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Maria gjemte alt dette i sitt hjerte 
og grunnet på det.             (Luk 2,19) 

______________________________________ 
Drøvtygg på det – som ei ku! 

Be cool – be cow! 
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Kjære venner av Ordet! 
 
 Ulykken skjedde kvelden før ferien. Hans yngre bror skadet seg alvorlig på Skateboard. 
For den unge gutten sto det om livet. Etter dager i uvisshet, vekslende mellom angst og håp fikk 
de beskjeden. Broren ville overleve, men han ville bli alvorlig funksjonshemmet. Livet til 
familien endret seg helt. Nå måtte alle krefter investeres i den syke. Gleden over at broren fortsatt 
var sammen med dem var ledsaget av grubling over hvorfor dette hadde skjedd. Det virket for at 
hans bønner til Gud om å fri dem fra alt dette som tynget, ikke ble hørt. I et brev skrev han: “Jeg 
ba regelmessig, gikk også noen ganger til gudstjeneste, men det ble bare til tomme ritualer for 
meg. I hverdagen følte jeg meg mindre og mindre som ein kristen.” 
 
 Men så hørte han en på en Morgenimpuls på en av våre go4peace-Camps. Det handlet om 
Gud som viste sin kjærlighet på korset, helt inn i døden. På korset viser Gud at hans kjærlighet 
har ingen ytre grenser. Med sitt rop på korset viser Jesus at han er tilstede i det dypeste mørke og 
i den dypeste forlatthet: “ Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg.”   
I kjærlighet gikk han den veien ingen vil gå, inn i ensomheten og mørket, inn i den uutholdelige 
smerten - for å være der sammen med oss. 
 
 Denne andakten festet seg i Thomas. Han skrev. “Disse tankene om at Jesus er med meg 
inn i smerten har gitt meg mye. Jeg har over lengre tid (som en ku) drøvtygget på mottoet vårt: 
Be cool - be cow! Denne erfaringen har frigjort noe i meg som lenge var fastlåst. I dag kan jeg si: 
Jeg er stolt over, sammen med mange andre, og være  forbundet med Jesus!”  
 
 Kjære venner av Ordet. Heller ikke Maira, Jesu mor, kunne forstå alt som skjedde i 
hennes og Jesu liv med det samme. Men hun hadde for vane alltid og gjemme det som skjedde i 
sitt hjerte for å kunne grunne (tenke) på det. Hun snudde og vendte på det i tanken, drøvtygget på 
det. Kyr oppmuntrer til denne livsholdningen: Drøvtygg på det - som en ku! Be cool - be cow! 
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