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Niech mi się stanie według 
Twego Słowa !             (Lk 1,38) 
________________________________________                                                 

Niech mi się stanie! 
Let it happen to me! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 
  istnieją słowa, które, ledwo wypowiedziane, bardzo nas wzruszają i zachęcają do 
działania. Nagle jedno słowo tak bardzo nas porusza, że siła sprawcza przestaje pochodzić od 
nas. To słowo żyje w nas i nas napędza do działania.  
 

Okropna wojna w 90-tych latach ubiegłego stulecia doprowadziła do ogromnych 
zniszczeń w sercu Europy. Spore obszary zostały wyludnione. Niemiecki kardynał Lehmann, 
który zmarł niedawno, zapytał wtedy podczas kazania, czy odbudowa tego kraju nie mogła by 
się stać wyzwaniem dla niemieckiej młodzieży. Jego słowo padło na żyzny grunt, szczególnie, 
że ta wojna na naszym kontynencie bardzo mnie poruszała. Już nie byłem w stanie uwolnić 
się od tego słowa, które zaczęło we mnie działać i sprawiło, że w niedługim czasie, wraz z 
młodymi ludźmi z różnych krajów wyruszyłem do pracy związanej z odbudową oraz 
budowaniem przyjaznych relacji międzyludzkich. W międzyczasie znalazło się na tej drodze 
pokojowej ponad 800 młodych ludzi z 20 różnych krajów i powstało z tego ruchu Centrum 
Młodzieży im. Jana Pawła II w Sarajewie. 
 

Także Maryi powiedziane zostało słowo, które ją głęboko dotknęło i poruszyło. 
Usłyszała, że urodzi syna i da mu na imię Jezus. Trudno było jej w to uwierzyć, bo jeszcze nie 
była razem ze swoim narzeczonym Józefem. Wtedy usłyszała: „Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego” (Lk 1,37). W tym wszystkim, trudnym do zrozumienia, czuła działanie Boga        
i powiedziała z pełnym zaufaniem do bożego posłańca: „niech Mi się stanie według twego 
słowa!” 
 

Drodzy Przyjaciele Słowa, wielkie rzeczy w życiu najczęściej nie zależą od nas, lecz 
się wydarzają! Jak dobrze jest zaufać w życiu i nauczyć się mówić: „Niech mi się stanie!” –         
„Let it happend to me!” 
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