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Gần đây khi đọc những tin tức xảy ra chung quanh, nghe những mẩu chuyện vụn vặt trong
cộng đồng, trên các đài phát thanh, trên báo. Chúng tôi có cảm tưởng như giữa thời đại nầy mà
nói chuyện thanh niên, thiếu nữ phải giữ mình trinh trắng, trong sạch cho đến khi lập gia đình,
là chuyện lỗi thời, xa vời không còn ai chấp nhận nữa. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà chúng
ta đã hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức xuống đến thế. Tuy nhiên dù sao chúng tôi tin rằng đa số
những người âm thầm yên lặng trong cộng đồng chúng ta vẫn còn nắm giữ những tiêu chuẩn
đạo đức cao đẹp và vẫn đồng ý rằng tình dục là món quà đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho
những đôi nam nữ ràng buộc với nhau trong hôn nhân. Tất cả những quan hệ tình dục ngoài
hôn nhân cũng như trước hôn nhân đều là tội chúng ta phải tránh. Để có thể giúp con em và
những người trẻ tránh cám dỗ về tình dục. Chúng ta cần biết rõ động cơ nào? Hay yếu tố nào
thúc những người trẻ ngã vào những tội liên quan đến tình dục. Như chúng tôi đã chia xẻ trước
đây, có nhiều yếu tố khiến con em chúng ta xem thường cám dỗ về tình dục. Hoặc là muốn có
kinh nghiệm về tình dục trước khi lập gia đình. Những yếu tố đó gồm có:
-

Yếu tố liên quan đến thể xác
Hoàn cảnh và ảnh hưởng của người chung quanh
Những yếu tố về tâm lý
Yếu tố tình cảm
Yếu tố tâm linh

Trong những bài chia sẻ trước đây chúng tôi đã trình bày ba yếu tố đầu tiên nên hôm nay xin
trình bày phần còn lại tức là những yếu tố về mặt tình cảm và tâm linh khiến các bạn trẻ dễ ngã
vào cám dỗ tình dục.

Nói về yếu tố tình cảm trước hết chúng ta thấy các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục vì tuổi
trẻ cần tình yêu.
Ngày nay tình thân trong gia đình không còn bền chặt, hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đi làm
ngày đêm, nên không có thời giờ cho con, con cái không được gần cha mẹ, không cảm nhận
được tình yêu thương của cha mẹ nên vướng vào tình cảm nam nữ rất sớm. Vì cần tình yêu và
muốn được yêu, các em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không mất người yêu.

Ngoài ra khi các em thanh thiếu niên cho cha mẹ biết là các em đã yêu thì cha mẹ thường
nói, mới mười mất tuổi đầu biết gì mà nói chuyện yêu đương. Cha mẹ thường có khuynh hướng
xem con là con nít, không biết gì nên ít khi nào trò chuyện với con nhất là về vấn đề tình cảm.
Trong khi đó các em cần tình thương và cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Thiếu sự hướng dẫn
của cha mẹ các em dễ dàng trở thành con mồi cho cám dỗ. Đối với các em mới lớn, tình yêu
nam nữ là điều đầy lôi cuốn nên các em rất muốn phiêu lưu vào đó và vì ảnh hưởng của ti vi,
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phim ảnh, các em nghĩ rằng tình yêu và tình dục là một. Khi yêu người nào mình phải có quan
hệ tình dục với người đó. Đó là chuyện tự nhiên. Nhiều em vì thiếu tình thương của cha mẹ nên
không ngại bước vào quan hệ tình dục để nắm giữ một tình yêu tạm bợ. Có những em, nhất là
các em gái, thường nghĩ rằng mình phải ban cho tình dục mới mong giữ được tình yêu. Như vậy
chúng ta thấy yếu tố đầu tiên vì các em cần tình yêu.

Lý do thứ hai là vì tuổi trẻ ngày nay rất là cô đơn. Thường chúng ta nghĩ người lớn tuổi mới cô
đơn. Nhưng thật ra ở tuổi nào con người cũng cảm thấy cô đơn. Các em thanh thiếu niên cũng
rất là cô đơn và khi cảm thấy cô đơn các em thường tìm đến bạn, bất kể là bạn tốt hay xấu.
Lắm khi các em vướng vào những mối quan hệ tội lỗi vì nghĩ rằng tình dục là con đường dẫn
đến tình yêu và nhờ đó các em sẽ không cô đơn nữa. Người ta cho biết rằng những em gái ở
tuổi trung học là những người trẻ cô đơn hơn ai cả, Dù tham gia bao nhiêu sinh hoạt ở trường
hay những sinh hoạt ở nhà thờ, nhiều em vẫn rất là cô đơn và khi cô đơn các em đâm ra mặc
cảm hay yêu thầm, nhớ trộm, thích mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết tình cảm và khi một người
con trai nào đến với các em, các em muốn mối quan hệ giữa mình với người đó cũng giống như
trong tiểu thuyết , hay trong tưởng tượng và thường thường đó là lúc các em ngã vào tình dục.
Nếu chúng ta là cha mẹ không gần giũ con, không có thì giờ với con, không nói chuyện với con.
Các em sẽ tìm đến bạn để có người thông cảm với mình, các em sẽ muốn chìu bạn để giữ bạn.

Quý vị phụ huynh cần nhớ rằng nếu cha mẹ không bày tỏ tình yêu đối với con cái trong cách
cư xử hằng ngày. Các em sẽ đi tìm tình yêu ngoài gia đình và do đó sẽ bị lôi cuốn vào tình
dục. Một số thiếu nữ sợ mất người yêu, sợ mình lại phải sống trong cô đơn. Nên không dám từ
chối điều người yêu đòi hỏi. Có em còn dại dột nghĩ rằng nếu có con với người yêu mình sẽ giữ
người yêu suốt đời. Nhưng thực tế cho thấy dù trong tuổi nào chúng ta không thể lấy tình dục
để che lấp nổi cô đơn trong lòng. Tình dục có thể giúp con người tạm quên cô đơn trong chốc
lát, nhưng sau đó lại càng cô đơn hơn. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể giúp ta thật sự
hết cô đơn.

Lý do thứ ba về mặt tình cảm khiến các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vìcác bạn có
nhiều nỗi lo sợ.
- Các bạn sợ bị bạn bè loại bỏ, không chơi với mình nữa. Như chúng ta đã biết tuổi thanh
thiếu niên là tuổi rất quý bạn và cần bạn nếu trong khi bạn sống buông thả, phóng túng mà các
em không bắt chước, các em sẽ bị bạn loại bỏ và đây là điều các em rất sợ.
- Các em cũng sợ bạn chê cười cho là mình quê mùa lỗi thời, nhút nhát. Nếu các em
không chịu chơi như bạn, không sống bừa bãi như bạn các em sẽ bị bạn chê là quê mùa, là
lỗi thời.
- Các em sợ tuổi trẻ qua đi, rồi sẽ không còn cơ hội tự do vui chơi, tự do thử nghiệm những
điều mình muốn thử nghiệm, và những thử nghiệm dại dột của tuổi trẻ thường là rượu, thuốc lá,
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cần sa, ma túy và tình dục.
- Một điều khác nữa là các em thường lo sợ. Lo sợ rằng nếu mình nghiêm quá, đứng đắn
quá sẽ không có người yêu rồi sẽ lỡ thời không còn cơ hội tìm được người xứng hợp để lập gia
đình. Ngoài ra các em còn sợ mất người yêu. Hầu hết các bạn trẻ ngã vào tình dục là vì sợ mất
người yêu. Nhất là các cô trước áp lực của người bạn trai các cô thường thua vì sợ người yêu
buồn giận có thể bỏ mình để đi tìm người khác. Các cô thường sợ như thế, nhưng thực tế cho
thấy những thiếu nữ đứng đắn không quá dễ dãi là những người được người yêu kính trọng và
muốn tiến tới hôn nhân với người đó. Trái lại những chàng trai không tôn trọng người yêu
thường là những người hay thay lòng đổi dạ, không đáng tin cậy.

Một lý do khác khiến các bạn trẻ dễ ngả vào cám dỗ tình dục là vìtuổi trẻ là tuổi muốn phản
loạn.
Các nhà tâm lý học
cho biết một số các em thanh thiếu niên, mới mười ba, mười lăm tuổi nhưng có quan hệ tình
dục với bạn trai, bạn gái chỉ vì các em muốn bày tỏ sự phản loạn, đối với cha mẹ.
Trước hết
các em cố tình làm cha mẹ buồn để cha mẹ chú ý đến các em.
Thứ hai
nữa, vốn mang bản tính phản loạn trong người điều gì cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Con
cái thường phản loạn vì thường không được gần cha mẹ. Vì không cảm nhận được tình thương
của cha mẹ. Là cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng nhiều trên đời sống tình cảm và tình dục của
con cái. Nhiều người nghĩ rằng khi con còn nhỏ, phải chăm sóc lo lắng nhiều, nên không thể đi
làm ăn, buôn bán. Đến lúc con lớn vào trung học, đại học, có thể tự lo là lúc cha mẹ có thể rảnh
tay muốn đi đâu, làm gì cũng được. Nhưng thực thế cho thấy con càng lớn cha mẹ càng lại cần
gần gũi, chăm sóc, cần dành thì giờ cho con. Vì nếu không con em chúng ta sẽ bị những cạm
bẫy của đời lôi cuốn và ngã vào tội lỗi.

Và cuối cùng chúng tôi xin trình bày về yếu tố tâm linh. Một số các bạn thanh thiếu niên vì
không biết lời Chúa dạy. Không biết tiêu chuẩn của Thánh Kinh về vấn đề tình dục, nên ngã
vào tội lỗi mà không biết. Cũng có những người biết giới răn Chúa dạy: “Ngươi chớ phạm tội tà
dâm”. Nhưng vì tấm lòng phản loạn nghĩ rằng Chúa là ai mà ngăn cấm tôi, nên những người đó
cố tình đi ngược lại giới răn của Chúa. Thưa quý vị, dù chúng ta biết hay không biết giới răn và
luật lệ của Chúa. Chúa cũng đã đặt trong mỗi chúng ta điều mà chúng ta gọi là lương tâm.
Tiếng của lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng chúng ta. Khi lương
tâm đã cảnh cáo mà chúng ta làm ngơ, quyết tâm dập tắt tiếng cảnh cáo đó để làm theo điều
mình ưa thích, thì kết quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Sách Truyền Đạo
trong Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta nhắc nhở sau đây. Tác giả viết:

Hỡi kẻ trẻ kia hãy vui mừng trong buổi thiếu niên khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu.
Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết
rằng: Vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét (Sách Truyền Đạo 11:9)
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