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Buď darem!
Be a gift!
Milí přátelé Ježíšových slov!
Poprvé jsem ji potkal v synagoze v Osvětimi. Jako mladá Němka se jeden rok angažovala
v této bolesti Evropy jako dobrovolník. Vedla skupinu německých žáků výstavou, která vyprávěla
o životě Židů v Osvětimi. Když vyprávěla o přátelství jedné mladé ženy z tohoto města ke stejně
staré Židovce v době okupace ve 40. letech minulého století, měl jsem slzy v očích. Její srdce
hořelo pro lidstvo a pro život každého jednoho člověka.
Ještě ve stejném roce se účastnila go4peace Campu. Jako žákyně žila jeden rok v Paříži a
tam se naučila francouzsky. Ve své dobrovolnické službě v Polsku se naučila tato dívka, jejíž
rodinné kořeny pocházely ze Slezska, polsky. Později jsem se dozvěděl, že se také zúčastnila
francouzsko-německo-polského setkání mládeže. Pravá Evropanka.
V jejich očích jsem stále znovu a nově viděl hlubokou záři. Její srdce hořelo láskou ke
každému člověku, především k těm nepatrným. Nenuceně ukazovala blízkost a otevřený prostor.
„Bylo už pozdě, 23 hodin, stála jsem na nádraží, stmívalo se. Mladá paní ke mně přišla. Nejdřív
jsem nevěděla, jestli bych měla zůstat nebo jít pryč. Ale oslovila mě. Vyprávěla mi, že jí někdo
ukradl peněženku, poté se mi svěřila, že ji někdo obtěžoval na nádraží. Přišlo mi na mysl motto
dne: Proměň tmu v lásku! Toto motto mnou zahýbalo. Nevěděla jsem, jestli je historka té paní
pravdivá či ne. Ale viděla jsem: v tomto okamžiku nechtěla být sama. Tak jsem s ní zůstala,
povídala jsem si s ní a dala jí peníze na další vlak. Když jsme skončili náš rozhovor, zeptala se mě
plná vděčnosti, jak se jmenuju. Když přijel můj vlak a nastupovala jsem, najednou jsem slyšela
své jméno „Theresa!“ a pak od srdce vyslovené „Děkuji!“
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ – život Terezy o tom svědčí – často beze
slov. Je darem pro ty, kteří ji potkají. Buď darem! – Be a gift!
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