“วันแม่ ”
อจ.ธง ย ประด บชนานุรัตน์
คิดเฉียบ
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย จัดงานพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ติดต่อกันมาทุกปี แต่ในปี 1994 ที่ผา่ นมา
เป็ นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรี ยนจึงมีการจัดงานฉลองวันแม่ถึง 4 งาน 4 ระดับ คือ
ระดับเด็กอนุบาล, ระดับประถม, ระดับมัธยม และระดับผูป้ กครองกับครู ทุก ๆ รอบจะมีการสดุดี และ
ถวายพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช นี นาถควบคู่ไปกับการสดุดีเทิดพระคุณแม่ดว้ ย
“ปี นี้เราฉลองใหญ่เป็ นพิเศษ มีถึง 12 งาน เรี ยกว่า เดือนละ 1 งานเป็ นอย่างน้อย” อาจารย์
ฉันทนา เทือกสุ บรรณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกล่าวขึ้น
“โดยเฉพาะอย่างยิง่ วันแม่ ปี นี้เราฉลองกันเป็ นพิเศษ” อาจารย์เสริ มศรี ไชยเศรษฐ์ อาจารย์ใหญ่
เสริ มขึ้น
“ในงานสดุดีเทิดพระคุณแม่ปีนี้ เราเชิ ญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในแต่ละรอบ แต่รอบที่เด็ด
ที่สุดคือ รอบที่สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ เป็ นผูจ้ ดั ที่เราเชิ ญนักพูดอย่าง คุณพนม ปี เจริ ญซึ่งเป็ น
ผูป้ กครองนักเรี ยนวัฒนาฯ คนหนึ่ง มาร่ วมอภิปรายกับเด็กนักเรี ยนบรรยากาศจึงสนุกสนานเป็ นกันเอง
และได้เห็นภาพพระคุณของแม่ของพวกนักเรี ยนจริ ง ๆ ทาให้พวกเราต้องหัวเราะกลิ้งทั้งน้ าตาทีเดียว”
คุณประณม ถาวรเวช ประธานจัดงานกล่าวขึ้น
“นี่ยงั ไม่นบั เพลงพิเศษไพเราะ ๆ และรี ววิ ประกอบเพลงที่เด็กนักเรี ยนระดับต่าง ๆ มาร้องราทา
เพลงกันอย่างเต็มที่ในแต่ละรอบ ขนาดรายการทีวี “คาตอบชีวติ ” และรายการอื่น ๆ ยังมาถ่ายทาไป
ออกอากาศเลย” อาจารย์ปราณี ณ นคร ช่วยเสริ มขึ้น
“อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ประทับใจที่สุด จนน้ าตาลของทุกคนหลัง่ ออกมาอย่างไม่อาจข่มกลั้นไว้ได้
ก็คือ ในช่วงเวลาที่ลูก ๆ ทุกคน นาเอาการ์ ดอวยพรคุณแม่กบั พวงมาลัยเล็ก ๆ ไปกราบตักคุณแม่
ทั้งหลายที่มาร่ วมงาน เพราะสาหรับคุณแม่เหล่านี้ ส่ วนใหญ่นี่เป็ นครั้งแรกที่ลูกของตนมากราบ
ขอบพระคุณในความเป็ นแม่ของพวกเขา ดิฉนั เ นแม่ลูกกอดกันตัวกลมไปหมดเลย ซึ้ งจริ ง ๆ ” อาจารย์
ฉันทนา ผูอ้ านวยการกล่าวตบท้าย
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คิดซ้า
ครับ! ภาพที่เห็นยังทาให้ผมขนลุกซู่อยูเ่ สมอ เพราะเป็ นครั้งแรกที่ผมได้เห็นได้สัมผัสกับรรยา
กาศที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และซาบซึ้ งเช่นนั้นในวันแม่
แม้แต่ภรรยาของผมเองยังซึ้ งจนซึ มไปเลย
เมื่อลูกสาวคนเก่งบรรจงซุ่มแต่งคาพรรณนาถึง
พระคุณแม่เป็ นภาษาอังกฤษ จนได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง
บทเพลงที่ซ้ ึ งกินใจดังกังวานรอบแล้วรอบเล่า จากน้ าเสี ยงของเด็ก ๆ ที่น่ารักไร้เดียงสา
“แม่น้ ีมีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้ าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล แม่เราเฝ้ าโอละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่าง นเหไปจนไกล
เมื่อเล็กจนโตโอแม่ถนอม แม่ผา่ ยผอมย่อมเกิดจากรักลูกปั กดวงใจ เติบโตโอเล็กจนใหญ่ นี่
แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพระค่าน้ านม
ควรคิดพินิจให้ดี
ค่าน้ านมแม่น้ ี จะมีอะไรเหมาะสม โอว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ านม เลือดในอกผสมกลัน่ เป็ นน้ านม
ให้ลูกดื่มกิน
ค่าน้ านมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรี ยบดังผืนฟ้ าหนักกว่าแผ่นดิน ร่ าเรี ยนพากเพียรจน
สิ้ น หยดหนึ่งน้ านมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย”
(คาร้อง-ทานอง:ไพบูลย์ บุตรขันธ์)
บทเพลงนี้ทาให้ผมหวนระลึกไปถึงวัยเด็กที่ยงั ดื่มนมจากอกแม่ ทาให้จิตใจรู ้สึกปั่ นป่ วนอย่าง
บอกไม่ถูก เมื่อคิดถึงคุณของแม่
ทาให้ตอ้ งนัง่ ไตร่ ตรองอย่างหนักว่า เราซึ่ งเป็ นผูน้ าคริ สเตียนได้ตอบแทนพระคุณของแม่บา้ ง
แล้วหรื อยัง? ขนาดคนทัว่ ไปที่ยงั ไม่ได้ตระหนักและยอมรับว่า พระเจ้าคือพระผูส้ ร้างพวกเขา ยังรู ้จกั
เลี้ยงดูมารดาหรื อบิดาของตน
แล้วเราพวกที่กล่าวอ้างว่า เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่ทาดียงิ่ กว่านั้นอีกหรื อ? โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พวกที่ได้ชื่อว่า “เป็ นผูน้ า”
อาจารย์เปาโลก็เคยตักเตือนไว้แล้วว่า...
“ถ้าแม้ผใู ้ ดได้เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรื อนของตน ผูน้ ้ นั ก็ได้
ปฏิเสธพระศาสนาเสี ยแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสี ยอีก” (1 ทิโมธี 5:8)
วันนี้ เราได้ทดแทนพระคุณของคุณแม่ของเราแล้วหรื อยัง? โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่มีปัญหาคา
ใจอย่างเดียวกับผม นัน่ คือ...เคยถูกแม่ไล่ออกจากบ้าน เพราะมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ ผมเลยออกจากบ้าน
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ทันทีที่เรี ยนจบการศึกษา และจากนั้นเกือบ 20 ปี ก็ไม่ได้เข้าบ้านนั้นอีกเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรง
เตือนสติดว้ ยพระวจนะของพระองค์เสมอ
ในที่สุด คุณแม่ของผมก็เพิ่งมาต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ในวัย 80 ปี เศษ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผา่ นมา
โดยมีสมาชิกที่แสนดีในคริ สตจักรของผมคอยติดตามเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด และผมเพิง่ จะได้ตอบแทน
พระคุณของท่านในยามที่ท่านชรา และเข้ามาสู่ ครอบครัวของพระคริ สต์ ตอนบั้นปลายชีวติ นี่เอง!
เด็กนักเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัยคนหนึ่ง เขียนไว้น่าคิดว่า..
“แม่ คือ ผูใ้ ห้กาเนิด ลูกมา
แม่ คือ ผูเ้ มตตาแก่ลูกนี้
แม่ คือ ผูส้ อนลูกทาแต่ความดี
แม่ คือ ผูท้ ี่ลูกนี้ควรแทนคุณ”
เด็กอะไรไม่รู้เก่งจริ ง ๆ แต่งได้เนื้ อหาใจความดี นี่ถา้ คุณแม่ของเธอไม่ได้ช่วยแต่งให้ละก็..
อนาคตของหนูนอ้ ยคงไปได้ไกลแน่ ๆ
คริ สตจักรของคุณและผม ก็อาจเอาแนวความคิดเรื่ อง “วันแม่” ดังกล่าวมาลองปฏิบตั ิดู

นมัสการ วันแม่
คริ สตจักรอาจกาหนดให้วนั อาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งเป็ นวันแม่แล้วเชิญบรรดาคุณแม่ท้ งั หลายเข้า
ร่ วม ารนมัสการในเช้าวันนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก (ถ้าเป็ นได้ให้ครบทุกคน)

สดุดีแม่
จากนั้นคริ สตจักรก็เลือกคุณลูกบางคนให้เป็ นตัวแทนขึ้นมากล่าว สดุดีพระคุณแม่ (อาจเป็ นเด็ก
และ/หรื อ ผูใ้ หญ่ก็ได้)

การแสดงเพือ่ แม่
ตามด้วยการแสดงที่อาจจะเป็ นการร้องเพลง มีรีววิ หรื อการเต้น หรื อลีลาประกอบเพลง หรื อ
รวมถึงการแสดงละครสะท้อนให้เห็นความรัก และความเสี ยสละของคุณแม่

ร้ อยกรองแด่ แม่
บางทีอาจมีการอ่านบทประพันธ์ท้ งั ร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งที่ไปคัดเลือกจากที่อื่นมาหรื อเป็ น
ผลงานของสมาชิกในคริ สตจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นฝี มือการเขียนของพวกลูก ๆ ด้วยละก็ยงิ่ ดี จะ
เป็ นที่ประทับใจแก่บรรดาเหล่าคุณแม่เป็ นที่สุด
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พวงมาลัยให้ แม่
และถ้าจะให้ซาบซึ้ งกันยิง่ ๆ ขึ้นก็อาจทาอย่างที่โรงเรี ยนวัฒนาฯ กระทาก็ได้ นัน่ คือ แจก
ดอกไม้ หรื อมาลัยพวงเล็กไว้ให้เหล่าคุณลูกทั้งหลาย โดยให้มีช่วงเวลาที่คริ สตจักรเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกนาพวงดอกไม้ดงั กล่าวไปมอบให้คุณแม่ พร้อมก้มกราบงาม ๆ ที่ตกั ส่ วนจะมีการ์ ด หรื อซอง
อะไรตามไปด้วยหรื อไม่น้ นั ก็แล้วแต่สมัครใจ

อธิษฐานกับแม่
ถ้าลูกเป็ นคริ สเตียน ในช่วงนี้อาจขออนุญาตคุณแม่อธิ ษฐานเผือ่ คุณแม่ ณ ที่ที่คุณแม่นงั่ อยูเ่ ลย
แต่ถา้ คุณแม่ก็เป็ นคริ สเตียนด้วยก็อาจให้เป็ นการอธิ ษฐานร่ วมกันเผื่อกันและกันเลยก็ยงิ่ ดี!

ธรรมบรรยายเรื่องแม่
ในการนมัสการ “วันแม่” นี้ ผูเ้ ทศนาก็ควรจะเทศน์เรื่ องเกี่ยวกับ “แม่” จะเน้นพระคุณของแม่ก็
ได้ หรื อจะเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของแม่ก็ได้หรื อจะชี้แนะวิธีให้ลูกตอบแทนพระคุณของแม่
ก็ได้ ซึ่ งรวมถึงการเลี้ยงดูท้ งั ฝ่ ายกาย จิต และวิญญาณด้วย

เพลงสรรเสริญแม่
ส่ วนเพลงที่ร้องในการนมัสการก็อาจจะผสมผสาน ทั้งเพลงนมัสการพระเจ้าที่คุน้ เคยกันอยูแ่ ล้ว
กับเพลงที่แต่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับแม่ หรื อประยุกต์ดดั แปลงเพลงทัว่ ไปที่มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ในการนมัสการวันนั้นก็ได้

คุณแม่ ดีเด่ น
ยิง่ กว่านั้น ถ้าคริ สตจักรเห็นว่าคุณแม่ คนใดมีผลงานเป็ นเลิศในเรื่ องความเป็ นแม่ ชนิดที่ใคร ๆ
ก็ยอมรับโดยดุษฎี ก็อาจมีพิธีมอบรางวัล “คุณแม่ตวั อย่าง” ประจาปี พร้อมมีของขวัญหรื อรางวัลให้เป็ น
ที่หนุนใจพร้อมประกาศเกียรติคุณอย่างเป็ นทางการในคริ สตจักร ทั้งทางโปสเตอร์ และสู จิบตั รโบสถ์ก็
ยิง่ ดี

ถวายทรัพย์ เพือ่ แม่ ม่าย
ถ้ามีการถวายทรัพย์พิเศษด้วยก็อาจจะนามาจัดซื้ อของใช้ที่จาเป็ น
มอบให้แก่บรรดาคุณแม่
ทั้งหลาย โดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็ นม่าย และยากจน! เพราะคุณแม่ (ม่าย) เหล่านี้จะอยูร่ อดได้ก็โดยอาศัย
พระคุณของพระเจ้าผ่านทางสมาชิกคนอื่น ๆ ในคริ สตจักรเท่านั้น อย่างที่อาจารย์เปาโล กล่าวไว้วา่
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“ฝ่ ายผูห้ ญิงที่เป็ นแม่ม่ายไร้ที่พ่ งึ และอยูแ่ ต่ลาพังผูเ้ ดียวนั้นก็ยอ่ มมอบความหวังไว้กบั พระเจ้า
และวิงวอนอธิ ษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาด” (1 ทิโมธี 5:5)
และ “ธัมมะที่บริ สุทธิ์ ไร้มลทินต่อพระพักตร์ พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยีย่ มเยียนเด็ก
กาพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พน้ จากราคีของโลก” (ยา อบ 1:27)

อธิษฐานเผือ่ คุณแม่
ปิ ดท้ายรายการนมัสการก็อาจจะมีการอธิ ษฐานเผื่อคุณแม่แต่ละคน โดยขอให้พระเจ้าประทาน
สุ ขภาพพลานามัยที่ดี และจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแก่เหล่าคุณแม่ในโบสถ์

อาหารสาหรับคุณแม่
จากนั้นก็มีอาหารมื้อพิเศษ ที่จดั ไว้เพื่อให้คุณแม่ท้ งั หลาย โดยมีป้ายต้อนรับหรื อสดุดีคุณแม่ติด
อยู่ พร้อมเค้กที่บรรจงประดิษฐ์ประดอยตกแต่งเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะ!
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้ คริ สตจักรของคุณอยากจะทาอะไรอีกให้เอิกเกริ ก และ
ประทับใจยิง่ กว่านี้ ก็คงไม่มีใครว่า?
จริ งไหม?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 17 กรกฎาคม - สิ งหาคม 1995, หน้า 26-28.
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