คิดฆ่ าตัวตายสั ญญาอันตรายในชีวติ คริส
เตียน
โดย สุ มาลี แช่ เตีย
เมื่อไม่ นานมานี้ ข่ าวการกระโดดตึกฆ่าตัวตายของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่ งหนึ่งได้
สร้ างความตระหนกให้ กบั วงการคริสเตียนไม่ น้อย หลังจากการสื บหาสาเหตุจากพยานแวดล้อมและ
หลักฐานต่าง ๆ ก็พบประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ เธอเพิ่งกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ได้ไม่นาน เคย
ไปร่ วมนมัสการพระเจ้าในคริ สตจักร และเธอก็ได้ร้องเรี ยกพระเจ้าก่อนที่จะทิง้ ร่ างลงมากระแทกพื้น
ย้อนกลับไปเมื่อหลายปี ก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ข่าวการฆ่าตัวตายหมู่ของกลุ่มที่อา้ งตัวว่า
เชื่อในพระเจ้า หรื อ “ลัทธิประตูสวรรค์” (Heaven Gate) ก็ได้สร้างความประหวัน่ พรั่นพรึ งและความ
สงสัยให้กบั ประชาชนมากมาย
จากตัวอย่างข่าวทั้งสองนี้ได้ทาให้คริ สเตียนหลายฝ่ ายออกมาชี้แจงหลักความเชื่อและคาสอนที่
แท้จริ งของพระคริ สต์ รวมทั้งปกป้ องคริ สตจักรและหน่วยงานของตน ทาให้ผคู ้ นส่ วนหนึ่งเข้าใจคริ ส
เตียนมากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป ข่าวก็เงียบหายไปและคนเหล่านั้นก็ลืม แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ความ
สงสัยคลางแคลงใจและความหวาดกลัวก็ยงั คงซ่อนอยูใ่ นจิตใจของคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้าหรื อยังไม่มนั่ คง
ในความเชื่อเมื่อมีข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ความรู ้สึกเหล่านี้ก็จะถูกกระตุน้ ให้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น เราจะหาทางป้ องกันมิให้เรื่ องเช่นนี้เกิดขึ้นกับคริ สเตียนและผูเ้ ชื่อใหม่ได้อย่างไร? นี่คือหน้าที่
และความรับผิดชอบของคริ สเตียนทุกคน
สาเหตุที่ทาให้คนเราคิดฆ่าตัวตายนั้นมีร้อยแปดพันประการ และบ่อยครั้งก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุ
เดียวหรื อภายในระยะเวลาอันสั้น แต่มกั จะเกิดจากปั ญหาเรื้ อรังที่สะสมมาจนคนคนนั้นไม่สามารถทน
เก็บเอาไว้ได้อีกต่อไป สิ่ งที่เราควรจะทาในฐานะคริ สเตียนซึ่ งอยูใ่ นพระกายเดียวกันก็คือ
1. ฝึ กสั งเกตและเอาใจใส่ ผ้ คู นรอบข้ าง : อาการของคริ สเตียนที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายได้คือ
พบมรสุ มชีวติ เป็ นโรคทางจิตประสาท หมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไป (บางคนอาจไม่มีปัญหาหนักอะไร
ด้วยซ้ า) มองโลกในแง่ร้าย เก็บตัว ซึ มเศร้า แต่บางคนอาจแกล้งทาเป็ นร่ าเริ ง แต่จริ ง ๆ แล้วข้างในใจมี
ปั ญหา และสาหรับคริ สเตียนแล้วนับเป็ นเรื่ องไม่ปกติที่จะคิดฆ่าตัวตาย เพราะตามปกติคริ สเตียนควรจะ
มีความหวังในพระเจ้าและในพระสัญญาของพระองค์เสมอ
แม้ในยามที่ประสบกับสถานการณ์อนั
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เลวร้าย เราควรจะมัน่ ใจว่าพระเจ้าอยูก่ บั เราและไม่ทอดทิ้งเรา (อิสยาห์ 49:15) พระองค์จะประทานกาลัง
ความชื่นชมยินดี และสันติสุขให้เมื่อเราร้ องทูลต่อพระองค์ (ฟิ ลิปปี 4:6-7) คริ สเตียนที่คิดฆ่าตัวตาย
มักจะคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อีกแล้ว เพราะเขาอธิ ษฐาน แต่พระเจ้าก็ไม่ตอบ เขาอ่าน
พระคัมภีร์ แต่พระคาพระเจ้าก็ไม่ได้ให้วธิ ี การหรื อความช่วยเหลืออะไรกับเขา เพื่อนคริ สเตียนก็ไม่มี
ใครจริ งใจกับเขาสักคน ฯลฯ ขอให้เราเป็ นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่ ต่อความต้องการของคนรอบข้าง
เหมือนที่พระเยซูคริ สต์ทรงสังเกตและเอาใจใส่ ตวั เรา หากเราไม่ใช่คนลักษณะนี้ก็อธิ ษฐานทูลขอพระ
เจ้าให้ทรงช่วยพัฒนาเราได้
2. แสดงความรักของคุณกับเขาโดยออกมาเป็ นความช่ วยเหลืออย่ างเป็ นรู ปธรรม : นอกจาก
คาพูดที่แสดงความเห็นใจ ความเข้าใจอันจริ งใจ คาปลอบโยนและการอธิ ษฐานเผื่อ ร้องวิงวอนกับพระ
เจ้าเพื่อเขา ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ยวดและขาดไม่ได้แล้ว เรายังต้องแสดงความรักความห่วงใยของเรา
กับเขาอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย ไม่ใช่แค่พดู ว่า “โอ้! น่าเห็นใจจริ ง ๆ ฉันจะอธิษฐานเผื่อทุกวันนะ” แล้วก็
จบกัน อะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้ แม้จะเป็ นเรื่ องเล็กน้อยแค่ไหนเราก็ควรจะทาและทาอย่างดีที่สุด
โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเงิน อาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย กาลังและมันสมองของคุณ
บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าการที่คุณยอมสละเวลา ละจากงานรับใช้ที่คุณทาอยูส่ ัก
ชัว่ โมงมารับฟังเขาก็ได้ พระเยซูคริ สต์เองก็ไม่ได้ประกาศ สั่งสอนและอธิ ษฐานเผื่อเพียงอย่างเดียว แต่
พระองค์ยงั ได้รักษาคนเจ็บป่ วยเลี้ยงอาหารประชาชน และยังล้างเท้าให้เหล่าสาวกด้วยมิใช่หรื อ! “เหตุ
ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทาดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ” (กาลาเทีย
6:10)
3. คริสเตียนควรอ่ าน ตีความ และนาพระวจนะไปใช้ อย่ างถูกต้ อง : พระวจนะพระเจ้าเป็ นโคม
ส่ องทางสาหรับคริ สเตียนในการดาเนิ นชีวติ เป็ นดาบที่ใช้รุกไล่และฟาดฟันศัตรู และเป็ นอาหารที่บารุ ง
เลี้ยงจิตวิญญาณ ผูท้ ี่กระหายหาและรักพระวจนะพระเจ้าจะได้สติปัญญา พบสันติสุข และมีชีวติ ที่
สัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับพระบิดา ดังพระสัญญาของพระองค์ที่วา่ “บุคคลผูส้ นใจในพระวจนะจะพบ
ของดี” (สุ ภาษิต 16:20) แต่ถา้ เราอ่านพระวจนะแบบมักง่ายขอไปที ตีความเข้าข้างตัวเอง เล็งแต่ขอ้ ที่
ชอบหาคาตอบแบบเปิ ดสุ่ ม และขาดความเข้าใจในภูมิหลัง วัฒนธรรม และบริ บทรอบข้างแล้ว ภัยจะ
มาถึงตัวแน่นอน ถูกต้องที่พระวจนะเป็ นอาวุธชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้คริ สเตียนใช้ แต่ถา้ คริ ส
เตียนขาดความเข้าใจ มารก็สามารถใช้ความเข้าใจผิดของเราโจมตีเราได้เช่นกัน เพราะมันเองก็รู้พระ
คัมภีร์ดีไม่นอ้ ยเลย มันเคยพยายามล่อลวงให้พระเยซูคริ สต์กระโดดลงมาจากยอดหลังคาพระวิหาร โดย
อ้างข้อพระคัมภีร์ที่วา่ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะปกป้ องและคุม้ ครองพระองค์ให้พน้ จากอันตรายทั้งปวง
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(มัทธิว 4:5-6) คุณเคยคิดไหมว่าถ้าพระองค์ตดั สิ นใจกระโดดลงมาในตอนนั้นจะเป็ นอย่างไร และอะไร
จะเกิดขึ้นกับเราในเวลานี้บา้ ง!
4.ยอมจานนต่ อพระเจ้ าและพึง่ พาพระองค์ สุดใจ : มีหลายคนเชื่อว่าวิธีหนึ่งที่ทาเรามีกาลังใจ
และสามารถยืนหยัดอยูใ่ นโลกอยุติธรรมนี้ได้ก็คือการมองคนอื่นที่ลาบากหรื อด้อยกว่าเรา จริ งอยูม่ นั
อาจช่วยได้ แต่เราเคยนัง่ ลงคิดอย่างจริ งจังหรื อไม่วา่ ความคิดแบบนี้จะช่วยเราได้จริ ง ๆ หรื อ แทนที่เรา
จะมองลง ทาไมเราไม่ยอมมองขึ้นบ้าง เราควรยอมมอบชีวติ ของเราไว้กบั พระเจ้าผูท้ รงสามารถ
เปลี่ยนแปลงช วิตและสถานการณ์ของเราได้อย่างอัศจรรย์ พระเจ้าย้ากับเราเสมอว่าให้เราวางภาระและ
ความกังวลทั้งสิ้ นของเราไว้กบั พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรัก ห่วงใย และต้องการจะช่วยเราจริ ง ๆ
เพียงแต่เราต้องยอมที่จะฟังและแบมือรับความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างเต็มใจ (มัทธิว 6:25-34,
11:28-29) เราไม่ควรเปรี ยบเทียบตัวเราเองกับใครเพราะเราแต่ละคนแตกต่างกัน (กาลาเทีย 6:4-5) และ
พระเจ้าก็มีวธิ ี การที่จะช่วยเหลือคนของพระองค์แตกต่างกันด้วย “เพราะฟ้ าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก
ฉันใด วิถีของเราสู งกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:9)
เรื่องการฆ่ าตัวตายคงจะโทษว่ าใครเป็ นคนผิดแต่ เพียงผู้เดียวไม่ ได้
แต่ ทุกฝ่ ายควรร่ วมกัน
รับผิดชอบ ทุกคนควรร่ วมมือกันช่ วยเหลือ ไม่ ใช่ ซ้าเติม เพราะเราทุกคนต่ างเป็ นอวัยวะทีอ่ ยู่ในพระกาย
เดียวกัน เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยได้ รับผลกระทบไปด้ วย มิใช่ หรือ?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ธันวาคม – มกราคม 2001, หน้า 22-23.
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