
 
 
 
 
 
  

 
Mai / Maj   2018                                    polski 

Pan mój i Bóg mój! 
                                         (Jan 20,28)                                                 
____________________________________           

Z TOBĄ przez życie! 
Going through life with YOU! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 
 
    Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

są momenty w życiu człowieka, w których w sercu odczuwa się głębokie wzruszenie       
i od razu można wiedzieć, dlaczego tu jesteśmy. O takim momencie, który można nazwać 
darem, opowiada Ruth Pfau, niemiecka lekarka, specjalistka od leczenia trądu w Pakistanie, 
która, przeżywszy 87 lat, zmarła 10.08.2017 roku. 
 

Było to w Karaczi w bardzo skromnym pomieszczeniu zabiegowym, skleconym                        
z drewnianych skrzynek. Bez wody i prądu i tylko z dwoma małymi oknami. Pomieszczenie 
wypełnione było ludźmi. Do tego nieznośny upał, smród, hałas i dokuczliwa masa much.        
W tej „klatce” drewnianej natknęła się Ruth Pfau na młodego mężczyznę bez rąk i nóg, który 
wolniutko czołgał się po podłodze. Niczego już od życia nie oczekiwał. Był pogodzony           
ze swoim upodleniem. Gdy Ruht Pfau to zobaczyła, opanował ją „święty gniew”.                  
„Tak dalej być nie może” – wyszeptała do stojącej obok pielęgniarki. „Musimy coś zrobić!”                 
„Było to tak, jak gdyby się spotkało swoją wielką miłość – raz na całe życie.                                
I decyzja zapadła.” – można przeczytać w jej pamiętniku. 
 

W tym życiowym momencie poczuła się ona dotknięta przez Jezusa, któremu wiele lat 
wcześniej oddała się całkowicie, „pijana ze szczęścia, należeć do NIEGO, bezwarunkowo,     
z zamkniętymi oczami, śpiewającym sercem i dzikim, delikatnie tańczącym szczęściem”,       
jak napisała. A teraz odkryła GO w ranach obecnych czasów. 
 

Również apostołowi Tomaszowi pokazał Jezus niespodziewanie swoje rany. Tomasz 
został zaproszony do ich dotknięcia. Stało się nagle dla niego jasne: Ten poraniony człowiek 
to Jezus! W tej delikatnej bliskości wypowiedział Tomasz: „Pan mój i Bóg mój!” i od tego już 
momentu szedł za Nim dzień w dzień, w każdym momencie. Mówmy ciągle na nowo              
za Tomaszem: „Z TOBĄ przez życie! Going through life with you!“ – wtedy podaruje On 
każdemu z nas bliskość, klarowność i zdecydowanie, za którymi to cechami tęsknimy.  
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