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    Të dashur miq të fjalës, 
 
 Ka momente në jetën e një njeriu, në të cilat zemra jonë është aq thellë e prekur, ku ne 
dimë menjëherë, se për çfarë jemi krijuar. – Për një moment të tillë, i cili është dhuruar në liri 
të plotë, tregon Ruth Pfau, një mjeke kundër Lepras nga Gjermania në Pakistan, e cila ndërroi 
jetë më 10.08.2017 në moshën 87 vjeçare.  
 

Ishte në një dhomë të varfër trajtimi në Karachi, e cila ishte krijuar nga kuti druri, pa 
ujë, pa drita. Vetëm dy dritare të vogla. Për më tepër një nxehtësi e madhe, zhurmë dhe erë e 
rëndë. Dhe miza kudo miza. Në këtë gjëndje, takoi Ruth Pfau një djalosh të ri, i cili- pa duar 
dhe këmbë- zvarritej mes dyshemesë. Ai nuk priste më nga jeta. Ai kishte pranuar përuljen 
dhe ishte dorëzuar. Kur Ruth Pfau e pa këtë, atë e zuri një „inat i shenjtë“. „Kjo nuk mund të 
vazhdojë kështu“ i tha ajo një motrës së saj bashkjetuese, „diçka do të bëjmë!“ „Ishte sikur të 
takoje dashurinë të madhe të tënden: njëherë dhe përgjithmonë. Kjo ishte e vendosur tashmë 
dhe vlente përgjithmonë.“ mund të lexohet në ditarin e saj. 

 
Në këto momente ajo ndihej e prekur nga Jezusi. Atij, i kishte dhuruar ajo jetën, shum 

vite më parë, „e dehur në lumturi, për ti përkitur atij, pa kushte, me sytë e mbyllur dhe zemër 
kënduese dhe një gëzimi të egër dhe të butë“, siç ajo shkruan. Dhe tani ajo e zbuloi atë në 
plagët e kohës së saj. 

 
Dhe Tomës, njërit nga apostujt, i tregoi, paptritur, Jezusi plagët e tij. Toma ishte i ftuar 

ti prekte ato. Dhe për atë ishte e qartë: Ky njeri i plagosur ishte Jezusi! Ai e thirri atë, të vinte 
më afër dhe tj’a prekte plagët. Kjo afërsi – e butë- e lejoj Tomën të thoshte: „Zotëria im, Zoti 
im!“ Atë donte të ndiqte, ditë për ditë, nga momenti në moment. Le të themi me Tomën 
gjithmonë përsëri: Me TY përmes jetës! – Going through life with you! – Më pas na 
dhuron ai, secilit nga ne ngrohtësinë, qartësinë dhe vendosmërinë, që ne kërkojmë.  
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