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ผูยิง่ใหญของโลก มักจะพดูวา ความสําเร็จของเขามาจากผูหญิง 2 คน ท่ีอยูเบ้ืองหลังใน
ความสําเร็จนัน้ คนแรกคือ แม คนท่ีสองคือ เมีย ดูเหมือนคํากลาวนีจ้ะเปนความจริง 

ในประวัติศาสตรคริสตจักร มีสตรีหลายคนท่ีมีสวนในสรางชีวิตของผูนําท่ีประสพความสําเร็จ
หรือสามารถเปล่ียนโลกท้ังโลกไดในเวลานั้น และผูหญิงเหลานี้ลวนแตเปนคริสเตียนท่ีรักพระเจา คอย
ผลักดนัอยูเบ้ืองหลัง และนําความสําเร็จมาสูหมูบุรุษท้ังหลายขอยกบุคคลสําคัญ 3 คน 3 ลักษณะท่ีโดด
เดน ท้ังสามเปนผูหญิงท่ีลูก ๆ เรียกเธอวา “แม” และเปนคุณแมท่ีทรงอิทธิพล 

1. คุณแมนักอธิษฐาน ในขณะท่ีรัฐบาลโรมขมเหงคริสเตียนหนักต้ังแตสมัยจักรพรรดิเนโร ผูมี
ความเกลียดชังคริสเตียนเปนทุนเดิม จึงหาเรื่องเผากรุงโรมและโยนความผิดใหพวกคริสเตียน (คศ.64) 
คริสเตียนบางคนถูกจับตรึงบนกางเขน ถูกจับโยนใหสัตวรายกินหรือจับคนไปสูกับสัตยเหมือนใน
ภาพยนตเร่ือง “The Gradiator” การขมเหงคริสเตียนถูกกระทําตอเนื่องมาถึงโดมิเทียน ผูเนรเทศยอหน 
อัครสาวก (คศ.90) ไปอยูเกาะปทมอส (ววิรณ 1:9) จักรพรรดิเสปติมุส เซวิรัส (คศ.193-211) ผูส่ังตัด
ศีรษะทานเลโอนิคาส บิดานกัศาสนศาสตรผูยิ่งใหญ ฐานไมยอมปฏิเสธพระเยซูจกัรพรรดิทราเซียน, เด
ซิอุส, วาเลเรียน, ดิโอเคลเทียน (คศ.284-305) อาณาจักรโรมถูกแบงออกเปน 4 สวนของการปกครอง 1 
ใน 4 คนมีนามวา คอนสแตนเทียสผูมีมเหสีนามวา เฮเลนนา หรือเรียกกันวา พระนางเฮเลนนา เธอเปนค
ริสเตียนเปนสาวกลับ ๆ ของพระเยซูเธอไมอาจเปดเผยสถานะทางความเช่ือของเธอได แตเธอเปนนัก
อธิษฐาน เธอรูวา ไมมีอะไรสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกน้ีไดเลย นอกจากคําอธิษฐาน เธอเฝาวงิวอน
อธิษฐานตอพระเจา เพื่อจะเห็นโรมเปล่ียนแปลงอาณาจักรโรมท่ีโหดรายขมเหงคริสเตียนสามารถ
หยุดยั้งได หากจกัรพรรดโิรมยอมรับพระเยซูคริสตเปนผูชวยใหรอด ผูซ่ึงมีอํานาจการครอบครอง 
สามารถส่ังยุติได ในป คศ.306 จักรพรรดิคอนสแตนเทียสสวามีของเธอถูกฆาตาย อาณาจักรโรมันเร่ิม
ปนปวน มีการจราจลเกิดข้ึนบอยคร้ัง สงครามระหวางผูนําของอาณาจักรโรมท้ัง 4 สวนเร่ิมแยงชิง
อํานาจตอกันและกันบุตรชายของเธอช่ือ คอนสแตนติน ไดสืบอํานาจตอจากบิดาข้ึนมาเปนผูนํา เธอ
อธิษฐานใหกําลังใจบุตรชายของเธอ และทาทายวา พระเจาของแมทรงฤทธ์ิอํานาจชวยลูกได คอนส
แตนตินรับคําทาชวนของแม และกลาววา ถาพระเยซูชวยผมไดจริง และผมสามารถรบชนะยดึ
อาณาจักรโรมได แมอยากไดอะไร บอกผม และคอมสแตนตินไดรับการสําแดง เห็นรูปดาบไขวเหมือน
กางเขน เขาไดรับกําลังใจข้ึนมาก ในท่ีสุด คอมสแตนตินสามารถยึดอาณาจักรโรมไวไดท้ังหมด 
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แมอยากไดอะไร คอนสแตนตินถามแม พระนางเฮเลนนาตอบวา อยากไดเยรูซาเล็ม เพราะเธอ
ตองการบูรณะเมืองเยรูซาเล็มใหเปนศูนยกลางแหงความเช่ือของคริสเตียน แตคอนสแตนตินบอกวา 
ไมใชเฉพาะเยรูซาเล็มเทานั้น แตท้ังโลกเปนของแม ในป คศ.313 จกัรพรรดิคอนสแตนตินไดประกาศ
กฤษฎีกามิลาน หรือมีพระบรมราชโองการรับรองคริสตจักรอยางเปนทางการยุตกิารขมเหงคริสเตียน 
และยอมรับใหศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติโรม คริสเตียนสามารถนมัสการพระเจา ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และจักรพรรดิคอนสแตนตินไดทรงกลับใจรับศีลบัพติ
สมากอนส้ินพระชนม คุณแมนักอธิษฐานคําอธิษฐานของแมสามารถเปล่ียนแปลงโลกได (ยากอบ 5:16) 

2. คุณแมผูมีความอดทน ในศตวรรษท่ี 4 ตอนปลาย ขณะท่ีอาณาจกัรโรมท่ีรุงเรืองกําลังดําเนิน
อยูบนความสะดวกสบาย ประชาชนท้ังหลายเพลิดเพลินอยูกับความสุขฝายโลก นักปราชญหนุมผูมีนาม
วา ออกัสตินซ่ึงเกิดในเมืองทากาส ใกล ๆ ฮิปโป (ประเทศแอลจีเรียในปจจุบัน) มีนิสัยชอบสนุก รัก
ความบันเทิง คานิยมโลกทะเยอทะยาน แยกตัวจากภรรยาและลูก ศึกษากฎหมายในกรุงโรม เขาเร่ิมท้ิง
หางจากความเชื่อ ใชชีวิตอยางสํามะเลเทเมา แตคุณแมท่ีรักพระเจาช่ือ มอนิกา (บิดาไมเปนคริสเตียน) 
เธอพยายามทกุวิถีทุกทางท่ีจะสงเสริมลูกของเธอใหเดนิในทางของพระเจา นอกจากคําอธิษฐานเธอ
อดทนรอคอย หวังใจวา สักวันหนึ่ง ลูกของเธอจะกลับมาหาพระเจา อิทธิพลแหงคําเทศนาของแอมโบ
รสแหงมิลาน และจดหมายฝากของเปาโลจากโรม 13:11-14 ไดนํามาซ่ึงการกลับใจใหม เม่ืออายุได 33 
ป หลังกลับใจ ออกัสตินไดศึกษาพระวจนะของพระเจาโดยเฉพาะดานศาสนศาสตร ป คศ.315 ทานรับ
การแตงต้ังเปนบิชอปแหงเมืองฮิปโป และเปนนกัเขียนหนังสือสําคัญเลมหนึ่งท่ีทานเขียนคือ The City 
of God (นครของพระเจา) ออกัสตินไดช่ือวา เปน “บิดาแหงศาสนศาสตรผูยิ่งใหญ” 

มอนิกา แมผูมีความอดทน รอคอยการกลับมาของลูก แมวนัเวลาผานไปนานเทาไร ความ
อดทนของเธอนํามาซ่ึงความสําเร็จ ขอใหคุณแมทุกคนท่ีมีลูกดื้อ เกเรหลงหาย จงวางใจในพระเจา มอบ
การนั้นไวกับพระเจาวันหนึง่ลูกของทานจะกลับมา และรับใชพระเจา 

3. แมท่ีอบรมส่ังสอนลูก ราว ๆ ศตวรรษท่ี 18 ครอบครัวผูรับใชพระเจาครอบครัวหนึ่ง เปน
ครอบครัวท่ีใหญมาก เพราะผูเปนแมใหกาํเนิดลูกถึง 19 คน คือศาสนาจารยซามูเอลและนางซูซานนา 
เวสลีย ผูเปนพอตองเดินทางไปประกาศเทศนา รับใชพระเจา จนไมคอยมีเวลาดแูลบานและครอบครัว 
แตผูเปนภรรยาและยอดคุณแมคือ ซูซานนา เวสลีย เปนผูรับผิดชอบดูแลบานและครอบครัว ดูแลฟารม
ท่ีคริสตจักรใหมา เธออบรมสอนหนังสือลูก ๆ ท่ีบานทุกวัน เธออุทิศใหกับการเปนแม เปนยอดคุณแม 
เธอถือวาการเล้ียงลูก ๆ เปนเร่ืองสําคัญยิ่ง เธอใหเวลากับลูกของเธอ จัดเวลาเฉพาะกับลูกแตละคน
สัปดาหละหนึง่ช่ัวโมง เพื่อพูดคุยปญหาเธอเขาเฝาพระเจาวันละสามคร้ัง เพื่อขอสติปญญาจากพระเจา
ในการเล้ียงดบุูตร รับใชครอบครัว จนมีเร่ืองเลาวา เธอมีผาโพกศีรษะไว เม่ือไรที่เธอโพกผาบนศีรษะท้ัง
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สามีและลูกจะไมรบกวนเธอ เพราะเธอกาํลังอธิษฐานกบัพระเจาแมเวลาซักผา ลูกทุกคนตองทองขอ
พระคัมภีรกอนรับประทานอาหาร ดวยความพยายามและเขมงวดลูกของเธอ 2 คนเปนผูรับใชยิง่ใหญ
ของโลก คือ จอหนและชาลล เวสลีย คือ ผูกอตั้งคณะเมธอดิส นิกายใหญซ่ึงเม่ือเขามีชีวิต มีสมาชิกอยู
แปดหม่ืนคน ในอังกฤษและกวา 40,000 คน ในอเมริกา เปนนักเทศนท่ีเดินทางไกล ข่ีมาไปเทศนา ดวย
ระยะทางรวม 250,000 ไมล ท้ังอังกฤษ สกอตแลนดและไอรแลนด สวนนองชายที่ ช่ือ ชาลล เวสลีย 
เปนนักแตงเพลง เขาไดประพันธเพลงกวา 6,000 เพลงท่ีใชรองเวลามนัสการ เพลงอมตะท่ีเราคุนเคย คือ 
“ความรักวิเศษเหนือรักอ่ืนใด” ท่ีเรามักรองในวนัแตงงาน 

ท้ังหมดคือ ความดีของคุณแมท่ีเฝาอบรมส่ังสอนลูก ๆ แมจะมีลูกมาถึง 19 คน เธอสามารถ
สรางลูกของเธอใหเปนผูยิ่งใหญได 

คุณแมท่ีรัก ทานมีอิทธิพลมากสามารถเปล่ียนโลกไดท้ังโลก ถาทานเปนนกัอธิษฐาน การ
เปล่ียนแปลงจะเกดิข้ึน ทานตองอดทนตอลูก ๆ ของทาน แมวนันี้จะยังไมเห็นอะไรเลยในตัวลูกของ
ทาน การอบรมส่ังสอนลูกเครงครัดในทางของพระเจา “พระวจนะมาสูทานและครอบครัวของทาน นี่
แหละคืออิทธิพลของแม...” 
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