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Te bennem – én tebenned! 
You within me – me within you! 
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    Jézus Igéjének kedves Barátai, 
 
 a lány Bosznia szerb részéből érkezett, idegen országban végezte tanulmányait.  
Szüleinek fontos volt, hogy őt és testvéreit igazi odafigyeléssel, értékek átadására és az 
emberek iránti tiszteletre neveljék. „Az ember bőrszíne, nemzetisége és származása nem 
fontos, ami a lényeg, hogy ő egy ember és mindenki arra vágyik, hogy szeressék!“ - hallotta a 
lány újra és újra édesanyjától. Mindez mélyen szívébe vésődött. Pár hónappal ezelőtt édesanyja 
súlyosan megbetegedett és mivel nem lehetett rajta hazájában segíteni, ezért meghalt. Ez a 
hirtelen halál mély lelki sebet okozott a fiatal lánynak.  
 

Az egyetemen egy dolgozatot egy másik diáklánnyal készített elő, vele került egy 
csoportba. Ez a kolléganő sokat segített a fiatal bosnyák lánynak. A dolgozat bemutatása 
mindkettőjük örömére különösen jól sikerült. A közös munka kapcsán a két lány közt bizalom 
szövődött. Anélkül, hogy valamikor is hitükről beszéltek volna, a fiatal bosnyák lány 
bizalmasan megkérdezte a kolléganőjétől: „Hiszed, hogy most édesanyám figyel engem?“ 
Társa ezt válaszolta: „Tudod, a földi utunk egy zarándokút. Végtére is az örökkévalóságra 
vagyunk teremtve. Valahogyan mintha egy cipőszámmal kisebb lenne ez a világ a lelkünknek. 
De az örökkévalóság nem a halálunk után kezdődik. Mindig akkor veszi kezdetét, ha igazán 
szeretünk, ahogyan azt édesanyád is tette. És én hiszem, hogy ő ebben a szeretetben most már 
örökre otthonra talált.“ - „Ó, milyen jó is, hogy megkérdeztelek erről“, válaszolta a bosnyák 
lány. Az az érzésem, hogy édesanyám már jó helyen van és figyel rám. Együtt vagyunk a 
szeretet kötelékében!“ 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, az édesanya szeretete segített a fiatal lánynak, hogy 
megtanulja önmagát és másokat szeretni. Felfedezte ezt az önmagát odaajándékozó szeretetet, 
mint az édesanyjával megélt mély kapcsolatot. Jézus is hasonlóképpen mutatta meg a szeretetét 
övéinek. Röviddel halála előtt felkínálta nekik ezt a szeretetet mint egy mentsvárat: 
„Maradjatok meg szeretetemben“ - hívta őket a nagy kalandra. Hiszen a szeretet nem más, mint 
egy híd egymáshoz, Istenhez és elhunyt szeretteinkhez. Aki szeret, az kötelékkel rendelkezik: 
Te bennem és én tebenned! -  You within me - me within you!“ 
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