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Legyen nékem a te 
igéd szerint!        (Lk 1,38)                                                 
_____________________________________           

Történjék velem! 
Let it happen to me! 
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    Jézus igéjének kedves Barátai, 
 
 vannak olyan szavak, amelyek – alighogy meghalljuk őket - mélyen megérintenek 
bennünket. Egyszerre csak annyira szíven talál egy szó, hogy már többé nem mi vagyunk a 
cselekvők, sokkal inkább a hallott szó éltet bennünket. Valami megmozdult bennünk.  
 
 A múlt század 90-es éveiben egy borzalmas háború döntötte romba Európa déli részét. 
Egész falvak néptelenedtek el. A német Lehmann bíboros, aki nemrég hunyt el, azt a kérdést 
tette fel egyik prédikációjában, hogy e lerombolt ország újjáépítése nem jelenthetne-e igazi 
kihívást a német fiatalok számára. E kérdés bennem visszhangra talált, annál is inkább, hogy 
közel éreztem magamhoz a kontinensünkön zajló háború problematikáját. E kérdésfelvetés 
nem hagyott többé nyugodni. Tovább élt és hatott bennem és azt eredményezte, hogy nem 
sokkal később több országból érkezett fiatalok csoportjával útra keltünk, hogy az ottaniakkal 
találkozhassunk és részt vegyünk az újjáépítésben. Időközben fiatalok százai csatlakoztak 
hozzánk, így 20 országból 800 ifjú tartott velünk a Béke útján, aminek eredményeképpen 
aztán később megépült a szarajevói II. János Pál pápa Ház.  
 
 Mária is hallott egy hangot, mely mélyen megérintette és elgondolkodtatta. A hallott 
üzenet fia születésének hírüladása volt, akit Jézusnak fognak hívni. Alig tudott hinni a 
fülének, mivel jegyesét, Józsefet még nem ismerte meg. Az üzenet megerősítette őt: „Istennél 
semmi sem lehetetlen!“ (Lk 1,37) Ebben a felfoghatatlan helyzetben érezte azonban Isten 
munkálkodását és szíve teljes bizalmával így felelt Isten angyalának: „Legyen nekem a te 
igéd szerint!” 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, az élet nagy dolgai legtöbbször nem a mi kezünkben 
vannak, hanem egyszerűen csak végbemennek! Velünk történnek! Milyen jó dolog is, ha 
megtanultuk, hogy bízzunk az életben és szívből kimondjuk: „Történjék velem!“ – „Let it 
happen to me!“ 
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