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Trwajcie w miłości mojej! 
                                             (Joh 15,9)  
______________________________________                                                

Ty we mnie – ja w Tobie! 
You within me – me within you! 
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    Drodzy Przyjaciele Słowa, 
 
 pochodziła z serbskiej części Bośni i studiowała za granicą. Dla jej rodziców było 
ważne, by ją i jej rodzeństwo nauczyć szacunku dla każdego człowieka. „Kolor skóry, 
etniczność i pochodzenie człowieka nie są istotne. Ważne jest, że to jest człowiek. I każdy 
człowiek chce być kochany!” – to słyszała ciągle od swojej mamy i to zapisało się głęboko          
w jej umyśle. Przed kilkoma miesiącami jej mama ciężko zachorowała i zmarła, nie mogąc 
otrzymać koniecznej pomocy w swoim kraju. Ta nagła śmierć bardzo dotknęła duszę tej 
młodej osoby. 
 
 Dla opracowania pewnego projektu została połączona z inną studentką, która bardzo 
się zaangażowała na rzecz koleżanki z Bośni. Prezentacja tego projektu udała się bardzo 
dobrze, a współpraca obu studentek doprowadziła do powstania mocnej więzi między nimi. 
Bez poruszania wcześniej kwestii wiary, niespodziewanie zapytała dziewczyna z Bośni swoją 
koleżankę: „Wierzysz, że moja mama teraz na mnie patrzy? I usłyszała: „Wiesz, nasza droga 
tu na ziemi jest pielgrzymką. Ostatecznie stworzeni jesteśmy dla wieczności. Ten świat jest 
nieco za ciasny dla naszej duszy. Ale wieczność nie zaczyna się dopiero po naszej śmierci.       
Ona zaczyna się zawsze wtedy, gdy prawdziwie kochamy, podobnie, jak to było w przypadku 
twojej mamy. Wierzę, że jest ona teraz w tej miłości na zawsze w domu.” „Jak dobrze, że 
zapytałam cię o to.” powiedziała Bośniaczka. „Mam wrażenie, że moja mama jest teraz w 
dobrym miejscu i na mnie patrzy! Jesteśmy złączone miłością.” 
 

Drodzy Przyjaciele Słowa, miłość matki pomogła młodej kobiecie w nauczeniu się 
miłości i tego, jak kochać. Tę podarowaną jej miłość odkryła nagle jako mocny związek z jej 
matką. Jezus w podobny sposób pozwalał odczuć innym swoją miłość. Krótko przed swoją 
śmiercią zaproponował taką miłość swoim kochanym. „Pozostańcie w mojej miłości!” – 
zaprosił ich. Miłość jest mostem do siebie nawzajem, do Boga i do naszych zmarłych. Kto 
kocha, ten pozostaje w łączności: Ty we mnie – a ja w Tobie! You within me  - me within 
you!“ 
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