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Þér munuð verða vottar 
mínir!                                    (Post 1,8) 
_____________________________________  

Verið vottar mínir! 
Be my witness! 
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Kæru vinir orðsins! 

 
Það var ekki auðvelt fyrir hana að yfirgefa land sitt strax eftir stúdentsprófið og að sökkva sér 

í nýjan menningarheim sem au pair. Hún hafði uppgötvað líf sitt sem gjöf sem hún vildi gera eitthvað 
mikið með. Þessi sýn hjálpaði henni að halda áfram, jafnvel í einveru á erfiðum tímum. Hún þurfti 
einnig að enduruppgötva trúna sem hún hafði iðkað sem barn heima hjá fjölskyldu sinni. Hún hafði 
gert tvöfalda uppgötvun. Jafnvel í myrkri margra daga fannst henni hún ekki vera ein. Þarna var 
einhver sem var með henni alla leið og hvatti hana til að gefast aldrei upp. Það var orðið markmið 
hennar í lífinu: Ekki gefast upp! – Don‘t give up! Og svo var það þessi uppgötvun, að orðin sem Jesús 
sagði við lærisveina sína fyrir 2000 árum voru alveg jafn lifandi nú eins og þau voru þá. Hvort það 
gerðist var aðeins háð því hvort þau mættu opnum hjörtum eða ekki. 

 
Henni hafði verið boðið á alþjóðlegan sumarskóla á grískri eyju. Ungt fólk með hinar 

margbreytilegustu lífsskoðanir komu þar saman til að skiptast á hugmyndum um varanlega sambúð í 
Evrópu. Það hafði kostað hugrekki að fara til eyjunnar. Hún ákvað að taka þátt í umræðuhópi þar sem 
lögð var áhersla á sköpunarviðburðinn – sem byggðist á páfabréfinu „Laudato si“. Í þessum 
umræðuhópi bar stundum á þröngsýnum skoðunum. Sumir þátttakendur misstu sig í gagnrýni án þess 
að geta öðlast yfirsýn og fengið rétt sjónarhorn. Að lokum átti að kynna niðurstöðurnar. Amela – en 
það hét þessi ungi sendiherra okkar – reyndi að byggja brýr milli þeirra allra. „Og þá var það einnig 
mikilvægt fyrir mig að biðja í lokin þessa frábæru bæn fyrir sköpuninni sem Frans páfi hafði samið. 
En auðvitað var það aðeins mögulegt utan hefðbundinnar dagskrár.“ Að námskeiðinu loknu bauð hún 
síðan öllum á torgið fyrir framan kirkjuna til að fara með þessa bæn saman. Hún varð síðan mjög 
undrandi þegar næstum allir þátttakendur – trúaðir og ekki trúaðir – komu saman í bæn. Þeir vildu 
vera þar og deila þessu dýrmæta andartaki. Eftir bænina kom úkraínskur nemandi til hennar með tárin 
í augunum og sagði: „Ég er svo hamingjusöm að þú þorðir að gera þessa bæn mögulega. Það var 
dýrmætasta stund vikunnar fyrir mig. Ég þakka þér af öllu hjarta!!!“ 

 
„Þér munuð verða vottar mínir!“ hafði Jesús sagt vinum sínum og vinkonum og lofaði að senda þeim 
kraft Heilags Anda. Og svo biður Jesús líka: Verið vottar mínir! – Be my witness! 
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