
 

 
 
Maj  2019                                                slowen. 

Marija pa je vse te besede 
shranila in jih premišljevala 
v svojem srcu.                         (Lk 2,19)                                                 
_________________________________________           

Bodi kul kot kravica!                               
Be cool – be cow! 
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Dragi Prijatelji Besede! 
 

   Zgodilo se je nekega večera pred potovanjem na počitnice. Njegov mlajši brat se je težko 
poškodoval z rolko. Šlo je za življenje ali smrt. Po dnevih tesnobe in upanja je bilo jasno: brat se 
bo izvlekel. Toda od takrat naprej je ostal težko invaliden. Življenje njegove družine se je 
popolnoma spremenilo. Zdaj je bilo treba vložiti vse za bolnega. Sreča, da je bil še naprej med 
njimi, in kljuvajoče vprašanje, zakaj se mu je to zgodilo, sta ga naprej spremljala celo življenje. 
Njegove molitve za odrešenje tega trpljenja so se zdele neuslišane. V enem pismu je zapisal: 
»Redno sem molil, kdaj pa kdaj sem šel tudi k maši, a nekako so bili to zame vedno prazni 
rituali. V življenju sem se vedno manj imel za Kristusa.« 
 
   Nato pa je Thomas – tako mu je bilo ime – zaslišal na enem izmed naših go4peace 
kampov jutranji impulz. Šlo je za Boga, ki je na svojem križu pokazal neskončno ljubezen. Bog, 
ljubezen nasploh, kaže na križu, da zanj ne obstajajo meje v ljubezni. Jezus je v svojem vzkliku 
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« šel do najglobje teme, do najsamotnejše 
zapuščenosti. Tam je želel ostati iz ljubezni, tam, kjer ne želi biti nihče – v samoti, v temi, v 
neskončni bolečini – da bi bil tam naš prijatelj. 
 
  Te besede Thomasa niso zapustile. Zapisal je: Te misli o srečanju z Jezusom v trpljenju 
so mi veliko dale; še dolgo sem (kot kravica) prežvekoval ta moto, v skladu s katerim smo 
živeli: Be cool – be cow! Ta izkušnja je v meni odkrila nekaj, kar je bilo dolgo časa zakrito z 
bolečino. Danes lahko rečem: ponosen sem, da sem povezan z mnogimi ljudmi, še posebej pa z 
Jezusom! 
 
  Dragi Prijatelji Besede, tudi Marija, Jezusova mati, ni takoj razumela veliko stvari v 
svojem življenju z njim. Toda naučila se je vzeti v svoje srce vse, kar se ji je zgodilo, in o tem 
premišljevati. Sem in tja je stvari premlevala, jih prežvekovala. K takšnem življenjskem odnosu 
pa nas spodbujajo tudi kravice, ki vedno prežvekujejo: Bodi kul kot kravica! Be cool – be cow. 
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