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Palieciet manā mīlestībā! 
                                               (Jņ15,9)  
______________________________________                                                

Tu – manī – es – Tevī! 
You within me – me within you! 
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    Dārgie Vārda draugi, 
 
 viņa nāca no serbu apdzīvotās Bosnijas daļas  un studēja ārpus savas valsts robežām. 
Viņas vecākiem bija svarīgi, viņu un pārējos bērnus audzināt tā, lai tie izturētos ar patiesu 
cieņu pret katru cilvēku . „Katra cilvēka ādas krāsa, tautība un izcelšanās ir svarīgi. Svarīgi, 
ka tas ir cilvēks! Un katrs cilvēks vēlas tikt mīlēts!“ viņa vienmēr dzirdēja savu māti sakām. 
Tas viņā tika dziļi iepotēts. Pirms dažiem mēnešiem viņas māte smagi saslima, un tā kā 
Bosnijā viņai nevarēja palīdzēt, viņa nomira. Šī pēkšņā nāve smagi nospieda jaunās sievietes 
dvēseli. 
 
 Savu studiju darbu viņa izstrādāja kopā ar kādu studiju biedreni. Šī studente ļoti 
iestājās par jauno bosnieti un viņai palīdzēja. Darba prezentācija viņām abām par prieku 
izdevās ārkārtīgi labi. Kopīgā darbā nostiprinājās jauno sieviešu savstarpējā uzticēšanās. 
Nekad nerunājot par ticību, jaunā bosniete pēkšņi jautāja savai kolēģei: „Vai Tu tici, ka mana 
māte tagad raugās uz mani?“ Draudzene atbildēja: „Zini, mūsu ceļš šeit uz zemes ir 
svētceļojums. Mēs esam radīti mūžībai. Šī pasaule ir vienu izmēru par mazu mūsu dvēselei. 
Bet mūžība nesākas tikai pēc mūsu nāves. Tā vienmēr sākas tad, kad mēs mīlam, kā to darīja 
arī Tava māte. Un es domāju, ka viņa šajā mīlestībā tagad uz visiem laikiem ir mājās.“ -  „Ak, 
tas ir tik skaisti, ka es Tev to pajautāju“, atbildēja bosniete. Man rodas iespaids, ka mana māte 
tagad ir labā vietā un raugās uz mani! Mēs esam vienotas mīlestībā.“ 
 
 Dārgie Vārda draugi, Mātes mīlestība palīdzēja jaunajai sievietei pašai mācītie mīlēt. 
Un šo sevi dāvājošo mīlestību viņa piedzīvoja kā vienotību ar savu māti. Jēzus parādīja 
mīlestību savējiem līdzīgā veidā. Īsi pirms savas nāves Viņš piedāvāja viņiem mīlestību kā 
„vietu, kur palikt“.  „Palieciet manā mīlestībā!“ Viņš tos aicināja. Tā ir tilts vienam pie otra, 
pie Dieva un mūsu mirušajiem. Tas, kurš mīl, ir vienots: Tu – manī – es – Tevī!  -  You 
within me  - me within you!“ 
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