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Og dette er mitt bud: Dere skal elske 

hverandre som jeg har elsket dere! 
                           (Joh 15,12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Elsk hverandre! 

Love one another! 
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Kjære venner av ordet go4peace, 

 

Igjen og igjen erfarte Jesus hvor vanskelig det var for hans nærmeste venner å leve med og for 

hverandre. Hva som var til det beste for dem selv, lå dem nærmest på hjertet. To av apostlene hadde et  

sterke ønske om at de kunne få sitte ved Jesu høyre og venstre side i himmelen. De ville være blant de 

første og beste. Dermed kom denne spørsmålsstillingen opp mellom disiplene. Hvem av dem som 

skulle være den største og fremste nest etter Jesus i himmelen? De var oppslukt av måten vi i denne 

verden har en tendens til å tenke: «Menneskene er dårlige, de tenker bare på seg selv, bare jeg tenker 

på meg.» Eller, en alternativ formulering for det samme: «Når alle sørger for seg og sitt, blir alle 

ivaretatt».  

  

Det himmelske livet, som Jesus brakte til jorden, henter sitt liv fra en annan kilde. Dette ble 

tydelig ved Jesu dåp ved Jordan. Himmelen åpnet seg. Den hellige ånd viste seg i form av en due. Og 

en stemme sa: «Dette er min elskede sønn!» Jesus sprang følgelig ut av Faderens dype kjærlighet. 

Gjennom kjærlighetens dynamikk var den Hellige Ånd, Gud Fader og Sønnen alltid forenet. Denne 

samhørigheten i ekte kjærlighet, tok Jesus med seg til jorden. Han ville at vennene hans skulle 

oppdage at å elske sin neste er et første skritt i denne retningen. Blir denne kjærlighet etterhvert 

gjensidig vil livet få en forbedret kvalitet. Da oppstår det en dypere glede i hjertet. Derfor ga Jesus 

dette budet til sine venner. Han sa: «Elsk hverandre som jeg har elsket dere.»  

 

Kanskje har du erfart dette med hensyn til kjærlighet allerede. Den lyser opp himmelen 

mellom oss mennesker her på jorden. Tomas forteller om en slik hendelse i hans liv:  «Jeg hadde 

akkurat kommet til et nytt prestegjeld og kjente ingen. Presteboligen var i en sørgelig forfatning, og 

jeg kjente hvordan det gikk dårligere med meg fra dag til dag. Jeg visste ikke hvordan eller hvor jeg 

skulle eller kunne begynne å ta tak i det. Jeg gikk rett og slett inn i et sjelelig mørke. En god venn av 

meg skjønte kva som skjedde etter å ha snakket med meg på telefonen. Han kom langveis fra for å 

hjelpe meg over ett par dager. Slik erfarte jeg helt konkret hans kjærlighet til meg. Vi la en plan for 

hva vi måtte gjøre med leiligheten, vi ryddet og kjøpte inn noen nye møbler. Gjennom dette følte jeg 

meg veldig elsket, og jeg kjente bare hvordan kreftene i meg vendte tilbake. Kjærligheten oss imellom 

var gjensidig. Han gav meg av sin tid og kjærlighet, og jeg fikk krefter til å og noe tilbake til han. Når 

vi tok farvel var det en glede oss i mellom som jeg sjelden opplever. Jeg forsto bedre hva Jesus mente 

med sitt bud:  „Elsk hverandre!“ – „Love one another!“ 
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