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Dragi Prijatelji Besede, 

v človekovem življenju obstajajo trenutki, v katerih je srce tako globoko dotaknjeno, da 
naenkrat veš, zakaj si bil ustvarjen. – O enem prav takšnem trenutku, ki je vsekakor podarjen, 
pripoveduje Ruth Paul, nemška zdravnica gobavosti v Pakistanu, ki je umrla 10. avgusta 2017 s 
87 leti. 

Bilo je v neki revni ordinaciji v Karačiju, ki je bila zgrajena iz starega lesa, brez vode in 
elektrike. Le dve majceni okni. Prostor, poln ljudi, poleg tega nevzdržen vonj, vročina in hrup. In 
muhe, povsod muhe. V tej leseni koči je Ruth Paul srečala nekega mladega fanta, ki se je brez rok 
in nog plazil po tleh. Od življenja ni pričakoval ničesar več. Sprijaznil se je s svojim ponižanjem 
in resigniral. Ko je Ruth Paul to videla, jo je prevzela »sveta jeza«. »Tako ne more iti več naprej,« 
je zašepetala neki sestri, »nekaj moramo storiti!« - »Bilo je kot takrat, ko človek sreča svojo 
veliko ljubezen: eden za vse. To je bilo sedaj odločeno in velja za vedno,« lahko preberemo v 
njenem dnevniku. 

V teh trenutkih je čutila, da se je je dotaknil Jezus. Že leta pred tem se mu je podarila, 
»polna sreče, da mu pripada, brezpogojno, z zaprtimi očmi in pojočim srce in z divjo, ljubečo in 
plešočo srečo,« kot je zapisala. In zdaj ga je odkrila v ranah njenega časa. 

Tudi Tomažu, enemu izmed apostolov, je Jezus – nepričakovano – pokazal svoje rane. 
Povabil je Tomaža, da se jih dotakne. Temu je postalo jasno: ta začuden človek je bil Jezus! Jezus 
ga je poklical, naj pride bližje in se dotakne njegovih ran. Ob tej skoraj ljubeči bližini je Tomaž 
rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Od takrat mu je želel slediti, dan za dnem, trenutek za 
trenutkom. Recimo skupaj s Tomažem vedno znova: S teboj skozi življenje! – Going through 
life with you! –  Potem nam bo On podaril bližino, jasnost in odločnost, po kateri hrepenimo. 
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