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To je moja zapoved, da se ljubite 

med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.  
  (Janez 15,12) 

 

Ljubite se med seboj! 
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Dragi prijatelji go4peace, 

 

spet in spet je moral Jezus izkušati, kako težko je bilo njegovim najbližjim učencem težko 

ne samo živeti skupaj, ampak tudi živeti drug za drugega. Njihovo lastno dobro jim je bilo 

ponavadi pomembnejše. Dva od apostolov sta si globoko želela sedeti na levi in desni strani 

Jezusa v nebesih. Želela sta biti prva. Verjetno sta se med sabo spraševala, kdo je bil boljši med 

njima. Popolnoma sta obtičala v miselnosti tega sveta po naslednjem geslu: »Ljudje so slabi, saj 

vsi mislijo samo nase, name ne misli nihče!« Ali drugače povedano: »Če vsak poskrbi zase, je 

poskrbljeno za vse.« 

 

Življenje v nebesih, ki ga je Jezus želel prinesti na Zemljo iz drugega izvora, je postalo 

jasno ob Jezusovem krstu v reki Jordan. Nebo se je odprlo. Sveti Duh se je pojavil v obliki 

goloba. Zaslišal se je glas: »To je moj ljubljeni sin!« Torej je Jezus prišel iz globoke ljubezni 

Očeta. Preko te dinamike ljubezni ‒ ki je Sveti Duh ‒ sta Oče in Sin vedno bila povezana. To 

skupno življenje v edinosti in iskreni ljubezni je tisto, kar je Jezus želel prinesti na Zemljo. Želel 

je, da bi njegovi apostoli odkrili, da je človeška ljubezen do svojega soseda prvi korak. Če ta 

ljubezen postane vzajemna, dobi življenje novo kakovost. Na tak način se daruje v velikem 

veselju. Zato je Jezus dal svojim učencem novo zapoved o vzajemni ljubezni. Rekel jim je: 

»Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil!« 

 

Mogoče že imaš to izkušnjo vzajemne ljubezni, ki povzroči, da se prikažejo nebesa in 

zasijejo na Zemlji med ljudmi. Tomáš se spomni take izkušnje: »Prišel sem v novo župnijo in 

nisem poznal nikogar. Župnišče je bilo v zelo slabem stanju in sam sem se tudi vsak dan slabše 

počutil. Nisem vedel, kje in kako naj začnem. Moja duša je bila v temi. Dober prijatelj je to 

zaznal, ko sva govorila preko telefona. Iz oddaljenega kraja me je prišel obiskat. Dva dneva sem 

lahko izkusil, kako trdna je njegova ljubezen. Naredila sva načrte za stanovanje, ga počistila in 

kupila pohištvo. Počutil sem se zelo ljubljenega. V teh dveh dnevih so se v meni nabrale nove 

moči. Ljubezen med nama je postala vzajemna. Podaril mi je svoj čas in mi izkazal naklonjenost. 

Našel sem moč, da sem mu to vračal. Ko sva se poslovila, je bila med nama taka radost, ki je že 

dolgo časa nisem izkusil, in razumel sem, kaj je Jezus mislil s svojo novo zapovedjo: »Ljubite se 

med seboj!« - »Love one another 

 

Za ekipo go4peace Meinolf Wacker 


