แมของลูก ลูกของแม
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
ทานอาจารยเปาโลไดพยากรณถึงลักษณะจิตใจของมนุษยในสมัยจะสิ้นยุคไวดังนีว้ า
แตจงเขาใจขอนี้ คือวาในสมัยจะสิ้นยุคนัน้ จะเกิดเหตุการณกลียุคเพราะมนุษยจะเห็นแกตวั
เห็นแกเงินเยอหยิ่งยโส ชอบดาวา ไมเชื่อฟงคําบิดามารดา อกตัญู ไรศีลธรรม ไรมนุษยธรรม ไมให
อภัยกัน ใสรายกัน ไมยับยั้งชั่งใจ ดุราย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกวารักพระ
เจา ถือศาสนาแตเปลือกนอก สวนแกนแทของศาสนาเขาไมยอมรับ....2 ทิโมธี 3:1-5
พวกเราก็เห็นเงาของเหตุการณนี้ขยายวงคืบคลานและครอบคลุมสังคมอยูทั่วโลก และเงาของ
คําพยากรณนกี้ ็มีสีดํามืดมากขึ้นทุกที คําถามแรกที่เราควรถามก็คือ ใครไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
เมื่อสังคมมีสภาพดังคําพยากรณ คําถามที่สอง คือ อะไรเปนสาเหตุ และคําถามที่สามก็คือ ใครคือผูที่จะ
ชลอความเลวรายของสังคม
รายงานการวิจยั เกีย่ วกับเด็กถูกปลอยปละละเลยของรองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ
และรองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ระบุวาสาเหตุในระดับมหภาค คือ การเปลี่ยนระบบชีวิต
ของคนไทยจากระบบการเกษตรมาเปนระบบอุตสาหกรรมและผลกระทบจากลัทธิบริโภคนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตก ทําใหเกิดปญหาในเมืองและชนบท สาเหตุในระดับจุลภาคก็คือ ระบบครอบครัวใน
สังคมชมบทลมสลาย ครอบครัวแตกแยกหยาราง ทําใหเกิดเด็กดอยโอกาสสี่กลุมคือ เด็กเรรอน เด็ก
ชุมชนแออัด เด็กกอสราง และเด็กกําพรา คําตอบของคําถามที่สองที่วา ใครไดรับผลกระทบมากทีส่ ุดใน
ยุคสุดทายก็คอื เด็กไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด
ความจริงของขอวิจัยนี้ยนื ยันไดจากประสบการณจริง
คริสตจักรที่ทํางานกับชุมชนแออัด
สามารถยืนยันความจริงนี้ได ถาเราถามเด็กอายุ 5 ขวบในชุมชนที่มาวิ่งเลนวา “พอไปไหน” เด็กเหลานี้
จะตอบวา “พอไปฮองกง” สําหรับพวกเขา “ฮองกง” คือ หองกรง ถาถามวา “แมไปไหน” พวกเขาจะ
ตอบวา “แมตายแลว” “แมตายแลว” อาจหมายความวา แมมีสามีใหม แมติดเอดสตาย แมหนีเจาหนี้
หายไป เราจะรูสึกอยางไร เมื่อมีมือเล็ก ๆ ดํามะเมื่อมเพราะเหงื่อไคลหรือขี้ดินมาสะกิด “ปาหิวขาวจัง
ขอขาวกินจาน” เมื่อมองดูเจาของมือเล็ก ๆ นั้น ก็จะเห็นกลม ๆ ดํา ๆ ของเด็ก 3-4 ขวบ ยิ้มเห็นแตเหงือก
เมื่อทานวางอาหารใหเขาสักจานสองจานเขาก็จะวิ่งสุดฝเทาไปตามขบวนการเด็กกําพราของเขามากิน
อาหารเหลานัน้ ดวยกัน อนาคตเด็กเหลานีอ้ ยูที่ไหน เขาจะหวังอะไรในชีวิต ถาเราเห็นเชนนี้เรายอมเชื่อ
วา วิจัยขอนีจ้ ริงเด็กไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดในสังคมยุคโลกาภิวฒ
ั น
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คําถามสุดทายก็คือ ใครจะเปนผูชลอความเลวรายของสังคม ทานคิดวาใครจะสามารถทําหนาที่
นี้และเขาจะทําไดอยางไร เราอาจหาคําตอบไดยากหลายที่ และเราอาจหาคําตอบจากพระคริสตธรรม
คัมภีรได ตลอดพระคัมภีร พระเจาใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัว พระคัมภีรบันทึกเรื่องราวของ
ครอบครัวหลายรูปหลายแบบใหเราเห็นทัง้ ดีและชัว่ เพือ่ เราจะเรียนรูจ ากอดีต พระธรรมสุภาษิต และ
สดุดีสอนหนาที่ของพอและแม พระคําของพระเจาใหความสําคัญตอบทบาทของแม พระเจาไดสอน
ทัศนคติที่แมพงึ มีตอลูก ความรูสึกที่แมควรรูสึกตอลูก หลักการและวิธีการสําคัญในการฝกลูก
นอกจากนั้น พระคําของพระเจายังบงบอกถึงสิ่งที่ลูกพึงใหกับแมของตน ดังนั้นสตรีทั่วไปและสตรีคริส
เตียนจึงไดรับเกียรติสําคัญในการถวงดุลความเลวรายของยุคสุดทาย

แมของลูก – ลูกของแม
พระเจาสอนแมทุกคนใหมีทศั นคติตอลูกคือ
นี่แนะ บุตรทั้งหลายเปนมรดกจากพระเจา ผลิตผลของครรภเปนรางวัล สดุดี 127:3
แมอาจจะมีปญ
 หาหลายอยางเมื่อลูกถือกําเนิด เชน ปญหาครอบครัวปญหาเศรษฐกิจ ปญหา
เครือญาติ หรือปญหาการงาน แตถาแมมที ัศนคติวา ลูกเปนของขวัญจากพระเจา แมไดอวยพรลูกแลว
และลูกของเขาก็จะเปนพรตอผูอื่น เมื่อพระเจาถือกําเนิดในครรภมาเรียนั้น มาเรียไมมีความพรอมใด ๆ
ทางวัตถุหรือสังคม แตมาเรียรูวาพระกุมารเยซูเปนพระพรของเธอ ทัศนคติเชนนี้ทําใหเธอกาวขาม
อุปสรรคทุกอยางได
แมควรมีความรูสึกใดตอลูกพระเจาอธิบายถึงความรักความหวงใยความรูสึกถึงคุณคาของ
มนุษยของพระองค โดยเปรียบเทียบความรูสึกของพระองคกับแมนกอินทรีและลูกนกอินทรี พระคํา
ของพระเจาในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:10 ข-11 กลาววา
พระองคทรงโอบลอม (ผูเชื่อ) ไว และทรงดูแลเขาอยู
ทรงรักษาเขาไวดังแกวพระเนตรของพระองค
เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมันกระพือปกเหนือลูกทีโ่ ต
กางปกออกรองรับลูกไวใหเกาะอยูบนปก
เมื่อแมรูสึกวา ลูกเปนแกวตา แมกจ็ ะทะนุถนอมลูก แมจะใหเวลาอยูใกลชิด เมื่อลูกโตขึ้นแมก็
หนุนใหลูกยืนบนขาตัวเองได
ลูกบินเดี่ยวไดเหมือนแมนกอินทรีที่ผลักใหลูกตกจากรังและแมนก
เพียงแตเฝาดูอยูหาง ๆ
นอกจากนี้พระคัมภีรยังกลาวถึงความโกรธของแมหมีทลี่ ูกถูกลักไป วาเปนความโกรธที่นากลัว
แมทุกคนนาจะรูสึกหวงแหนลูก ปกปองลูกจากภัยอันตรายทั้งปวงเหมือนแมหมี ถาพระเจาทรงสรางให
แมนกอินทรีแมหมีรักหวงใย หวงแหนลูกถึงเพียงนีแ้ ลว ความรักความหวงใยตอลูกของแมผูมีพระฉายา
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ของพระเจาจะล้ําลึกละเอียดออน หนักแนนและนาเกรงขามสักเพียงใด ดวยเหตุนี้แมของโมเสสจึงกลา
ทาทายอํานาจของฟาโรหเพือ่ รักษาชีวิตลูกของเธอไว แมเธอจะเปนเพียงทาสที่ยากไรคับแคนในทุกสิ่ง
ความรักที่เธอมีตอลูก ทําใหคนหลายลานคนไดรับพร
อะไรคือหลักการและวิธีการสําคัญในการเลี้ยงลูก พระธรรมสุภาษิต 29:15-19 มีคําตอบที่
สําคัญบางประการ
ไมเรียวและคําตักเตือนใหเกิดปญญา แตถา ปลอยเด็กไวแตลําพังจะนําความอับอาย มาสูมารดา
ของตน สุภาษิต 29:15
ประการแรก แมตองไมปลอยลูกไวตามลําพัง เด็กตองไมถูกปลอยใหวิ่งเลนซอกซอนไปตาม
ทองนา ริมถนน เขาไมควรถูกปลอยใหนั่งอยูใ นรานเกมสนาน ๆ หรือเขาไมควรใชเวลาลําพังกับ
คอมพิวเตอรยาวนานหลายชัง่ โมง เพราะเด็กที่ถูกปลอยไวตามลําพัง โดยไมมีผูใหญดูแลตักเตือนหรือ
ลงโทษเมื่อทําผิดจะเสียคน เขาไมรูวาผิดชอบชั่วดีคืออะไร เพราะตัวของเขาและความปรารถนาของเขา
จะเปนใหญทสี่ ุด เด็กตองการคําเตือน เด็กตองการการลงโทษเมื่อเขาทําผิด เขาจึงจะเปนคนเคารพผูอื่น
และเคารพกฎเกณฑของสังคม ปจจุบันนี้คนรวยและคนจนเปนอันมากปลอยเด็กตามลําพังจนเสียคน
พระธรรมสุภาษิต 29:17 ไดใหหลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
จงฝกสอนบุตรชาย (บุตรหญิง) ของเจา และเขาจะใหเจาไดหยุดพัก เออ เขาจะใหความปติยนิ ดี
แกใจของเจา ที่ใด ๆ ที่ไมมีการเผยธรรม ประชาชน ก็ละทิ้ง ความยับยั้งชั่งใจเสีย แตคนที่รักษาธรรม
บัญญัติจะเปนสุข สักแตใชคําพูดเทานั้นจะฝกสอนคนใชไมได เพราะถึงแมเขาจะเขาใจ แตเขาก็ไมฟง
พระธรรมสุภาษิต 29:17-19
หลักประการที่สองก็คือ เด็กตองการการฝกสอนทางความรูทั่วไปทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ การสอนกับการฝกสอนไมเหมือนกัน การสอนนั้นอาจสอนดวยชีวติ หรือสอนดวยวาจา แต
การฝกสอนจะบอกวิธีใหแลวใหผูฝกควรดูแลใหเด็กฝกทําจนเปนถาแมฝกสอนลูกแตเล็กเมื่อเขาโตขึ้น
แมไมเปนหวงเขา เพราะลูกที่ถูกฝกจะมีทกั ษะทางสังคม ทางคุณธรรม และทางความรูในวัตถุธรรม
บานและคริสตจักร จึงเปนแหลงฝกสอนสําคัญของทักษะทางสังคม คุณธรรมและความรูทั่วไป
เมื่อแมลงทุนเชนนี้กับลูก แมจึงสามารถเก็บเกี่ยวความภาคภูมิใจ และความยินดีในตัวลูกได คือ
ลูกจะทําตัวเปนแกวตาของพอแมจริง ๆ
เมื่อเราเปนลูกอยูกับพอของเราเปนแกวตาของแมเรา ดูนา รักออนโยน
ลูกจะใหความผูกพันใกลชิดกับเรา ความใกลชิดนั้น เปนสายสัมพันธที่มีคาที่สุดเทาที่พอแมจะ
พึงมีได
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นอกจากนี้ลูกก็จะไมดูหมิน่ พอ แม เขาจะไมเปนคนโง ที่ทําใหมารดาขมขื่น เขาจะไมทําทารุณ
ตอพอหรือไลแมหรือแชงบิดามารดา และเขาจะไมขโมยของที่บิดามารดาสั่งสมมา สิ่งที่ทานทํางาน
หนักตลอดชีวติ เพื่อเปนมรดกของเขาจะคงอยู เขาจะไมเปนดังพระคําตอไปนี้
บุตรชายที่ฉลาดกระทําใหบดิ ายินดี แตคนโงดูหมิ่นมารดาของตน สุภาษิต 15:20
บุตรชายโงเปนคนที่โศกสลดแกบดิ า และเปนความขมขืน่ แกสตรีผูใหกําเนิด สุภาษิต 17:25
บุคคลผูทําทารุณแกบดิ าของเราและขับไลมารดาของเขาไปเสีย เปนบุตรชายผูกอใหเกิดความ
อับอายและการถูกตําหนิ สุภาษิต 19:26
ถาคนหนึ่งคนใดแชงบิดาหรือมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมืดมิด สุภาษิต 20:20
ถาสตรีคริสเตียนมีทัศนคติ มีความรูสึกตอลูก และใชหลักการกับวิธีการของพระคัมภีรตอลูก
ลูกของเขาก็จะไมเปนปญหาของสังคม ถาทานทราบความจริงนี้เมื่อสายไปเสียแลวทานจะทําอยางไร
โปรดจําไววา ไมมีคําวาสายสําหรับพระเจา เพราะถาทานทําสิ่งใดตอผูอื่น พระเจาจะทําสิ่งนั้นกับทาน
ทานสามารถเปนแมตวั สํารองใหกับคนอืน่ ได

แมตัวสํารอง
พระเจาเปนแมตัวสํารองสําหรับมนุษยเสมอ
แตเรานี่แหละสอนเอฟราอิมใหเดิน เราอุมเขาทั้งหลายไว แตเขาหาทราบไมวา เราเปนผูรักษา
เขาใหหาย เราจูงเขาดวยสายมนุษยธรรม และดวยปลอกแหงความรัก เราเปนผูกระทําใหแอกทีข่ า
กรรไกรของเขาเบาลง และเรากมลงเลี้ยงเขา โฮเชยา 11:3-4
พระเยซูทรงเปนแมตวั สํารองของเด็กเล็ก ๆ เสมอ
แลวเขาอุมทารกมาหาพระองคเพื่อจะใหพระองคทรงถูกตองทารกนั้นแตเหลาสาวกเมื่อเห็นเขา
ก็หามเขาแตพระเยซูทรงเรียกทารกมา แลวตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเราอยาหามเขาเลย
เพราะวาแผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผู
หนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได” ลูกา 18:15-17
อาจารยเปาโลเปนพี่เลี้ยงตัวสํารองสําหรับคนทั่วไป
แตวาเราอยูในหมูพวกทานดวยความสุภาพออนโยนเหมือนพี่เลี้ยงที่เลีย้ งดูลูกของตน 1 เธสะโล
นิกา 2:7
พวกเราสามารถเปนแมตัวสํารองโดยใหเวลา ใหการสัมผัส ใหการรับฟงใหการฝกสอน และ
ใหโอกาสแกเด็กเรรอน เด็กชุมชนแออัด เด็กกอสรางและเด็กกําพรา เด็กเหลานี้อยูไมไกลตัวทาน เพียง
ทานเหลือบตาดู ทานก็จะเห็น
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บิลลี่ คิม ประธานองคการแบบติสโลก เคยเปนเด็กยากจนขนแคนสมัยสงครามเกาหลี เขาเปน
เด็กที่คอยรับใชทหารอเมริกนั ในที่สุดเขาจบปริญญาเอกกลับมารับใชชาติที่บานเกิดเมืองนอนของเขา
ปูของจิม ชูเปนเด็กกําพราเดินเปะปะอยูตามถนนในกัวลาลัมเปอร มิชชั่นนารีทานหนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว
เมื่อโตขึ้นปูของเขาเปนคริสเตียน แปลพระคัมภีรเปนภาษาพื้นเมือง ปจจุบันตัวของจิม ชู เปนประธาน
องคการนาวิกเกเตอร ภาคพืน้ แปซิฟกและเอเซีย มีบางคนใหโอกาส บิลลี่ คิม และจิม ชู จะเกิดอะไรขึ้น
ถาเราสงเด็กกําพราในชุมชนแออัดทั้งหมดเรียนโรงเรียนนาฏศิลปตามทักษะของเขา พวกเขารักการรอง
รําทําเพลง พวกเขาสามารถรองรําไทย เตนบัลเลย พวกเขาสามารถเปนนักดนตรีวงออเคสตราได จะเกิด
อะไรกับชุมชน
ทานตอบไดไหม.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2001, หนา 26-29.
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