
 

 
 
Gegužė / Mai 2019                                litauisch 

Marija laikė viską savo 
širdyje ir dažnai galvojo 
apie tai.                                    (Lk 2,19)   
______________________________________           

Kramtyk  viska gerai - kaip karvė! 
Be cool – be cow! 
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Mieli žodžio draugai! 
 
   Tai įvyko atostogų išvakarėse. Jo jaunesnis brolis turėjo rimtą avariją su riedlente. Tai 
buvo įvikis tarp gyvenimo ir mirties. Po dienų baimės ir tikejimosi būvo aišku: jo brolis 
išgyvens. Tačiau nuo šiol jis liks sunkiai traumuotas. Jo šeimos gyvenimas visiškai pasikeitė. 
Dabar atėjo laikas investuoti viską  į ligonį. Nuo šiol džiaugsmas, kuri jie turėjo, kad jis  būvo 
su jais, ir žiaurus klausimas, kodėl taip atsitiko. Jo maldos dėl visų šių kančių  atrodė liko 
neįsgirstos . Jis rašė laiške: „Aš reguliariai meldžiausi ir kartais nuėjdavau į pamaldas, bet 
kažkaip tuštuma tapo vis arčiau. Aš kasdieniame gyvenime vis mažiau jaučiausi krykščioniu! " 
 
 Ir tada jis išgirdo – Tomas savo vardą - viename iš mūsų go4peace stovyklų, 
rytoimpulse. Tai būvo apie Dievą, kuris ant kryžiaus parodė savo meilę, kuri lieka iki galo. 
Dievas,  parodė meilę , ant kryžiaus , kad jai nera jokios rybos. Į giliausią tamsą ir į giliausią 
dykumą Jėzus nuėjo su savo šauksmu „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?“. Jis 
norėjo būti iš meilės, kur niekas nenori būti - vienatvėje, tamsoje, begaliniame skausme  -kad 
mums ten būti draugu. 
 
 Šie žodžiai nepaliko Tomo ramybėje. Jis rašė: Šios mintys apie Jėzaus susitikimą su 
kančia man davė daug; Aš dar ilgą laiką kramčiau (kaip karvė) pagal šūkį, pagal kuri 
gyvename: -  Ši patirtis išleido manyje  kažką į laisvę , kas ilgai pridžiūve būvo. Šiandien galiu 
pasakyti: didžiuojuosi, kad esu su daugeliu ir ypač  su Jėzumi susijes! 
 
 Mieli Žodžio draugai, net Marija, Jėzaus motina savo gyvenime su Jėzumi  ne iš karto 
suprato daug dalykų. Bet jai tapo įpročiu, kad viskas kas atsitinka į savo širdi priimti ir gerai 
abgalvoti. Ji judino ivikius pirmyn ir atgal, juos kramtydavo. Karvės skatina tokį gyvenimo 
būdą:  kramtyk kaip karvė! - Be cool – be cow. 
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