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Dere skal vere mine vitne
(Apg 1,8)
______________________________________

Vær mine vitne!
Be my witness!
Kjære venner av ordet!
Lett var det ikkje for henne å forlate hjemlandet rett etter gymnaset, begynne som Au-pair og tilpasse
seg en ny kultur. Midt i dette begynte hun å erfare at livet er en gave hun kunne bruke til noe større. Denne
erkjennelsen hjalp henne i ensomme og tøffe perioder slik at hun kunne gå videre. Troen på Gud, som hun
hadde lært hjemme hos foreldrene som barn, ble også viktigere for henne i denne perioden. Selv om det ble
mange tunge og vanskelige dager følte hun seg ikke alene! Hun kjente at det var en som gikk ved hennes side,
en som ga henne styrke og mot slik at hun holdt ut, uten å gi opp. Hennes livsmotto ble: Don’t give up! - Ikke
gi opp! I tillegg erfarte hun at det Jesus sa til sine venner for over 2000 år siden, har like stor aktualitet i dag
som den gang. Hun opplevde at Guds ord kunne virke direkte inn i livet til mennesker av i dag. Om dette
kunne skje kom alltid ann på hvor vidt hun møtte et åpent og mottakelig hjerte hos andre.
Sommeren etterpå ble hun invitert til en internasjonal sommerskole på en gresk øy. Unge mennesker
med forskjellige livsanskuelser møttes for å diskutere framtidig muligheter for en bærekraftig sameksistens
for fremtiden. Modig dro hun avgårde for å delta på sommerskolen. Hun bestemte seg for å følge en workshop
som handlet om å beskytte skaperverket. Temaet var bygd opp rundt rundskrivet “Laudato si”. (Laudatio si er eit rundskriv sendt ut av Pave Frans i 2015 som i hovedsak handler om miljø- og klimabeskyttelse). I denne
gruppen ble det gitt uttrykk for en del spesielle synspunkter. Noen deltakere ble vel kritiske i uttrykksmåten
og enkelte ble stående steilt mot hverandre. Tilslutt skulle de presentere resultatet av arbeidet sitt. Amela, det
er navnet til hun som forteller denne historien, forsøkte å bygge broer mellom de stridende partene. “Det ble
viktig for meg å skape et rom for å kunne be den gode bønnen som Pave Frans har forfattet for skaperverket.
Men dette måtte foregå utenfor det offisielle opplegget for sommerskolen”, forteller Amela. Mot slutten av
presentasjonen til gruppen inviterte hun til å delta på pave Frans sin bønn foran en av byens kirker. Hun ble
selv veldig overrasket da hun så at nesten alle- både de som bekjente troen, og dei som ikke gjorde det, fulgte
med og ville delta i bønnen.
Etterpå kom en kvinnelig student bort til henne med tårer i øynene og sa: “Jeg er så takknemmelig for
at du våget å invitere til dette. For meg ble det den fineste opplevelsen i løpet av hele uka.”
“Dere skal vere mine vitne”, sa Jesus til sine venner her på jorden og gav dem sin kraft gjennom den
hellige Ånd. Slik kaller Jesus også på deg: Vær et vitne for meg!- Be my witness!
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