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Qëndroni në dashurinë 
time!                                           (Gjn 15,9) 
______________________________________ 

Ti në mua – unë në ty! 
     You within me – me within you! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 
 ajo vinte nga pjesa serbe e Bosnjës dhe studionte larg vendit të saj. Për prindërit e saj 
ishte e rëndësishme që ajo të rritej me respekt dhe vlerësim për njerëzit e tjerë. “Ngjyra e 
lëkurës, etnia, dhe origjina e njerëzve nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që të jetë 
njeri! Dhe çdo njeri dëshiron të jetë i dashur nga të tjerët!“ Këtë gjë e kishte dëgjuar shpesh 
nga mamaja e saj. Kjo gjë kishte ngelur thellë në zemrën e saj. Para disa kohësh nëna e saj 
ishte sëmurur dhe ngaqë në vendin e saj nuk gjente ndihmë, ajo vdiq. Kjo vdekje e papritur 
rëndonte shpirtin e kësaj vajze të re.  
 
 Për shtjellimin e një detyre të universitetit ajo ishte venë në një grup me një studente 
tjetër. Studentja tjetër e kishte ndihmuar shumë boshnjaken. Prezantimi i punës së tyre 
rezultoi shumë mirë. Nga puna e përbashkët kishte lindur besim midis tyre. Edhe pse nuk 
kishin folur ndonjëherë për besimin e tyre, boshnjakja e pyeti studenten e saj kolege: „A 
beson se mamaja ime më shikon tani nga qielli?“ Kjo u përgjigj: „E di? Rruga jonë në tokë 
është një pelegrinazh. Në fund ne jemi bërë për përjetësinë. Kjo botë është disi një numër më i 
vogël se shpirti jonë. Por, përjetësia nuk fillon pas vdekjes tonë. Ajo fillon kur ne duam, siç 
edhe nëna jote e ka bërë. Dhe unë besoj se tani ajo është përgjithmonë në këtë dashuri.“-  „Oh, 
sa mirë që të pyeta“, u përgjigj boshnjakja.  Tani kam ndjesinë se mamaja ime është në një 
vend shumë të mirë dhe më shikon! Ne jemi të bashkuara në dashuri. 
 
 Të dashur miq të fjalës, dashuria e nënës së saj e kishte ndihmuar këtë vajzë të re, që të 
mësonte të dashuronte. Dhe këtë dashuri dhuruese ajo e zbuloi si një lidhje të jetuar me 
mamanë e saj.  Jezusi ua kishte treguar të vetëve dashurinë në një formë të tillë. Pak para 
vdekjes së tij, ai ua ofroj atyre këtë dashuri si „Qëndrim“. „Qëndroni në dashurinë time!“ i 
kishte ftuar ai ata. Ajo është ura tek njëri-tjetri, tek Zoti dhe tek te vdekurit tanë. Kush don, 
është i lidhur: Ti në mua – unë në ty!  -  You within me - me within you!“ 
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