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Adjatok és akkor nektek is
adni fognak.
(Lk 6,38)
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Légy konkrét!
Be concrete!

Jézus igéjének kedves Barátai!
Nagypéntek volt - késő este. Mivel ez a nap Franciaországban nem munkaszüneti nap, ezért
a lány csak este hat után tudott elindulni. Éjjel 11 órakor érkezett meg. Ketten mentünk érte a
pályaudvarra. Azért indult útnak, hogy a barátnője bérmálkozási ünnepségén jelen tudjon lenni.
Hosszú idő után most látták egymást újra. Találkozásukban egy mély, példaértékű szeretetet lehett
érezni. A következő nap az ünnepi előkészület napja volt. Pár fiatallal készítettük elő a húsvéti
szertartást. Elodie, aki egy Párizs melletti városból érkezett, azonnal köztük termett. Ott segített,
ahol tudott.
Elkezdődött Húsvét vigíliája. Az ünnepelt barátnő részesült a bérmálás szentségében. Ez
egy megható pillanat volt. Ránéztem Elodie-ra. Őt is mélyen megérintette az ünnep lényege. Szemei úgy ragyogtak, mintha a mennyországot akarnák tükrözni, tele voltak békével és örömmel.
Két nap múlva ismét Párizsba ment. Ezt írta: „Tudod, kicsit szomorú voltam, mivel már el is felejtettem, hogy mit jelent Isten valóságos jelenléte az életemben. Most értettem meg igazán hogy
tényleg bármit kérhetek Tőle, mert Ő valóságosan jelen van és én bármikor imádkozhatok
másokért. Erre jöttem rá ezekben a napokban.“
Madeleine Delbrêl jutott eszembe, aki fiatal éveiben felfedezte, hogy „Istent úgy lehet szeretni, ahogyan egy embert szeretünk.“ Ez a felismerés teljesen megváltoztatta életét. Ugyan- ezt
az örömöt élte meg Elodie is. Örömteli szívvel ment ki az utcára, hogy találkozzék a városában
lakó emberek szívében jelenlévő Jézussal. Bárkivel találkozott, fohászkodva helyezte az Úr
szívére.
„Adjatok, akkor nektek is adni fognak!“ mondta Jézus tanítványainak. Utána hozzátette:
„Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe!“ Az életnek ezt a teljességét
véltem felfedezni Elodie szemében. Ő ajándékozott, többszáz kilométert tett meg, hogy jelen
lehessen barátnője ünnepén. Gazdagon megajándékozva tért haza. Isten újra megérintette szívét –
gazdagon és túlcsordulóan részesült az ajándékban. Az önmagát odaajándékozó szeretet mindig
konkrét. Tehát: Légy konkrét! – Be concrete!
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