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Neka mi bude po riječi 
Tvojoj!                  (Lk 1,38)                                                 
____________________________________           

Neka mi bude! 
Let it happen to me! 
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Dragi Prijatelji riječi, 

 
 postoje riječi koje nas – jedva izgovorene – pomjeraju i duboko dodiruju. Odjednom 
nam se riječ približava tako blizu da više nismo mi sami izvršitelji djela; naprotiv, riječ živi 
nad nama. Riječ nas pokreće. 
 
 Strašan rat pogodio je srce Europe u devedesetim godinama prošlog stoljeća. Cijela 
područja su raseljena. Njemački kardinal Lehmann, koji je prije nekoliko dana preminuo, 
pitao je u jednoj propovijedi bi li njemačkim mladima bio izazov potpomoći obnavljanje ovih 
ratom pogođenih zemalja. Ta riječ je u meni našla plodno tlo, pogotovo zato jer je rat na 
našem kontinentu bio vrlo blizu mene. Ta me riječ više nije napuštala. Djelovala je u meni 
tako da smo vrlo brzo nakon toga, s mladima iz različitih zemalja, krenuli na put kako bismo 
svojim radom potpomogli oporavak pogođenih područja. U međuvremenu, oko 800 mladih iz 
20 različitih zemalja su krenuli ovom stazom mira, pa se iz toga izrodio Centar za mlade Ivan 
Pavao II u Sarajevu. 
 
Mariji je također obećana riječ koja ju je dotaknula i pokrenula. Čula je da će roditi sina kojeg 
će trebati nazvati Isus. Jedva je u to mogla povjerovati, jer još uvijek nije bila sa svojim 
zaručnikom Josipom. Međutim, tada joj je rečeno: „Bogu ništa nije nemoguće!“ (Lk 1,37). U 
svoj toj nerazumljivosti osjetila je Božje djelovanje, te je s pouzdanjem u Božju riječ rekla: 
„Neka mi bude po riječi Tvojoj!“ 
 
 Dragi Prijatelji riječi, velike stvari u životu obično nisu u našim rukama! One nam se 
dogode! Kako je dobro vjerovati životu i naučiti reći: „Neka mi bude!“ – „Let it happen to 
me!“ 
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