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Mitt bud är detta: att ni skall älska 

varandra så som jag har älskat er! 
(Joh. 15:12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Älska varandra! 

Love one another! 
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Kära vänner till go4peace, 

 

det hände ofta att Jesus fick uppleva hur svårt det var för hans närmaste vänner att leva 

med varandra och för varandra. Deras egna välmående var ofta viktigare för dem. Två av 

apostlarna hade den djupa önskan att sitta bredvid Jesus i himmelriket. De ville vara först. 

Emellan dem alla uppstod frågan om vem som var den störste bland dem. De höll fast vid 

världens sätt att tänka: ”Människorna är dåliga, de tänker bara på sig själva, det är bara jag som 

tänker på mig!” Eller med andra ord: ”Om alla tänker på sig själva så blir ingen bortglömd.” 

 

Himlens liv som Jesus ville ta med sig på jorden kommer från en anna källa. Det hade 

blivit tydligt när Jesus döptes i Jordan. Himlen hade öppnat sig. Den Helige Ande hade visat sig i 

form av en duva. En röst hade sagt: ”Du är min älskade son!” Jesus kom följaktligen ur faderns 

djupa kärlek. Genom kärlekens dynamik, den Helige Ande, var fadern och sonen för alltid 

förenade. Det här gemensamma livet i uppriktig kärlek ville Jesus ta med sig på jorden. Han ville 

få sina vänner att upptäcka att en människas kärlek till sin nästa är ett första steg. Om den här 

kärleken sedan blir ömsesidig då får livet en ny kvalitet. Då uppstår det en djup glädje. Därför gav 

Jesus sina vänner ett nytt bud, budet om den ömsesidiga kärleken. Han sa till dem: ”Ni skall älska 

varandra så som jag har älskat er!” 

 

Kanske har du redan upplevt en sådan ömsesidig kärlek. Den får himlen att lysa upp redan 

här på jorden mellan oss människorna. Tomáš berättar om en sådan erfarenhet: ”Jag hade kommit 

till en ny församling och kände inte någon där. Prästgården var i dålig skick och jag kände hur jag 

mådde sämre varje dag. Jag visste inte var och hur jag skulle börja. Min själ befann sig verkligen 

djupt i mörkret. En god vän kände detta när vi pratade i telefon. Han kom hela långa vägen hit. I 

två dagar fick jag uppleva hur konkret hans kärlek var. Vi gjorde planer för lägenheten, städade 

och köpte möbler. Jag kände mig mycket älskad. Under de här två dagarna växte det nya krafter 

inom mig. Kärleken mellan oss blev ömsesidig. Han gav sin tid och kärlek för mig. När det var 

dags för honom att resa hem var där en ny glädje mellan oss som jag inte hade upplevt på länge. 

Jag förstod vad som Jesus menade med sitt nya bud: „Älska varandra!“ – „Love one another!“ 
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