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Verið stöðug í elsku minni! 
 (Jóh 15,9)                                  

______________________________________ 
Ég í þér – þú í mér! 

You within me – me within you! 
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Kæru vinir orðsins, 
 

Hún kom frá serbneska hluta Bosníu og stundaði nám í útlöndum. Foreldrum hennar 
fannst mikilvægt að innræta henni og systkinum hennar raunverulega virðingu og þakklæti 
við sérhverja manneskju. „Húðlitur, þjóðerni og uppruni einstaklings skiptir engu máli. Það 
sem er mikilvægt er að hann sé manneskja! Og allir vilja þeir séu elskaðir!“ hafði hún heyrt 
móður sína segja aftur og aftur. Það hafði snortið hana djúpt. Fyrir nokkrum mánuðum 
veiktist móðir hennar alvarlega og þar sem ekki var hægt að hjálpa henni í heimalandi hennar, 
hafði hún látist. Þetta skyndilega andlát lagðist þungt á sál ungu konunnar. 

 
Hún átti í samráði við annan samstúdent um að skrifa ritgerð. Sú stúlka var mjög 

skuldbundinn ungu Bosníukonunni og hjálpaði henni. Kynningin á samvinnuverkefni þeirra 
tókst mjög vel, þeim báðum til mikillar ánægju. Samstarfið skapaði traust milli ungu 
kvennanna tveggja. Án þess að hafa nokkru sinni talað um trúmál, spurði unga Bosníukonan 
samstarfskonu sína skyndilega: „Heldurðu að mamma mín sé núna að horfa á mig?“ Hún 
svaraði: „Veistu hvað, leið okkar hér á jörðu er pílagrímsferð. Þegar allt kemur til alls bíður 
okkar eilífðin. Einhvern veginn er þessi heimur einu skónúmeri of lítill fyrir sál okkar. En 
eilífðin byrjar ekki fyrst eftir dauða okkar. Hún byrjar alltaf þegar við elskum raunverulega, 
eins og móðir þín gerði. Og ég held að hún búi nú til eilífðar í þessari elsku.“ – „ Ó, hvað það 
var gott að ég spurði þig,“ sagði Bosníukonan,  „mér finnst að móðir mín sé nú á dásamlegum 
stað og að hún sé að horfa á mig! Við erum tengdar saman í kærleika.“ 

 
Kæru vinir orðsins, ást móður hennar hafði hjálpað unga konunni að læra að þekkja og 

elska sjálfa sig. Og hún uppgötvaði þennan fórnfúsa kærleika skyndilega sem lifandi tengsl 
við móður sína. Jesús hafði á sama hátt sýnt ást sína til sinna manna. Stuttu áður en hann dó, 
bauð hann þeim þessa ást sem „veru“. Hann bauð þeim að „vera stöðug í elsku minni“. Hún er 
brúin milli okkar sjálfra og til Guðs og látinna ástvina okkar. Sá sem elskar er tengdur: „Þú í 
mér – ég í þér! – You within me – me within you!“ 
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