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Ejiet pa visu pasauli un 
sludiniet evaņģēliju!         
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______________________________________           

Esi dāvana! 
Be a gift! 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Pirmo reizi es viņu satiku Osvencimas/Aušvices sinagogā. Šī jaunā vāciete uz gadu kā 
brīvprātīgā darbojās šajā Eiropas brūcē. Viņa vadīja vācu skolēnu grupu cauri izstādei, kas stāstīja 
par ebreju dzīvi Osvencimā. Kad viņa stāstīja par kādas šīs pilsētas jaunas sievietes draudzību ar 
vienaudzi ebrejieti okupācijas laikā pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, man acīs sariesās 
asaras. Viņas sirds dega par cilvēci un par katra atsevišķa cilvēka dzīvību. 
 
 Tajā pašā gadā viņa piedalījās go4peace-Camp nometnē. Skolas laikā viņa vienu gadu 
dzīvoja Parīzē un tur iemācījās franču valodu. Savā brīvprātīgās kalpošanā Polijā viņa, kuras 
ģimene nāca no Silēzijas, iemācījās poļu valodu. Vēlāk es uzzināju, ka viņa piedalījās seminārā 
franču – vācu – poļu jauniešiem. Īsta eiropiete. 
 
 Viņas acīs es vienmēr redzēju dziļu mirdzumu. Viņas sirds dega mīlestībā pret katru 
cilvēku, īpaši pret vismazākajiem. Neuzkrītoši viņa izrādīja tuvumu un atvēra telpu. „Bija jau vēls, 
plkst. 23.00, es stāvēju stacijā, bija jau tumšs. Kāda jauna sieviete pienāca pie manis. Sākumā es 
nezināju, palikt vai iet projām. Viņa uzrunāja mani. Viņa man pastāstīja, ka viņas maks esot 
nozagts un dažu tipu dēļ viņa stacijā nejutās droši. Man atausa atmiņā dienas moto: Pārvērt 
tumsību mīlestībā! Šis moto aizkustināja mani. Es nezināju, vai sievietes stāsts bija patiess vai nē. 
Bet es redzēju: šajā brīdī viņa negribēja būt viena. Tā es tur paliku, nedaudz aprunājos ar viņu un 
iedevu naudu nākošajam vilcienam. Kad mēs pabeidzām sarunu, viņa, pilna pateicība, jautāja, kā 
mani sauc. Kad pienāca mans vilciens un es iekāpu, pēkšņi izdzirdēju viņas vārdu „Terēza!“ un 
tad no sirds izteiktu „Paldies!“ 
 
 „Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju!“ – Terēzas dzīve runā – bieži bez vārdiem. 
Viņa ir dāvana tiem, kurus viņa satiek.  Esi dāvana! – Be a gift! 
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