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ในคู่มอื เล่มนี้มอี ะไรบ้าง:
หากคุณรอดจากภัยพิบตั ิ คู่มอื เล่มเล็กนี้สามารถช่วยคุณได้ด้วยแนวทางปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่อดูแลตัว
คุณเองและคนที่คุณรัก และยังช่วยให้อารมณ์และจิตวิญญาณของคุณฟื้ นตัวจากบาดแผลในจิตใจที่
คุณได้ประสบมา
ข้อพระคัมภีร์ในคู่มอื เล่มเล็กนี้สามารถเป็นแหล่งของการปลอบประโลมและความหวัง ขณะทีค่ ุณ
ก้าวผ่านกระบวนการของการเยียวยารักษา
หากคุณกาลังท่วมท้นไปด้วยความรู้สึก …
ให้เริม่ ด้วยเคล็ดลับการปฏิบตั ติ วั ในหน้าที่ 5 ซึ่งมีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ผี ู้คนได้พบว่าดีท่สี ุดในการรับมือกับ
เหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิดต่างๆ แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการเมื่อคุณพร้อม

คุณสามารถอ่านคู่มอื เล่มเล็กนี้และสะท้อนการเรียนรู้ดว้ ยตัวคุณเอง แต่ประสบการณ์จะเป็ นสิง่ ที่ช่วยได้
มากกว่า หากคุณสามารถใช้คู่มอื เล่มเล็กนี้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ หรือในกลุ่มย่อย

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนี้
การช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณเบื้องต้น ช่วยให้ผู้คนรับรู้ถงึ ปฏิกริ ยิ าตอบสนองทัวไปที
่ ่จติ วิญญาณและอารมณ์มี
ต่อภัยพิบตั ิ ซึ่งเหมือนกับการปฐมพยาบาล ที่ต้องเริม่ กระบวนการดูแลและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต้น คู่มอื
เล่มเล็กนี้สามารถชี้ให้ผู้คนเห็นถึงทักษะและแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการฟื้ นตัวสู่สภาพปกติ โดยใช้หลักการและ
แนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ที่ดดั แปลงมาจากรูปแบบหลักสูตรของสถาบันเยียวยาบาดแผลในจิตใจ
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การมองไปที่อนาคต
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เริม่ ทีน่ ี ่
โลกของคุณอาจพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือ นี่คอื แนวทางปฏิบตั เิ บื้องต้นที่จะช่วยให้คุณฟื้ นตัวสู่สภาพ
ปกติได้อย่างรวดเร็วขึ้น
•

ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดที ่สี ุด โดยการพยายามทานอาหารที่มปี ระโยชน์ นอนหลับให้
เพียงพอ และออกกาลังกาย หากคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ การออกกาลังกายมากขึ้นหรือ
ให้ร่างกายทางานมากขึ้นระหว่างวัน อาจช่วยลดความตึงเครียดและช่วยให้คุณนอนหลับได้ด ีขน้ึ

•

หาวิธที ่จี ะติดต่อกับผู้อ่นื แม้วา่ คุณรู้สกึ อยากอยู่คนเดียวก็ตาม เพราะจะช่วยให้คุณฟื้ นตัวขึ้น การ
แยกตัวจะทาให้การฟื้ นตัวของคุณช้าลง

•

เต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ และยอมรับความช่วยเหลือที่เข้ามา

• สร้างกิจวัตรประจาที่คุณสามารถทาได้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ สิง่ นี้ช่วยลดความรู้สกึ ของความไม่
เป็ นระบบระเบียบที่ภยั พิบตั ไิ ด้ก่อขึ้น
•

ทาโครงการหรืองานเล็กๆ ให้สาเร็จ สิง่ นี้สามารถช่วยฟื้นฟูความรู้สกึ ในการจัดการและความเป็ น
ระบบระเบียบ

• หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ให้ระวังเรื่องการใช้แอลกอฮอล์ ยา
นอนหลับ หรือสิง่ อื่นที่ช่วยในการรับมือของคุณ
หลังจากภัยพิบตั ิ คุณอาจรู้สกึ ไม่อยากอธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีรไ์ ปสักพัก อย่าปล่อยให้สงิ่ นัน้ ทาให้คุณ
กังวลมากขึ้น นี่เป็นปฏิกริ ยิ าที่ปกติ และไม่ได้หมายความว่าคุณได้สูญเสียความเชื่อของคุณไป คนอื่น ๆ
จะอธิษฐานเผื่อคุณ และพระเจ้าเข้าใจ ดังพระคาด้านล่างที่ช่วยเตือนใจพวกเรา ให้เวลากับตัวคุณเองใน
การฟื้ นตัว

บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนทีย่ าเกรงพระองค์ฉันนัน
้
เพราะพระองค์เองทรงรูจ้ ก
ั โครงร่างของเรา
พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี
ส ดุ ดี

10 3 :1 3 –1 4
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คุณอาจมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึน้ และมีทรัพยากรน้อยกว่าตอนที่ยงั ไม่เกิดภัยพิบตั ิ เป็ นการยากที่จะคิดอะไรได้
อย่างชัดเจนหลังจากภัยพิบตั ิ คุณอาจรู้สกึ สิ้นหวังในสถานการณ์ของคุณ และหนทางที่คุณอยากทาเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อาจไม่สามารถเป็นไปได้ในตอนนี้
ในขณะที่คุณพยายามแก้ไขปัญหามากมายที่กาลังเผชิญอยู่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางคาถาม
ต่อไปนี้กบั ใครสักคนอาจช่วยคุณได้ สิง่ นี้สามารถช่วยให้คุณคิดถึงทางเลือกของคุณ และวางแผนสาหรับ
ขัน้ ต่อไป

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1. คุณมีทรัพยากรอะไรบ้าง?
2. คุณได้ลองทาอะไรไปแล้วบ้าง? อะไรทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือไม่มป
ี ระโยชน์?
3. มีอะไรอีก บ้างทีค
่ ุณสามารถลองทาได้?
4. ใครทีอ
่ าจช่วยคุณได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม?
5. อะไรทีด
่ ูเหมือนว่าช่วยได้มากที่สุดสาหรับ ขันต่
้ อไป?

เริม
่ ที่นี่

1. ทาไม
ฉันถึงรูส้ กึ แบบนี้?
ปฏิกร
ิ ย
ิ ำต่อภัยพิบต
ั ิ
หากคุณได้ผา่ นประสบการณ์ความเจ็บปวดทางจิตใจ คุณอาจรู้สกึ ว่าคุณถูกขัดขาให้ล้มลงทัง้ ด้านอารมณ์
และจิตวิญญาณ นี่ถอื เป็นเรื่องปกติ ผู้เขียนสดุดบี ทที่ 42 บอกกับพระเจ้าว่ารู้สกึ เหมือนกับ “ความ
โกลาหลกู่เรียกใส่ขา้ พระองค์ราวกับคลื่นและระลอกคลื่น” (สดุด ี 42: 7) บางครัง้ ผู้คนพยายามทาเหมือน
เข้มแข็งภายนอกและซ่อนความสับสนต่างๆ ที่พวกเขารู้สกึ ไว้ภายใน สิง่ นี้ทาให้ การฟื้นตัวของคุณช้าลง
มันดีกว่าที่จะบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกาลังรู้สกึ อย่างไรกับตัวคุณเอง กับผู้อ่นื และพระเจ้า
1. เมื่อมีสงิ่ ผิดพลาดเกิดขึน้ คุณอาจหาใครบางคนเพื่อตาหนิ อาจเป็นตัวคุณเองหรือใครบางคน นี่
เป็ นวิธกี ารที่ทาให้เข้าใจสิง่ ที่เกิดขึ้นแต่มนั ไม่ได้ช่วยอะไร การยอมรับสิง่ ที่เกิดขึ้นจะช่วยคุณในการ
เยียวยา
2. คุณอาจรู้สึกผิด ที่คุณรอดจากภัยพิบตั ิ ในขณะที่คนอื่นไม่สามารถผ่านพ้นได้เช่นคุณ หรือที่คุณทุกข์
ทรมานน้อยกว่าผู้อ่นื นี่เป็ นการตอบสนองทัวไป
่ สิง่ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การตัดสินใจของคุณ พระเจ้ามีพระประสงค์
สาหรับวันเวลาที่พระองค์ทรงมอบให้กบั คุณ และพระองค์ทรงห่วงใยคุณ
โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์
เมือ่ ข้าพระองค์ถูกสร้างอยูใ่ นทีล่ บ
ั ลี้
ประดิษฐ์ข้น
ึ มา ณ ภายในทีล่ ก
ึ แห่งโลก
พระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตงั ้ แต่ยงั ไม่เป็นรูปทรง
วันทัง้ สิ้นทีก่ าหนดให้ขา้ พระองค์นน
ั้
ถูกบันทึกไว้ในคู่มอื ของพระองค์
ตัง้ แต่ยงั ไม่มวี น
ั นัน
้
สดุดี 139:15–16
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“นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึง่ อาส์ซาริอน
ั ไม่ใช่หรือ? แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่
โปรด นกเหล่านนัน
้ จะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตวั เดียว ถึงผมของท่านทัง้ หลาย ก็ทรง
นับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนัน
้ อย่ากลัวเลย พวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบ
หลายตัว”
มัทธิ ว 10:29–31

ไม่ว่าความเจ็บปวดในจิตใจของคุณจะอยู่ระดับไหนก็ตาม มันคือความเจ็บปวดของคุณและมัน ทาให้เจ็บ
แม้ว่าผู้อ่นื จะได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ ากกว่าคุณ อย่าพยายามคิดว่าความเจ็บปวดของคุณนัน้ ไม่
สาคัญ
คุณอาจผ่านประสบการณ์เดียวกันกับผู้อน่ื และปฏิกริ ยิ าของคุณอาจแตกต่างออกไป ไม่จาเป็ นต้องมีการ
เปรียบเทียบ เพราะบุคลิกส่วนตัว ทรัพยากร ความสัมพันธ์ การเงิน ประสบการณ์ในอดีต และตัวแปร
อื่นๆ ส่งผลต่อการตอบสนองของเรา
และไม่ต้องแปลกใจหากคุณมีปฏิกริ ยิ าที่ต่างออกไปในแต่ละวัน หรือหากมีปฏิกริ ยิ าที่รุนแรงกว่าเดิม
ปรากฏให้เห็นตามมาหลังจากที่ภาวะตกใจเริม่ แรกลดลง ในแต่ละวันให้ยอมรับความรู้สกึ ของคุณและทูล
ขอกับพระเจ้าถึงสิง่ ที่คุณจาเป็ น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สกึ กังวลว่าเราจะผ่านพ้นวันนี้ไปได้อย่างไร เราสามารถขอกับพระเจ้าถึงสิง่ ที่เรา
จาเป็ น ดังที่พระเยซูได้สอนเราอธิษฐาน “ขอประทานอาหารประจาวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มัทธิว
6:11)
การคิดถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้า เป็นบอระเพ็ดและของขม
ข้าพเจ้ายังคิดถึงเนืองๆ และจิตใจข้าพเจ้าก็หดหู่
ข้าพเจ้าหวนคิดเรือ่ งนี้ข้น
ึ มาได้ เพราะฉะนัน
้ ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง
ความรักมั ่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยัง้ และพระกรุณาของพระองค์ไม่มสี ้น
ิ สุ ด
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเทีย่ งตรงของพระองค์ใหญ่ยงิ ่ นัก
จิตใจข้าพเจ้าว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า
เพราะฉะนัน
้ ข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์”
บทเพลงครา่ ครวญ 3:19–24
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3. คุณอาจรู้สึกละอายใจ ต่อวิธที ่คี ุณตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ และคุณอาจรู้สกึ อับอายที่คุณต้องยอมรับความช่วยเหลือจาก
ผู้อ่นื ในเรื่องของความจาเป็ นพื้นฐาน เช่น เสื้อผ้า อาหาร และน้า สิง่ นี้มกั เกิดขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับการดูแลสิง่ จาเป็ นด้วย
ตัวคุณเอง หรือคุณมักเป็ นคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อ่นื จาไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้ คนอื่น
ไม่ได้คดิ ว่าคุณด้อยค่าลงที่คุณกาลังมีความยากลาบากเช่นนี้ และพระเจ้าไม่ได้ถูกทาให้อบั อายด้วยเรื่องของคุณ การ
ปล่อยให้ผู้อ่นื ได้ช่วยเหลือคุณสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแนบแน่นขึ้น และยิง่ ไปกว่านัน้ อาจทาให้คุณมีเพื่อน
ใหม่ และอาจพบว่าคุณเองกาลังเริม่ พึ่งพาพระเจ้ามากว่าที่ผ่านมาอีกด้วย
ข้าแต่พระเยห์เวห์ ข้าพระองค์ล้ภ
ี ยั อยู่ในพระองค์
อย่าให้ขา้ พระองค์อบ
ั อายเลย
สดุดี 71:1

ปฏิกริ ิยาต่อบาดแผลในจิตใจ
นอกจากความรู้สกึ ต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว เป็ นเรื่องปกติท่ผี ู้คนจะมีบาดแผลในจิตใจจากการประสบกับ
ภัยพิบตั ิ ผู้คนมีปฏิกริ ยิ าต่อบาดแผลในจิตใจ 3 รูปแบบหลัก ดังนี้
1. คุณอาจหวนนึ กถึงประสบการณ์นนั้ อีก รวมถึงการฝันร้ายหรือมีภาพหลอนระหว่างวัน เมื่อสิง่ นี้เกิดขึ้น ให้
ยอมรับความรู้สกึ ต่างๆ และเตือนตัวเองด้วยความจริงที่วา่ คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นนั ้ แล้ว ตอนนี้คุณอยู่
ที่นี่
2. คุณอาจพบว่าคุณกาลังหลีกเลี่ยงบางสิ่ งบางอย่าง ที่ทาให้คุณนึกถึงเหตุการณ์นนั ้ สิง่ เหล่านัน้ อาจเป็ น
สถานที่ กลิน่ ผู้คน สื่อ หรือหัวข้อการสนทนา การหลีกเลี่ยงอาจทาให้โลกของคุณเล็กลงมาก เพื่อหลีกเลี่ยง
ความรู้สกึ ของอารมณ์ความเจ็บปวด คุณอาจไม่รู้สึกอะไรเลยและกลายเป็ นด้านชาภายใน หรือคุณอาจใช้ยา
เสพติดหรือเหล้า หรือทางานตลอดเวลา หรือทานอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ผู้เขียนบทเพลงสดุดบี ทนี้
ต้องการหลีกเลี่ยงอารมณ์ความหวาดกลัวของเขา: เขาอยากมีปีกเหมือนนกพิราบเพื่อบินหนีไปพัก
ใจของข้าพระองค์ตรอมตรมอยู่ภายใน
และความสยดสยองของความตายโถมทับข้าพระองค์
ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือข้าพระองค์
และความหวาดผวาก็ครอบงาข้าพระองค์
และข้าพระองค์กล่าวว่า “โอ ข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบ
จะได้หนีไปพักอย่างสงบ”
สดุดี 55:4–6
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ให้สงั เกตว่าคุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณต้องการหลีกเลี่ยงบางสิง่ บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ กลิน่ ผู้คน
หัวข้อสนทนา หรือความรู้สกึ ให้พยายามทากิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้สงบลง ซึ่งอธิบายเอาไว้ในบทที่ 2
ของคู่มอื เล่มเล็กนี้ ทีละเล็กทีละน้อย เมื่อคุณสงบลง คุณสามารถเริม่ ที่จะเผชิญกับบางสิง่ ที่ยากมากๆ
สาหรับคุณได้
3. คุณอาจรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา เพราะคุณตระหนักมากขึ้นแล้วว่าสิง่ เลวร้ายต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้
ทันทีทนั ใด คุณอาจรู้สึกเครียดและมีปฏิกริ ยิ าที่รุนแรงต่อสิง่ ต่างๆ บางครัง้ หัวใจของคุณอาจเต้นเร็วมาก คุณ
อาจนอนไม่หลับ เสียงดังอาจทาให้คุณตกใจ หากคุณรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คุณจะทาให้ร่างกายของคุณ
เหนื่อยล้า คุณอาจได้รบั ผลกระทบทางกาย เช่น ปวดท้อง ปวดหัว หรือการเจ็บป่ วยอื่นๆ ขอให้อดทนและดูแล
ตัวเองให้ดที ่สี ุดเพื่อร่างกายของคุณจะได้รบั การเยียวยา
หากคุณรู้สกึ ตื่นตระหนก ให้พยายามจดจ่อกับบางอย่างที่ทาให้คุณสงบลง และให้การหายใจของคุณ
ช้าลง นับลมหายใจของคุณหรือจดจ่อกับสิง่ ของรอบตัวคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับความกลัวของคุณ เช่น
แผ่นกระเบื้องบนพื้นหรือกิง่ ก้านของต้นไม้ สิง่ นี้สามารถช่วยให้คุณอยู่กบั ปัจจุบนั และสงบลง
หลังจากภัยพิบตั ิ คุณอาจมีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าปกติ หรือมีการแสดงออกที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ตวั คุณ
และเมื่อทุกอย่างนี้เกิดขึ้นภายใน คุณอาจพบว่ามันยากที่จะจดจ่อได้ คุณไม่ได้กาลังจะเป็ นบ้า สิง่ เหล่านี้
เป็ นปฏิกริ ยิ าปกติต่อบาดแผลในจิตใจ อย่างไรก็ตามหากคุณมีปฏิกริ ยิ าที่รุนแรงมาก จนคุณไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ต่อความรับผิดชอบของตัวเองได้ คุณต้องหาใครบางคนที่สามารถช่วยคุณได้ เช่น ศิษยาภิ
บาล ผู้ให้คาปรึกษา หรือหมอ

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1. ภัยพิบต
ั ิได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?
2. ปฏิกริ ย
ิ าทั ่วไปต่อภัยพิบัตแิ ละบาดแผลในจิตใจทีค่ ุณกาลังเผชิญอยู่มีอะไรบ้าง?
3. หากคุณมีลูก พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตัง้ แต่เกิดภัยพิบัติข้น
ึ ?
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่ วยเหลือเด็กๆ ได ้
มีอะไรทีช่
เด็กเองก็ได้รบั ผลกระทบจากบาดแผลในจิตใจไม่ตา่ งจากผู้ใหญ่ แต่พวกเขาอาจมีการแสดงออกที่ต่าง
จากผู้ใหญ่ เด็กเล็กอาจไม่มคี าพูดที่จะอธิบายได้ว่าพวกเขารู้สกึ อย่างไร และพวกเขาอาจคิดว่าพวกเขา
ต้องรับผิดชอบ แม้ว่าไม่มเี หตุผลให้คดิ แบบนัน้ ก็ตาม พวกเขาอาจกลับไปมีพฤติกรรมเหมือนตอนที่พวก
เขาเป็นเด็กเล็ก เช่น ปัสสาวะรดที่นอนหรือดูดนิ้วหัวแม่มอื พวกเขาอาจรู้สกึ กลัวและเกาะติดกับคุณ
พวกเขาต้องการการปลอบประโลมใจ ช่วยให้พวกเขาได้รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็ นเรื่องปกติ และเป็ นการ
ตอบสนองเพียงชั ่วคราวต่อบาดแผลในจิตใจเท่านัน้
เด็กยังมีปฏิ กิริยาต่อผู้ใหญ่รอบข้างพวกเขา การฟื้นตัวจากบาดแผลในจิตใจของพวกเขาจะยากยิง่ ขึ้น
หากผู้ดูแลยังรู้สกึ ท่วมท้นจากความเจ็บปวดของพวกเขาเอง
ผู้ดูแลอาจไม่เข้าใจถึงความต้องการของเด็กๆ หลังเกิดภัยพิบตั ิ พวกเขาอาจคิดว่าเด็กๆ จาเป็นต้องถูก
ลงวินัยให้มากขึ้น หรืออาจลงโทษพวกเขาเพื่อระบายความคับข้องใจของตนเอง พวกเขาอาจคิดว่าเด็กๆ
ควรอยู่เงียบๆ ไม่ต้องพูดอะไร หรือคิดว่าเด็กจะกลับมาเป็ นปกติได้โดยไม่ต้องช่วยเหลืออะไร นี่เป็ นการ
ตอบสนองที่ทาให้ทุกอย่างแย่ลง เด็กต้องได้รบั การสร้างความมั ่นใจให้แก่พวกเขา และต้องการการรับฟัง
พวกเขาต้องการแสดงออกทางอารมณ์ของพวกเขาผ่านทางคาพูด ศิลปะ หรือการเล่น
เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ให้ความสาคัญกับเด็กๆ และพวกเขาสมควร
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
ขณะนัน
้ มีบางคนพาเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์เพือ่ จะให้พระองค์สมั ผัสตัวเด็ก
เหล่า นัน
้ แต่พวกสาวกห้ามไว้ เมือ่ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นอย่ างนัน
้ ก็ไม่พอ
พระทัย ตรัสกับพวกสาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็ นของคนอย่า งพวกเขา เราบอกความจริงกับท่าน
ทัง้ หลายว่า ใครทีไ่ ม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือ นเด็กเล็กๆ จะเข้าในแผ่นดิน
นัน
้ ไม่ได้” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่า นัน
้ วางพระหัตถ์บนตัวพวกเขา แล้ว
ทรงอวยพรให้พวกเขา
มาระโก 10:13-16
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2. ฉันจะทาให้ความรูส้ กึ ทีร่ ุนแรงเหล่านี้สงบ
ลงได้อย่างไร?
การทาให้อารมณ์ต่างๆ ของคุณสงบลง
หลังจากประสบกับบาดแผลในจิตใจ คุณอาจรู้สกึ กังวล โกรธ หรือกลัวมาก คุณอาจไม่เคยมีอารมณ์ท่ี
รุนแรงแบบนี้มาก่อน คุณสามารถเรียนรู้วธิ กี ารที่ทาให้อารมณ์ต่างๆ เหล่านัน้ สงบลง เพื่อไม่ให้อารมณ์
เหล่านัน้ มาควบคุมคุณ โดยมีวธิ กี ารดังต่อไปนี้
1. ทาสิ่ งเล็กน้ อยที่คุณต้องใส่ใจทา เช่น การโทรหาเพื่อนว่าพวกเป็ นอย่างไรบ้าง การออกไปเดิน
เล่น หรือการเล่นเกม ให้คุณทาสิง่ เหล่านี้ทนั ทีท่คี ุณสังเกตเห็นว่าความรู้สกึ รุนแรงกาลังเกิดขึ้นกับ
คุณ นี่ไม่ใช่เรื่องเสียเวลา แต่จะช่วยคุณในการเยียวยา
อย่าทอดทิง้ เพือนของเจ้
่
า และเพือนของบิ
่
ดาเจ้า...เพือนบ้
่ านทีอ่ ยูใ่ กล้ดก
ี ว่าพีน้่ องที ่
อยู่ไกล
สุภาษิ ต 27:10
สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทัง้ สองได้รบ
ั รางวัลดีสาหรับการตรากตราของพวก
เขา เพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลง คนหนึง่ จะได้พยุงเพือนของตนให้
่
ลุกขึ้น แต่วบ
ิ ต
ั แิ ก่คน
นัน
้ ทีอ่ ยู่คนเดียวเมือเขาล้
่
มลง และไม่มใี ครพยุงให้เขาลุกขึ้น อนึง่ ถ้าสองคนนอน
ด้วยกัน พวกเขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไร? และถ้าคนหนึง่
เอาชนะคนคนเดียวได้ คนสองคนย่อมต่อต้านได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หา
มิได้
ปัญญาจารย์ 4:9–12

2. คิดถึงภาพที่ทาให้คุณรู้สึกมีสนั ติ สุข อาจเป็ นภาพของสถานที่ท่คี ุณเติบโตมา หรือภาพของ
ชายหาดหรือป่ าเขา อาจเป็ นภาพจากเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู คุณอาจจะย้าเตือนตัวเองด้วย
ความรักของพระเจ้า ให้ ในจิตใจเงียบสงบและจินตนาการถึงภาพนัน้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึก
ว่าอารมณ์รุนแรงเหล่านัน้ อาจทาให้คุณรู้สกึ ท่วมท้น ให้คุณไปที่นนั ่ ด้วยความคิดของคุณ
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2. ฉันจะทาให้ความรู้สกึ ที่รุนแรงเหล่านี้สงบลงได้อย่างไร

“เพราะภูเขาทังหลายอาจถู
้
กเคลือ่ นย้ายไป
และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน
แต่ความรักมั ่นคงของเราจะไม่เคลือ่ นย้ายไปจากเจ้า
และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน”
พระยาห์เวห์ผท
ู้ รงสงสารเจ้าตรัสดังนี้
อิสยาห์ 54:10

3. ฝึ กการหายใจจากกระบังลมเพื่อสงบอารมณ์ที่รุนแรงต่างๆ ลองฝึกทาสัก 5 นาที โดยทา 3-4
ครัง้ ต่อวัน คุณอาจสังเกตเห็นว่าการฝึกต้องใช้ความพยายามในช่ วงแรก คุณอาจรู้สกึ เหนื่อยขณะที่
ฝึกทาสิง่ นี้ แต่หากฝึกต่อไปเรื่อยๆ ก็จะทาให้อารมณ์สงบลง การฝึกลมหายใจก็จะง่ายขึ้นและเป็ นไป
โดยอัตโิ นมัติ
•

ให้คุณอยู่ในท่าที่สบาย อาจนัง่ บนเก้าอี้หรือนอนลงกับพื้นก็ได้ ให้งอเข่าของคุณ และจดจ่อกับ
ความรู้สกึ ของเท้าและร่างกายของคุณที่กาลังสัมผัสอยู่กบั พื้น ปลดปล่อยความตึงเครียดต่างๆ ที่
คุณสังเกตได้บริเวณไหล่ทงั ้ สองข้าง ศีรษะ และลาคอของคุณ

•

วางมือข้างหนึ่งไว้ท่หี น้าอกของคุณ และอีกข้างวางไว้ท่ที ้องตรงบริเวณใต้กระดูกซี่โครงของคุณ

•

หายใจเข้าช้าๆ ผ่านทางจมูก และท้องของคุณก็จะมีลมอยู่เต็มจนดันมือข้างที่อยู่บนท้องของคุณ
ขึ้นมา ส่วนมือที่อยู่บนหน้าอกของคุณควรอยู่นิ่งเหมือนเดิมเท่าที่จะเป็ นไปได้

• ขณะที่คุณหายใจออกช้าๆ ผ่านทางจมูกหรือปากของคุณ และรู้สึกว่ามือที่อยู่บนท้องของคุณลด
ต่าลงไปยังด้านกระดูกสันหลังของคุณเนื่องจากลมได้ถูกปล่อยออกไป มือที่อยู่บนหน้าอกของคุณ
ควรอยู่นิ่งเหมือนเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้จนิ ตนาการว่าลมหายใจออกของคุณนาเอาความตึง
เครียดต่างๆ ในร่างกายของคุณออกไป
คุณยังสามารถทากิจกรรมนี้กบั ลูกๆ ของคุณ เพื่อช่วยให้พวกเขาสงบลงได้
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน และพิทก
ั ษ์
รักษาท่าน
ขอพระยาห์เวห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอ
แสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน
ขอพระยาห์เวห์เงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่าน และ
ประทานสวัสดิภาพแก่ทา่ น
กันดารวิถี 6:24–26
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4. แบบฝึ กหัดกล่องบรรจุของ บางครัง้ พวกเราก็รู้สกึ ท่วมท้นจากสิง่ ที่เราได้ประสบมา แต่เราไม่ได้อยู่
ในสถานการณ์ท่สี ามารถปลดปล่อยความรู้สกึ ต่างของเราออกมาได้ กิจกรรมนี้อาจมีประโยชน์
ให้หลับตาหรือมองไปที่พ้นื เพื่อที่คุณจะไม่ถูกรบกวน ให้จนิ ตนาการถึงกล่องบรรจุของขนาดใหญ่
อาจจะเป็ นตู้ขนาดใหญ่ หรือตู้บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ก็ได้ และจินตนาการถึงวิธกี ารล็อคกล่องนัน้
เช่น ให้มลี ูกกุญแจหรือแม่กุญแจ
ในตอนนี้ให้จนิ ตนาการว่าคุณกาลังนาสิง่ ที่รบกวนคุณในตอนนี้ใส่ลงไปในกล่องบรรจุของนัน้ อาจเป็น
สิง่ ที่ใหญ่หรือสิง่ ที่เล็กน้อย ทัง้ หมดที่กาลังรบกวนคุณอยู่ เมื่อทุกอย่างอยู่ในกล่องบรรจุแล้ว ให้
จินตนาการว่ากาลังปิ ดกล่องใบนัน้ และตอนนี้ให้จนิ ตนาการว่ากาลังปิ ดล็อคกล่องและเก็บลูกกุญแจไว้
ในที่ท่ปี ลอดภัย อย่าทิ้งลูกกุญแจ เมื่อคุณพร้อม ให้ลมื ตาของคุณและมองไปที่ดา้ นบน
หลังจากนัน้ ให้หาเวลาที่คุณสามารถเงียบสงบได้ จินตนาการว่าคุณได้นากุญแจมาเปิ ดกล่องบรรจุของ
นัน้ และให้นาสิง่ ที่คุณได้ใส่ลงไปออกมาทีละอย่าง หากทาได้ให้คุณทาสิ่งนี้กบั ใครบางคนที่คุณวางใจที่
สามารถช่วยให้คุณพูดถึงสิง่ เหล่านัน้ อย่าทิ้งสิง่ เหล่านี้ไว้ในกล่องบรรจุของนี้ตลอดไป!
แม้ขา้ พระองค์จะเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์
สถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์
สดุดี 23:4
เพราะพระยาห์เวห์แม้สูงส่ง พระองค์กท
็ รงดูแล
คนตา่ ต้อย
แต่พระองค์ทรงรูจ้ ก
ั คนโอหังได้แต่ไกล แม้ขา้
พระองค์เดินอยู่กลางความยากลาบาก
พระองค์ทรงรักษาชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้ พระองค์
เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกริ้วของ
ศัตรูของข้าพระองค์
และพระหัตถ์ขวาของพระองค์กช็ ่วยข้าพระองค์
ให้รอด
พระยาห์เวห์จะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์
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2. ฉันจะทาให้ความรู้สกึ ที่รุนแรงเหล่านี้สงบลงได้อย่างไร

สาเร็จเพือข้
่ าพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั ่นคงของพระองค์
ดารงเป็นนิตย์
ขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของ
พระองค์
สดุดี 138:6–8

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1. อะไรทีช่ ่วยให้คุณผ่อนคลายได้?
2. แบบฝึกหัดกล่องบรรจุของช่วยคุณได้หรือไม่? หากได้ ช่วยได้อย่างไรบ้าง?
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3. ทาไมฉันถึงรูส้ กึ เศร้าขนาด
นี้?
การเดินทางของความโศกเศร้า
ผู้คนส่วนใหญ่รู้สกึ เศร้าลึกลงไปในจิตใจ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากภัยพิบตั ิ ประสบการณ์ท่ที าให้
เกิดบาดแผลในจิตใจนามาซึ่งความสูญเสียหลายอย่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียบางอย่างหรือใครบาง
คน เป็ นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สกึ เศร้าเสียใจ และความรู้สกึ นัน้ อาจยังอยู่ไปอีกยาวนาน สิง่ นี้สามารถช่วยให้
เข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของความโศกเศร้า หนังสือปัญญาจารย์กล่าวไว้ว่า
4.

มีฤดูกาลสาหรับทุกสิง่ และมีวาระสาหรับเรือ่ งราวทุกอย่าง
ภายใต้ฟ้าสวรรค์
มีวาระให้กาเนิด และวาระตาย มีวาระเพาะปลูก
และวาระถอนสิง่ ทีป่ ลูกทิง้
มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรือ้ ทลายลง
และวาระก่อสร้างขึ้น
มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์
และวาระเต้นรา...
ปัญญาจารย์ 3:1–4

เราจาเป็ นต้องโศกเศร้าให้กบั การสูญเสียของเรา เพื่อเราจะฟื้ นตัวได้ การโศกเศร้าก็เหมือนกับการ
เดินทางที่ยาวไกล
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3. ทาไมฉันถึงรู้สกึ เศร้าขนาดนี้

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าคุณอาจจะรู้สกึ อย่างไรบ้างตลอดเส้นทางนี้

1. ชุมชนแห่งการปฏิ เสธและความโกรธ:
คุณอาจจะตกใจและรู้สึกด้านชา คุณอาจปฏิเสธการสูญเสียที่เกิดขึ้น คุณอาจโกรธผู้อ่นื ตัวเอง หรือ
พระเจ้า คุณอาจคิดบ่อยครัง้ ว่า “หากเพียงแค่” คุณได้ทาสิง่ นี้หรือสิง่ นัน้ คุณคงสามารถป้ องกันการ
สูญเสียได้ คุณอาจลืมทานอาหาร คุณอาจร้องไห้มาก
2. ชุมชนแห่งความสิ้นหวัง:
คุณอาจรู้สกึ ไม่มแี รง และไม่ต้องการลุกจากที่นอนหรือดูแลตัวเอง คุณอาจรู้สึกว่าไม่มเี หตุผลที่จะมี
ชีวติ อยู่ต่อไป คุณอาจต้องการจบชีวติ ของตัวเอง หรือขจัดความเจ็บปวดด้วยการใช้ยาเสพติด เหล้า
หรือสิง่ เสพติดอื่นๆ คุณอาจรู้สกึ ผิดต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าคุณเองจะทาอะไรไม่ได้เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียดังกล่าวก็ตาม
3. ชุมชนแห่งการเริ่มต้นใหม่:
คุณจะรู้สกึ ถึงชีวติ ใหม่ภายในตัวคุณ มีกาลัง มีแผน มีความหวัง และมีความต้องการที่จะอยู่กบั ผู้อ่นื อีกครัง้
คุณจาได้วา่ ได้เกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่จะไม่รู้สกึ เจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อน
ผู้คน วัฒนธรรมของคุณ หรือเสียงที่อยู่ภายในคุณอาจพยายามทาให้คุณข้ามผ่านความยุ่งยากของการ
โศกเศร้านี้ พวกเขาอาจพูดว่า “เข้มแข็งนะ!” “ไม่ต้องร้องไห้” “จงชื่นชมยินดี! คนที่เธอรักได้ไปอยู่กบั พระ
เยซูแล้ว!” คาพูดเหล่านี้อาจนาให้คุณลองไปใช้ทางลัด เราเรียกทางลัดนี้ว่า “สะพานเชือ่ มผิดสาย” เพราะ
มันบอกว่าเส้นทางแห่งความโศกเศร้าของคุณจะสัน้ ลง และเจ็บปวดน้อยลง แต่มนั จะไม่นาคุณไปยัง
ชุมชนแห่งการเริม่ ต้นใหม่ได้
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เพื่อไปให้ถงึ ชุมชนแห่งการเริม่ ต้นใหม่ คุณจาเป็ นต้องรู้สกึ ถึงความเจ็บปวดของการสูญเสียของคุณ
การเริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์เก่าของคุณในบางส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิง่
ที่คุณสูญเสียไป ตัวอย่างเช่น คุณแม่ของ........................., สามีของ........................., เจ้าของของ
......................... สมองของเราเข้าใจในกระบวนการนี้ได้เร็ว แต่ใจของเราเข้าใจได้ช้า เพราะต้องใช้เวลา
เพื่อให้บาดแผลในจิตใจได้รบั การเยียวยา การรับรู้ว่าคุณกาลังอยู่บนเส้นทางนี้ จะช่วยให้คุณอดทนกับ
ตัวเองและผู้อ่นื แต่ไม่ได้เป็นการทาให้ความเจ็บปวดหายไป
ในขณะที่คุณโศกเศร้า คุณอาจกลับไปกลับมาระหว่างชุมชนเหล่านี้ และจังหวะการเดินของคุณอาจแตกต่างจากผู้อ่นื
นี่เป็ นเรื่องปกติ แต่หากคุณรู้สกึ ว่าติดอยู่ท่ชี ุมชนใดชุมชนหนึ่งเป็นเวลานานโดยไม่มคี วามคืบหน้า คุณอาจ
จาเป็ นต้องได้รบั การช่วยเหลือ
การโศกเศร้าต้องใช้ความกล้าหาญและพลังงานอย่างมาก คุณอาจพบว่าคุณรู้สกึ เหนื่อยมาก เหมือนกับ
ผู้เขียนสดุดบี ทนี้
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ขา้ พระองค์เพราะข้าพระองค์ออ่ นระโหยโรย
แรง
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกข้าพระองค์ทุกข์ยากลาบาก
ทัง้ จิตใจข้าพระองค์กเ็ ป็นทุกข์ยากลาบากยิง่ นัก
ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานสักเท่าใด?
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ด้วยเถิด
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะเห็นแก่ความรักมั ่นคงของพระองค์
ข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยด้วยการครา่ ครวญ
และหลั ่งน้ าตาท่วมทีน่ อนทุกคืน ทีเ่ อนกายก็ชุ่มโชกไปด้วยน้ าตา
ดวงตาข้าพระองค์ร่วงโรยไปด้วยความระทม
มันอิดโรยเพราะคู่อริทั ่งปวงของข้าพระองค์
เจ้าทุกคนผูท
้ าความชั ่ว จงพรากไปจากข้า
เพราะพระยาห์เวห์ทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว
สดุดี
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6:2–4, 6–8

3. ทาไมฉันถึงรู้สกึ เศร้าขนาดนี้

สิง่ ต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณโศกเศร้าในทางที่จะนาไปสู่การเยียวยาได้:
•

พูดเกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึน้ และมันทาให้คุณรู้สกึ อย่างไร แสดงออกความโกรธและเสียใจของคุณออกมา

•

ให้เข้าใจว่ามันเป็ น เรื่องธรรมดาที่จะโศกเศร้าเสียใจ และนัน่ เป็ น กระบวนการที่ต้องใช้เวลา
คุณจะไม่รู้สึกเหมือนกับวัน วัน นี้เสมอไป และความรู้สึกของคุณอาจแปรปรวนไปในแต่ละวัน

• เมื่อคุณรู้สกึ เศร้า ให้คดิ ว่าเป็ นเพราะความสูญเสียใดที่อาจทาให้คุณรู้สกึ แบบนัน้
•

หากไม่สามารถค้นหาร่างของคนที่คุณรักได้ ให้จดั พิธไี ว้อาลัยอย่างเปิดเผยเพื่อให้รบั รู้ถงึ การ
เสียชีวติ และระลึกถึงชีวติ ของผู้ตาย

•

ในที่สุด เมื่อคุณพร้อม ให้นาความเจ็บปวดของคุณไปไว้ท่พี ระเจ้า เป็ นสิ่งที่ดกี ว่าหากคุณสามารถ
ระบุอย่างเจาะจงถึงการสูญเสียของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจสูญเสียคนที่คุณรักไป และอาจ
ทาให้คุณสูญเสียรายได้ มิตรภาพ ความเคารพนับถือ หรือความปลอดภัย ให้นาความสูญเสีย
เหล่านัน้ ไปไว้ท่พี ระเจ้าทีละอย่าง

มีอะไรที่ช่วยเหลือเด็กๆ ได้?
•

ให้ครอบครัวรวมตัวกันใหม่ หากสามารถทาได้โดยปลอดภัย

•

สร้างกิจวัตรประจาวันหากเป็ นไปได้

•

รับฟังความเจ็บปวดของเด็กๆ ช่วยให้เด็กพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดของพวกเขา โดยหนุนใจให้
พวกเขาวาดรูป และหลังจากนัน้ ให้พวกเขาอธิบายถึงรูปวาดให้คุณฟัง

•

บอกความจริงแก่พวกเขาถึงสถานการณ์นนั ้ ๆ โดยใช้คาง่ายๆ เด็กรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาได้
ดีกว่าที่ผู้ใหญ่คิด พวกเขามักจะหาคาอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะด้วยวิธไี หนก็ตามที่ทา
ให้เข้าใจในมุมของพวกเขาเอง

•

เด็กเล็กมักจะปลดปล่อยความรู้สกึ ของพวกเขาผ่านการเล่นมากว่าการพูดคุย การเล่นช่วยให้พวกเขา
รับมือกับความเจ็บปวดที่ผา่ นมา ผู้ปกครองสามารถถามเกี่ยวกับสิง่ ที่พวกเขากาลังเล่นอยู่ และรู้สกึ
อย่างไรกับสิง่ นัน้

•

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลาบาก ครอบครัวควรหาเวลาในการพูดคุยและอธิษฐานร่วมกันถึงสิง่ ที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน และเพื่อเรียนรู้การหนุนใจหรือการเล้าโลมใจจากพระคัมภีร์

•

ช่วยให้ครูและผู้บริหารของโรงเรียนเข้าใจถึงสิง่ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ

•

วัยรุ่นมีความต้องการต่างจากเด็กเล็ก พวกเขาอาจต้องการความเป็ นส่วนตัว หรือต้องการเวลาอยู่กับ
เพื่อนๆ ของพวกเขา โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ท่สี ร้างบาดแผลในจิตใจ

•

วัยรุ่นต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวของพวกเขากาลังผ่านช่วงเวลาที่
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ยากลาบาก การทาสิง่ ต่างๆ เพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขาอยู่รอดได้ สามารถช่วยให้รู้ว่าพวกเขามีค่า

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1. คุณได้เริ่มออกเดินทางบนเส้นทางแห่งความโศกเศร้าแล้วหรือยัง?
คุณกาลังอยู่ที่ชุมชนใดในตอนนี้?
2. คุณเคยติดอยู่ชุมชนหนึ่งชุมชนใดหรือไม่ ? คุณได้พยายามข้าม/หลบหลีกชุมชน
ใดบ้างหรือไม่?
3. ใครคือคนทีค่ ุณรู้สกึ ปลอดภัยทีจ่ ะพูดคุยเกี่ยวกับความเศร้าโศกเสียใจของคุณได้?
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3. ทาไมฉันถึงรู้สกึ เศร้าขนาดนี้

4. บาดแผลในจิตใจของฉันจะรับ
การเยียวยาได้อย่างไร?
การรับมือกับความเจ็บปวด
ให้นึกถึงความเจ็บปวดในใจของคุณเหมือนกับบาดแผลในใจ เป็ นความเจ็บปวดที่เจ็บไปถึงส่วนลึกในใจ
เรา ดังผู้แต่งสดุดพี ูดว่า
ข้า แต่พระองค์ พระยาห์เวห์ องค์เจ้า นายของข้า พระองค์ ขอทรงกระทากับข้า พระองค์โ ดยเห็น
แก่พระนามของพระองค์ เพราะว่า ความรักมั ่นคงของพระองค์นัน
้ ประเสริฐ ขอทรงช่วยกู้ขา้
พระองค์
เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และใจข้าพระองค์กบ
็ าดเจ็บอยูภ
่ ายใน
ข้าพระองค์จากไปอย่างเงาในตอนเย็น ข้าพระองค์ถูกสลัดออกเหมือนตั ๊กแตนปาทังก้า
เข่าของข้าพระองค์กอ็ อ่ นเปลี้ย เพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้าพระองค์กซ
็ ูบผอมลง
ข้าพระองค์กลายเป็นทีเ่ ยาะเย้ยของพวกเขา เมือเขาทั
่
ง้ หลายเห็นข้าพระองค์ เขาก็ส ั ่นศีรษะ
ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ตามความรักมั ่นคงของพระองค์
สดุดี 109:21–26

เปรียบเทียบความเจ็บปวดในจิตใจของคุณกับบาดแผลทางร่างกาย เช่น บาดแผลที่ยาวลึก บาดแผลทาง
ใจเหมือนหรือแตกต่างกับบาดแผลทางกายอย่างไรบ้าง
•

บาดแผลทางกายสามารถมองเห็นได้

•

บาดแผลทางกายเจ็บปวด และรู้สกึ ได้ไวเมื่อมีการสัมผัส

•

จาเป็ นต้องได้รบั การรักษา

•

จาเป็ นต้องกาจัดสิง่ ปนเปื้ อนหรือแบคทีเรียออกไป

•

หากแผลไม่ได้รบั การรักษา มันอาจติดเชื้อ

•

พระเจ้าเป็ นผู้รกั ษา แต่พระองค์รกั ษาโดยใช้คน เช่น แม่ พยาบาล หมอ

•

ใช้เวลาในการเยียวยา
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•

อาจทิ้งรอยแผลเป็ นไว้

หลังจากภัยพิบตั ิ คุณจาเป็ นต้องดูแลบาดแผลในจิตใจของคุณ แล้วคุณจึงจะสามารถฟื้ นตัวได้
คุณจาเป็นต้องปลดปล่อยความเจ็บปวดของคุณออกมา เพื่อรักษาบาดแผลในจิตใจของคุณ ให้หาใครสักคนที่คุณ
สามารถเล่าเรื่องราวของคุณให้เขาฟังได้ คนที่สามารถรับฟังโดยไม่ทาให้คุณรู้สกึ แย่ลงกว่าเดิม คนนัน้ ต้องรักษา
สิง่ ที่คุณแบ่งปันให้เป็ นความลับ และฟังคุณโดยไม่พยายามแก้ไขคุณ หรือให้คาแนะนาทันที หรือเปรียบเทียบ
เรื่องราวของคุณกับเรื่องราวของตัวเองหรือผู้อ่นื ให้เลือกคนที่จะรับฟังคุณอย่างระมัดระวัง บ่อยครัง้ ผู้ท่มี เี จตนาดี
พยายามบอกคุณว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร คุณอาจจาเป็นต้องบอกให้คนนัน้ รู้วา่ คุณแค่ต้องการให้เขารับฟังและ
เข้าใจมากกว่าที่จะพยายามให้คาแนะนาแก่คุณ
ความประสงค์ในใจคนเหมือนน้ าลึก
แต่คนทีมี่ ความเข้าใจจะวิดมันออกมาได้
สุภาษิ ต 20:5

คนทีเ่ ทีย่ วซุบซิบก็เผยความลับ
แต่คนทีไ่ ว้วางใจได้ย่อมปิดเรือ่ งไว้ได้
สุภาษิ ต 11:13

อย่าให้ใครมากดดันให้คุณเล่าเรื่องราวของคุณ หากคุณรู้สกึ ไม่สะดวกใจหรือไม่พร้อมที่จะเล่า คุณอาจ
จาเป็นต้องค่อยๆ เล่าเรื่องราวของคุณทีละเล็กทีละน้อย เช่นเดียวกับน้าอัดลมทีถ่ ูกเขย่าอยู่ในขวด คุณอาจ
จาเป็นต้องค่อยๆ ปล่อยก๊าซออกมาทีละเล็กทีละน้อยเพื่อไม่ให้มนั พุ่งออกมา คุณอาจจาเป็นที่ต้องเล่าเรือ่ งราว
ของคุณใหม่อกี หลายครัง้ เพื่อให้คุณยอมรับในสิง่ ที่เกิดขึ้นและจัดการกับส่วนต่างๆ ของเหตุการณ์นนั ้ ขณะที่
คุณแบ่งปัน ให้เล่าถึงสิง่ ที่เกิดขึน้ จากนัน้ เมื่อคุณพร้อมแล้วให้บอกว่าคุณรู้สกึ อย่างไรขณะที่สงิ่ นัน้ กาลังเกิดขึน้
และสุดท้ายให้คุณมุง่ จุดสนใจไปยังตอนที่ยากที่สุดสาหรับคุณ แม้แต่พระเยซูยงั แบ่งปันความเจ็บปวดของ
พระองค์กบั เหล่าเพื่อนของพระองค์เอง
พระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทัง้ สองของเศเบดีไปด้วย พระองค์ทรงเริม่
โศกเศร้า และทรงทุกข์ใจอย่า งยิง่ จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ใจของเราเป็ น ทุกข์แทบ
จะตาย จงอยู่ทน
ี ่ ีแ่ ละเฝ้ า ระวังกับเรา”
มัทธิ ว 26:37–38
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4. บาดแผลในจิตใจของฉันจะรับการเยียวยาได้อย่างไร

คุณยังสามารถปลดปล่อยความเจ็บปวดของคุณโดยการวาดรูป และคุณไม่จาเป็นต้องวาดให้สวยเหมือนกับ
ศิลปิ น! เพียงแค่หยิบกระดาษและปากกาขึน้ มา ให้จติ ใจของคุณเงียบสงบ และปล่อยให้ความเจ็บปวดผ่านไปยังนิ้ว
มือของคุณและไปอยู่บนกระดาษ ไม่ต้องกังวลว่ารูปจะออกมาดีหรือไม่ จากนัน้ ให้คดิ ว่าคุณเห็นอะไรบ้างในรูปวาด
นัน้
การเล่าเรื่องราวของคุณและมีคนรับฟัง ฟังดูเหมือนเป็ นเรื่องง่ายๆ แต่จะช่วยคุณในการเยียวยา การฟัง
ผู้อ่นื เล่าเรื่องราวของพวกเขาก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน เพราะเป็นการย้าเตือนว่าคุณไม่ใช่เพียงคน
เดียวที่ประสบกับภัยพิบตั ิ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้พวกเขาได้รบั การเยียวยาด้วยเช่นกัน และคุณจะ
สามารถให้การปลอบประโลมใจแก่ กนั และกัน
นี่คอื 4 คาถามที่คุณสามารถใช้ในขณะที่คุณฟัง:
1. เกิด อะไรขึ้น ?
2. คุณรู้สึกอย่างไร?
3. สิง่ ที่ยากที่สุดสาหรับคุณคืออะไร?
4. คุณเริม่ รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วหรือยัง? ใครหรืออะไรที่ช่วยคุณได้?
บ่อยครัง้ ขณะผู้คนพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ พวกเขาเริม่ เข้าใจความคิดและความรู้สกึ ของพวกเขาดีขน้ึ
พวกเขาอาจเริม่ รับรู้ว่าสิง่ ที่ตวั เองคิดเกี่ยวกับสถานการณ์นนั ้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย พระคัมภีร์บอกพวกเรา
ว่า “จงระแวดระวังใจของเจ้ายิง่ กว่าสิง่ อื่นใด เพราะทุกสิง่ ที่เจ้าทาออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)
บางครัง้ เมื่อเราไตร่ตรองถึงช่วงเวลาที่ยากลาบาก เราจึง ได้ตระหนักว่าพระเจ้าช่วยเราให้ผ่านพ้น
ช่วงเวลานัน้ มาได้ด้วยวิธกี ารบางอย่าง พระเจ้ายังปลอบประโลมใจของเราอีกด้วยและนี่คอื แหล่งของการ
เยียวยา
พระคัมภีร์บอกพวกเราว่า เมื่อเราได้รบั การปลอบประโลมใจแล้ว เราก็สามารถเป็ นแหล่ง ของการเยียวยา
แก่ผู้อ่นื ได้
สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา
พระบิดาผูท
้ รงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์
ผูท
้ รงหนุนใจเราในความยากลาบากทัง้ หมดของเรา เพือเราจะสามารถ
่
หนุนใจคนทัง้ หลาย ทีม่ คี วามยากลาบากอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ด้วยการหนุน
ใจ ซึง่ เราเองได้รบ
ั จากพระเจ้า
2 โครินทร์ 1:3–4
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เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1. คาถาม 4 คาถาม สาหรับการฟั ง ช่ว ยให้คุณเข้าใจความรูส
้ กึ ต่างๆ ของคุณได้ดี

ขึน
้ หรือไม่? แล้วคาถามเหล่านี้ช่วยให้คุณคิด เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ
แตกต่างออกไปหรือไม่? โปรดอธิบายคาตอบของคุณ
2. คุณรูส
้ กึ อย่างไรทีเ่ ล่าส่วนหนึ่งของเรื่องราวของคุณให้ผู้อ่น
ื ฟั ง ?
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4. บาดแผลในจิตใจของฉันจะรับการเยียวยาได้อย่างไร

5. ฉันจะมีสายสัมพันธ์กบั พระเจ้าในสถานการณ์น้ ี
ได้อย่างไร?
บอกพระเจ้าว่าคุณ รูส้ ก
ึ อย่างไร
ให้สตั ย์ซื่อกับพระเจ้า! บอกพระองค์ถงึ ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ พระองค์รู้อยู่แล้ว ดังนัน้ ให้พูดคุย
เกี่ยวกับความรู้สกึ นัน้ กับพระองค์ คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้าผิดสัญญาของพระองค์ท่บี อกว่าจะปกป้ องคุณจาก
สิง่ ชั ่วร้ายหรือไม่? คุณรู้สกึ ว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรือไม่? คุณโกรธหรือไม่? ให้เทความเจ็บปวดของคุณ
ไปที่พระเจ้า
มีหลายตัวอย่างของหลายคนในพระคัมภีร์ท่กี าลังระบายความรู้สกึ ต่างๆ ของพวกเขาต่อพระเจ้า เรา
เรียกสิง่ เหล่านี้ว่า “การคร่าครวญ” คุณรู้หรือไม่ว่าในพระคัมภีร์มบี ทเพลงคร่าครวญมากกว่าบทเพลง
สรรเสริญ?
ในการคร่าครวญ ผู้คนร้องขอต่อพระเจ้าและพร่าบ่นต่อพระเจ้า “ทาไมพระองค์ถงึ ไม่ปกป้ องข้าพระองค์?
พระองค์อยู่ท่ไี หน? ความทุกยากนี้จะมีไปอีกนานเท่าไหร่?” พวกเขาบอกในสิง่ ที่พวกเขาต้องการให้
พระองค์ทา บางครัง้ อยากให้พระเจ้ามองมายังสิง่ ที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขา บางครัง้ พวกเขาก็ย้าเตือน
ตัวเองว่าที่ผ่านมาพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาอย่างไรบ้าง หรือพระเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนของพระองค์ในพระ
คัมภีร์อย่างไรบาง สิง่ นี้ทาให้เกิดความหวังขึ้น มาใหม่ การคร่าครวญมักจะเป็ นภาพแสดงออกถึงความ
เชื่อในสถานการณ์ท่ยี ากลาบาก มันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อว่าพระเจ้ากาลังฟังอยู่ ยังห่วงใย และมี
ฤทธิอ์ านาจที่ช่วยได้
การคร่าครวญประกอบด้วยหลายส่วน แต่มสี ามส่วนเป็นพืน้ ฐาน:
• การบอกกับพระเจ้า
•

การพร่าบ่น

•

การร้องขอ

ในสามส่วนนี้ การพร่าบ่น คือส่วนที่ทาให้มนั คือการคร่าครวญ
แม้แต่พระเยซูยงั คร่าครวญบนไม้กางเขน ตอนที่พระองค์ร้องเสียงดังออกมา จากพระธรรมสดุด ี 22 “พระ
เจ้าข้า พระเจ้าข้า ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?” ถ้าพระเยซูได้บอกพระเจ้าเกี่ยวกับความรู้สกึ ของ
การถูกทอดทิ้งของพระองค์ คุณก็สามารถบอกได้เช่นกัน
ให้อ่านบทเพลงคร่าครวญด้านล่าง คุณเห็นถึงสามส่วนพืน้ ฐานนัน้ ไหม
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หาเวลาและสถานที่ท่คี ุณสามารถเงียบสงบได้ แล้วแต่งคาคร่าครวญของคุณต่อพระเจ้า อาจเป็ นการ
เขียนหรือเป็ นเพลงก็ได้ เทความเจ็บปวดของคุณต่อพระเจ้า เหมือนดังผู้เขียนเพลงสดุด ี เขียนไว้วา่
ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเท่าใด? พระองค์จะทรงลืม ข้าพระองค์เป็นนิตย์
หรือ? พระองค์จะซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์นานเท่าใด?
ข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในจิตและมีความทุก์โศกอยู่ในใจตลอดวันนาน
เท่าใด?
ศัตรูขา้ พระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใด?
ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และตอบข้า
พระองค์เถิด ขอประทานความสว่างแก่ดวงตาข้าพระองค์ เกรงว่าข้า
พระองค์จะหลับอยู่ในความตาย
เกรงว่าศัตรูขา้ พระองค์จะกล่าวว่า “ข้าชนะเขาแล้ว” เกรงว่าคู่อริขา้ พระองค์
จะเปรมปรีดิ์ เพราะข้าพระองค์กาลังหวั ่นไหว
แต่ขา้ พระองค์ได้วางใจในความรักมั ่นคงของพระองค์ ใจของข้าพระองค์จะ
เปรมปรีดใิ์ นการช่วยกู้ของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงดีตอ่ ข้าพเจ้า
สดุดี 13

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
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1.

อะไรทีอ่ าจจะขัดขวางคุณต่อการคร่าครวญต่อพระเจ้า?

2.

คุณคิดว่าการคร่าครวญสามารถช่วยคุณในเวลานี้ ได้อย่างไร?

5. ฉันจะมีสายสัมพันธ์กบั พระเจ้าในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

6. การมองไปทีอ่ นาคต
เยียวยาต่อไป
การฟื้ นตัวของคุณจากบาดแผลในจิตใจจากภัยพิบตั จิ ะต้องใช้เวลาและเป็นไปทีละขัน้ เมื่อคุณอยู่
ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลาบาก คุณอาจรู้สกึ ว่าสิง่ เหล่านี้จะไม่มวี นั ดีข้นึ ความโศกเศร้าและปัญหาต่างๆ
จะคงอยู่แบบนี้ตลอดไป ให้จาไว้ว่าสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงเสมอ และการเปลี่ยนแปลง
สามารถนาไปสู่บางสิง่ ที่ดกี ว่า
ให้ทบทวนถึงรายการที่มใี นบท “เริม่ ทีน่ ี่” ในตอนต้นของคู่มอื เล่มเล็กนี้ (หน้าที่ 5) คุณอาจเพิม่ สิง่ ที่พบว่า
สามารถช่วยคุณได้ลงในรายการดังกล่าว
เมื่อสิง่ ต่างๆ สงบลงแล้ว คุณสามารถสะท้อนถึงประสบการณ์ของคุณได้ลกึ มากยิง่ ขึ้น ให้คุณพิจารณาถึง
การเข้าร่วมกลุ่มเยียวยาบาดแผลในจิตใจหรือกลุ่มรักษ์ใจ หากไม่มกี ลุ่มในพื้นที่ท่คี ุณอยู่ คุณสามารถ
เชิญผู้อ่นื ที่ได้ผา่ นเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ มาร่วมจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้วยกัน คุณอาจพบกันเพียงครัง้ เดียวหรือ
จัดตารางเวลาเพื่อพบกันเป็ นประจาก็ได้ คุณสามารถช่ว ยเหลือซึ่งกันและกันในการเยียวยาต่อไปได้ เมื่อ
คุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณแต่ละคน และถามแต่ละคนด้วยคาถาม 4 คาถามสาหรับการฟัง ในบทที่
4 (หน้าที่ 23) หากคุณจัดกลุ่มแบบนี้ ให้ระมัดระวังที่จะไม่ทาให้พวกเขาเหนื่อยล้าด้วยการประชุมที่นาน
จนเกินไป หรือให้ผู้เข้าร่วมเล่ารายละเอียดมากเกินไปที่อาจสะเทือนใจต่อผู้เข้าร่วมคนอื่นได้ การเยียวยา
จะค่อยๆ เกิดขึ้นทีเล็กทีละน้อย
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ พระเจ้าจะอยู่กบั คุณให้คุณผ่านมันไปได้
พระเจ้าทรงเป็นทีล่ ้ภ
ี ยั และเป็นกาลังของเรา เป็นความช่วยเหลือทีพ
่ ร้อมอยู่ในยาม
ยากลาบาก ฉะนัน
้ เราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลีย่ นแปลงไป
แม้ว่าภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล แม้วา่ น้ าทะเลคึกคะนองและฟองฟู
แม้ว่าภูเขาสั ่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนัน
้
สดุดี 46:1–3

ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก ให้คุณลองมองหาวิธกี ารที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและกาลังให้แก่คุณ ใช้
เวลาเพื่อระลึกถึงสิง่ เล็กน้อยหรือสิง่ ใหญ่ท่พี ระเจ้าได้ช่วยเหลือคุณในเวลาทีผ่ ่านมา และให้จาไว้ว่าวันหนึ่ง
พระเจ้าจะเช็ดน้าตาทุกหยดและนาความทุกข์ทรมานทัง้ หมดออกไป
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พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทัง้ หลาย
และความตายจะไม่มอี ก
ี ต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้
และการเจ็บปวดจะไม่มอี ก
ี ต่อไป เพราะยุคเดิมนัน
้ ผ่านไป
แล้ว
วิวรณ์ 21:4

จนกว่าจะถึงวันนัน้ พระเจ้าเชิญให้คุณปลดปล่อยความรู้สกึ ต่างๆ ของคุณต่อพระเจ้า พระองค์รบั ฟังท่าน
อยู่ตลอดเวลา
เมื่อเวลาผ่านไป คาอธิษฐานของคุณอาจเปลี่ยนจากการคร่าครวญเป็ นการสรรเสริญพระเจ้า และคุณอาจ
พบว่าคุณกาลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ชั ่วขณะหนึ่งและจากนัน้ ก็เปลี่ยนเป็นคร่าครวญต่อพระเจ้าอีก ซึ่งก็ไม่
เป็ นไร
บทเพลงแห่งการสรรเสริญจากพระคัมภีร์ต่อไปนี้อาจเป็นแรงบันดาลให้คุณเขียนเพลงสรรเสริญด้วยตัวคุณ
เอง
ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคาวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์เงียพระกรรณฟั
่
งข้าพเจ้า เพราะฉะนัน
้ ข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที ่
ข้าพเจ้ามีชวี ต
ิ อยู่
บ่วงมรณาล้อมข้าพเจ้า ความเจ็บปวดแห่งแดนคนตายจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้า
พบความทุกข์โศกและความระทม
แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์วา่ “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรง
ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์เถิด”
พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงชอบธรรม พระเจ้าของเราทัง้ หลายทรงพระ
กรุณา
พระยาห์เวห์ทรงปกป้ องคนรูน
้ ้อยไว้ เมือ่ ข้าพเจ้าตกตา่ พระองค์ทรงช่วย
ข้าพเจ้าให้รอด
จิตใจของข้าเอ๋ย กลับไปสู่ทพ
ี ่ กั ของเจ้าเถิด เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีต่อเจ้า
แล้ว
เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากความตาย ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จาก
น้ าตา ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการสะดุด
ข้าพเจ้าดาเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ในดินแดนของคนเป็น
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6. การมองไปที่อนาคต

ข้าพเจ้ายังเชือ่ อยู่ แม้เมือข้
่ าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทุกข์ยากยิง่ นัก” ข้าพเจ้า
กล่าวในเวลาตกใจว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นคนโกหก”
ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาห์เวห์ สาหรับความดีทงั ้ สิ้นของพระองค์ที ่
มีต่อข้าพเจ้า
ข้าพระองค์จะถวายเครืองบู
่ ชาขอบพระคุณแด่พระองค์ และร้องออกพระนาม
พระยาห์เวห์
สดุดี 116:1–12, 17

เพื่อสะท้อนการเรียนรู้
1.

อะไรทีช่ ่วยท่านได้มากที่สุดตัง้ แต่เกิดภัยพิบต
ั ิ?

2.

อะไรคือสิง่ ทีเ่ จ็บปวดมากที่สุดในชีวิตของคุณ ตัง้ แต่เกิดภัยพิบต
ั ิ?

3.

อะไรคือหนึ่งสิง่ ทีค่ ุณสามารถทาได้เพื่อให้ยงั สามารถฟื้ นตัวต่อไปจากภัยพิบต
ั ?ิ
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แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
มีแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อภัยพิบตั แิ ละการวางแผนรับมือต่อภัยพิบตั ิ สาหรับผู้รอดชีวติ
หน่วยกู้ภยั และคริสตจักร
ออนไลน์: ไปที่ DisasterRelief.Bible
โทรศัพท์: ในอเมริกา โทร 1-800-32-BIBLE และบอกว่าต้องการข้อมูลเรื่อง “Beyond Disaster”
(การฟื้ นตัวหลังจากภัยพิบตั )ิ
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•

ขอรับเอกสารเพิม่ เติม และค้นหาการดาวโหลดแหล่งข้อมูลนี้ทางอินเตอร์เน็ต

•

ขอรับพระคัมภีร์สาหรับผู้ใหญ่และเด็ก

•

ติดต่อกับโครงการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ และหน่วยบริการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบตั ใิ นพื้นที่
ของคุณ

แหล่งช่วยเหลือท้องถิ่นเกี่ยวกับการการเยียวยาบาดแผลในจิต ใจ
ชื่อผู้ติดต่อ / องค์กร

โทรศัพท์

อีเมล
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