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Ni skall vittna om mig!         
                                                          (Apg. 1:8)                                                 
_____________________________________           

Var mitt vittne! 
Be my witness! 
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Kära Ni, ordets vänner! 

 
 Det var inte lätt för henne att lämna sitt land efter studenten, bli au pair och upptäcka en ny 
kultur. Hon kände att hennes liv var en gåva som hon ville förvandla till något stort. Den här 
visionen hjälpte henne att gå vidare även genom svåra och ensamma tider. Även hennes tro som 
hon hade lärt sig som barn i sin familj skulle upptäckas på nytt. Det var en dubbel upptäckt för 
henne. Även i mörkret som omgav många dagar kände hon sig inte ensam. Där fanns någon som 
gick alla vägar med henne och som gav henne modet att aldrig ge upp. Det hade blivit hennes 
livsmotto: Don’t give up! – Ge inte upp! Och sedan fanns det upptäckten att de ord som Jesus sa 
till sina lärungar för 2000 år sedan kan frambringa nytt liv, då så som idag. Om detta skulle hände 
berodde bara på om de skulle möta öppna hjärtan eller inte. 
 
 Hon hade bjudits till en internationell summer school på en grekisk ö. Unga människor från 
hela världen och med många olika livsåskådningar samlades för att utbyta idéer om en hållbar 
samvaro i Europa. För henne krävdes det mod att åka till den här ön. Hon bestämde sig för att delta 
i en workshop som handlade om skapelsen – med impulser från miljöencyklikan ”Laudato si”. I 
den här workshopen fanns det en del trångsynhet. Några av deltagarna förlorade sig i kritik utan 
att kunna nå fram till en perspektiv. Till slut skulle de presentera sina resultat. Amela – det var vår 
unga ambassadörens namn – försökte att bygga broar mellan alla. ”Och sen var det viktigt för mig 
att be den här underbara bönen som påve Franciskus skrev för skapelsen. Men detta kunde bara 
ske utanför presentationen.” Därför bjöd hon deltagarna att samlas efter föreläsningen utanför 
kyrkan för att be den här bönen tillsammans. Hon var så förvånad när nästan alla deltagarna – 
troende och icke-troende – kom till bönen. De ville vara med och dela det här värdefulla 
ögonblicket. Efter bönen kom en ukrainsk student fram till henne med tårar i ögonen och sa: ”Jag 
är så glad att du vågade detta och gjorde möjligt den här bönen. För mig var det det mest värdefulla 
ögonblicket under hela veckan. Tack från hjärtat!!!” 
 
 „Ni skall vittna om mig!“ lovade Jesus sina vänner och gav löfte om den heliga andens 
kraft. Och så ber Jesus även dig: Var mitt vittne! – Be my witness! 
 

Meinolf Wacker  &  OnWordTeam 


