Poselství Jana Pavla II. mládeži k XVIII. SDM
„To je tvá matka!“ (Jan 19,27)
Milovaní mladí!
1. Je to pro mě stále nová radost, když se k vám obracím se zvláštním poselstvím u příležitosti
Světového dne mládeže, abych vám tímto způsobem dosvědčil lásku, kterou k vám mám.
Jako světlou vzpomínku uchovávám v paměti dojmy, které ve mně vzbudila naše setkání na
Světových dnech: mladí a papež dohromady se zástupem biskupů a kněží hledí na Krista,
světlo světa, vzývají ho a hlásají ho celé lidské rodině. Zatímco vzdávám díky Bohu za
svědectví víry, jež jste nedávno vydali v Torontu, znovu vám kladu na srdce výzvu, kterou
jsem pronesl na břehu Ontarijského jezera: „Církev na vás s důvěrou hledí a očekává, že se
stanete lidem blahoslavenství!“ (Exhibition Place, 25. 7. 2002).
Pro XVIII. světový den mládeže, který budete slavit v různých diecézích světa, jsem
zvolil téma, jež má vztah k Roku růžence: „To je tvá matka!“ (Jan 19,27). Ježíš těsně před
svou smrtí dává Janovi, co má nejdražšího: svou matku Marii. Jsou to poslední slova
Vykupitele, která tím nabývají slavnostního charakteru a tvoří jeho duchovní odkaz.
2. Slova anděla Gabriela v Nazaretě: „Buď zdráva, milostiplná“ (Lk 1,28) vrhají světlo také
na scénu na Kalvárii. Zvěstování stojí na počátku, kříž je výrazem naplnění. Při zvěstování
dává Maria své lůno lidské přirozenosti Božího Syna; u paty kříže v Janovi přijímá do svého
srdce celé lidstvo. Ta, jež je Matkou Boha od prvního okamžiku vtělení, se stává Matkou lidí
v posledních chvílích života Ježíše Krista. Ona, která je bez hříchu, „poznává“ na Kalvárii ve
svém nitru utrpení hříchu, který Syn na sebe bere, aby spasil lidi. U paty kříže, na němž umírá
Ten, kterého počala svým „ano“ při zvěstování, Maria od něj přijímá jakési „druhé
zvěstování“: „Ženo, to je tvůj syn!“ (Jan 19,26). Syn může na kříži vylít své utrpení do srdce
Matky. Každý trpící syn cítí, že to potřebuje. I vy, drazí mladí, jste postaveni tváří v tvář
utrpení: samota, neúspěchy a zklamání ve vašem osobním životě; těžkosti zařazení do světa
dospělých a do profesionálního života; rozdělení a smutné události ve vašich rodinách; násilí
válek a smrt nevinných. Uvědomte si však, že v těžkých chvílích, jež nechybí v životě
žádného z vás, nejste sami: jako Janovi u paty kříže, tak i vám Ježíš dává svou Matku, aby vás
posilovala svou něhou.
3. Evangelium říká, že „od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě“ (Jan 19,27). Tento od
počátků církve tolikrát komentovaný výraz neoznačuje pouze místo, kde Jan bydel. Více než
hmotný aspekt vyvolává duchovní rozměr tohoto přijetí, nového svazku, který se vytváří mezi
Marií a Janem.
Vy, drazí mladí, máte přibližně tentýž věk jako Jan a tutéž touhu být s Ježíšem. Dnes
Kristus výslovně žádá vás, abyste vzali Marii „do svého domu“ a přijali ji „k sobě“, abyste se
naučili od ní, jež „to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19), vnitřní

dispozici k naslouchání a postoji pokory a velkodušnosti, kterými se vyznačovala jako první
spolupracovnice Boha na díle spásy. A ona současně vykonává svou mateřskou službu,
vychovává vás a modeluje, dokud nebudete plně „dotvořeni“ do Kristovy podoby (srov.
Rosarium Virginis Mariae, 15).
4. Proto také dnes opakuji heslo své biskupské i papežské služby: „Totus tuus“. Neustále jsem
ve svém životě zakoušel láskyplnou a účinnou přítomnost Matky Páně; Maria mě doprovází
každý den při plnění poslání Petrova nástupce.
Maria je Matka Boží milosti, protože je Matkou Původce milosti. Svěřte se jí s plnou
důvěrou! Budete zářit Kristovou krásou. Otevřeni vanutí Ducha se stanete neohroženými
apoštoly, schopnými šířit kolem sebe oheň lásky a světlo pravdy. V Mariině škole objevíte
konkrétní nasazení, které od vás Kristus očekává, naučíte se stavět ho ve svém životě na první
místo a zaměřovat na něho své myšlenky a skutky.
Drazí mladí, vy to víte: křesťanství není nějaký názor a nespočívá v prázdných
slovech; křesťanství je Kristus! Je to osoba. Je to Žijící! Setkat se s Ježíšem, milovat ho a
učinit vše, aby ho lidé milovali, to je povolání křesťana. Maria je vám dána, aby vám
pomáhala navázat mnohem opravdovější a mnohem osobnější vztah k Ježíši. Maria vás svým
příkladem učí spočinout pohledem lásky na tom, který nás miloval jako první. Svou
přímluvou ve vás formuje srdce učedníků, kteří jsou schopni naslouchat Synu, který zjevuje
autentickou tvář Otce a pravou důstojnost člověka.
5. Dne 16. října 2002 jsem vyhlásil „Rok růžence“ a vyzval jsem všechny syny církve, aby
učinili z této starobylé mariánské modlitby prostý a hluboký výraz kontemplace Kristovy
tváře. Modlit se růženec totiž znamená naučit se hledět na Ježíše očima Matky, milovat Ježíše
srdcem jeho Matky. Dnes v duchu odevzdávám růženec i vám, drazí mladí. Prostřednictvím
modlitby a rozjímání tajemství vás Maria bezpečně vede ke svému Synu! Nestyďte se modlit
se růženec sami, když jdete do školy, na univerzitu nebo do práce, na ulici a v dopravních
prostředcích; navykněte si modlit se jej ve svých skupinách, hnutích a sdruženích; neváhejte
navrhnout jej doma svým rodičům a sourozencům, protože oživuje a upevňuje rodinné
svazky. Tato modlitba vám bude pomáhat, abyste byli silní ve víře, stálí v lásce a radostní a
vytrvalí v naději.
S Marií, služebnicí Páně, objevíte radost a plodnost skrytého života. S ní, učednicí
Mistra, půjdete za Ježíšem po cestách Palestiny a stanete se svědky jeho kázání a jeho
zázraků. S ní, bolestnou Matkou, budete doprovázet Ježíše v utrpení a smrti. S ní, Pannou
naděje, přijmete radostnou zvěst velikonoc a neocenitelný dar Ducha svatého.
6. Drazí mladí, jen Ježíš zná vaše srdce, vaše nejhlubší touhy. Jen on, který vás miloval až k
smrti (srov. Jan 13,1), je s to splnit vaše touhy. Jeho slova jsou slova věčného života, slova,
jež dávají životu smysl. Nikdo kromě Krista vám nebude moci dát pravé štěstí. Budete-li
následovat Mariina příkladu, budete mu umět dát své bezvýhradné „ano“. Ať není ve vašem
životě místo pro sobectví či pro lenost. Dnes více než kdy jindy je naléhavé, abyste byli
„ranními hlídkami“, předními strážemi, jež ohlašují svítání a nové jaro evangelia, jehož perly

je už vidět. Lidstvo naléhavě potřebuje svobodné a odvážné mladé lidi, kteří se odvažují jít
proti proudu a přesvědčivě a s nadšením hlásat svou víru v Boha, Pána a Spasitele.
Sami víte, drazí přátelé, že toto poslání není snadné. Stává se přímo nemožné, když se
člověk spoléhá jen na sebe. Avšak „co je nemožné u lidí, je možné u Boha“ (Lk 18,27).
Opravdoví Kristovi učedníci jsou si vědomi své slabosti. Proto kladou všechnu svou důvěru v
Boží milost, kterou přijímají nerozděleným srdcem, přesvědčeni, že bez něho nemohou dělat
nic (srov. Jan 15,5). To, co je charakterizuje a odlišuje od ostatních lidí, nejsou talenty nebo
přirozené schopnosti. Je to jejich pevné rozhodnutí kráčet v Ježíšových stopách. Napodobujte
je, jako oni napodobovali Krista! „On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje
těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na
nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti“ (Ef 1,18–19).
7. Drazí mladí, příští Světové setkání se bude konat, jak víte, v roce 2005 v Německu, v městě
a diecézi Kolín nad Rýnem. Cesta je ještě dlouhá, ale dva roky, které nás dělí od tohoto
setkání, mohou sloužit k intenzivní přípravě. Kéž vám pomáhají na cestě témata, jež jsem pro
vás zvolil:
2004, XIX. světový den mládeže:
„Chceme vidět Krista“ (Jan 12, 21);
2005, XX. světový den mládeže:
„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).
Mezitím se setkáte ve svých místních církvích při slavení Květné neděle: žijte s
nasazením, v modlitbě, v pozorném naslouchání a radostném sdílení při těchto příležitostech
„stálé formace“ a ukazujte svou horlivou a oddanou víru! Jako mudrci z východu buďte i vy
poutníci naplnění touhou setkat se s Mesiášem a klanět se mu! S odvahou hlásejte Krista,
který zemřel a vstal z mrtvých, zvítězil nad zlem a nad smrtí! V této době ohrožené násilím,
nenávistí a válkou vydávejte svědectví, že jedině on může darovat pravý pokoj srdci člověka,
rodinám a národům země. Usilovně hledejte a podporujte mír, spravedlnost a bratrství. A
nezapomeňte na slova evangelia: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni
Božími syny“ (Mt 5,9).
Svěřuji vás Panně Marii, Matce Krista a Matce církve, a doprovázím vás zvláštním
apoštolským požehnáním na znamení své důvěry a na potvrzení své lásky k vám.

Ve Vatikánu 8. března 2003

