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Kogo szukamy?
Każdy z nas pragnie mieć obok siebie bliską osobę,
której będzie mógł zaufać, na którą będzie mógł
liczyć w każdej sytuacji i na której zawsze będzie
mógł polegać. Fundamentem prawdziwej przyjaźni
jest uczciwość i szczerość – do bólu…

Historia pewnej przyjaźni
Pismo Święte Starego Testamentu przedstawia
piękną historię przyjaźni Jonatana i Dawida.
Jonatan był najstarszym synem izraelskiego króla
Saula i zarazem następcą tronu. Jako dzielny
żołnierz wyróżnił się w kilku bitwach przeciwko
Filistynom. Natomiast Dawid – syn Jessego, rolnika
z Betlejem – był pasterzem. Został on wybrany
przez Boga na przyszłego króla Izraela – następcę
Saula. Umiał grać na harfie, dzięki czemu znalazł
się na dworze królewskim.
W czasie jednej z bitew Dawid pokonał potężnego
wojownika filistyńskiego Goliata. Po tej walce
„Jonatan (…) zawarł z Dawidem przymierze,
umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan
zdjął płaszcz, który miał na sobie, i oddał go
Dawidowi, jak i resztę swojego stroju – aż do
miecza, łuku i pasa” (1 Sm 18, 3-4). Jonatan okazał się
lojalnym przyjacielem Dawida. Wstawiał się i bronił
go przed swoim ojcem Saulem, przestrzegał przed
złymi zamiarami króla, który chciał zabić Dawida.
Jonatan zginął w czasie jednej z bitew z Filistynami.
Dawid opłakiwał jego śmierć wołając:
„Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie.
Tak bardzo byłeś mi drogi!” (2 Sm 1, 26).
Później zaopiekował się synem swojego przyjaciela
– Meribbaalem.

SŁOWA I CZYNY PANA JEZUSA

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego
pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. J 15,15

A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się
przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej
chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, lecz Duch
Święty. Mk 13,11

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Mt 4,17

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię! Mk 1,15

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Łk 6,37

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał
w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył
wszystkie choroby i wszystkie słabości. Mt 9,35

Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Mk 2,15

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. J 6,55

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich. J 15,13

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6,54

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata. Mt 28,20

N   A     C   Z   Y   M           P
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93PRZYJAŹŃ – PRZYJACIEL* Helen Oshiro
Do przyjaciela**

Jesteś…
Przyjacielem, ponieważ jesteś
węzłem,
który łączy, lecz nie zniewala.

Przyjacielem, ponieważ 
jesteś podmuchem,
który uspokaja, lecz nie 
usypia.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
bratem, który upomina, lecz nie
upokarza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
wzrokiem,
który patrzy, lecz nie osądza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
ręką, która prowadzi, lecz nie
ciągnie na siłę.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
oazą, która pokrzepia, lecz nie
zatrzymuje.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
sercem,
które kocha, lecz nie zmusza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś
czułością, która chroni, lecz nie
podporządkowuje.
Przyjacielem, ponieważ  jesteś
obrazem Boga – właśnie dlatego.

Przyjaźni nie można zaplanować ani przewidzieć. Jest osiągalna jedynie dla
tych, którzy potrafią bezinteresownie kochać. Sprawdzianem przyjaźni jest
respektowanie wolności przyjaciela. Przyjaciel nie izoluje od innych ludzi, lecz
otwiera na nich. Przyjaźń jest szczytem bezinteresowności.

Przyjaźń potrzebuje chwil ciszy, ale jednocześnie dzielenia się myślami
i przeżyciami. Przyjaciel pomaga kształtować umysł, uczucia i wolę. Czyni to
z delikatnością i wrażliwością.

Przyjaciel pomaga radzić sobie z prozą życia, wspiera w trudnych sytuacjach.
Przyjaciele szczerze ukazują prawdę o sobie nawzajem. Nie są dla siebie ani
pobłażliwymi „kumplami”, ani okrutnymi wrogami.

W obliczu przyjaciela możemy odsłonić nasze ograniczenia i trudności,
zwierzyć się z życiowych ciężarów i bolesnych przeżyć. Przyjaciel ma oczy, 
które widzą to, co dzieje się we wnętrzu. Nie osądza w oparciu o to, co widać 
na zewnątrz, ale pomaga w każdej sytuacji. 

Przyjaźń pozwala na dzielenie się myślami i przeżyciami, ale nie wymaga
„czytania” w myślach i sercu przyjaciela. Dla przyjaciela ma się zawsze czas.
Przyjaźń pomaga wytrwać w trudnościach i cierpieniu. Pomaga odkryć
w sobie siły i zdolności.

Spotkania przyjaciół są dla nich szkołą życia w oparciu o podobne wartości,
ideały i pragnienia. Sprawiają, że odradza się w nich entuzjazm, wiara
w dobro, prawdę i miłość oraz wytrwałość potrzebną, gdy wracają do swojej
codzienności.

Przyjaciele czynią dla siebie to, czego nie uczyni dla nich nikt inny. Przyjaźń
wymaga poświęcenia, ofiarności. 
Przyjaciel potrafi najmocniej kochać wtedy, gdy drugi człowiek nie wierzy, że
jest kochany.
Przyjaźń karmi się wdzięcznością, która chroni przed nadmierną koncentracją
na sobie samym.

Przyjaciel pozostaje zawsze, nawet gdy inni odchodzą, nawet, gdy sam zostaje
skrzywdzony. Przyjaźń daje poczucie bezpieczeństwa. Przyjaciele znajdują
w niej schronienie dla swoich ideałów i aspiracji. We wzajemnych kontaktach
przyjaciele pozostają sobą. 

M           P   O   L   E   G   A     P   R   Z   Y   J   A   Ź   Ń   ?

* W tej kolumnie przytoczono fragmenty artykułu ks. M. Dziewieckiego, Przyjaźń jak mur obronny, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/przyjazn_jakmur.html
(dostęp 3.01.2012).
** Cyt. za: http://angelus.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6110&Itemid=2 (dostęp 2.01 2012).

Juan Fernández de Navarrete, 
Chrzest Chrystusa

Ostatnia Wieczerza, bazylika Matki Bożej 
Większej, Rzym

Diego Velázquez, Chrystus Ukrzyżowany
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Być obrazem Boga
Słowa i czyny Jezusa Chrystusa ukazują nam, czym
jest przyjaźń. Syn Boży objawia się w nich jako
najwspanialszy przyjaciel człowieka, który poświęcił
wszystko dla dobra każdego z nas.
W słowach i czynach Chrystusa dostrzegamy, że nasz
Przyjaciel zna drogę przyjaźni i nam ją ukazuje.
W trudnych sytuacjach podaje człowiekowi rękę, aby
go pokrzepić i umocnić. Daje nam swoje serce, by
rozświetlało mroki duszy. Mówi do nas językiem
miłości, który prowadzi do Boga, aby ofiarować nam
szczęście.
Jezus Chrystus, będąc wzorem przyjaciela, uczy nas
przyjaźni. Pokazuje, jak być obrazem Boga w relacjach
z drugim człowiekiem, aby stać się jego przyjacielem.

Wartość przyjaźni
Wielką rolę w dorastaniu człowieka do dojrzałej
miłości odgrywa zrozumienie, na czym polega
prawdziwa przyjaźń, jej budowanie oraz właściwe
przeżywanie.
Przyjaźń jest bowiem szkołą wierności, ofiarności
i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Uczy
szacunku do drugiego człowieka i pomaga stworzyć
z nim wspólnotę duchową. Uczy poszanowania
godności drugiej osoby.
Dzięki przyjaźni uczymy się zatem tworzenia
trwałych i odpowiedzialnych relacji z innymi ludźmi.
W przyszłości pomoże to w przeżywaniu dojrzałej
miłości, która nie będzie oparta jedynie na
atrakcyjności fizycznej czy emocjach, ale stanie się
wzajemnym darem z siebie mężczyzny i kobiety.

W jaki sposób 
przeżywanie przyjaźni 

pomaga w budowaniu 

dobrych relacji 

z innymi ludźmi?

Z A S T A N Ó W  S I Ę
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