คิดทุกคำทีพ่ ูดแต่ อย่ ำพูดทุกคำทีค่ ดิ
สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
จำกพระคำของพระเจ้ ำ ผู้วนิ ิจฉัย 11: 30-39
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...และเยฟธาน์บนต่อพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว
ผูใ้ ดที่ออกมาจากประตูเรื อนของข้าพระองค์ เพื่อต้อนรับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์มีชยั กลับมาจาก
คนอัมโมนนั้น ผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นของพระเจ้า และข้าพระองค์จะถวายผูน้ ้ นั เป็ นเครื่ องเผาบูชา” 32แล้ว
เยฟธาห์จึงยกข้ามไปสู ้รบกับคนอัมโมน และพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน 33และท่านได้
ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ ๆ เมืองมินนิทรวมยีส่ ิ บหัวเมื องและไกลไปจนถึงอาเบลครามิม
ผูค้ นล้มตายมาก คนอัมโมนจึงหมดอานาจอยูใ่ ต้คนอิสราเอล 34แล้วเยฟธาห์ก็กลับมาบ้านที่มิสปาห์ ดู
เถิดบุตรี ของท่านถือฉาบเต้นโลดออกมาต้อนรับท่าน เธอเป็ นบุตรี คนเดียว นอกจากบุตรี คนนี้ท่านไม่มี
บุตรชายและบุตรหญิงเลย 35และเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้ อผ้าของท่าน กล่าวว่า “โอ ลูกเอ๋ ย ให้
พ่อแย่แล้ว เพราะเจ้าเป็ นเหตุให้พอ่ เดือดร้อนมากยิง่ เพราะพ่อได้อา้ ปากบนต่อพระเจ้าไว้ จะคืนคาก็
ไม่ได้” 36เธอจึงพูดกับพ่อว่า “คุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเจ้าไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทา
กับฉันอย่างนั้นเถิด เพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นคนอัมโมนศัตรู เพื่อคุณพ่อแล้ว” 37และเธอพูดกับบิดา
ของเธอว่า “ขอให้ฉนั อย่างนี้เถิด ขอปล่อยฉันไว้สักสองเดือน ฉันจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขา
ร้องไห้คร่ าครวญถึงความเป็ นพรหมจารี ของฉัน ฉันกับเพื่อน ๆ ของฉัน” 38ท่านจึงตอบว่า “ไปเถิด” และ
ท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้คร่ าครวญถึงความเป็ น
พรหมจารี ของเธอสองเดือน 39อยูม่ าเมื่อครบสองเดือนแล้ว เธอก็กลับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็
กระทากับเธอตามที่ได้บนไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่ กบั ชายใดเลย
ท่านเยฟธาห์ เป็ นผูน้ าของอิสราเอลที่กอบกูค้ นอิสราเอลจะเงื้อมมือของศัตรู ท่านมีชยั ชนะใน
สงครามกับชนเผ่าต่าง ๆ เหตุการณ์ตอนนี้ ท่านมีด่านอีกด่านหนึ่งที่จะต้องเอาชนะคือ คนอัมโมนซึ่ งใน
การที่จะเอาชนะพวกอัมโมน ท่านก็บนกับพระเจ้าเพื่อขอรับชัยชนะ โดยตั้งข้อเสนอ หรื อบนกับ
พระองค์วา่ หากท่านมีชยั ชนะคนอัมโมน พอกลับไปถึงบ้าน ใครก็ตาม ที่เป็ นคนแรกที่ออกมาต้อนรับ
ท่านก็จะต้องถูกถวายเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า ต่อมาท่านก็มีชยั ชนะจริ ง ๆ แล้วก็ยกทัพกลับบ้าน พอ
ไปถึงบ้าน บุคคลแรกที่ออกมาทักทายท่านในเวลานั้น ก็คือบุตรสาวคนเดียวของท่านนัน่ เอง เมื่อ
บุตรสาวมาทักทายที่ที่หน้าบ้านเช่นนั้น ทาให้ท่านต้องยอมมอบบุตรสาวของท่านเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระ
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เจ้า นับเป็ นเรื่ องน่าเศร้าใจมาก เพราะท่านมีบุตรสาวที่รักของครอบครัวเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง นับเป็ น
เรื่ องน่าเห็นใจอย่างมาก แม้จะมีชยั ชนะในการสงคราม แต่กลับมีความพ่ายแพ้ในครอบครัวเพราะต้อง
สู ญเสี ยบุตรของท่านเอง เป็ นความสู ญเสี ยที่ไม่น่าพลาดได้ ไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีประสบการณ์เช่น
ท่านเยฟธาห์เด็ดขาด

เรำเรียนบทเรียนจำกเรื่องนีอ้ ย่ ำงไร
ก. สำคัญทีส่ ุ ดก็คอื พึงระมัดระวังเรื่องกำรพูด ไม่วา่ จะเป็ นคนธรรมดา หรื อ เป็ นผูน้ า การ
พูดจาอะไรออกไป มีผลกระทบด้วยประการทั้งปวงเร็ ว ๆ นี้ ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ก็พบคาที่
เขียนติดข้างฝาร้านว่า “จงคิดทุกคาที่พดู แต่อย่าพูดทุกคาที่คิด” เป็ นความจริ งทีเดียว ท่านเยฟธาห์ไม่ได้
คิดทุกคาที่พดู ทาให้ท่านต้องสู ญเสี ยบุตรสาวคนเดียวที่ท่านรัก ปั ญหามิใช่วา่ พระเจ้าต้องการให้ร้ายกับ
ท่าน แต่เป็ นเพราะท่านให้ร้ายกับตัวท่านและบุตรสาวของท่าน ตลอดจนทุกคนในครอบครัวของท่าน
ด้วย
สุ ภาษิต 13:3 บุคคลที่ระแวงระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปิ ดริ มฝี ปากกว้างก็
มาถึงความพินาศ
คิดอีกที หากท่านจะบนกับพระเจ้า ก็มิใช่เป็ นสิ่ งผิดอะไร เพียงแต่วา่ ก่อนที่จะบนอะไร ขอให้
คิดให้ดีเสี ยก่อนเท่านั้นเอง คิดถึงข้อดีขอ้ เสี ยที่อาจเกิดขึ้น
นักธุ รกิจต้องติดต่อกับลูกค้า บุคคลอื่น ต้องต่อรอง ต้องลัน่ วาจาอะไรออกมา ขอให้ท่านคิดให้
ดีเสี ยก่อนว่าจะพูดอะไร การพูดของท่านทาให้เสี ยผลประโยชน์ หรื อ จะให้ผลร้ายแก่ท่านในอนาคต
หรื อเปล่า
ครู อาจารย์ ผูส้ อนคนอื่น ต้องใช้ปากเป็ นประจา อาจทาให้พดู อะไรผิดพลาดออกมาได้ ผูน้ าที่มี
คนอื่นตามเขา ขอให้ระวัง ผูป้ กครองบิดามารดา บุตร เพื่อน คนรัก คู่สมรส ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการพูดจา
กันให้เข้าด้วยกันทั้งสิ้ นก่อนลัน่ วาจาอะไรต้องคิดดูให้ดีวา่ จะไปให้ร้ายคนข้างเคียงหรื อเปล่า

ข.ชัยชนะทีถ่ ูกต้ อง คือ ต้ องชนะทั้งภำยนอกบ้ ำน ภำยในบ้ ำน
อย่างคิดว่าชนะเพียงภายนอกเพียงพอแล้ว

การพ่ายแพ้ภายในก็ให้ความเจ็บปวดมากมายด้วย

เช่นกัน
ท่านเยฟธาห์มีชยั ชนะในการสงครามกับศัตรู ร้าย เพราะท่านบนกับพระเจ้า เป็ นการพึ่งอาศัย
พระเจ้าที่จะเอาชนะศัตรู ขอบคุณพระเจ้าสาหรับผูน้ าเช่นนี้ ที่ฝากความแพ้ชนะกับพระเจ้า เราต้องการ
ผูน้ าเช่นนี้ แต่ก็ตอ้ งระวังอีกประการหนึ่ง ในที่น้ ีก็คือ ผูค้ นนี้ตอ้ งสู ญเสี ยบุตรสาวสุ ดที่รักของตนเพราะ
การลัน่ วาจาบนกับพระเจ้าอย่างรวดเร็ วไม่คิดหน้าคิดหลัง ในที่น้ ีเป็ นการพ่ายแพ้ภายใน ท่านถึงขนาด
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อุทานออกมา เมื่อบุตรสาวของท่านออกมาจากประตู เพื่อต้อนรับท่านหลังจากมีชยั ชนะ กลับจากการ
สงคราม “ลูกเอ๋ ย ให้พอ่ แย่แล้ว” หมายความว่า ความเสี ยหายเกิดขึ้นกับพ่อแล้ว เป็ นประสบการณ์ที่เจ็บ
แสบมากสาหรับพ่อ ที่มีชยั ชนะการรบ แต่ตอ้ งมาขาดทุนอย่างที่สุดในบ้าน สอนใจผูน้ าทั้งหลายเรื่ อง
ความสมดุลว่าหากจะมีชยั ชนะ ขอให้ท่านชนะทั้งภายนอกและภายในครอบครัว อย่าทาการสาเร็ จ
มากมายภายนอกแต่สูญเสี ยครอบครัวของตนเองในที่สุด
นักธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จในธุ รกิจ
ท่านไม่ตอ้ งการสู ญเสี ยครอบครัวของท่านนะ
นักการเมือง นักการทหาร ข้าราชการ แม้จะทางานข้างนอกขอให้คานึงถึงบุตรของท่าน คู่สมรสของ
ท่าน ครอบครัวที่อยูเ่ บื้องหลังของท่าน อย่าสู ญเสี ยเขาเลย เพราะเมื่อเราเสี ยเขาไปแล้ว เอากลับคืนมา
ไม่ได้อีกแล้ว
ในที่สุดแล้ว ขอให้ท่านตั้งหลักให้ดีในเรื่ อง การที่จะพูดอะไร ขอให้คิดดูให้ดีเสี ยก่อน และการ
ที่จะทาอะไรให้มีชยั ชนะขอให้ท่าน ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยคนรักในครอบครัวไป
พันธกิจ และครอบครัว เป็ นเรื่ องควบคู่กนั ไปเสมอ ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดจะนาหน้า หรื อ อยูข่ า้ ง
หลัง เหมือนการปรบมือ ต้องอาศัยมือสองข้างประสานกัน จึงเกิดเสี ยงดังได้

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย,ปี ที่ 57 ฉบับที่ 312 กันยายน-ตุลาคม 2006,
หน้า 31-33.
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