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Mīliet viens otru! 

Love one another! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

Atkal un atkal Jēzum nācās piedzīvot, cik grūti bija Viņa tuvākajiem draugiem dzīvot 

vienam ar otru un vienam otra dēļ. Viņiem bieži vien svarīgāka bija viņu pašu labklājība. 

Diviem no apustuļiem bija dziļa vēlēšanās sēdēt debesu valstībā pa kreisi un pa labi no Jēzus. 

Viņi vēlējās būt pirmie. Viņu vidū bija radies jautājums, kurš no viņiem ir vislielākais. Viņi 

bija pilnībā ieslīguši šīs pasaules domāšanā saskaņā ar moto: „Cilvēki ir slikti, viņi domā par 

sevi, tikai es domāju par sevi!” Vai arī: „Ja katrs par sevi rūpējas pats, tad par visiem ir 

parūpējušies.” 

 

Debesu dzīve, ko Jēzus vēlējās ienest uz zemes, plūst no cita avota. Tas bija kļuvis 

skaidrs Jēzus kristībās Jordānā. Debesis bija atvērtas. Svētais Gars parādījās baloža veidā. 

Balss sacīja: "Šis ir mans mīļais Dēls!" Līdz ar to Jēzus nāca no dziļas Tēva mīlestības. 

Mīlestības dinamikā Svētais Gars, Tēvs un Dēls vienmēr bija vienoti. Šo kopīgo, patiesas 

mīlestības pilno dzīvi Jēzus vēlējās ienest uz zemes. Viņš vēlējās, lai viņa draugi atklātu, ka 

cilvēka mīlestība uz savu tuvāko ir pirmais solis. Ja šī mīlestība kļūst abpusēja, dzīve iegūst 

jaunu kvalitāti. Tad rodas dziļš prieks. Tāpēc Jēzus deva saviem draugiem jaunu bausli - mīlēt 

vienam otru. Viņš  sacīja viņiem: „Mīliet cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis!” 

 

Iespējams, tev jau ir bijusi šī savstarpējās mīlestības pieredze. Tas liek debesīm 

mirdzēt jau uz zemes starp mums, cilvēkiem. Tomašs stāsta par šādu pieredzi: „Biju ieradies 

jaunā draudzē un nevienu nepazinu. Draudzes māja bija ļoti sliktā stāvoklī, un es jutu, ka ar 

katru dienu man kļūst arvien sliktāk. Es nezināju, kā un ar ko sākt. Mana dvēsele patiešām 

bija tumsā. Labs draugs to sajuta, kad mēs runājām pa tālruni. Viņš ieradās no tālienes. Divas 

dienas es varēju piedzīvot, cik konkrēta ir Viņa mīlestība. Mēs izstrādājām dzīvokļa plānus, 

sakārtojām un iegādājāmies mēbeles. Es jutos ļoti mīlēts. Šajās divās dienās manī pieauga 

jauns spēks. Mīlestība starp mums kļuva abpusēja. Viņš man bija veltījis savu laiku un 

mīlestību. Es atradu spēku to atdot. Kad atvadījāmies, mūsu starpā valdīja tāds prieks, kādu es 

sen nebiju piedzīvojis. Es sapratu, ko Jēzus domāja ar savu jauno bausli: „Mīliet cits citu!” – 

„Love one another!“ 
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