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Ez az én parancsom: Szeressétek 

egymást, ahogy én szerettelek 

titeket!                    (Jn 15,12)                                                                                                                                                                                                                          
______________________________________ 

Szeressétek egymást! 

Love one another! 
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A go4peace kedves Barátai! 

 

Jézusnak újra és újra meg kellett tapasztalnia, hogy a legközelebbi barátai milyen nehezen 

tudnak egymással és egymásért élni. Egyéni jólétük gyakran fontosabb volt számukra a 

közösségnél. Az apostolok közül ketten mélyen vágytak arra, hogy Jézus balján és jobbján üljenek 

a mennyek országában, ők akartak elsők lenni. Mindannyiukban felmerült a kérdés, hogy ki a 

legnagyobb közöttük. Teljesen belemerültek az evilági gondolkodásba, a következő mottó szerint: 

„Az emberek rosszak, csak saját magukra gondolnak, csak én gondolok magamra!“ - vagy másképp 

fogalmazva: „Ha mindenki gondoskodik magáról, akkor mindenki sorsa bíztosítva van.“   

 

A mennyei élet, amelyet Jézus a földre akart hozni, más forrásból táplálkozik. Jézus 

Jordánban való megkeresztelkedésekor ez világossá vált. Megnyílt az ég, a Szentlélek galamb 

képében jelent meg. Egy hang azt mondta: „Ez az én szeretett Fiam!“ Jézus pedig az Atya mélységes 

szeretetéből jött. A szeretet a Szentlélek dinamikája, az Atya és Fiú mindig egyek voltak. Az igaz 

szeretetnek ezt a közösségét akarta Jézus az emberek közé hozni. Azt akarta, hogy barátai 

felfedezzék, hogy a szeretet a felebarátok felé tett első lépés. Ha ez a szeretet kölcsönössé válik, az 

élet új minőséget nyer. Ilyenkor mélységes öröm születik. Jézus tehát új parancsot adott barátainak, 

a kölcsönös szeretet parancsát. Azt mondta nekik: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek 

titeket!“ 

 

Talán már te is átélted a kölcsönös szeretetnek ezt az élményét. Ez már a földön is 

felragyogtatja a mennyet köztünk, emberek között. Tomaš így mesél egy ilyen élményről: „Egy új 

plébániára kerültem, ahol senkit sem ismertem. Az épület nagyon rossz állapotban volt, és úgy 

éreztem, napról napra rosszabbul vagyok. Nem tudtam, hogyan és hol kezdjem, a lelkemben 

sötétség uralkodott. Egy jó barátom megérezte ezt, amikor telefonon beszéltünk. Messziről jött. Két 

napon keresztül megtapasztalhattam, hogy mennyire konkrét a szeretete. Terveket készítettünk a 

plébánia épületével kapcsolatosan, rendet raktunk és bútorokat vásároltunk. Éreztem, hogy 

szeretnek. Új erő született bennem ez alatt a két nap alatt, a szeretet köztünk kölcsönös lett. A 

vendégem az idejét és a szeretetét adta nekem. Megtaláltam az erőt, hogy visszaadjam. Amikor 

elbúcsúztunk, olyan öröm volt szívemben, amilyet már régóta nem tapasztaltam. Megértettem, hogy 

Jézus mire gondolt, amikor az új parancsát adta: „Szeressétek egymást!“ – „Love one another!“ 

 

a go4peaceTeam nevében                                      Meinolf Wacker 


