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Marija glabāja visus šos 
vārdus, paturēdama savā 
sirdī.                                              (Lk 2,19)                                                 
____________________________________           

Sagremo to – kā govs! 
Be cool – be cow! 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Tas notika kāda atvaļinājuma izbrauciena priekšvakarā. Viņa jaunākais brālis smagi cieta 
negadījumā ar skrituļdēli. Runa bija par dzīvību un nāvi. Pēc baiļu un cerības pilnām dienām bija 
skaidrs: brālis izdzīvos. Tomēr arī turpmāk viņš paliks ar smagu invaliditāti. Dzīve viņa ģimenē 
pilnīgi mainījās. Tagad viss tika veltīts slimniekam. Prieks, ka viņš arī turpmāk bija starp 
savējiem, un urdošais jautājums, kāpēc tā notika, arī turpmāk nedeva mieru. Lūgšanas par 
atpestīšanu no šīm ciešanām šķita neuzklausītas. Kādā vēstulē viņš rakstīja: „Es regulāri lūdzos, 
šad un tad gāju uz dievkalpojumiem, bet tie kļuva par arvien tukšākiem rituāliem. Ikdienā es 
izjutu sevi arvien mazāk kā kristietis!“ 
 
 Un tad viņš dzirdēja – viņa vārds ir Toms – vienā no mūsu go4peace-Camps nometnēm 
rīta impulsu. Runa bija par Dievu, kurš pie krusta apliecināja savu mīlestību, kura dodas pat nāvē. 
Dievs, kurš mīlestību kā tādu rāda pie krusta, ka Viņam nebija robežu mīlestībā. Jēzus savā 
kliedzienā: „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?“, gāja līdz pat dziļākajai 
tumsai un iekšējai pamestībai. Aiz mīlestības Viņš gribēja būt tur, kur neviens nevēlējās – 
vientulībā, tumsā, nebeidzamās sāpēs – lai tur kļūtu mūsu draugs. 
 
 Šie vārdi vairs neizgāja Tomam no prāta. Viņš rakstīja: Šī doma par tikšanos ar Jēzu 
ciešanās man ļoti daudz deva; es vēl ilgi (kā tāda govs) to gremoju saskaņā ar moto, ko mēs 
izdzīvojām: sagremo – kā govs! Šī pieredze manī atbrīvoja kaut ko, kas ilgi bija nevarīgs. Šodien 
varu teikt: Esmu lepns, ka varu būt vienots ar tik daudziem un īpaši ar Jēzu! 
 
 Dārgie Vārda draugi, arī Marija Jēzus Māte savā dzīvē kopā ar Jēzu daudz ko uzreiz 
nesaprata. Bet viņa pierada, visu, kas notika, paturēt savā sirdī un par to pārdomāt. Viņa 
sagremoja lietas. Govis iedrošina šādai dzīves nostājai: Sagremo to – kā govs! Be cool – be cow. 
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