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Më ndodhtë siç the ti! 
                                                              (Lk 1,38) 
______________________________________                                                 

Më ndodhtë! 
Let it happen to me! 
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Të dashur miq të fjalës, 

 
 ka fjalë, të cilat- sapo janë thënë – na prekin thellë. Për një moment një fjalë na 
shqetëson, dhe ne nuk jemi më ata të cilët veprojmë, por më shumë është fjala në ne që 
vepron. Ajë na prek. 
 

Një luftë e tmerrshme në zemër te Europës, në vitet 90 të shekullit të kaluar, kishte 
lënë shumë pasoja dhe shkatërrim. Sipërfaqe të tëra ishin shpopulluar. Kardinali gjerman 
Lehmann, i cili ndërroi jetë para disa ditësh, pyeste në një predikim, nëse rindërtimi i këtij 
vendi të shkatërruar, do të ishte një sfidë për të rinjtë gjerman. Kjo fjalë ra tek unë në një tokë 
pjellore, pasi kjo luftë në kontinentin tonë më prekte shumë. Kjo fjalë nuk u largua më nga 
unë. Sillej dhe vepronte, saqë pas pak kohësh ne me të rinj nga vende të ndryshme morëm 
rrugën, për të dhënë kontributin tonë në takime dhe punën e rindërtimit. Ndërkohë 800 të rinj 
nga 20 vende të ndryshme kanë qënë pjesë e kësaj rruge, dhe qëndra e të rinjve Gjon Pali i II 
në Sarajevë u krijua nga kjo rrugë.  
 
 Dhe Marias, i qe thënë një fjalë, të cilën e preku thellë. Ajo kishte dëgjuar, se duhej të 
lindtte një djalë dhe duhej tj‘a vinte emrin Jezus. Ajo nuk mund ta besonte, pasi ajo me të 
fejuarin e saj Jozefin nuk kishin qënë bashkë. Me motivim ju tha asaj: „S’ka gjë të pamundur 
për Hyjin“ (Lk 1,37) Në të gjithë të pamundurën ndjente ajo Hyjin duke vepruar në të dhe 
përnjëherë, plot me besim i tha lajmëtarit të Hyjit: „Më ndodhtë siç the ti!“ 
 
 Të dashur miq të fjalës, gjërat e mëdha të jetës nuk janë në dorën tonë, ato ndodhin! 
Ato na ndodhin ne! Sa mirë është, kur ne i besojmë jetës dhe mësojmë të thojmë: „Më 
ndodhtë!“ – „Let it happen to me!“ 
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