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Zgôdi se mi po tvoji 
besedi!                (Lk 1,38) 
______________________________________ 

Naj se mi zgodi! 
Let it happen to me! 
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Dragi Prijatelji Besede, 
 

so besede, ki se nas – komaj izrečene – globoko dotaknejo in nas ganejo. Naenkrat se nas 
beseda tako dotakne, da nismo več mi tisti, ki smo dejavni, temveč beseda. Beseda, ki nas gane. 
 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v srcu Evrope strašna vojna povzročila 
ogromno uničenje. Celotna področja so bila razseljena. Nemški kardinal Lehman, ki je umrl 
pred nekaj dnevi, je v neki pridigi vprašal, ali ne bi obnova te dežele predstavljala izziv za 
nemške mladostnike. Ta beseda je v meni padla na rodovitna tla, posebno ker mi je bila vojna na 
našem kontinentu zelo blizu. Ta beseda me ni več pustila pri miru. Delovala je v meni in 
povzročila, da smo se malo pozneje z mladimi iz različnih držav odpravili opravljati delo 
srečanja in obnove. Sčasoma je več kot 800 mladih iz 20 različnih držav odpotovalo po tej poti 
miru in tako je bil ustanovljen Mladinski center Janeza Pavla II v Sarajevu. 

 
Tudi Mariji je bila rečena beseda, ki jo je najgloblje srečala in jo ganila. Marija je slišala, 

da bo rodila sina, ki mu bo ime Jezus. Temu je komajda verjela. Nato ji je bilo potrjeno: „Bogu 
namreč ni nič nemogoče!“ (Lk 1,37) V vsem nepojmljivem je čutila Boga pri svojem delu in 
naenkrat je Božjemu znanilcu v polnem zaupanju lahko rekla: „Zgodi se mi po tvoji besedi!“  

 
Dragi Prijatelji Besede, velike stvari našega življenja največkrat ne ležijo v naših rokah, 

temveč se zgodijo! Zgodijo se nam! Kako je dobro, ko zaupamo življenju in se naučimo reči: 
„Naj se mi zgodi!“ – „Let it happen to me!“   
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