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Verði mér eftir orðum 
þínum!                  (Lk 1,38) 
______________________________________ 

Verði mér! 
Let it happen to me! 
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Kæru vinir Orðsins, 
 

til eru orð – þótt þau séu naumast borin fram – sem snerta okkur svo djúpt og hafa svo 
mikil áhrif. Skyndilega verður orðið okkur svo mikilvægt að við erum ekki lengur þau sem 
ráða ferðinni, heldur lifir orðið í okkur. Það hreyfir við okkur. 

 
Hræðilegt stríð olli mikilli eyðileggingu í hjarta Evrópu á síðasta áratug 20. aldar. Fólk 

flúði af heilu landsvæðunum. Lehmann kardínáli hinn þýski lést fyrir nokkrum vikum. Hann 
spurði í prédikun hvort þýsk ungmenni gætu ekki komið að enduruppbyggingu þessa lands. 
Þessi orð féllu í frjósaman jarðveg hjá mér, sérstaklega þar sem þetta stríð í heimsálfu minni 
hafði snert mig mjög. Ég losnaði ekki undan áhrifum þessara orða. Þau gerjuðust í mér og 
höfðu þau áhrif að ég lagði af stað ásamt ungmennum frá ýmsum löndum til að ræða við 
fólkið og taka þátt í endurreisnarstarfinu. Fram til þessa hafa yfir 800 ungmenni frá 20 
mismunandi löndum gengið þessa friðarbraut og Æskulýðsmiðstöð  hl. Jóhannesar Páls II í 
Sarajevo var stofnuð í framhaldinu. 

 
María hafði einnig tekið á móti orði sem snerti hana djúpt og hafði mikil áhrif á hana. 

Hún hafði heyrt að hún ætti að fæða son og kalla hann Jesú. Hún gat varla trúað því, þar sem 
hún hafði ekki verið saman með Jósef, heitmanni sínum. Þá var ítrekað við hana: „Guði er 
enginn hlutur um megn“ (Lk 1,37). Og þótt þetta allt væri næstum óskiljanlegt, þá skynjaði 
hún að þarna var Guð að verki og sagði því með fullu trúnaðartrausti við sendiboða Guðs: 
„Verði mér eftir orðum þínum!“ 

 
Kæru vinir Orðsins, stóru hlutirnir í lífinu eru yfirleitt ekki í höndum okkar, þeir gerast 

bara! Þeir koma fyrir okkur! Hversu gott er það þegar við treystum lífinu og okkur hefur lærst 
að segja: „Verði mér!“ – „Let it  happen to me!“ 
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