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บทนา
คู่มือนีใ้ ห้คาแนะนาในการใช้หนังสือเล่มเล็ก การฟื ้นตัวหลังจากภัยพิบตั ิ : คู่มือสาหรับการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ
เบือ้ งต้นหลังจากภัยพิบตั ิ คุณสามารถค้นหาหนังสือเล่มเล็กนีไ้ ด้ในหลายภาษาไปพร้อมกับฉบับล่าสุดของคู่มือนี ้ รวมถึง
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ DisasterRelief.Bible
Trauma Healing Institute จัดทา การฟื ้นตัวหลังจากภัยพิบัติ ขึน้ โดยมีแนวคิดหลายประการที่ยกมาจากหนังสือ การ
เยียวยาบาดแผลในจิตใจ: คริสตจักรสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร แต่หนังสือเล่มเล็กนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
นั่นคือเพื่อให้กาลังใจแก่ผคู้ นที่กาลังเผชิญกับวิกฤต หรือได้ผ่านพ้นวิกฤตนัน้ มาเมื่อไม่นานนี ้ วิกฤตนั้นอาจเป็ นโรคระบาด
เช่น โคโรนาไวรัส ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุเฮอริเคน นา้ ท่วม ไฟไหม้ หรือแม้แต่เหตุการณ์ภยั
พิบตั ิที่เกิดจากฝี มือของมนุษย์ เป็ นต้น
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ความต้องการแรกที่เรามักพบเมื่อเกิดวิกฤต คือความต้องการทางกายภาพ เช่น การมีอาหารเพียงพอ มีนา้ สะอาด มีที่พกั
อาศัย และเมื่อมีโรคระบาดจะต้องมีหน้ากาก ยาฆ่าเชือ้ และการดูแลทางการแพทย์ แต่ความต้องการด้านจิตใจและด้าน
จิตวิญญาณของผู้คนก็เป็ นสิ่งที่สาคัญเช่นกัน และควรได้รบั การตอบสนอง หนังสือเล่มเล็กนีไ้ ด้ออกแบบมาสาหรับคริส
เตียนให้เริ่มจัดการกับความกลัว ความสงสัย และอารมณ์ต่างๆ นั่นจึงเป็ นสาเหตุที่เราเรียกหนังสือเล่มเล็กนีว้ ่า “การ
ช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณเบือ้ งต้น” การใช้หนังสือเล่มเล็กนีส้ ามารถช่วยให้ผคู้ นเริ่มฟื ้ นตัวด้านอารมณ์และด้านจิต
วิญญาณจากบาดแผลที่ได้ประสบมา
คู่มือนีไ้ ด้มีการจัดทาขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศจีน เพื่อช่วยผูน้ าคริสตจักรที่อาจรู ส้ ึกว่าไม่ได้รบั การอบรมที่พอเพียง สาหรับ
การรับมือกับผลกระทบจากบาดแผลภายในจิตใจ ผูน้ ากลุ่มที่ใช้ การฟื ้นตัวหลังจากภัยพิบตั ิ ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การอบรม
หรือต้องมีประสบการณ์การเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา คุณสามารถใช้คู่มือนีไ้ ด้หลายวิธี เช่น:
• คุณสามารถส่งหนังสือเล่มเล็กทั้งเล่มนีใ้ ห้ผอู้ ื่นอ่านด้วยตัวเอง
• คุณสามารถส่งบทเรียนแต่ละบทเป็ นการบ้าน ให้อ่านก่อนที่จะมาพบกันผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ซูม เพื่อ
อภิปรายเกี่ยวกับบทเรียนนั้นและคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
• กิจกรรมในบางบทสามารถทาส่วนตัวเป็ นการบ้าน เมื่อเจอกันครัง้ ต่อไป ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปั นได้หากพวกเขา
ต้องการ
• ในตอนท้ายของบทที่ 1 และ 3 มีตอนที่เขียนขึน้ มาเพื่อช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะ ขอพิจารณาให้มีการอภิปรายใน
ตอนเหล่านีก้ ับเด็กๆ และผูท้ ี่ทางานกับเด็ก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนากลุ่มย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
• แน่นอนว่าคุณต้องเตรียมตัวสาหรับการนากลุ่ม แต่ไม่ตอ้ งกังวล ให้คุณทาความคุน้ เคยกับหนังสือเล่มเล็กนี ้ และ
วางแผนสาหรับกลุ่มของคุณ ให้จาไว้ว่าคุณไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาหรือเป็ นมืออาชีพเพื่อที่จะช่วยกลุ่ม
ของคุณด้วยหนังสือเล่มนี ้ เพราะว่าคุณไม่ตอ้ งสอน เพียงแค่นากระบวนการเท่านัน้ เนือ้ หามีการออกแบบมาเพื่อ
ใช้ในรูปแบบของ เพื่อนเพื่อเพื่อน ในฐานะผูน้ ากลุ่มหรือกระบวนกร คุณอาจจะกาลังผ่านสถานการณ์เดียวกันกับ
สมาชิกในคริสตจักรของคุณ ดังนัน้ หนังสือเล่มเล็กนีน้ ่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับคุณด้วยเช่นเดียวกันกับสมาชิก
ของคุณ เราหนุนใจให้คุณได้ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับผูเ้ ข้าร่วมด้วย
• คุณสามารถเลือกตารางเวลาที่ตอ้ งการ แต่เราแนะนาให้ใช้เวลาหนึ่งครัง้ ต่อหนึ่งบทเรียน โดยใช้เวลาสาหรับหนึ่ง
ถึงสองบทเรียนต่อสัปดาห์
• ในขณะที่เจอกับวิกฤต ผู้คนส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู ส้ ึกมากมาย และไม่สามารถคิดอย่าง
ชัดเจนได้ ดังนัน้ อย่าให้ขอ้ มูลแก่สมาชิกมากเกินไป
• สมาชิกบางคนอาจกาลังเจอกับความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่หนักหนา หากเป็ นเช่นนัน้ เป็ นไปได้ว่าเขา
อาจไม่พร้อมที่จะแบ่งปั นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาหรือร่วมอภิปรายในกลุ่ม เมื่อคนหนึ่งคนใดยังไม่พร้อมด้าน
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อารมณ์ ก็ไม่ควรที่จะกดดันให้พวกเขาเข้าร่วมกลุ่ม ในฐานะผูน้ าคุณควรไวต่อความต้องการของสมาชิกของคุณ
เปิ ดให้กลุ่มแบบนีเ้ ป็ นทางเลือกที่บางคนอาจไม่เข้าร่วมกลุ่มก็ได้ บางคนอาจต้องใช้เวลาสองต่อสอง
• นี่ไม่ใช่เป็ นเวลาสาหรับการเทศนาหรือการสอน จิตใจและความคิดของผูค้ นกาลังเต็มไปด้วยอารมณ์และ
ความรูส้ ึกมากมายและเขาไม่สามารถทาอะไรได้มากนักในช่วงเวลานี ้ การให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เป็ นสิ่งที่ดี
ที่สดุ
• คุณควรพูดช้าลงกว่าปกติ หยุดพูดเพื่อให้เวลากับคนฟั งเพื่อทาความเข้าใจว่าคุณกาลังพูดอะไร
• อย่าตกใจหากสมาชิกบางคนแบ่งปั นเกี่ยวกับความกลัวและความสงสัยของเขา ในช่วงวิกฤตผู้คนมักจะพูด
เกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากความกลัวหรือความคับข้องใจ ซึ่งจะดีกว่าหากผู้คนได้แสดงสิ่งเหล่านีอ้ อกมาแทนที่จะ
เก็บไว้ภายในและปกปิ ดด้วยรอยยิม้ สิ่งนีไ้ ม่ได้หมายความว่าเขาเป็ นคนไม่ดีหรือสูญเสียความเชื่อของเขา
• เชิญชวนให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม อ่านบางส่วนของแต่ละบทเรียนและข้อพระคา และหนุนใจให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย ผู้คนจะได้รบั ความช่วยเหลือมากที่สดุ จากกลุ่มหรือกิจกรรมก็ต่อเมื่อเขาได้มีส่วนร่วมเต็มที่
ให้ใส่ใจกับการตอบสนองของคนในกลุ่ม หากมีคน “ช่างพูด” และกาลังควบคุมการอภิปรายนัน้ ให้หนุนใจผูอ้ ื่น
ในการแบ่งปั นบ้าง
• อาจมีสมาชิกบางคนรู ส้ ึกไม่สะดวกที่จะแบ่งปั นในกลุ่ม ทุกคนต้องรูส้ ึกปลอดภัยในการแบ่งปั นไม่ว่าจะมากหรือ
น้อยตามที่ตอ้ งการ บางคนอาจได้ประโยชน์มากกว่าหากได้ใช้เวลาส่วนตัวกับผูน้ าหรือผูเ้ ชื่อคนอื่น การแบ่งปั น
ในกลุ่มย่อยสองหรือสามคน อาจเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ หากคุณรู ว้ ่าสมาชิกบางคนนัน้ กาลังเจ็บปวดและต้องการการเอา
ใจใส่แบบส่วนตัวมากกว่า
• แม้ว่าหนังสือเล่มเล็กนีไ้ ด้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริบทของคริสเตียน แต่สมาชิกของคุณก็มีสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนฝูง และเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่คริสเตียน พวกเขาเหล่านัน้ ก็สามารถได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาในหนังสือเล่มเล็ก
นีด้ ว้ ยเช่นกัน คุณอาจหนุนใจให้สมาชิกของคุณใช้หนังสือเล่มเล็กนีเ้ พื่อรับใช้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งอาจเป็ นโอกาส
ในการแบ่งปั นข่าวประเสริฐในเวลาที่เหมาะสม
สิ่งสาคัญที่สดุ ที่คุณต้องจาไว้เมื่อคุณใช้หนังสือเล่มเล็กนีค้ ือ คนที่กาลังเจ็บปวดจาเป็ นต้องมีวิธีเริ่มในการแสดงความรู ส้ ึก
ของพวกเขาในพืน้ ที่ที่ปลอดภัย เขาต้องมีคนรับฟั ง และทาให้ม่นั ใจว่าสิ่งที่พวกเขากาลังรูส้ ึกและประสบอยู่นนั้ เป็ นเรื่อง
ปกติ
สมาชิกของคุณจะจาในสิ่งที่คุณพูดได้ไม่มากเท่ากับที่จดจาการที่คุณสาแดงความรักและความห่วงใยต่อพวกเขา ดังนัน้ สิ่ง
ที่เป็ นกุญแจสาคัญคือ การรับฟั ง
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หนังสือเล่มเล็ก การฟื ้ นตัวหลังจากภัยพิบัติ ออกแบบไว้อย่างไร
หนังสือเล่มเล็กนีม้ ีบทนาที่เรียกว่า “เริ่มที่นี่” และมีอีกหกบท ทัง้ เจ็ดส่วนมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ข้อพระคา และคาถาม
สะท้อนการเรียนรู ้ หลายบทมีกิจกรรมที่สามารถทาเป็ นกลุ่มหรือทาส่วนตัวได้ในระหว่างสัปดาห์ก่อนมีประชุมกลุ่ม
คู่มือนีไ้ ด้แนะนาวิธีนากลุ่มในแต่ละบท ในบางบทได้เพิ่มเนือ้ หาเข้ามาซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะแบ่งปั นได้หากคุณต้องการ
อย่างไรก็ตามถ้อยคาและกิจกรรมเหล่านีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอแนะเท่านัน้ คุณเป็ นผูท้ ี่รูจ้ กั สมาชิกของคุณเป็ นอย่างดี และ
สามารถใช้หนังสือเล่มเล็กนีใ้ นวิธีที่คุณคิดว่าจะรับใช้ความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สดุ
เราขอแนะนาให้สมาชิกอ่านแต่ละบทด้วยกันในเวลาที่ทุกคนมาพบกันและแบ่งปั นกัน หากคุณต้องการให้ผเู้ ข้าร่วมอ่าน
เนือ้ หาล่วงหน้าก่อนพบกัน ขอให้คุณทบทวนหัวข้อหลักในขณะที่อภิปรายบทนัน้ ๆ

บทที่ 0 – “เริ่มที่นี่”
สาหรับผูน้ า –การที่สมาชิกตระหนักว่าพวกเขาอาจมีพฤติกรรมหรือความรูส้ ึกที่ดูเหมือนไม่เป็ นธรรมชาติของเขานัน้ เป็ นสิ่ง
สาคัญ ปฏิกิริยาของทุกคนต่อวิกฤตอาจไม่เหมือนกัน และพวกเขาอาจประสบกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดหมายมาก่อน นั่น
เป็ นเรื่องที่ปกติ! พฤติกรรมและความรู ส้ ึกเหล่านีจ้ ะค่อยๆ หายไป
กิจกรรมเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
ให้พูดว่า - ความต้องการทางกายภาพของเราส่วนใหญ่อาจได้รบั การตอบสนองแล้ว เช่น เรามีอาหาร มีนา้ สะอาดอย่าง
เพียงพอ และในสถานการณ์ของเรา เราก็มีหน้ากากและนา้ ยาฆ่าเชือ้ แต่อย่างไรก็ตามความต้องการด้านจิตใจและจิต
วิญญาณก็สาคัญเช่นเดียวกัน และต้องได้รบั การตอบสนองด้วย หนังสือเล่มเล็กนีไ้ ด้ออกแบบมาสาหรับผูค้ นที่เริ่มจัดการ
กับความกลัว ความสงสัย และอารมณ์ของพวกเขา นั่นจึงเป็ นสาเหตุที่เราเรียกหนังสือนีว้ ่า “การช่วยเหลือด้านจิต
วิญญาณเบือ้ งต้น” การใช้หนังสือเล่มนีส้ ามารถช่วยให้ผคู้ นเริ่มฟื ้ นตัวด้านอารมณ์และด้านจิตวิญญาณจากบาดแผลที่ได้
ประสบมา
ให้พูดว่า – ไม่เป็ นไรหากบางคนในที่นีอ้ าจยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความรู ส้ ึก หากข้อมูลในหนังสือเล่มเล็กยาก
เกินไปสาหรับคุณที่จะอ่านหรือคิดอะไรได้ในตอนนี ้ คุณก็ไม่ตอ้ งรู ส้ ึกว่าคุณต้องมีส่วนร่วมในกลุ่ม หากคุณอยากมีส่วนร่วม
เพียงการฟั งอย่างเดียวก็ได้ อย่างไรก็ตามการแบ่งปั นถึงสิ่งที่คุณกาลังรูส้ ึกให้กับกลุ่มฟั ง สามารถช่วยคุณได้หากคุณพร้อม
ที่จะทา เราสามารถมาร่วมกันและช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ในขณะที่เราแบ่งปั น
จากการอ่านบทที่ 0 ด้วยกัน ให้แบ่งปันหัวข้อด้านล่าง:

ให้พูดว่า - ฉันจะอ่านรายการ ปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึน้ เมื่อมีบาดแผลในจิตใจ
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แต่ละคนตอบสนองต่อประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลในจิตใจแตกต่างกันออกไป ต่อไปนีเ้ ป็ นปฏิกิริยาตอบสนองปกติที่คุณ
อาจมี ส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านีจ้ ะค่อยๆ หายไป
• คุณอาจพบว่า หัวใจของคุณเต้นเร็วและหายใจเร็วด้วย คุณอาจปวดหัวและปวดท้อง รู ส้ ึกตัวสั่นและเหนื่อย
• คุณอาจนอนไม่หลับหรือเบื่ออาหาร
• คุณอาจสับสนและไม่มีสมาธิ หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ดี
• คุณอาจรูส้ ึกกังวล รู ส้ ึกท่วมท้น หรือหดหู่ใจ คุณอาจโทษตัวเองสาหรับสิ่งที่เกิดขึน้ คุณอาจหงุดหงิดและโกรธ
• คุณอาจต้องการอยู่ตามลาพัง
• คุณอาจพยายามหลีกเลี่ยงความรู ส้ ึกของตนเอง เช่น ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมากเกินไป ดื่มเหล้า ทางาน
ตลอดเวลา ทานมากเกินไป เป็ นต้น
• คุณอาจทาบางสิ่งบางอย่างที่นาผลเสียมาสู่คุณในภายหลัง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เสพยา หรือใช้จ่ายเกินตัว
• คุณอาจเกิดอุบตั ิเหตุ
การอภิปราย: หลังจากอ่านข้อมูลด้านบนแล้ว ในฐานะที่คุณเป็ นผู้นา คุณอาจเริ่มด้วยการแบ่งปั นถึงบางอย่างที่คุณได้
ประสบระหว่างวิกฤตนี ้ สิ่งนีจ้ ะช่วยให้ผอู้ ื่นรูส้ ึกสบายใจที่จะแบ่งปั นด้วย
ให้ถามว่า: มีใครบ้างไหมที่ตอ้ งการแบ่งปั นว่าคุณรู ส้ ึกอย่างไรบ้าง ให้เวลาสาหรับการแบ่งปัน
การนาบทเรียน
• ขอให้สมาชิกแต่ละคนอ่านบทเรียนโดยให้อ่านออกเสียง
• ขณะที่คุณอ่านรายการข้อปฏิบตั ิเบือ้ งต้น ให้สมาชิกแบ่งปั นประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
พวกเขามีความคิดเห็นอย่างอื่นที่อยากแบ่งปั นไหม
(ให้จดจาว่าต้องถามคาถามและอนุญาตให้พวกเขาได้แบ่งปั น)
• อภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
• ขอให้สมาชิกแบ่งปั นข้อพระคาตอนอื่นๆ ที่ช่วยให้กาลังใจพวกเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง

บทที่ 1 – “ทาไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้?”
สาหรับผูน้ า – แนวคิดสาคัญที่สดุ ที่ตอ้ งจาจากบทที่ 1 คือ ปฏิกิริยาต่อบาดแผลในจิตใจ 3 ประการ คือ:
• หวนนึกถึงเหตุการณ์นนั้ ๆ
• หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้นึกถึงเหตุการณ์หรือวิกฤตนัน้
• ตื่นตระหนกตลอดเวลา
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การเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
การนาบทเรียน
• ขอให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอ่านบทเรียนที่ 1 และข้อพระคา ในขณะที่คุณอ่าน ให้หยุดและขอสมาชิกให้
แบ่งปั นความรู ส้ ึกและประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา
• เมื่ออ่าน “ปฏิกิริยาต่อบาดแผลในจิตใจ” 3 ประการแต่ละข้อ ขอให้สมาชิกกลุ่มยกตัวอย่างว่า ผูค้ นอาจมีการ
ตอบสนองต่อบาดแผลในแต่ละข้ออย่างไรอย่างไรบ้าง
• อภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
“มีอะไรทีช่ ่วยเหลือเด็กๆ ได้” แม้ว่าเนือ้ หาตอนนีจ้ ะสัน้ แต่ก็เป็ นตอนที่สาคัญมาก เด็กมีความต้องการที่แตกต่างจาก
ผูใ้ หญ่ ให้ใช้เวลาคุยกับพ่อแม่/ผูป้ กครองเกี่ยวกับการตอบสนองต่อวิกฤตของลูกหลานพวกเขา
ขอให้พ่อแม่/ผูป้ กครอง
• แบ่งปั นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรูส้ ึกที่เด็กได้แสดงออกมา
• แบ่งปั นสิ่งที่พวกเขาได้ทาเพื่อให้กาลังใจเด็ก
• แบ่งปั นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้ทาหรือสามารถทากับเด็กเป็ นครอบครัวได้
• หนุนใจให้เด็กคุยเกี่ยวกับความรูส้ ึกของพวกเขา ซึ่งทาได้โดยวาดรู ปของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ หรือให้แสดง
เหตุการณ์นนั้ ด้วยการเล่น ขอให้ใส่ใจในสิ่งที่เด็กวาดหรือเล่น: เกิดอะไรขึน้ ในตอนนัน้ ตอนนัน้ เด็กรู ส้ ึกอย่างไร
สิ่งที่สาคัญ – เด็กๆ ค่อนข้างรับรูไ้ ด้โดยสัญชาติญาณ และได้ยินมากกว่าที่พ่อแม่จะตระหนักรูไ้ ด้ โปรดหนุนใจให้พ่อ
แม่หลีกเลี่ยงการคุยในประเด็นที่อ่อนไหวหรือน่ากลัวต่อหน้าเด็กๆ สิ่งที่สาคัญมากที่สดุ ที่พ่อแม่/ผูป้ กครองจะทาเพื่อ
ช่วยเหลือลูกหลานของตนเองได้ดี ก็คือการดูแลตัวของพวกเขาเองให้ดี
การบ้านรายบุคคล – ให้วาดรูปแสดงถึงความรู ส้ ึกของคุณที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ให้หาพืน้ ที่เงียบๆ แล้วใช้เวลา
อธิษฐานและใคร่ครวญถึงความรูส้ ึกที่ผ่านมา รูปวาดของคุณอาจเป็ นบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจเป็ น
สัญลักษณ์ก็ได้ หากคุณสบายใจ ในประชุมครัง้ ต่อไป คุณสามารถแบ่งปั นเกี่ยวกับรูปวาดกับกลุ่มของคุณ หนุนใจให้
ลูกๆ ของคุณทากิจกรรมนีด้ ว้ ยเช่นกัน
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง
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บทที่ 2 – “ฉันจะทาให้ความรู้สึกที่รุนแรงเหล่านี้สงบลงได้อย่างไร?”
สาหรับผูน้ าเท่านัน้ – บทเรียนนีไ้ ด้นาเสนอกิจกรรมสี่อย่าง ที่สามารถช่วยให้สมาชิกกลุ่มผ่อนคลายและช่วยให้อารมณ์ของ
พวกเขาสงบลง
การเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
มองย้อนกลับไป – จากการบ้านของการพบกันเมื่อครัง้ ที่แล้ว ขอให้สมาชิกกลุ่มแบ่งปั นเกี่ยวกับรูปวาดของพวกเขา และ
เชิญให้เด็กๆ แบ่งปั นรูปวาดของพวกเขาด้วย ให้อภิปรายว่าคุณรู ส้ ึกอย่างไรระหว่างที่ทากิจกรรมนัน้ ขอให้สมาชิกกลุ่ม
แบ่งปั นว่ากิจกรรมนัน้ ช่วยให้พวกเขาแสดงความรู ส้ ึกได้อย่างไรบ้าง
การนาบทเรียน
ส่วนที่ 1 – ทาบางสิ่งบางอย่าง......
• ให้เลือกบางคนอ่านตอนนีห้ นึ่งคน แล้วให้สมาชิกกลุ่มเพิ่มรายการกิจกรรมที่พวกเขาสามารถทาได้
ส่วนที่ 2, 3 และ 4:
• ให้เลือกคนอื่นในกลุ่มมาเป็ นผูน้ ากิจกรรมอีกสามอย่าง และนาสมาชิกกลุ่มให้ทากิจกรรมเหล่านีด้ ว้ ยกันเป็ นกลุ่ม
• หลังทากิจกรรมแต่ละอย่างเสร็จ ให้ถามสมาชิกกลุ่มว่าพวกเขารูส้ ึกอย่างไรระหว่างที่ทากิจกรรมนัน้ ๆ
• ให้ถามสมาชิกกลุ่มว่าพวกเขาชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
• ให้สมาชิกกลุ่มแบ่งปั นแนวคิดอื่นว่าพวกเขาผ่อนคลายอย่างไร
การบ้านรายบุคคล - ก่อนที่จะกลับมาเจอกันครัง้ ต่อไป ให้สมาชิกกลุ่มเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆ มาทา
กิจกรรมหนึ่งอย่างจากบทที่ 2 เมื่อสมาชิกกลุ่มของคุณได้นาคนอื่นทากิจกรรมมันจะช่วยให้พวกเขาจดจาได้ดีขึน้ แล้วสิ่งนี ้
จะช่วยให้พวกเขานาไปปฏิบตั ิในชีวิตของพวกเขาเอง
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง

บทที่ 3 – “ทาไมฉันถึงรู้สึกเศร้าขนาดนี้?”
สาหรับผูน้ า – สิ่งที่พิเศษในบทเรียนนี ้ คือ “เส้นทางแห่งความโศกเศร้า” แม้ว่าบทนาอาจจะสัน้ แต่น่าจะช่วยสมาชิกของ
คุณได้ ภาพประกอบในบทเรียนควรช่วยให้เห็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องเมื่อเราเศร้าโศก
การเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
มองย้อนกลับไป – ขอให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งปั นประสบการณ์ของการเชิญชวนครอบครัวหรือเพื่อนๆ ให้ร่วมทากิจกรรม
ผ่อนคลายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในบทที่ 2 เพื่อนๆ ของพวกเขาคิดว่ากิจกรรมนัน้ ช่วยได้ดีไหม? พวกเขามีความคิดหรือ
แนวคิดอย่างอื่นอีกหรือไม่?
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เบือ้ งหลังของ “เส้นทางแห่งความโศกเศร้า”
• ระยะ “ปฏิเสธและโกรธ” อาจใช้เวลานาน 1 ถึง 6 เดือน หรืออาจยาวนานกว่านัน้ ก็ได้
• ระยะ “สิน้ หวัง” อาจใช้เวลานาน 6 ถึง 18 เดือน หรืออาจยาวกว่านั้น บางคนอาจอยู่ในระยะนีน้ านหลายปี
อย่างไรก็ตามหากคนที่ดูเหมือนว่าไม่มีความคืบหน้าในกระบวนการเยียวยาหลังจาก 2-3 ปี ผ่านไปแล้ว พวกเขา
อาจจาเป็ นต้องได้รบั การช่วยเหลือจากผูใ้ ห้คาปรึกษา ศิษยาภิบาล หรือหมอ
• “สะพานเชื่อมผิดสาย” คือการที่พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งความโศกเศร้า จะทาให้คนๆ นัน้
ไม่ได้รบั การเยียวยาและทาให้กระบวนการเยียวยานัน้ ใช้ระยะเวลายาวขึน้ ผูค้ นอาจคิดว่าเขาหวังดีที่สนับสนุนให้
คนที่กาลังเศร้าโศกก้าวต่อไปโดยไม่ตอ้ งอยู่ในเส้นทางแห่งการโศกเศร้า แต่แท้จริงแล้วกลับให้ผลตรงกันข้าม
การนาบทเรียน
• ให้เลือกสมาชิกเพื่ออ่านบทเรียน
• ให้อภิปรายแต่ละระยะของภาพประกอบเส้นทางแห่งความโศกเศร้า – ขอให้สมาชิกยกตัวอย่างของสิ่งที่ผู้คนอาจ
ทาหรือรู ส้ ึกในแต่ละระยะของเส้นทางนัน้
• ให้พูดถึงความอันตรายของการใช้ “สะพานเชื่อมผิดสาย”
• ให้สมาชิกแบ่งปั นเกี่ยวกับการสูญเสียที่พวกเขาได้ประสบในช่วงวิกฤตนี ้
อภิปราย
• ให้อ่านในหัวข้อ “สิ่งที่ช่วยให้เราโศกเศร้า” ให้สมาชิกแบ่งปั นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี ้
• ขอให้สมาชิกคิดถึงวิธีอื่นๆ ที่เขาสามารถช่วยให้ผคู้ นโศกเศร้าได้
• อภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
“มีอะไรทีช่ ่วยเหลือเด็กๆ ได้”- ให้อ่านในส่วนนีแ้ ละอภิปรายในแต่ละตอน
• อภิปรายสิ่งที่ได้เกิดขึน้ ในชีวิตของเด็ก
• อภิปรายถึงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงสาหรับวัยรุ่น
• แบ่งปั นแนวคิดที่สมาชิกได้ใช้กับเด็กและวัยรุ่นในระหว่างสถานการณ์นี ้
• หนุนใจให้พ่อแม่ใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มเล็กนีก้ ับเด็กของพวกเขา หรืออ่านบางตอนของหนังสือเล่มนีก้ ็ได้
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง
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บทที่ 4 – “บาดแผลในจิตใจของฉันจะรับการเยียวยาได้อย่างไร?”
สาหรับผูน้ า – แนวคิดสาคัญในบทเรียนนีค้ ือ ให้สมาชิกตระหนักว่าบาดแผลทัง้ ทางกายและทางใจมีอาการหลายอย่างที่
เหมือนกัน และบาดแผลทั้งสองอย่างนีต้ อ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษกว่าจะหาย การเรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาถาม 4
คาถาม จะช่วยได้มากในการช่วยเหลือผูค้ นในกระบวนการเยียวยา
การเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
การนาบทเรียน
• ให้เลือกสมาชิกบางคนมาอ่านบทเรียน
• ในขณะที่อภิปรายถึงอาการของบาดแผลทางกาย ให้สมาชิกเปรียบเทียบกับอาการบาดแผลทางใจ ว่าแตกต่าง
หรือเหมือนกันอย่างไร
• ให้คุยเกี่ยวกับว่า การบอกเล่าเรื่องราวของคุณมีความสาคัญอย่างไร และให้สมาชิกอภิปรายถึงสิ่งต่างๆ ที่ทาให้
เป็ นผูฟ้ ั งที่ดี
• ให้อภิปรายในตอนที่เกี่ยวกับคาถาม 4 คาถาม และให้สมาชิกบางคนแบ่งปั นถึงคาตอบของคาถามเหล่านัน้ ใน
ประสบการณ์การแพร่ระบาด
คาถาม 4 คาถาม
• เกิดอะไรขึน้ ?
• คุณรู ส้ ึกอย่างไร?
• อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับคุณ?
• ใครหรือสิ่งใดที่ได้ทาให้คุณเริ่มรู ส้ ึกปลอดภัย? (ถ้าบางคนยังไม่รูส้ ึกปลอดภัย ลองถามว่ามีสิ่งเล็กน้อย
อะไรบ้างที่คุณสามารถเริ่มรู ส้ ึกว่าสถานการณ์นนั้ ปลอดภัยขึน้ มากว่าเดิม)
การบ้านรายบุคคล
ให้พูดว่า – ให้เราทุกคนฝึ กการใช้คาถาม 4 คาถามในสัปดาห์นี ้ ถ้าเราฝึ กเราจะจาได้ดขี นึ ้
• ให้เลือกเรื่องที่จะแบ่งปั นเกี่ยวกับบางอย่างที่ได้เกิดขึน้ ในชีวิตของคุณ (เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงมากจนเกินไป
และไม่ยาวจนเกินไป) ให้อีกคนถามคาถาม 4 คาถาม โดยตัง้ เวลา 10-12 นาที จากนัน้ ผลัดให้อีกคนเล่าเรื่องราว
และคุณถามคาถาม 4 คาถาม
• ให้จาไว้ว่าเมื่อคุณเป็ นผูฟ้ ั ง หน้าที่สาคัญที่สุดก็คือฟั ง ไม่ใช่พยายามแก้ไขอีกฝ่ าย หรือหาวิธีการแก้ปัญหา
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง
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บทที่ 5 – “ฉันจะมีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?”
สาหรับผูน้ า – บทเรียนนีอ้ ภิปรายเรื่องการคร่าครวญ สมาชิกจะได้รบั โอกาสในการเขียนคาคร่าครวญของพวกเขาถึงพระ
เจ้า
มองย้อนกลับไป – จากการบ้านของบทเรียนก่อน ที่ฝึกปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาถามสาหรับการฟั ง
• ให้ถามสมาชิกว่า พวกเขารู ส้ ึกอย่างไรในขณะที่กาลังแบ่งปั นเรื่องราวของพวกเขา
• ให้ถามสมาชิกว่า พวกเขารู ส้ ึกอย่างไรในขณะที่กาลังฟั งและกาลังถามคาถาม
• มีสงิ่ ใดที่ยากเกี่ยวกับการทากิจกรรมนีห้ รือไม่?
• กิจกรรมนีไ้ ด้ช่วยไห้คุณมองเห็นความรูส้ ึกของตัวคุณเองชัดเจนขึน้ หรือไม่?
การนาบทเรียน
ให้พูดว่า – นอกจากการคุยและทากิจกรรมศิลปะแล้ว เรายังสามารถแสดงความรู ส้ ึกของเรากับพระเจ้าได้โดยการเขียนคา
คร่าครวญ ซึ่งเราสามารถเขียนเอง หรือชุมชนของเราเขียนร่วมกันก็ได้ มีพระธรรมสดุดีในพระคัมภีรม์ ากกว่า 60 บทที่ถือได้
ว่าเป็ นการคร่าครวญ ในการคร่าครวญ ผูค้ นพร่าบ่นกับพระเจ้าและขอให้พระองค์ช่วยพวกเขา
• ให้เลือกสมาชิกบางคนมาอ่านตอนแรกของบทเรียน
• ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ 3 ส่วนหลักของการคร่าครวญ คือ การกล่าวกับพระเจ้า การพร่าบ่น และการทูลขอ
• ให้พูดว่า – พระเจ้าทรงรูใ้ จของเราและรูอ้ ยู่แล้วว่าเรากาลังคิดอะไร ดังนัน้ พระองค์จึงไม่แปลกพระทัยเมื่อเราร้อง
ต่อพระองค์ มันอาจรู ส้ ึกอึดอัดใจ แต่ถา้ กษัตริยด์ าวิดได้เขียนการคร่าครวญมากมายและมีการบันทึกไว้ในพระ
คัมภีร์ เราก็สามารถเขียนสิ่งนีอ้ อกมาได้โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะทาให้พระเจ้าโกรธ เพราะว่าพระองค์ตอ้ งการให้เรา
มาหาพระองค์ดว้ ยอารมณ์และความรู ส้ ึกทั้งหมดของเรา
• ให้อ่านสดุดีบทที่ 13 ออกเสียงด้วยกัน – ให้สมาชิกตัดสินใจว่า 3 ส่วนหลักของการคร่าครวญนัน้ เป็ นข้อไหนบ้าง
• อภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
การบ้านรายบุคคล
• เชิญชวนสมาชิกให้เขียนคาคร่าครวญของตนเอง ซึ่งสามารถทาได้ผ่านการเขียน การวาดรูป หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่พวกเขาเลือก
• ให้ยา้ เตือนกับสมาชิกว่า พวกเขาจะต้องมีส่วนที่ “พร่าบ่น” ส่วนอื่นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
• สมาชิกที่เต็มใจ จะมีโอกาสแบ่งปั นการคร่าครวญของพวกเขาให้กลุ่มฟั ง ในการพบกันครัง้ ถัดไป
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง
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บทที่ 6 - “การมองไปที่อนาคต”
สาหรับผูน้ า – บทเรียนนีใ้ ห้เราสามารถทบทวนเนือ้ หาทัง้ หมดที่ได้เรียนและอภิปรายในหนังสือเล่มเล็ก การฟื ้นตัวหลังจาก
ภัยพิบตั ิ การหนุนใจให้สมาชิกที่ทบทวนหนังสือเล่มเล็กนี ้ และทบทวนถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรูม้ าเป็ นแนวทางที่ดี เพราะ
พวกเขายังต้องค่อยๆ ผ่านวิกฤตนีต้ ่อไป
การเปิ ด - อธิษฐานและร้องเพลง
มองย้อนกลับไป
• เชิญชวนให้สมาชิกแบ่งปั นคาคร่าครวญหรือภาพวาดของพวกเขากับกลุ่ม
• ถามสมาชิกให้สะท้อนความคิดเห็นว่าพวกเขารูส้ ึกอย่างไรในขณะที่เขียนคาคร่าครวญ
• สิ่งที่ยากที่สุดคืออะไร
• มีสิ่งใดที่พวกเขาได้เรียนรู ผ้ ่านกิจกรรมนี ้
การนาบทเรียน
• ให้เลือกสมาชิกบางคนมาอ่านบทเรียน
• ให้อ่านข้อพระคาด้วยกัน
• ให้อภิปรายถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเองผ่านหนังสือเล่มเล็กนี ้
• ให้อภิปรายว่ากลุ่มนีต้ อ้ งการทาอะไรเพื่อจะก้าวต่อไป: การเจอกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อ
ซึ่งกันและกัน เรียนรูด้ ว้ ยจากหนังสือเล่มอื่น หรือเข้าร่วม “การเยียวยาบาดแผลในจิตใจ: คริสตจักรสามารถ
ช่วยเหลือได้อย่างไร” กับกระบวนกรที่ผ่านการอบรม ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการเข้าคือช่วงที่ผ่านวิกฤตนัน้
ไปแล้ว 3 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านัน้
• อภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรู ้
ก่อนปิ ด – หนุนใจให้สมาชิกแบ่งปั นหนังสือเล่มเล็กนีห้ รืออาจจะเป็ นบางตอนของหนังสือก็ได้ กับครอบครัว เพื่อนๆ และ
เพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าหนังสือนีไ้ ด้ออกแบบเพื่อคริสเตียน แต่คนที่ไม่เป็ นคริสเตียนก็ได้เจอกับสถานการณ์เดียวกันและมี
บาดแผลในจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มเล็กนีอ้ าจช่วยเปิ ดทางในการแบ่งปั นข่าวประเสริฐก็ได้
การปิ ด – อธิษฐานและร้องเพลง
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ขั้นตอนต่อไป
เมื่อวิกฤตปั จจุบนั ได้ผ่านไปแล้ว สมาชิกคริสตจักรของคุณอาจยังคงมีปัญหาด้านครอบครัว การเงิน อารมณ์ และจิต
วิญญาณ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลายาวนานที่จะผ่านไปได้
หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันการเยียวยาบาดแผลในจิตใจและโครงการสาหรับผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่น กรุ ณา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ traumahealinginstitute.org ในสหรัฐอเมริกา หรือ traumahealingthailand.org ในไทย หรือติดต่อ
กระบวนกรตามอีเมลล์: tht@ccfthailand.org
ขอพระเจ้าอวยพรคุณ ในขณะที่คุณนาและสนับสนุนสมาชิกคริสตจักรของคุณในช่วงเวลานี ้ ขอให้ขอ้ มูลที่ให้ไว้ในหนังสือ
เล่มเล็ก การฟื ้นตัวหลังจากภัยพิบัติ นี ้ ช่วยให้พวกคุณได้เริ่มกระบวนการของการเยียวยาบาดแผลในจิตใจในส่วนตัวของ
คุณเองและรวมถึงคริสตจักร
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