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Milujte se navzájem! 

Love one another! 
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Milí přátelé go4peace, 

 

opakovaně se musel Ježíš setkávat s tím, jak pro jeho nejbližší přátele bylo těžké žít spolu 

a pro sebe navzájem. Jejich vlastní pohodlí jim leželo na srdci často mnohem více. Dva 

apoštolové měli dokonce hluboké přání, aby v nebi seděli po Ježíšově pravici a levici. Chtěli být 

první. Mezi všemi vyvstávala otázka, kdo z nich je největší. Byli zcela uvĕzněni v myšlení tohoto 

světa podle motta: ,,Lidé jsou špatní, myslí jen na sebe, já myslím taky jen na sebe!" Nebo jinak 

řečeno:,, Když se každý bude starat sám o sebe, bude o každého postaráno." 

 

Život v nebi, který chtěl Ježíš přinést na zem, žije úplně z jiného pramene. To se jasně 

projevilo při jeho křtu v Jordánu. Nebe se otevřelo. Duch Svatý se zjevil v podobě holubice. Hlas 

řekl:,,To je můj milovaný syn!" Ježíš tudíž přišel z hluboké Otcovy lásky. Skrz dynamiku lásky, 

Ducha Svatého, byli otec a syn vždy propojeni. Tento společný život v upřímné lásce chtěl Ježíš 

přinést na zem. Chtěl, aby jeho přátelé poznali, že prvním krokem je láska člověka ke svému 

nejbližšímu. Pokud je tato láska vzájemná, získává život úplně jinou kvalitu. Daruje se v hluboké 

radosti. Proto dal Ježíš svým přátelům tento zákon vzájemné lásky. Řekl jim: ,,Milujte se 

navzájem, jako jsem já miloval vás!" 

  

Možná jsi už taky někdy zakusil/a sílu této vzájemné lásky. Způsobuje mezi lidmi záři 

nebe na zemi. Tomáš vypráví o jedné takové zkušenosti: ,,Přišel jsem do nové farnosti a nikoho 

jsem neznal. Fara byla ve velmi špatném stavu a já jsem cítil, jak je mi den ode dne hůř. Nevěděl 

jsem, odkud a jak začít. Moje duše byla opravdu zatemněná. Můj dobrý kamarád to při jednom 

telefonátu vycítil. Zdaleka ke mně přijel. Po celé dva dny jsem zažíval, jak konkrétní byla tato 

láska. Připravili jsme plány pro byt, uklidili jsme a nakoupili nábytek. Cítil jsem se opravdu 

milován. Během těchto dvou dní ve mně vzrostla nová síla. Láska mezi námi byla vzájemná. 

Daroval mi svoji lásku i čas. Když jsme se loučili, radost mezi námi byla tak velká, už dlouho 

jsem nic takového nepocítil. Pochopil jsem, co Bůh myslel svým novým zákonem:„Milujte se 

navzájem!“ – „Love one another!“ 
 

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


