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Brangūs žodžio draugai, 
 

Žmogaus gyvenime yra akimirkos, kai  širdis yra jautrumu giliai paliesta, kad nuo šiol  
tu žinai, kam esi sutvertas. Apie tokias trumpas akimirkas kurios mums yra dovanojamos, 
pasakojo Ruth Pfau, vokiečių  gydytoja Pakistane, kuri 10. 08.2017 būdama 87 metų senumo 
mirė.  
 

Tai buvo blogos gydymo patalpos Karačyje, sukaltos iš senų medinių dėžių be 
vandens ir elektros. Tik du nedideli langai. Kambarys, pilnas žmonių, nepakeliamas karštis, 
smarvė ir triukšmas. Ir visur skraidė gausybė musių. Šiame mediniame name Ruth Pfau 
susitiko viena jauna vyra, kuris būvo be rankų ir kojų ir šliaužė per grindis. Jis nesitikėjo 
nieko daugiau iš gyvenimo. Jis susitaikė su savo pažeminimu ir pasidavė. Kai Ruth Pfau tai 
pamatė, ji buvo paveikta "šventa rūstybe". "Tai negali taip toliau testis", - ji šnibdžia kreipėsi į 
Sesute: "Mes kažką  juk darysime" - "Tai buvo kaip susitikimas su didiąją meile: kartą ir 
visiems laikams. Tai dabar buvo nuspresta ir galiojo  amžinai ",  tai buvo skaitoma jos 
dienoraštyje.  

 
Šiomis akimirkomis jautėsi ji Jėzaus paveikta. Jam ji atidavė daugelį metų ", 

pasinėrusi laimingai jam priklausyti ir tarnauti besąlygiškai užmerktomis akimis, dainuojančia 
širdimi, ir laukinių, švelnų šokių laimės", - rašo ji. Ir dabar ji atrado Jį savo laiko žaizdoms.  

 
Netgi Tomas, vienam iš apaštalų,netikėtai parodė  Jezus savo žaizdas. Tomas buvo 

pakviestas jas paliesti. Jis suprato, kad šis sužeistas žmogus buvo Jėzus! Jis paskatino jį 
priartėti prie jo ir paliesti jo žaizdas. Tai - beveik švelnus – artimas jausmas  Tomas sakė : 
"Mano Viešpatie ir mano Dieve!" Jis norėjo sekti jį nuo šiol, kiekvieną dieną iš dienos, 
akimirką iš akimirkos. Sakome mes su Tomu vėl ir vėl: su tavim per gyvenimą! – Going 
through life with you!  - Tada jis duoda kiekvienam iš mūsų tolesnį artumą, aiškumą ir ryžtą.  
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