คำถำมประจำสัปดำห์

แม่แบบไหนทีล
่ ก
ู ต้องการ?

“ฉันไม่ ได้ สูญเสียตัวฉันเอง
เมื่อฉันกลายเป็ นคุณแม่
แต่ ฉันได้ ค้นพบตัวเอง!”
(I didn’t lose myself,
When I became a mother.
I found myself.)

หากวันนี ้ คุณเป็ นโสด จงฉลองขอบคุณพระเจ้ าสาหรับความเป็ นโสดของคุณ
แต่หากว่าคุณแต่งงาน แล้ วจงขอบคุณพระเจ้ าสาหรับคูส่ มรสของคุณ ไม่ว่าเขาหรื อเธอจะนาความสุข
หรื อความเจ็บปวดมาให้ คณ
ุ ในบันปลายคุ
้
ณจะขอบคุณพระเจ้ าและขอบคุณเขาที่ทาให้ ชีวิตของคุณแกร่งมาก
กว่าเดิม
หากว่าคุณเป็ นสตรี และได้ รับสิทธิพิเศษให้ เป็ น “แม่ คน” เพิ่มจากการเป็ น “แม่ คุณ” ของใครคนใดคน
หนึง่ ก็ขอให้ คณ
ุ ขอบคุณพระเจ้ าเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นทวีคณ
ู
อย่างไรก็ตาม “การเป็ นแม่ ” นัน้ เป็ นสิทธิพิเศษที่มาควบคูก่ บั ความรับผิดชอบและภาระอันหนักหน่วง
แม้ ไม่มีคาแนะนาอย่างสมบูรณ์ว่า จะเป็ นแม่ที่ดีที่สดุ ได้ อย่างไร?
แต่วนั นี ้ ผมมีคาแนะนาว่า ควรจะเป็ นแม่ ท่ ดี อี ย่างที่ลกู ต้ องการได้ อย่างไร?
แม่ที่ดีเป็ นดังนี ้.....
1. แม่ต้องจัดเตรี ยมปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีพให้ แก่ลกู อาทิเช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และที่พกั
อาศัย
2. แม่ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตให้ แก่ลกู เพื่อเมื่อลูกเลียนแบบอย่างนันแล้
้ ว ลูกจะเป็ น
ตัวอย่างที่ดีให้ คนอื่นๆ ทาตามได้
3. แม่ต้องบอกและแสดงให้ ลกู ทราบตังแต่
้ เนิ่น ๆ ว่า แม่รักลูกมากยิ่งกว่า งาน หรื อสิ่งใดในโลกนี ้ และ
แม่พร้ อมสละสิ่งนันเพื
้ ่อลูก (หากว่าจาเป็ น)
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4. แม่ต้องทาให้ ลกู แน่ใจว่า ลูกเป็ นคนพิเศษของแม่ (แม้ ว่าลูกจะไม่เก่ง ไม่ดีเลศเท่าลูกของคนอื่น ๆ ก็
ตาม) โดยลูกไม่จาเป็ นต้ องเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับผู้ใด
5. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั ศักดิ์ศรี และคุณค่าชีวิตของตัวเองและของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลกนี ้
และให้ ร้ ูจกั การให้ เกียรติแก่ตวั เอง และคนอื่น ๆ ด้ วย
6. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั ชีวิต ทังเรื
้ ่ องคุณค่า และเป้าหมายของชีวิต และใช้ ชีวิตนันอย่
้ างคูค่ วร ตาม
วัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า
7. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั คุณค่าของเวลา และใช้ เวลานันอย่
้ างคุ้มค่ากับลูก อย่างมีความสุข และน่า
จดจาตลอดชีวิตของทุกคน
8. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเขาเอง (ทังกาย
้
จิต และวิญญาณ) ตังแต่
้ เมื่อเขายัง
เยาว์วยั
9. แม่ต้องปลูกฝั งความศรัทธาอย่างถูกต้ องต่อพระเจ้ า ตามคาสอนแห่งพระวจนะในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ให้ แก่ลกู เพื่อเขาจะมีแนวทางที่ถกู ต้ องในการดาเนินชีวิตแห่งความรักต่อพระเจ้ าและเพื่อน
บ้ านของเขา ตังแต่
้ ในวัยเยาว์
10. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั สู้ชีวิต อย่างฉลาดและซื่อสัตย์แบบหนักเอาเบาสู้ และให้ โอกาสแก่ลกู ที่จะ
เรี ยนรู้จากความผิดพลาดของตัวเขาเอง
11. แม่ต้องสอนลูกให้ ถ่อมใจและรู้จกั ยอมรับผิดในสิ่งที่ทาพลาดพร้ อมทังส
้ านึกตน ขออภัย ชดใช้ และ
รี บปรับปรุงแก้ ไขใหม่ให้ ดีขึ ้นอย่างรับผิดชอบ
12. แม่ต้องสอนลูกให้ ร้ ูเช่นกันว่า แม้ แต่แม่(พ่อ) ก็อาจผิดพลาดได้ แต่ก็เต็มใจรับฟั งคาเตือนสติจากลูก
และพร้ อมที่จะขออภัยลูกเช่นกัน
13. แม่ต้องสอนลูกให้ ร้ ูจกั คุณค่าของเงินทอง และทรัพย์สินสิ่งของ (รวมทังทรั
้ พยากรและสิ่งแวดล้ อม
ตามธรรมชาติ) และรู้จกั ใช้ และชื่นชมสิ่งเหล่านันควบคู
้
ไ่ ปกับการมีสว่ นร่ วมในการปกป้องรักษา ใน
ฐานะผู้อารักขาที่ดีที่มีความเมตตาต่อผู้อื่น
14. แม่ต้องสอนให้ ลกู รู้จกั เคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้ที่มีตาแหน่งหน้ าที่ และคนรอบตัว แต่ก็ไม่ได้ ปล่อยให้
ใช้ สิ่งนี ้เป็ นข้ ออ้ างที่จะปล่อยปละให้ มีการกระทาผิดโดยนิ่งเฉย
15. แม่ต้องให้ เกียรติลกู ในสิ่งที่ลกู คิด ชอบ หรื อทา (นอกจากว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ นบาป ผิดศีลธรรม
กฎหมายและเป็ นอันตรายต่อลูกอย่างร้ ายแรง)
16. แม่ต้องให้ ลกู รู้อยู่เสมอว่า แม่พร้ อมเคียงข้ าง สนับสนุนลูก ในทุกสิ่งดีที่ลกู กระทา
17. แม่ต้องไม่เจตนาทาร้ ายลูกหรื อทาให้ ขมขื่นใจด้ วย วาจา หรื อการกระทาใด ๆ ที่หนักเกินกว่าที่ลกู
จะทนรับได้ รวมทังอย่
้ าทาลายความสุขของลูก ด้ วยความคาดหวังที่ยากเกินจริ งของผู้เป็ นแม่
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18. แม่ต้องให้ กาลังใจลูกทุกครัง้ ที่เขาผิดพลาด เสียใจหรื อท้ อใจ และพร้ อมยกย่องชมเชยทุกครัง้ ที่ลกู
กระทาดี หรื อประสบความสาเร็จ (แม้ จะเป็ นเรื่ องที่ดเู ล็กน้ อย)
19. แม่ต้องให้ ลกู มัน่ ใจว่า เขาสามารถเข้ าหาแม่ได้ ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่ก็ฝึกฝนเขาให้ ร้ ูจกั อดทนรอ
ในกรณีที่แม่มีเรื่ องสาคัญมากที่กาลังจัดการอยู่
20. แม่ต้องสอนให้ ลกู เรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั ว่า แม่ก็เป็ นมนุษย์ที่ต้องการ การพักผ่อน กาลังใจ ความ
เข้ าใจและเวลาเป็ นส่วนตัวของแม่ รวมทังแม่
้ ยงั มีความรับผิดชอบในฐานะอื่น ๆ ด้ วย อาทิ เป็ น
ภรรยาของพ่อ และเป็ นลูกของคุณปู่ คุณย่าหรื อคุณตาคุณยาย ของตัวเขา
ขอพระเจ้ าทรงเมตตาให้ คณ
ุ แม่ทกุ ท่านที่อ่านบทความนี ้ จะมีแนวทางที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิตนเป็ น
แม่ที่ดีของลูก
ขอพระเจ้ าทรงเสริ มกาลังทุกท่านให้ เป็ นแม่ที่ดี
และในขณะเดียวกันก็เป็ นลูกที่ดีของแม่ของตนด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ พี่น้องที่รัก!
จงรักลูกในขณะที่ยงั มีลกู ให้ รัก และจงรักแม่ในขณะที่ยงั มีแม่ให้ รักเช่นกัน!
อย่างไรก็ตาม ...หากผู้หนึง่ ผู้ใดในคริ สตจักรแห่งนี ้ไม่เหลือแม่หรื อไม่มีลกู ให้ รัก ก็ขอให้ กรุณามองดู
คนรอบข้ างของท่านสักนิด แล้ วท่านจะเห็น “แม่ ” และ “ลูก” จานวนมากที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ ท่าน
รักพวกเขา และแสดงความรั กกับพวกเขาอย่างที่ท่านปรารถนาจะกระทา(ต่อแม่หรื อลูกของท่าน)
...หวังว่า ท่านจะไม่ทาให้ พระเจ้ าต้ องผิดหวังนะครับ!

-ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer
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