รีทรีตคู่สมรสจะทำอย่ ำงไรกับเด็กและเงิน?
อจ.ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์
คิดเฉียบ
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสัมมนาคู่สมรสในตอนสุ ดสัปดาห์ที่คริ สตจักร?
ดูเหมือนจะขาดบรรยากาศของรี ทรี ตไปหน่อยใช่ไหม?
...แต่ถา้ คุณจะไปจัดที่โรงแรม ดูเหมือนจะใช้จ่ายไม่ใช่นอ้ ยเลย ยิง่ กว่านั้นใครจะคอยช่วยดูแล
เด็ก ๆ ให้เรา?
คริ สตจักรเฟิ ร์ ส ยูไนเต็ด เมโธดิสท์ หรื อคริ สตจักรสหเมโธดิสท์ที่หนึ่ง (First Unites Methodist
Church) ที่วลิ มอร์ รัฐเคนทัคกี ได้พบทางออกสาหรับคนในกลุ่มนี้
รายการเสริ มสร้างชีวติ สมรสตอนสุ ดสัปดาห์ของคริ สตจักร จะมีข้ ึนในราว ๆ เดือนมีนาคม
และตุลาคม ที่อาคารของคริ สตจักร โดยคู่สมรสจะยังคงพักอยูท่ ี่บา้ นของตนเอง แต่เด็ก ๆ จะถูกส่ งไป
ตามครอบครัวอื่น ๆ ของคริ สตจักรที่ไม่ได้ร่วมรี ทรี ต
“บ้านหรื ออพาร์ตเมนต์ของพวกเขาจะกลับกลายเป็ นเหมือนโรงแรม”
เฮเลน ซีมนั ท์ ภรรยาของดาวิดผูเ้ ป็ นศิษยาภิบาล ซึ่ งจัดรายการเช่นนี้มาหลายรายการแล้ว กล่าว
ขึ้น... “ด้วยวิธีน้ ี ทาให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และในขณะเดียวกันสามารถสร้างบรรยายกาศ
พิเศษ สาหรับสามีและภรรยา”
แต่เนื่ องจาก มีสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นนักศึกษาที่แต่งงานแล้วจากวิทยาลัย และพระคริ สต
ธรรมแอชเบอรี่ ที่อยูใ่ กล้ ๆ และอยากจะเข้าร่ วมการสัมมนาสุ ดสัปดาห์น้ ีดว้ ย ทาให้เรื่ อง “รำคำ” เป็ น
ประเด็นที่ตอ้ งใส่ ใจพิจารณาเป็ นพิเศษ คู่สมรสเหล่านี้จะจ่ายเพียง 500 บาท (20 $) สาหรับเอกสารที่ใช้
ในการสัมมนา (ซึ่งเป็ นเอกสารของ The Upper Room’s Marriage Enrichment Program) ส่ วนรายจ่าย
เรื่ องอื่น ๆ คริ สตจักรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
“ในตอนแรกที่เราเริ่ มนั้น เราอยากให้คู่สมรสทั้งโบสถ์เข้าร่ วมรายการนี้ แม้วา่ เราจะจับได้เพียง
32 คู่เท่านั้นในตอนแรก...คณะสตรี ในคริ สตจักรจัดเตรี ยมอาหาร และของว่าง คู่ไหนที่เคยผ่านรี ทรี ตนี้
ไปแล้วก็ให้ทาหน้าที่เป็ นคู่อธิ ษฐาน เพื่อว่าแต่ละคู่ที่เข้ามาร่ วมรี ทรี ตนี้จะมีอีกคู่หนึ่งอธิ ษฐานเผื่อพวก
เขา และอีกหลาย ๆ คู่ ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก ๆ ให้กนั และกัน
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“การทาอย่างนี้ ทาให้สามีและภรรยาเหล่านี้ มีอิสระที่จะจดจ่ออยูก่ บั รายการแต่ละช่วง ตั้งแต่วนั
ศุกร์เย็นจนถึงอาทิตย์บ่าย อาหารเพียงมื้อเดียวที่พวกเขาต้องรับประทานที่บา้ นคือมื้อเช้านอกเหนือจาก
นั้นพวกเขาจะรับประทานที่คริ สตจักร เพราะพวกเขาจะต้องอยูท่ ี่คริ สตจักรจนกระทัง่ พวกเขากลับบ้าน
อีกทีตอนค่า ๆ และในช่วงเวลาดังกล่าวพวกลูก ๆ ของเขาก็จะสนุกสนานกันร่ วมกับลูก ๆ ของ
ครอบครัวอื่น ๆ ที่ช่วยดูแลให้ตามจุดต่าง ๆ ทัว่ เมืองและจากนั้นอีก 6 เดือน ในการประชุมสัมมนา
“เสริ มรส เสริ มรักในครอบครัว” (Marriage Enrichment) สุ ดสัปดาห์ครั้งต่อไป ครอบครัวเหล่านี้ก็จะ
สลับบทบาทและหน้าที่กนั ”
ในช่วง 7 ปี นับตั้งแต่เริ่ มรายการนี้มา มีมากกว่า 700 คู่ เข้าร่ วม และราว ๆ 20 คู่ ได้รับการ
ฝึ กอบรมให้เป็ นผูน้ าสัมมนา... จนกระทัง่ คริ สตจักรอื่น ๆ รอบข้างกาลังนาแนวความคิดนี้ไปใช้และเชิญ
ให้ผนู ้ าเหล่านี้ไปจัดสัมมนาสุ ดสัปดาห์คล้าย ๆ กันนี้ให้กบั พวกเขาด้วย
(Marriage Retreats : What to Do about Kids and $$$, Fresh Ideas For Families, Youth &
Children, Word Books, Waco, 1984, pp.34-35)

คิดซ้ำ
เป็ นไงครับ แนวคิดของคริ สตจักรเฟริ ส ยูไนเต็ด เมโธดิสท์ ในเรื่ องรี ทรี ตสาหรับคู่สามี และ
ภรรยา?
คิดว่า คริ สตจักรไทยเรา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ น่าจะลองดู
เมื่อพูดถึง รี ทรี ต ก็ทาให้ฉุกคิดขึ้นมาว่า คริ สเตียนไทยเราใช้คาว่านี้จนเคยชิน แต่พอถามจริ ง ๆ
ว่า “รี ทรี ต” คืออะไร ก็มกั จะได้คาตอบไม่ตรงกันบางคนก็คิดถึงค่าย, บางคนก็คืดถึงการประชุม
กรรมการ บางคนก็คิดถึงการไปเที่ยว ฯลฯ แต่พอเอาเข้าจริ ง ๆ แล้ว ก็มกั จะไม่มีใครรู ้เหมือนกันว่ารี ทรี ต
ที่วา่ จริ ง ๆ แล้วมันคืออะไร?
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรากลับไปเปิ ดดู พจนานุกรมภาษาอังกฤษ อย่าง The American Heritage
Dictionary และ Webster’s UNABRIDGED DICTIONARY เราก็จะได้ความหมายของคาว่า... ริ ทรี ต
(Retreat) (ซึ่ งมาจากภาษาลาติน ว่า “retrahere” ที่แปลว่า “ถอน, ถอย”) ก็จะได้ความหมายสาคัญ ๆ ดังนี้
1. ถอยกลับ (เช่น ทหารถอน/ถอยจากจุดอันตราย จากต่อหน้าศัตรู หรื อจากจุดที่ศตั รู โจมตี)
2. ถอนตัวไปยังที่ ๆ ปลอดภัยหรื อไปที่ส่วนตัว, ที่สงบ หรื อที่หลบซ่อน (ที่ล้ ีภยั )
3. การปลด, พัก หรื อแยกไปจากความกดดันในชีวติ ประจาวัน เพื่อจุดประสงค์ที่จะอุทิศตัวทาง
ศาสนา
เช่น เพื่อธิ ษฐาน, ใคร่ ครวญภาวนา หรื อศึกษา (พระคัมภีร์, พระธรรม) จะเห็นได้วา่ เดิมทีศพั ท์
ว่า “รี ทรี ต” นี้น่าจะใช้กบั สถานการณ์ทางทหารหรื อการสงคราม ยิง่ กว่าบริ บท (ท้องเรื่ อง) อื่น ๆ ต่อมา
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คงเป็ นเพราะคริ สเตียนเราก็ถือว่า ตนเอ็นทหารของพระคริ สต์ และต้องสู้รบในสงครามฝ่ ายวิญญาณด้วย
เช่นกัน จึงนาคานี้มาใช้อย่างไม่ขดั เขิน แต่พอใช้ไปใช้มาก็เลยจะเพี้ยน ๆ ไป อย่างไรก็ตามเวลานี้ให้ถือ
เสี ยว่า เราไม่ขดั ข้องที่จะใช้คา ๆ นี้ และจาขอนามาใช้ใน บรรยากาศแบบครอบครัว ๆ ซะด้วย

คุณคงไม่ ว่ำกระไรนะครับ
ครอบครัวนั้นถือว่า เป็ นฐานสาคัญของคริ สตจักรทีเดียวเชียว ถ้าครอบครัวพัง คริ สตจักรก็จะ
พังด้วย ดังนั้น ผูน้ าคริ สตจักรที่ฉลาดจะหาหนทางทาทุกอย่าง เพื่อให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวผูกพัน
ซึ่ งกันและกันและให้แต่ละครอบครัวผูกพันกับคริ สตจักรให้แน่นหนา และลึกซึ้ ง ยิง่ ทาอย่างนี้ได้มาก
เท่าไร คริ สตจักรก็ยงิ่ เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น รี ทรี ตที่คริ สตจักร สหเมโธดิสท์ที่หนึ่ง (First United Methodist Church) ได้ทาอย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี จึงเป็ นกิจกรรมที่คริ สตจักรไทยไม่ควรมองข้าม
ครอบครัวคนไทยในปั จจุบนั กาลังวิกฤต การทดลองที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเริ่ มเพิ่ม
ดีกรี แห่งความรุ นแรง กอปรกับความขัดแย้งมักไม่ได้รับการแก้ไข และในที่สุด ความขัดใจก็นาไปสู่ การ
หย่าร้าง
สถาบันสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขแถลงว่า สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
รายงานว่า คนไทยมีการหย่าร้างสู งขึ้น จากตัวเลขปี 1987-1990 พบอัตราเฉลี่ย เพิม่ จาก 3% เป็ น 3.2%,
3.7% และ 4% ตามลาดับ ต่อ 1,000 ครอบครัว ที่น่าตกใจก็คือ คนกรุ งเทพฯมีสถิติการหย่าร้างสู งที่สุด
ถึง 8.6% เมื่อเทียบกับการหย่าร้างทัว่ ประเทศ ที่มีเพียง 4% เท่านั้น (กรุ งเทพธุ รกิจ, 12 พฤศจิกายน 1994,
น.10)
...คงเป็ นเพราะ
ยุคนีเ้ ป็ นยุคทีค่ นขำดควำมอดกลั้น และควำมอดทน!
ยุคนี้เป็ นยุคที่หญิงไม่ดอ้ ยกว่าชายในเรื่ องความรู ้ และความสามารถ และ
ยุคนี้เป็ นยุคที่สตรี ตอ้ งการสิ ทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกับชาย แม้แต่ในเรื่ องเพศ ดังนั้น สตรี ยคุ ใหม่
ไม่งอ้ และไม่เกรงใจชาย ผลก็คือ ถ้าไม่พอใจหรื อคิดว่าอยูก่ นั ไม่ได้ ก็จบ แล้วแยกกันไปผลที่ตามมาคือ
ปั ญหาในชีวิตส่ วนตัวและในคริ สตจักร อย่าว่าแต่ครอบครัวสมาชิกเลย แม้แต่ครอบครัวผูน้ า หรื อผูร้ ับ
ใช้พระเจ้าก็ไม่เว้น และจากการสารวจพบว่า ปั ญหาที่ทาให้เกิดการหย่าร้าง มักจะเริ่ มต้นที่ฝ่ายชายเป็ น
หลัก และฝ่ ายหญิงจะเป็ นผูข้ อหย่าร้างก่อน
อนึ่ง ในหลายปี ที่ผา่ นมา วงการคริ สเตียนไทยสู ญเสี ยผูน้ าไปจานวนไม่นอ้ ย
- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียน้อยที่เป็ นคริ สเตียน
- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียน้อยที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน และ
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- ศิษยาภิบาลบางคนไม่คิดจะมีเมียน้อย แต่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่นมีท้ งั ที่เป็ น
หญิงโสด และหญิงม่าย ฯลฯ
ผลก็คือ ศิษยาภิบาลบางคนต้องหย่าร้างกับภรรยา ในขณะที่บางคนแม้จะเลิกกับหญิงอื่นแล้ว
แต่กย็ งั คงยากจะมีความสัมพันธ์ที่มีความสุ ขกับภรรยาของตนได้ สุ ดท้ายก็หนีไม่พน้ ความเครี ยด และ
ปั ญหาที่ตามมาคือโรคต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ความดันโลหิ ตสู ง และบ่อยครั้งจะเกิดเส้นโลหิ ตแตก และ
ตายได้
ดังนั้น ขอให้เราตื่นตัวในเรื่ องนี้โดยถือคติ
“กันไว้ดีกว่ำแก้ ”
ดังคาขวัญรณรงค์การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตของครอบครัว โดบสถาบันสุ ขภาพจิตที่วา่ ...
“รักบ้ ำนล้อมรั้ว รักครอบครัวล้อมรัก”
ป้ องกันครอบครัวของเรา และครอบครัวของสมาชิกของเราให้พน้ จากความแตกร้าว ดังนั้นถ้า
แนวความคิดเรื่ องการจัดรีทรี ตคู่สมรสของคริ สตจักรดังกล่าว ใช้ได้ในคริ สตจักรของท่านก็ให้ใช้เลย ถ้า
ต้องปรับหรื อดัดแแปลงแล้วเกิดประโยชน์ก็ทาเลย อย่าลังเล
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ซาตานกาลังโหมโจมตีครอบครัวของคริ สตชนดังนั้นอย่าชะล่าใจ อย่า
ประมาท ถ้าจาเป็ นต้องรี บวางแผน “ถอยหลังตั้งหลัก” เพื่อพิทกั ษ์จิตวิญญาณของเรา และครอบครัว
โดยมีเวลากับพระคริ สต์ผา่ นทางการศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน รับการเสริ มเรี่ ยวแรงจากพระเจ้า
เพื่อจะกลับเข้ามาสู่ สงคราม (ฝ่ ายวิญญาณจิต) ในชีวติ ประจาวันอีกครั้งอย่างมีชยั ชนะ ทั้งในส่ วนตัว
ครอบครัว และคริ สตจักร
ดังนั้น ถ้าต้องการเป็ นผูน้ าคริ สตจักรที่พระเจ้าสามารถใช้ได้อีกนานจงเพิ่มคาขวัญเข้าไปอีกว่า
...
“รักคริสตจักร ล้อมจิตวิญญำณ”
ดังนั้นอย่าเปิ ดช่องให้มาร มิฉะนั้นเราอาจต้องคลานไปตลอดชีวิต ขอให้ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัวของเราใกล้ชิดซึ่ งกันและกัน และใกล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์ชนิดที่ไม่มีช่องว่างให้
มาร และความบาปแทรกได้เลย
จะดีไหมครับ?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1995, หน้า 42-44.
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