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Kæru vinir orðsins! 
 
 Þetta gerðist áður en hann ætlaði í sumarfrí. Yngri bróðir hans lenti í alvarlegu slysi á 
hjólabrettinu. Þarna var um líf eða dauða að tefla. Eftir nokkra daga milli vonar og ótta var 
ljóst að bróðir hans myndi lifa af. En hann var áfram alvarlega fatlaður. Líf fjölskyldu hans 
gjörbreyttist. Nú þurfti að gera allt sem hægt var fyrir hinn sjúka. Gleðin yfir því að hann var 
enn með þeim og þrúgandi spurningin um það hvers vegna þetta hafði gerst, fylgdi lífi honum 
í lífinu héðan í frá. Enginn virtist heyra bæn hans um að losna undan allri þessari þjáningu. 
Hann skrifaði í bréfi: „Ég bað reglulega og stundum fór ég í messu, en einhvern veginn voru 
þetta bara innantómar siðvenjur. Í daglegu lífi mínu fannst mér ég vera sífellt minna kristinn!“ 
 
 Og þá heyrði hann – Tómas heitir hann – morgunávarp í einni go4peace-samkomunni 
okkar. Þar var fjallað um Guð, sem hafði sýnt óendanlegan kærleika sinn á krossinum. Guð, 
sem er kærleikurinn holdi klæddur, sýnir á krossinum að það eru engin takmörk fyrir kærleika 
hans. Í ystu myrkrum og dýpsta einmanaleika hafði Jesús hrópað þessi orð: „Guð minn, Guð 
minn, hví hefur þú yfirgefið mig?“ Hann vildi vera í kærleika sínum þar sem enginn vill vera 
– einmana í myrkrinu, í óendanlegum sársauka – og vera vinur okkar þar. 
 
 Þessi orð létu Tómas ekki í friði. Hann skrifaði: Þessi hugsun um að mæta Jesú í 
þjáningunum hefur gefið mér mikið. Ég jórtraði þau í langan tíma (eins og kýr) samkvæmt 
kjörorðinu sem við bjuggum til: Verið svöl – eins og kýr! Þessi reynsla hefur leyst eitthvað úr 
fjötrum innra með mér sem var lengi hulið. Í dag get ég sagt: Ég er stoltur af því að vera 
tengdur mörgum og sérstaklega Jesú! 
 
 Kæru vinir Orðsins, jafnvel María, móðir Jesú, skildi ekki strax margt í lífi sínu með 
Jesú. En hún hafði gert það að vana sínum að geyma það allt í hjarta sínu og hugleiða það. 
Hún hreyfði hlutina til og frá og jórtraði á þeim. Kýrnar hvetja okkur til að fara þessa leið í 
lífinu: Jórtrið á þessu – eins og kýr! Verið svöl – eins og kýr! 
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