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สวัสดี ผู้รอดชีวิต!

หนังสือเล่มนี�เป็นของเธอ เต็มไปด้วยความคิดดีๆ  
และกิจกรรมสนุกๆ

หนังสือเล่มนี� จะช่วยให้เธอรู้สึกดีและเติบโตขึ�น
การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบ

กับทุกคนแตกต่างกัน
หนังสือของเธอจึงแตกต่างจากคนอื�นด้วย 

หนังสือนี�เป็นของเธอ!

ฉันชื่อ

ฉันคือผู้รอดชีวิต
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ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

เธออาจรู้สึกกังวลหรือกลัว  
นี�เป็นเรื�องธรรมดา ไม่เป็นไรนะ

บางครั�ง ผู้รอดชีวิตก็รู้สึกกลัว
มีสิ�งสวยงามอยู่มากมาย ในโลกอันกว้างใหญ่  

แต่ก็มีสิ�งที�น่ากลัวอยู่ด้วย
ความรุนแรง สงคราม อุบัติเหตุบนท้องถนน  

และตอนนี�ก็โรครระบาดใหญ่ทั�วโลก
(โรคที�แพร่ระบาดไปทั�วโลกอย่างรวดเร็ว เรียกว่า  

โรคระบาดใหญ่)

เขียนสิ่งที่เธอกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของไวรัส 

โคโรน่า มาสักสองสามอย่าง
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ข้าพระองค์กล่าวว่า “โอ ข้าพเจ้าอยากมีปีกเหมือนนกพิราบ!
จะได้บินจากไปและพักสงบ

ข้าพเจ้าจะหนีไปไกลลิบ
และพักอยู่ในถิ�นกันดาร

ข้าพเจ้าจะรีบรุดไปยังที�กำาบัง
ให้ไกลจากมรสุมและพายุร้ายนี�”

นักเขียนคนหนึ่งรู้สึกกลัวอย่างมาก 

เมื่อเขาอธิษฐาน

สดุดี 55:6–8



6 7

เธอเคยหวังอะไรแบบนี�บ้างไหม 
เวลารู้สึกกลัว สิ�งที�เธอหวังคืออะไร

เวลารู้สึกกลัว ฉันหวังให้…..

เขียนหรือวาดรูป
สิ�งที�เธอหวัง ตรงนี�

สรรเสริญพระเจ้าและ
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

พระบิดาแห่งความเมตตาเอ็นดู 
และพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั�งปวง

ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในความทุกข์ร้อนทั�งสิ�นของเรา
เพื�อเราจะสามารถปลอบประโลมใจ
บรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื�องใดๆด้วย

การปลอบประโลมใจซึ�งเราเองได้รับจากพระ เจ้า

2 โครินธ์ 1:3–5
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เคล็ดลับผู้รอดชีวิต:

อธิษฐาน: เธอพูดคุยกับพระเจ้าได้เสมอ เมื่อรู้สึกกลัว
พระองค์ให้ความปลอดภัยกับเธอได้ 

ลงมือทำา!

แต่งเพลงเอง
บทเพลงช่วยปลอบโยนใจได้เป็นอย่างดี

ในเวลาที่คนรู้สึกกลัว

นี่คือบทเพลงหนึ่ง จากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและ
ความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะต้องเกรงกลัวผู้ใด?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที�กำาบังแข็งแกร่ง

สำาหรับชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวผู้ใด?

สดุดี 27:1

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำาสะอาด

อย่ายืนใกล้คนอื่นมากเกินไป

พยายามไม่เอามือสัมผัสตา จมูก และปาก

ถ้าเธอมีไข้ ไอ หรือหายใจติดขัด ก็ขอพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  
ให้พาไปหาหมอ

เล่นเกมต่างๆ ในบ้านกับครอบครัว แทนที่จะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆ

ปกป้องตัวเองจากไวรัสโคโรน่า:
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การขอความช่วยเหลือ

เธออาจรู้สึกว่า ทุกสิ่งท่วมท้นเกินรับไหว

นี่เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เป็นไรนะ

บางครั้ง ผู้รอดชีวิตก็ต้องการความช่วยเหลือ

มันอาจจะน่าหงุดหงิด เมื�อออกไปข้างนอกไม่ได้ หรือไม่มีใครจะเล่นด้วย 
เธออาจจะรู้สึกเบื�อหรือเศร้า และการอธิบายว่าเธอรู้สึกอย่างไรนั้นก็ไม่ง่าย

แม้แต่การรับความช่วยเหลือจากคนอื�น ก็อาจจะเป็นเรื�องยาก
คนรอบข้างอยากช่วยเธอ แต่เขาจะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไง

ถ้าเธอไม่บอกสิ่งที่ต้องการ ฉะนั้น…... 
บอกเขาสิ!
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“ฉะนั�น ท่านควรจะอธิษฐานดังนี�ว่า
“ ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั�งหลายผู้สถิตในสวรรค์

ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที�เทิดทูนสักการะ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำาเร็จในโลกเช่น 

เดียวกับในสวรรค์
ขอโปรดประทานอาหารประจำาวันแก่ข้าพระองค์ทั�ง 

หลายในวันนี�
ขอทรงยกหนี�ให้ข้าพระองค์ทั�งหลาย

เหมือนที�ข้าพระองค์ทั�งหลายได้ยกหนี�ให้ผู้ที�เป็นหนี� 
ข้าพระองค์ทั�งหลายเช่นกัน

และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั�งหลายล้มลงเมื�อถูกทดลอง
แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั�งหลายให้พ้นจากมารร้าย

มัทธิว 6:9–13

พระองค์ตรัสว่า

ขอสิ่งที่เธอต้องการจากพระเจ้า!

พระเยซูสอนให้เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า



14 15

เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เสมอ

เติมคำาอธิษฐานในหน้าถัดไป ด้วยคำาพูดของเธอเอง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำาลังและ
เป็นโล่ของข้าพเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ 
และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ

จิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้น
ด้วยความชื�นชมยินดี

และข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณ
พระองค์ 

สดุดี 28:7

ข้าแต่พระเจ้า

ขอบคุณที่ทรงรักฉันมาก

วันนี้ฉันรู้สึก

เพราะ

ฉันต้องการให้พระองค์ช่วย ขอได้โปรด

ขอบคุณสำาหรับ
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เคล็ดลับผู้รอดชีวิต

บอกคนอื่นว่าเธอต้องการอะไร
บอกคนอื่นว่าเขาจะช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้าง 

อธิษฐานสำาหรับตัวเอง
ขอพระเจ้าให้ปกป้องเธอกับครอบครัว
ให้ปลอดภัย ขอบคุณพระองค์ที่ดูแลเธอ

เป็นผู้ช่วย 
คอยดูว่ามีใครในบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ

เธออาจช่วยงานบ้านได้ เช่น
เก็บกวาดห้องของตัวเอง หรือ

ล้างจาน 
การได้ช่วยเหลือทำาให้รู้สึกดีมาก!

จำาไว้ว่า เธอขอความช่วยเหลือได้เสมอ

ลงมือทำา! 



18 19

สดุดี 10:14

การรู้สึกผ่อนคลาย

เธออาจรู้สึกเศร้า
ไม่เป็นไรนะ
บางครั้ง ผู้รอดชีวิตก็รู้สึกเศร้า

เธออาจคิดถึงคนในครอบครัว หรือ เพื�อน 
ที�ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้าน

เธออาจคิดถึงใครสักคนที�เสียชีวิตไป
เธออาจคิดถึงสิ�งที�เคยเป็นก่อนหน้านี�
เธออาจไม่รู้จริงๆ ว่า ตัวเองรู้สึกยังไง 

แต่พระเจ้าทรงเห็นความเดือดร้อนของผู้ที�ทุกข์ลำาเค็ญ
พระองค์ทรงระลึกถึงความทุกข์โศกของพวกเขา

และทรงรับมันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
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ความสุขมีแก่ผู้ที�โศกเศร้า
เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม

ความสุขมีแก่ผู้ที�ถ่อมสุภาพ
เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

ความสุขมีแก่ผู้ที�หิวกระหายความชอบธรรม
เพราะเขาจะได้อิ�มบริบูรณ์

ความสุขมีแก่ผู้ที�เมตตากรุณา
เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน

ความสุขมีแก่ผู้ที�มีจิตใจบริสุทธิ�
เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ความสุขมีแก่ผู้ที�สร้างสันติ

เพราะเขาจะได้ชื�อว่าบุตรของพระเจ้า
ความสุขมีแก่ผู้ที�ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม

เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว

มัทธิว 5:4–10

พระเยซูตรัสว่า
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มีกิจกรรมอะไรที่เธอชอบทำาบ้าง?

เธอชอบวิ�งเร็วๆ ไหม
ชอบออกไปหาแมลงหน้าตาแปลกๆ ไหม

เธอชอบวาดรูปหรือเปล่า

ทำารายการ ‘กิจกรรมที่น่าทำาที่สุด’
เขียนกิจกรรมสุดโปรดต่างๆ 

‘กิจกรรมที่น่าทำาที่สุด’
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เคล็ดลับผู้รอดชีวิต

บอกใครสักคนที่รักว่า เธอรู้สึกยังไง
ได้แบ่งปันความคิดและความรู้สึก ก็น่าจะดี

เล่าให้พระเจ้าฟังเรื่องความเศร้า
ขอการปลอบประโลมจากพระองค์
มองหาสิ่งที่เป็นพระพร 

ทำาบางสิ่งที่อยู่ในรายการ ‘กิจกรรมที่น่าทำาที่สุด’

ลงมือทำา!

ทำากล่องความรู้สึก

หากล่องหนึ่งใบ

ตกแต่งกล่องด้วยสี สีเทียน
หรืออื่นๆ เพื่อทำาให้มันพิเศษ

เติมกล่องให้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ
สิ่งที่มีกลิ่น รส ความรู้สึกและเสียงที่เธอชอบ

เมื่อรู้สึกเศร้า ให้เอากล่องแห่งความรู้สึกมา
และเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆ ที่เธอชอบ
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ปล่อยไป

เธออาจรู้สึกโกรธ
ไม่เป็นไรนะ
บางครั้ง ผู้รอดชีวิตก็รู้สึกโกรธ

เธออาจรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรม
เธออาจรู้สึกโกรธที�ออกไปไหนไม่ได้

เธออาจหวังให้สิ�งต่างๆ ไม่เหมือนที�เป็นอยู่ตอนนี�

วาดรูปหน้าโกรธได้ที�นี�
ถ้าเธอกำาลังรู้สึกโกรธ

ฮี่มมมม!
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ไม่เป็นไรที่รู้สึกโกรธ แต่ปล่อยความโกรธไปก็ดียิ่งกว่า

หลายครั้งเราต้องให้อภัย สิ่งที่คนอื่นทำาให้เรารู้สึกเจ็บ 

แล้วเราจึงจะเริ่มปลดปล่อยความโกรธไปได้

ฉะนั�นในฐานะประชากรที�พระเจ้าทรงเลือก ผู้บริสุทธิ�และเป็นที�รักยิ�งของพระองค์ 
จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ และความอดทน 

จงอดทนอดกลั�นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื�องขุ่นข้องหมองใจ
ประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กัน 

เหมือนที�องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน

โคโลสี 3:12–13

การมีชีวิตในทางของพระเจ้า
หมายถึง การมีอำานาจที่จะให้อภัย

และปล่อยความโกรธทิ้งไป
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บางที เธออาจแค่ต้องตะโกนออกไป

ดังๆ เพื่อระบายความโกรธ

ทำากระบอกตะโกนระบายความโกรธ

2. เอาปากไว้ปลายด้านหนึ่ง
3. เอามือจับบนปลายอีกด้าน
4. หายใจลึกๆ
5. ตะโกนให้ดังและยาวนานที่สุดเท่าที่ทำาได้

1. ม้วนหนังสือสักเล่มเหมือนในรูป
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เคล็ดลับผู้รอดชีวิต

ให้อภัยคนอื่น ขอกำาลังจากพระเจ้า 
เพื่อจะให้อภัยคนที่ทำาให้เธอรู้สึกเจ็บปวด

ปล่อยความโกรธทิ้งไป ใช้กระบอกระบายความโกรธ

ลงมือทำา!
วิธีง่ายๆ ที่จะหลีกเลี่ยงความโกรธที่ไม่จำาเป็น

สมมติว่าเธอเป็นคนที่เธอกำาลังโกรธอยู่
เธอเห็นอะไรต่างออกไปบ้าง

สูดหายใจลึกๆ สามครั้ง ก่อนจะตอบสนอง

นอนหลับให้เพียงพอ

อย่าให้ถึงดวงอาทิตย์ตกแล้ว
ท่านยังโกรธอยู่

เอเฟซัส 4:26

ให้อภัย! 
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สร้างสายสัมพันธ์

เธออาจรู้สึกเหงา
ไม่เป็นไรนะ 
บางครั้ง ผู้รอดชีวิตก็รู้สึกเหงา

เธออาจรู้สึกว่าโลกช่างกว้างใหญ่
และเธอก็ตัวเล็กนิดเดียว 

เธออาจคิดถึงใครสักคนที�รัก
เธออาจอยู่ห่างไกลจากเพื�อน หรือครอบครัว

ถ้าเธอคิดถึงใครสักคน
ก็เขียนชื่อของคนนั้นที่ตรงนี้ 

ตกแต่งชื่อนั้น เพื่อบ่งบอกตัวตนของคนนี้

ทำาให้ชื่อดูสวยแปลกตา หรือ ทำาให้ดูเหมือนหุ่นยนต์
หรือ จะเขียนตัวใหญ่ หรือ เล็กมากๆ ก็ได้



36 37

บิดาของลูกกำาพร้าพ่อและผู้ปกป้องของ
หญิงม่าย

คือองค์พระเจ้าในที�ประทับอันบริสุทธิ�ของ
พระองค์

พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ใน
ครอบครัว

ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก พระเจ้าตรัสว่า

การที่มนุษย์จะอยู่แต่ลำาพังนั้นไม่ดี

เป็นเพื่อน!

สดุดี 68:5–6

ชีวิตที่ดีต้องอาศัยคนทั้งชุมชน
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ถ้าเธอรู้สึกเหงา ก็ลองติดต่อหาคนใกล้ๆ ตัวเธอดู

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่เลย!

วิธีที่จะสื่อสารได้อย่างดี ก็คือ การเขียนข้อความ

ข้อความที่เธอเขียน จะเป็นวิธีเชื่อมต่อกับใครสักคน

เธออาจเขียนข้อความขอบคุณ

ข้อความให้กำาลังใจ

ข้อความว่าฉันคิดถึงเธอ หรือข้อความตลก 

อย่างเช่น อยากเลี้ยงยีราฟไหม
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เคล็ดลับผู้รอดชีวิต

มองไปรอบๆ ตัว และขอบคุณพระเจ้า
สำาหรับคนใจดีที่อยู่กับเธอ

สื่อสารและเชื่อมต่อกับใครสักคน
ด้วยการเขียนข้อความให้

ลงมือทำา!

เรียนรู้ที�จะรักคนรอบตัว ด้วยความรักที�มีลักษณะเช่นนี�:

ความรักย่อมอดทนนาน ความรักคือความเมตตา ไม่อิจฉา ไม่อวด
ตัว ไม่หยิ�งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำา
ความผิด ความรักไม่ปีติยินดีในความชั�ว แต่ชื�นชมยินดีในความ

จริง ความรักปกป้องคุ้มครองเสมอ ไว้วางใจเสมอ มีความหวังอยู่
เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอ

1 โครินธ์ 13:4–7
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เมื่อทุกสิ่งสิ้นสุด

พระเจ้าทรงเป็นที�ลี�ภัยและเป็นกำาลังของเรา
เป็นความช่วยเหลือที�พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน

ฉะนั�นเราจะไม่กลัว ถึงแม้โลกจะสั�นสะเทือน
และภูเขาทลายราบลงสู่ใจกลางทะเล

ถึงแม้มหาสมุทรคำารามก้องและซัดคลื�นเป็นฟองฟูฟ่อง
และภูเขาสะเทือนเลื�อนลั�น 

สดุดี 46:1–3

เธอไม่รู้ว่าโรคระบาดใหญ่นี้จะยาวนานอีกแค่ไหน

แต่เธอเชื่อใจได้ว่าพระเจ้าจะช่วยให้ผ่านไปได้

ในขณะเดียวกันนี้ เธอเริ่มวางแผนถึงสิ่งที่อยากทำา

ตอนที่โรคระบาดใหญ่นี้สิ้นสุดลงได้!

เขียนสิ่งต่างๆ ที่เธออยากทำา



44 45

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลบอกเราว่า:

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตร
 องค์เดียวของพระองค์ เพื�อทุกคนที�เชื�อในพระบุตร 

นั�นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 3:16

พระเยซูตายบนไม้กางเขน เพื่อความผิดบาปของเรา แต่

หลังจากนั้นสามวัน พระเจ้าทรงให้พระองค์ฟื้นขึ้น และ

พระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่วันนี้!

อิสยาห์ 53:4

พระเยซูต้องการให้เธอวางใจ และมอบชีวิตให้พระองค์ 

เพื่อที่เธอจะได้อยู่กับพระองค์เสมอไป ถ้าเธอพร้อมจะมอบ

จิตใจให้พระเยซูแล้ว ขอให้อธิษฐานตามนี้ว่า 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า

ฉันรู้ว่าพระองค์รักฉัน และทรงตายบน 
ไม้กางเขนเพื่อฉัน 

ฉันเสียใจในสิ่งผิดที่เคยทำา และจากนี้ไป  
ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ 

ขอให้ทรงนำาชีวิต เมื่อฉันเรียนรู้ที่จะไว้ 
วางใจและติดตามพระองค์ 

ขอบคุณที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน!

อาเมน

แน่ทีเดียว เขารับความอ่อนแอทั�งหลายของเรา
และแบกรับความทุกข์โศกของเราไป

ถึงกระนั�นเรากลับถือว่าเขาถูกพระเจ้าตี
คือถูกพระองค์โบยตีและทรมาน
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