
6. pátek J 19,28 

ŽÍZNÍM 

Neuhasitelná žízeň představuje velká muka. Dokonce je takto pojmenováno utrpení 

zavržených. Probudí tato prosba soucit člověka s umírajícím Kristem? 

Ježíšův zápas ještě není u konce, život těla se vzpírá zániku.  Voda je základní podmínkou 

funkčnosti lidských buněk. „Žízním“ znamená ale také úsilí o spojení s lidskou láskou, jejímž 

nedostatkem tělo strádá. 

V dějinách lásky, které vypravuje Bible, nám Bůh vychází v ústrety, snaží se nás získat, a to 
až do Poslední večeře, až k Srdci probodenému na kříži, až ke zjevením Vzkříšeného, až 
k velkým dílům, skrze něž prostřednictvím jednání apoštolů vedl putování rodící se církve. 
Vychází nám v ústrety skrze lidi, v nichž je patrný; skrze své slovo, ve svátostech, 
především pak v eucharistii. On si nás zamiloval jako první a neustále nás miluje jako 
první. Právě proto i my můžeme odpovídat láskou. (17) 

ŽÍZNÍM 

Od okamžiku prvního hříchu uniká z Božího stvoření pravý život. Hřešící člověk je jako Boží 

otevřená rána. 

Vášnivá láska Boží k vlastnímu lidu, k člověku, je zároveň láskou, která odpouští. Je tak 
veliká, že obrací Boha proti němu samému a jeho lásku proti spravedlnosti. (10) 

Život není pouze souhrn orgánů v těle, biologická existence. Život člověka je jeho potřeba 
milovat a být milován, sdílet se a být přijímán, protože člověk je obrazem svého Dárce, 
svého Stvořitele. 
Láska je v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám 
odvahu žít a jednat. Láska je možná a my jsme schopni uplatňovat ji, protože jsme 
stvořeni k Božímu obrazu. (39) 

ŽÍZNÍM 

Voják podává trpícímu Kristu ocet – to je opak zázraku v Káni, kde ještě netušenou žízeň 

předchází Bůh nápojem vysoké kvality. Po čem skutečně žízní Ježíš na kříži? „Žízním po 

tobě“, zní v jeho slovech, „po tvém přátelství, ne po tom, co nepotřebuješ, po tvém octu. 

Nežízním po zbytku tvého času, povinné úlitbě náboženských úkonů. Žízním po tom, abys 

poznal, že rozumím tvým touhám, tvému hledání. Žízním po tvém soucitu s ubohými, po tvé 

vděčnosti projevované dary potřebným.“ 

Každého dne se dozvídáme o tom, že i navzdory velkému pokroku v oblasti vědy 
a techniky je ve světě mnoho utrpení, jehož příčinou je mnohotvárná materiální 
i duchovní bída. Naše doba vyžaduje novou ochotu pomáhat bližnímu, který se nachází 
v nouzi. (30) 

„Žízním“ znamená i otázku: „Kde je tvůj bratr, přítel, partner, dítě?“ „Žízním“ je vyjádřením 

naší společné touhy být spolu. 



Sjednocení s Kristem je současně sjednocením se všemi těmi, kteří se stali a stanou jeho 

učedníky. Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, 

kdo mu patří nebo mu patřit budou. Společenství – přijímání mne vyvádí ze mne samého 

k Němu, a proto také směrem k jednotě se všemi křesťany. (14) 

ŽÍZNÍM 

Po čem všem člověk touží – po moci, bohatství, klidu, výkonech, porozumění, dokonalosti… 

Po všem, co ztratil svým usilováním o nezávislost na Bohu. 

Proti antikultuře smrti, jejímž výrazem je kupříkladu zneužívání drog, se staví láska, která 

nehledá sebe a která se právě prostřednictvím ochoty ztratit sebe samého kvůli druhému 

(srov. Lk 17,33) projevuje jako kultura života. (30) 

 

Když objevujeme potřebu pomáhat životu kolem nás, nikdy nebudeme sami; pravdivost 

Ježíšových slov nás předchází. 

Inspiračním kritériem působení by mělo být tvrzení obsažené v druhém listu Kor inťanům 
„Kristova láska nás nutí“ (2 Kor 5,14). Vědomí, že v Kristu se Bůh sám daroval za nás a že 
Kristus šel na smrt, nás musí vést k tomu, abychom již nežili pro sebe, nýbrž pro Něho, 
s Ním a pro druhé. Kdo miluje Krista, miluje církev a chce, aby církev byla stále více 
výrazem a nástrojem té lásky, která z Něho vyzařuje. (33) 
 
Praktické jednání je nedostatečné, pokud se v něm nestává viditelnou láska k člověku, 
láska, která se napájí ze setkání s Kristem. Niterná osobní účast na utrpení druhého se tak 
stává tím, že mu sdílím sebe sama. Aby dar druhého nepokořoval, musím mu dávat ne 
něco ze svého, nýbrž sebe samého, musím být v daru přítomen jako osoba. (34) 
 

Pane, ty jsi proměnil vodu ve víno, ale my ti tak často nabízíme jen zkyslý ocet naší víry. 

Žalm 63 využívá zkušenost národa žijícího na poušti, kde rychle mizí voda ve věčně 

rozpáleném písku. I má krátkodobá rozhodnutí ztrácejí rychle svůj účinek. Dej, ať prožívám 

svátost smíření jako utišení vzájemné touhy po pravdivé lásce.  Nauč mě skutkům soucitu 

s trpícími. 

 

Impulzy k duchovnímu životu 

Žalm 63, J 4, J 7,37–38, Zj 22 

Po čem žízní mé srdce? Jaká je má cesta k utišení této touhy? 
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