แม่
โดย กองบรรณาธิการ
แม่เป็ นแหล่งแห่งชีวติ ที่ยงิ่ ใหญ่ แม่เป็ นศิลาแกร่ งรองหนุนชีวติ เรา แม่เป็ นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์
เป็ นอาทิตย์ให้ความอบอุ่น และสายฝนรดหลัง่ ริ นหมู่พฤกษา เสี ยงของแม่เป็ นสาเนียงแรกที่ได้ยนิ แม่
เป็ นดวงจันทร์ ที่ปลุกกระตุน้ และเร้าชีวติ เป็ นขลุ่ยผิวที่กาหนดท่วงทานองของดนตรี เป็ นท่วงทานองที่
ให้จงั หวะแก่ชีวติ
โดยร่ างกายของแม่ ชีวิตหนึ่ งถือกาเนิดและก่อร่ างขึ้น และแม้วา่ ชีวติ จะก่อกาเนิ ดแล้ว แต่ทว่า
ชีวติ ก็ยงั คงต้องพึ่งพิงอยูก่ บั อ้อมอกของผูเ้ ป็ นแม่ ซึ่ งความผูกพันธ์น้ ียนื ยงและคงทนยาวนานกว่าสิ่ งใดก็
ตามที่ผเู้ ป็ นพ่อจะสามารถหยิบยืน่ ให้ได้
โลกไม่เคยต้องการผูเ้ ป็ นแม่มากเท่ากับยุคสมัยนี้มาก่อนเลยที่สุดแล้วความรักของแม่ก็เป็ นสิ่ งที่
ลึกล้ าที่สุด บริ สุทธิ์ ที่สุด และมีแต่ให้มากที่สุด มากยิง่ กว่าทั้งหมดที่เราเคยรู ้ ดูเหมือนจะเป็ นรองก็เพียง
แค่ความรักของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่ งในมุมมองนี้ สิ่ งที่เป็ นบทเรี ยนที่องค์พระเยซูเจ้ามอบให้กบั เราก็คือว่า
ในความทุกข์ทรมานจนถึงแก่ความตายที่ไม้กางเขนของพระองค์ จากการถูกโบยตี โลหิ ตหลัง่ ไหล และ
เป็ นการแบกรับภาระหนักแห่งความผิดบาปทั้งหลายของเรานั้น พระองค์ยงั ทรงมีห่วงกังวลสุ ดท้าย เป็ น
สิ่ งที่เสมือนความผูกพันธ์แห่ งจิตใจที่มีต่อหญิงผูเ้ ป็ นแม่ของพระองค์!
...ผูท้ ี่ยนื อยูข่ า้ งกางเขนของพระเยซูน้ นั มีมารดาของพระองค์กบั น้าสาวของพระองค์ มารี ย ์
ภรรยาของเคลโอปัสและมารี ยช์ าวมักดาลา
เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และ
สาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยูใ่ กล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์วา่ “หญิงเอ๋ ย จงดูบุตรของ
ท่านเถิด” แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า “จงดูมารดาของท่านเถิด” ตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็
รับมารดาของพระองค์มาอยูใ่ นบ้านของตน (ยอห์น 19:25-27)
ความเป็ นแม่ในศตวรรษที่ผา่ นมา
ตลอดทั้งศตวรรษที่ผา่ นมาระบบการครอบงาของเพศชายได้ลอ้ มกรอบผูห้ ญิงเอาไว้ในขอบเขต
ที่พวกเธอแทบจะไม่สามารถเรี ยกร้องส่ วนที่เป็ นของเธอได้เลย ผูห้ ญิงประสบกับแรงกดดันจากคาว่า
“สาวทึนทึก” เป็ นตราประทับจากสังคมและครอบครัว ซึ่ งหมายความว่าเป็ นคนที่ไม่น่าสนใจพอที่จะทา
ให้ผชู ้ ายอยากแต่งงานด้วย แต่เมื่อผูห้ ญิงแต่งงานจริ ง ๆ แล้วกฏหมายก็จะควบคุมทุกสิ่ งในชีวติ เธอให้อยู่
ภายใต้บงั คับของผูเ้ ป็ นสามี โดยที่เธอแทบไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องอะไรเลย ดูเหมือนบทบาทหน้าที่ในชีวติ
ของผูห้ ญิงได้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คือต้องแต่งงานเท่านั้น ผูห้ ญิงถูกวาดภาพไว้ให้น่ารัก น่าทะนุ

ถนอม มีเสน่ห์ น่าถวิลหา มากกว่าที่จะเป็ นภาพของความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญา แม้เรื่ องตลกในนิตยา
สารทัว่ ไปยังเต็มไปด้วยการดูถูกดูแคลนผูห้ ญิง บ่อยครั้งเธอถูกยกให้เป็ นภรรยาที่ไร้ความสามารถผู ้
น่ารักหรื อไม่ก็แม่ยายปากร้าย
ผูห้ ญิงต้องรู ้อย่างชัดเจนว่าสิ่ งใดบ้างที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเธอ และสิ่ งใดบ้างที่ไม่ใช่
ผูห้ ญิงจะถูกประเมินจากสมดุลย์ที่เธอได้กระทาและถูกตัดสิ นโดยหน้าที่รับผิดชอบของเธอที่มีต่อลูก ๆ
และสามีวา่ กระทาได้ดีมากน้อยเพียงไร
แต่อย่างไรก็ตามนอกจากคาว่า พระเจ้าและประเทศชาติแล้ว คาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดอีกคาหนึ่งก็คือ
คาว่า แม่ ผูห้ ญิงจึงได้รับการปกป้ อง ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่องสรรเสริ ญได้รับการเอาใจ
และการเทิดทูน
ผูช้ ายถูกสร้างมาเพื่อให้หาเลี้ยงครอบครัว แต่ผหู ้ ญิงจะทาส่ วนที่เหลือ และด้วยเหตุน้ ี การยก
ย่องบูชาสตรี จึงเป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้ไม่ยากนักที่สุดแล้วเธอคือผูส้ นับสนุนทั้งของสามีและลูก
ผูห้ ญิงภาพลักษณ์ใหม่
ในระหว่างทั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ผูห้ ญิงต้องเข้ามาทางานแทนที่ผชู้ ายที่ตอ้ งไปเป็ น
ทหาร และแม้วา่ สงครามจะยุติแล้วยังมีผหู ้ ญิงหลายคนที่อยากจะทางานต่อไป แต่อีกหลายคนที่ยนิ ดี
กลับไปสู่ ความรับผิดชอบภายในบ้านอีกครั้งหนึ่ง
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้สร้างโลกใหม่ให้ผหู ้ ญิงทั้งในเรื่ องการคุมกาเนิด
การ
รักษาพยาบาลที่ทนั สมัย การพัฒนานี้ได้สนับสนุนสถานะภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผูห้ ญิง และนามา
ซึ่ งเหตุการณ์ที่ท้ งั ดีและเลว แต่พวกเธอก็กงั วลว่าชัยชนะของเธอในตลาดแรงงานอาจเรี ยกร้องราคาจาก
พวกเธอคือความเป็ นเพศหญิงและอาจทาลายทั้งครอบครัวและสังคมของเธอในเวลาต่อมา
แม้จะเป็ นช่วงเวลาของการเจริ ญเติบโต ด้านหน้าที่การงานสาหรับผูห้ ญิงอย่างเต็มที่ แต่มี
ข้อเท็จจริ งอีกประการหนึ่งที่น่าตกใจคือการเพิ่มจานวนของลูกนอกสมรสที่มากขึ้น
คาว่าผูห้ ญิงภาพลักษณ์ใหม่อยูก่ บั เรามานานแสนนาน แต่คาว่าผูห้ ญิงภาพลักษณ์ใหม่ที่จะใช้ต่อ
จากนี้ไปแตกต่างจากที่เราคุน้ เคยกัน เรากาลังพูดเกี่ยวกับผูห้ ญิงคริ สเตียนที่คุน้ ชินกับโลก มีสติปัญญา มี
อารมณ์ขนั มีกิริยาที่ดี (ทั้งในการพูดและการเขียน) มีความรู ้ มีทกั ษะในการคิดคานวณมีความมุ่งหมาย
ในจิตใจ และมีความมัน่ ใจในตัวเอง เธอมีความสัตย์ซื่อที่แท้จริ ง มีจิตใจของการให้บริ การ รู ้วา่ ตนกาลัง
จะมุ่งไปในทิศทางใด ปรารถนาที่จะได้รับการเติมเต็มภายในจิตใจในฐานะของภรรยาและแม่หรื อใน
หน้าที่การงาน หรื อทั้งสองอย่าง
ต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือสาหรับความคิดความอ่าน ทักษะ และพรสวรรค์ต่าง ๆ
ของตน รวมถึงการยอมรับในฐานะของผูห้ ญิงคนหนึ่งที่ตอ้ งการจะมีชีวติ สมรสที่ดี ซึ่ งจะคงอยูก่ บั เธอ
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ตลอดชัว่ ชีวิตและเป็ นแรงสนับสนุนสาหรับสามีของเธอ ผูซ้ ่ ึ งที่สุดแล้วก็จะเป็ นแรงสนับสนุนของเธอ
ด้วยต้องการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมา และมีชีวติ อยูใ่ นบ้านพร้อมกับลูก ๆ ในระหว่างช่วงปี ที่ยงั
เหลืออยูข่ องชีวติ และเธอรักพระเจ้า
เธอจานนต่อผูช้ ายคนหนึ่งซึ่ งแข็งแกร่ งและอ่อนโยน คนหนึ่งที่เชื่อในพรสวรรค์และทักษะของ
ตน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดูถูกเธอ คนหนึ่งที่จะเป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีความเท่าเทียมกันกับเธอในความ
รับผิดชอบฉันท์บิดามารดา ไม่ใช่โยนภาระทั้งหลายทิ้งลงบนตัวเธอ คนหนึ่งซึ่ งรักพระเจ้าและมองดูการ
แต่งงานว่าเป็ นภาระผูกพันที่ยนื ยงตลอดทั้งชีวติ
คนหนึ่งซึ่ งจะยังคงชื่นชมเธอสาหรับสิ่ งดีภายใน
หลังจากที่ความสวยงามภายนอกจางหายไปแล้ว
เธอยังปรารถนาที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูก ๆ ของเธอ : อ่านหนังสื อกับพวกเขา ศึกษา
พระคัมภีร์กบั พวกเขา ช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถพัฒนาพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
เต็มขนาด หนุนใจให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นโดยผ่านทางงานอดิเรก การอ่านหนังสื อ การศึกษา
ธรรมชาติ การเดินทาง การท่องเที่ยว การไปเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงงานศิลปะการเข้าชมการ
แสดงดนตรี และการฟังความรู ้เพิ่มเติม และที่สาคัญเหนื อสิ่ งอื่นใดก็คือว่า เธอปรารถนาที่จะทาให้พระ
เจ้าและการร่ วมนมัสการที่คริ สตจักรกลายเป็ นศูนย์กลางของลูก ๆ ในช่วงปี ที่พวกเขาเจริ ญเติบโตขึ้นมา
ร่ วมกันกับสามีของเธอ
นี่แหละคือผูห้ ญิงที่เป็ นแม่ของลูก เป็ นภรรยาของสามี และเป็ นผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเยซู

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 7 สิ งหาคม – กันยายน 2001, หน้า 60-61.
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