
 
 
 
 
 
  

 
Juni 2018                                              schwed. 

Må det ske med mig 
som du har sagt! 
                                           (Luk. 1:38)                                                 
_____________________________________           

Må det ske med mig! 
Let it happen to me! 
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    Kära Ni, ordets vänner, 
 
 det finns ord som – så fort de har uttalats – berör oss på ett väldigt djupt sätt. Plötsligt 
är ett ord så relevant för oss att det inte längre är vi själva som agerar, utan det är ordet som 
lever oss. Det berör oss. 
 
 Ett fruktansvärt krig hade förorsakat mycket stor förstörelse mitt i Europa under förra 
århundradets nittiotal. Hela landsändar hade helt avfolkats. Den tyske kardinalen Lehmann, 
som dog för några dagar sedan, frågade i en predikan om inte det här landets återuppbygnad 
kunde vara en utmaning för tyska ungdomar. Det här ordet föll i god jord hos mig, i synnerhet 
som det här kriget på vår kontinent hade påverkat mig djupt. Det här ordet lämnade mig ingen 
ro. Det verkade inom mig och gjorde att vi gav oss iväg lite senare med andra unga människor 
från olika länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden. Numera är det över 800 unga 
människor från 20 olika länder som har varit på den här fredsvägen och det ledde till att det 
byggdes ungdomscentret Johannes Paulus II i Sarajevo. 
 
 Även till Maria sades det ett ord som träffade och berörde henne djupt. Hon fick höra 
att hon skulle föda en son och ge honom namnet Jesus. Hon kunde nästan inte tro det därför 
att hon inte hade varit tillsammans med sin fästman Josef. Sedan hörde hon bekräftelsen: 
„Ingenting är omöjligt för Gud.“ (Luk. 1:37) I allt det ofattbara kände hon att det var Gud som 
agerade och kunde plötsligt säga till Guds budbärare: „Må det ske med mig som du har 
sagt!“ 
 
 Kära Ni, ordets vänner, ofta kan vi inte påverka de stora sakerna i livet, de sker! De 
sker med oss! Hur bra är det när vi litar på livet och kan säga: „Må det ske med mig!“ – „Let 
it happen to me!“ 
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