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รีทรีตคู่สมรสจะท ำอย่ำงไรกบัเดก็และเงนิ? 
อจ.ธงชัย ประดบัชนำนุรัตน์ 

คดิเฉียบ 

คุณคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการสัมมนาคู่สมรสในตอนสุดสัปดาห์ท่ีคริสตจกัร?  
ดูเหมือนจะขาดบรรยากาศของรีทรีตไปหน่อยใช่ไหม? 
...แต่ถา้คุณจะไปจดัท่ีโรงแรม ดูเหมือนจะใชจ่้ายไม่ใช่นอ้ยเลย ยิง่กวา่นั้นใครจะคอยช่วยดูแล

เด็ก ๆ ใหเ้รา? 
คริสตจกัรเฟิร์ส ยไูนเตด็ เมโธดิสท ์หรือคริสตจกัรสหเมโธดิสทท่ี์หน่ึง (First Unites Methodist 

Church) ท่ีวลิมอร์ รัฐเคนทคักี ไดพ้บทางออกส าหรับคนในกลุ่มน้ี 
รายการเสริมสร้างชีวติสมรสตอนสุดสัปดาห์ของคริสตจกัร จะมีข้ึนในราว ๆ เดือนมีนาคม 

และตุลาคม ท่ีอาคารของคริสตจกัร โดยคู่สมรสจะยงัคงพกัอยูท่ี่บา้นของตนเอง แต่เด็ก ๆ จะถูกส่งไป
ตามครอบครัวอ่ืน ๆ ของคริสตจกัรท่ีไม่ไดร่้วมรีทรีต 

“บา้นหรืออพาร์ตเมนตข์องพวกเขาจะกลบักลายเป็นเหมือนโรงแรม” 
เฮเลน ซีมนัท ์ภรรยาของดาวิดผูเ้ป็นศิษยาภิบาล ซ่ึงจดัรายการเช่นน้ีมาหลายรายการแลว้ กล่าว

ข้ึน... “ดว้ยวธีิน้ี ท าใหเ้ราสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย และในขณะเดียวกนัสามารถสร้างบรรยายกาศ
พิเศษ ส าหรับสามีและภรรยา” 

แต่เน่ืองจาก มีสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีแต่งงานแลว้จากวทิยาลยั และพระคริสต
ธรรมแอชเบอร่ี ท่ีอยูใ่กล ้ ๆ และอยากจะเขา้ร่วมการสัมมนาสุดสัปดาห์น้ีดว้ย ท าให้เร่ือง “รำคำ” เป็น
ประเด็นท่ีตอ้งใส่ใจพิจารณาเป็นพิเศษ คู่สมรสเหล่าน้ีจะจ่ายเพียง 500 บาท (20 $) ส าหรับเอกสารท่ีใช้
ในการสัมมนา (ซ่ึงเป็นเอกสารของ The Upper Room’s Marriage Enrichment Program) ส่วนรายจ่าย
เร่ืองอ่ืน ๆ คริสตจกัรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

“ในตอนแรกท่ีเราเร่ิมนั้น เราอยากใหคู้่สมรสทั้งโบสถเ์ขา้ร่วมรายการน้ี แมว้า่เราจะจบัไดเ้พียง 
32 คู่เท่านั้นในตอนแรก...คณะสตรีในคริสตจกัรจดัเตรียมอาหาร และของวา่ง คู่ไหนท่ีเคยผา่นรีทรีตน้ี
ไปแลว้ก็ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นคู่อธิษฐาน เพื่อวา่แต่ละคู่ท่ีเขา้มาร่วมรีทรีตน้ีจะมีอีกคู่หน่ึงอธิษฐานเผื่อพวก
เขา และอีกหลาย ๆ คู่ ท  าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงดูแลเด็ก ๆ ใหก้นัและกนั 
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“การท าอยา่งน้ี ท าใหส้ามีและภรรยาเหล่าน้ี มีอิสระท่ีจะจดจ่ออยูก่บัรายการแต่ละช่วง ตั้งแต่วนั
ศุกร์เยน็จนถึงอาทิตยบ์่าย อาหารเพียงม้ือเดียวท่ีพวกเขาตอ้งรับประทานท่ีบา้นคือม้ือเชา้นอกเหนือจาก
นั้นพวกเขาจะรับประทานท่ีคริสตจกัร เพราะพวกเขาจะตอ้งอยูท่ี่คริสตจกัรจนกระทัง่พวกเขากลบับา้น
อีกทีตอนค ่า ๆ และในช่วงเวลาดงักล่าวพวกลูก ๆ ของเขาก็จะสนุกสนานกนัร่วมกบัลูก ๆ ของ
ครอบครัวอ่ืน ๆ ท่ีช่วยดูแลใหต้ามจุดต่าง ๆ ทัว่เมืองและจากนั้นอีก 6 เดือน ในการประชุมสัมมนา 
“เสริมรส เสริมรักในครอบครัว” (Marriage Enrichment) สุดสัปดาห์คร้ังต่อไป ครอบครัวเหล่าน้ีก็จะ
สลบับทบาทและหนา้ท่ีกนั” 

ในช่วง 7 ปี นบัตั้งแต่เร่ิมรายการน้ีมา มีมากกวา่ 700 คู่ เขา้ร่วม และราว ๆ 20 คู่ ไดรั้บการ
ฝึกอบรมให้เป็นผูน้ าสัมมนา... จนกระทัง่คริสตจกัรอ่ืน ๆ รอบขา้งก าลงัน าแนวความคิดน้ีไปใชแ้ละเชิญ
ใหผู้น้  าเหล่าน้ีไปจดัสัมมนาสุดสัปดาห์คลา้ย ๆ กนัน้ีใหก้บัพวกเขาดว้ย 

(Marriage Retreats : What to Do about Kids and $$$, Fresh Ideas For Families, Youth & 
Children, Word Books, Waco, 1984, pp.34-35) 

คดิซ ้ำ 

เป็นไงครับ แนวคิดของคริสตจกัรเฟริส ยไูนเตด็ เมโธดิสท ์ ในเร่ืองรีทรีตส าหรับคู่สามี และ
ภรรยา? 

คิดวา่ คริสตจกัรไทยเรา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ อยา่งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ น่าจะลองดู 
เม่ือพดูถึง รีทรีต ก็ท  าใหฉุ้กคิดข้ึนมาวา่ คริสเตียนไทยเราใชค้  าวา่น้ีจนเคยชิน แต่พอถามจริง ๆ

วา่ “รีทรีต” คืออะไร ก็มกัจะไดค้  าตอบไม่ตรงกนับางคนก็คิดถึงค่าย, บางคนก็คืดถึงการประชุม
กรรมการ บางคนก็คิดถึงการไปเท่ียว ฯลฯ แต่พอเอาเขา้จริง ๆ แลว้ ก็มกัจะไม่มีใครรู้เหมือนกนัวา่รีทรีต
ท่ีวา่ จริง ๆ แลว้มนัคืออะไร? 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเรากลบัไปเปิดดู พจนานุกรมภาษาองักฤษ อยา่ง The American Heritage 
Dictionary และ Webster’s UNABRIDGED DICTIONARY เราก็จะไดค้วามหมายของค าวา่... ริทรีต 
(Retreat) (ซ่ึงมาจากภาษาลาติน วา่ “retrahere” ท่ีแปลวา่ “ถอน, ถอย”) ก็จะไดค้วามหมายส าคญั ๆ ดงัน้ี 

1. ถอยกลบั (เช่น ทหารถอน/ถอยจากจุดอนัตราย จากต่อหนา้ศตัรู หรือจากจุดท่ีศตัรูโจมตี) 
2. ถอนตวัไปยงัท่ี ๆ ปลอดภยัหรือไปท่ีส่วนตวั, ท่ีสงบ หรือท่ีหลบซ่อน (ท่ีล้ีภยั) 
3. การปลด, พกั หรือแยกไปจากความกดดนัในชีวติประจ าวนั เพื่อจุดประสงคท่ี์จะอุทิศตวัทาง

ศาสนา 
เช่น เพื่อธิษฐาน, ใคร่ครวญภาวนา หรือศึกษา (พระคมัภีร์, พระธรรม) จะเห็นไดว้า่ เดิมทีศพัท์

วา่ “รีทรีต” น้ีน่าจะใชก้บัสถานการณ์ทางทหารหรือการสงคราม ยิง่กวา่บริบท (ทอ้งเร่ือง) อ่ืน ๆ ต่อมา
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คงเป็นเพราะคริสเตียนเราก็ถือวา่ ตนเอ็นทหารของพระคริสต ์และตอ้งสู้รบในสงครามฝ่ายวญิญาณดว้ย
เช่นกนั จึงน าค าน้ีมาใชอ้ยา่งไม่ขดัเขิน แต่พอใชไ้ปใชม้าก็เลยจะเพี้ยน ๆ ไป อยา่งไรก็ตามเวลาน้ีใหถื้อ
เสียวา่ เราไม่ขดัขอ้งท่ีจะใชค้  า ๆ น้ี และจ าขอน ามาใชใ้น บรรยากาศแบบครอบครัว ๆ ซะดว้ย 

คุณคงไม่ว่ำกระไรนะครับ 

ครอบครัวนั้นถือวา่ เป็นฐานส าคญัของคริสตจกัรทีเดียวเชียว  ถา้ครอบครัวพงั คริสตจกัรก็จะ
พงัดว้ย ดงันั้น ผูน้  าคริสตจกัรท่ีฉลาดจะหาหนทางท าทุกอยา่ง เพื่อใหส้มาชิกในแต่ละครอบครัวผกูพนั
ซ่ึงกนัและกนัและใหแ้ต่ละครอบครัวผกูพนักบัคริสตจกัรใหแ้น่นหนา และลึกซ้ึง ยิง่ท  าอยา่งน้ีไดม้าก
เท่าไร คริสตจกัรก็ยิง่เขม้แขง็มากข้ึนเท่านั้น 

ดงันั้น รีทรีตท่ีคริสตจกัร สหเมโธดิสทท่ี์หน่ึง (First United Methodist Church) ไดท้  าอยา่ง
ต่อเน่ืองมาหลายปีจึงเป็นกิจกรรมท่ีคริสตจกัรไทยไม่ควรมองขา้ม 

ครอบครัวคนไทยในปัจจุบนัก าลงัวกิฤต การทดลองท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกในครอบครัวเร่ิมเพิ่ม
ดีกรีแห่งความรุนแรง กอปรกบัความขดัแยง้มกัไม่ไดรั้บการแกไ้ข และในท่ีสุด ความขดัใจก็น าไปสู่การ
หยา่ร้าง 

สถาบนัสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขแถลงวา่ สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
รายงานวา่ คนไทยมีการหยา่ร้างสูงข้ึน จากตวัเลขปี 1987-1990 พบอตัราเฉล่ีย เพิ่มจาก 3% เป็น 3.2%, 
3.7% และ 4% ตามล าดบั ต่อ 1,000 ครอบครัว ท่ีน่าตกใจก็คือ คนกรุงเทพฯมีสถิติการหยา่ร้างสูงท่ีสุด
ถึง 8.6% เม่ือเทียบกบัการหยา่ร้างทัว่ประเทศ ท่ีมีเพียง 4% เท่านั้น (กรุงเทพธุรกิจ, 12 พฤศจิกายน 1994, 
น.10) 

...คงเป็นเพราะ 
ยุคนีเ้ป็นยุคทีค่นขำดควำมอดกลั้น และควำมอดทน! 
ยคุน้ีเป็นยคุท่ีหญิงไม่ดอ้ยกวา่ชายในเร่ืองความรู้ และความสามารถ และ 
ยคุน้ีเป็นยคุท่ีสตรีตอ้งการสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกบัชาย แมแ้ต่ในเร่ืองเพศ ดงันั้น สตรียคุใหม่

ไม่งอ้ และไม่เกรงใจชาย ผลก็คือ ถา้ไม่พอใจหรือคิดวา่อยูก่นัไม่ได ้ก็จบ แลว้แยกกนัไปผลท่ีตามมาคือ 
ปัญหาในชีวิตส่วนตวัและในคริสตจกัร อยา่วา่แต่ครอบครัวสมาชิกเลย แมแ้ต่ครอบครัวผูน้ า หรือผูรั้บ
ใชพ้ระเจา้ก็ไม่เวน้ และจากการส ารวจพบวา่ ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการหยา่ร้าง มกัจะเร่ิมตน้ท่ีฝ่ายชายเป็น
หลกั และฝ่ายหญิงจะเป็นผูข้อหยา่ร้างก่อน 

อน่ึง ในหลายปีท่ีผา่นมา วงการคริสเตียนไทยสูญเสียผูน้ าไปจ านวนไม่นอ้ย  
- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียนอ้ยท่ีเป็นคริสเตียน 
- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียนอ้ยท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน และ 
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- ศิษยาภิบาลบางคนไม่คิดจะมีเมียนอ้ย แต่ไปมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัหญิงอ่ืนมีทั้งท่ีเป็น
หญิงโสด และหญิงม่าย ฯลฯ 

ผลก็คือ ศิษยาภิบาลบางคนตอ้งหยา่ร้างกบัภรรยา ในขณะท่ีบางคนแมจ้ะเลิกกบัหญิงอ่ืนแลว้ 
แต่กย็งัคงยากจะมีความสัมพนัธ์ท่ีมีความสุขกบัภรรยาของตนได ้ สุดทา้ยก็หนีไม่พน้ความเครียด และ
ปัญหาท่ีตามมาคือโรคต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสูง และบ่อยคร้ังจะเกิดเส้นโลหิตแตก และ
ตายได ้

ดงันั้น ขอใหเ้ราต่ืนตวัในเร่ืองน้ีโดยถือคติ 
“กนัไว้ดีกว่ำแก้” 
ดงัค าขวญัรณรงคก์ารส่งเสริมสุขภาพจิตของครอบครัว โดบสถาบนัสุขภาพจิตท่ีวา่... 
“รักบ้ำนล้อมร้ัว รักครอบครัวล้อมรัก” 
ป้องกนัครอบครัวของเรา และครอบครัวของสมาชิกของเราใหพ้น้จากความแตกร้าว ดงันั้นถา้

แนวความคิดเร่ืองการจดัรีทรีตคู่สมรสของคริสตจกัรดงักล่าว ใชไ้ดใ้นคริสตจกัรของท่านก็ใหใ้ชเ้ลย ถา้
ตอ้งปรับหรือดดัแแปลงแลว้เกิดประโยชน์ก็ท าเลย อยา่ลงัเล 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ ซาตานก าลงัโหมโจมตีครอบครัวของคริสตชนดงันั้นอยา่ชะล่าใจ อยา่
ประมาท ถา้จ าเป็นตอ้งรีบวางแผน “ถอยหลงัตั้งหลกั” เพื่อพิทกัษจิ์ตวิญญาณของเรา และครอบครัว 
โดยมีเวลากบัพระคริสตผ์า่นทางการศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐาน รับการเสริมเร่ียวแรงจากพระเจา้ 
เพื่อจะกลบัเขา้มาสู่สงคราม (ฝ่ายวญิญาณจิต) ในชีวติประจ าวนัอีกคร้ังอยา่งมีชยัชนะ ทั้งในส่วนตวั
ครอบครัว และคริสตจกัร 

ดงันั้น ถา้ตอ้งการเป็นผูน้ าคริสตจกัรท่ีพระเจา้สามารถใชไ้ดอี้กนานจงเพิ่มค าขวญัเขา้ไปอีกวา่
... 

“รักคริสตจักร ล้อมจิตวญิญำณ” 
ดงันั้นอยา่เปิดช่องใหม้าร มิฉะนั้นเราอาจตอ้งคลานไปตลอดชีวิต ขอใหค้วามสัมพนัธ์ของ

สมาชิกในครอบครัวของเราใกลชิ้ดซ่ึงกนัและกนั และใกลชิ้ดกบัพระเยซูคริสตช์นิดท่ีไม่มีช่องวา่งให้
มาร และความบาปแทรกไดเ้ลย 

จะดีไหมครับ? 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 14 มกราคม – กมุภาพนัธ์ 1995, หนา้ 42-44. 


