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Dodiet, tad arī jums
tiks dots.
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Esi konkrēts!
Be concrete!
Dārgie Vārda draugi!
Tā bija Lielā Piektdiena – vēls vakars. Tā kā Francijā šī diena nav brīvdiena, viņa tikai pēc
plkst. 18.00 varēja doties ceļā. Viņa ieradās plkst. 23.00. Mēs divatā sagaidījām viņu dzelzceļa
stacijā. Viņa devās ceļā, lai piedalītos savas draudzenes iestiprināšanā. Tagad atkal abas satikās
pēs ilgāka laika. Uzreiz varēja sajust dziļu, aizraujošu prieku. Nākamā bija atpūtas diena. Ar
dažiem jauniešiem mēs sagatavojām Lieldienu svinības. Elodie, no kādas pilsētas netālu no
Parīzes, uzreiz iesaistījās. Viņa līdzdarbojās visur, kur vien varēja.
Sākās Lieldienu nakts svinības. Viņas draudzene saņēma Iestiprināšanas sakramentu.
Aizkustinošs brīdis. Es redzēju Elodie. Viņa bija dziļi aizgrābta. Viņas acis izskatījās kā „vārti uz
Debesīm“, miera un prieka pilnas. Pēc divām dienām viņa atkal bija Parīzē. Viņa rakstīja: „Zini,
es biju mazliet bēdīga, jo jau ilgu laiku aizmirsu, ko īsti manā dzīvē nozīmē Dieva klātbūtne. Tagad
es saprotu, ka es Viņam varu lūgt visu, jo Viņš vienkārši ir šeit un es vienmēr esmu aicināta, lūgties
arī par citiem. Es to atklāju tajās dienās.“
Es atcerējos Madeleine Delbrêl, kura jaunībā atklāja, ka „Dievu var mīlēt, kā mīl kādu
cilvēku“, tas viņas dzīvi pilnīgi pārveidoja. Līdzīgu laimi piedzīvoja Elodie. Aiz prieka viņa izgāja
uz ielas, lai satiktu Jēzu savas pilsētas cilvēkos. Katru, ko viņa redzēja, viņa lūgšanā uzticēja Dieva
sirdij.
„Dodiet, tad arī jums tiks dots!“ Jēzus teica saviem draugiem. Un Viņš piemetināja: „labu,
saspaidītu sakratītu un pārpilnīgu mēru jums iedos jūsu klēpī!“ Šo „dzīvības pilnību“ es varēju
redzēt Elodie acīs. Viņa deva, viņa atnāca uz draudzenes svētkiem, pārvarot simtiem kilometru.
Bagāti apdāvināta viņa atgriezās mājās. Dievs varēja pieskarties no jauna viņas sirdij. Viņa
saņēma: bagātīgi un pāri plūstoši. Mīlestība, kas sevi dāvā, vienmēr ir konkrēta. Tātad: Esi
konkrēts! – Be concrete!
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