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Bądź prezentem!
Be a gift!

Kochani Przyjaciele Słowa!
Spotkałem ją po raz pierwszy w Synagodze w Oświęcimiu. Młoda Niemka zaangażowała się
w tym miejscu rany Europy z okresu II wojny światowej jako wolontariuszka na okres jednego roku.
Prowadziła grupę niemieckich uczniów przez wystawę, która prezentowała żydowskie życie
w Oświęcimiu. Gdy opowiedziała o historii przyjaźni młodej kobiety z tego miasta i jej żydowskiej
rówieśniczki z okresu okupacji w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, napłynęły mi łzy do oczu.
Jej serce płonęło dla Ludzkości i dla życia każdego pojedynczego człowieka.
Jeszcze w tym samym roku wzięła udział w obozie go4peace. W przeszłości, jako uczennica, była
przez rok w Paryżu i nauczyła się tam języka francuskiego. Jej rodzina wywodzi się ze Śląska, więc podczas
wolontariackiej służby w Polsce nauczyła się języka polskiego. Dowiedziałem się także o jej udziale we
francusko-niemiecko-polskim spotkaniu młodzieży. Prawdziwa Europejka.
W jej oczach ciągle widziałem błysk. Jej serce płonęło z miłości do każdego człowieka, przede
wszystkim jednak do tych najmniejszych. Dyskretnie okazywała bliskość i otwierała się na innych.
„Było już późno, godzina 23. Stałam na dworcu. Było ciemno. Młoda kobieta podeszła do mnie.
Nie wiedziałam z początku, czy powinnam zostać, czy odejść. Zagadnęła mnie i powiedziała o kradzieży
jej portmonetki oraz o poczuciu niepokoju ze strony pewnych postaci na dworcu. Wpadło mi do głowy
motto tego dnia: Przemieniaj ciemność w miłość! To motto poruszyło mnie. Nie wiedziałam, czy historia
tej kobiety była prawdziwa, czy zmyślona. Widziałam jednak, że w tym momencie nie chciała być sama.
Zostałam z nią, porozmawiałam nieco i dałam jej pieniądze na najbliższy pociąg. Gdy zakończyłyśmy
rozmowę, zapytała z wdzięcznością o moje imię. Po wejściu do pociągu usłyszałam nagle moje imię
„Teresa!” a potem z serca płynące „dziękuję!”.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” – Życie Teresy mówi samo
za siebie – często bez słów. Ona jest prezentem dla tych, których spotyka. Bądź prezentem! – Be a gift!
für das OnWordTeam

Meinolf Wacker

