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Būti draugu  – tai šventumo kelias 

 
Mūsų tikslas yra draugystė Kristuje. „ Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo 

galybę ir bendravimą jo kentėjimuose...“ Kitaip tariant , aš noriu būti su Juo, 

noriu pažinti Jį, turėti Jo gyvybę, būti Jo draugas. Privalau iškelti „baltą vėliavą“, 

kad Jėzus sugriautų mano susikurtą tvirtovę ir galėtų būti mano Tikru Draugu. 

 „ Ištirk mane Dieve, pažink mano širdį. Išmėgink mane ir perprask mano 

mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu, ir vesk mane Amžinuoju Keliu.“ (Ps 139, 

23-24) 

Šiomis Šv. Rašto ištraukomis Jėzus kviečia mus į kelionę „ Būti draugais 

ar turėti draugų“ . Ši kelionė geras būdas pažinti save ir kitus.  

Draugystė su Jėzumi skatina būti draugu , o ne siekti sau turėti draugų. 

Draugystė dažnai nuskurdinama, iškraipoma, ja piktnaudžiaujama ir ji 

neteisingai vartojama.  „ Užgauk akį ir išspausi ašaras, užgauk širdį ir apreikši 

jos jausmus. Kas meta akmenį į paukščius, tas juos nuveja, kas įžeidžia draugą, 

tas sunaikina draugystę. „ ( Sir 22-19,20) Bet jei suvokiama draugystės tikroji, 

gilioji prigimtis, ji tampa svarbiu, vienu svarbiausiu gyvenime dalyku. 

Valerio Albisetti, personalistinės psichoterapijos pradininkas , dėstantis 

bendravimo ir pastoracinę psichologiją, sako: „ Niekada nevadinau draugu 

žmogaus, kurio nepažįstu ir nuoširdžiai nemyliu. Ir nevadinsiu.  Nepainioju 

draugų su pažįstamais iš matymo, su tais, kurie man simpatingi ir patrauklūs, 

su bendradarbiais, su tais, kuriuos gerbiu. Net ir su savo broliu. Ir niekada 

nepainiosiu.   Man draugystė tai brandus ir atsakingas santykis – tai prasmės ir 

džiaugsmo šaltinis. „ 

Taigi draugystė – tai ne tuštumos užpildymas, bėgimas nuo vienatvės, 

įprotis, pripratimas, kasdienybė, patogumas ar naudos siekimas.  Tai erdvė, 

kurioje galime prisiliesti prie giliausių gyvenimo šaknų, tai vidinio gyvenimo 

kelionė, viliojanti, nors dažnai skausminga, tai amžinojo gyvenimo erdvė, kurioje 

vyksta stebuklai. 

Kad atrastume tokią draugystę, reikia išvalyti savo širdį nuo iškreiptų 

asmenybės mechanizmų, kliudančių tapti atsakingiems ir priimti tiesą apie save, 

apie kitus žmones, apie pasaulį ir apie Dievą. „ Elgdamiesi pagal tiesą, mes 

aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef 4,15-16). 

Atsiverti draugystei supraskime, kaip  prisikėlimą  naujam gyvenimui. 

Nors šiandiena labiau nei bet kada žiniasklaida mus bombarduoja vaizdo 

bei garso dirgikliais ir žmonių,  su kuriais bendraujame, būrys vis gausėja – 

šeimos nariai, giminės, kaimynai, bendramoksliai, kolegos, bendraminčiai, su 

kuriais leidžiame laisvalaikį, draugai, pažįstami , mes tarpusavyje  bendraujame 

paviršutiniškai, formaliai, banaliai, dalykiškai, savanaudiškai. Neįdedame į tai 

širdies.  



Mūsų santykiai, užuot rutuliojęsi iki draugystės, vis labiau tampa 

priemone asmeniniams interesams įgyvendinti. Daugelis mūsų jaučiamės 

nusivylę, skeptiški, viskam abejingi, todėl nebetikime draugyste.  

Nebetikime ir draugyste su Dievu, nes Jis nuvilia –nesileidžia įrėminamas 

į proto ir norų pasaulį. Draugystė tapo pernelyg sunkiu ir įpareigojančiu 

užsiėmimu. Nes šiandien labiau rūpinamasi daiktais nei žmonėmis. 

Visi sakome, kad norime draugo. Bet kodėl norime draugo?  Dažniau 

trokštame draugo, kad įveiktume vienatvę, kartais – kad pasijustume mylimi. 

Tiesa ta, kad draugystę turime kurti. Ir šis kūrybos procesas kviečia mus būti 

draugais, užuot ieškoti turėti draugų.  

Draugauti – tai ne manipuliuoti, nesinaudoti kitu. Draugystė nespendžia 

spąstų. Joje nemeluojama ir neveidmainiaujama.  

Draugystė nori geranoriškumo, tai absoliuti ištikimybė, paprastumas, 

spontaniškumas, žodžių ir veiksmų vienybė. Tikrus draugus sieja bendri idealai. 

Draugystė gimsta širdyje ir reikalauja atsakomybės, nuoširdumo, tikrumo bei 

žodžių tiesumo, kurie paremti veiksmais. 

 Draugas nėra vien tas, kuris duoda ir draugas nėra vien tas, kuris ima. 

Draugas ir duoda ir ima. Draugas yra tas, kuriam reikia pagalbos ir kuris pats 

padeda.  

Draugystė – tai ne saldžialiežuvavimas. Tikra draugystė trokšta ir 

kritikos, pastabų, nuomonių skirtingumo. Tikras draugas sako tai,  ką galvoja. 

Netikras draugas beria komplimentus, bet nebūtinai taip mano. 

 Netikras draugas – blogiau už priešą. Priešas randa mūsų silpnąsias 

vietas, kad sužeistų, bet taip galime sužinoti tiesą apie save, o netikras draugas 

tiesą nuo mūsų slepia, apsimeta, jog nemato, kas mes esame iš tikrųjų.  

Tikri draugai mato vienas kitą tokius, kokie iš tikrųjų yra. 

 „ Negirk žmogaus dėl jo gražios išvaizdos ir neniekink vien dėl jo išorės. 

( Sir 11, 2.) ...  Neatmesk seno draugo, nes naujas negali jam prilygti. Naujas 

draugas – kaip jaunas vynas; tik kai jis pasensta, geri su malonumu. „ (Sir 9, 

10,)“ 

Taigi ar nori rizikuoti ir pradėti kelionę „Būti draugais“ ?   

Siūlome tau 8 susitikimus šiomis temomis : 

1. Būti draugu – tai šventumo kelias. 

2. Draugystė ir šventieji. 

3. Ne draugystė.  

4. Išlaisvinti širdį – „Parodyk man kelią , kuris į gyvenimą veda“. 

5. Pažinti save – išpažįstant – esu Dievo vaikas. 

6. Eiti kitų link.  

7. Naujas ir senas būdas draugauti. 

8. Draugystės kalba – tai šventumo kelias. 

Tiberiados broliai 


