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Mária pedig mindezeket  
a dolgokat megőrizte és 
elgondolkodott rajtuk.            
                                                             (Lk 2,19)                                                 
______________________________________           
Rágd át magad rajta – mint egy kérődző!     
                  Be cool – be cow! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 

 
 Egyik nyaralás előestéjén történt. A fiú öccse súlyos gördeszkás balesetet szenvedett, élet-
halál közt lebegett. Aggódás és reménység közt teltek a következő napok, miután végre kiderült: a 
sérült túl fogja élni. Így is történt, viszont a baleset következtében súlyos fogyatékossággal kellett 
megküzdenie. A család élete attól kezdve teljesen megváltozott, mindent a betegápolásnak rendeltek 
alá. Életüket két tény kísérte attól a perctől fogva: az egyik az öröm, hogy a fiú megmenekült és 
továbbra is családja körében élhet, a másik a kínzó kérdés, hogy miért kellett mindennek megtörténnie. 
A szenvedés megszűnését kérő imák, úgy tűnt, nem találnak meghallgatásra. Egyik levelében ezt írta a 
sérült testvére: „Rendszeresen imádkoztam, néha eljártam a templomba is, de mindez valahogyan üres 
rituálé maradt. A hétköznapokban egyre kevésbé éreztem magam kereszténynek!“ 
 
 És akkor végül Tamás – mert ez volt a fiú neve –  egyik go4peace táborunk reggeli indító 
gondolatában egy impulzust kapott. Istenről volt szó, aki a kereszten egy olyan szeretetről tett 
tanúbizonyságot, mely egészen a végsőkig elkísér. Isten, aki maga a szeretet, megmutatja a kereszten, 
hogy számára a szeretetben nincsenek határok. Jézus egészen a végsőkig ment el az önfeláldozásban, a 
legmélyebb sötétségig és a legbelsőbb elhagyottságig, amikor ez a kiáltás hagyta el ajkát: „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem?“ Szeretetből akart oda eljutni, ahol senki sem akar lenni– a 
magányban, a sötétségben, a végtelen fájdalomban – azért, hogy ott is barátunkként lehessen jelen. 
 
 Ezek a szavak nem hagyták többé nyugton Tamást. Ezt írta: Ez az impulzus, mely a Jézussal 
való találkozásról szól a szenvedés perceiben, nagyon sokat adott nekem; még sokáig rágódtam rajta, 
mint ahogyan a mottó is sugallja: Be cool – be cow! Az ezáltal szerzett tapasztalat felszabadított 
bennem valamit, ami ott belül már régóta megkövült. Ma már ki tudom jelenteni: Büszke vagyok, 
hogy sok embertársammal, de főként Jézussal szövetségben élek! 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, Mária is, Jézus anyja sokmindent nem értett meg azonnal 
Jézussal kapcsolatban. De megszokta, hogy minden, ami történik, szívébe fogadja és elgondolkodik 
rajta. Ide-oda forgatta elméjében, átrágta magát rajta. Ha a szarvasmarhákat vesszük például, akkor 
nekik ez az életmódjuk és ezt üzenik nekünk: Rágd át magad rajta – mint egy kérődző! Be cool – 
be cow. 
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