
 

 
 

Oktober  2019                                         norweg. 

Gi så skal dere få.                                  

                                                           (Luk 6,38)                                                                                                                   
______________________________________            

Vær konkret! 

Be concrete! 
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Kjære venner av Ordet! 

 

  Det var sent langfredags kveld. Ettersom langfredag ikke er en fridag i Frankrike, kunne hun 

ikke reise før kl var 18.00 fra hjemmet sitt. Elodie kom fra en av forstedene til Paris. Kl. 23.00 troppet 

vi opp på Jernbanestasjonen for å hente henne. Hun hadde gitt seg ut på den lange reisen for å vere 

tilstede på venninens ferming (konfirmasjon). De to venninene hadde ikke møtt hverandre på lange 

tider. Når de nå endelig møttes igjen utstrålte de en dyp, smittende gjensynsglede som var til å ta og 

føle på. Den påfølgende dagen brukte de unge jentene sammen med ungdomsgruppen som forberedte 

festen vi skulle ha påskeaften. Elodie gikk rett inn i gjengen og hjalp til – ga av seg selv – der hun 

kunne. 

 

 Påskeaften kom og venninen til Elodie mottok fermingens sakrament. Det ble en beveget stund 

for oss. Spesielt la jeg merke til Elodie. Hun var dypt rørt og beveget, øynene hennes strålte av glede 

og fred, og ga et gjenskinn av himmelen. To dager senere, etter at hun var hjemme igjen i Paris, skrev 

hun: «Vet du hva? Igrunnen var jeg litt lei meg! Lei meg fordi jeg lenge hadde glemt hva Guds nærvær 

i livet betyr. Etter å ha vært sammen med dere forstår jeg at jeg kan be til Herren om alt mulig. Gud er 

ganske enkelt alltid tilstede iblant oss, og han oppmuntrer oss også til å be for andre.»   

 

  Jeg måtte tenke på Madeleine Delbrêl som i sine unge år oppdaget at en kunne elske Gud på 

samme måte som en elsker et menneske. Dette forandret livet hennes fullstendig. Det samme erfarte 

nå Elodie. Av glede over dette måtte hun ut på gater og streder for å finne mennesker for at de også 

skulle få erfare det samme som hun hadde fått. Alle hun møtte la hun fram for Guds hjerte i bønn. 

 

 «Gi! Så skal dere få». Dette var rådet Jesus ga til sine venner. Og han føyde til: Og målet på 

det dere da vil få, vil være rystet, stappet og breddfullt. Denne «fylde av liv», var det jeg fikk se i 

øynene til Elodie. Hun hadde gitt av seg selv ved å legge ut på den lange reisen for å støtte og feire 

venninnen. Men den som kjente seg mest velsignet i etterkant var henne selv. Gud hadde fått berøre 

henne og fornye hennes hjerte, hun mottok Guds gave rystet, stappet og breddfult, ja så rikelig at det 

fløt over!  Å gi av seg selv i kjærlighet er alltid konkret. Vær konkret! Be concrete! 
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