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Kæru vinir Orðsins, 
 

Þær stundir koma í lífi sérhvers manns að hjarta hans er svo djúpt snortið að hann veit 
nákvæmlega til hvers hann var skapaður. – Frá slíkri stundu, sem sem sannarlega var gefin, 
segir Ruth Pfau, þýskur læknir holdsveikra í Pakistan, en hún lést 10.08.2017, 87 ára að aldri. 

 
Það var í fátæku meðferðarherbergi í Karachi, sem neglt var saman úr gömlum 

trékössum, án vatns og rafmagns. Aðeins tveir örsmáir gluggar. Herbergið var fullt af fólki, 
og þar var  óþolandi hiti, ólykt og hávaði. Og flugur, alls staðar flugur. Í þessu tréhúsi hitti 
Ruth Pfau ungan mann sem skreið þunglega yfir gólfið – handleggja- og fótleggjalaus. Hann 
bjóst ekki við neinu framar af lífinu. Hann hafði gefist upp og sætt sig við niðurlægingu sína. 
Þegar Ruth Pfau sá hann, fylltist hún „heilagri reiði“. „Þetta getur ekki haldið svona áfram,“ 
hvíslaði hún að einni samstarfskonu sinni, „við verðum að gera eitthvað í málinu!“ – „Þetta 
var eins og að mæta stóru ástinni í lífinu, í eitt skipti fyrir öll,“ skrifaði hún í dagbók sína. 

 
Á þessu andartaki fannst henni Jesú nálgast sig. Honum hafði hún gefið sjálfa sig 

mörgum árum fyrr, „drukkin af hamingju af að tilheyra honum, skilyrðislaust, með lokuðum 
augum og syngjandi hjarta, dansandi af blíðlegri, villtri hamingju,“ eins og hún skrifaði. Og 
nú uppgötvaði hún hann í sárum hennar eigin tíma. 

 
Jafnvel Tómasi, einum postulanna, hafði Jesús – óvænt – sýnt sár sín. Tómasi var boðið að 
snerta þau. Hann áttaði sig á að þessi særði maður var Jesús! Hann kallaði á hann og sagði 
honum að koma til sín og snerta sár sín. Eftir þessa næstum blíðlegu samfundi sagði Tómas: 
„Drottinn minn og Guð minn!“ Hann langaði til að fylgja honum þaðan í frá, dag frá degi, 
hvert andartak. Ásamt Tómasi skulum við segja, enn og aftur: Með ÞÉR í gegnum lífið! – Þá 
gefur hann okkur öllum þá nálægð, fullvissu og staðfestu sem við þráum. 
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