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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 

Bolesti a rány – kdo to tak chce? Nejraději bychom jim šli z cesty!  Že rány a bolesti 
můžou být “darem lásky”, jak se zpívá v jedné písni, není tak snadné v hlavě zpracovat a 
přijmout.  
 
  Otec Rainer, františkánský bratr, mi pomohl hlouběji to pochopit a objevit. 
Když jsem se s ním před několika týdny seznámil, našel jsem ho ležet ve staré pohovce. Jeho 
oči se na mě podívaly. Byly jako drahokamy a vyzařovaly hlubokou radost. Rychle jsme 
začali vést rozhovor. Před 17 lety měl těžkou autonehodu. Seděl za volantem malého 
autobusu. Během jízdy vybuchla přední pneumatika,  Když otec Rainer uslyšel ten výbuch,  
vzpomněl si na slovo z evangelia. Ježíš řekl vojákům, kteří ho chtěli zatknout, s ohledem na 
své přátele: „Jestliže hledáte mě, nechte je jít.” Toto slovo pátera Rainera inspirovalo k tomu, 
aby řekl Ježíšovi: „ Jestliže hledáš mě, dej, ať se bratrům v autě nic nestane.” Poté se vůz 
dostal do smyku. Nikomu se v autě nic nestalo, jen Rainer se z důvodu zranění páteře už 
nemohl pohybovat. 17 měsíců strávil po nemocnicích. Malá pohyblivost mu přeci jen byla 
darem dána. Od nehody měl neustále bolesti. „ Víš“, říká na vysvětlenou, „ nikdy jsem se 
neptal: Proč já? Neboť jsem okamžitě rozuměl tomu, že: V této bolesti můžu Ježíši ukázat 
svou lásku, která je okamžik za okamžikem nová. Daruji MU každou bolest! “ Velmi dojatý 
jsem se mu podíval do zářících očí. „Viděl jsem”, jak opravdová láska zářila k Ježíšovi, což 
jsem zažil jen velmi zřídka.   
 

Milí přátelé Ježíšových slov, otec Rainer mě učil, že každá bolest a každá rána může 
být místem setkání. Stejně jako byl apoštol Tomáš Ježíšem pozván, aby se dotkl jeho ran, 
můžu i já být díky mým ranám Ježíši blíž. On klepe – v mé bolesti. Berme každou naši bolest 
jako dar pro Ježíše. Tak se stanou:   rány – místem setkání. Wounds – places of encounter.  
 

  Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker   
  


