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Buď konkrétní!
Be concrete!
Milí přátelé Ježíšových slov!
Byl Velký pátek – pozdě večer. Protože tento den ve Francii není státním svátkem, mohla
se na cestu vydat až po 18. hodině. Ve 23 hodin přijela. Ve dvou jsme ji vyzvedli na nádraží.
Vydala se na cestu, aby mohla být na slavnosti biřmování své kamarádky. Teď se zase po dlouhé
době konečně potkaly. Okamžitě byla cítit hluboká, nakažlivá radost. Následující den byla Bílá
sobota, den přípravy na vzkříšení. Připravovali jsme s mladými lidmi velikonoční slavnost. Elodie,
z jednoho města blízko Paříže, se okamžitě přidala. Obdarovávala, kde jen mohla.
Slavnost velikonoční noci začala. Její kamarádka přijala svátost biřmování. Dojemný
okamžik. Viděl jsem Elodii. Byla hluboce dojata a zasažena. Její oči připomínaly „bránu do nebe“,
plné radosti a míru. O dva dny později jela opět do Paříže. Napsala: „Víš, byla jsem docela smutná,
protože jsem už dávno zapomněla, co pro mě opravdu znamená přítomnost Boha v mém životě. A
teď rozumím, že ho můžu o vše prosit, protože on je jednoduše tady a já jsem vždycky pozvaná k
modlitbě za ostatní. To jsem si v tyto dny uvědomila“
Vzpomněl jsem si na Madeleine Delbrêl, která v mládí zjistila, že „Boha můžeme milovat
jako člověka“, což úplně změnilo její život. Toto samé štěstí zažila právě Eledie. Plná radosti šla
po ulici, aby potkávala Ježíše ve všech lidech ve městě. Každého, kterého uviděla, odevzdala
Bohu.
„Dávejte a bude Vám také dáno!“ poradil Ježíš svým přátelům. A k tomu dodal: „dobrá
míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína!“ Toto „naplnění života“ jsem mohl
vidět v Elodiných očích. Dávala, přijela stovky kilometrů na biřmování své kamarádky. Bohatě
obdarovaná se vrátila domů. Bůh se znovu mohl dotknout jejího srdce. Přijala skutečnost: bohatá
a přetékající. Takto darovaná láska je stále konkrétní. Takže: Buď konkrétní! – Be concrete!
za OnWordTeam

Meinolf Wacker

