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Ostanite v moji ljubezni! 
(Jn 15,9) 

__________________________________________ 
Ti v meni – jaz v tebi! 

You within me – me within you! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

  prihajala je iz srbskega dela Bosne in študirala izven svoje države. Njenim staršem je bilo 
pomembno, da so ju z njeno sestro vzgojili pozorno in s spoštovanjem do vsake osebe. »Barva 
polti, narodnost in izvor niso pomembni. Pomembno je, da si človek! In vsak človek bo bil 
ljubljen!« je vedno znova slišala besede svoje matere. To se ji je globoko vtisnilo v srce. Pred 
nekaj meseci je njena mati težko zbolela in ker ji v njeni državi niso mogli pomagati, je umrla. Ta 
nenadna smrt je težko ranila dušo mlade dame. 

  Za študentsko delo je bila izbrana skupaj z neko drugo študentko, ki se je za mlado 
Bošnjakinjo zelo prizadevala in ji pomagala. Predstavitev dela je k sreči uspela obema. Tekom 
skupnega dela se je med njima vzpostavilo zaupanje. Brez kakršnega koli pogovora o veri je 
mlada Bošnjakinja vprašala svojo kolegico: »Ali verjameš, da me zdaj moja mama gleda?« Ta je 
odgovorila: »Veš, ti, najina pot tu na Zemlji je romarska pot. Nazadnje sva ustvarjeni za večnost. 
Nekako je ta svet postal za eno številko noge premajhen za najini duši. Ampak večnost se ne 
začne prej kot po najini smrti. Vedno se začne takrat, ko resnično živimo, kot je storila tvoja mati. 
In verjamem, da je zdaj v tej ljubezni za vedno doma.« - »Oh, kako lepo, da sem te vprašala,« je 
odgovorila Bošnjakinja. »Imam občutek, da je moja mama zdaj v dobrem kraju in da me opazuje! 
V ljubezni sva povezani.« 

  Dragi Prijatelji Besede, ljubezen njene matere je mladi dami pomagala, da se je naučila 
ljubiti. In to samopodarjajočo se ljubezen je naenkrat odkrila kot doživeto povezanost s svojo 
materjo. Jezus je svojim pokazal ljubezen na podoben način. Kmalu pred svojo smrtjo jim je 
ponudil to ljubezen kot bivališče. »Ostanite v moji ljubezni!« jih je povabil. Ljubezen je most do 
drugih, do Boga in do naših pokojnih. Kdor ljubi, je povezan: Ti v meni – jaz v tebi! – You 
within me – me within you! 
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