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Fie mie după cuvântul 
tău!                                    (Lc 1,38)                                                 
______________________________________ 

Să mi se întâmple! 
Let it happen to me! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 
 
 
    Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Există cuvinte care – abia pronunțate – ne ating și ne impresionează profund. Dintr-o 
dată suntem atât de preocupați de acest cuvânt, încât nu mai suntem cei care acționează, ci 
cuvântul trăiește în noi, ne mișcă, ne emoționează.  
 
 În anii ‘90 un război înfricoșător a cauzat foarte multă distrugere în inima Europei, 
teritorii întregi erau părăsite. Cardinalul german Lehmann, decedat cu câteva zile în urmă, 
întrebase într-o predicare dacă reconstruirea acestei țări era o provocare pentru tineri germani. 
Acest cuvânt a căzut în pământ roditor în mine, în special că acest război de pe continentul 
nostru îmi era pe suflet. Acest cuvânt nu mă mai lăsa în pace, lucra și prelucra în mine, așa că 
un pic mai târziu ne-am pornit la drum cu un grup de tineri din diferite țări, pregătiți pentru 
întâlniri și reconstruire. Între timp mai mult de 800 de oameni din 20 de țări diferite au fost pe 
acest drum al păcii, așa s-a născut centrul de tineret Ioan Paul II. din Saraievo. 
 
 Chiar și Mariei i-a fost zis un cuvânt care a atins-o și impresionat-o profund: a auzit că 
va naște un fiu și îl va numi Isus. Nu-i venea să creadă, fiindcă nu era încă cu logodnicul său 
Iosif. Atunci i s-a zis încurajator: „Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil!“ (Lc 1,37) În 
toate aceste întâmplări incredibile îl simțea pe Dumnezeu lucrând, și dintr-o dată putea să zică 
cu credință la mesagerul lui Dumnezeu: „Fie mie după cuvântul tău!“ 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, de multe ori lucrurile mari ale vieții zac în mâinile 
noastre, apar și se întâmplă numai cu noi! Cât de bun este când învățăm să credem și să 
spunem: „Să mi se întâmple!“ – „Let it happen to me!“ 
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