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Zůstaňte v mé lásce! 
(Joh 15,9) 

______________________________________                                                
Ty ve mně – já v Tobě! 

You within me – me within you! 
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    Milí přátelé Ježíšových slov, 
 
 pocházela ze srbské části Bosny a studovala jinde než ve své zemi.  Pro její rodiče 
bylo důležité, aby ji i její sourozence vychovávali v opravdové úctě a počestnosti ke každému 
člověku. „Barva pokožky, etnika, původ člověka nejsou důležité. Důležité je, že je to člověk! 
A každý člověk chce být milován!“ slýchala pořád, opakovaně od své matky. To se jí hluboce 
zarylo do srdce.  Před pár měsíci její matka těžce onemocněla, a protože se jí už nedalo v její 
zemi pomoci, zemřela. Tato náhlá smrt duši mladé dívky velmi tížila. 
 
 K vypracování studentské práce byla přidělena k jedné studentce. Tato spolužačka se 
mladé Bosňanky zastala a pomohla jí. Prezentace jejich práce se k radosti obou dívek velmi 
podařila. Díky spolupráci na této práci vznikla mezi oběma vzájemná důvěra. Bez toho, aniž 
by se o víře předtím bavily, se jednou mladá Bosňanka bezprostředně zeptala své kolegyně: 
„Věříš, že se na mě teď moje matka dívá?“ Ta odpověděla: „ Víš, naše cesta tady na zemi je 
taková cesta poutníka. Nakonec jsme stvořeni pro věčnost. Tento svět je jako číslo boty, které 
je však pro naši duši příliš malé. Ale věčnost nezačíná poprvé až po naší smrti. Začíná vždy, 
když opravdově milujeme, tak, jak to také činila Tvoje matka. A věřím, že je teď doma 
navždy v této lásce.“ – „ Ach, jsem ráda, že jsem se Tě zeptala“, odvětila Bosňanka. „Mám 
dojem, že moje matka je teď na dobrém místě a dívá se na mě! Jsme spojeni v lásce.“ 
  
 Milí přátelé Ježíšových slov, láska její matky mladé dívce pomohla učit se milovat 
sama sebe a milovat druhé. Skrz tuto samodarující lásku najednou objevila živé spojení se 
svou matkou.Ježíš podobně ukázal svou lásku. Krátce před svou smrtí, jim nabídl svou lásku 
pomocí slova „Zůstaň“. „Zůstaňte v mé lásce!“ pozval je. Láska je mostem mezi Bohem a 
našimi zemřelými. Kdo miluje, je s nimi spojený: Ty ve mně – já v Tobě! -  You within me  
- me within you!“ 
 

Za Tým přátel Ježíšových slov   Meinolf Wacker 


