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Kära Ni, ordets vänner, 
 
 det finns ögonblick i en människas liv då ditt hjärta är så djupt rört att du vet 
omedelbart vad du är gjord för. – Det var ett sådant ögonblick som Ruth Pfau berätter om, den 
tyska lepra-läkaren i Pakistan som dog, 87 år gammal, den 10 augusti 2017.  
 

Det var i ett bristfälligt behandlingsrum i Karachi som man hade timrat ihop av gamla 
trälådor, utan vatten och ström. Bara två små fönster. Rummet var fullt med människor, 
outhärdlig hetta, stank och buller. Och flugor, flugor överallt. Det var här i denna skrubb att 
Ruth Pfau träffade en ung man som – utan armar och ben – kröp letargiskt på golvet. Han 
hade inga förväntningar kvar på livet. Han hade samtyckt till sin förnedring och resignerat. 
När Ruth Pfau såg detta greps hon av en ”helig vrede”. ”Så kan det inte fortsätta”, viskade 
hon till en medsyster, ”vi ska göra någonting!” – ”Det var som att träffa den stora kärleken: en 
gång för alla. Detta var nu bestämt och det var för alltid”, skrev hon i sin dagbok. 

 
I de här ögonblicken kände hon hur Jesus kom närmare henne. Hon hade bestämt sig 

att följa hans ord för några år sedan, ”yr av glädjen att tillhöra Honom, villkorslöst, med 
slutna ögon och ett sjungande hjärta och en vild, öm, dansande lycka”, så skrev hon. Och nu 
upptäckte hon Honom i sin tids sår. 

 
Jesus hade visat sina sår även för Tomas, en av lärungarna. Tomas var inbjuden att 

röra vid dem. Då blev det klart för honom: Den här sårade människan var Jesus! Jesus sa till 
honom att han skulle komma närmare och röra vid hans sår. Den här – nästan ömma – 
närheten fick Tomas att säga: ”Min Herre och min Gud!” Honom ville han följa från och med 
nu, dag för dag, ögonblick för ögonblick. Låt oss säga med Tomas om och om igen: Med 
DIG genom livet! – Going through life with you! – Så kommer han att ge oss den närhet, 
klarhet och bestämdhet som vi längtar efter. 
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