
 

 

 
Kwiecień 2022                                    po polsku           

To jest moje przykazanie, abyście 

się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem! (J 15,12)                                                                                                                                                                                                                     
____________________________________ 

Miłujcie się wzajemnie! 

Love one another! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

 Jezus raz za razem musiał doświadczać, jak trudno było żyć i współdziałać swoim 

najbliższym przyjaciołom we wspólnocie. Często najważniejsze było dla nich tylko własne dobro. 

Dwaj apostołowie bardzo pragnęli zasiąść po obu stronach Jezusa w królestwie niebieskim. 

Chcieli być pierwsi. U wszystkich pojawiało się pytanie, który z nich był najważniejszy. 

Całkowicie zamknęli się w myśleniu o tym świecie zgodnie z mottem: „Ludzie są źli, myślą tylko 

o sobie. Tylko ja zadbam o siebie!” Lub inaczej: „Jeśli wszyscy dbają tylko o siebie, to wszystkim 

dzieje się dobrze." 

 

Życie w niebie, które Jezus chciał sprowadzić na ziemię, ma inne źródło. Stało się to jasne 

podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Niebo się otworzyło, Duch Święty pojawił się w postaci 

gołębicy i dało się słyszeć: „To jest mój syn umiłowany!” Jezus przyszedł więc dzięki głębokiej 

miłości Ojca. Poprzez dynamikę miłości Ducha Świętego, Ojciec i Syn zawsze byli połączeni.       

To wspólne życie w szczerej miłości chciał Jezus sprowadzić na ziemię. Chciał, aby jego 

przyjaciele odkryli, że miłość człowieka do bliźniego jest pierwszym krokiem. Kiedy ta miłość 

staje się wzajemna, życie zyskuje nową jakość. Potem jest głęboka radość. Tak więc Jezus dał 

swoim przyjaciołom nowe przykazanie, przykazanie wzajemnej miłości. Powiedział im: „Miłujcie 

się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem!” 

 

Być może miałeś już wcześniej takie doświadczenie wzajemnej miłości. Pozwala ono rozświetlić 

niebo już na ziemi między nami, ludźmi. Tomáš opowiada o jednym z takich doświadczeń: 

„Przyszedłem do nowej parafii. Nikogo tu nie znałem. Plebania była bardzo zaniedbana i z 

każdym dniem czułem się tu coraz gorzej. Nie wiedziałem, jak i od czego zacząć. Moja dusza 

naprawdę była w ciemności. Dobry przyjaciel wyczuł to, gdy rozmawialiśmy telefonicznie.  

Przyjechał do mnie z daleka. Przez dwa dni mogłem doświadczyć, jak konkretna była jego 

miłość. Przeprojektowaliśmy mieszkanie, posprzątaliśmy je i kupiliśmy meble. Czułem się bardzo 

kochany. W ciągu tych dwóch dni pojawiła się we mnie nowa siła. Miłość między nami stała się 

wzajemna. Przyjaciel poświęcił mi swój czas i okazał braterską miłość. Znalazłem też siłę, by ją 

odwzajemnić. Kiedy się żegnaliśmy, zapanowała wśród nas radość, jakiej dawno nie doznałem.  

Zrozumiałem, co Jezus miał na myśli w swoim nowym przykazaniu: „Miłujcie się wzajemnie! 

„Love one another!“ 
 

W imieniu go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


