สตรีผ้ ูมีความเข้ าใจ
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สตรี ที่เข้าใจวัยแห่ งการเปลี่ ยนแปลงในชี วิตในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็ นแม่คน
จะเก็บเกี่ยวผลที่ดีในบั้นปลายชีวติ ของตน หาไม่แล้วท่านจะสู ญเสี ยพระพรอันใหญ่หลวงที่พระเจ้ามอบ
ให้ท่าน
บทความนี้ ขอมอบแด่คุณแม่ผเู ้ ห็ นคุ ณค่าของการเป็ นคุ ณแม่ ท่านสมควรที่จะรับคาชมเชยยก
ย่องจากมนุษย์และพระเจ้า

ประเภทแรก : คือคุณแม่ วยั สาว เป็ นวัยทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของชีวติ คุณแม่
อย่ าดูหมิน่ หน้ าทีข่ องแม่ บ้าน
เป็ นคุณแม่ที่มีลูกยังเล็ก ๆ อาจจะเพิ่งแต่งงานชี วิตวัยสาวยังสนุ กสนาน การงานที่เคยทาจะต้อง
เปลี่ยนมาเลี้ยงลูกบางคนก็น่าเห็นใจที่ตอ้ งทางานช่วยครอบครัวภายในบ้านจริ ง ๆ แต่คุณแม่บางคนไม่
อยากเลี้ยงลูกของตน เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงหรื อจ้างแม่บา้ นคนใช้ให้ดูแล แล้วอ้างว่าต้องช่วยทางานหา
เลี้ยงครอบครัว ยังทิ้งความเป็ นสาวไม่ลง ไม่เห็นความสาคัญของหน้าที่คุณแม่ ดูถูกหน้าที่ของการเป็ น
แม่คน บางคนทางานมากจนหย่าร้างกับสามีที่หาเงินไม่เก่งเท่าตน ความผิดพลาดอันนี้ น่าเสี ยดายและน่า
เสี ยใจที่ต่อมาหลายครอบครัวต้องพบกับปั ญหาของลูกไม่เชื่ อฟั ง เกเร ก้าวร้าว ไม่อยูใ่ นทางของพระเจ้า
แต่อาจจะมีบางครอบครัวที่ไม่พบกับปั ญหาเหล่านี้ถา้ หากคุณแม่ (คุณพ่อ) “จงฝึ กเด็กในทางที่เขาควรจะ
เดินไป และเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุ ภาษิต 22:6)
หน้ าที่ความรั บผิดชอบของคุณแม่ วัยสาว : วัยนี้ เป็ นวัยที่มีลูกสาวลูกชาย ทุกอย่างกาลังสดใส
น่ารักน่าชัง เอาอกเอาใจกันทั้งบ้าน หน้าที่คุณแม่วยั สาวนี้ จะต้องฝึ กฝนทางที่เขาควรจะเดิน ใช้เวลาดูแล
ให้ความรัก เอาใจใส่ ทะนุ ถนอม สร้างวินยั ให้ความรู ้การศึกษา เมื่อลูกพอรู ้ความ นาเขารับเชื่อในองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ถ้าพลาดในวันนี้ไปแล้วยากที่จะบอกอะไรแก่เขาได้อีก
ความบกพร่ องของคุณแม่ วัยสาว : เอาไปฝากคนอื่นเลี้ ยง เพื่อตัวเองจะช่วยหาเงินมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว (จริ ง ๆ แล้วถ้าพอใจเท่าที่สามีจะหาเลี้ยงดูได้ ก็จะดีกว่าที่ปล่อยลูกไว้ให้วา้ เหว่ หรื อไม่ได้ใช้
เวลากับลู กเท่าที่ ควร) หรื อที่แย่ไปกว่านั้นฝากคนใช้เลี้ ยง มี ข่าวหนังสื อพิมพ์บ่อย ๆ ว่าลู กถู กพี่เลี้ ยง
ทารุ ณ ทาร้าย ล่วงเกินทางเพศ ฯลฯ และพยายามทดแทนด้วยและสิ่ งของให้กบั ลูก ตามใจลูกจนเคยตัว
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ไม่เคยลงวินยั ลูกหรื อลงวินยั ด้วยอารมณ์ เด็กบางคนใช้เงินไม่เป็ น ผลาญเงินพ่อแม่ เมื่อไม่ได้ดงั่ ใจก็ก่อ
เหตุก่อเรื่ องเป็ นปั ญหาของสังคม จริ ง ๆ แล้วจะต้องโทษพ่อแม่ที่ทาให้เขาเป็ นเช่นนั้น
สาเหตุ : พ่อแม่ไม่มีอะไรที่จะหาทดแทนการฝึ กลูกในทางที่เขาควรจะเดินไป นอกจากตัวของ
ท่านทั้งสองที่จะต้องทุ่มเทเสี ยสละเวลา (แม้เวลาออกไปหาเงินทอง) ลูกยินดีกดั ก้อนเกลือร่ วมกับพ่อแม่
ดีกว่าที่จะต้องโตมากับคนแปลกหน้าที่ใม่ใช่พ่อแม่ แม้เขาอาจจะให้ความรักอย่างเต็มที่ ก็ไม่อาจจะมา
ทดแทนความรั ก แท้ข องพ่ อ แม่ จ ริ งของเขาได้ ซึ่ งเราจะเห็ น ตามหน้ า หนัง สื อ พิ ม พ์อ ยู่ บ่ อ ย ๆ ที่
ลูกบุญธรรมโตมาแล้วอยากจะพบหน้าพ่อแม่ที่แท้จริ ง เด็กอยากจะนอนหลับด้วยความมัน่ ใจว่าตื่นมา
พ่อแม่พี่นอ้ งอยูพ่ ร้อมกัน ไม่ใช่ โตมากับเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ส่งไปโรงเรี ยนประจา ต้องรู ้จกั เอาตัวรอด ต้อง
เก็บความเหงาไว้ในอก เพียงเพื่อจะได้มีหน้ามีตา มีฐานะดี ทุกวันนี้ เรามีเด็กที่ขาดส่ วนนั้นในชี วิตของ
เขา โดยที่เขาไม่รู้วา่ เขาขาดอะไรเขาจะเป็ นคนขาดความมัน่ ใจ แสวงหาการยอมรับจากเพื่อนฝูง ฯลฯ
สรุ ป : คุณแม่วยั นี้ เป็ นวัยที่สาคัญในการวางรากฐานแห่ งชี วิตของลูก วินยั จะต้องสร้ างในวัยนี้
เวลาของพ่อแม่ลูกคือเวลานี้ ยงั ไม่ใช่เวลาที่ลูกจะอยูก่ บั คนอื่นแม้ญาติสนิ ท (ยกเว้นกรณี ไม่มีผปู ้ กครอง
จริ ง ๆ) นี่ คื อการบ้าน 18 ปี ของคุ ณพ่อคุ ณแม่ทุ กคนที่ จะต้องส่ ง อี ก 18 ปี ข้างหน้าและจะรู ้ ได้ทนั ที
(บางครั้งก่อน 18 ปี ด้วยซ้ าไป) ว่าคุณได้ทาการบ้านแห่ งการสร้างวินยั ให้ลูกหนี้ หรื อไม่อย่างไร จะเห็ น
ชัดเจนในลูกของคุณในเวลานั้น ... และเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น..

ประเภททีส่ อง: วัยคุณแม่ ผู้ใหญ่ ถ้ าท่ านทาการบ้ านข้ อแรกแล้ว ท่ านจะเริ่มสบายได้ บ้างแล้ว
สิ่ งที่ คุณแม่วยั ผูใ้ หญ่พึงระลึ กถึ งก็คือ วัยนี้ เป็ นเวลาที่ลูก ๆ โตเป็ นหนุ่ มเป็ นสาวมากขึ้ นแล้ว
ท่า นจาต้องปรั บ ปรุ ง การสื่ อสารกับลู ก ให้เป็ นผูใ้ หญ่ ข้ ึ น มี ส าระจริ ง จังมากขึ้ น ปล่ อยให้เขามี ค วาม
รับผิดชอบมากขึ้น ในวัยนี้ ไม่ควรดูแลเหมือนเด็กเล็ก ๆ อีกต่อไปแล้ว เตรี ยมตัวของลูกให้เป็ นผูใ้ หญ่ที่
มัน่ คงในชีวติ ของเขา
...และเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น
นี่เป็ นพระสัญญาที่คุณแม่ทุกคนปรารถนาและรอคอยท่านจะสมหวังหากท่านทาหน้าที่ในข้อ
แรกให้สมบูรณ์ ลูก ๆ ของท่านในวันนี้ กาลังอยูใ่ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าดีก็ยอดเยี่ยม แต่ถา้ ไม่มีพ้ืนฐาน
ในช่วงแรกเสี ยแล้ว วันนี้ก็จะเป็ นวัยที่พอ่ แม่ส่วนมากจะทุกข์ใจที่สุด
หน้ าที่ความรั บผิดชอบของคุณแม่ วัยผู้ใหญ่ : คุ ณแม่จะเป็ นเพื่อนคิดที่ดี เป็ นคุ ณครู ที่น่ารักน่ า
นับ ถื อของลู ก ลู ก จะไม่ อ ายที่ จ ะปรึ ก ษาขอค าแนะนาต่ า ง ๆ จากพ่ อแม่ ลู ก ต้อ งการการสนับ สนุ น
กาลังใจและการท้าทายที่พอเหมาะในช่วงเวลาเช่นนี้จะสร้างเป้ าหมายโครงการให้ลูก วันนี้เป็ นวัยพัฒนา
ศักยภาพในตัวของลูกอย่างเต็มที่ การศึกษาเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมที่สุดในวัยนี้ อิทธิ พลของเพื่อนจึงไม่เป็ น
อุปสรรคหรื อเรื่ องใหญ่ของเขาเลย
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หากไม่ ไ ด้ส ร้ า งวินัย ให้เด็ ก ไว้แต่ เล็ก ในวัย นี้ เด็ ก จะเบื่ อการเรี ย น ชอบเที่ ย ว คบเพื่ อน ไม่ มี
เป้ าหมายในชีวติ แต่ละวัน
ความบกพร่ องของคุณแม่ วยั ผู้ใหญ่ : เพราะหากคุณไม่ได้ใช้เวลากับลูกอย่างใกล้ชิด ความสนิ ท
สนม การวางใจ ความเคารพให้เกี ยรติ ก็ย่อมจะน้อยลงไปเป็ นธรรมดา ครู และเพื่อนจึงเป็ นเรื่ องใหญ่
ที่สุดของลูกในวัยนี้ แท้ที่จริ งก็ไม่ใช่เป็ นความผิดของคุณครู หรื อเพื่อน ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้ทาหน้าที่
ของตนอย่างถูกต้อง เด็กย่อมสัมผัสความอบอุ่นกับผูท้ ี่ใช้เวลากับเขามากเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา
สาเหตุ : ช่ วงนี้ เป็ นช่ วงรับต่อมาจากช่วงแรก จึงยากที่จะต่อเนื่ องไปได้อย่างเกิ ดผลถ้าท่านไม่
ผ่านประแรกให้ได้ ลูกในวัยนี้เข้าอาจจะมีความคิดเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้นแต่ความสนิ ทสนมใกล้ชิดจะยังคง
ห่างออกไปถ้าไม่รีบแก้ไข จัดการ
สรุ ป : คุ ณแม่วยั นี้ เป็ นวัยที่ลูกแสวงหาการสนับสนุ นกาลังใจ การท้าทายที่ ดี เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจในการเดินไปสู่ เป้ าหมายของชีวติ ในแต่ละวัน

ประเภททีส่ าม : วัยคุณแม่ อาวุโส วัยแห่ งการเก็บเกีย่ วสิ่ งทีต่ นได้ หว่ านไว้
นี่ คือ เวลาที่คุณแม่ที่ได้ทาการบ้านมาตลอดตั้งแต่ตน้ ของท่าน บัดนี้ ผลการสอบจะออกมาให้
ท่านชื่ นใจ ท่านจะได้เห็ นลู กเห็ นหลานรอบบ้าน รอบตัวท่าน ด้วยความอบอุ่นใจท่านพร้ อมที่ จะให้
คาแนะนาช่วยเหลือคุณแม่รุ่นใหม่ต่อไป

ข้ อแนะนา
คาปรึ กษาของท่านเป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่บรรดาสตรี ท้ งั หลายแสวงหา คาพูดคาสอนของท่านมี
ผลที่ดีรับรอง มีสตรี หลายคนไม่สามารถยืนในตาแหน่งของท่านได้อย่างเต็มที่และน่าภาคภูมิใจ
“...ลูก ๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริ ญเธอว่า “สตรี เป็ นอันมากทาอย่าง
ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่ กว่าเขาทั้งหมด” (สุ ภาษิต 31:28-29)

เก็บเกีย่ วสิ่ งทีต่ นได้ หว่ านลงไป
ไม่มีอะไรเป็ นที่น่าชื่นใจเท่ากับการที่ได้เห็นลูกเห็นหลานอยูใ่ นทางของพระผูเ้ ป็ นเจ้า คุณแม่วยั
อาวุโส ไม่ควรจะต้องมานัง่ เลี้ยงหลานให้คุณแม่วยั สาวไปทางานอีกต่อไป แต่ควรมีเวลาอบรมสั่งสอน
ลูกหลานให้ความรัก ความเมตตา ท่านอยูใ่ นฐานะผูส้ อนผูใ้ ห้คาแนะนาหญิงสาวคุณแม่วยั สาว
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคุณแม่ วยั อาวุโส
ท่านเตรี ยมตัวที่จะเป็ นคุณย่าคุณยายได้แล้วในเวลาวัยนี้ ท่านได้ทาหน้าที่ของท่านมาเพียงพอ
แล้ว บัดนี้ ท่านพร้ อมแล้วที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความรู ้ความสามารถที่ท่านได้สะสมมาตั้งแต่ตน้ ท่าน
เป็ นสตรี งามในคริ สตจักร เป็ นผูใ้ หญ่ที่น่านับถือพระเจ้าสถิ ตอยู่กบั ท่านจริ ง ๆ เราต้องการสตรี อาวุโส
เหล่านี้มาก
ความบกพร่ องของคุณแม่วยั อาวุโส โอกาสที่ท่านจะได้รับรางวัลหรื อไม่จะปรากฏชัดเจนในวัย
นี้ เราขาดบทบาทของคุณแม่วยั อาวุโสในคริ สตจักรที่จะสอนคุณแม่วยั สาวและวัยผูใ้ หญ่อย่างมาก
หากท่านปรารถนาที่จะได้เก็บเกี่ ยวผลที่ดีในบั้นปลายชี วิตของท่าน ก็จงอย่าละเลยที่ จะเลี้ ยง
ลูกหลานของท่านให้สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานมาให้แก่ท่าน
“...อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผูใ้ ดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่ งนั้น
ผูท้ ี่หว่านในย่านเนื้ อหนังของตน ก็จะเกี่ ยวเก็บความเปื่ อยเน่าจากเนื้ อหนังนั้น แต่ผทู ้ ี่หว่านในย่านพระ
วิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชี วิตนิ รันดร์ จากพระวิญญาณนั้น อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาดี เพราะว่าถ้าเราไม่
ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร.....” (กาลาเทีย 6:7-9)

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย, ฉบับที่ 293 กรกฎาคม – สิ งหาคม 2003,
หน้า 18-20.
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