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“Przykazanie 
nowe daję wam, 

abyście się 
wzajemnie 

miłowali tak,  
jak Ja was 

umiłowałem; 
żebyście i wy  

tak się miłowali 
wzajemnie.” 

(J 13,34) 

Kiedy Jezus wypowiedział 
te słowa? 
 
Podczas mowy 
pożegnalnej, która 
stanowi Jego testament, 
przed Swoją męką. 
Pomyśl więc, jakie są 
ważne! Skoro to, co ojciec 
mówi przed śmiercią, 
nigdy nie zostaje 
zapomniane, to  
jak ważne są słowa Boga? 
 
Jezus zaraz umrze.  
Jak może pozostać wśród 
swoich? 

On powiedział:  
„Gdzie dwóch lub trzech jest 
zgromadzonych w moje imię (a jest to 
możliwe dzięki wzajemnej miłości), Ja 
jestem pośród nich”. 

Może pozostać obecny  
i nadal objawiać się 
 i wpływać na świat, będąc 
obecny we wspólnocie,  
dla której wartością życia 
jest miłość wzajemna,  
Czy nie sądzisz, że to 
wspaniałe? 
Czy pragniesz  
już od teraz żyć taką 
miłością? 

Jezus zaraz po tym mówi: 

„Po tym wszyscy poznają,  
że jesteście moimi uczniami:  
jeśli będziecie się  
wzajemnie miłowali”. 

Dlatego, jeśli chcesz poznać co 
naprawdę wyróżnia uczniów Jezusa, 
musisz odnaleźć to w przeżywanej 
miłości wzajemnej. Miłość wzajemna 
tworzy jedność. 

Jezus chce ci powiedzieć, jak masz 
ustawić swoje życie. Zanim 
rozpoczniesz pracę, naukę,  
czy jakiekolwiek działanie,  
upewnij się, że między tobą  
a tymi, którzy z tobą mieszkają, 
panuje wzajemna miłość. 

DOŚWIADCZENIA ZE ŚWIATA 

Żyć w szkole sztuką miłowania oznacza 
dla mnie kochać w małych rzeczach: 
od powiedzenia z uśmiechem każdego 
ranka dzień dobry, przez pożyczenie 
długopisu, po wyjaśnienie lekcji 
koledze z klasy, który ich nie rozumie. 
Jakiś czas temu zrobiłem wszystko,  
aby lepiej poznać dziewczynę,  
którą wszyscy uważali za samolubną. 
Kiedy się z nią zaprzyjaźniłem, 
odkryłem że była źle oceniana.  
 
Była zdumiona moim stylem życia, ale 
kiedy poznała Młodych dla Jedności, 
powiedziała : „Zawsze się 
zastanawiałam, dlaczego tak się 
zachowujesz, teraz rozumiem.  
Ja też chcę kochać” 

Pewnego dnia, gdy zapraszałem 
moją klasę na imprezę Młodych 
dla Jedności, nauczyciel 
powiedział mi: „A jeśli ja  
nie chciałbym budować 
zjednoczonego świata?”. 
Nie zdążyłem pomyśleć, co by tu 
powiedzieć, gdy jedna z moich 
koleżanek odpowiedziała: 
„Niech pan profesor się nie 
martwi, my się tym zajmiemy”. 
Byłem zaskoczony i szczęśliwy: 
od tej pory w mojej szkole  
nie byłem już jedynym, który 
wierzył i żył dla zjednoczonego 
świata! 

JEZUS MÓWI,  
ŻE TO PRZYKAZANIE 

JEST „NOWE”,  
CZYLI 

PRZEZNACZONE  
NA „NOWE CZASY”. 

(S. Włochy) 


