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Kocie standby (czuwanie) 

Mam kota. Nie na jakimś punkcie tylko żywego. Najprawdziwszy, czarny kot jakich wiele. 

Choć dla ścisłości to długowłosa kotka. Lubię ją obserwować i coraz częściej dochodzę do 

wniosku, że kot, to mistrz czuwania. Siada sobie taka czarna kula i wpatruje się w moje stopy, 

żeby we właściwym czasie na nie zapolować. Albo łypie swoimi żółtymi ślepiami zza sofy i 

czeka, kiedy będzie najdogodniejszy moment, żeby się rzucić z miną zdobywcy na swoją 

pańcię. Potrafi bardzo długo siedzieć bez ruchu i czuwać…  

Jezus, w swoich przypowieściach posługiwał się wieloma porównaniami, korzystał przy 

tym z przyrody i otaczającej Go natury. Znamy porównania wiary do ziarnka gorczycy, albo 

stwierdzenia, że lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda itd. O kotach wprawdzie nie ma 

żadnej wzmianki, ale myślę, że Jezus mógłby też spokojnie powiedzieć: czuwajcie jak kot, bo 

nie znacie dnia, ani godziny. Czuwanie, to nie tylko bezruch i jakieś tam wyczekiwanie, ale 

także, a może przede wszystkim, świadoma postawa, która pomaga kształtować wolę.  

W sytuacji, w jakiej się od jakiegoś czasu wszyscy znajdujemy można, przepraszam za 

wyrażenie, „przewalać czas”, albo właśnie czuwać, wpatrując się z uwagą w swoją 

codzienność. A to oznacza, że nie pozwalam, aby te okoliczności mną dyrygowały, 

doprowadzając mnie do frustracji, ale świadomie panuję nad swoim czasem. Jak to 

praktycznie osiągnąć? Przypomniał mi się kard. Wyszyński, który poddany przymusowej 

„kwarantannie” (czytaj uwięziony przez ówczesne władze) postanowił, że każdy swój dzień 

będzie spędzał według określonego planu, w miarę możliwości tak, jak zwykł to robić kiedy 

był wolny. Nie pozwolił sobie na marnowanie czasu, czy robienie czegoś byle jak, bo takie 

były okoliczności. Ta postawa zaowocowała nie tylko tym, że Prymas zachował hart ducha, 

ale przyniosła jeszcze wiele cennych refleksji, modlitw, listów, inicjatyw i dokumentów, z 

których czerpał i nadal czerpie Kościół. Co ciekawe, wbrew oczekiwaniom prześladowców, 

czas internowania nie złamał Prymasa, ale odnowił i Jego i cały Kościół.  

Czemu nie skorzystać z doświadczenia Prymasa, który spędził trzy lata w odosobnieniu? O 

siedzeniu w zamknięciu wiedział bardzo wiele i stale czuwał. Czuwał, planując mądrze swój 

dzień. Warto zatem opracować swój własny, „kwarantannowy rozkład jazdy w codzienności”. 

Zaplanować czas przeznaczony na aktywność, przyjemność, odpoczynek, jakiś dobry 

uczynek względem najbliższych. I koniecznie podejmować te zadania ze świadomością tego, 

co robię, dedykując im czas i serce. Jeśli połączymy to z czuwaniem przy Jezusie, zapraszając 

Go do wszystkich tych zajęć, to jest spora szansa, że ani nie zwariujemy, ani nie stracimy 



pogody ducha, a może się okazać, że wyjdziemy z tej sytuacji mądrzejsi i bogatsi w 

doświadczenie. Doświadczenie czuwania przy Bogu, drugim człowieku i sobie samym… 

No i  kto by pomyślał, że kocie standbay może być takie twórcze! Nie na darmo Jezus 

czerpał tyle inspiracji z przyrody – myślę sobie – podkurczając stopy, na które, właśnie po raz 

kolejny zapolowała moja kotka. Czuwa, a ja razem z nią ☺ Pozdrawiam!  


