แด่ แม่ ทเี่ ป็ นคริสเตียน
ศจ.ดร.ไพฑูรย์ หัตถมาศ
ดูเหมือนคำแรกที่ทำรกน้อยจะเริ่ มพูดออกมำจำกปำกของเขำก็คือ “แม่” แต่กว่ำจะออกเสี ยงคำ
ว่ำ “แม่” ได้ชดั แม่ก็ตอ้ งให้นมให้น้ ำอยูน่ ำนนับเดือนทีเดียว ในสังคมของคริ สเตียนเรำนั้น แม่ไม่ได้
เลี้ยงลูกน้อยด้วยน้ ำนมจำกอกของตน และด้วยกล้วยน้ ำว้ำบดหรื ออำหำรอื่น ๆ เท่ำนั้น (ผมพูดอย่ำงคน
โบรำณนะครับ!) แต่เลี้ยงลูกด้วยคำอธิ ษฐำนจำกหัวใจโดยไม่ขำดสำยอีกด้วย
ผมมีหลำนสำวคนเล็ก มีชื่อเล่นว่ำ “ธัญญ่ำ” อำยุขณะนี้ได้ 6 เดือน กำลังน่ำรัก วันหนึ่ง ๆ ลูก
สำวผมต้องใช้เวลำอย่ำงมำกให้ลูกดื่มนมจำกอกของตน ผมไม่ใช่แม่ เลยไม่ทรำบว่ำ ขณะที่ลูกดื่มนม
จำกอกของตนเองนั้น แม่คิดอะไรต่อลูกน้อยของเขำ พ่อแม่ของธัญญ่ำได้อธิ ษฐำนให้กบั ลูกของเขำอย่ำง
มำก ลูกสำวของผมอีกสองคน ซึ่ งมีลูกโตแล้ว ก็เลี้ยงลูกของเขำด้วยคำอธิ ษฐำนอย่ำงมำกมำยเช่นกัน
พวกเขำจะสอนให้ลูกอธิษฐำน และนำลูกไปนอน และอธิ ษฐำนให้ลูก ๆ ก่อนลูกนอนเป็ นประจำ หลำย
ครั้งผมเอำหลำน ๆ มำนอนที่บำ้ น โดยแม่ของพวกเขำไม่ได้มำด้วย ลูกสำวผมจะบอกเสมอว่ำ “พ่อ, อย่ำ
ลืมอธิ ษฐำนให้หลำนก่อนนอนนะ”
ศิษยำภิบำลทุกคนย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรให้คำปรึ กษำกับ “แม่ ๆ” ทั้งหลำยในคริ สตจักร
พอสมควร ปั ญหำของแม่ไม่ใช่แต่เรื่ องลูกเท่ำนั้น คริ สเตียนที่เป็ นแม่มำกมำย ต้องเผชิญกับปั ญหำเรื่ อง
พ่อของลูก (หรื อสำมี) และปั ญหำเศรษฐกิจในครอบครัวอีกด้วย ปั ญหำเหล่ำนี้ทำให้น้ ำตำของแม่ตอ้ งริ น
ไหลไม่มำกก็นอ้ ย
ผมขอหนุนใจให้คริ สเตียนที่เป็ นแม่ท้ งั หลำย ใส่ ใจเทคำอธิ ษฐำนวิงวอนเผื่อลูก ๆ ของท่ำนให้
มำก เริ่ มต้นตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ยิ่งดีเพื่อว่ำท่ำนจะไม่ตอ้ งเจ็บใจ และปวดกำย และไม่ตอ้ งเสี ยน้ ำตำหลัง่ ริ น
หำกจะหลัง่ น้ ำตำเพื่อลูก ก็ขอให้เป็ นน้ ำตำแห่งควำมปลื้มปิ ติ เพรำะลูก ๆ ของท่ำนได้ถวำยพระเกียรติแด่
พระเจ้ำ ในชีวิตกำรรับใช้ กำรเรี ยน กำรงำน และกำรสมรสเถิด
ในยุคปั จจุบนั นี้มีแม่จำนวนไม่นอ้ ย ที่ร้องเพลงนมัสกำรพระเจ้ำ และอ่ำนพระคัมภีร์ให้ลูกน้อย
ที่อยูใ่ นครรภ์ฟัง แถมยังคุยกับลูกอีกด้วย เหนื อสิ่ งอื่นใด แม่จะต้องอธิ ษฐำนวิงวอนเผื่อลูก พระเจ้ำของ
เรำเป็ นพระเจ้ำที่ทรงอธิ ษฐำน กำรปั้ นลูกด้วยคำอธิ ษฐำนวิงวอน และด้วยพระวจนะ นับเป็ นปัจจัยที่
ยิง่ ใหญ่ ที่จะนำชีวติ ของลูกไปสู่ ชีวติ ที่พระเจ้ำทรงพอพระทัย
พระคัมภีร์สอน “โดยควำมเชื่อนี้เอง เรำจึงเข้ำใจว่ำ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงกัลปจักรวำล ด้วยพระ
ดำรัสของพระองค์” (ฮีบรู 11:3) และยังสอนอีกว่ำ “พระบุตร...ทรงผดุงโลกไว้ดว้ ยพระดำรัสอันทรง
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ฤทธิ์ ของพระองค์” (ฮีบรู 1:3) ผูใ้ ดประทับอยูภ่ ำยในชีวติ ของคริ สเตียนที่เป็ นแม่เล่ำ? พระบิดำ พระบุตร
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่หรื อ? ดังนั้น คำพูด และคำอธิ ษฐำนที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ของแม่ ที่เทออกเผื่อลูก อำจมีฤทธิ์ เดชมำกที่สำมำรถผดุงชีวติ ของลูกไว้เพื่อให้ประกอบกำรดีในองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้อย่ำงแน่นอน
ขอให้คริ สเตียนผูเ้ ป็ นแม่ทุกคนใช้สิทธิ ท้ งั สิ้ นในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกที่พระเยซูเจ้ำทรง
มอบไว้กบั ท่ำนแล้วนั้น ปั้ นลูกของท่ำน และสร้ำงลูกของท่ำนให้เป็ นสำวกของพระองค์ให้จงได้ (มัทธิว
28:18-19) โดยพระคุณและฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (กิจกำร 1:8) ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นแม่ของ
ลูก ๆ ในพระเยซูคริ สต์ หำกท่ำนเลี้ยงลูกด้วยวิธีน้ ีแล้ว ท่ำนก็กำลังนำและสร้ำงอนำคตของคริ สตจักร
ไทยไปสู่ ควำมสำเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ทีเดียว
ผมและภรรยำของผม สร้ำงลูกและหลำนด้วยคำอธิษฐำนวิงวอน และด้วยพระวจนะ เรำมี
ควำมสุ ขมำกเมื่อได้อุม้ ลูกน้อย และหลำน ๆ ของเรำไว้ในอ้อมกอดแล้วอธิษฐำนอวยพรให้พวกเขำ เรำ
ทำอย่ำงนี้เป็ นประจำ และได้อธิ ษฐำนอวยพรเป็ นส่ วนตัวต่อสมำชิกทุกคนในคริ สตจักรด้วย ภรรยำของ
ผมจะอธิ ษฐำนวิงวอนต่อลูกหลำนของเขำทุกคน เป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ในฐำนะที่เรำเป็ นหัวหน้ำ
ครอบครัว เรำใช้สิทธิ อำนำจที่พระเยซูเจ้ำได้ทรงมอบไว้กบั เรำแล้วนั้น ต่อสู ้ในยุทธำธิษฐำนเพื่อสมำชิก
ในครอบครัวของเรำทุกคน ผลลัพธ์ก็คือ ครอบครัวของเรำรับใช้พระเจ้ำทั้งหมด ซึ่ งเป็ นพระพรอย่ำงยิง่
ต่อชีวิตของเรำ
ขอพระเจ้ำทรงอวยพระพรแด่ทุกท่ำน ที่ได้อ่ำนบทควำมนี้โดยเฉพำะสตรี คริ สเตียนและคริ ส
เตียนที่เป็ นแม่ทุกคน ขอให้แม่ และสตรี ใน สคท.ทุกคนจงลุกขึ้นเทคำอธิ ษฐำนของท่ำนออกจำกหัวใจ
ลงไปที่ลูก สำมี และครอบครัวของท่ำน และงำนของ สคท.ทัว่ ประเทศ ถ้ำพระเจ้ำทรงโปรด พระองค์ก็
จะทรงอวยพระพรผ่ำนทำงคำอธิ ษฐำนของท่ำน ให้เกิดมี “แม่และสตรี ดีเด่นแห่งภำคและแห่งชำติ” ขึ้น
ในสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทยของเรำ ในอนำคตอันใกล้น้ ี สวัสดีวนั แม่ครับ

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 287 กรกฎำคม –สิ งหำคม
2002.
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