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Bodi darilo!
Be a gift!
Dragi Prijatelji Besede!
Prvič sem jo srečal v sinagogi v Auschwitzu. Kot mlada Nemka se je zavzela za
prostovoljstvo v tej rani Evrope. Skozi razstavo je vodila skupino nemških šolarjev, ki ji je
pripovedovala o judovskem življenju v Auschwitzu. Ko je pripovedovala o prijateljstvu med
mlado damo iz tega mesta in judinjo iste starosti med okupacijo v 40. letih prejšnjega stoletja, sem
imel solzne oči. Njeno srce je gorelo za človeštvo in za življenje vsakega posameznika.
Še v istem letu se je udeležila kampa go4peace. Kot šolarka je eno leto živela v Parizu, kjer
se je naučila govoriti francosko. Med prostovoljnim delom na Poljskem, od koder izvirajo tudi
njene družinske korenine – iz Šlezije, se je naučila poljsko. Kasneje sem izvedel, da se je udeležila
tudi seminarja francosko-nemško-poljskega mladinskega srečanja. Prava Evropejka.
Vedno znova sem v njenih očeh videl globok žarek. Njeno srce je gorelo iz ljubezni do
sočloveka, predvsem za male ljudi. Nevsiljivo je pokazala bližino in odprla prostor. »Bilo je že
pozno, ob enajstih zvečer, stala sem na železniški postaji, postalo je temno. Neka mlada žena je
pristopila k meni. Sprva nisem vedela, ali naj ostanem, ali pa grem stran. Toda nagovorila me je.
Povedala mi je, da je bila njena denarnica ukradena in da jo nekateri osebki na železniški postaji
nadlegujejo. Na pamet mi je prišel moto dneva: Spremeni temo v ljubezen! Ta moto me je ganil.
Nisem vedela, ali je bila zgodba te žene resnična ali ne. Toda videla sem, da v tistem trenutku ni
želela biti sama. Ostala sem ob njej, se z njo malo pogovarjala in ji dala denar za naslednji vlak.
Po zaključku najinega pogovora me je hvaležno vprašala po imenu. Ko je moj vlak prispel in sem
vstopila, sem naenkrat zaslišala moje ime »Tereza!« in nato en »Hvala!« iz srca.
»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« - To nam pripoveduje
Terezino življenje – pogosto brez besed. Ona je darilo za tiste, ki jo srečajo. Bodi darilo! – Be a
gift!
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