
 
 
 
 
 
  

 
Mai / Május  2018                                     ungar. 

Én Uram, én Istenem! 
                                             (Jn 20,28)                                                 
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Jézus Igéjének kedves Barátai, 
 
 az ember életében vannak olyan pillanatok, amikor a szívünket oly mélyen megérinti   
valami, hogy attól a pillanattól kezdve tudjuk, mi végre születtünk erre a világra. – Egy ilyen 
pillanatról, mely tényleges ajándékká válik számunkra, mesél nekünk Ruth Pfau, egy német 
származású, Pakisztánban leprásokat gyógyító orvosnő, aki 2017. augusztus 10.-én halt meg  
87 éves korában. 

 
A következő történet Karacsiban játszódott, egy vízvezeték és áram nélküli, régi 

faládákból összetákolt rendelőben. Ablaka csak kettő volt, az is apró. A helyiség zsúfolásig 
megtelt emberekkel, a hőség elviselhetetlen volt, levegőtlenség és zaj nehezítette a helyzetet. 
És legyek mindenhol. Ebben a fabódéban találkozott Ruth Pfau egy fiatalemberrel, aki – 
kezek és lábak nélkül – magába roskadva kúszott a földön. Az élettől már semmit nem várt. 
Semmisége tudatában beletörődött sorsába. Amikor ezt Ruth Pfau megpillantotta, egy „szent 
düh“ fogta el és ezt suttogta egyik nővértársának: „Ez így nem mehet tovább“, „valamit tenni 
fogunk!“ – „Olyan volt ez a pillanat, mint amikor az ember a nagy szerelmével találkozik: 
egyszer s mindenkorra eldőlt és mindvégig érvényes marad“ – olvassuk naplójában. 

 
 Ezekben a percekben érezte, ahogy Jézus megérinti őt. Jóllehet már évekkel ezelőtt 

átadta magát az Úrnak, „mámorittasan,  Hozzá tartozva, feltétel nélkül, becsukott szemmel, 
daloló szívvel és egy vadon-gyengéd, táncoló-boldog érzéssel“, írta. Most viszont a jelen 
sebeiben vélte Őt felfedezni. 

 
Hiszen Tamásnak is, az egyik apostolnak - egészen váratlanul - Jézus megmutatta 

sebeit. Őt arra szólította fel a Mester, hogy érintse meg. Ekkor vált számára világossá: Ez a 
sebekkel borított ember maga Jézus! Hívta, jöjjön közelebb és érintse meg Őt. Ennek a – 
szinte gyöngéd - tapasztalatnak hatására vallja meg Tamás: „Én Uram, én Istenem!“ Attól a 
pillanattól kezdve követni akarta az Urat, minden nap, minden percben. Mondjuk hát mi is 
Tamás apostollal együtt: Veled együtt át az életen! – Going through life with you! – Akkor 
mindenikünknek azt a közelséget, világosságot és eltökéltséget fogja ajándékozni, amely után 
vágyakozunk.   
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