
 
 
 
 
 
 
  

 
September / Septembrie 2018             rumänisch 

Rămâneți în iubirea 
mea!                                 (In 15,9)                                                 
_____________________________________           

Tu în mine - eu în tine! 
You within me – me within you! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 O tânără provenea din partea sârbă a Bosniei și studia în afara țării. Părinților săi era 
foarte important ca ea și frații săi să stârnească respect și apreciere în fiecare persoană. 
„Culoarea pielii, etnia și proveniența unui om nu sunt importante, ce-i important este că e un 
om! Și fiecare om vrea să fie iubit!“ auzea de fiecare dată de la maică-sa. Aceste cuvinte s-au 
imprimat adânc în sufletul ei. Cu câteva luni în urmă mama ei s-a îmbolnăvit grav și din cauza 
că nimeni nu putea s-o ajute în țara sa, a murit. Moartea ei neașteptată a rănit profund sufletul 
tinerei.  
 
 La elaborarea unei proiecte studențești ea a fost în aceeași grup cu o studentă care a 
ajutat-o foarte mult pe tânăra bosniacă, prezentația a ieșit foarte bine, la bucuria celor două. În 
timpul colaborării s-a format o încredere între cele două tinere, și fără să vorbească mai 
înainte despre credință, tânăra bosniacă a întrebat colega ei pe neașteptate: „Crezi, că mama 
mea se uită acum la mine?“ Ea răspundea: „Știi că drumul nostru aici pe pământ este un 
pelerinaj. Până la urmă, suntem creați pentru eternitate, această lume este cumva o mărime 
mai mică de pantof pentru sufletul nostru. Dar eternitatea nu se începe abia după moartea 
noastră, se începe atunci când iubim cu adevărat, așa cum făcea și maică-ta. Eu cred, că ea 
acum este acasă în această dragoste.“ -  „Oh, ce frumos că te-am întrebat, răspundea tânăra 
bosniacă. Am impresia că mama mea este într-un loc bun acum și se uită la mine! Suntem 
uniți în dragoste.“ 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, iubirea mamei a ajutat această tânără să învețe să 
iubească și să iubească. A descoperit această iubire care se dăruiește trăind unitatea cu mama 
sa. Isus a arătat celor de-al lui iubirea sa. Scurt înaintea morții sale le-a oferit această iubire ca 
un „rămâne”: „Rămâneți în iubirea mea!“ le invitase. Aceasta este podul către ceilalți, către 
Dumnezeu și către decedatele noastre. Cine iubește, este unit: Tu în mine - eu în tine!  -  You 
within me  - me within you!“ 
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