พอแมจะรูไดอยางไรวาลูกมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน
เขียนโดย เซอริลล แมคคินซี
แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ
เมื่อดั้กสามีของดิฉันและดิฉนั รูวาทอดดลกู ชายของเรากับจูลี่กําลังจะมีลูกพวกเรารูสึกชาไป
หมด แตไมนานเราก็เริ่มถามตัวเองวาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
เด็กอายุ 19 ป สองคนที่เติบโตขึ้นในครอบครัวคริสเตียน ทั้งพอแมและคริสตจักรสั่งสอนเขาทั้ง
คูอยางดี และทั้งที่ทั้งสองก็ไมไดมีนิสยั ตอตานอะไรเลย ทําไมพวกเขาจึงทําเชนนี้ เราผูเปนพอแมละเลย
ตอสถานการณนี้มากเกินไปหรือเปลา
เมื่อมองยอนไป เราเห็นสัญญาณอันตรายที่เหมือนธงแดงหาประการซึ่งสามารถเตือนเราวาเรา
จะตองพบกับอะไร

ตอนรับมากเกินไป
เรื่องนี้อาจจะฟงดูแปลก
แตเปนไปไดที่พอแมอาจจะตอนรับและยอมรับแฟนของลูกมาก
เกินไป การที่เราทําดีกบั แฟนของลูก พอแมปฏิบัติตอแฟนของลูกเหมือนกับวาเปนสมาชิกของ
ครอบครัวซึ่งนั่นเปนสิทธิพเิ ศษที่พวกเขาจะไดหลังจากนั้น
“มีงานเลี้ยงอาหารค่ําในครอบครัวเอาจัสตินมาดวยซิ”
“เราจะไปชายทะเลกันวันเสารนี้เอาเมโลดี้ไปดวยซิ”
“พอจะพาพวกเราทุกคนไปทานขาวนอกบานเพราะเปนวันเกิดของแมวนั นี้ เอาแอนนมาดวย
นะ”
“ลูกกับแฮรี่จะออกไปขางนอกกันเหรอจะ เชิญเขาทานอาหารเย็นกอนซิ”
เราควรจะแสดงความโอบออมอารีตอลูก ๆ ของเรากับแฟนของพวกเขาเมื่อพวกเขาออกไป
เที่ยวกัน แตความผิดพลาดก็คือการเชื้อเชิญพวกเขาเขามาผูกพันกับชีวิตของเราในขณะที่พวกเขายังไม
พรอม
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การเปนสวนหนึ่งในครอบครัวเปนสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เกิดเขามาในครอบครัวของเราหรือ
คนที่เขามาเพราะมีความสนิทสนมอันยาวนาน
การเปนสวนหนึง่ ของครอบครัวไมไดเกิดขึ้นอยาง
อัตโนมัติดวยการมีนัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่อยูมัธยมปลาย
“ถาเราจะไปเลนสกีกันอาทิตยนี้พาอลิซไปกับเราเถอะ ผมคงคิดถึงเธอมากถาเธอไมไดไปดวย”
“ไมไดหรอก นี่เปนการไปเที่ยวแบบครอบครัวนะ อลิซยังไมไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวเรา
สักหนอย”
“เธอจะจายเอง ถาเรื่องนั่นเปนปญหา”
“ไมใช เรื่องเงินไมไดเปนปญหาและอลิซก็ไมใชตวั ปญหา เธอเปนเด็กนารักมาก แตเธอไมได
เปนสวนหนึ่งของครอบครัว เมื่อลูกสองคนหมั้นกันเธอถึงจะไปกับเราได แตตอนนีย้ ังไปไมได ลูกเพิ่ง
อายุ 18 ปเทานัน้ นะ และมันเร็วเกินไปที่จะนับรวมแฟนเขามาเปนสมาชิกในครอบครัว”

ใชเวลาดวยกันสองตอสองมากเกินไป
ชายหญิงที่ใชเวลาดวยกันสองตอสองมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งแยกจากคนอืน่ ๆ ทั้งหมด
จะมีปญหา เราควรจะใหวัยรุน ไปเที่ยวกันสองคูหรือไปเที่ยวดวยกันเปนกลุม ซึ่งรวมทั้งวัยรุนตอนปลาย
ดวย
บุคลิกภาพอาจจะเปนปจจัยทีส่ ลับซับซอน ถาวัยรุนคนหรือสองคนไมสนุกเมื่ออยูก ับคนใน
กลุม หรือแมแตไปเทีย่ วกันสองคูก็ไมสนุกเขาอาจจะมีปญหาเรื่องสังคมไมยอมรับ คนที่ชอบอยูบา นไม
สุงสิงกับใครกอนที่จะมีรักโรแมนติกก็มักจะเปนคนเชนนั้นตอไปหลังจากที่ดอกรักของเขาบานฉ่ําแลว
ทอดดลูกชายของเราไมเคยชอบไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ เปนกลุมเลย เขาไมเคยเห็นความสําคัญของ
การพบปะสังสรรคหรือทํากิจกรรมทางสังคมกับผูคน ไมวาเราจะสนับสนุนใหเขาไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ
มากเทาไหร เขาก็เลือกที่จะอยูบาน เมื่อเขามีความรัก บุคลิกภาพของเขาก็ไมเปลี่ยนไปเลย เขาชอบจะอยู
กับคูของเขาที่บาน เหมือนกับที่อยูคนเดียวที่บานกอนหนานั้น
“ทอดด ลูกตองไปเจอผูคนขางนอกบางนะ ลูกกับจูลี่อยูกนั ตามลําพังมากเกินไปแลว” เรานาจะ
พูดอยางนัน้ “ลูกตองพบปะกับผูคนในสังคมคนอื่นบาง “
“อยาเปนหวงเลยครับแม” เขาคงจะตอบเชนนั้น “เราจะนัดกับคูอื่นแลวไปเที่ยวดวยกันสองคู”
แตทอดดไมคอยทําอยางนัน้ เลย

ทาทีตามสบายเกินไป
วัฒนธรรมของเรายอมรับเรื่องเพศมากเกินไป
ศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องเพศ

เด็กวัยรุนของเราจึงไมรูจักชืน่ ชมกับความ
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“แนนอน เรื่องเพศนอกเหนือการแตงงานเปนเรื่องที่ไมถูกตอง” ทอดดและจูลี่คงจะพูดเชนนัน้
“เราถูกสอนอยางนั้นมาตลอด”
แตการพูดเชนนั้นกับการยึดมั่นในความคิดเชนนัน้ ในฐานะที่เปนความจริงสูงสุดแตกตางกัน
อยางหนามือเปนหลังมือ ทําไมเด็กสาว ๆ ถึงชอบนิยายรักประโลมโลก และทําไมเด็กผูชายถึงนิยม
ชมชอบบททะลึ่ง ๆ ของแดน ฟลดิ้งในละครเรื่องไนทคอรท เรื่องเหลานี้ทําใหพวกเด็กวัยรุนรักษา
ความคิดและความประพฤติของพวกเขาไดอยางยากเย็น
ถาเราสามารถถอยกลับไปสูอดีตได ดั้กบอกวาเขาคงจะเตือนทอดดเรือ่ งการดูโทรทัศนมากกวา
ที่เขาเคยทํา
เรามีโทรทัศนเครื่องเดียวในบานเสมอ เพื่อวาเราจะสามารถควบคุมสิ่งที่ลูก ๆ ของเราดู
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ดิฉันกับดัก้ มักจะคุยกันบอย ๆ วาเราควรจะปลอยลูกหรือ
เขมงวดกับมาตรฐานของเรากับลูกวัยรุนของเราที่จะกลายเปนผูใหญอายุนอย ๆ เทาไหรดี เรายอมรับวา
โทรทัศนเปนเรื่องที่เราปลอยพวกเขาเกินไป

ใกลชิดกันรวดเร็วเกินไป
จูลี่เปนคนประเภทที่ชอบการสัมผัสเธอจะนั่งใกล ๆ และชอบกอดเมื่ออยูใ นครอบครัว คนแบบ
นี้มักจะทําใหเราใกลชิดกับเขา และเมื่อไปเที่ยวดวยกันคนแบบนีจ้ ะนําใหเกิดการทดลอง
เราคงจะพูดวา “ทอดด ลูกกับจูลี่ใกลชิดกันมากเกินไปในที่สาธารณะมันดูไมงามเลยเวลาจูลี่พิง
ลูกแลวก็ถูแขนของลูกหรือคลอเคลียกับลูกมากเหลือเกิน”
“ก็บุคลิกเธอเปนอยางนัน้ นีค่ รับแม อยาหวงไปหนอยเลย”
“แตถาลูกใกลชิดกันอยางนัน้ ตอหนาคนอืน่ พวกเขาจะคิดวาถาลูกอยูด วยกันสองตอสองลูกจะ
เลยเถิดกันถึงไหนจะ”
“โธ แม”
ทอดดและจูลี่ถูกเนื้อตองตัวกันกอนวัยอันควร พวกเขาใกลชิดกันตลอดเวลาเมื่อดัก้ และดิฉันคุย
กับทอดดและจูลี่ เราใชคําวา “การแตงงานทางจิตวิทยา”
เปนคนที่เธอสามารถพักพิงเมื่อเธอตอง
จูลี่เห็นวาทอดดแข็งแกรงและเปนที่พึ่งแกเธอได
ประสบกับเหตุการณที่ไมแนนอนในชีวิต ทอดดเห็นวาจูลี่เปนคนที่ตอ งการใหเขาปกปอง เปนคนที่ชวย
ชดเชยความรูสึกที่ทอดดขาดไปนั่นคือความสามารถทางสังคมของเขา แทนที่เขาจะหันไปหาพระเจาให
เติมเต็มชองวางที่เขาขาดไปในบุคลิกภาพของเขา เขากลับหันเขาหากันเอง
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ใกลขอบเกินไป
ปจจัยทั้งหมดนี้นําไปสูจุดทีต่ ิดขอบมากเกินไป พวกเขาทั้งสองเกือบจะตกลงไป เมือ่ เวลาผาน
ไป ปรากฏการณที่เราเชื่อวา “คงไมเกิดขึ้นกับเรา” กลับเกิดขึ้นกับพวกเขา ทาทีเชนนี้จะพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กวัยรุน ที่คิดวาเรื่องความสัมพันธกับพระเจาเปนเรื่องกันเองงาย ๆ ไมตองจริงจัง
มากนัก
เราเฝามองดูทอดดเปนเวลาเกือบปเมื่อเขาพยายามทีจ่ ะดําเนินชีวิตใกลชิดพระเจา แตก็ลมเหลว
ทุกที
เราคงจะถามวา “การเฝาเดี่ยวของลูกเปนอยางไรบาง” เรารูวาพระคัมภีรของเขาฝุนจับทุก
อาทิตย
“เออ ผมไมคอยไดอานเลย” เขาจะตอบอยางนั้น “แตผมอธิษฐานนะ”

ทั้งที่พยายามแลว
เรื่องนาเศราที่สุดเกี่ยวกับสถานการณของทอดดและจูลี่คือ ดั้กและดิฉนั พอจะเห็นเลา ๆ แลววา
อะไรจะเกิดขึน้ กอนหนานัน้ เกือบหนึ่งปและพยายามจะปองกัน
เราจํากัดเวลาที่ทอดดจะใชรถ เราหนุนใจใหเขานัดเทีย่ วกันสองคู เราทาทายเขาเรือ่ งพฤติกรรม
การดูโทรทัศนและพยายามควบคุมการดูโทรทัศนของเขาเทาที่เราทําได เราเชิญจูลมี่ าที่บานเฉพาะบาง
โอกาสเทานั้น และไมเคยเชิญมาในขณะทีเ่ ราไมอยูบาน เราถึงกับถามทอดดและจูลี่วาพวกเขาจัดการกับ
ความกดดันทางเพศไดอยางไร
เราถามกันและกันหลายครั้งวา “เรานาจะทําอะไรอยางอื่นอีก” คําตอบอีกประการหนึ่งที่เราคิด
ไดคือการเอาตัวของเราเขาไปในกระเปาเสือ้ ของทอดดไปในสถานที่ทกุ แหงทีเ่ ขาไป และไมปลอยให
เขาอยูคนเดียวเลย แตนั่นก็เปนเรื่องเปนไปไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่เขาไปเรียนวิทยาลัย ดังนั้นเรา
จึงอธิษฐานหนักอยางทีไ่ มเคยทํามากอนเรารูวาเราไมสามารถไปกับทอดดไดทกุ ที่ทกุ แหง
แตพระ
วิญญาณบริสุทธไปกับเขาได
แตทอดดกับจูลี่เลือกที่จะไมฟงเราและไมฟงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลก็คือพวกเขาตองใชชีวิต
กับผลที่เจ็บปวดของการตัดสินใจนัน้ ผูใหคําแนะนําบอกเขาวา “แผนเอ” มหาวิทยาลัย, แตงงาน, มีลูก
ตองพับไปแลว ตอนนี้เราตองทํา “แผนบี” “แผนซี” หรือ “แผนดี” คุณอาจจะสามารถไปถึงเปาหมายได
แตมันอาจจะสามารถไปถึงเปาหมายได แตมนั จะยากกวาและยาวนานกวา
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เวลาคือยารักษา
พระเจาทรงกระทําใหดั้กและดิฉันรวมทั้งพอแมของจูลี่ตระหนักวาถึงแมวาลูก ๆ ของเราจะไม
ยอมฟงสัญญาณอันตราย ความบาปของพวกเขาก็ไมไดเปนใบอนุญาตใหเรามีปฏิกิริยาโกรธหรือโทษ
พวกเขา เราเห็นวาเราตองฟนฟูสภาพของพวกเขาดวยความทะนุกถนอมคือแบกภาระรวมกับพวกเขา
(กาลาเทีย 6:1, 2)
เราซาบซึ้งกับพอแมของจูลที่ ี่ไมไดโทษลูกชายของเรา ขณะเดียวกัน ดั้กกับดิฉันก็ยงั คงมองจูลี่
ในดานที่ดีและมีความหวังกับจูลี่เสมอ ทอดดและจูลี่เลือกดวยตัวเองวาจะยังไมเรียนมหาวิทยาลัย แตจะ
แตงงานกันหลังจากที่ลูกของพวกเขาเกิดไมกี่เดือน
ของประทานที่ยิ่งใหญที่สุดอันหนึ่งของพระเจาคือการใหอภัย และไมมีใครสักคนที่สงสัยวา
ทอดดกับจูลกี่ าํ ลังแสวงหาการใหอภัยและพวกเขาก็ไดรบั เราไดเห็นความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของ
พวกเขาเมื่อพวกเขาพยายามทําใหคนอื่นเขาใจตนเองอยางถูกตอง และอีกครั้งหนึ่งที่เราไดเห็นวาความ
เชื่อของพวกเขาไมเพียงแตกอตัวขึ้นเทานัน้ แตพวกเขายังมีความปรารถนาอยางแทจริงที่จะถวายเกียรติ
ตอพระเจาอีกดวย
เวลาเทานั้นทีจ่ ะแสดงใหเห็นถึงความเสียหายระยะยาวของการที่ทอดดและจูลี่ฝาไฟแดงแหง
ความถูกตองนัน้ เมื่อใดก็ตามที่คนทําผิดกฎของพระเจาผลก็คือความเจ็บปวด เราตองเชื่อมั่นในพระเจา
วา พระองคจะทําใหเหตุรายกลายเปนผลดี บางทีอาจจะเปนผลดีไดเมื่อเราเตือนคนอื่น ๆ ใหระมัดระวัง
สัญญาณอันตรายทั้งหลายเหลานี้
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