
 

 
 
Mai / Maj 2019                                            poln. 
Lecz Maryja zachowywała  
wszystkie te sprawy i rozważała 
je w swoim sercu.              (Lk 2,19)  
______________________________________                                                

Przeżuj to – jak krowa! 
Be cool – be cow! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 
 

Wydarzyło się to wieczorem przed wyjazdem na urlop. Jego młodszy brat uległ ciężkiemu 
wypadkowi na deskorolce. Nie wiadomo było, czy przeżyje. Po dniach strachu i nadziei było 
jasne, że przeżyje. Niestety pozostaje na zawsze niepełnosprawny w stopniu ciężkim. Życie w 
jego rodzinie uległo całkowitej zmianie. Trzeba było przystosować wszystko pod potrzeby 
chorego. Radość, że przeżył i dręczące pytanie, dlaczego się to wydarzyło, towarzyszyły mu w 
dalszym życiu. Jego modlitwy o wybawienie z tego cierpienia wydawały się pozostawać nie 
wysłuchane.  W jednym z listów napisał: „Modliłem się regularnie, chodziłem od czasu do czasu 
na msze św., ale były to jakby puste rytuały. Postrzegałem siebie w życiu codziennym coraz mniej 
jako chrześcijanina.” 
 

I nagle usłyszał – miał na imię Thomas – na jednym z naszych obozów go4peace pewien 
impuls poranny. Chodziło o Boga, który na krzyżu okazał miłość trwającą do końca. Bóg, sam 
pełen miłości, pokazuje na krzyżu, że dla Niego nie było żadnej granicy dla miłości. Jezus w 
swoim krzyku „Mój Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś?” zszedł aż do najgłębszej 
ciemności i do najbardziej osobistego porzucenia. On z miłości chciał być tam, gdzie nikt nie chce 
– w osamotnieniu, ciemności, w niewyobrażalnym bólu – i być tam dla nas przyjacielem.  
 
 Te słowa poruszyły Thomasa dogłębnie. Napisał: Te myśli ze spotkania z Jezusem 
cierpiącym dały mi bardzo dużo; jeszcze długo po tym „przeżuwałem” (jak krowa) zgodnie                  
z mottem „bądź cool – bądź krową”! To doświadczenie otwarło we mnie coś, co od dawna we 
mnie drzemało. Dziś mogę powiedzieć: Jestem dumny z bycia w łączności z wieloma i 
szczególnie z Jezusem! 
 
 Kochani Przyjaciele Słowa, także Maria, matka Jezusa, nie od razu wszystko rozumiała 
żyjąc z Jezusem. Nauczyła się jednakże, by wszystko, co się wydarzało, przyjmować do serca,           
by to przemyśleć z każdej strony, by to „przeżuwać”. Krowy zachęcają do takiej postawy 
życiowej: Przeżuj to – jak krowa! Be cool – be cow. 
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