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Légy ajándék!
Be a gift!
Jézus igéjének kedves Barátai!
A lánnyal első alkalommal az auschwitzi zsinagógában találkoztam. Német ifjúként egy évre
önkéntes munkát vállalt Európa e sebhelyén. Német diákokat fogadott és tartott nekik egy tárlatvezetést, amely az auschwitzi zsidóság életét mutatta be. Egyik alkalommal egy fiatal nőről mesélt, aki
ebből a városból származott és jó barátságot ápolt egy vele egykorú zsidó hölggyel a múlt század
negyvenes éveiben. Amikor erről a barátságról hallottam őt mesélni, könnybe lábadt a szemem. E fiatal
lány szíve valósággal lángolt egy egységes emberiségért és minden egyes ember életéért.
Ez a lány még abban az évben részt vett egy go4peace táborban. Diákként egy évet élt Párizsban, ott tanult meg franciául. Családi gyökerei Sziléziába nyúlnak vissza, így még érthetőbb, hogy lengyelországi önkéntes szolgálata alatt lengyelül is tanult. Később megtudtam, hogy egy francia-németlengyel ifjúsági találkozó szemináriumán is résztvett. Egy igazi európai.
Újra és újra felfedeztem szemeiben egy mély ragyogást. Szívében lángolt a szeretet minden
egyes ember iránt, mindenekelőtt a szükséget szenvedőkért. Diszkréten ragaszkodott embertársaihoz
és nyitottságot tanúsított irántuk. „Már késő volt, 23 óra, a pályaudvaron álltam, sötét volt. Egy fiatal
nő jött oda hozzám. Először nem tudtam, hogy maradjak vagy távozzak a helyszínről. De megszólított.
Elmesélte, hogy ellopták a pénztárcáját és azt érezte, hogy pár alak követi őt az állomáson. A napi ige
jutott e-szembe: Változtasd a sötétséget szeretetté! Ez a mottó megindított bennem valamit. Nem
tudtam, hogy a nő igazat mondott vagy sem, de láttam: ebben a pillanatban nem akart egyedül maradni.
Így mellette maradtam, keveset beszéltem vele és pénzt adtam neki, amivel jegyet tudott venni a következő vonatra. Amikor befejeztük a beszélgetést, nagyon hálás volt és a nevemet kérdezte. Befutott a
vonatom, beszálltam és a nevemet hallottam: „Theresa!“ és aztán egy szívből jövő „Köszönöm!“-öt.
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot!“ – Theresa élete önmagáért
beszél – gyakran szavak nélkül. Ajándék ő mindazoknak, akikkel találkozik. Légy ajándék! – Be a
gift!
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