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Staň se mi podle tvého 
slova! 
                                            (Lk 1,38)                                                 
_____________________________________           
                     Staň se mi! 
              Let it happen to me! 
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    Milí přátelé ježíšových Slov, 
  
  existují slova, která – sotva vyslovená – nás hluboko zasáhnou a nutí nás 
přemýšlet. Najednou se nás to slovo dotkne tak, že už nejsme Ti kteří jednají, naopak žije v 
nás slovo. Rozhýbá nás.  
 
  Hrůzostrašná válka způsobila v 90. letech minulého století mnoho zmaru 
uprostřed Evropy. Celé oblasti byly vysídleny. Německý kardinál Lehmann, před několika 
dny zemřel, se ptal v jednom z kázání, zda by znovuobnovení této země nemohlo být výzvou 
pro německou mládež. Tato slova padla u mě na úrodnou půdu, najednou se mě tato válka na 
našem kontinentě velmi osobně dotkla. Toto slovo se mě pevně drželo. Působilo uvnitř mě 
a způsobilo, že o nějaký čas později jsme vyrazili s mladými lidmi z různých zemí, abychom 
vykonali mnoho stavebních prací, a navštívili mnohé.  Mezitím se účastnilo těchto cest více 
jak 800 mladých lidí z 20zemí světa, aby vyrazili na tuto cestu míru a z tohoto činu také 
vzniklo centrum svatého Jana Pavla II. pro mládež v Sarajevu. 
 
  Také Maria řekla ano, neboť se potkala s Ježíšem a zasáhlo ji to. Uslyšela, že 
by měla porodit syna, kterému dá jméno Ježíš. Sotva tomu mohla uvěřit, neboť se svým 
snoubencem Josefem ještě nežila v partnerském vztahu. Posílena slovy poté přislíbila: „Neboť 
u Boha není nic nemožného!“ (Lk 1,37). Ve všem neuchopitelném cítila Boží dílo a tak také 
najednou mohla plna důvěry Božímu poslu říci: „Staň se mi podle tvého slova!“ 
  

Milé přátelé Ježíšových Slov, ty největší věci v životě neleží v našich rukou, ty se 
přihodí! Ty se zjeví na nás! Jak je to dobré, když můžeme důvěřovat životu a naučili jsme se 
říkat: „Staň se mi!“ – „Let it happen to me!“ 
 
   Za tým přátel Ježíšových Slov   Meinolf Wacker   


