DISKUSSIONSGUIDE
HUR KAN JAG TJÄNA ANDRA UNDER
EN KRIS?

HUR KAN JAG TJÄNA ANDRA
UNDER EN KRIS?
Det är viktigt att vi stöttar
och stärker varandra i
svåra situationer. Diskutera
som familj eller med ditt
stödsystem förslag på hur
ni kan hjälpa andra. Följ den
här diskussionsguiden under
samtalet och lär er om hur ni
kan hjälpa andra under svåra
omständigheter.

Tänk på följande: Hur kan du
vara till stöd för andra under
en kris?
INTRODUKTION
Börja med en bön. Be om att
Anden ska inspirera dig och
din familj eller ditt stödsystem
och vägleda er när ni tjänar
och hjälper andra.
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FÖRSLAG PÅ HUR MAN KAN
TJÄNA ANDRA UNDER EN KRIS

Läs: Turas om att läsa och diskutera var och en av de allmänna
riktlinjerna nedan för att tjäna andra under en kris:
• Att bara finnas tillgänglig för någon kan vara till hjälp. Det kan
innebära att ringa ett telefon- eller videosamtal eller skicka ett
sms så att de vet att du tänker på dem. Din närvaro kan vara
lugnande och tröstande. Erbjud dig att prata med dem eller
tillbringa så mycket tid tillsammans som behövs.
• Lyssna aktivt. Fokusera på personen och lyssna med hjärtat.
Distraheras inte av tankar på hur du ska svara på det hon eller
han säger.
• Kom ihåg att alla är olika och hanterar kriser på olika sätt. Tillåt
andra att gå igenom sina egna erfarenheter.
• Uppmuntra och låt andra ge uttryck för sina känslor, men
undvik att tvinga dem att prata om känslor eller ämnen som de
inte är spontant öppna med.

• Ställ frågor om hur andra mår och vad de upplever. Undvik att
anta att du redan vet hur de känner sig.
• Be tillsammans. Bönen inbjuder Anden och kan ge frid och
tröst.
• Var försiktig med att berätta om händelser från ditt förflutna.
Det är viktigt att fokusera på varje person och hans eller
hennes upplevelse.
• Om det är lämpligt och önskvärt så kan du krama eller ge
annan fysisk tröst.
• Hitta andra resurser som du kan dela med dig av vid behov,
t.ex. trovärdiga informationskällor, skriftställen eller tal eller
annat som ger stöd. Blanketten ”Hantera prövningar: Hjälp
till självhjälp” kan vara bra att använda. Om någon vill ha
professionell hjälp kan du ta kontakt med en biskop, kyrkans
familjeservice lokalkontor eller andra källor.
• Fortsätt att vara tillsammans med dem som går igenom
prövningar, även när du inte vet vad du ska säga eller göra.
Diskutera: Hur kan jag tillämpa de allmänna riktlinjerna på ett
bättre sätt när jag tjänar dem som går igenom en kris?
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FÖRSLAG PÅ VAD MAN
KAN SÄGA OCH GÖRA

Läs: Turas om att läsa upp en princip och de andra
tillämpningsförslagen nedan. Dessa principer och förslag
kan hjälpa dig tjäna dem som går igenom prövningar. (När ni
diskuterar dessa principer kan ni söka efter tillfällen att upptäcka
ytterligare ord eller handlingar, både sådana som hjälper och
sådana som inte hjälper.)
Diskutera: Hur kan jag lära mig och tillämpa de här principerna
på ett bättre sätt?

VISA MEDKÄNSLA
Visa andra att du bryr dig om dem. Du kan säga saker som:
• ”Vi älskar dig.”
• ”Jag beklagar sorgen.”
• ”Du är i mina tankar och böner.”
• ”Jag finns här för dig och jag kan lyssna.” (Det är okej att bara
sitta tyst tillsammans med personen. Att bara finnas där ger
dem stöd.)
LÅT ANDRA UTTRYCKA SINA KÄNSLOR
Ställ frågor för att hjälpa andra förklara sina
upplevelser, men undvik att tvinga dem att prata om
känslor eller ämnen som de inte är redo att prata
om. Du kan ställa frågor som dessa:
• ”Vad oroar du dig mest för just nu?”
• ”Vilka hanteringsstrategier använder du?”
• ”Vilka är några av de svåra utmaningar du har
ställts inför den här veckan?”
• ”Vilka styrkor ser du i dig själv och andra?”
• ”Vad känner du oro för angående framtiden?”
• ”Hur kan din tro hjälpa dig?”
• ”Finns det något i ditt förflutna som oroar dig?”
• ”Vill du berätta om ett tillfälle då du har känt
helande i ditt liv?”

VISA EMPATI OCH NORMALISERA SVAREN
Visa andra att du förstår deras unika upplevelser och hjälp dem
känna att det är normalt att inte känna sig okej just nu. Du kan
säga saker som:
• ”Jag förstår inte helt och hållet den smärta du känner, men jag
vet att det måste vara svårt för dig.”
• ”Det är okej att känna det du känner.”
• Människor kan känna sig sorgsna, arga, förvirrade, vilse,
förlamade, skyldiga, hjälplösa eller mycket annat.
• ”Det är normalt att känna det som att man inte kan kontrollera
sina tankar och känslor.”
• ”Alla reagerar olika, det är okej att känna sig stark och må bra
och det är okej att ha det svårt.”
Om andra kämpar med sömn, huvudvärk, ont i magen, aptiten,
dagliga rutiner och andliga vanor kan du hjälpa dem förstå att
det är normalt att ha det svårt. Hjälp dem vara tålmodiga och
visa barmhärtighet mot sig själva.

GE FÖRSLAG PÅ SÄTT ATT HANTERA SAKER
Om andra vill ha eller behöver förslag på hur man kan hantera
känslor och stress kan ni diskutera några av följande praktiska
förslag:
• Ta dig tid att ta hand om dig själv med näringsrik mat,
tillräckligt med vatten, hygien, motion, sömn och receptbelagda
mediciner
• Begränsa nyheter och sociala medier
• Delta i tjänande av andra när du orkar
• Lär dig mindfulness och andningsövningar
• Ta livet en dag, timme eller minut i taget
Du kan ställa frågor som de här:
• ”Vad har du för hanteringsstrategier? Vad har hjälpt dig att
hantera svårigheter tidigare?”
• ”Hur tar du hand om din fysiska och din psykiska hälsa?”
• ”Hur hjälper din tro dig? På vilket sätt förtröstar du på Herren?”

GE DEM HOPP
I intensiva krissituationer kan ofta starka uttryck för
tro och hopp kännas banala eller ohjälpsamma. Du
kan använda dig av hoppingivande uttalanden i stil
med dessa:
• ”Jag är här med och för dig.”
• ”Jag känner människor som kan hjälpa till.”
• ”Jag kommer att fortsätta hålla kontakten med dig.”
• ”Jag kommer att ge dig det utrymme du behöver
och vara tillgänglig för att hjälpa dig och vara med
dig också.”
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VEM KAN JAG
TJÄNA?

Tänk på följande: Ta lite tid enskilt och fundera på vem ni kan
tjäna under den här tiden och hur. Skriv ner tankar som kommer
och diskutera sedan i grupp.

AVSLUTNING
Avsluta genom att låta varje person ta två minuter då de
besvarar en av följande frågor:
• Vad kändes mest meningsfullt eller viktigt för dig under det här
samtalet?
• Vad lärde du dig?
• Vad hade du gemensamt med andra?
• På vilket sätt har det här samtalet ändrat din uppfattning?
• Finns det något du vill göra nu baserat på den här
diskussionen?
Avsluta med bön.

HANTERA PRÖVNINGAR:
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP
Frid lämnar jag åt er.
Min frid ger jag er. Jag
ger er inte det som
världen ger. Låt inte
era hjärtan oroas och
tappa inte modet.
Joh. 14:27

En del av att ha känslomässig motståndskraft i svåra tider är att hålla
koll på sig själv. När du identifierar saker som du kämpar med kan du
välja hanteringsstrategier som håller dig frisk.
Aktivitet: Varje person i diskussionsgruppen bör fylla i blanketten
”Hantera prövningar: Hjälp till självhjälp” för egen del.
När varje person har fyllt i blanketten kan de berätta om svaren de
hittade och de hanteringsstrategier de valde eller något annat som de
lärde sig om sig själva av blanketten.
”Hantera prövningar: Hjälp till självhjälp” kan också vara ett bra verktyg
för dem vi tjänar.

STEG 1

IDENTIFIERA OCH ACCEPTERA

Hur hanterar du svårigheter? Följande lista innehåller olika sätt som
människor vanligen hanterar svårigheter som är utom vår kontroll
på. Erkänn att det är naturligt och en del av att vara människa att vi
reagerar på olika sätt. Du kanske har det svårt och det är okej. Du
kanske också hanterar situationen med motståndskraft genom att
använda styrkor och resurser. Kryssa för allt som kan tillämpas på dig.

ANDLIGT
Känna sig övergiven av Gud
Känna sig värdelös
Tycka att det är svårt att ta
del i religiösa aktiviteter som
meditation, bön, närvaro i
kyrkan och liknande
Minskad önskan att leva ett
bra liv
Saknar hopp

PSYKISKT
Försämrat omdöme
Dåligt minne
Lättdistraherad
Förvrängd uppfattning av tid,
verklighet
Mardrömmar
Flashbacks

KÄNSLOMÄSSIGT
Förnekelse
Depression, sorg
Ångest, rädsla
Ilska, upprördhet
Skuldkänslor
SOCIALT
Ensamhet, tillbakadragenhet
Klängighet
Spänningar i äktenskap eller
relation
Konflikt mellan förälder och barn
Beskyddarinstinkt
FYSISKT
Utmattning
Huvudvärk
Sömnstörningar
Aptitrubbningar
Muskelspänningar
Ytlig andning

GENSVAR MED MOTSTÅNDSKRAFT
Ökad tillit till Gud
Vakenhet/ökad förmåga att reagera
Ökat fokus på nuet och framtiden
Förstärkt uppskattning av nära och kära
Känslor av beslutsamhet, mod, optimism, kreativitet, tro
Önskan att ha kontakt med och hjälpa andra
Önskan att bemöta prövningar och hantera svårigheter
Hitta en ny definition av en ”bra dag”
Ökat fokus på kvalitetstid med familj och vänner
Ökat engagemang i sig själv, familj, vänner och sin tro

STEG 2

FOKUSERA VÅRA TANKAR

I våra liv kommer vi att uppleva svåra händelser eller
omständigheter som är bortom vår kontroll. Men vi har kontroll
över hur vi hanterar och anpassar oss efter dessa stressfyllda
omständigheter. Var uppmärksam på dina tankar och fundera
på hur du kan leda tankarna i en sund riktning.

STEG 3

HANDLA

Identifiera hanteringsstrategier som fungerar för dig. Öva dig på
att använda dessa strategier i vardagen. Kryssa för de strategier
nedan som du använder i dag eller skulle vilja prova.
PSYKISKT
Läs eller lyssna på
uppbyggande böcker
Hjälp barn med skolarbete
Skriv berättelser eller dikter
Skriv en lista över prioriteringar
och värderingar
Sätt korta och långsiktiga mål
Sök korrekt information i
trovärdiga källor
Ta en paus från nyheterna
SOCIALT
Umgås med familj och vänner
Lek lekar med andra
Ha kontakt med viktiga
personer
Bjud hem andra på middag

KÄNSLOMÄSSIGT
Skriv ner dina tankar, känslor
och upplevelser
Lyssna på inspirerande musik
Prata om dina känslor
Djupandning, meditation,
positivt tänkande
Tillåt dig att gråta
Hitta saker som får dig att
skratta
Tillbringa tid med husdjur
Hitta sätt att hjälpa och tjäna
andra
Ta en paus från sociala medier
Delta i samhällets
organisationer

ANDLIGT
Begrunda och meditera
Var öppen för inspiration
Fokusera på det som är
viktigast för dig
Ta reda på vad som är
meningsfullt och lägg märke
till vilken plats det har i ditt
liv
Be, sjung
Läs inspirerande litteratur
(tal, musik, skrifter och
liknande)
Rådgör med ledare i kyrkan
som du litar på

FYSISKT
Drick vatten och ät hälsosam
mat
Få tillräckligt med sömn
Fysisk aktivitet
Ta nödvändig medicin
Ha en regelbunden rutin
Belöna dig själv
Krama/håll om och visa lämplig
ömhet för familj och vänner
Få regelbunden medicinsk
vård

STEG 4

DISKUTERA OCH DELA

Berätta om några av dina svar och hanteringsstrategier för din
familj, dina vänner eller ditt stödsystem. Prata om hur ni kan
stödja varandra.
Gå igenom och öva dig på dina hanteringsstrategier när du
känner dig prövad eller stressad.

Skriv ner de tankar du får:
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