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Dawajcie, a będzie wam
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Bądź konkretn(a)y!
Be concrete!
Kochani Przyjaciele Słowa!
Było to późnym wieczorem w Wielki Piątek. Ponieważ ten dzień we Francji nie jest dniem

świątecznym, mogła wyruszyć w drogę dopiero po godz. 18-tej i dotarła do celu o godz. 23.
Odebraliśmy ją z dworca kolejowego we dwoje. Przyjechała, by uczestniczyć w uroczystości
bierzmowania swojej przyjaciółki. Zobaczyły się znów po dłuższym czasie. Widoczna była ich
wielka radość. W następnym dniu przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych z kilkoma
młodymi ludźmi. Elodie, mieszkająca w pobliżu Paryża, była natychmiast w działaniu.
Angażowała się, jak tylko było możliwe.
Ceremonia Wielkiej Nocy rozpoczęła się. Jej przyjaciółka otrzymała sakrament
bierzmowania. Była to wzruszająca chwila. Obserwowałem Elodie. Była głęboko wzruszona. Jej
oczy wyglądały jak „brama do nieba” i były pełne pokoju i radości. Dwa dni później wróciła do
Paryża i napisała: „Wiesz, byłam trochę smutna, bo od dawna już zapomniałam, co rzeczywiście
oznacza w moim życiu obecność Boga. Teraz rozumiem, że mogę Go o wszystko prosić, bo On
jest po prostu tu i ja ciągle jestem zaproszona, by modlić się także za innych. To właśnie odkryłam
w minionych dniach.”
Przypominam sobie Madeleine Delbrêl, która w młodości odkryła, że „Boga można kochać
podobnie, jak się kocha człowieka”. To odkrycie odmieniło jej życie całkowicie. Takie samo
szczęście przeżyła również Elodie. Z radością wędrowała ulicami, by spotkać Jezusa w ludziach
swojego miasta i każdego napotkanego w modlitwie oddawała w opiekę Bogu.
„Dawajcie, a będzie wam dane” przekazywał Jezus swoim przyjaciołom. I dodawał:
„…miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze.” Tę „pełnię życia”
udało mi się dostrzec w oczach Elodie. Setki kilometrów przemierzyła, by świętować ze swoją
przyjaciółką i bogato obdarowana wróciła do domu. Bóg poruszył jej serce na nowo. Otrzymała
bogato i w nadmiarze. Pełna oddania miłość jest zawsze konkretna.
Zatem: Bądź konkretna(y) – Be concrete!
W imieniu OnWordTeam

Meinolf Wacker

