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เม่ือดั้กสามีของดิฉันและดิฉันรูวาทอดดลูกชายของเรากบัจูล่ีกําลังจะมีลูกพวกเรารูสึกชาไป

หมด แตไมนานเราก็เร่ิมถามตัวเองวาเร่ืองแบบนี้เกดิข้ึนไดอยางไร 
เด็กอายุ 19 ป สองคนท่ีเติบโตข้ึนในครอบครัวคริสเตียน ท้ังพอแมและคริสตจักรส่ังสอนเขาท้ัง

คูอยางดี และทั้งท่ีท้ังสองก็ไมไดมีนิสัยตอตานอะไรเลย ทําไมพวกเขาจึงทําเชนนี ้ เราผูเปนพอแมละเลย
ตอสถานการณนี้มากเกินไปหรือเปลา 

เม่ือมองยอนไป เราเห็นสัญญาณอันตรายท่ีเหมือนธงแดงหาประการซ่ึงสามารถเตือนเราวาเรา
จะตองพบกับอะไร 

ตอนรับมากเกินไป 

เร่ืองนี้อาจจะฟงดูแปลก แตเปนไปไดท่ีพอแมอาจจะตอนรับและยอมรับแฟนของลูกมาก
เกินไป การท่ีเราทําดีกบัแฟนของลูก พอแมปฏิบัติตอแฟนของลูกเหมือนกบัวาเปนสมาชิกของ
ครอบครัวซ่ึงนั่นเปนสิทธิพเิศษท่ีพวกเขาจะไดหลังจากนั้น 

“มีงานเล้ียงอาหารคํ่าในครอบครัวเอาจัสตินมาดวยซิ” 
“เราจะไปชายทะเลกันวันเสารนี้เอาเมโลดี้ไปดวยซิ” 
“พอจะพาพวกเราทุกคนไปทานขาวนอกบานเพราะเปนวนัเกิดของแมวนันี้ เอาแอนนมาดวย

นะ” 
“ลูกกับแฮร่ีจะออกไปขางนอกกันเหรอจะ เชิญเขาทานอาหารเย็นกอนซิ” 
เราควรจะแสดงความโอบออมอารีตอลูก ๆ ของเรากับแฟนของพวกเขาเม่ือพวกเขาออกไป

เท่ียวกัน แตความผิดพลาดก็คือการเช้ือเชิญพวกเขาเขามาผูกพันกับชีวิตของเราในขณะท่ีพวกเขายงัไม
พรอม 
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การเปนสวนหนึ่งในครอบครัวเปนสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เกิดเขามาในครอบครัวของเราหรือ
คนท่ีเขามาเพราะมีความสนทิสนมอันยาวนาน การเปนสวนหนึง่ของครอบครัวไมไดเกดิข้ึนอยาง
อัตโนมัติดวยการมีนัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีอยูมัธยมปลาย 

“ถาเราจะไปเลนสกีกันอาทิตยนี้พาอลิซไปกับเราเถอะ ผมคงคิดถึงเธอมากถาเธอไมไดไปดวย” 
“ไมไดหรอก นี่เปนการไปเที่ยวแบบครอบครัวนะ อลิซยังไมไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวเรา

สักหนอย” 
“เธอจะจายเอง ถาเร่ืองนั่นเปนปญหา” 
“ไมใช เร่ืองเงินไมไดเปนปญหาและอลิซก็ไมใชตวัปญหา เธอเปนเด็กนารักมาก แตเธอไมได

เปนสวนหนึ่งของครอบครัว เม่ือลูกสองคนหม้ันกันเธอถึงจะไปกับเราได แตตอนนีย้ังไปไมได ลูกเพิ่ง
อายุ 18 ปเทานัน้นะ และมันเร็วเกินไปท่ีจะนับรวมแฟนเขามาเปนสมาชิกในครอบครัว” 

ใชเวลาดวยกันสองตอสองมากเกินไป 

ชายหญิงท่ีใชเวลาดวยกนัสองตอสองมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งแยกจากคนอ่ืน ๆ ท้ังหมด
จะมีปญหา เราควรจะใหวัยรุนไปเท่ียวกนัสองคูหรือไปเท่ียวดวยกันเปนกลุม ซ่ึงรวมท้ังวัยรุนตอนปลาย
ดวย 

บุคลิกภาพอาจจะเปนปจจยัท่ีสลับซับซอน ถาวัยรุนคนหรือสองคนไมสนุกเม่ืออยูกับคนใน
กลุม หรือแมแตไปเท่ียวกันสองคูก็ไมสนุกเขาอาจจะมีปญหาเร่ืองสังคมไมยอมรับ คนท่ีชอบอยูบานไม
สุงสิงกับใครกอนท่ีจะมีรักโรแมนติกก็มักจะเปนคนเชนนั้นตอไปหลังจากท่ีดอกรักของเขาบานฉํ่าแลว 

ทอดดลูกชายของเราไมเคยชอบไปเท่ียวกบัเพื่อน ๆ เปนกลุมเลย เขาไมเคยเหน็ความสําคัญของ
การพบปะสังสรรคหรือทํากิจกรรมทางสังคมกับผูคน ไมวาเราจะสนบัสนุนใหเขาไปเท่ียวกับเพื่อน ๆ 
มากเทาไหร เขาก็เลือกท่ีจะอยูบาน เม่ือเขามีความรัก บุคลิกภาพของเขาก็ไมเปล่ียนไปเลย เขาชอบจะอยู
กับคูของเขาท่ีบาน เหมือนกบัท่ีอยูคนเดยีวท่ีบานกอนหนานั้น 

“ทอดด ลูกตองไปเจอผูคนขางนอกบางนะ ลูกกับจูล่ีอยูกนัตามลําพังมากเกินไปแลว” เรานาจะ
พูดอยางนัน้ “ลูกตองพบปะกับผูคนในสังคมคนอ่ืนบาง “ 

“อยาเปนหวงเลยครับแม” เขาคงจะตอบเชนนั้น “เราจะนัดกับคูอ่ืนแลวไปเท่ียวดวยกนัสองคู” 
แตทอดดไมคอยทําอยางนัน้เลย 

ทาทีตามสบายเกินไป 

วัฒนธรรมของเรายอมรับเร่ืองเพศมากเกนิไป เด็กวยัรุนของเราจึงไมรูจักช่ืนชมกับความ
ศักดิ์สิทธ์ิของเร่ืองเพศ 
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“แนนอน เร่ืองเพศนอกเหนือการแตงงานเปนเร่ืองท่ีไมถูกตอง” ทอดดและจูล่ีคงจะพดูเชนนัน้ 
“เราถูกสอนอยางนั้นมาตลอด” 

แตการพูดเชนนั้นกับการยึดม่ันในความคิดเชนนัน้ในฐานะท่ีเปนความจริงสูงสุดแตกตางกัน
อยางหนามือเปนหลังมือ ทําไมเด็กสาว ๆ ถึงชอบนิยายรักประโลมโลก และทําไมเด็กผูชายถึงนิยม
ชมชอบบททะล่ึง ๆ ของแดน ฟลดิ้งในละครเร่ืองไนทคอรท เร่ืองเหลานี้ทําใหพวกเดก็วัยรุนรักษา
ความคิดและความประพฤตขิองพวกเขาไดอยางยากเย็น 

ถาเราสามารถถอยกลับไปสูอดีตได ดั้กบอกวาเขาคงจะเตือนทอดดเร่ืองการดูโทรทัศนมากกวา
ท่ีเขาเคยทํา 

เรามีโทรทัศนเคร่ืองเดียวในบานเสมอ เพื่อวาเราจะสามารถควบคุมส่ิงท่ีลูก ๆ ของเราดู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพวกเขาเติบโตข้ึน ดิฉันกับดัก้มักจะคุยกันบอย ๆ วาเราควรจะปลอยลูกหรือ
เขมงวดกับมาตรฐานของเรากับลูกวยัรุนของเราท่ีจะกลายเปนผูใหญอายุนอย ๆ เทาไหรดี เรายอมรับวา
โทรทัศนเปนเร่ืองท่ีเราปลอยพวกเขาเกินไป 

ใกลชิดกันรวดเร็วเกินไป 

จูล่ีเปนคนประเภทท่ีชอบการสัมผัสเธอจะนั่งใกล ๆ และชอบกอดเม่ืออยูในครอบครัว คนแบบ
นี้มักจะทําใหเราใกลชิดกับเขา และเมื่อไปเท่ียวดวยกนัคนแบบนีจ้ะนําใหเกิดการทดลอง 

เราคงจะพูดวา “ทอดด ลูกกบัจูล่ีใกลชิดกนัมากเกนิไปในท่ีสาธารณะมันดูไมงามเลยเวลาจูล่ีพิง
ลูกแลวก็ถูแขนของลูกหรือคลอเคลียกับลูกมากเหลือเกนิ” 

“ก็บุคลิกเธอเปนอยางนัน้นีค่รับแม อยาหวงไปหนอยเลย” 
“แตถาลูกใกลชิดกันอยางนัน้ตอหนาคนอ่ืน พวกเขาจะคิดวาถาลูกอยูดวยกันสองตอสองลูกจะ

เลยเถิดกันถึงไหนจะ” 
“โธ แม” 
ทอดดและจูล่ีถูกเนื้อตองตัวกันกอนวยัอันควร พวกเขาใกลชิดกันตลอดเวลาเมื่อดัก้และดิฉันคุย

กับทอดดและจูล่ี เราใชคําวา “การแตงงานทางจิตวิทยา” 
จูล่ีเห็นวาทอดดแข็งแกรงและเปนท่ีพึ่งแกเธอได เปนคนท่ีเธอสามารถพักพิงเม่ือเธอตอง

ประสบกบัเหตุการณท่ีไมแนนอนในชีวิต ทอดดเห็นวาจูล่ีเปนคนท่ีตองการใหเขาปกปอง เปนคนที่ชวย
ชดเชยความรูสึกที่ทอดดขาดไปนั่นคือความสามารถทางสังคมของเขา แทนท่ีเขาจะหันไปหาพระเจาให
เติมเต็มชองวางท่ีเขาขาดไปในบุคลิกภาพของเขา เขากลับหันเขาหากันเอง 
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ใกลขอบเกินไป 

ปจจัยท้ังหมดนี้นําไปสูจุดท่ีติดขอบมากเกนิไป พวกเขาท้ังสองเกือบจะตกลงไป เม่ือเวลาผาน
ไป ปรากฏการณท่ีเราเช่ือวา “คงไมเกดิข้ึนกับเรา” กลับเกิดข้ึนกับพวกเขา ทาทีเชนนี้จะพัฒนาข้ึน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กวัยรุนท่ีคิดวาเร่ืองความสัมพันธกับพระเจาเปนเร่ืองกันเองงาย ๆ ไมตองจริงจัง
มากนัก 

เราเฝามองดูทอดดเปนเวลาเกือบปเม่ือเขาพยายามท่ีจะดาํเนินชีวิตใกลชิดพระเจา แตก็ลมเหลว
ทุกที 

เราคงจะถามวา “การเฝาเดี่ยวของลูกเปนอยางไรบาง” เรารูวาพระคัมภีรของเขาฝุนจับทุก
อาทิตย 

“เออ ผมไมคอยไดอานเลย” เขาจะตอบอยางนั้น “แตผมอธิษฐานนะ” 

ทั้งท่ีพยายามแลว 

เร่ืองนาเศราท่ีสุดเกี่ยวกับสถานการณของทอดดและจูล่ีคือ ดั้กและดิฉันพอจะเห็นเลา ๆ แลววา
อะไรจะเกิดข้ึนกอนหนานัน้เกือบหนึ่งปและพยายามจะปองกัน 

เราจํากัดเวลาที่ทอดดจะใชรถ เราหนุนใจใหเขานัดเท่ียวกันสองคู เราทาทายเขาเร่ืองพฤติกรรม
การดูโทรทัศนและพยายามควบคุมการดูโทรทัศนของเขาเทาท่ีเราทําได เราเชิญจูล่ีมาท่ีบานเฉพาะบาง
โอกาสเทานั้น และไมเคยเชิญมาในขณะท่ีเราไมอยูบาน เราถึงกับถามทอดดและจูล่ีวาพวกเขาจดัการกับ
ความกดดันทางเพศไดอยางไร 

เราถามกันและกันหลายคร้ังวา “เรานาจะทําอะไรอยางอ่ืนอีก” คําตอบอีกประการหนึ่งท่ีเราคิด
ไดคือการเอาตัวของเราเขาไปในกระเปาเส้ือของทอดดไปในสถานท่ีทุกแหงท่ีเขาไป และไมปลอยให
เขาอยูคนเดยีวเลย แตนั่นก็เปนเร่ืองเปนไปไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนท่ีเขาไปเรียนวิทยาลัย ดังนั้นเรา
จึงอธิษฐานหนักอยางท่ีไมเคยทํามากอนเรารูวาเราไมสามารถไปกับทอดดไดทุกท่ีทุกแหง แตพระ
วิญญาณบริสุทธไปกับเขาได 

แตทอดดกับจล่ีูเลือกท่ีจะไมฟงเราและไมฟงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผลก็คือพวกเขาตองใชชีวิต
กับผลที่เจ็บปวดของการตัดสินใจนัน้ ผูใหคําแนะนําบอกเขาวา “แผนเอ” มหาวิทยาลัย, แตงงาน, มีลูก 
ตองพับไปแลว ตอนนี้เราตองทํา “แผนบี” “แผนซี” หรือ “แผนด”ี คุณอาจจะสามารถไปถึงเปาหมายได 
แตมันอาจจะสามารถไปถึงเปาหมายได แตมันจะยากกวาและยาวนานกวา 
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เวลาคือยารักษา 

พระเจาทรงกระทําใหดั้กและดิฉันรวมท้ังพอแมของจูล่ีตระหนกัวาถึงแมวาลูก ๆ ของเราจะไม
ยอมฟงสัญญาณอันตราย ความบาปของพวกเขาก็ไมไดเปนใบอนุญาตใหเรามีปฏิกิริยาโกรธหรือโทษ
พวกเขา เราเห็นวาเราตองฟนฟูสภาพของพวกเขาดวยความทะนุกถนอมคือแบกภาระรวมกับพวกเขา 
(กาลาเทีย 6:1, 2) 

เราซาบซ้ึงกับพอแมของจูล่ีท่ีไมไดโทษลูกชายของเรา ขณะเดียวกนั ดั้กกับดิฉันกย็งัคงมองจูล่ี
ในดานท่ีดีและมีความหวังกบัจูล่ีเสมอ ทอดดและจูล่ีเลือกดวยตัวเองวาจะยังไมเรียนมหาวิทยาลัย แตจะ
แตงงานกนัหลังจากท่ีลูกของพวกเขาเกิดไมกี่เดือน 

ของประทานที่ยิ่งใหญท่ีสุดอันหนึ่งของพระเจาคือการใหอภยั และไมมีใครสักคนท่ีสงสัยวา
ทอดดกับจูล่ีกาํลังแสวงหาการใหอภยัและพวกเขาก็ไดรับเราไดเหน็ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของ
พวกเขาเม่ือพวกเขาพยายามทําใหคนอ่ืนเขาใจตนเองอยางถูกตอง และอีกคร้ังหนึ่งท่ีเราไดเหน็วาความ
เช่ือของพวกเขาไมเพียงแตกอตัวข้ึนเทานัน้ แตพวกเขายังมีความปรารถนาอยางแทจริงท่ีจะถวายเกียรติ
ตอพระเจาอีกดวย 

เวลาเทานั้นท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความเสียหายระยะยาวของการท่ีทอดดและจูล่ีฝาไฟแดงแหง
ความถูกตองนัน้เม่ือใดก็ตามที่คนทําผิดกฎของพระเจาผลก็คือความเจบ็ปวด เราตองเช่ือม่ันในพระเจา
วา พระองคจะทําใหเหตุรายกลายเปนผลดี บางทีอาจจะเปนผลดีไดเม่ือเราเตือนคนอ่ืน ๆ ใหระมัดระวัง
สัญญาณอันตรายท้ังหลายเหลานี ้

เกี่ยวกับผูเขียน 

Sherryl Mackenzie (not her real name) is a free – lance writer in Southeastern Pennsylvania. 
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ที่มา : เพ่ือนผูนํา, ปที่ 4 ฉบับที่ 21 มีนาคม – เมษายน 1996, หนา 13-18. 
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