Poselství Jana Pavla II.
k III. světovému dni mládeže*
Ve Vatikánu, dne 13. prosince 1987
„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE“ (JAN 2,15)

Drazí mladí,
1. Také v tomto roce se na vás obracím, abych vyhlásil Světový den mládeže, který se bude slavit
v místních církvích o Květné neděli 1988. Tentokrát však bude mít tento den zvláštní ráz, protože
prožíváme mariánský rok, který jsem zahájil o slavnosti Letnic a který uzavřu 15. srpna příštího roku, o
slavnosti Nanebevzetí Matky Boží.
Mariánský rok představuje pro nás všechny, kteří žijeme na konci druhého tisíciletí křesťanské éry ve
světě souženém tolika problémy, zvláštní dar. V tomto roce se Maria objevuje před našima očima v novém
světle: jako Matka plná něžné lásky a citlivosti, jako učitelka, která kráčí před námi na pouti víry a ukazuje
nám cestu vedoucí k životu. Mariánský rok je tedy obdobím zvláštního naslouchání tomu, co nám sděluje
Maria. A přesně takový má být i příští Světový den mládeže. Tentokrát je to Maria, kdo vás svolává! Ona
se s vámi chce setkat, protože vám toho chce mnoho dát! Jsem si jist, že se stejně jako v předešlých letech
neopomenete aktivně zúčastnit pod vedením vašich pastýřů slavení Světového dne mládeže.
2. Středem Světového dne mládeže v roce 1988 tedy bude Maria, Panna a Matka Boží, a bude to den
naplněný nasloucháním. Co nám řekne Maria, Matka a Učitelka? V evangeliu se nachází jedna věta, v níž
se projevuje skutečně jako učitelka. Je to věta pronesená u příležitosti svatby v galilejské Káně. Poté, co
Synovi sdělila: „Už nemají víno,“ obrátila se na služebníky se slovy: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
(Jan 2,15)
Právě tato slova jsem zvolil jako ústřední myšlenku Světového dne mládeže v roce 1988. Obsahují totiž
velmi důležité poselství, které má svoji platnost pro všechny lidi všech časů: „Udělejte všechno, co vám
řekne.“ To znamená: poslouchejte Ježíše, mého Syna, naplňujte jeho slovo a mějte v něho důvěru. Naučte
se říkat „ano“ svému Pánu v každé životní situaci. Jedná se o velmi povzbudivé poselství, jehož máme
všichni zapotřebí.
„Udělejte všechno, co vám řekne.“ Těmito slovy Maria vyjádřila především nejhlubší tajemství svého
vlastního života. Za těmito slovy stojí ona sama s celým svým životem. Její život byl opravdu jedním
velikým „ano“ vůči Pánu. „Ano“ plné radosti a důvěry. Maria, milostiplná neposkvrněná Panna, prožívala
celý svůj život v jediné velké otevřenosti vůči Bohu, žila v dokonalém souladu s jeho vůlí, a to i v těch
nejtěžších okamžicích, které dosáhly vyvrcholení na temeni hory Kalvárie pod křížem. Nikdy svoje „ano“
neodvolává, protože všechno složila do rukou Božích: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého
slova.“ (Lk 1,38) V encyklice Redemptoris Mater jsem ohledně této skutečnosti napsal: „Při zvěstování se
Maria opravdu kompletně vydala Bohu do rukou, a tak prokázala poslušnost víry tomu, kdo k ní hovořil
skrze svého posla, když mu poskytla uctivou podřízenost intelektu a vůle. Odpověděla tedy celým svým
lidským a ženským ‘já’ a v této odpovědi víry byla obsažena dokonalá spolupráce s předcházející a
provázející milostí Boží a zároveň také dokonalá ochota.“ (č. 13)

„Udělejte všechno, co vám řekne.“ V této krátké větě se skrývá celý Mariin životní program, který ona
jako učitelka a první učednice Páně naplnila a jemuž dnes učí i nás. Je to projekt života postaveného na
jistém základě, který se nazývá Ježíš Kristus.
3. Svět, v němž žijeme, je otřesen mnoha krizemi, mezi nimiž jedna z nejnebezpečnějších je ztráta
smyslu života. Mnozí z nás ztratili smysl života a hledají jeho náhradu v bezuzdném konzumismu, v
drogách, alkoholu a erotismu. Hledají štěstí, ale výsledkem je hluboký smutek, prázdnota v srdci a velmi
často i beznaděj. V takové situaci kladou mnozí mladí základní otázky: Jak mám prožívat svůj život, abych
ho neztratil? Na jakém základě mám vybudovat svůj život, aby byl opravdu šťastný? Co mám dělat, abych
svému životu dal opravdový smysl? Jak se mám chovat v obtížných a složitých situacích v rodině, ve škole,
na univerzitě, v práci, v kruhu přátel? ... Tyto někdy dokonce i dramatické otázky si dnes mladí lidé kladou.
Jsem si jist, že vy všichni chcete budovat svůj život na pevném základu, který by vám dal schopnost vytrvat
ve zkouškách, které nechybí nikdy, na základu pevném jako skála. Proto vám stavím před oči Marii, Pannu
z Nazareta, pokornou služebnici Páně, která ukazuje na svého Syna a říká: „Udělejte všechno, co vám
řekne,“ tedy naslouchejte Ježíšovi, poslouchejte ho, přijměte jeho přikázání, mějte k němu důvěru. To je
projekt opravdu úspěšného a šťastného života. To je také jediné zřídlo toho nejhlubšího smyslu života.
Minulého roku jste o Světovém dni mládeže meditovali nad slovy sv. Jana: „My, kteří jsme uvěřili,
poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám.“ (1 Jan 4,16) V tomto roce Maria vysvětluje vám, mladým, co to
znamená věřit v Boha a milovat ho. Víra a láska nejsou pouze slova nebo prchavé city. Věřit v Boha a
milovat ho znamená život důsledně prožívaný ve světle evangelia, znamená nasazení pro to, abychom
konali, co nám Ježíš říká jak v Písmu svatém, tak prostřednictvím učitelského úřadu církve. To jistě není
snadné, často to od nás vyžaduje odvahu jít proti módním proudům a názorům tohoto světa. Ale právě toto
– znovu to opakuji – je opravdu jediný projekt skutečně úspěšného a šťastného života.
Tolik nás učí Maria při svatbě v Káně. Toto učení si chceme hlouběji vštípit a přijmout během
Světového dne mládeže 1988.
Drazí mladí! Zvu vás všechny k účasti na této velmi důležité události. Přijďte naslouchat Ježíšově
Matce, vaší matce a učitelce!
4. Každý Světový den mládeže potřebuje k tomu, aby se nestal pouze vnější záležitostí, určitý
přípravný proces v diecézní i farní pastoraci, v životě různých skupin, hnutí a ve sdruženích mladých, a to
především v postní době.
Vyzývám vás všechny, abyste se vydali touto cestou duchovní přípravy, a tak přijali lépe jak milost
mariánského roku, tak také dar Světového dne mládeže roku 1988. Meditujte nad Mariiným životem.
Meditujte nad ním zejména vy, děvčata a mladé ženy! Maria pro vás představuje vznešený vzor ženy, která
si je plně vědoma své vlastní důstojnosti a svého povolání. Meditujte nad ním i vy, hoši a mladí mužové!
Naslouchejte slovům, která pronesla Maria v Káně: „Udělejte všechno, co vám řekne,“ snažte se již od
počátku vybudovat svůj život na pevném základu, jímž je sám Ježíš. Přeji vám, aby vaše meditace nad
Mariiným tajemstvím vyústila v napodobování jejího způsobu života. Naučte se od ní naslouchat Božímu
Slovu a uvádět ho do života (srv. Lk 2,5), naučte se od ní být nablízku Pánu, i když to někdy může být
velmi náročné (srv. Jan 19,25). Přeji vám, aby vaše meditace nad Mariiným tajemstvím vyústila rovněž
v důvěryplnou mariánskou modlitbu. Snažte se odhalit nádheru růžence, který ať vás věrně provází po
celou dobu vašeho života.
Uzavírám toto krátké poselství srdečným pozdravem všem mladým světa. Vězte, že papež je svými
modlitbami nablízku každému z vás!
Na cestě duchovní přípravy i při samotném slavení Světového dne mládeže roku 1988 ve vašich
diecézích vás bude provázet moje apoštolské požehnání.
Ve Vatikánu, dne 13. prosince 1987, třetí neděle adventní.

Jan Pavel II.
* Na Květnou neděli, 27. března 1988, se na diecézních úrovnich konal III. světový den mládeže.

