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Dajajte in se vam bo 

dalo.                                        (Lk 6,38) 
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Bodi konkreten! 

Be concrete! 
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Dragi Prijatelji Besede! 

  Bil je veliki petek, pozno zvečer. Ker ta dan v Franciji ni praznik, se je lahko na pot 

odpravila šele po 18. uri. Prispela je ob 23. uri. V dvoje sva se odpeljala z železniške postaje. 

Odpravila se je na pot, da bi lahko prisostvovala pri birmi svoje prijateljice. Takrat sta se obe 

zopet srečali po dolgem času. Takoj je bilo moč občutiti globoko, nalezljivo radost. Naslednji 

dan je bil dan pred praznovanjem. Z nekaj mladimi smo se pripravljali na praznik velike noči. 

Elodie, ki je prihajala iz mesta v bližini Pariza, je bila takoj zraven. Pripravljena je bila 

pomagati, kjer koli je le mogla.  

  Začelo se je praznovanje velikonočne noči. Njena prijateljica je prejela zakrament svete 

birme. To je bil ganljiv trenutek. Videl sem Elodie. Izkušnja se je je globoko dotaknila in jo 

ganila. Njene oči so se zdele kot vrata v nebesa, polne miru in radosti. Dva dni pozneje je bila 

zopet v Parizu. Napisala je: »Veš, malo sem bila otožna, ker sem za dolgo časa pozabila, kaj 

sedanjost Boga v mojem življenju resnično pomeni. In zdaj razumem, da ga lahko za kar koli 

prosim, ker je On enostavno tu, in da sem vedno vabljena moliti tudi za druge. To sem odkrila 

v zadnjih dneh.« 

  Spomnil sem se na Madeleine Delbrêl, ki je v mladih letih odkrila, da lahko človek 

»ljubi Boga, kot lahko ljubi človeka«. To ji je popolnoma spremenilo življenje. To isto srečo 

je doživela tudi Elodie. Od sreče se je podala v svet, da bi srečala Jezusa v drugih ljudeh. Za 

vsakega, ki ga je srečala, je v srcu molila. 

  »Dajajte in se vam bo dalo!« je rekel Jezus svojim učencem. In dodal je: »Dobro, 

potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje!« To »obilico življenja« sem 

lahko videl v Elodiinih očeh. Dajala je; prepotovala je na stotine kilometrov, da bi lahko prišla 

na birmo svoje prijateljice. Bogato obdarjena se je vrnila domov. Bog se je zopet dotaknil 

njenega srca. To je sprejela, v bogati in zvrhani meri. Ljubezen, ki se sama podarja, je vedno 

konkretna. Torej: Bodi konkreten! – Be concrete! 
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