“เพรำะพระคริสตท์รงรักเรำ พระองคจึ์งไดท้รงละมำรดำของพระองค ์ ในวนัท่ีพระองคท์รงถูก

ตรึงบนไมก้ำงเขน และทรงจดัหำบุตรชำยใหน้ำงอีกคนหน่ึง พระองคต์รัสแก่มำรดำของพระองคว์ำ่ “ดู
เถิด บุตรของท่ำน” และตรัสแก่ ยอห์นวำ่ “ดูเถิด มำรดำของท่ำน” 

“ผูช้ำยผกูพนัอยูก่บัภรรยำของเขำ- ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต”์ 
“เพรำะพระคริสตท์รงรักเรำ พระองคจึ์งทรงผกูพนัอยูก่บัเรำ ซ่ึงเป็นคริสตจกัรหรือเจำ้สำวของ

พระองค ์ ดว้ยควำมสัตยซ่ื์อ และไม่เคยแยกจำกเรำเลย พระคริสตธรรมคมัภีร์เปรียบควำมผกูพนั 
ระหวำ่งพระคริสตก์บัคริสตจกัรเหมือนกำรสมรส “ขอใหเ้รำทั้งหลำยร่ำเริงยนิดี และเตน้โลดถวำยพระ
เกียรติแด่พระองค ์ เพรำะถึงเวลำมงคลสมรสของพระเมษโปดกแลว้ และเจำ้สำวของพระองคไ์ด้
เตรียมพร้อมแลว้” (ววิรณ์ 19:7) 

“เรำมกัหลีกเล่ียงมรสุมในชีวิตสมรสไดย้ำก บำงคร้ังคริสตจกัรเป็น “เจำ้สำว” ท่ีแสนจะด้ือ ไม่
ส ำนึกถึงบุญคุณและไม่สัตยซ่ื์อต่อพระคริสต ์จนพระองคท์รงตอ้งต ำหนิ เหมือนดงัท่ีต ำหนิคริสตจกัรลำ
โอดีเคยำวำ่ “เพรำะเหตุท่ีเจำ้เป็นแต่อุ่น ๆ ไม่เยน็ไม่ร้อน เรำจะคำยเจำ้ออกไปจำกปำกของเรำ” (ววิรณ์ 
3:16) 
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“ควำมรักแท ้ ใช่วำ่จะตอ้งงดค ำพดูท่ีรุนแรงเสมอไปไม่แต่พระคริสตก์็ไม่เคยทิ้งขวำ้งเจำ้สำว
ของพระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงจำกเธอไปไกลกวำ่ประตู เม่ือไดต้  ำหนิอยำ่งรุนแรงแลว้ พระองคต์รัสวำ่ 
“น่ีแน่ะ เรำยนืเคำะท่ีประตู” 

“ฝ่ำยสำมีก็จงรักภรรยำของตน เหมือนอยำ่งท่ีพระคริสตท์รงรักคริสตจกัร....” 
“พระองคพ์ร้อมเสมอท่ีจะให้อภยั พระองคท์รงช ำระคริสตจกัรเหมือนดงัทำสท่ีช ำระลำ้งเทำ้

ของเจำ้นำย ทรงท ำใหค้ริสตจกัรผุดผอ่ง ไม่มีต ำหนิร้ิวรอย หรือมลทินใด ๆ จะไม่มีทำงหยำ่ร้ำงระหวำ่ง
พระคริสตก์บัคริสตจกัร เพรำะพระองคท์รงสละทุกอยำ่งเพื่อคริสตจกัรของพระองค”์ 

“ดว้ยเหตุท่ีคนทั้งสองเป็นเน้ืออนัเดียวกนั เรำจึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ “ฝ่ำยภรรยำก็จงรักสำมีของตน 
เหมือนอยำ่งท่ีพระคริสตท์รงรักคริสตจกัร” เพรำะหำกคนทั้งสองเป็นอนัเดียวกนัในพระคริสต ์ ฝ่ำยสำมี
ควรปฏิบติัต่อภรรยำฉนัใด ภรรยำก็ตอ้งปฏิบติัต่อสำมีฉนันั้น” 

“คนทั้งสองเป็นเนือ้อนัเดียวกนั - ขำ้พเจำ้เล็งถึงพระคริสต”์ 
“เน่ืองจำกพระคริสตท์รงรักเรำ พระองคจึ์งทรงเป็นอนัเดียวกนักบัเรำ เหมือนดงัศีรษะเป็นอนั

เดียวกบัร่ำงกำยพระองคท์รงแบ่งทุกอยำ่งใหแ้ก่เรำ ทุกอยำ่งท่ีเป็นของเรำ ก็เป็นของพระองค ์ควำมทุกข์
ล ำบำกของเรำ ก็เป็นควำมทุกขล์ ำบำกของพระองค ์ โทษแห่งควำมบำปของเรำก็กลบักลำยเป็นของ
พระองค ์แมก้ระทัง่ควำมตำยของเรำก็เป็นควำมตำยของพระองค”์ 

“ทุกอยำ่งท่ีเป็นของพระองค ์ ก็กลบักลำยเป็นของเรำไม่วำ่จะเป็นควำมมัง่คัง่ สันติสุข ควำม
ยนิดี กำรอภยัโทษ ควำมบริสุทธ์ิ และชีวติของพระองค ์ก็กลบักลำยเป็นของเรำส้ิน” 

“ท่ำนทั้งหลำยอำจลืมหลำยอยำ่งท่ีภรรยำของขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไปแลว้ เก่ียวกบักำร
สมรส แต่ส่ิงน้ีขอใหท้่ำนอยำ่ลืม” 

“พระคริสตท์รงจำกพระบิดำของพระองคเ์พื่อท่ำนเพรำะพระองคท์รงรักท่ำน รักท่ำนเป็น
ส่วนตวั” 

“พระคริสตท์รงละมำรดำของพระองคเ์พื่อท่ำน เพรำะพระองคท์รงรักท่ำน ทรงรักท่ำนทุกคน” 
“พระคริสตท์รงอยำกผกูพนัอยูก่บัท่ำน เพรำะพระองคท์รงรักท่ำน รักทั้ง ๆ ท่ีท่ำนพยำยำมตีตวั

ออกห่ำงจำกพระองค”์ 
“พระคริสตท์รงอยำกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัท่ำน เพรำะพระองคท์รงรักท่ำน รักท่ำนชัว่นิ

รันดร์” ท่ีประชุมเงียบกริบทนัใดนั้น ส่ิงไม่คำดฝันก็เกิดข้ึน ชำยคนหน่ึงซ่ึงนัง่อยูแ่ถวหนำ้สุด ยนืข้ึนและ
เร่ิมร้องเพลงเสียงดงั แลว้ทุกคนในท่ีประชุมก็ร้องร่วมกบัเขำจำกส่วนลึกในใจ 

ขำ้พเจำ้มองดูอำนิเอล “พวกเขำอยำกใหผ้มหยดุหรือไงครับ” 
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“เปล่ำหรอกครับ” เขำกระซิบ “น่ีหมำยควำมวำ่ พวกเขำชอบค ำเทศน์ของอำจำรยม์ำก จึงอด
ไม่ไดท่ี้จะแสดงควำมยนิดีออกมำ และขณะเดียวกนั พวกเขำอยำกใหอ้ำจำรยมี์โอกำสหยดุพกัสัก
เล็กนอ้ยดว้ย เพื่อจะเทศน์ต่อไปไดอ้ยำ่งสุดก ำลงั” 

ตอ้งยอมรับตรง ๆ วำ่ ขำ้พเจำ้ยงัไม่เคยเทศน์ในท่ีประชุมซ่ึงเอำใจผูเ้ทศน์มำกอยำ่งน้ี 
“พวกเขำร้องวำ่อะไร” ขำ้พเจำ้ถำมอีก 
“พวกเขำสรรเสริญควำมรักของพระเจำ้” เขำตอบ 
เม่ือเสียงเพลงสงบลง ขำ้พเจำ้เร่ิมต่อไป ขำ้พเจำ้อธิษฐำนในใจ ขอพระเจำ้โปรดประทำนค ำพดู

ท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของแฟ็ทม่ำได ้
“มีคนหน่ึงในท่ีประชุมน้ี ท่ีมองดูสำมเหล่ียมแห่งชีวิตสมรสเหมือนภำพของเต็นท ์ ภำพน้ีช่วย

ใหข้ำ้พเจำ้เขำ้ใจขอ้ลบัลึกแห่งกำรสมรสกระจ่ำงยิง่ข้ึน” 
“เม่ือส้ินยคุของโลกน้ีแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์สำธยำยวำ่ พระเจำ้จะทรงเช็ดน ้ำตำทุกหยด

ของเรำ พระองคจ์ะทรงสร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่งใหม่ แลว้พระองคจ์ะทรงพ ำนกัอยูก่บัประชำกรของ
พระองค ์ เหมือนดงัคู่สมรสท่ีอยูภ่ำยใตท่ี้พกัพิงของเต็นทอ์นัเดียวกนั ดูเถิด พลบัพลำของพระเจำ้อยูก่บั
มนุษยแ์ลว้ (ววิรณ์ 21:3)” 

“แต่ก่อนถึงวำระนั้น พระคริสตท์รงเป็นพลบัพลำหรือเตน็ทท์่ำมกลำงเรำอนัเป็นเตน็ทซ่ึ์ง
ประกอบดว้ยหลกัสำมหลกัไดแ้ก่ กำรจำก กำรผกูพนั และกำรเป็นเน้ือเดียวกนั ฉะนั้นค ำสอนวำ่ดว้ย
เตน็ท ์ จึงไม่ใช่ค ำสอนส ำหรับคนท่ีสมรสแลว้เท่ำนั้นในพระเยซูคริสต ์ คนซ่ึงยงัมิไดส้มรสต่ำงก็ร่วมอยู่
ภำยใตก้ำรคุม้กนัแห่งเต็นทข์องพระองคด์ว้ย พระเยซูคริสตเจำ้ทรงจำกพระบิดำและมำรดำของพระองค์
เพื่อพวกเขำเช่นเดียวกนั พระองคท์รงผกูพนักบัพวกเขำ และทรงเป็นเน้ืออนัเดียวกบัพวกเขำ” 

“เม่ืออยูใ่นพระเยซูคริสตเจำ้ ชีวติของเขำเป่ียมไปดว้ยควำมหวงัและควำมส ำเร็จ เสรีภำพและ
ควำมยนิดีในพระคริสตเจำ้ พวกเขำพบท่ีพกัพิงและเตน็ทข์องพวกเขำ” 

“ตั้งแต่พระเยซูคริสตเ์สด็จมำในโลก จึงไม่มีผูใ้ดท่ีตอ้งอยูโ่ดยปรำศจำกเตน็ท”์ 
เม่ือกล่ำวถึงตอนน้ี ประตูหนำ้โบสถเ์ปิดออก อินกริดและมอริซเดินเขำ้มำ ท่ีประชุมเหลียวไป

มองพวกเขำ ขำ้พเจำ้ถือโอกำสหยดุนิดหน่ึง และพดูวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยอยำกใหภ้รรยำของขำ้พเจำ้ เล่ำเร่ือง ๆ หน่ึงใหฟั้งไหม” 
พวกเขำต่ำงแสดงสีหนำ้เห็นดว้ยทุกประกำร 
“คุณอินกริดครับ กรุณำเล่ำเร่ืองของคุณแม่เกอร์ดำเป็นตวัอยำ่งเก่ียวกบักำรสมรสภำยใตท่ี้พกั

พิง แห่งพลบัพลำของพระเจำ้เถอะครับ” 
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อินกริดไม่รอชำ้ เธอกำ้วออกมำขำ้งหนำ้ยนือยูร่ะหวำ่งทำงเดินตอนกลำงของโบสถ ์ ดำนิเอลพ
ยกัหนำ้ใหเ้อสเตอร์ช่วยแปล ใบหนำ้ท่ีเคยขุ่นมวัของอินกริด หำยไปอยำ่งปลิดทิ้งหุบเหวแห่งกำรต่อสู้ท่ี
ผำ่นมำเม่ือคืนน้ี กลบัเสริมสร้ำงพลงัและควำมมัน่ใจใหแ้ก่เธอเป็นพิเศษ 

“ศิษยำภิบำลท่ีประกอบพิธีสมรสใหแ้ก่ดิฉนัและสำมีของดิฉนั มีบุตรเจด็คน”เธอเร่ิม “หลงัจำก
แต่งงำนแลว้สำมสิบปีภรรยำของศิษยำภิบำลป่วยหนกัมำก เป็นเน้ืองอกในสมอง บำงคร้ังท ำใหเ้ธอมี
ควำมคิดฟ่ันเฟือน อยำกหนีออกจำกบำ้น สำมีของเธอจึงตอ้งคอยเฝ้ำเธอทั้งวนัและคืน” 

“เม่ืออำกำรทรุดหนกัลงยิง่ข้ึน เธอเดินและพดูไดย้ำกเตม็ที จนสำมีตอ้งช่วยเธอทุกอยำ่ง ตั้งแต่
ป้อนอำหำรให้เธออำบน ้ำใหเ้ธอ และแต่งตวัให้เธอ เป็นอยำ่งน้ีสิบหำ้ปี” 

ท่ีประชุมส่งเสียงแสดงอำกำรสนเท่ห์ และเวทนำออกมำจนฟังไดช้ดั อินกริดเล่ำต่อไป 
“ทุกคร้ังท่ีเพื่อน ๆ ของศิษยำภิบำลแนะน ำใหพ้ำภรรยำของท่ำน ไปฝำกไวก้บัสถำนสงเครำะห์

ท่ีรับเล้ียงคนป่วยซ่ึงไม่มีทำงรักษำใหห้ำยได ้ ท่ำนปฏิเสธทุกคร้ัง ท่ำนกล่ำววำ่ เธอเป็นภรรยำของผม 
และเป็นแม่ของลูกของผมเจ็ดคน ผมจะทิ้งเธอใหอ้ยูใ่นสถำนสงเครำะห์ไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำด” 

“ก่อนหนำ้ท่ีเธอจะส้ินชีวิตเพียงเล็กนอ้ย ดิฉนัไปเยีย่มเธอ วนันั้น เธอสำมำรถพดูไดเ้ล็กนอ้ย น่ี
เป็นส่ิงท่ีเธอบอกดิฉนั อินกริด เม่ือไรก็ตำมท่ีเธอและวอลเตอร์สอนเก่ียวกบัชีวติสมรสขอใหเ้ธอบอก
ผูฟั้งดว้ยวำ่ สำมีของฉนัรักฉนัวนัน้ีแบบเดียวกบัท่ีเขำไดรั้กฉนั ในวนัท่ีฉนัเป็นเจำ้สำวของเขำ” 

ท่ีประชุมรู้สึกซำบซ้ึงในประโยคสุดทำ้ยนั้นมำก อินกริดและเอสเตอร์นัง่ลงท่ีเกำ้อ้ีแถวหนำ้ 
ขำ้พเจำ้พดูต่อไป “น่ีเป็นควำมรักท่ีสะทอ้นถึงควำมรักของพระเยซูคริสตต่์อคริสตจกัรของพระองค ์
เหมือนกบักำรส่องดูท่ีกระจก เม่ือเรำมองดูควำมรักของพระคริสต ์ เรำพบภำพท่ีพระเจำ้ทรงมีพระ
ประสงคจ์ะเห็นกำรอยูด่ว้ยกนัของสำมีและภรรยำ และเม่ือสำมีภรรยำอยูด่ว้ยกนัตำมพระทยัของพระเจำ้ 
ชีวติสมรสของเขำก็เป็นกระจกเงำ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมรักของพระคริสต์” 

“มำร์ติน ลูเธอร์ กล่ำววำ่ “ชีวติสมรสของคริสเตียนโนม้นำ้วใหเ้รำเช่ือควำมรักของพระคริสต์” 
อำเมน” 

ขำ้พเจำ้ลงไปนัง่ขำ้ง ๆ ภรรยำของขำ้พเจำ้ ดำนิเอลน ำกำรประชุมนมสักำรต่อไป จนกระทัง่
เพลงปิดประชุมและอธิษฐำนขอพร 

เรำจบัมือกล่ำวอ ำลำกบัพี่นอ้งคริสเตียน ระหวำ่งท่ีเดินออกจำกโบสถ ์ เพรำะตอ้งรีบเร่งไปยงั
สนำมบิน 

มอริซเสนอตวัจะพำเรำไปท่ีสนำมบิน แต่ดำนิเอลยนืยนัวำ่ เรำจะตอ้งไปกบัเอสเตอร์และเขำ 
เรำจึงตดัสินใจใหทิ้โมธี มีเรียมและแฟ็ทม่ำไปกบัรถของมอริซ ขำ้พเจำ้รู้สึกท่ึงเม่ือเห็นบุตรชำยอำยสุำม
ขวบของดำนิเอล อยำกจะนัง่ไปกบัแฟ็ทม่ำดว้ย เขำทั้งสองไดก้ลำยเป็นเพื่อนท่ีแยกกนัไม่ออกเสียแลว้ 
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เม่ือขำ้พเจำ้และอินกริดเขำ้ไปนัง่ตอนหลงัของรถเรียบร้อยแลว้ แฟ็ทม่ำมำเคำะท่ีประตูรถ แลว้
ยืน่จดหมำยหนำเตอะฉบบัหน่ึงในซองท่ีปิดมิดชิดใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ 

“กรุณำอ่ำนก่อนท่ีเรำจะจำกกนันะค่ะ” เธอพดู แลว้เดินกลบัไปท่ีรถของมอริซ 
จดหมำยนั้นจ่ำหนำ้ซองถึงเรำสองคน ขำ้พเจำ้จึงยืน่ใหอิ้นกริดอ่ำนก่อน 
“เสียดำยเหลือเกิน ท่ีอำจำรยไ์ม่สำมำรถอยูก่บัเรำไดน้ำนกวำ่น้ี” ดำนิเอลพดู ขณะท่ีสตำร์ทรถ 
“ผมรู้สึกเสียดำยเหมือนกนั อำจำรยด์ำนิเอล” ขำ้พเจำ้ตอบ “แต่เรำตอ้งสอนอีกสิบวนัติดต่อกนั

ทั้งเชำ้และเยน็เร่ิมตน้ตั้งแต่บ่ำยวนัน้ี และเรำมำท่ีน่ีก่อนเวลำท่ีก ำหนดไวไ้ม่ไดด้ว้ยเพรำะเห็นแก่ลูก ๆ 
ของเรำ กำรท่ีเรำตอ้งใหลู้กของเรำเองล ำบำก ทั้ง ๆ ท่ีงำนของเรำเป็นกำรสอนเก่ียวกบัชีวติในครอบครัว
โดยตรง จึงเป็นส่ิงท่ีเขำ้ใจไดย้ำก” 

“เรำเขำ้ใจค่ะ” เอสเตอร์พดู “กรุณำขอบใจลูก ๆ ของอำจำรยแ์ทนเรำน่ะค่ะ ท่ียอมใหท้่ำนทั้ง
สองมำได”้ 

“ครับ เรำจะบอกพวกเขำ” ขำ้พเจำ้ตอบ ขำ้พเจำ้สังเกตเห็นวำ่ อินกริดไม่ไดร่้วมสนทนำดว้ย 
ใบหนำ้ของเธอแสดงถึงควำมประทบัใจอยำ่งสุดซ้ึง ต่อจดหมำยท่ีก ำลงัอ่ำนอยูโ่ดยไม่พดูอะไร เธอยืน่
แผน่แรกใหข้ำ้พเจำ้ จำกนั้น เรำก็ไม่ไดคุ้ยกนัอีก จนกระทัง่ถึงสนำมบิน แฟ็ทม่ำเปิดเผยชีวติทุกซอกทุก
มุมในอดีตของเธอใหเ้รำเห็นจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 

เธอเร่ิมตน้ดงัน้ี “ในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำน้ี ดิฉนัเห็นชีวิตของดิฉนัตำมสำยพระเนตรของพระเจำ้
เป็นคร้ังแรก บดัน้ีดิฉนัเห็นแลว้วำ่ ทุกอยำ่งท่ีดิฉนัไดก้ระท ำมำ ลว้นแต่ผดิพลำดอยำ่งส้ินเชิง ดิฉนัลืม
พระเจำ้ เดินตำมทำงของดิฉนัเอง ส่ิงส ำคญัท่ีสุดในชีวติของดิฉนั คือตวัดิฉนัเอง แทนท่ีจะเป็นของพระ
เจำ้ ชีวติของดิฉนัจึงตอ้งเหลวแหลก” 

แลว้เธอเล่ำรำยละเอียดทุกอยำ่งใหฟั้ง ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีขำ้พเจำ้นึกไว ้ เธอใฝ่หำท่ีพกัพิงตลอดมำ
แต่หำไม่พบ 

เม่ือบิดำของเธอไม่อนุญำตใหเ้ธอแต่งงำนกบัผูช้ำยคนแรกท่ีสู่ขอเธอ เธอก็หนีตำมชำยผูน้ั้นไป
อยูใ่นท่ีไกลจำกหมู่บำ้นของเธอ บิดำของเธอพยำยำมชกัชวนใหเ้ธอกลบัไปอยูบ่ำ้น เธอปฏิเสธอยำ่งด้ือ
ดำ้น ควำมสัมพนัธ์ทำงดำ้นกฏหมำยระหวำ่งเธอกบัชำยคนนั้นไม่สู้จะชดัเจนนกั เธอเขียนวำ่ “ดิฉนั
สมรสกบัเขำเอง โดยปรำศจำกพระเจำ้” 

เม่ือไดอ้ยูก่บัเขำสองสำมเดือน เธอพบวำ่ เขำมีบุตรคนหน่ึงกบัสตรีอีกคนหน่ึงแลว้ ในระหวำ่ง
นั้นเธอก ำลงัมีทอ้ง จึงไม่กลำ้จะจำกเขำไป แลว้เธอบรรยำยต่อไปถึงควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวแสนสำหสัใน
ชีวติสมรสตอนนั้น โดยไม่ปิดบงัแมแ้ต่นอ้ย “ดิฉนัเร่ิมเขำ้หำยำเสพติด เหลำ้ หมอผ ีและหมอดู” 
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ในท่ีสุด เธอทิ้งผูช้ำยคนนั้นพร้อมดว้ยบุตรชำยของเธอ เธอเร่ร่อนพเนจรจำกหมู่บำ้นหน่ึงไปยงั
อีกหมู่บำ้นหน่ึง และจำกเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง เพื่อหำท่ีพกัพิง จนกระทัง่มำถึงเมืองน้ี เธออยูก่บั
ผูช้ำยหลำยคน จนจ ำพวกเขำไม่ไดท้ั้งหมดก่อนท่ีจอห์นรับเธอมำอยูด่ว้ย 

ในตอนทำ้ย เธอกล่ำววำ่ “ดิฉนัไม่กล่ำวโทษผูช้ำยเหล่ำน้ีหรอกค่ะ ควำมผดิทุกอยำ่งอยูท่ี่ดิฉนั
เอง ดิฉนัจงใจท ำผดิต่อพระบญัญติัของพระเจำ้ทุกประกำร ดิฉนัฆ่ำลูกของตวัเอง และอยำกจะฆ่ำตวัตำย 
ดิฉนัรู้วำ่ ดิฉนัสมควรจะไดรั้บโทษทณัฑจ์ำกพระเจำ้ แต่ดิฉนัขออภยัโทษจำกพระองค ์ ดิฉนัไม่สำมำรถ
ด้ินใหห้ลุดจำกบ่วงแร้วของมำรดว้ยก ำลงัของดิฉนัเองได ้ แต่ดิฉนัเช่ือวำ่พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อ
ดิฉนัดว้ย เพื่อดิฉนัจะสำมำรถอยูเ่พื่อพระองค ์ ดิฉนัอยำกเร่ิมตน้ชีวติใหม่ กรุณำช่วยกำงเตน็ทใ์ห้ดิฉนั
ดว้ยเถิดค่ะ” 

เม่ืออ่ำนจดหมำยของแฟ็ทม่ำจบ เรำมำถึงสนำมบินพอดี มอริซมำถึงท่ีนัน่ก่อนพวกเรำ มีเรียม
เขำ้ไปขำ้งในประจ ำหนำ้ท่ีของเธอแลว้ แฟ็ทม่ำยนือยูร่ะหวำ่งมอริซกบัทิโมธี เม่ือเธอเห็นเรำ เธอหลบ
หนำ้ดว้ยควำมขวยเขิน 

ดำนิเอล จอดรถใกลก้บัรถของมอริซ อินกริดลงจำกรถ ตรงร่ีเขำ้กอดแฟ็ทม่ำดว้ยควำมรัก 
แฟ็ทม่ำ บงัคบัใจไม่ได ้เธอฟุบหนำ้ลงท่ีบ่ำของอินกริด ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนไม่หยดุ 

“เรำยงัมีเวลำเหลืออีกเท่ำไรครับ” ขำ้พเจำ้ถำมดำนิเอล 
“ตอนน้ีสิบเอ็ดนำฬิกำ อีกประมำณคร่ึงชัว่โมง เขำก็จะเรียกผูโ้ดยสำรเท่ียวบินของอำจำรย”์ 
“ขอบคุณครับ ขอให้เรำร่วมทีมท ำงำนอีกคร้ังนะครับ อำจำรยด์ำนิเอล น่ีเป็นตัว๋ของเรำ คุณมอ

ริซกบัคุณทิโมธีช่วยจดักำรกระเป๋ำเดินทำงของเรำไดไ้หมครับ ส่วนคุณและเอสเตอร์ช่วยถือประเป๋ำถือ
ของเรำ และน ำไปใหเ้รำท่ีประตูขำออก” 

เม่ือคนอ่ืน ๆ ช่วยเอำกระเป๋ำเดินทำงของเรำไปท่ีเคำเตอร์ อินกริดและขำ้พเจำ้พำแฟ็ทม่ำไปยงั
หอ้งรับแขก ในห้องนั้นเตม็ไปดว้ยผูค้น และหนวกหูมำก เรำพบเกำ้อ้ีวำ่งสำมตวัพอดี 

“อำจำรยต์กตะลึงไหมค่ะ” แฟ็ทม่ำถำม 
“เปล่ำหรอก ผมดีใจ” 
“ดีใจหรือค่ะ” 
“ครับ เพรำะมีควำมปีติยนิดีอยำ่งเหลือลน้ ในเมืองสวรรค ์ เน่ืองจำกคนบำปคนหน่ึงไดก้ลบัใจ

ใหม”่ 
แฟ็ทม่ำรู้สึกโล่งใจ เม่ือรู้วำ่ เรำไม่กล่ำวโทษเธอ “อำจำรยคิ์ดวำ่ ดิฉนัจะไดรั้บกำรอภยัไหมคะ” 

เธอถำม 
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“ไดค้รับ” ขำ้พเจำ้ตอบ “แต่ประกำรแรก เธอตอ้งเขำ้ใจวำ่ เธอไม่ไดเ้ขียนจดหมำยถึงเรำ แต่ถึง
พระเจำ้ต่ำงหำก เรำเป็นเพียงพยำนของเธอเท่ำนั้น” 

“ค่ะ ดิฉนัเขำ้ใจ” 
“เธอเตม็ใจจะรับค ำให้อภยัโทษจำกเรำ เยีย่งรับค ำอภยัโทษจำกพระเจำ้ไหมครับ” 
“เตม็ใจค่ะ” 
“ถำ้อยำ่งนั้น โปรดอ่ำนจดหมำยตอนสุดทำ้ยของเธออีกคร้ังหน่ึง” ขำ้พเจำ้ยืน่จดหมำยใหเ้ธอ 

เธอคล่ีออกวำงบนตกั 
“ดิฉนัอยำกจะเร่ิมวรรคหน่ึงก่อนตอนสุดทำ้ย” เธอพดูเธออ่ำนออกเสียงพอไดย้นิ ย  ้ำทุกตวัอยำ่ง

ชดัเจน 
“...ดิฉนัจงใจท ำผิดต่อพระบญัญติัทุกประกำรของพระเจำ้ ดิฉนัไม่เช่ือฟังคุณพอ่คุณแม่และ

หลอกลวงท่ำน ดิฉนัเป็นหญิงล่วงประเวณี และเป็นฆำตกร ดิฉนัฆ่ำลูกของตวัเอง......” 
เสียงของเธอตีบตนั เธอสะอ้ืน และสั่นไปทั้งร่ำง “อำจำรยเ์ขำ้ใจไหมวำ่ ดิฉนัไดท้  ำลำยชีวติ” 

เธอร้อง “กำรท ำแทง้เป็นฆำตกรรม ไม่วำ่คนอ่ืนจะพดูอยำ่งไร ดิฉนัจะแกต้วัไดอ้ยำ่งไรอีก” 
อินกริดโอบไหล่แฟ็ทม่ำดว้ยมือซำ้ยของเธอ แลว้พูดวำ่ “แฟ็ทม่ำ มีบำงอยำ่งในชีวติของเรำซ่ึง

เรำไม่มีหนทำงท่ีจะแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดอี้ก นอกจำกวำงไวภ้ำยใตก้ำงเขนของพระคริสต”์ 
เม่ือแฟ็ทม่ำสงบใจลง เธออ่ำนต่อไปอีก “ดิฉนั...อยำกจะฆ่ำตวัตำย ดิฉนัรู้วำ่ ดิฉนัสมควรจะ

ไดรั้บโทษทณัฑ์จำกพระเจำ้ แต่ดิฉนัขอกำรอภยัจำกพระองค ์ ดิฉนัไม่สำมำรถด้ินใหห้ลุดจำกบ่วงแร้ว
ของมำร ดว้ยก ำลงัของดิฉนัเองได ้ แต่ดิฉนัเช่ือวำ่ พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อดิฉนัดว้ย เพื่อดิฉนัจะ
สำมำรถอยูเ่พื่อพระองค ์ดิฉนัอยำกเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ กรุณำช่วยกำงเตน๊ทใ์หดิ้ฉนัดว้ยเถิดค่ะ” 

แฟ็ทม่ำพบัจดหมำย ใส่ไวใ้นซอง วำงลงบนตกั เอำฝ่ำมือท่ีประสำนกนัทบัไว ้ แลว้ปิดตำ กม้
ศีรษะเล็กนอ้ย 

ขำ้พเจำ้รู้วำ่ เธอก ำลงัอธิษฐำน 
เรำอยูใ่นสภำวะท่ีค่อนขำ้งแปลก ท่ำมกลำงชุมชนท่ีเดินพลุกพล่ำนไปมำ บำงคนจอ้งดูเรำอยำ่ง

ไม่เขำ้ใจ เคร่ืองกระจำยเสียงประกำศเก่ียวกบัเคร่ืองบิน ท่ีเขำ้และออกตลอดเวลำ แต่เรำลืมทุกอยำ่งท่ีอยู่
รอบดำ้น เรำรู้สึกวำ่ เรำก ำลงัอยูจ่  ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ พระองคมิ์ไดป้ระทบัอยูท่ี่โบสถเ์ท่ำนั้น แต่อยู่
ท่ีสนำมบินดว้ย 

ขำ้พเจำ้วำงมือซำ้ยบนมือท่ีประสำนกนัของแฟ็ทม่ำ อินกริดวำงมือของเธอขำ้งบน ส่วนแขน
ซำ้ยของเธอยงัคงโอบบ่ำแฟ็ทม่ำไว ้
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ขำ้พเจำ้พดู “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ขำ้พระองคข์อบพระคุณพระองค ์ ท่ีไดท้รงอภยัโทษใหแ้ก่ขำ้
พระองคแ์ลว้ โดยเหตุน้ี ขำ้พระองคจึ์งสำมำรถมอบส่ิงท่ีไดรั้บใหแ้ก่คนอ่ืนต่อไป” 

แลว้ขำ้พเจำ้วำงมือขวำบนศีรษะของแฟ็ทม่ำ และพดูวำ่ 
“พระเจำ้ตรัสดงัน้ี แฟ็ทม่ำ อยำ่กลวัเลย แฟ็ทม่ำ เพรำะเรำไดไ้ถ่เจำ้แลว้ แฟ็ทม่ำ เรำไดเ้รียกเจำ้

ตำมช่ือ แฟ็ทม่ำ เจำ้เป็นของเรำ แฟ็ทม่ำ ถึงบำปของเจำ้เหมือนสีแดงเขม้ ก็จะขำวอยำ่งหิมะ ถึงมนัจะ
แดงอยำ่งผำ้แดง ก็จะกลำยเป็นเหมือนอยำ่งขนแกะ จงช่ืนใจเถิด แฟ็ทม่ำ บำปของเจำ้ไดรั้บกำรอภยัแลว้ 
จงไปเถิด และอยำ่ท ำผดิอีก ทุกคนท่ีท ำบำป ก็เป็นทำสของบำป ถำ้พระบุตรทรงกระท ำใหท้่ำนเป็นไท 
ท่ำนก็เป็นไทจริง ๆ” (จำก อิสยำห์ 43:1, 1:18, มทัธิว 9:2, ยอห์น 8:11, 34, 36) 

อินกริดเพิ่มเติม “ดิฉนัขอมอบ เยเรมีย ์ 3:14 ใหแ้ก่เธอเป็นส่วนตวัโดยเฉพำะ แฟ็ทม่ำ พระเจำ้
ตรัสวำ่ “เด็กนอ้ยท่ีไร้ควำมเช่ือเอ๋ย จงกลบัมำเถิด เรำไดส้มรสกบัเจำ้แลว้” 

แฟ็ทม่ำนัง่หลบัตำโดยไม่เขยื้อนกำย ร่ำงของเธอสั่นเล็กนอ้ย แลว้เธอพดูข้ึน 
“บดัน้ี ดิฉนัอยูใ่นพลบัพลำของพระเจำ้แลว้ มิใช่หรือค่ะ” 
“ใช่แลว้ น่ีแหละ คือท่ีพกัพิงของเธอ เหมือนดงัท่ีอินกริดกล่ำววำ่ พระเจำ้ไดส้มรสกบัเธอแลว้” 
“ดิฉนัจะไปเอำขำ้วของออกจำกบำ้นของจอห์นคืนน้ี” เธอพดู 
“พำคุณเอสเตอร์ไปดว้ยนะครับ” 
“ค่ะ แลว้ดิฉนัจะพกัอยูก่บัคุณเอสเตอร์อีกสองสำมอำทิตย ์ เธอบอกดิฉนัเก่ียวกบัท่ีพกัซ่ึง

อำจำรยไ์ดคุ้ยกบัเธอ และอำจำรยด์ำนิเอลบอกวำ่ จะพยำยำมหำท่ีพกัพิงสักแห่งหน่ึงใหดิ้ฉนั” 
เสียงเรียกผูโ้ดยสำรเท่ียวบินของขำ้พเจำ้ดงัข้ึน 
“อีกเพียงสองส่ิงเท่ำนั้นท่ีเธอตอ้งจ ำไว ้ แฟ็ทม่ำ” ขำ้พเจำ้พดู “ส่ิงแรก บดัน้ีเธอเป็นอิสระแลว้ 

เป็นอิสระอยำ่งสมบูรณ์ พระเจำ้ทรงลบอดีตของเธอออกจำกควำมทรงจ ำของพระองค ์ หำกเธอยงัเป็น
ทุกขใ์จ ต่อควำมบำปของเธอ ท่ีไดรั้บกำรอภยัแลว้ ก็เท่ำกบัวำ่ เธอไดท้  ำบำปใหม่” 

“ดิฉนัเขำ้ใจค่ะ” 
“ส่ิงท่ีสอง พระคุณของพระเจำ้เป็นดุจแสงท่ีส่องเขำ้มำในหอ้งมืด แลว้เจิดจำ้ข้ึนเร่ือย ๆ อยำ่งไม่

มีท่ีส้ินสุด ในวนัต่อไปขำ้งหนำ้ เธอจะพบจุดด่ำงพร้อยอ่ืน ๆ ในชีวติของเธอ ซ่ึงเธอมองไม่เห็นในวนัน้ี 
จงอยำ่ทอ้ใจ เพรำะนัน่หมำยควำมวำ่เธอก ำลงัด ำเนินอยูใ่นแสงสวำ่งของพระเจำ้แลว้ จึงมองเห็นจุดด่ำง
ไดเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน” 

“ขอบพระคุณค่ะ” 
ดำนิเอลวิง่เขำ้มำหำเรำ “อำจำรยต์อ้งไปเด๋ียวน้ีละครับ น่ีเป็นตัว๋เคร่ืองบิน ผูโ้ดยสำรก ำลงัข้ึน

เคร่ืองบินแลว้ อำจำรยย์งัไม่ไดผ้ำ่นด่ำนตรวจหนงัสือเดินทำงเลย” 



112 

“แต่เขำเพิ่งเรียกตวัผูโ้ดยสำรน่ีครับ” 
“นัน่เป็นเสียงเรียกคร้ังท่ีสองแลว้ครับ” 
เรำรีบลุกข้ึน แลว้เดินตำมดำนิเอลไปโดยเร็วท่ีสุด ขณะท่ีขำ้พเจำ้ยืน่หน่ึงสือเดินทำงของเรำให้

เจำ้หนำ้ท่ีประทบัตรำอินกริดคุยกบัแฟ็ทม่ำต่อไป 
“รู้สึกเป็นอยำ่งไรบำ้ง แฟ็ทม่ำ” อินกริดถำม 
เธอคิดอยูอึ่ดใจหน่ึง แลว้พดู “รู้สึกแปลกค่ะ ดิฉนัยงัอยูค่นเดียว แต่ไม่รู้สึกวำ้เหวใ่จอีกต่อไป” 
“เธอไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีแทจ้ริงจำกพระเจำ้แลว้ ดิฉนัเช่ือวำ่พระเจำ้ทรงสำมำรถช่วยใหค้นท่ี

อยำกสมรส อยูอ่ยำ่งโดดเด่ียวได ้พระองคท์รงตอ้งกำรให้เธอพิสูจน์ดว้ยตวัเธอเอง” 
ขำ้พเจำ้ยืน่หนงัสือเดินทำงใหอิ้นกริด แลว้เรำรีบสำวเทำ้ไปยงัประตูขำออกซ่ึงมีเรียมยนืตรวจ

อยู ่เอสเตอร์ และดำนิเอล ยืน่กระเป๋ำใหแ้ก่เรำ แลว้พวกเขำก็กอดเรำเป็นกำรอ ำลำ 
“พระเจำ้ไดท้รงใชท้่ำนทั้งสองมำกนะครับ” ดำนิเอลพดู 
“ขอบคุณครับ ใชเ้รำทั้ง ๆ ท่ีเรำยงัอ่อนแอ” ขำ้พเจำ้ตอบ 
เม่ือขำ้พเจำ้หนัมำกล่ำวค ำอ ำลำกบัมอริซ ขำ้พเจำ้จ  ำไดว้ำ่ เขำยงัมีค ำถำมอีกขอ้หน่ึงท่ีจะถำม

ขำ้พเจำ้ 
“กรุณำเขียนค ำถำมของคุณใหผ้มนะครับ” ขำ้พเจำ้พดู 
“ผมเขียนเรียบร้อยแลว้ครับ” เขำตอบ แลว้สอดซองจดหมำยซองหน่ึงในกระเป๋ำเส้ือของ

ขำ้พเจำ้ 
เรำผำ่นประตูขำออก ทิ้งคนอ่ืน ๆ ไวเ้บ้ืองหลงั มีเรียมเพียงคนเดียวท่ีสำมำรถไปส่งเรำจนถึง

เคร่ืองบิน 
เธอพดูกบัเรำตรงไปมำตำมเคย “อำจำรยจ์  ำไดไ้หมคะ ในจดหมำยฉบบัแรกท่ีดิฉนัเขียนถึง

อำจำรย ์ ดิฉนับอกวำ่ ดิฉนัรู้สึกหวัน่วติก เพรำะควำมรู้สึกของดิฉนัท่ีมีต่อทิโมธียงัไม่แน่วแน่ ท่ีจะให้
ดิฉนัตดัสินใจแต่งงำนกบัเขำได ้ และท่ำนแนะน ำวำ่ ดิฉนัควรเช่ือควำมรู้สึกของดิฉนัเอง เพรำะสตรี
มกัจะรู้สึกเร็วกวำ่ผูช้ำย แต่ส่ิงท่ีดิฉนัสงสัยในตอนน้ีก็คือ เม่ือทุกอยำ่งอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมแลว้ สตรีจะ
เป็นฝ่ำยรู้สึกก่อนฝ่ำยผูช้ำยไหมคะ” 

“คุณคิดวำ่อยำ่งไรละครับ มีเรียม” 
เธอไม่ตอบทนัที เม่ือเรำเดินข้ึนไปคร่ึงทำง เธอตะโกนวำ่ 
“สตรีตอ้งรู้สึกไดก่้อน” 
ขำ้พเจำ้โบกมือใหเ้ธอ แสดงอำกำรเห็นดว้ย เรำเป็นคนสุดทำ้ยท่ีเดินเขำ้เคร่ืองบิน พนกังำนปิด

ประตูเคร่ืองบินทนัทีในไม่ก่ีนำทีต่อมำเคร่ืองบินก็เคล่ือนสู่ลำนวิง่ 
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อินกริดวำงมือเธอบนมือของขำ้พเจำ้ 
“ดิฉนัรู้สึกเสียใจและอบัอำยต่อเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในเชำ้วนัน้ี” เธอพดู “บำงคร้ังดิฉนัรู้สึกวำ่

ตำมพี่ไม่ทนั พี่เขำ้ใจไหมค่ะ” 
“แต่ก็เป็นวธีิท่ีดีวธีิหน่ึง ท่ีจะช่วยใหเ้รำถ่อมตวัเสมอ” ขำ้พเจำ้ตอบ “พี่คิดวำ่ พระเจำ้ทรง

อนุญำตใหเ้รำผำ่นอุปสรรคเหล่ำนั้น เพื่อเรำจะสำมำรถเขำ้ใจปัญหำของคนอ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน” 
ขณะนั้น เคร่ืองบินก ำลงัวิง่เต็มท่ี พร้อมท่ีจะทะยำนข้ึนสู่อำกำศ อึดใจต่อมำ ลำนวิง่คอนกรีตก็

หำยลบัไป พื้นดินเบ้ืองล่ำงห่ำงจำกเรำไปเร่ือย ๆ เรำก ำลงัพุง่ข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำท่ีเวิง้วำ้งเบ้ืองหนำ้ 
“ท ำไมไม่เปิดจดหมำยของมอริซละคะ” อินกริดถำม 
“เธอคิดวำ่เป็นจดหมำยอะไร จดหมำยสำรภำพอีกฉบบัหน่ึงไหม” 
“ดิฉนัคิดวำ่เป็นจดหมำยแบบอ่ืนมำกกวำ่” 
“ท ำไมเธอคิดอยำ่งนั้น ตำมประสำจิตสังหรณ์ของผูห้ญิงใช่ไหม” 
“ค่ะ” 
“บอกอีกหน่อยซิ ก่อนพี่จะเปิด” 
“พี่ไม่ไดส้ังเกตหรือค่ะ วำ่มอริซมีควำมสุขเพียงใด เม่ือเรำตดัสินใจใหแ้ฟ็ทม่ำไปสนำมบินกบั

เขำ” 
“เธอหมำยควำมวำ่...” 
“เปิดอ่ำนดูเอำเองซิคะ” 
ขำ้พเจำ้ไม่ไดคิ้ดเช่นนั้นแมแ้ต่นอ้ย เม่ือเปิดจดหมำยออก ขำ้พเจำ้อ่ำน 
“พระเจำ้ทรงเป็นผูจ้ดัเน้ือคู่ใหด้ว้ยหรือครับ เม่ือผมอธิษฐำนในรถบนสะพำน ขณะท่ีอำจำรยคุ์ย

กบัแฟ็ทม่ำ ผมไดย้นิเสียงชดัเจนพูดกบัผมวำ่ สตรีคนน้ีท่ีอำจำรยว์อลเตอร์ก ำลงัคุยดว้ยนั้นเป็นภรรยำ
ของเจำ้ รู้สึกวำ่เป็นควำมคิดท่ีวปิริตมำกผมไม่เคยเห็นเธอมำก่อน ไม่รู้จกัเธอแมแ้ต่นอ้ย ไม่รู้วำ่หนำ้ตำ
ของเธอเป็นอยำ่งไร เพียงแต่เห็นร่ำงของเธอในท่ีสลวั ๆ แห่งควำมมืด เสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจำ้ใช่
ไหมครับ กรุณำให้ค  ำตอบวำ่ ใช่หรือไม่ใช่ โดยทำงโทรเลข เม่ืออำจำรยไ์ปถึงปลำยทำงแลว้” 

“จิตสังหรณ์ของผูห้ญิงน่ีร้ำยจริงนะ” ขำ้พเจำ้หยอกภรรยำ 
“รู้ไม่ยำกหรอก” เธอพดู 
“น่ำสงสำรจริง ๆ เจำ้มอริซ” ขำ้พเจำ้พึมพ ำ “เขำหมำยมัน่ป้ันมือจะแต่งงำนกบัหญิงสำว

พรหมจำรีใหไ้ด ้แต่ตอ้งมำลงเอยท่ีแฟ็ทม่ำ” 
อินกริดคำ้นวำ่ “แต่เธอเป็นหญิงสำวพรหมจำรีนะค่ะวอลเตอร์ เธอไดรั้บกำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิ

เยีย่งเจำ้สำวของพระคริสตแ์ลว้ ไม่มีต ำหนิ ร้ิวรอย และด่ำงพร้อย มลทินใด ๆ” 
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ใช่แลว้ อินกริดพดูถูก 
ขำ้พเจำ้เรียกพนกังำนสำวในเคร่ืองบิน ถำมเธอวำ่เจำ้หนำ้ท่ีบงัคบัเคร่ืองบิน ยงัคงติดต่อกบั

สนำมบินโดยทำงวทิยหุรือไม่ 
“ยงัติดต่ออยูค่่ะ” เธอตอบ “แต่ติดต่อเร่ืองส่วนตวัไม่ไดค้่ะ” 
“ผมมีเร่ืองส ำคญัมำก ท่ีจะบอกใหพ้นกังำนคนหน่ึงของสำยกำรบินน้ีรู้” 
เธอสัญญำวำ่จะพยำยำมดู ขำ้พเจำ้ใหช่ื้อมีเรียมแก่เธอแลว้พดูวำ่ “น่ีเป็นขอ้ควำมท่ีจะบอกเพียงส่ี

ค ำเท่ำนั้น บอกมอริซวำ่ ใช่” 
เรำนัง่เงียบ ๆ ดว้ยกนั แลว้อินกริดหนัมำมองขำ้พเจำ้ 
“เธอก ำลงัคิดอะไร” ขำ้พเจำ้ถำม 
“ดิฉนัดีใจท่ีดิฉนัไดแ้ต่งงำนกบัพี่” เธอพดูพร้อมกบัยิม้ 
“พี่ก็ดีใจเช่นเดียวกนั” 
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บ่วงสมรส 
ปัญหำเพศสัมพนัธ์และชีวติสมรส เป็นปัญหำใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ ทุกภูมิภำคของโลก 

เป็นปัญหำท่ีสร้ำงควำมหนกัใจแก่ พอ่แม่ ผูป้กครอง และกุลบุตรกุลธิดำ เป็นอยำ่งยิง่ ทำงกองคริสเตียน
บรรณศำสตร์ตระหนกัถึงปัญหำน้ีอยูเ่สมอและไดผ้ลิตหนงัสือเก่ียวกบัเพศ สัมพนัธ์และชีวติสมรส
มำแลว้หลำยเล่ม เพื่อช้ีแนวทำงในกำรติดต่อสัมพนัธ์กบัเพศตรงกนัขำ้มและด ำเนินชีวิตสมรสท่ีถูกตอ้ง 
โดยปฏิบติัตำมค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์และพึ่งพิงพลำนุภำพแห่งองคพ์ระเยซูคริสตบ์ดัน้ี เรำ
ใคร่เสนอผลงำนเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์และชีวติสมรสอีกเล่มหน่ึง คือ “บ่วงสมรส” 

ท่ำนท่ีเคยช่ืนชอบเร่ือง “ผมรักหญิงคนหน่ึง” และ “ดิฉนัรักชำยหนุ่มคนหน่ึง” อนัเป็นผลงำน
ของดร. วอลเ์ตอร์ โทรบิช มำแลว้ เหตุไฉนท่ำนจะละเลย เร่ือง “บ่วงสมรส” อนัเป็นผลงำนช้ินเยีย่มอีก
ช้ินหน่ึงของเขำเสียล่ะ 

ติดต่อสั่งซ้ือไดท่ี้ 
 
  กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
        28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
          กรุงเทพมหำนคร 4 


