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Bli kvar i min kärlek! 
(Joh. 15:9) 

______________________________________                                                 
Du inom mig – jag inom dig! 

You within me – me within you! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 

hon kom från den serbiska delen i Bosnien-Hercegovina och studerade utanför sitt 
land. Det hade varit viktigt för hennes föräldrar att uppfostra henne och hennes syskon med 
respekt och uppskattning inför alla människor. ”En människas hudfärg, etnicitet och härkomst 
är oviktiga. Det som är viktig är att det är en människa! Och varje människa vill bli älskad!” 
Det var vad hennes mor alltid sa till henne. Dessa ord hade satt sina spår inom henne. För 
några månader sedan hade hennes mor blivit sjuk och eftersom hon inte kunde hjälpas i sitt 
land hade hon dött. Den här plötsliga döden vilade tungt på den unga kvinnans själ. 
 

Hon och en annan student hade lottats ihop för att genomföra ett studiearbete. Den 
unga bosniskan hade fått mycket stöd och hjälp från sin studiekamrat. Arbetets presentation 
lyckades mycket bra och båda blev glada över det. Under samarbetet hade de två kvinnorna 
byggt upp förtroende. De hade aldrig pratat om sin tro förut men plötsligt frågade den unga 
bosniskan sin väninna: ”Tror du att min mor tittar på mig nu?” Denna svarade: ”Vet du, vår 
väg här på jorden är en pilgrimsled. Slutligen är vi gjorda för evigheten. Den här världen 
råkade liksom bli en storlek för liten för vår själ. Men evigheten börjar inte först efter vår död. 
Den börjar då vi älskar på riktigt, så som din mor gjorde. Och jag tror att hon är hemma nu i 
den här kärleken för alltid.” – ”Åh, vad bra att jag frågade dig det här”, svarade bosniskan. 
”För mig känns det som att min mor är på en bra plats nu och att hon tittar på mig! Vi är 
förenade i kärleken.” 
 

Kära Ni, ordets vänner, hennes mors kärlek hjälpte den unga kvinnan att själv lära sig 
att älska och att älska. Och den här kärleken som ger sig själv, den upptäckte hon sedan i den 
levande förbundenheten med sin mor. Jesus hade visat sin kärlek för sina vänner på ett 
liknande sätt. Strax innan sin död erbjöd han dem den här kärleken som ”bostad”. ”Bli kvar i 
min kärlek!” hade han sagt till dem. Denna kärlek är bron till varandra, till Gud och till våra 
avlidna. Den som älskar är förenad: Du inom mig – jag inom dig!  -  You within me  - me 
within you! 
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