
 

 

 
Junij 2022                                  slovenščina 

Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 

da dá življenje za svoje prijatelje.                                         
(Janez 15,13)  

_______________________________________ 

Ne sami, ampak skupaj! 

Not alone - but together! 

 
                 Contact:            Meinolf Wacker 
                                           Church Square 7 
                                           D-59174 Kamen 

 
                 Mobile: +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage www.go4peace.eu 

     

 

Dragi prijatelji go4peace, 

 

Jesus je vedno znova občutil, kako so se njegovi prijatelji ukvarjali samo z njihovimi 

lastnimi interesi, hitro so lahko dali vse ostalo na stranski tir. Ko jim je razkril, da bo izročen 

pismoukom in velikim duhovnikom in da ga bodo ubili, si niso dovolili, da bi jim to prišlo do 

srca. Ravno nasprotno, začeli so razpravljati, kdo od njih je največji. Ko je Jezus povabil 

mladeniča, naj odda vse svoje bogastvo, je ta odšel razočaran, ker ni bil pripravljen deliti 

svojega bogastva z revnimi.  

 

Jezus je želel, da bi njegovi prijatelji razumeli, da ključ do skrivnosti Nebeškega 

kraljestva ravno ni to, da imaš, ali da pridobivaš, ampak da z ljubeznijo daješ svoje življenje. 

Tega so se lahko učili od njega. Namenil je čas ženski pri Jakobovem vodnjaku in ji s 

pogovorom odprl pot v novo življenje. Zaupal je rimskemu stotniku in tako pozdravil 

njegovega služabnika. Izkazal je odpuščanje ženski, ki so jo obtožili prešuštva. Jezus je kar 

naprej dajal svoje življenje. Skozi to dajanje, to konkretno ljubezen, je s temi posamezniki 

oblikoval odnos. Iskren odnos je zanje postal prostor za izkušnjo Božje ljubezni. In – na 

koncu njegovega življenja – je Jezus učencem zapustil tole skrivnost: »Ljubite drug drugega, 

kakor sem vas jaz ljubil.« V tej vzajemni ljubezni je bil za vedno z njimi.  

 

Tomáš pravi: »Imam prijatelja, ki ima dobrega prijatelja v Ukrajini. Spet in spet ga je 

klical in se trudil, da bi mu bil blizu v težkem vojnem času. Nekega dne mu je poslal 

WhatsApp sporočilo, v katerem je povedal, da je zanj molil rožni venec. Prišel je odgovor: 

»Hvala, da si z menoj in da mi pošiljaš sporočila. Dajejo mi moč in podporo. Danes sem bil 

cel dan na cesti in obiskoval begunce na različnih krajih. Bila je močna izkušnja, ki mi je dala 

pravi pogum. Šel sem ven in dal svoje življenje za to, da bi jim bil blizu. Zdi se mi, da ima 

Bog nekaj v načrtu. Lepo je biti v igri skupaj z Bogom.« – Ne sami, ampak skupaj! Not 

alone – but together! 

 

Za go4peaceTeam Meinolf Wacker 


