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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 În viața unui om sunt câteva momente în care inima ta este atât de adânc impresionat 
că dintr-o dată știi, pentru ce ești creat. - Despre o astfel de clipă care bineînțeles ni se 
dăruiește, ne povestește Ruth Pfau, medicul german de lepră din Pakistan, care a murit în data 
de 10.08.2017 la vârsta de 87 ani.  
 

S-a întâmplat într-o cameră de tratament foarte slab echipat, construit din cutii de lemn 
prinse cu cuie, fără apă sau curent, cu două ferestre minuscule. Încăperea era plină de oameni, 
căldură insuportabilă, duhoare și zgomot. Și muște, muște peste tot. În acest loc a întâlnit Ruth 
Pfau un bărbat tânăr care - fără brațe și picioare - se târa letargic pe podea. Nu se mai aștepta 
la nimic de la viață, a acceptat înjosirea lui și a renunțat.  Cum Ruth Pfau l-a observat, a 
stăpânit-o o „mânie sfântă“. „Nu poate să se continue așa“ șoptea unei colege asistentă, „o să 
facem ceva!“- „Era ca și când îți întâlnești marea iubire: o singură dată în viață. Aceasta abia 
era hotărât, dar era valabil pentru totdeauna, “ citim în agenda ei. 

 
În aceste momente simțea că Isus i se adresează, Lui i-a dăruit mulți ani în urmă, 

„beată de la bucuria să-l audă, necondiționat, cu ochii închiși și inima cântând, și o bucurie 
sălbatică, dansând fragil”, cum scrie ea. Și acum îl descoperă în rănile timpurilor noastre.  

 
Chiar și lui Toma, unul dintre apostoli, Isus i-a arătat - pe neașteptate - rănile lui. 

Toma era invitat, să le atingă, și atunci îi devenea clar: Acel om rănit era Isus! El l-a chemat 
să vină aproape și să-i atingă rănile. În această apropiere spunea Toma:  „Domnul meu și 
Dumnezeul meu!“ A vrut să-l urmeze de acum încolo, în fiecare zi, în fiecare clipă.  Să 
spunem împreună cu Toma din nou: Cu TINE prin viață! – Going through life with you! – 
Și el ne dăruiește apropierea Sa, claritate și hotărâre, ce ne dorim din suflet.   
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