อิทธิพลของแม
ศจ.มาโนช แจงมุข
ผูยงิ่ ใหญของโลก มักจะพูดวา ความสําเร็จของเขามาจากผูหญิง 2 คน ที่อยูเบื้องหลังใน
ความสําเร็จนัน้ คนแรกคือ แม คนที่สองคือ เมีย ดูเหมือนคํากลาวนีจ้ ะเปนความจริง
ในประวัติศาสตรคริสตจักร มีสตรีหลายคนที่มีสวนในสรางชีวิตของผูนําที่ประสพความสําเร็จ
หรือสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลกไดในเวลานั้น และผูหญิงเหลานี้ลวนแตเปนคริสเตียนที่รักพระเจา คอย
ผลักดันอยูเบื้องหลัง และนําความสําเร็จมาสูหมูบุรุษทั้งหลายขอยกบุคคลสําคัญ 3 คน 3 ลักษณะที่โดด
เดน ทั้งสามเปนผูหญิงที่ลูก ๆ เรียกเธอวา “แม” และเปนคุณแมที่ทรงอิทธิพล
1. คุณแมนักอธิษฐาน ในขณะที่รัฐบาลโรมขมเหงคริสเตียนหนักตั้งแตสมัยจักรพรรดิเนโร ผูมี
ความเกลียดชังคริสเตียนเปนทุนเดิม จึงหาเรื่องเผากรุงโรมและโยนความผิดใหพวกคริสเตียน (คศ.64)
คริสเตียนบางคนถูกจับตรึงบนกางเขน
ถูกจับโยนใหสัตวรายกินหรือจับคนไปสูกับสัตยเหมือนใน
ภาพยนตเรื่อง “The Gradiator” การขมเหงคริสเตียนถูกกระทําตอเนื่องมาถึงโดมิเทียน ผูเนรเทศยอหน
อัครสาวก (คศ.90) ไปอยูเกาะปทมอส (วิวรณ 1:9) จักรพรรดิเสปติมุส เซวิรัส (คศ.193-211) ผูสั่งตัด
ศีรษะทานเลโอนิคาส บิดานักศาสนศาสตรผูยิ่งใหญ ฐานไมยอมปฏิเสธพระเยซูจกั รพรรดิทราเซียน, เด
ซิอุส, วาเลเรียน, ดิโอเคลเทียน (คศ.284-305) อาณาจักรโรมถูกแบงออกเปน 4 สวนของการปกครอง 1
ใน 4 คนมีนามวา คอนสแตนเทียสผูมีมเหสีนามวา เฮเลนนา หรือเรียกกันวา พระนางเฮเลนนา เธอเปนค
ริสเตียนเปนสาวกลับ ๆ ของพระเยซูเธอไมอาจเปดเผยสถานะทางความเชื่อของเธอได แตเธอเปนนัก
อธิษฐาน เธอรูวา ไมมีอะไรสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไดเลย นอกจากคําอธิษฐาน เธอเฝาวิงวอน
อธิษฐานตอพระเจา
เพื่อจะเห็นโรมเปลี่ยนแปลงอาณาจักรโรมทีโ่ หดรายขมเหงคริสเตียนสามารถ
หยุดยั้งได หากจักรพรรดิโรมยอมรับพระเยซูคริสตเปนผูชวยใหรอด ผูซึ่งมีอํานาจการครอบครอง
สามารถสั่งยุติได ในป คศ.306 จักรพรรดิคอนสแตนเทียสสวามีของเธอถูกฆาตาย อาณาจักรโรมันเริ่ม
ปนปวน มีการจราจลเกิดขึน้ บอยครั้ง สงครามระหวางผูนําของอาณาจักรโรมทั้ง 4 สวนเริ่มแยงชิง
อํานาจตอกันและกันบุตรชายของเธอชื่อ คอนสแตนติน ไดสืบอํานาจตอจากบิดาขึ้นมาเปนผูนํา เธอ
อธิษฐานใหกําลังใจบุตรชายของเธอ และทาทายวา พระเจาของแมทรงฤทธิ์อํานาจชวยลูกได คอนส
แตนตินรับคําทาชวนของแม และกลาววา ถาพระเยซูชว ยผมไดจริง และผมสามารถรบชนะยึด
อาณาจักรโรมได แมอยากไดอะไร บอกผม และคอมสแตนตินไดรับการสําแดง เห็นรูปดาบไขวเหมือน
กางเขน เขาไดรับกําลังใจขึ้นมาก ในที่สุด คอมสแตนตินสามารถยึดอาณาจักรโรมไวไดทั้งหมด
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แมอยากไดอะไร คอนสแตนตินถามแม พระนางเฮเลนนาตอบวา อยากไดเยรูซาเล็ม เพราะเธอ
ตองการบูรณะเมืองเยรูซาเล็มใหเปนศูนยกลางแหงความเชื่อของคริสเตียน แตคอนสแตนตินบอกวา
ไมใชเฉพาะเยรูซาเล็มเทานั้น แตทั้งโลกเปนของแม ในป คศ.313 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดประกาศ
กฤษฎีกามิลาน หรือมีพระบรมราชโองการรับรองคริสตจักรอยางเปนทางการยุตกิ ารขมเหงคริสเตียน
และยอมรับใหศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติโรม คริสเตียนสามารถนมัสการพระเจา ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และจักรพรรดิคอนสแตนตินไดทรงกลับใจรับศีลบัพติ
สมากอนสิ้นพระชนม คุณแมนักอธิษฐานคําอธิษฐานของแมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได (ยากอบ 5:16)
2. คุณแมผูมีความอดทน ในศตวรรษที่ 4 ตอนปลาย ขณะที่อาณาจักรโรมที่รุงเรืองกําลังดําเนิน
อยูบนความสะดวกสบาย ประชาชนทั้งหลายเพลิดเพลินอยูกับความสุขฝายโลก นักปราชญหนุมผูมีนาม
วา ออกัสตินซึ่งเกิดในเมืองทากาส ใกล ๆ ฮิปโป (ประเทศแอลจีเรียในปจจุบนั ) มีนิสัยชอบสนุก รัก
ความบันเทิง คานิยมโลกทะเยอทะยาน แยกตัวจากภรรยาและลูก ศึกษากฎหมายในกรุงโรม เขาเริ่มทิ้ง
หางจากความเชื่อ ใชชีวิตอยางสํามะเลเทเมา แตคุณแมที่รักพระเจาชือ่ มอนิกา (บิดาไมเปนคริสเตียน)
เธอพยายามทุกวิถีทุกทางทีจ่ ะสงเสริมลูกของเธอใหเดินในทางของพระเจา นอกจากคําอธิษฐานเธอ
อดทนรอคอย หวังใจวา สักวันหนึ่ง ลูกของเธอจะกลับมาหาพระเจา อิทธิพลแหงคําเทศนาของแอมโบ
รสแหงมิลาน และจดหมายฝากของเปาโลจากโรม 13:11-14 ไดนํามาซึ่งการกลับใจใหม เมื่ออายุได 33
ป หลังกลับใจ ออกัสตินไดศึกษาพระวจนะของพระเจาโดยเฉพาะดานศาสนศาสตร ป คศ.315 ทานรับ
การแตงตั้งเปนบิชอปแหงเมืองฮิปโป และเปนนักเขียนหนังสือสําคัญเลมหนึ่งที่ทา นเขียนคือ The City
of God (นครของพระเจา) ออกัสตินไดชื่อวา เปน “บิดาแหงศาสนศาสตรผูยิ่งใหญ”
มอนิกา แมผมู ีความอดทน รอคอยการกลับมาของลูก แมวนั เวลาผานไปนานเทาไร ความ
อดทนของเธอนํามาซึ่งความสําเร็จ ขอใหคณ
ุ แมทกุ คนทีม่ ีลูกดื้อ เกเรหลงหาย จงวางใจในพระเจา มอบ
การนั้นไวกับพระเจาวันหนึง่ ลูกของทานจะกลับมา และรับใชพระเจา
3. แมที่อบรมสั่งสอนลูก ราว ๆ ศตวรรษที่ 18 ครอบครัวผูรับใชพระเจาครอบครัวหนึ่ง เปน
ครอบครัวที่ใหญมาก เพราะผูเปนแมใหกาํ เนิดลูกถึง 19 คน คือศาสนาจารยซามูเอลและนางซูซานนา
เวสลีย ผูเปนพอตองเดินทางไปประกาศเทศนา รับใชพระเจา จนไมคอยมีเวลาดูแลบานและครอบครัว
แตผูเปนภรรยาและยอดคุณแมคือ ซูซานนา เวสลีย เปนผูรับผิดชอบดูแลบานและครอบครัว ดูแลฟารม
ที่คริสตจักรใหมา เธออบรมสอนหนังสือลูก ๆ ที่บานทุกวัน เธออุทศิ ใหกับการเปนแม เปนยอดคุณแม
เธอถือวาการเลี้ยงลูก ๆ เปนเรื่องสําคัญยิ่ง เธอใหเวลากับลูกของเธอ จัดเวลาเฉพาะกับลูกแตละคน
สัปดาหละหนึง่ ชั่วโมง เพื่อพูดคุยปญหาเธอเขาเฝาพระเจาวันละสามครั้ง เพื่อขอสติปญญาจากพระเจา
ในการเลี้ยงดูบุตร รับใชครอบครัว จนมีเรื่องเลาวา เธอมีผาโพกศีรษะไว เมื่อไรที่เธอโพกผาบนศีรษะทั้ง
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สามีและลูกจะไมรบกวนเธอ เพราะเธอกําลังอธิษฐานกับพระเจาแมเวลาซักผา ลูกทุกคนตองทองขอ
พระคัมภีรกอนรับประทานอาหาร ดวยความพยายามและเขมงวดลูกของเธอ 2 คนเปนผูรับใชยงิ่ ใหญ
ของโลก คือ จอหนและชาลล เวสลีย คือ ผูกอตั้งคณะเมธอดิส นิกายใหญซึ่งเมื่อเขามีชีวิต มีสมาชิกอยู
แปดหมืน่ คน ในอังกฤษและกวา 40,000 คน ในอเมริกา เปนนักเทศนทเี่ ดินทางไกล ขี่มาไปเทศนา ดวย
ระยะทางรวม 250,000 ไมล ทั้งอังกฤษ สกอตแลนดและไอรแลนด สวนนองชายที่ ชื่อ ชาลล เวสลีย
เปนนักแตงเพลง เขาไดประพันธเพลงกวา 6,000 เพลงที่ใชรองเวลามนัสการ เพลงอมตะที่เราคุนเคย คือ
“ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด” ที่เรามักรองในวันแตงงาน
ทั้งหมดคือ ความดีของคุณแมที่เฝาอบรมสั่งสอนลูก ๆ แมจะมีลูกมาถึง 19 คน เธอสามารถ
สรางลูกของเธอใหเปนผูย ิ่งใหญได
คุณแมที่รัก ทานมีอิทธิพลมากสามารถเปลี่ยนโลกไดทั้งโลก ถาทานเปนนักอธิษฐาน การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ทานตองอดทนตอลูก ๆ ของทาน แมวนั นี้จะยังไมเห็นอะไรเลยในตัวลูกของ
ทาน การอบรมสั่งสอนลูกเครงครัดในทางของพระเจา “พระวจนะมาสูทานและครอบครัวของทาน นี่
แหละคืออิทธิพลของแม...”

อางอิง
1. มาโนช แจงมุข เอกสารการสอนวิชาประวัติศาสตร คริสตจักร พระคริสตธรรมกรุงเทพ
2. รูธ เอ. ทักเกอร แดเธอผูเปนภรรยา กนกบรรณสาร
3. Mel Locks, Church History, Class note International Theological Seminry

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม
2001, หนา 9-11.

3

