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SI MUND T’U JAP SHËRBESË TË
TJERËVE GJATË NJË KRIZE?

Gjatë situatave të vështira,
është me rëndësi për ne që të
mbështetim dhe të forcojmë
njëri-tjetrin. Si familje ose me
sistemin tuaj mbështetës,
diskutoni për ide se si t’i
ndihmoni të tjerët. Ndiqni këtë
udhëzues diskutimi për të bërë
një bashkëbisedim dhe për
të mësuar rreth mënyrave se
si mund t’u jepni shërbesë të
tjerëve në kohë të vështira.

Shqyrtoni: Si mund të jeni
mbështetje për të tjerët gjatë një
krize?
HYRJE
Filloni me një lutje. Kërkoni
që Shpirti t’ju frymëzojë ju
dhe familjen apo sistemin tuaj
mbështetës, dhe t’ju udhërrëfejë
për t’u dhënë shërbesë e
ndihmuar të tjerët.
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KËSHILLA PËR T’U DHËNË
SHËRBESË TË TJERËVE NË NJË KRIZË

Lexoni: Lexoni dhe diskutoni me radhë secilin nga orientimet e
përgjithshme vijuese për dhënien e shërbesës ndaj të tjerëve në një
krizë:

• Mund të jetë e dobishme thjesht të jeni atje për dikë. Kjo mund të

nënkuptojë një thirrje telefonike apo pamore ose të dërgoni një
mesazh me tekst, që njerëzit të dinë se po mendoni për ta. Prania
juaj mund të jetë qetësuese dhe ngushëlluese. Ofrohuni për të
biseduar apo për të kaluar aq kohë së bashku sa nevojitet.

• Dëgjoni në mënyrë aktive. Përqendrohuni te personi dhe dëgjojeni

me zemër. Mos u shpërqendroni duke menduar rreth mënyrës se si
do t’i përgjigjeni asaj çka ajo apo ai po thotë.

• Kujtoni që secili është i ndryshëm dhe do të reagojë ndryshe ndaj një
krize. Lejojini të tjerët të përjetojnë përvojat e tyre vetjake.

Inkurajojini dhe lejojini të tjerët që të shprehin se si ndihen, por
mos i detyroni të flasin rreth ndjenjave apo temave që nuk tregohen
lirshëm.

• Bëni pyetje rreth mënyrës se si ndihen të tjerët dhe çfarë po

përjetojnë. Shmangni hamendësimin sikur e dini tashmë se si ndihen
ata.

• Lutuni së bashku. Lutja e fton Shpirtin dhe mund të sjellë paqe dhe
ngushëllim.

• Jini të kujdesshëm rreth tregimit të ngjarjeve nga e kaluara juaj. Është
me rëndësi të përqendroheni te secili person dhe përvoja e tij apo e
saj.

• Nëse është e përshtatshme dhe e dëshirueshme, përqafoni apo
jepni ngushëllim tjetër fizik.

• Nëse është e nevojshme, gjeni burime shtesë që mund t’i siguroni,

përfshirë burime të besueshme informacioni, shkrime të shenjta
ose biseda, apo mënyra të tjera për të gjetur mbështetje. Formulari
“Përballimi i Sfidave: Një Udhëzues për të Ndihmuar Veten”, mund
të jetë një referencë e dobishme. Nëse dikush ka nevojë për
mbështetje profesionale, lidhuni me një peshkop, zyrën tuaj vendore
të Shërbimeve Familjare, ose burime të tjera.

• Vijoni të jini të pranishëm tek ata që po hasin vështirësi, edhe kur
nuk jeni të sigurt çfarë të thoni apo të bëni.

Diskutoni: Si mund t’i zbatoj më mirë këto orientime të përgjithshme
në dhënien e shërbesës ndaj të tjerëve që janë në krizë?
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IDE PËR ÇFARË TË THONI
DHE TË BËNI

Lexoni: Bëjeni me radhë që të lexoni një parim dhe idetë shtesë
për zbatim, të cilat janë më poshtë. Këto parime dhe ide mund
t’ju ndihmojnë t’u jepni shërbesë atyre që po hasin vështirësi.
(Kur diskutoni për këto parime, kërkoni mundësi që të zbuloni
fjalë e veprime shtesë që ndihmojnë, si dhe ato që mund të mos
jenë të dobishme.)
Diskutoni: Si mund t’i mësoj dhe zbatoj më mirë këto parime?

JINI TË DHEMBSHUR
Tregojuni të tjerëve se kujdeseni për ta. Ju mund të thoni gjëra si:
• “Ne ju duam.”
• “Më vjen keq për humbjen tuaj.”
• “Jeni në mendimet dhe lutjet e mia.”
• “Unë jam këtu për ju dhe mund t’ju dëgjoj.” (Është mirë që
thjesht të uleni qetësisht me personin. Thjesht të qenit atje
ofron mbështetje.)
LEJOJINI TË TJERËT TË SHPREHIN NDJENJAT E
TYRE
Bëni pyetje për t’i ndihmuar të tjerët të shpjegojnë
përvojat e tyre, por mos i detyroni të flasin rreth
ndjenjave apo temave që nuk janë gati t’i diskutojnë.
Ju mund të merrni parasysh pyetje si:
• “Çfarë ju shqetëson më shumë pikërisht tani?”
• “Çfarë strategji përballjeje po përdorni?”
• “Cilat janë sfidat më të rënda me të cilat jeni
përballur këtë javë?”
• “Çfarë pikash të forta shihni te vetja dhe tek të
tjerët?”
• “Çfarë shqetësimesh keni rreth së ardhmes?”
• “Si ju ndihmon besimi juaj?”
• “A ka diçka rreth së kaluarës suaj që ju shqetëson?”
• “A do të tregonit për një rast kur përjetuat shërim
në jetën tuaj?”

PËRGJIGJE NDJESHMËRIE DHE NORMALIZIMI

SUGJERONI IDE PËR MËNYRAT SE SI TË PËRBALLEN

Tregojuni të tjerëve se i mirëkuptoni përvojat e tyre unike
dhe ndihmojini të ndiejnë se është normale të mos jesh mirë
pikërisht tani. Ju mund të thoni gjëra si:
• “Nuk e kuptoj plotësisht dhimbjen që po ndieni, por e di se kjo
duhet të jetë e vështirë për ju.”
• “Është në rregull të ndieni çfarëdo emocioni që po ndieni.”
• Njerëzit mund të jenë duke u ndier të dëshpëruar, të
zemëruar, të hutuar, të humbur, të mpirë, fajtorë, të
pashpresë, ose me shumë emocione të tjera.
• “Është normale të ndihemi sikur mendimet dhe emocionet
tona janë përtej kontrollit tonë.”
• “Secili reagon ndryshe – është normale të ndihesh i fortë
dhe sikur po ia kaloni mirë, dhe është në normale të hasësh
vështirësi.”

Nëse të tjerë duan apo kanë nevojë për ide se si t’i trajtojnë
emocionet dhe stresin, diskutoni disa nga këto ide praktike:
• Gjetja e kohës për t’u kujdesur për veten, përfshirë ushqimin
e përshtatshëm, hidratimin, higjienën, ushtrimet, gjumin dhe
ilaçet që na janë dhënë nga mjeku
• Kufizimi i lajmeve dhe i medieve shoqërore
• Përfshirja në shërbimin ndaj të tjerëve kur jemi në gjendje
• Të mësuarit e ushtrimeve për kujdesin apo frymëmarrjen
• Përballimi me radhë i një dite, ore apo minute në jetë

Nëse të tjerët po hasin vështirësi me pagjumësinë, dhimbjen e
kokës, dhimbjen e stomakut, oreksin, rutinat e përditshme dhe
praktikat shpirtërore, ndihmojini të dinë se është normale të
hasësh vështirësi. Ndihmojini të jenë të duruar dhe mirënjohës
me veten.

Ju mund të bëni pyetje si:
• “Cilat janë strategjitë tuaja të përballjes? Çfarë ju ka ndihmuar
të përballeni me vështirësi në të kaluarën?”
• “Si po kujdeseni për shëndetin tuaj fizik si dhe shëndetin tuaj
mendor?”
• “Si po ju ndihmon besimi tuaj? Si po mbështeteni te Zoti?”

OFRONI SHPRESË
Në situata krizash të forta, shprehje të thella të
besimit dhe shpresës shpesh mund të duken të
rëndomta apo të padobishme. Merrni parasysh
deklarata shpresëdhënëse si këto:
• “Jam këtu me ju dhe për ju.”
• “Njoh njerëz që mund t’ju ndihmojnë.”
• “Do të vazhdoj të të shoh.”
• “Do t’ju jap kohën që ju nevojitet, dhe do të jem në
dispozicion për t’ju ndihmuar dhe për të qenë me
ju gjithashtu.”
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KUJT MUND T’I JAP
SHËRBESË?

Shqyrtoni: Gjeni pak kohë individualisht për të përsiatur se kujt
mund t’i jepni shërbesë gjatë kësaj kohe dhe si. Mbani shënim
çdo mendim që ju vjen në mendje, dhe mandej diskutoni si grup.

PËRFUNDIM
Përmbylleni duke i dhënë çdo personi dy minuta kohë për t’iu
përgjigjur njërës prej pyetjeve vijuese:
• Çfarë ishte më e domethënëse apo e vlefshme për ju në këtë
bashkëbisedim?
• Çfarë mësuat?
• Çfarë gjërash të përbashkëta gjetët me të tjerët?
• Si e ka ndryshuar ky bashkëbisedim perceptimin tuaj?
• A ka një hap tjetër që do të donit ta bënit bazuar në këtë
diskutim?
Mbylleni me në lutje.

PËRBALLIMI I SFIDAVE:
NJË UDHËZUES PËR TË NDIHMUAR
VETEN
Unë po ju lë paqen,
po ju jap paqen time:
unë po jua jap, po jo si
e jep bota; zemra juaj
mos u trondittë dhe
mos u frikësoftë.
Gjoni 14:27

Gjatë kohëve të vështira, pjesë e aftësisë për t’u ripërtërirë nga ana
emocionale është vetëkontrolli. Kur i përcaktoni gjërat me të cilat po
hasni vështirësi, ju mund të përzgjidhni strategji përballimi për t’ju
ndihmuar që të qëndroni të shëndetshëm.
Veprimtari: Çdo person në grupin e diskutimit duhet të plotësojë
formularin: “Përballimi i Sfidave: Një Udhëzues për të Ndihmuar Veten”
për veten e tij. Pas plotësimit të formularit, çdo person mund të
tregojë përgjigjet që gjeti dhe strategjitë e përballjes që përzgjodhën
ose çfarëdo gjëje tjetër që mësuan rreth vetes së tyre nga formulari.
Formulari “Përballimi i Sfidave: Një Udhëzues për të Ndihmuar Veten”,
mund të jetë gjithashtu mjet i dobishëm për ata të cilëve u japim
shërbesë.

HAPI 1

PËRCAKTONI DHE PRANONI

Si reagoni ju ndaj vështirësive? Lista e mëposhtme përfshin mënyra
se si reagojnë njerëzit zakonisht ndaj sfidave që janë jashtë kontrollit
tonë. Pranojeni që reagimi në mënyra të ndryshme është i natyrshëm
dhe pjesë e të qenit njeri. Ju mund të hasni vështirësi dhe kjo është
normale. Mund të përgjigjeni me ripërtëritje dhe duke përdorur pika të
forta dhe burime. Shenjoni të gjitha që gjejnë zbatim për ju.

SHPIRTËRORE
Ndihesh i/e braktisur nga
Perëndia
Ndjenja pavlefshmërie
E sheh të vështirë të
përfshihesh në praktika
fetare të tilla si meditimi, lutja,
pjesëmarrja në kishë etj.
Dëshirë e pakësuar për të
jetuar një jetë të mirë
Humbje e shpresës
MENDORE
Paaftësi për të gjykuar
Harresë
Shpërqendrim
Ndjesi e deformuar e
kohës, realitetit
Makthe
Rikthime në të Kaluarën

EMOCIONALE
Mohim
Depresion, pikëllim
Ankth, frikë
Zemërim, acarim
Faj
SHOQËRORE
Vetmi, tërheqje
Ngjitshmëri [pas të tjerëve]
Tension martesor apo në
marrëdhënie
Konflikt prind/fëmijë
Mbrojtje
FIZIKE
Lodhje
Dhembje koke
Shqetësime në gjumë
Ndryshim oreksi
Tension muskulor
Frymëmarrje e cekët

PËRGJIGJE RIPËRTËRITËSE
Mbështetje e shtuar te Perëndia
Vigjilencë e shtuar gatishmëri për të reaguar
Përqendrim i shtuar tek e tashmja dhe e ardhmja
Vlerësim i përmirësuar për njerëzit e dashur
Ndjenja vendosmërie, kuraje, optimizmi, fuqie krijuese, besimi
Dëshirë për t’u lidhur e ndihmuar të tjerët
Dëshirë për t’u përballur me sfidat dhe për të trajtuar vështirësitë
Gjetja e një përkufizimi të ri për një “ditë të mirë”
Përqendrim më të madh te koha cilësore me familjen dhe miqtë
Angazhim i shtuar ndaj vetes, familjes, miqve dhe besimit

HAPI 2

PËRQENDRIMI I MENDIMEVE TONA

Në jetën tonë, ne do të përjetojmë ngjarje ose rrethana të ashpra
që janë përtej kontrollit tonë. Gjithsesi, mënyra se si reagojmë dhe
përshtatemi ndaj këtyre rrethanave stresuese është në kontrollin tonë.
Kushtojuni vëmendje mendimeve tuaja dhe shqyrtoni se si mund t’i
drejtoni ato në një drejtim të shëndetshëm.

HAPI 3

VEPRONI

Përcaktoni strategji përballjeje që funksionojnë për ju. Ushtrohuni
duke i përdorur këto strategji në jetën e përditshme. Shenjojini
strategjitë vijuese që po përdorni aktualisht ose do të donit t’i provonit.
MENDORE
EMOCIONALE
Shënojini në ditar mendimet,
Lexoni apo dëgjoni libra
ndjenjat, dhe përvojat tuaja
lartësues
Dëgjoni muzikë frymëzuese
Ndihmojini fëmijët me detyrat e
Bisedoni rreth ndjenjave tuaja
shkollës
Frymëmarrje e thellë, meditim,
Shkruani tregime apo poezi
të menduarit pozitivisht
Shkruani një listë përparësish
Lëreni veten të qajë
dhe vlerash
Gjeni gjëra që ju bëjnë të qeshni
Vendosni synime afatshkurtra
Kaloni kohë me kafshë
dhe afatgjata
shtëpiake
Kërkoni informacion të saktë
nga burime të besueshme
Bëni një shkëputje nga lajmet
SHOQËRORE
Kaloni kohë me familjen dhe
miqtë
Luani lojëra me të tjerët
Lidhuni me njerëz të
rëndësishëm

Ftojini të tjerët për darkë
Gjeni mënyra për t’i ndihmuar
dhe shërbyer të tjerëve
Bëni një shkëputje nga media
shoqërore
Bashkohuni me organizata të
komunitetit

SHPIRTËRORE
Përsiatni dhe meditoni
Jini të hapur për frymëzim
Përqendrohuni tek ajo që
është më e rëndësishme
për ju
Përcaktoni se çfarë është
domethënëse dhe shënoni
vendin që zë në jetën tuaj
Lutuni, këndoni
Lexoni letërsi frymëzuese
(biseda, muzikë, shkrime të
shenjta, etj.)
Këshillohuni me udhëheqës
të besuar të Kishës

FIZIKE
Pini ujë dhe hani ushqim të
shëndetshëm
Flini mjaftueshëm
Aktivitet fizik
Merrni mjekime të
domosdoshme
Ndiqni një rutinë të rregullt
Shpërblejeni veten
Përqafoni/mbani dhe tregoni
dashurinë e duhur me familjarët
dhe miqtë
Merrni kujdes të rregullt
shëndetësor

HAPI 4

DISKUTONI DHE TREGONI

Me familjen, miqtë, apo sistemin mbështetës, tregoni disa nga
përgjigjet dhe strategjitë tuaja të përballjes. Diskutoni se si mund
ta mbështetni njëri-tjetrin.
Rishikojini dhe praktikojini strategjitë tuaja të përballjes
kurdoherë që ndiheni të sfiduar apo të stresuar.

Mbani shënim çdo mendim që ju vjen në mendje:
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