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Maria însă păstra toate 
aceste cuvinte, meditându-
le în inima ei               (Lc 2,19)                                                 
____________________________________           

Fii cool – ca o vacă! 
Be cool – be cow! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 S-a întâmplat în ajunul călătoriei de vacanță: fratele său mai mic a avut un accident 
serios cu skateboard-ul, era vorba de viață sau moarte. Însă după zile de frică și de speranță, 
era clar: fratele său urma să treacă, dar a rămas cu handicap grav. Viața familiei s-a schimbat 
complet, era momentul să investească totul pentru copilul bolnav. Bucuria pe care o avea cu ei 
și întrebarea de ce se întâmplase acest lucru, a însoțit viața lui de acum înainte. Rugăciunile 
sale pentru rezolvarea tuturor acestor suferințe păreau neauzite. Într-o scrisoare scira: „Mă 
rugam în mod regulat, uneori mă duceam la slujbă, dar cumva ritualele deveneau din ce în ce 
mai goale. Mă pricep din ce în ce mai puțin ca și creștin!“ 
 
 Apoi - numele lui este Thomas - a auzit într-unul din taberele noastre go4peace un 
impuls de dimineață. Era vorba despre Dumnezeu, care a arătat pe cruce o iubire care se duce 
până la sfârșit. Dumnezeu, cea mai mare dragoste, ne arăta pe cruce că nu există nici o limită 
de a iubi pentru el. Isus suferea de cea mai mare abadnonare și pustietate când striga 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce m-ai părăsit?“. Era acolo din dragoste unde nimeni 
nu vroia să fie  – în singurătate, întuneric, suferință fără sfârșit – și ne era prieten acolo. 
 
 Aceste cuvinte nu l-au lăsat pe Thomas să plece. El scria: Aceste gânduri despre 
întâlnirea cu Isus în suferință mi-au dat foarte mult; am mai rumegat (ca o vacă) pe acest 
motto, ce am trăit: Be cool – be cow! Această experiență a lansat ceva în mine, care a fost 
închegată pentru o lungă perioadă de timp. Azi pot să zic: Sunt mândru că sunt unit cu mulți, 
dar mai ales cu Isus! 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, chiar și Maria, mama lui Isus, nu a înțeles totul dintr-
odată în viața ei cu Isus. Dar ea își făcuse obiceiul să ia totul în inima ei și să se mai 
gândească ulterior la ele, mișca lucrurile înainte și înapoi, mestecându-le. Vacile încurajează 
acest stil de viață: Fii cool – ca o vacă! Be cool – be cow. 
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