คำเตือน! ทีเ่ ป็ นพระพร
ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
มีถนนสายหนึ่งแม้จะเปิ ดใช้การได้ไม่นานนัก
แต่สะพานได้หกั ชารุ ดเพราะถูกน้ าป่ าพัดพัง
เสี ยหายจนใช้การไม่ได้ ด้วยความที่คริสตจักรตั้งอยูใ่ กล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด กอปรกับเป็ นคนที่มีใจรัก
และห่วงใยในความปลอดภัยของผูอ้ ื่น ศิษยาภิบาลหนุ่มและผูช้ ่วย ต่างก็ได้ชวนกันออกไปยืนที่ริมขอบ
ทางเพื่อจะเตือนสติคนที่ขบั รถผ่านเส้นทางดังกล่าว ด้วยการถือป้ ายที่มีเครื่ องหมายลูกศรชี้ให้เลี้ยวกลับ
และใต้ภาพนั้นยังมี ถ้อยคาเขียนไว้อีกด้วยว่า
“จงเลีย้ วกลับเถิด เพรำะใกล้ จะถึงจุดจบแล้ ว”
ใคร ๆ ต่างก็ให้ความร่ วมมือด้วยดี แถมยังมีใจขอบคุณนักเทศน์หนุ่มทั้งสองคนเป็ นอย่างดี แต่
ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่ งเป็ นนักเลงขาโจ๋ วยั จ๊าบ ขับซิ่ งมาอย่างเร็ วมาก ๆ นักเทศน์หนุ่มเห็นว่าไม่ได้การ
แน่ ถ้าขืนปล่อยให้ผา่ นไปจะต้องเกิดอันตรายขึ้นแน่ ๆ จึงได้กระโดดขวางทางพร้อมกับชูป้ายโบกไปมา
นักซิ่ งอารมณ์ร้อนได้เบรกอย่างเต็มแรงจนรถจอดสนิท และลดกระจกลงและโผล่หน้าออกมาด้วยสี
หน้าที่โมโหสุ ดขีด พร้อม ๆ กับตวาดด้วยคาที่หยาบคาย (หลายคา) แต่จบั ประเด็นมาเขียนได้ส้ นั ๆ ก็คือ
ว่า “....แกอยากตายมากนักหรื อไง? คนเขามีธุระจะรี บไป อยากจะเทศน์ไปเทศน์ที่อื่น....” พร้อมกับ
เหยียบคันเร่ งออกรถไปอย่างรวดเร็ ว
เวลาผ่านไปเพียงครู่ เดียว สองนักเทศน์หนุ่มก็ได้ยินเสี ยงล้อรถเบียดกับถนน เพราะคนขับขาซิ่ ง
เหยียบเบรกสุ ดแรง เสี ยงดัง เอี๊ยด ๆ.. ๆ... ๆ ตามมาด้วยเสี ยง โครม...ตูม..!! สองนักเทศน์หนุ่มรู ้วา่ “จุด
จบ” ได้มาถึงชายเคราะห์ร้ายนั้นแน่แล้ว ต่างก็มองหน้ากันและกันและคนหนึ่งพูดขึ้นว่า “เราได้เตือน
แล้วเนาะ เขาอยากดื้อและไม่เชื่อฟังเองนี่นา...” คงไม่ตอ้ งมานัง่ ตั้งปุจฉาเพื่อจะถามว่าใครผิด???
พี่นอ้ งทั้งหลาย ในความเป็ นจริ งของชีวติ ในแต่ละวัน หากไม่มีการเตือนสติ ไม่มีการหนุนใจให้
ข้อคิดสะกิดสะเกากันแล้วละก้อ คนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะหลงผิดกันได้ง่าย ๆ ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั แบบ
ตั้งใจและไม่รู้ตวั ดังนั้นในพระคัมภีร์จึงได้เตือนไว้วา่ “ท่านทั้งหลาย จงเตือนสติกนั และกันทุกวัน
ตลอดเวลาที่เรี ยกว่า “วันนี้ ” เพื่อว่าจะไม่มีผใู ้ ดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป”
(ฮีบรู 3:13) นัน่ หมายความว่ากำรเตือนสติกนั และกันเป็ นงำนรับใช้ ที่ท่านต้องใส่ ใจและให้ความสาคัญ
โดยเฉพาะกับคนใกล้ตวั คนในครอบครัว คนที่อยูใ่ นความดูแลของท่าน และพี่นอ้ งในคริ สตจักร
สาหรับคนที่รับคำเตือน ท่านอาจจะไม่ค่อยชอบมากนัก เพราะว่าบางทีคาเตือนสติน้ นั อาจจะฟัง
แล้วไม่ค่อยจะรื่ นหู ดูเหมือนว่าจะเป็ นเรื่ องน่าอาย เป็ นการเสี ยหน้า แต่ในพระคัมภีร์ได้เตือนไว้วา่
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“บาดแผลที่มิตรทาก็สุจริ ต แต่การจุบของศัตรู น้ นั ก็เป็ นการหลอกลวงทั้งมากเกินความจริ ง” (สุ ภาษิต
27:6) ดังนั้น เมื่อท่านถูกเตือนก็จงอย่าเบือนหน้าหนี อย่ามีท่าทีที่ไม่พอใจหรื อโกรธเอามาก ๆ กับคน
ที่มาตักเตือนท่าน เพราะแค่เสี ยหน้ ำก็ยงั ดีกว่าเสี ยชีวติ และขอให้ถือว่าเป็ นการลิดใบเพื่อให้ท่านไป
เกิดผลมากต่อไป
สาหรับคนที่รับหน้าที่ไปเตือนคนอืน่ ขอทาความเข้าใจกันก่อนคือ คาว่า “เตือนสติ” ในราก
ศัพท์ด้ งั เดิมของพระคัมภีร์ ได้ใช้คาว่า “จงพูดหนุนใจกันและกัน” นัน่ หมายความว่า การเตือนสติ มิใช่
พูดตะโกนให้อีกฝ่ ายต้องรู ้สึกอับอายขายหน้า ไม่ใช่ฝากคาเตือนผ่านคนอื่น ๆ ไปจนเรื่ องบานปลายรู ้กนั
ไปทั้งบาง คนที่ถูกเตือนต้องกลายเป็ นคนที่ไม่เข้าท่าและไม่ได้เรื่ องในสายตาคนอื่น ๆ ไปแต่การ
เตือนสติเป็ นการใช้ถอ้ ยคาที่เหมาะสม เป็ นถ้อยคาที่ฟังแล้วเป็ นการชูใจ ถ้าทาได้จะเป็ นดังที่พระคัมภีร์
ได้กล่าวว่า “ถ้อยคาที่พดู เหมาะ ๆ จะเป็ นเหมือนลูกท้อทองคาที่ลอ้ มเงิน” (สุ ภาษิต 25:11)
นัน่ หมายความว่านอกจากคาพูดดีแล้วท่านยังจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะพูดให้ถูกจังหวะและใน
เวลาที่เหมาะสม คนเขาจึงจะยอมรับฟังและถือว่าเป็ นคาแห่งพระพร และคาสั่งสอน คาเตือนสติที่ท่านมี
ต่อกันและกันนั้น จะไม่ถูกผันแปรจนเกิดเป็ นพระเพลิงขึ้นในบ้านและคริ สตจักร เพราะเกิดการทะเลาะ
วิวาทกัน เนื่องจากพูดกันไม่รู้เรื่ อง พูดกันแล้วไม่เข้าใจ อันเป็ นผลจากการใช้ถอ้ ยคาไม่เหมาะและพูดกัน
ในเวลาที่ไม่เหมาะสม
กำรเตือนสติ ถ้าได้ทากันอย่างถูกต้องก็จะเป็ นสุ ขกันทั้งสองฝ่ าย ดังในพระคัมภีร์ที่วา่ “คา
ตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟัง ก็เหมือนแหวนหรื ออาภรณ์ทองคา” (สุ ภาษิต 25:12) ดังนั้น การที่พูด
ความจริ งที่ออกจากใจ และการได้ ยนิ ด้วยหูที่ต้ งั ใจฟังนั้น มันเป็ นความลงตัวที่เหมาะสมที่สุดท่านเห็น
ด้วยไหม?
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