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Dragi prieteni al cuvântului! 

 
De prima oară am întâlnit-o în sinagoga din Oswiecim / Auschwitz, tânăra germană era 

angajată în aceste răni ale Europei ca și voluntar timp de un an. A condus un grup de elevi germani 
printr-o expoziție care a prezentat viața evreiască din Oswiecim. În timp ce vorbea despre 
prietenia unei tinere din acest oraș cu o femeie evreiască de aceeași vârstă în timpul ocupației în 
anii '40 ai secolului trecut, mi-au sărit lacrimi în ochi. Inima ei ardea pentru omenire și pentru 
viața fiecăruia. 
 

În același an a participat și într-o tabără go4peace. În timp ce era elevă, a trăit un an în 
Paris și acolo a învățat limba franceză. În timpul de voluntariat din Polonia, a învățat limba 
poloneză, având rădăcini familiale din Silezia. Mai târziu am aflat că a participat la un seminar 
pentru întâlnirile de tineret francez-germano-poloneze. O europeancă adevărată. 
 

Din nou în nou am văzut o strălucire profundă în ochii ei, inima ei a ars din iubire pentru 
fiecare ființă umană, în special pentru cei mici. Ea a arătat apropierea și și-a deschis inima într-un 
mod neobișnuit. "Era deja târziu, ora 23, stăteam la gară, devenise întuneric, iar o femeie tânără 
venise la mine. La început nu știam dacă ar trebui să rămân sau să plec. Ea a început să vorbească 
cu mine, mi-a zis că i-au furat portofelul și a fost hărțuită de niște indivizi în gară. Motto-ul zilei 
mi-a venit în minte: transformați întunericul în dragoste! Acest motto m-a pus în mișcare, deși nu 
știam dacă povestea femeii a fost adevărată sau nu, însă am văzut că în acel moment nu vroia să 
fie singură. Așa că am rămas cu ea, am povestit un pic și i-am dat bani pentru următorul tren. 
Când am terminat conversația noastră, ea m-a întrebat cu recunoștință despre numele meu. Atunci 
când mi-a venit trenul și am urcat, dintr-o dată mi-am auzit numele „Teresa!“ și un „Mulțumesc!“ 
care venea din inima femeii. 
 

„Mergând în toată lumea, predicați evanghelia la toată făptura!“ – Viața lui Teresa vorbește 
– chiar și fără cuvinte. Ea este un cadou pentru toată lumea care o întâlnește. Fii cadou! – Be a 
gift! 
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