
 

 
 
Maj 2019                                                schwed. 

Maria tog allt detta till sitt 
hjärta och begrundade 
det.                                               (Luk. 2:19)   
____________________________________           

Var cool – som en ko! 
 Be cool – be cow! 
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Kära Ni, ordets vänner! 
 
 Det hände kvällen innan de skulle på semester. Hans yngre bror var inblandad i en 
olycka med sin skateboard. Det var en fråga om liv och död. Efter dagar av oro och hopp var 
det klart: Hans bror skulle klara sig. Men han skulle vara handikappad för resten av sitt liv. 
Hans familjs liv förändrades helt. Nu gällde det att investera allt för den sjuke. Glädjen att 
brodern var kvar hos dem och den där borrande frågan varför detta hade hänt var nu en del av 
hans liv. Hans bön om befrielse från allt lidande verkade förbli utan svar. I ett brev skrev han: 
”Jag bad regelbundet, gick till gudtjänsten då och då, men det var liksom tomma ritualer. I 
vardagen såg jag mig själv allt mindre som kristen!” 
 
 Och sedan hörde han – hans namn var Thomas – i ett av våra go4peace läger en 
meditation. Det handlade om Gud som hade visat en kärlek vid korset som når ända till slutet. 
Gud, som är den absoluta kärleken, visar vid korset att det inte finns några gränser för 
kärleken för honom. Ända in i det djupaste mörkret och den innerste övergivenheten hade 
Jesus gått med sitt rop: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” Utav kärlek ville 
han vara där ingen annan vill vara – i ensamheten, mörkret, i den oändliga smärtan – för att 
vara vår vän där. 
 
 Dessa ord lämnade Thomas ingen ro. Han skrev: De här tankarna om att möta Jesus i 
lidandet hjälpte mig mycket; jag fortsatte att tugga om (som en ko) och älta det, enligt mottot 
som vi levde efter: Be cool – be cow! Den här erfarenheten blottlade något inom mig som 
hade varit gömt under en lång tid. Idag kan jag säga: Jag är stolt över att vara förbunden med 
så många människor och framför allt med Jesus! 
 
 Kära Ni, ordets vänner, även för Maria, Jesu mor, fanns det mycket i sitt liv med Jesus 
som hon inte förstod omedelbart. Men hon vande sig vid att ta allt som hände till sitt hjärta 
och begrunda det. Hon ältade och tuggade om alla händelser. Korna kan inspirera oss med sin 
livsstil: Var cool – som en ko! Be cool – be cow. 
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