c) În drum spre casă te opreşti la biserică
şi spui o rugăciune pentru el.

Ce fel de prietenie sălăşluieşte în inima ta?
Prietenia este una dintre virtuţile care ne deschid calea spre veşnicie. A primi şi a oferi
prietenia cuiva înseamnă mai mult decât să spunem „suntem prieteni”. Pentru a afla cât
de aproape sau cât de departe te afli de prietenia cea bună, trebuie doar să răspunzi cât
mai sincer la întrebările de mai jos. Încercuieşte o singură variantă de răspuns.
u Cel mai bine te simţi alături de
prietenii tăi atunci când:
a) Vă distraţi împreună, vă jucaţi, râdeţi,
faceţi glume;
b) Discutaţi împreună despre lucruri
care vă interesează şi care vă apropie;
c) Lucraţi împreună pentru a realiza
ceva, pentru a rezolva o problemă sau
pentru a ajuta pe cineva.

w Tocmai ai terminat temele, ai
ajutat-o pe mama la treburi şi ai ieşit
afară la joacă. Acolo îl observi pe
unul dintre prietenii tăi stând supărat
deoparte. Ce alegi să faci?
a) Să te opreşti lângă prietenul tău
pentru a-l încuraja să intre în joc;
b) Să alergi în continuare spre grupul de
prieteni care se joacă; nu vrei să pierzi
ocazia de a intra în joc încă de la început;
c) Să te opreşti lângă prietenul care stă
singur pentru a afla ce îl face să stea
singur şi a discuta despre problema lui.
16

y Ai stabilit o întâlnire cu un prieten
pentru a începe un proiect comun.
Atunci când îi spui cum crezi tu că ar
trebui să se desfăşoare proiectul, afli
că el nu este de acord cu tine şi alege
să lucreze singur.
a) Te simţi jignit şi nu îl mai consideri
prieten;
b) Îl laşi să plece gândindu-te ce vei face
ca să puteţi colabora în viitor;
c) Te străduieşti să-l convingi să facă
aşa cum crezi tu.
z Eşti la şcoală şi tocmai ai aflat că
prietenul tău lipseşte pentru că este
bolnav.
a) Te întristezi pentru el şi îţi propui să îl
vizitezi;
b) Aştepţi să se facă bine pentru a ieşi
din nou împreună la joacă;

{ Tu şi prietenul tău aţi participat la
un concurs şi el a câştigat.
a) Eşti nemulţumit de rezultat şi îţi
propui să câştigi tu data viitoare;
b) Îl feliciţi pe prietenul tău şi te bucuri
cu adevărat, ca şi cum ai fi câştigat tu;
c) Îl feliciţi pe prietenul tău gândindu-te
ce bine ar fi fost dacă erai tu în locul lui.

} Îţi dai seama că unii dintre
prietenii tăi te îndreaptă către
lucruri care nu sunt bune.
a) Le spui cu ce greşesc şi te
îndepărtezi de ei cu gândul că te vei
apropia dacă se vor îndrepta;
b) Rămâi împreună cu ei gândindu-te
că faptele lor rele nu au cum să te
influenţeze;
c) Îţi doreşti oricum să le fii prieten aşa
încât rămâi cu ei şi încerci să fii atent la
ce faci tu.

| Un prieten îţi arată că ai greşit
făcând sau spunând anumite lucruri.
a) Te superi şi nu îl mai consideri prieten;

Rezulta

te

v După orele de şcoală, unul dintre
prietenii tăi te roagă să îl ajuţi să facă
temele.
a) Îl amâni pentru altă zi fiindcă nu vrei
să pierzi filmul tău preferat;
b) Eşti bucuros să-l ajuţi imediat după ce
părinţii tăi vor fi de acord;
c) Te oferi să-i faci tu tema şi să i-o aduci
la şcoală.

x Într-o discuţie cu prietenii tăi
aceştia încep să vorbească despre
faptele nepotrivite pe care le-a
săvârşit un coleg care nu este
prezent.
a) Întrerupi discuţia spunându-le că nu
este de folos să se vorbească despre
cineva care nu este de faţă;
b) Participi la discuţie fiindcă aveţi cu
toţii de învăţat din asta;
c) Nu participi la discuţie şi îţi găseşti
altceva de făcut între timp.

b) Încerci să-i explici de ce ai făcut şi
spus acele lucruri;
c) Îi mulţumeşti pentru sfat şi îţi propui
să te schimbi.

Calculează-ţi
rezultatul
adunând punctele
corespunzătoare
răspunsurilor
tale.

întrebare
răspuns

a
b
c
total

1
1
2
3

2
1
3
2

3
2
1
3

4
3
1
2

5
1
3
2

6
2
1
3

7
1
3
2

8
1
2
3

9
3
1
2

9-14: Prietenia este importantă pentru tine, dar încă nu ai descoperit
prietenia cea bună. Sunt lucruri pe care încă trebuie să le afli despre cum te
poate ajuta prietenia să fii mai aproape de Dumnezeu. Poţi începe prin a
discuta cu părinţii, fraţii mai mari, doamna învăţătoare sau preotul duhovnic
despre întrebările la care ai obţinut punctaj mic.
15-20: Te găseşti pe calea spre prietenia cea bună. Încă mai ai de aflat
câteva lucruri despre cum să-ţi construieşti relaţiile de prietenie astfel încât
ele să te ajute în drumul tău spre desăvârşire. Fiind puţin mai atent la felul în
care te comporţi cu ceilalţi, vei reuşi să descoperi adevărata putere a
prieteniei.
21-27: Felicitări! Ai descoperit felul în care trebuie valorificate spre bine
relaţiile cu cei din jur. Prietenia, aşa cum o înţelegi tu, te va îndruma pe calea
către Rai. Este important să cultivi în continuare prietenia în acest mod spre
folosul tău şi al celor din jur.
Test de Psihopedagog Doina Maria Schipor, Suceava
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