Od sebe do bližnjega
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1. Test osebnosti
Navodila: V vsaki vrsti izberite eno od 4 vodoravnih besed, ki vas najbolj označujejo in
pred njo zapišite znak X. Izpolnite vseh 40 vrstic in nikar nobene ne preskočite. V
primeru, da ne boste povsem prepričani, katera beseda vas najbolje opisuje,
povprašajte o tem zakonca ali prijatelja, pomislite pa tudi, kakšen bi bil vaš odgovor,
ko ste bili še otrok. (Podrobne razlage pojmov so na straneh 203-212).

Moči
1

___ Pustolovski

__ Prilagodljiv

__ Živahen

___ Analitičen

2

___ Vztrajen

__ Igriv

__ Prepričljiv

___ Miroljuben

3

___ Ubogljiv

__ Požrtvovalen

__ Priljuden

___ Trdovraten

4

___ Uvideven

__ Se nadzoruje

__ Tekmovalen

___ Prepričevalen

5

___ Osvežujoč

__ Spoštljiv

__ Zadržan

___ Iznajdljiv

6

___ Zadovoljen

__ Dojemljiv

__ Samozaupljiv

___ Duhovit

7

___ Načrtovalec

__ Potrpežljiv

__ Pozitiven

___ Zagovornik

8

___ Zanesljiv

__ Spontan

__ Načrten

___ Sramežljiv

9

___ Urejen

__ Uslužen

__ Pošten

___ Optimističen

10 ___ Prijazen

__ Predan

__ Zabaven

___ Silovit

11 ___ Tvega

__ Veder

__ Diplomatski

___ Pedanten

12 ___ Vesel

__ Dosleden

__ Kulturen

___ Zaupljiv

13 ___ Idealističen

__ Neodvisen

__ Nenapadalen

___ Navdihujoč

14 ___ Odkrit

__ Odločen

__ Ciničen

___ Globok

15 ___ Posredovalec

__ Muzikalen

__ Povzročitelj

___ Družaben

16 ___ Premišljen

__ Žilav

__ Pripovedovalec

___ Strpen

17 ___ Poslušalec

__ Zvest

__ Voditelj

___ Navdušen

18 ___ Se zadovolji

__ Šef

__ Dela diagrame

___ Prisrčen

19 ___ Perfekcionist

__ Prijeten

__ Produktiven

___ Priljubljen

20 ___ Zanosen

__ Drzen

__ Spodoben

___ Uravnovešen
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21 __ Brezizrazen

__ Plah

___ Nesramen

___ Oblasten

22 __ Nediscipliniran

__ Nenaklonjen

___ Malodušen

___ Ne oprošča

23 __ Zadržan

__ Zamerljiv

___ Uporen

___ Dolgočasen

24 __ Siten

__ Bojazljiv

___ Pozabljiv

___ Prostodušen

25 __ Nepotrpežljiv

__ Negotov

___ Neodločen

___ Prekinja

26 __ Nepriljubljen

___ Nevpleten

___ Nepredvidljiv

___ Brezčuten

27 __ Trmoglav

___Slučajen

___ Zahteven

___ Omahljiv

28 __ Običajen

__ Pesimističen
__ Brezciljen
__ Negativno

___ Ponosen

__ Prepirljiv

__ Popustljiv
__ Odtujen

___ Živčen

___ Malomaren

___ Zasvojen z delom

___ Lasti si zasluge

__ Neolikan
__ Zmeden
__ Introvertiran
__ Muhast

__ Sramežljiv

__ Zgovoren

___ Ukazovalen

___ Potrt

___ Nestrpen do drugih

___ Brezbrižen

___ Mrmra

___ Manipulatorski

__ Bahav
__ Len

___ Skeptičen

29 ___ Jezljiv
30

__ Naiven

31

__ Zaskrbljen

32

__ Preobčutljiv
__ Dvomeč

33

naravnan
__ Samoten

34

__ Nedosleden

35

__ Zanemarjen

36

__ Počasen

__ Trmast

37

__ Samotar

__ Gospodovalen

38

__ Okleva

__ Sumničav
__ Nemiren
__ Kritičen

39
40

__ Maščevalen
__ Spravljivec

___ Nagle jeze

__ Glasen
__ Raztresen

___ Nevoljen

___ Zaletav

___ Premeten

___ Spremenljiv
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Osebnostna točkovna tabela
Zdaj pa vse svoje X prenesi k ustreznim besedam v točkovni tabeli in seštej skupno
število točk. Če si denimo na prerezu svoje osebnosti označil/a Živahen, tudi na
točkovni tabeli označite isto besedo. (Opomba: Vrstni red besed v prerezu in na tabeli
se razlikujeta.)

Moči
Priljubljeni

Močni

Popolni

Mirni

sangvinik

kolerik

melanholik

flegmatik

1

__ Živahen

___ Pustolovski

__ Analitičen

___ Prilagodljiv

2

__ Igriv

___ Prepričljiv

__ Vztrajen

___ Miroljuben

3

__ Priljuden

___ Trdovraten

__ Požrtvovalen

___ Ubogljiv

4

__ Prepričevalen

___ Tekmovalen

__ Uvideven

___ Se nadzoruje

5

__ Osvežujoč

___ Iznajdljiv

__ Spoštljiv

___ Zadržan

6

__ Duhovit

___ Samozaupljiv

__ Dojemljiv

___ Zadovoljen

7

__ Zagovornik

___ Pozitiven

__ Načrtovalec

___ Potrpežljiv

8

__ Spontan

___ Zanesljiv

__ Načrten

___ Sramežljiv

9

__ Optimističen

___ Pošten

__ Urejen

___ Uslužen

10

__ Zabaven

___ Silovit

__ Predan

___ Prijazen

11

__ Veder

___ Tvega

__ Pedanten

___ Diplomatski

12

__ Vesel

___ Zaupljiv

__ Kulturen

___ Dosleden

13

__ Navdihujoč

___ Neodvisen

__ Idealističen

___ Nenapadalen

14

__ Odkrit

___ Odločen

__ Globok

___ Ciničen

15

__ Družaben

___ Povzročitelj

__ Muzikalen

___ Posredovalec

16

__ Pripovedovalec

___ Žilav

__ Premišljen

___ Strpen

17

__ Navdušen

___ Voditelj

__ Zvest

___ Poslušalec

18

__ Prisrčen

___ Sef

__ Dela diagrame

___ Se zadovolji

19

__ Priljubljen

___ Produktiven

__ Perfekcionist

___ Prijeten

20

__ Zanosen

___ Drzen

__ Spodoben

___ Uravnovešen

Se š tev ek mo č i
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Šibkosti
Priljubljeni
sangvinik

Močni
kolerik

Popolni
melanholik

Mirni
flegmatik

21

__ Nesramen

___ Oblasten

__ Plah

___ Brezizrazen

22

__ Nediscipliniran

___ Nenaklonjen

__ Ne oprošča

___ Malodušen

23

__ Dolgočasen

___ Uporen

__ Zamerljiv

___ Zadržan

24

__ Pozabljiv

___ Prostodušen

__ Siten

___ Bojazljiv

25

__ Prekinja

___ Nepotrpežljiv

__ Negotov

___ Neodločen

26

__ Nepredvidljiv

___ Brezčuten

__ Nepriljubljen

___ Nevpleten

27

__ Slučajen

___ Trmoglav

__ Zahteven

___ Omahljiv

28

__ Popustljiv

___ Ponosen

__ Pesimističen

___ Običajen

29

__ Jezljiv

___ Prepirljiv

__ Odtujen

___ Brezciljen

30

__ Naiven

___ Živčen

__ Negativno

___ Malomaren

naravnan
__ Samoten

___ Zaskrbljen

31

__ Lasti si zasluge

32

__ Zgovoren

___ Zasvojen z
delom /
___ Neolikan

__ Preobčutljiv

___ Sramežljiv

33

__ Zmeden

___ Ukazovalen

__ Potrt

___ Dvomeč

34

__ Nedosleden

___ Nesti pen do

__ Introvertiran

35

__ Zanemarjen

drugih
___ Manlpulatorski

__ Muhast

___ Mrmra

36

__ Bahav

___ Trmast

__ Skeptičen

___ Počasen

37

__ Glasen

___ Gospodovalen

__ Samotar

___ Len

38

__ Raztresen

___ Nagle jeze

__ Sumničav

___ Okleva

39

__ Nemiren

___ Zaletav

__ Maščevalen

___ Nevoljen

40

__ Spremenljiv

___ Premeten

__ Kritičen

___ Spravljivec

__Brezbrižen

Se š tev ek š ib k o s ti
Se š tev ek s k u p a j

___

Tega vprašalnika ni težko izpolniti. Ko ste svoje odgovore prenesli v
točkovno tabelo in sešteli vse odgovore iz vsake kolone posebej, seštejte še
svoje moči in šibkosti skupaj iz obeh tabel. Tako boste spoznali svoj
prevladujoči osebnostni tip, pa tudi kombinacijo teh tipov. Denimo, če ste
dobili naslednji rezultat: 15 točk za “močnega kolerika” v tabeli moči in
šibkosti, potem tu ni dileme. Ste “močni kolerik”. Če pa je denimo vaš
rezultat 8 točk za “priljubljenega sangvinika”, 6 za “popolnega melanholika”
in 2 točki v ostalih dveh tipih osebnosti, potem ste “priljubljeni sangvinik” z
izrazitimi značilnostmi “popolnega melanholika”. Vedeli pa boste tudi,
kateri je vaš najmanj prevladujoč osebnostni tip.
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Melanholik
Doživljanje globoko, a odzivanje počasno. Ta temperament naj bi prevladoval
pri Slovanih, zlasti Rusih. Je tiha voda, ki globoko dere. Je zapleten in za druge
težko razumljiv. Je 'obrnjen vase' (introvertiran) in šale skoraj ne pozna. Po
naravi je pesimist. Deluje tiho, brez razkazovanja čustev, čeprav je zelo
čustven. Ne pozablja ne dobrote ne krivice. Je nedružaben in zagrenjen. Sam
je zelo vreden zaupanja in zna molčati. Vedno je v njem nek notranji boj,
zanima ga vedno le (R)resnica.
Telesno je melanholik bolj nežne konstitucije in bolj suh. Obnaša se resnobno
in umirjeno. Od vseh temperamentov ima najboljši posluh za težave in stiske
soljudi. Kot predstojnik zna prisluhniti težavam podrejenih. Živi bogato
notranje življenje. Je religiozen in najde uteho le v Bogu.
Delo opravi lepo in čim bolj popolno. Svoje napake najbolj občuti sam. Veliko
talentov zakoplje. Je boječ in neodločen. Težko se izraža in popravlja svoje
misli. Njegova največja napaka je sebičnost, ki jo dobro skriva za lepo
zunanjostjo.
Duhovno življenje: Pogosto ne odkrije, da se preveč vrti okrog samega sebe.
Ker si bo težko pomagal sam iz svoje nemoči in prikrite sebičnosti, mu bo zelo
koristen duhovni voditelj, primerna knjiga o duhovnem življenju, iskren
prijatelj. Dobra rešitev zanj je delo, zunanja zaposlenost in vključitev v
primerno družbo.
Svetniki: Janez od Križa, prerok Jeremija.
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Osebnost popolnega melanholika
introvertiran - mislec - pesimist
MOČI
ČUSTVA POPOLNEGA MELANHOLIKA
 Temeljit in premišljen,
 analitičen,
 resen in odločen,
 nagiba se h genijalnosti,
 nadarjen in ustvarjalen,
 umetnik in glasbenik,
 filozof in poet,
 ceni lepoto,
 občutek za druge,
 samopožrtvovalen,
 natančen,
 idealističen.

POPOLNI MELANHOLIK NA DELU
 Drži se dnevnega razporeda,
 perfekcionist, visoka merila,
skrbi za malenkosti,
 vztrajen in natančen,
 urejen in načrten,
 ličen in čist,
 varčen,
 vidi težave,
 najde ustvarjalne rešitve,
 mora dokončati, kar je začel,
 rad ima razpredelnice, grafe,
številke, sezname.

POPOLNI MELANHOLIK KOT RODITELJ
 Postavi visoka merila,
 želi, da je vse pravilno
izvedeno,
 skrbi za urejen dom,
 pospravlja za otroki, se
žrtvuje za druge,
 vzpodbuja učenje in talente.

POPOLNI MELANHOLIK KOT
PRIJATELJ
 Previdno izbira prijatelje,
 zadovoljen je, če ostaja v
ozadju,
 nerad pritegne pozornost
nase,
 zvest in predan,
 prisluhne tožbam,
 zna reševati tuje težave,
 globoko skrbi za druge,
 sočutje ga spravi v jok,
 išče idealnega partnerja.
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PROBLEMI

SPODBUDE ZA REŠITVE
So hitro potrti. Zavedajte se, da nihče ne mara
depresivnežev.
Ne iščite težav.
Ne bodite prehitro prizadeti.
Iščite pozitivno (poudarjajte pozitivno,
odstranite negativno).
Slabo misli o sebi. Raziščite vir svoje negotovosti
Poiščite dokaz za "lažno ponižnost"
Zavedajte se da imate (m) največje
možnosti za uspeh.
Se obotavljajo. Pred začetkom poskrbite za tisto, kar
morate do časa storiti.
Ne porabite toliko časa za načrtovanje.
Drugim postavljajo neuresničljive Znižajte svoja merila.
naloge.
Ker v življenju vse ne more biti nikdar
popolno, se sprostite.
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Kolerik
Doživljanje je globoko in reakcija hitra. Značilna zanj je velika pisava in ostre
poteze. Telesno je čvrst in širokoplečen. Je dinamičen, odločen in sposoben
organizator. Njegova najljubša vrednota je avtoriteta, pravica, zakon. Daje
prednost razumu pred čustvi. Zaznamujejo ga tudi srditost, borbenost in
nepopustljivost. Ponavadi je takega človeka težko prenašati.
Izrazito dobra lastnost je ta, da je samostojen in ima močno voljo, zato
navadno doseže cilj, ki si ga je zadal. Je resen, delaven in dosleden; ne
izgublja se v odvečnih premišljevanjih.
Pomanjkljivosti: je obrnjen navzven (ekstravertiran), zato njegove napake
bolj čutijo drugi, medtem ko se jih sam velikokrat ne zaveda in jih ne čuti.
Njegova največja 'napaka' je, da hoče biti vedno in povsod prvi. Pokorščina in
ponižnost sta zanj nesprejemljivi; da bi dosegel svoje cilje, zna biti tudi
brezobziren in celo krut. Prav tako je včasih nerazsoden: rine z glavo skozi zid.
Pravilna osebna usmerjenost naredi iz njega moža duha in akcije.
Duhovno življenje: Premisliti velja: 1Kor 4,7. Če kolerik obrne svojo močno
voljo in težnjo po uveljavljanju v pravo smer, lahko napravi veliko za božje
kraljestvo. Spreobrnjeni kolerik zna prenesti tudi največja ponižanja in krivice.
Svetniki: apostol Pavel, Ignacij Lojolski, Janez Krstnik.
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Osebnost močnega kolerika
ekstravertiran · delaven · optimist
MOČI
ČUSTVA MOČNEGA KOLERIKA
 Rojeni voditelj,
 dinamičen in aktiven,
 nenehna potreba po
spremembi,
 mora popravljati napake,
 močna volja in odločnost ,
 brezčuten,
 težko izgubi pogum,
 neodvisen in samozadosten,
 vreden zaupanja,
 lahko vodi karkoli.

MOČNI KOLERIK KOT RODITELJ
 Uveljavlja trdno vodstvo,
 postavlja cilje,
 motivira družino k akciji,
 pozna pravilen odgovor,
 organizira domača opravila,
 uredi gospodinjstvo.

MOČNI KOLERIK NA DELU
 Naravnan k ciljem,
 vidi celotno sliko,
 dober organizator,
 išče praktične rešitve ,
 hitro gre v akcijo,
 delo preda drugim,
 vztraja na produkciji ,
 uresniči cilj,
 vzpodbuja dejavnost,
 nasprotovanje ga vzpodbuja.

MOČNI KOLERIK KOT PRIJATELJ
 Le malo potrebuje prijatelje,
 prizadeva si za dobro
skupinsko dejavnost ,
 vodi in organizira,
 najpogosteje ima prav,
 odlično se odreže v nujnih
primerih.
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PROBLEMI

SPODBUDE ZA REŠITVE
Morajo stalno delati. Naučite se sprostiti.
Prenehajte pritiskati na druge.
Načrtujete prosti čas.
Morajo imeti nadzor. Odzovite se na druge voditelje.
Ne zaničujte "norčkov".
Prenehajte manipulirati.
Ne znajo ravnati z ljudmi. Bodite potrpežljivi.
Ne svetujte, če vas ne prosijo.
Umirite svoj pristop.
Nehajte se prepirati in povzročati
težave.
Imajo prav, a niso priljubljeni. Pustite, da ima prav kdo drug.
Naučite se opravičiti.
Priznajte, da imate nekaj napak.
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Flegmatik
Doživljanje je plitvo in dolgotrajno. Flegmatiki so ljudje povprečja. Ta
temperament prevladuje pri severnjakih. Skopi so v besedah. So vsakdanji
materialisti. V družbi zabavajo že s svojo prisotnostjo. Hitro dojemajo
situacije in kažejo zanimivo flegmatično duhovitost. Visokih ciljev in misli
nimajo.
Izrazito dobre lastnosti: duševni mir; flegmatik se ne vznemirja ne zaradi
slabega ne zaradi dobrega. Je potrpežljiv, strpen do drugih, v družbi prijeten
in naraven.
Pri delu se ne pretegne, je pa še kar vztrajen. Naredi, kar misli, da je prav, več
pa ne. Ima tudi slabe lastnosti: Je precej neobčutljiv za težave drugih in
zadovoljen s povprečnostjo. Težko se navduši za velike stvari. Obožuje
udobje, pretirano je nagnjen k jedači in pijači. Zna biti precej nemaren in len.
Zaradi svoje prostodušne govorice neredko in tudi nehote žali druge. V
herojstvu ne vidi smisla. Nima čuta za darovanje in žrtev.
Duhovno življenje:
Potrebno je večje zanimanje za potrebe soljudi. Izbrati si cilje in si prizadevati
za uresničenje idealov.
Svetniki: Tomaž Akvinski.
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Osebnost mirnega flegmatika
introvertiran - opazovalec - pesimist
MOČI
ČUSTVA MIRNEGA FLEGMATIKA
 Zadržana osebnost,
 umirjen in sproščen,
 miren, brezčuten in zbran,
 potrpežljiv in uravnotežen,
 dosledno življenje,
 tih, a duhovit,
 sočuten in prijazen,
 skriva čustva,
 srečno sprijaznjen z
življenjem,
 človek za vse namene.

MIRNI FLEGMATIK KOT RODITELJ
 Dober roditelj,
 za otroke si vzame čas,
 se mu ne mudi,
 sprijazni se z nevšečnostmi,
 ne razburi se zlahka.

MIRNI FLEGMATIK NA DELU
 Sposoben in zanesljiv,
 miren in naklonjen,
 zna upravljati,
 posreduje v problemih,
 izogne se konfliktom,
 dober pod pritiskom,
 najde lažjo pot.

MIRNI FLEGMATIK KOT PRIJATELJ
 Z njim se ni težko razumeti,
 prijazen in prijeten,
 nenapadalen,
 dober poslušalec,
 ciničen humor,
 rad opazuje ljudi,
 ima veliko prijateljev,
 izraža sočutje in skrb.
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PROBLEMI
Nikogar ne navdušijo.
Upirajo se spremembi.
Je videti len.

Imajo mirno železno voljo.
Je videti neodločen.

SPODBUDE ZA REŠITVE
Skušajte se navdušiti.
Preizkusite nekaj novega.
Naučite se prevzeti odgovornost za
svoje življenje.
Kar lahko storite danes, ne prelagajte
na jutri.
Motivirajte se.
Naučite se kazati svoja čustva.
Vadite sprejemanje odločitev.
Naučite se reči ne.
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Sangvinik
Doživljanje je plitvo in hitro mine. Ta temperament prevladuje pri
vročekrvnih južnjakih. Je kot 'slama na ognju'. Reagira naglo, a pretirano.
Značilna zanj je vedrost, živahnost in nestalnost. Za določeno stvar se hitro
navduši, a tudi hitro odneha.
Za vodstvo ni najboljši, je pa odličen igralec. Hinavščine ne pozna. Svoje srce
nosi na dlani. Iskreno obljubi, a tudi iskreno pozabi. Je estet, umetnik, ljubitelj
glasbe… Vse vidi, vse sliši, o vsem govori.
Dobre lastnosti: je optimist, gostoljuben, z lahkoto vzpostavlja stike, je dober
prijatelj in zna izvabiti smeh iz žalostnega obraza. Z veselo naravo dobro
vpliva na razpoloženje v skupnosti.
Napake: Je nestanoviten in zaradi površnosti velikokrat pristranski. Težave
življenja rešuje s šalami tudi takrat, ko to ni več primerno. Ne poglobi se
dovolj v drugačne ljudi. Je mehkužen; resnico iz bojazni potvarja. Na Boga
misli le v stiski - Bog je zanj zlata rezerva. Napak se iskreno kesa, a se hitro
vanje spet vrača.
Duhovno življenje: Ne sme se prepustiti zunanjemu delovanju. Nujno sta mu
potrebna zbranost, premišljevanje, molitev. Molk bo zanj postal zlato. V
korist mu bo premišljevanje o božji pravičnosti.
Svetniki: apostol Peter, Frančišek Asiški.
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Osebnost priljubljenega sangvinika
ekstravertiran · pripovedovalec · optimist
MOČI
ČUSTVA PRILJUBLJENEGA
SANGVINIKA
 Privlačna osebnost,
 zgovoren pripovedovalec,
 duša zabave,
 dober smisel za humor,
 spomin za barve,
 dotika se sogovornika,
 čustven in odkrit,
 navdušen in izrazit,
 živahen in vedno glasen,
 radoveden,
 dober na odru,
 naiven in nedolžen,
 živi v sedanjosti,
 menjava položaje,
 v srcu iskren, vedno ostane
otrok.

PRILJUBLJENI SANGVINIK NA DELU
 Prostovoljno se javi za
nalogo,
 izmisli si nove dejavnosti,
 je izbranega videza,
 ustvarjalen in domiseln,
 ima energijo in navdušenje,
 začne na blesteč način,
 navdihne druge, da se mu
pridružijo,
 druge navduši za delo.

PRILJUBUENI SANGVINIK KOT
PRIJATELJ
 Hitro se spoprijatelji,
 rad ima ljudi,
 komplimenti ga vzpodbujajo,
 videti je navdušen.

PRILJUBLJENI SANGVINIK KOT
RODITELJ
 Drugi mu zavidajo,
 naredi zabaven dom ,
 ni zamerljiv,
 otrokovi prijatelji ga imajo
radi,
 hitro se opraviči,
 katastrofo spreobrne v
humor,
 prepreči dolgočasne
trenutke,
 je direktor cirkusa,
 rad ima spontane dejavnosti.
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PROBLEMI
Preveč govorijo.

So samoljubni.
Imajo zanemarjen spomin.
So muhasti in pozabljivi prijatelji.

Posegajo v besedo in odgovarjajo
namesto drugih.
Je neurejen in nezrel.

SPODBUDE ZA REŠITVE
Govorite pol manj kot doslej.
Iščite znake dolgočasja.
Zgostite komentarje.
Nehajte pretiravati.
Bodite občutljivi za tuje interese.
Naučite se poslušati.
Bodite pozorni na imena.
Vse si zapišite.
Spoznajte pomen prijateljstva.
Postavite tuje potrebe na prvo
mesto.
Ne mislite, da morate prav vi
prekiniti tišino.
Uredite svoje življenje, odrastite.
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2. Srečanje s svojo osebnostjo
Ko si izpolnil vprašalnik, preberi, kaj piše o temperamentu, ki te najbolj
določa.
1.

2.

3.

KDO SI?! Pogovorite se o rezultatih. Vpišite moči v tabelo na
naslednji strani in se postavite v sorodne pare. Pogovorita se, kaj
vaju najbolj določa in skušajta svoj temperament predstaviti
ostalim v skupini.
S ČIM SE SREČUJEŠ?! V tabelo (problemi in spodbude za rešitve)
vnesi probleme, ki te najbolj določajo in rešitve, ki se ti zdijo najbolj
koristne. Poleg tistih, ki jih najdeš v besedilu, se spomni še tistih, s
katerimi se sam srečuješ, pa mogoče niso zapisani. V paru se o tem
pogovorite in predstavite skupini.
KAKO NAPREJ V PRIJATELJSTVU?! Dopolni tabelo o močeh na
naslednji strani z načrti, kako boš svoj temperament čimbolje
uresničil. Še posebej se ustavi pri prijateljstvu. V naključnem paru
se pogovorita o svojih močeh in šibkostih v prijateljstvu in naredita
načrt za rast v prijateljstvu. To predstavita drugim.
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MOČI

KAJ ŽELIŠ V SVOJEM
ŽIVLJENJU URESNIČITI?

ČUSTVA

KOT RODITELJ

NA DELU

KOT PRIJATELJ
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KAKO BOŠ TO
URESNIČIL?

PROBLEMI

SPODBUDE ZA REŠITVE

21

3. Poklicani k ljubezni
Spoznavali smo, kako nas zaznamujejo različne lastnosti temperamentov. Vsi
imamo svoje šibkosti in moči. V prijateljstvih naj bi si prizadevali za
premagovanje šibkosti ter se podpirali v dobrih stvareh. A odnosi niso vedno
preprosti. Prilika o usmiljenem Samarijanu nam lahko služi kot prispodoba
naših odnosov.
Včasih smo do drugih agresivni in smo podobni razbojniku. Drugega lahko
pretepemo z besedami, pogledi, različnimi držami. Drugič smo do bližnjega, ki
nam je v tistem trenutku naporen, brezbrižni in se izogibamo vsakemu
soočenju. Ne menimo se za njegove rane, bolečine, nemoč itd. Mimo njega
gremo kot duhovnik in levit. Imamo pa tudi svetle trenutke, ko nam uspe biti
do drugega pozorni kot Samarijan in gostilničar.
1. Pomisli, kdaj se ti v prijateljstvih dogaja kaj podobnega in vpiši v
kroge, ki predstavljajo različne osebe in naše drže, situacije in dejanja
drugih ali pa to kar ti počneš drugim.
2. Predstavljaj si odnos med fantom in dekletom, še posebej imej pred
očmi vprašanje spolnosti, in skušaj opisati različne vloge v takšnem
odnosu.
a. Kdaj misliš, da je lahko nek odnos, o katerem sanjaš, tako
boleč, kot da bi te pretepel razbojnik?
b. Kdaj se tudi v najintimnejšem odnosu počutiš, kot pretepeni,
za katerega se tudi najbližji (duhovnik in levi) ne zmeni.
c. Kaj pomeni v ljubezni med fantom in dekletom biti kakor
Samarijan in kako priti do takšnega odnosa?
Pogovori se v paru, potem v skupini.
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Usmiljeni Samarijan (Lk 10,25-37)
Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj,
kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano
v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz
vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega
kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«
Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus
je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med
razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa
se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po
drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel
po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na
potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in
vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v
gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal
gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede
povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med
razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je
rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«
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4. Jezus usmiljeni Samarijan
V priliki o usmiljenem Samarijanu lahko vidimo tudi zgodbo o našem
odrešenju, ki jo svojim učencem pripoveduje Jezus. Ranjeni človek, ki leži
zunaj mestnih vrat tako postane pred našimi očmi vsak izmed nas, ko nas rani
greh. Duhovnik in levit predstavljata izročilo in postavo, ki ju je Jezus v svojem
času doživljal kot popolnoma oddaljeni od potreb takratnih vernikov. Farizeji
in pismouki so se bolj ukvarjali s svojo pomembnostjo kot s tem, kako bodo
pomagali ubogim ljudem. Samarijan je podoba Jezusa, ki želi poskrbeti za
vsakega izmed nas, ozdraviti naše rane in za nas poskrbeti v dobrem gostišču,
ki je podoba Cerkve. Kakor je Samarijan v naprej plačal vse stroške v gostišču,
tako je Jezus dal svoje življenje, in nam s svojo žrtvijo prinesel možnost
odrešenja. Po Cerkvi želi tudi danes poskrbeti za nas in nam prinesti polno
življenje že tu na zemlji, v večnosti pa nam obljublja večno veselje.
1. Ponovno preberi odlomek in ga skušaj videti v novih podobah.
Pomisli, kdaj sebe doživljaš kot ranjenega, kdaj se počutiš, da te Jezus
najde in kdaj je Cerkev zate podobna gostišču, kjer se lahko spočiješ
in si nabereš novih moči. (Pomisli na razna srečanja, mladinsko
skupino, oratorij, popoldneve na Gradu, varstvo ipd., na zakramente
sv. mašo, spoved …) Pogovori se z drugimi.
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