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1. Úvod  

Diplomová práce se zabývá tématem dynamiky duchovní žízně u dvou světic 

nedávné doby, Terezie z Lisieux, učitelky církve, a Matky Terezy z Kalkaty, pro jejichž 

poslání byla tato zkušenost velmi podstatná.  

Motivací k výběru tématu byla skutečnost, že dynamika duchovní žízně mezi 

člověkem a Kristem se zdá být v jejich životech tou nejhlubší a vysoce účinnou 

motivací pro službu druhým, jakkoli jejichž životní kontext i apoštolát byly velmi 

odlišné, a proto by mohlo jít o univerzálnější princip motivace křesťanské služby.  

Cílem práce bude tedy zkoumání symboliky duchovní žízně v Božím slově 

Starého i Nového zákona a analýza její dynamiky u dvou velkých osobností církve, 

přičemž nás u nich bude zajímat nejen jejich zkušenost s Boží žízní a probuzení touhy 

na ni odpovědět, ale především uchopení souvislosti mezi duchovní žízní a křesťanskou 

službou jakéhokoli druhu.  

Pro zpracování tématu použijeme metodu kompilační a hagiograficko-

induktivní, tedy využijeme a shrneme dostupné poznatky biblistiky na téma duchovní 

žízně, ale pokusíme se též vyvodit obecně platné principy z reflexe žité zkušenosti dvou 

světeckých postav.  

Základním pramenem nám budou východiska biblistiky, zejména vybrané 

pasáže Starého a Nového zákona, věnující se symbolice vody a žízně. Jelikož 

dokumenty magisteria se našemu tématu věnují jen okrajově, nevěnujeme jim 

samostatnou kapitolu, ale citujeme je příležitostně v průběhu práce. 

U Terezie z Lisieux budou hlavním studijním pramenem zejména její vlastní 

spisy, tedy Autobiografické spisy (Dějiny duše), Dopisy a Básně Terezie z Lisieux, ale 

i komentáře a teologické studie předních znalců její spirituality. V kapitole věnované 

duchovní žízni u Matky Terezy bude hlavním pramenem důkladná studie Skrytý oheň 

z pera teologa J. Langforda, spoluzakladatele kněžské větve Misionářek lásky, který 

duchovní nauku Matky Terezy do hloubky znal a sám se jí inspiroval. Zásadním 

zdrojem bude též její soukromá korespondence pod názvem Pojď, buď mým světlem, 
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týkající se její zkoušky víry, kterou sesbíral postulátor její kauzy svatořečení 

B. Kolodiejchuk, a další dostupné studie.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole rozebereme klíčové pasáže 

Starého a Nového zákona, které souvisejí s tématem žízně v symbolickém významu, ve 

smyslu touhy po Bohu, nebo se symbolikou živé vody. Další kapitola bude patřit svaté 

Terezii z Lisieux, kde se po krátkém životopisném přehledu a vytipování milníků jejího 

duchovního života budeme věnovat zejména její zkušenosti s duchovní žízní, jak 

ovlivnila její život a povolání k přímluvné modlitbě. Ve třetí kapitole se pokusíme 

popsat zkušenost duchovní žízně u Matky Terezy, opět nás bude zajímat, kdy a jakým 

způsobem tato zkušenost nastala a jak ovlivnila duchovní život a službu světice. 

Poslední kapitola bude patřit srovnání duchovní zkušenosti obou světic, v podobnostech 

i rozdílech jejich odpovědi na dotyk Boží lásky (Kristovy žízně).  
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2. Symbolika žízně v Bibli  

 Písmo svaté jako Boží sebesdělení je plné obrazů a metafor, které k člověku 

promlouvají, a Duch svatý působí, že jim lidská bytost rozumí. Slova, která popisují 

běžnou lidskou potřebu, jako je žízeň, hlad, mohou v symbolické rovině označovat 

touhu člověka po Bohu neboli duchovní žízeň. V centru našeho zájmu bude hlubší 

zkoumání významu žízně jakožto touhy po lásce, žízně Boží i lidské.  

2.1. Voda a žízeň ve Starém zákoně 

 Starozákonní člověk, Izraelita, žil na území Blízkého východu, v zemích 

úrodného půlměsíce mezi velkou Mezopotámií a Egyptem. Lidé v této krajině žili jako 

nomádi, bez stálého bydliště, se svými stády a neustále putovali z místa na místo a 

hledali pastviny a vodu pro svá stáda. Izraelité znali cenu vody, na jejich území byla 

nezbytným předpokladem pro vegetaci i život. Najít vodu a usadit se blízko jejího 

pramene znamenalo nalézt zdroj síly a života. Ti, kdo nalezli vodu, nalezli záchranu, 

uprostřed pouště uhasili svou žízeň. Tato základní, existenciální lidská potřeba, žízeň po 

vodě, se postupně stala obrazem pro žízeň duchovní. Zkušenost s fyzickou žízní se pro 

biblického člověka stala symbolem pro vyjádření touhy po něčem hlubším, 

duchovnějším.  

Téma žízně ve Starém Zákoně můžeme najít ve vybraných místech, kterými se 

budeme zabývat podrobněji. Mezi klíčové pasáže jsme zařadili úryvek z Ex 17,6, první 

verše z Žalmu 42,1–2 a Žalmu 63,2. O pramenech spásy pojednává vybraný text 

z proroka Izajáše, Iz 12,3; 55,1–3. Pasáže Starého Zákona završí prorocká vize 

Ezechiela o prameni vody, vyvěrajícím v chrámu, Ez 47,1–9.  

2.1.1. Exodus a vyvedení vody ze skály (Ex 17,6) 

 Druhá kniha Mojžíšova vypráví o zásadní události dějin spásy, o vyvedení 

Božího lidu z egyptského otroctví. Vedeni Mojžíšem přešli Rákosové moře a jejich 

domovem se stala na desítky let poušť. Místo, kde mohli přežít, jen když našli vodu. 

Přestože zakoušeli podivuhodné činy, kterými se Bůh o ně staral s otcovskou láskou, 

reptali proti Němu, když kdykoli zakoušeli nedostatek, zejména když žíznili a neměli 

vodu.  
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Bůh ve své lásce odpověděl na jejich volání. Na jeho příkaz Mojžíš udeřil do 

skály a vytryskl pramen vody. Utišil žízeň lidu, uspokojil nejhlubší touhu těch, kteří 

žíznili. Voda, která vytryskla a napojila žíznivé, je doslova vyvedla z ohrožení smrti 

k životu. Tato symbolika jen prohlubuje význam události vyvedení Izraelitů z Egypta, 

přechod z otroctví do osvobození. Je příslibem záchrany a nového života.  

Apoštol Pavel později ukázal, (srov. 1 K 10) že události a Boží zásahy, které lid 

Boží na poušti zakoušel, lze chápat jako předobrazy naplnění všeho lidského toužení 

v Kristu. Proto voda vytrysklá ze skály na poušti je obrazem jiné vody, živé vody, která 

přináší osvobození ve křtu, je zdrojem života věčného, života, který má smysl v Kristu a 

jímž je Kristus sám (srov. „Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25)) Skála, ze které je 

vyvedena voda, je obrazem „Boží lásky a příklonu k člověku, které se plně staly zjevné 

v Mesiáši, Ježíši Kristu.“
1
 

Voda, kterou dal Mojžíš lidem na poušti, uhasila jejich fyzickou žízeň; podobně 

voda, která vytryskla z boku Kristova, je pramenem, který tiší palčivou žízeň člověka 

po smyslu života, po lásce Boží.  

2.1.2. Žízeň po Bohu (Ž 42 2,3) 

 Texty, ve kterých je žízeň po vodě srovnávána s touhou, s prahnutím po Bohu, 

nacházíme dále v Žalmech, krásných židovských modlitbách, které opravdovým 

jazykem popisují touhu po Bohu jako žízeň po Něm.
2
 V nádherném Žalmu 42,1–2 

srovnává žalmista touhu laně dychtící po tekoucí vodě s vlastní touhou, s dychtěním 

člověka po Bohu. Laň hledá bystrou, pramenitou vodu, aby uhasila svou žízeň, bez 

vody by zemřela. Žalmista má opět bytostnou zkušenost s vodou, která hasí fyzickou 

žízeň. Zřejmě proto volí příměr žízně a vody jako nejvýstižnější popis svého prahnutí 

po Bohu.
3
  

                                                 

1
 BIČ Miloš a kol., Výklady ke Starému Zákonu, Kalich, Praha 1991, s. 259. 

2
 LANGFORD Joseph, Skrytý oheň, KNA, Kostelní Vydří 2011, s. 214. 

3
 Stojí za povšimnutí, jak často se ve starých křesťanských bazilikách objevuje symbol laně 

napájející se u vodních proudů, které tryskají zpod trůnu Beránka (srov. např. mozaika u sv. Klementa 

v Římě).  
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2.1.3. Symbolika „vody živé“  

 Jeruzalémská bible používá v Žalmu 42 jiný výraz pro charakteristiku vody, tady 

laň touží po vodě živé: „Jako laň dychtí, po živé vodě … duše má žízní po Tobě, Bože.“ 

(Ž 42,1–2)
4
 Za úvahu stojí zamyšlení nad významem sousloví „živá voda.“ Jejím 

opakem je voda z vykopaných cisteren, voda mrtvá, nehybná, zakalená, která se nehodí 

k hašení žízně, člověk v ní může najít i smrt (jakkoli nelze říct, že by voda z cisteren 

nebyla k ničemu – používala se pro zemědělství). Rozdíl mezi pramenem vody živé a 

vodou z cisterny rozpukané zdůrazňuje prorok Jeremiáš. (srov. Jer 2,13) Živou vodou 

byla nazývána jen voda pramenitá, ať už vyvěrající přirozeně někde ze skály nebo 

zpřístupněná v artéských studních. Neboť pramenitá voda, respektive studna v poušti, 

kam voda prosakovala z hlubokého podloží, byla považována za dar Jahveho, za 

viditelné znamení jeho požehnání.  

Slovo pramen, popř. zdroj se používá v Bibli obrazně pro Boha jako dárce spásy 

(Ž 36,10), ale i pro víru v Ježíše Krista. (J 4,13, 7,3n)
5
 Působení Hospodina, Jahveho, 

resp. Ježíše je přirovnáváno k živé vodě (srov. J 4,10–12)
6
 ve smyslu životodárné síly.  

Proudy vody přinášející plodnost všemu, co zavlažují, mohou být obrazem 

trvalého eschatologického bohatství spásy.
7
 „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako 

rozvodněný potok slávu pronárodů.“ (Iz 66,12) Eschatologické obrazy o vodě 

vypovídají také o skutečnosti proměny a očisty všeho, co bylo a je zkažené, nemocné, 

bez života. Životodárná voda je symbolem Ducha Božího, který přetváří poušť 

v kvetoucí sad, vylévá proudy na žíznivé, vrací život těm, kdo hynou žízní. „Já 

Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní 

proudy a uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve 

vodní zřídla.“ (Iz 41,17b–18) 

                                                 

4
 BONNARD P. – E, P. DREYFUS, O. P., R. FEUILLET, P. S. S., J. STARCKY: La Bible de 

Jérusalem, by Éditions du Cerf, Paris, 1973, 953. Comme languit une biche après les eaux vives… Mon 

âme a soif de Dieu, du Dieu vivant,“ Psaume 42,1–2; Jeruzalémská Bible, Krystal OP, Praha – KNA, 

Kostelní Vydří, 2009, 930. Jako prahne laň po pramenité vodě, tak prahne má duše po tobě, můj Bože. Ž 

42–43 (41–42) 
5
 STUBHANN Matthias a kol., Encyklopedie Bible, GEMINI, s.r.o. Bratislava, 1992, s. 508.  

6
 LÉON-DUFOUR Xavier (a kol.): Slovník biblické teologie, symbol VODA, Řím: Velehrad – 

Křesťanská akademie, 2003, s. 683.  
7
 Srov. STUBHANN Matthias a kol.: Encyklopedie Bible, symbol VODA, symbol PRAMEN, 

GEMINI, s.r.o. Bratislava, 1992, s. 508, 516.  
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V Novém Zákoně je zdrojem vody živé sám Kristus. On sám zároveň chrámem, 

z něhož proudí řeka, oživující nový Jeruzalém. „Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať 

zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17) 

V tomto kontextu Staré a Nové Smlouvy lze tedy pochopit hloubku zvolání 

žalmisty, který touží po Bohu, jediném prameni požehnání a zdroji života tak, jako 

dychtí laň po bystré, živé vodě.  

2.1.4. Duše toužící jako vyprahlá země (Ž 63,2) 

 „Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou 

po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.“ (Ž 63,2) Slova žalmu vypovídají 

o žízni po Bohu, která nedá člověku spát a s níž se probouzí za úsvitu. Žalmista toužící 

po Hospodinu se nachází ve stavu, který přirovnává k vyprahlé a bezvodé zemi. 

Podobně jako ta země touží po vodě, která jí přinese nový život, tak žalmistova duše a 

tělo prahnou po Bohu, který je Život sám. Obraz rozpukané, vyschlé země evokuje 

představu vláhy, deště, vody, která svlaží a zalije suchopár, takže ze země může vyrašit 

nový život. Starozákonní lid znal cenu vody a rozuměl obrazům o rozpukané, suché 

zemi, která prahne po vodě z nebes. Je to podobenství velmi blízké člověku Blízkého 

Východu, ale srozumitelné i nám. 

Tak vypadá situace člověka toužícího vyprahlým srdcem po Boží lásce. Touha 

po Bohu je vložena do srdce člověka od samého počátku stvoření a je důsledkem jeho 

bytostné přináležitosti k Bohu. Člověk je „schopen Boha“, říká Katechismus katolické 

církve, je stvořen Bohem jako „capax Dei.“
8
 V tom se zakládá možnost člověka 

odpovídat na Boží lásku, na bezmeznou Boží žízeň po člověku. Jeho stvořenost je též 

vyjádřením skutečnosti, že Bůh je nejen zdrojem jeho „občerstvení,“ ale i života 

samého.
9
 Má-li živý tvor žízeň, pak hledá zdroj vod, která by tu žízeň uhasila, a 

nepřestane, dokud je nenajde.  

                                                 

8
 Srov. KKC 27: „Touha po Bohu je vepsaná do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem 

a pro Boha; Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě.“ 
9
 Srov. BIČ Miroslav a spol., STARÝ ZÁKON, Žalmy, 9. svazek, Kalich 1982, s. 176. 
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2.1.5.  Čerpání z pramenů spásy (Iz 12,3–6; Iz 55,1–3)  

 U Izajáše se radost z vysvobození přirovnává k radosti žíznivých, když mohou 

načerpat vodu z pramenů spásy, protože, jak už bylo řečeno, voda je předpokladem 

života a Hospodin je přirovnáván k prameni a studnici života. Situace člověka, který 

nachází pramen, v němž může uhasit svou žízeň, je podle proroka Izajáše 

charakterizována jako radostná: „S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.“ (Iz 

12,3) Totéž dále: „Jásej a plesej ty, která bydlíš na Siónu, neboť Veliký je ve tvém 

středu – Svatý Izraele.“ (Iz 12,6) Je to Bůh, který se smilovává a zachraňuje, přináší 

záchranu tím, že přivádí žíznícího k vodě – tj. on sám se stává jeho spásou. (srov. Iz 

12,2) Izraelité, kteří spásu zakouší, se budou z ní radovat, chválit Boha, ale nejen to: 

nedílným ovocem spásy je i „misijní poslání,“
10

 mají teď oznamovat Boží činy a jeho 

lásku k člověku i ostatním národům: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! 

Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené, ať 

o tom zví celá země!“ (Iz 12,4–5) 

 V kapitole 55 zve Hospodin ústy proroka Izajáše opět všechny žíznící 

k pramenům, ke zdroji, který utiší jejich touhy, jejich duchovní žízeň: „Vzhůru! 

Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.“ (Iz 55,1) Hospodin 

nabízí člověku sám sebe jako pramen živé vody a lásky k člověku. Jako pramen vody 

živé se tu představuje i Boží slovo.
11

 Kromě vody se nabízí pro žíznícího ještě víno, 

mléko a tuk, symboly, které vyjadřují plnost života a požehnání, které může lid zakusit; 

jde totiž o zaslíbení nové smlouvy: „Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím 

milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“ (Iz 55,3b)  

Důvodem radosti pro lid je i skutečnost, že tak veliké dobro se nabízí zcela 

zdarma: „Tyto dary nabízí Hospodin zadarmo bez jakýchkoli zásluh lidu, jen ze svého 

milosrdenství,“
12

 jen z důvodu své bezpodmínečné lásky. Bůh dává víc, než si lze jen 

pomyslet, nabízí jako zdroj života sám sebe, a kdo uslyší a přijde k prameni, bude žít. 

I v této kapitole Izajáše je náznak souvislosti přijetí spásy s posláním pro ostatní národy. 

(viz v. 4–5) Izrael nezachová život jenom pro sebe, odpovědí na tuto Boží záchranu, na 

                                                 

10
 Srov. BIČ Miroslav a spol., STARÝ ZÁKON, Izajáš, 11. svazek, Kalich 1982, s. 94. 

11
 „Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!“ (Iz 55,3) 

12
 BIČ, Izajáš, s. 347.  
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Jeho pozvání k vodám, bude společenství se Svatým Izraele, který je zdrojem života 

i pro pronárody. 

Radostná je i jistota Božího příslibu – Hospodin sám garantuje, že se jeho 

zaslíbení naplní. Vláhou, vodou živou je tentokrát míněno Boží slovo. A stejně jako se 

padající déšť nevrací zpátky, ale „zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou,“ (v. 10) 

tak tomu bude i s Božím slovem: „Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co 

chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (v. 11) Radost z pramenů spásy naplní 

Boží lid, ale i celé stvoření: „S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky 

budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat.“ (v. 12)  

2.1.6. Voda vyvěrající zpod chrámu (Ez 47,1–2) 

 U proroka Ezechiela nacházíme popis vidění nově budovaného chrámu, z něhož 

vychází životodárný pramen. „A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu voda … 

a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní straně oltáře.“ (Ez 47,1) Obnovený 

chrám je symbolem znovuvybudování Božího lidu,
13

 stejně jako vyvěrající pramen je 

znamením navrácení života a obnovy, je znamením příchodu Hospodinovy slávy. „… 

A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk 

mnohých vod a země zářila jeho slávou.“ (Ez 43,2) Zázračný veletok vytékající 

z chrámu zjevuje, jaké požehnání pro zemi představuje obnovené přebývání Boha 

uprostřed jeho lidu.
14

 

Vody pramenící v obnoveném chrámu sílí a mění se v potok, který kudy protéká, 

tam zavlažuje vše, co je nemocné, umírající: „Neboť kam se vlévají ony vody, tam se 

vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kde se potok vlévá.“ 

(Ez 47,9n) Každé místo, kudy vody života protékají, ponese ovoce, které samo bude 

jako lék: „Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude 

vadnout listí, jež nepřestane rodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, 

které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí 

jako lék.“ (Ez 47,12) Životodárná voda dává vláhu, hasí žízeň a přináší spásu všemu, 

                                                 

13
 Srov. STUBHANN, Encyklopedie Bible, s. 508, 162. 

14
 Srov. Jeruzalémská Bible, s. 1562. 
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k čemu se dostane. Je to řeka, která protéká Novým Jeruzalémem, místem, které Jan 

v Knize zjevení nazývá novým nebem a novou zemí. (Zj 21,1; 22,1) 

Ve světle zvěsti Nového zákona lze vykládat starozákonní Ezechielův obraz 

životodárného pramene rovněž jako předobraz Krista-chrámu. Z Jeho srdce tryská 

proud živé vody, v němž se dává On sám, naše spása. (srov. dále) 

2.2. Symbolika žízně v Novém Zákoně  

 Pojednání o duchovní žízni jako touze po Bohu nacházíme rovněž na různých 

místech Nového Zákona. Jako stěžejní jsme vybrali části příběhu o samařské ženě, (J 

4,3–42) kde Ježíš rozpráví se ženou o živé vodě, následovat bude rozbor text o Ježíšově 

vystoupení v chrámu o slavnosti stánků, kdy volá všechny žíznivé, aby k němu 

přistoupili a pili. (J 7,37–39) Z Janova evangelia se budeme věnovat Ježíšovu „Žízním“ 

na kříži. (J 19,28) Pojem žízně jako touhy se objevuje i u dalších evangelistů a z nich se 

budeme věnovat jednomu z blahoslavenství. (Mt 5,6) U sv. Pavla nacházíme propojení 

SZ a NZ v předobrazu vody tryskající ze skály (1 Kor 10,3n) a kapitolu o duchovní 

žízni v NZ uzavřeme textem z Knihy zjevení. (Zj 7,16n)  

Touhu, lásku, potažmo žízeň Boha Otce po člověku přišel zprostředkovat Ježíš 

jakožto Boží Syn. (srov. „Kdo vidí mne, vidí Otce“ Jan 14,9; ale též Lk 15 – vyhlížející 

otec) On sám už ve svém Vtělení je tím nejkrajnějším projevem konkrétní touhy Boha 

po člověku. Ježíš během svého pozemského života zjevuje tuto Boží lásku, předává ji 

jako nezištný dar, který si nelze ničím zasloužit ani vynutit. Ježíš Kristus, který 

prohlásil „kdo vidí mne, vidí Otce,“ (Jan 14,9) je ve všem svém konání zjevením Boží 

lásky a touhy po člověku.  

Je to On, kdo prostřednictvím Ducha svatého vlévá do srdce člověka lásku Boží, 

(srov. Řím 5,5) a tím rovněž vkládá do srdce člověka touhu po Bohu, takže člověk je 

schopen lásku opětovat; a nejen to, odpovídá na lásku i tím, že se vydává se do služby 

bližnímu. Konkrétní lidé se setkávají s Ježíšem, zakouší uzdravující dotyk Jeho lásky, 

zejména ti ubozí, opuštění a opovrhovaní, žíznící po úlevě, po uhašení své žízně po 

lásce, se tak dostávají k pramenu života, a to v situaci, ve které se právě nacházejí.  
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2.2.1. Samařská žena a žíznící Ježíš – setkání u studny 

 Krátký příběh setkání Ježíše se ženou u studny, který popisuje evangelista, (Jan 

4,5–6) stále udivuje svou aktuálností. Je tu zachycen zpočátku až prostinký děj. 

Unavený poutník Ježíš sedá u studny, je žíznivý a potřebuje si odpočinout. Když 

přichází po chvíli ke studni žena s nádobou, požádá ji o doušek vody se slovy: „Dej mi 

napít.“ (J 4,7) Nezdá se, že by to byla neobvyklá žádost v místě, kde je právě studna. 

Přesto následuje údiv Samařanky, údiv byl dán tím, že se s ní vůbec baví, muž se ženou, 

navíc Žid se Samařankou. „Jak Ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti 

dala napít?“ (J 4,9) V tento okamžik začíná dialog, ve kterém se odehrává zásadní část 

setkání Ježíše a ženy: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala 

napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ (J 4,10) Ježíš mluví o Božím 

daru, o pramenu živé vody, tryskajícím do života věčného, ale neodpovídá ženě přímo a 

ihned na otázku, co je ta živá voda. Žena ale před sebou vidí obyčejného poutníka, který 

nevykazuje žádné známky proroka, natož Boha. Chová se jako obyčejný člověk, na 

jehož nabídku vody živé žena překvapeně reaguje: „Pane, ani vědro nemáš a studna je 

hluboká; kde vezmeš tu živou vodu?“ (J 4,11) Nerozumí tomu, jak to chce Ježíš docílit, 

jak jí chce dát ne obyčejnou vodu, ale živou, a přitom nemá v jejích očích nic a žádný 

pramen také není nablízku. Vidí jen studnu. Ježíš postupně dál odkrývá její cestu 

poznání, kým je a jak velký dar jí nabízí. „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět 

žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ (J 4,14) 

Samařská žena reaguje prosbou o tuto vodu, aby už nemusela žíznit ani chodit ke 

studni. Je zřejmé, že Ježíš mluví o jiném druhu vody. O pramenu, který dokáže uhasit 

žízeň tak, že skrze jeho živou vodu dostane člověk všechno, co k životu potřebuje. Ježíš 

mluví o prameni, který nevysychá. Bůh sám je tím pramenem, a je schopen touhu a 

žízeň člověka uhasit.
15

 Není to v logické argumentaci, ale v té síle a moci, kterou na ni 

působí Ježíše ve své osobě. A hlavně to, že On je očekávaný Mesiáš – pramen spásy. 

(srov. J 4,25–26)  

Můžeme se pouze domýšlet, co se událo v jejím srdci. Jedno je jisté: že žena 

přijala Ježíšovo slovo a pocítila touhu po změně, po uzdravení, po živé vodě, o níž 

mluvil. Probudila se v ní touha po Bohu, se kterým se právě teď potkala, touha po Něm 

                                                 

15
 Srov. JOHN Z TAIZE, Setkání u studny, KNA, Kostelní Vydří, 2011, s. 49, 50. 
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jakožto „dárci toho Daru.“
16

 Ježíš v ní probudil žízeň po něčem víc než je voda, ale 

začalo to tím, že jí nejprve zjevil svou žízeň.  

Nabízí se otázka, co za druh žízně se objevilo v srdci ženy. Zda to byla jen touha 

po stálém nasycení, štěstí a pokoji, anebo z hlubin jejího srdce vytryskla žízeň po 

opravdové nepoznané lásce. Bylo její „žízním“ odpovědí na lásku, kterou prožila 

v setkání s Ježíšem a v jeho slovech „Žízním, dej mi napít?“ V každém případě Ježíšova 

nabídka vody, k níž se váže příslib, že se stane „pramenem vyvěrajícím k životu 

věčnému,“ (J 4,14) způsobila intuitivní zvolání té ženy: „Pane, dej mi té vody…“  

Samařská žena se potkala se spásou přítomnou v Kristu. Se spásou, která ji 

vyhledala jako první u pramene, kam přišla pro sebe nabrat vodu: „Tam se Kristus 

přichází setkat s každou lidskou bytostí; sám nás nejprve hledá a prosí, abychom mu 

dali napít. Ježíš má žízeň, jeho prosba vyvěrá z hlubin Boha, který po nás touží. Ať to 

víme nebo ne, modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní. Bůh žízní, abychom my měli 

žízeň po něm.“
17

 

Ježíšův příslib, který dává Samařské ženě a v ní každému, je nade vše 

výmluvný: „Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, 

kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.“ (J 4,14) 

Ježíš říká, že On sám je tím darem, tím Bohem, který se člověku dává.  

Slova o příslibu vody živé pochopila ale žena po svém. Toužila se zbavit dřiny, 

se kterou se pojila každodenní starost o vodu. Ježíš ale mluví o jiné vodě, o oživujícím 

principu Božím, o Duchu. V tuto chvíli následuje nečekaný obrat v rozhovoru Ježíše a 

samařské ženy. „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“ (J 4,16) Nabízí se otázka, proč 

Ježíš odbočuje k jinému tématu. Je možné domnívat se, že když Ježíš odkryje něco 

z života té ženy, tak se jí rozjasní poznání, které při slovech o vodě nevnímala. Od 

vody, která hasí žízeň fyzickou, k vodě, která je principem života, je velký kus cesty. 

A ten kus cesty překlenuje milost. Ve slovech Ježíše: „Jdi a zavolej svého muže …“ 

(J 4,16) ta milost poznání otevřela pro tu ženu něco, co bylo zavřené. Ježíš ukáže tu 

cestu spásy jinak. Žena navzdory své jistě ne příznivé životní situaci běží k ostatním do 

                                                 

16
 PORSCH Felix, Nový zákon, Malý stuttgartský komentář, KNA, Kostelní Vydří, 1998, s. 45. 

17
 KKC 2560, 622. 
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vesnice a svědčí o tom, co se jí přihodilo. „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl 

všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?“ (J 4, 29) Načerpala z pramene spásy a 

radost z té vody ji vedla k potřebě tu radost sdílet s ostatními ve vesnici. Žena i lidé 

z vesnice se v Ježíši setkali s někým, kdo otevřel oči srdce jejich života. Ukázal jim 

pramen vody živé, dal se jim poznat jako spasitel, aby uvěřili a naplnilo se na nich slovo 

Písma: „S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.“ (Iz 12,3) 

2.2.2. Kdo žízní, ať přijde ke mně (J 7,37) 

V poslední, hlavní den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať 

přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mě, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví 

Písmo.“ (J 7,37n) V souvislosti se slavením svátků stánků, které Židům připomínaly čas 

pobytu na poušti, v den svátku, který se „vyznačuje úlitbami vody a příslibem příchodu 

Mesiáše, jenž obnoví Mojžíšův dar vody, představuje Ježíš sám sebe jako zdroj živé 

vody.“
18

 Ježíš předstupuje před lid a volá ty, kdo žízní, ať přijdou k Němu a pijí. Ježíš 

nabízí zdroj živé vody, nemluví jen o vodě, která zázrakem vytryskla ze skály na 

Mojžíšův příkaz, ale nabízí sebe sama. Jediným předpokladem „pro přístup k této 

Ježíšově životodárné posile je přijít k Němu, k Ježíši, a uvěřit mu.“
19

 Uvěřit Tomu, 

který přišel na tento svět, aby ukázal všem svého Otce jako lásku a milosrdenství. 

„Kristus představuje sám sebe jako nevyčerpatelný pramen milosrdenství.“
20

 V Ježíši a 

skrze Něj Bůh projevuje svou lásku k člověku a člověk pak touto láskou zasažený, 

v Ježíši miluje Otce.
21

  

Ježíš v souvislosti s proudem vody, který vytéká z Jeho nitra, mluví o daru 

Ducha, který bude vylit na ty, kteří uvěří. Duch Boží dává život a pokoj, ti kteří uvěří 

v Krista, pijí ze zdroje živé vody a budou žít z moci Ducha, plni lásky: „Boží láska je 

vylita do našich srdcí skrze Ducha těm, kteří k němu přicházejí jako ke zdroji živé 

vody.“ (Ř 5,5) Ti, kteří přicházejí ke Kristu, aby hasili žízeň, zakoušejí životodárné 

působení jeho blízkosti a lásky. Ti, kteří se přicházejí k Ježíši občerstvit, a tak se s ním 

                                                 

18
 MOLONEY Francis J, Sacra pagina, Evangelium podle Jana, KNA, Kostelní Vydří, 2009, s. 

274. 
19

 Srov. tamtéž, s. 274. 
20

 JAN PAVEL II., Dives in misericordia, encyklika o Božím milosrdenství, ZVON, České 

katolické nakladatelství, Praha 1996, článek 8. 
21

 LÉON-DUFOUR Xavier a kol., Slovník biblické teologie, heslo LÁSKA, Velehrad – 

Křesťanská akademie, Řím, 1981. 
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spojit, se podle zaslíbení stávají Ježíši podobnými a z jejich nitra také potečou proudy 

vody živé. 

Jen člověk, který žízní, hledá zdroj vody, která by jeho žízeň utišila. Žízeň, 

kterou rozjímáme jako duchovní touhu po lásce, po Bohu a po člověku, je v Ježíšově 

pozvání víc než zřejmá. Ten, kdo žízní a uvěří Kristu, zdroji vody živé, získává život. 

Symboliku spojení vody a života můžeme chápat jako obraznému vyjádření touhy 

člověka po životě, kterým je Bůh sám. On Bůh klade touhu po lásce do srdce člověka a 

tento dar mu dává zcela nezištně.  

2.2.3. Ježíšovo „Žízním“ na kříži (J 19,28) 

„Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, 

řekl: ‚Žízním.‘“ (J 19,28) Úkol, pro který přišel Jednorozený na svět, spasitelné dílo, 

které mu bylo svěřeno, Kristus naplnil. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 

jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh 

neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ 

(J 3,16n)  

V kontextu Ježíšova díla a celého života Bůh sděluje člověku, jak mu na něm 

záleží a jak touží po jeho záchraně. Když Ježíš v mukách na kříži zvolá „Žízním,“ jako 

člověk jistě touží rovněž po vodě, která by uhasila žízeň jeho útrob. Je ale možné 

rozumět tomuto zvolání jako vyjádření žízně po naplnění Otcovy vůle, naplnit dílo 

spásy pro lidstvo. Bůh se souží žízní po člověku a po jeho lásce a vždy miluje víc, než 

je milován.
22

 Ježíš jde ve svém poslání až do krajnosti a jeho touha po člověku a jeho 

záchraně nezná mezí. „Ježíšův výkřik ‚Žízním,‘ ‚sitio‘ v sobě skrývá tajemství. Měl 

žízeň – ale jakou? Žízeň po spáse, bolestnou touhu po spáse svých současníků, ale i po 

spáse všech, kteří přijdou v budoucích staletích. Ježíšovo sitio patří i těm, kteří jeho 

láskou pohrdnou.“
23

 (srov. Lk 12,50)
24

  

                                                 

22
 Srov. RADCLIFFE Timothy, Sedm posledních slov, Krystal OP, Praha 2006, s. 44. 

23
 Srov. JOURNET Charles, Promluvy o Duchu svatém, Krystal OP, Praha, 2009, s. 107. 

24
 „Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná.“ 
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Pod křížem je člověk vyzván, aby přišel k tomuto zdroji života.
25

 Aby sám pil a 

přijal spásu, kterou půjde zvěstovat druhým. Přijmeme-li realitu skutečnosti, že naši 

žízeň po životě, po lásce Boží může utišit pouze On, pak nás nic nezastaví v odpovědi 

na Ježíšovo „Žízním“, vytrysklé z kříže.
26

 Ježíš je stravován touhou splnit poslání svého 

Otce, vydat se do krajnosti pro spásu člověka.
27

  

Ve světle dosavadního výkladu Kristovy žízně a jejího dopadu na člověka 

můžeme přijmout interpretaci Ježíšova „Žízním“ na kříži jako touhu zachránit celý svět. 

Výkřik „Žízním“ je završením celého pozemského života, kterým naplňoval do 

posledního dechu vůli svého Otce zachránit všechno, co bylo ztraceno. V Ježíšově 

„Žízním“ je dokonáno dílo spásy, takže se naplnila Písma. (srov. J 19,28)  

2.2.4. Blahoslavení žíznící po spravedlnosti 

 „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti.“ (Mt 5,6) Symbolika žízně se 

také objevuje v jednom z blahoslavenství, které Ježíš pronesl v horském kázání. 

Blahoslavenství jsou určena každému člověku, posluchači, který hledá Boha, hladoví a 

žízní po pravdě a smyslu svého bytí. Blaženost je v tomto kontextu možno chápat jako 

stav, kdy na tom, kdo je takto označen, spočine Boží požehnání. Blažený je totéž co 

šťastný, ten, kdo je u zdroje radosti prýštící z účasti na Boží spáse. Blaženost je 

přisuzována rovněž těm, kteří prahnou po spravedlnosti. Jedná se o spravedlnost Boží, 

která vyjadřuje v první řadě „věrnost rozhodnutí spasit lidi skrze milosrdenství.“
28

 (srov. 

Ř 3,25) 

Ježíš, ukřižovaný a vzkříšený, je uskutečněním těchto blahoslavenství. Na kříži 

ztělesňuje chudobu, hlad, žízeň po spravedlnosti, je pronásledovaný, je tak účasten 

všech bolestí člověka a jeho trýznivé touhy po spáse. Jako vzkříšený naplňuje Ježíš 

druhou část blahoslavenství. Je tím, kterému patří Království, je nasycen, a je sám 

pokrmem a nápojem pro ty, kteří se k němu utíkají.
29

  

                                                 

25
 KODET Vojtěch, Hledám Tvoji tvář, KNA, Kostelní Vydří, s. 44. 

26
 Srov. tamtéž, s. 63. 

27
 J. MOLONEY Francis, SDB a kol., Sacra Pagina, Evangelium podle Jana, KNA, Kostelní 

Vydří 2009, s. 278. 
28

 LÉON-DUFOUR, Slovník biblické teologie, heslo SPRAVEDLNOST, s. 473. 
29

 FAUSTI Silvano, Nad evangeliem podle Matouše, Paulínky, Praha 2009, s. 65. 
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Ti, kdo poznávají Boha, žízní po spravedlnosti, která je totéž co touha po Božích 

věcech, touží po naplnění jeho zaslíbení. Prahnou po daru spásy, přesahující „lidské 

tužby po vysvobození nebo po odměně, protože přináší nadpozemské dobro jako pokoj 

a slávu lidu.“
30

 Odměna těch, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, spočívá v tom, že 

v jejich srdci roste touha, „která je vrcholným naplněním jejich života. Dokonalou se 

však jejich odměna stane teprve na druhém břehu, kde budou moci, jak říká Bossuet, 

přiložit svá ústa k Prameni.“
31

 

2.2.5. Již nebudou hladovět a žíznit (Zj 7,16) 

„Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť 

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh 

jim setře každou slzu z očí.“ (Zj 7,16n) Těmito slovy představuje Kniha Zjevení 

svrchovanou moc Syna Božího, pastýře veškerého tvorstva, který přivádí vykoupený lid 

k životodárným pramenům, kde není místa pro bolest ani žal.
32

 

Jak uvidíme dále, naše zkoumání významu slova žízeň v kontextu SZ a NZ se 

potkává s porozuměním a symbolikou, které používaly právě Terezie z Lisieux a Matka 

Tereza. Touha po Bohu je srovnávána s prahnutím po vodě v touze uhasit žízeň a Ježíš 

sám v Novém Zákoně je odpovědí na lidskou žízeň a touhu po lásce. 

 

 

                                                 

30
 LÉON-DUFOUR, Slovník biblické teologie, heslo BOŽÍ SPRAVEDLNOST, s. 472. 

31
 JOURNET, Promluvy o Duchu svatém, s. 108. 

32
 GIESEN Heinz, Kniha Zjevení apoštola Jana, KNA, Kostelní Vydří, 1999, s. 69. 
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3. Duchovní žízeň u Terezie z Lisieux 

 V předchozí kapitole jsme popsali přítomnost symbolů vody, živé vody, touhy 

po Bohu, které jsou k nalezení v přímé souvislosti v textech Starého a Nového zákona. 

Z vybraných míst vyplývá přímá vztahová souvislost mezi žízní jako vyjádřením touhy 

po něčem víc než jen po vodě, která je symbolem touhy po Bohu. Bůh sám je tím 

Pramenem, který jediný může žízeň člověka po Bohu utišit a naplnit. Jelikož biblické 

svědectví je vždy paradigmatické pro život Božího lidu, předmětem našeho zájmu bude 

nyní zkušenost duchovní žízně v životě karmelitky Terezie z Lisieux a to, jak toto 

setkání s Boží láskou ovlivnilo její život.  

Terezie z Lisieux je jednou z těch, kdo zakusili velikost Boží lásky k člověku. 

Tato konkrétní a osobitá láska Boží roznítila v srdci Terezie doslova palčivou žízeň, 

touhu po Bohu a po tišení jeho žízně. Skrze dotyk Boží lásky pochopila základní 

dynamiku obdarování: „Abychom mohli milovat Ježíše, abychom mu mohli ‚dávat 

napít,‘ musíme mu dovolit, aby nás on miloval jako první, musíme čerpat živou vodu 

z jeho božského Srdce.“
33

  

V následující pasáži představíme krátký životopis světice a poté se zaměříme na 

duchovní milníky jejího života, které mají přímou souvislost s tématem duchovní žízně. 

3.1. Stručný životopis Terezie z Lisieux 

 Když představená matka Anežka od Ježíše požádala Terezii, aby napsala svou 

historii, odpověděla Terezie, že bude psát o milostech, která jí Bůh udělil. (AS 17)
34

 

V tomto stylu bude také stručně pojednáno o důležitých událostech života světice tak, 

jak je zachytila ona sama, od jejího dětství až po poslední měsíce života na Karmelu.  

                                                 

33
 LACHMANOVÁ Kateřina, Terezie z Lisieux a Silván z Athosu, Karmelitánské nakladatelství, 

Kostelní Vydří, 2010, s. 36. 
34

 TEREZIE Z LISIEUX, Autobiografické spisy (Dějiny duše), Nakladatelství tiskárny Vimperk, 

1991 (v textu uváděno AS a číslo za zkratkou udává stranu v českém vydání). 
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3.1.1. Dětství  

 Terezie Martinová se narodila 2. ledna 1873 v Alençonu ve Francii jako deváté 

dítě rodičům Luisovi a Zélii Martinovým. V době, kdy Terezie přišla na svět, měla již 

jen čtyři sestry, ostatní sourozenci zemřeli brzy po svém narození. Nejblíže měla 

k sestře Celině. Když Terezie popisuje svoje rané dětství, často cituje dopisy své 

maminky Zélie, ve kterých popisuje své dceři Pavlíně zážitky s malou dceruškou. (AS 

25, 26)  

Terezii byly pouhé čtyři roky, když jí zemřela maminka. Starší sestry Marie a 

Pavlína se tak stávají náhradními maminkami oběma malým děvčatům. Terezie si 

vyvolila Pavlínu, ke které nesmírně přilnula, a v této době se prohlubuje i její láskyplný 

vztah k otci. 

Krátce po smrti paní Martinové se rodina přestěhovala do Lisieux. Období 

dětství do svých čtrnácti let popisuje Terezie jako bolestné. Spadal sem její pobyt 

v penzionu sester benediktinek, kam začala chodit v r. 1881. Učení jí nedělalo 

problémy, byla inteligentní, ale nedokázala se skamarádit se svými spolužačkami a 

cítila se nešťastná. V této době sílilo sesterské pouto a láska k Celině, které přetrvalo až 

do konce Tereziina života. 15. října 1882 vstoupila Pavlína, starší sestra a druhá 

maminka Terezie, na Karmel. Jejím odchodem strádala Terezie natolik, že upadla do 

těžké psychosomatické nemoci, provázené neutuchajícími bolestmi. Rodina se obávala 

nejhoršího a prosila o zázrak. Ten se opravdu stal, když se nemocná Terezie obrátila 

k rodinné soše Panny Marie a prosila o pomoc. Doslova ji pronikl „úsměv svaté Panny,“ 

(AS 66) a její nemoc byla pryč.  

8. května 1884, rok po svém uzdravení a po pečlivé přípravě, přistoupila Terezie 

poprvé k svatému přijímání. Byl to pro ni hluboký prožitek, „polibek lásky, cítila jsem, 

že jsem milována,“ (AS 76) který ještě umocnila vzácná návštěva Pavlíny na Karmelu. 

Terezie tolik toužila po spojení s Ježíšem, že jí otec Domin dovolil přijímat o všech 

hlavních svátcích. Touha Terezie po Ježíši byla veliká, chtěla milovat jen Jeho, On byl 

její jedinou radostí. (AS 79) Tuto radost násobil prožitek biřmování, ale zhruba po roce, 

během duchovní obnovy v roce 1885 přepadla Terezii jakási nemoc skrupulí – těžké 

období strachu ze hříchu, které ji uvrhlo do úzkosti a zmatku. Její psychickou labilitu 
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prohloubil i odchod sestry Marie na Karmel. Ve stejnou dobu odešla i sestra Leonie ke 

klariskám. Terezie zůstala doma už jen s Celinou a svým otcem.  

3.1.2. Vánoční milost roku 1886 

 O Vánocích, konkrétně 25. prosince 1886, prožila Terezie velikou milost, 

hluboké uzdravení a obrácení. Její srdce bylo zasaženo Boží milostí, poznáním, že je 

milována, a otevřelo se touze po službě druhým. Byla tím osvobozena od své 

přecitlivělosti a zahleděnosti do sebe. Prožitek lásky byl tak intenzivní a uzdravující, že 

poznamenal celé další období jejího života, které pak popsala jako: „nejkrásnější ze 

všech, nejplnější nebeských milostí…“ (AS 96) Je to víc než jen slovní popis veliké 

milosti, odklonu od sebe ke službě. V červenci toho roku hleděla na jeden obrázek 

Ukřižovaného Krista, na krev, která stéká z jeho probodených rukou, a v srdci vnímala 

živě jeho volání „Žízním:“ rozhodla se, že se stane vírou a přímluvnou modlitbou, že 

bude prostřednicí Boží lásky, ke každému člověku. Pochopila totiž, že tato krev se 

vylévá za hříšníky, aby byli spaseni, a Terezie vnímala Boží touhu po tom, aby tato 

spásonosná krev mohla účinně působit v lidských duších. Terezie prožila nezměrnou 

Boží lásku k člověku, zakoušela ji jako Boží žízeň po něm a zatoužila tuto Boží žízeň 

hasit. 

Že se její horlivost Bohu líbila, to poznává mladá dívka brzy a konkrétně. V té 

době otřásla Paříží zpráva o zločinci Pranzinim, který krutě zavraždil dvě ženy, svoji 

vinu tvrdošíjně popíral a odmítal se kát. (AS 97) Terezie se s horlivostí pustila do 

duchovního boje za jeho záchranu. Ve své touze byla vyslyšena a zločinec těsně před 

popravou nečekaně políbil kříž. Toto gesto bylo pro Terezii znamením od samého 

Ježíše. Ukázal jí, že se mu její snaha zachraňovat duše líbí, a že její žízeň po záchraně 

duší naplní… (AS 98) 

Terezie toužila dát zcela svůj život za hříšníky, přála si zachraňovat duše každý 

den. Dlouho v srdci nosila touhu vstoupit na Karmel a ze všech sil chtěla své rozhodnutí 

urychlit. Určila si pro sebe také den vstupu ke karmelitkám, měl by to být 25. prosinec 

1887, výročí jejího obrácení a velké vánoční milosti. Neměla však ještě ani 15 let. 

Přesto si vyprosila souhlas svého otce, ale s předčasným vstupem do řádu nesouhlasil 

ani biskup, ani sestry na Karmelu. 
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3.1.3. Cesta na Karmel  

 Terezie od svého úmyslu vstoupit na Karmel neodstoupila, byla rozhodnuta 

předložit svou žádost samotnému papeži. Spolu s otcem a Celinou se přidali 

k poutníkům celé diecéze. A ve společnosti vlivných osob, kněží a biskupa vyjeli 7. 

listopadu na pouť do Říma, cesta trvala až do 2. prosince 1887. Před odjezdem z Paříže 

prožila Terezie velký zážitek. Ze všech krás tohoto města ji okouzlila právě socha 

Panny Marie Vítězné. V její blízkosti pocítila velikou milost mateřské lásky, po které 

toužila už jako dítě a tam na tom místě se modlila k Panně: „aby mě stále opatrovala a 

brzy uskutečnila můj sen a ukryla mě ve stínu svého panenského pláště… (AS 120) 

Během pouti do Říma navštívili poutníci nejrůznější města a místa. Terezii 

okouzlila příroda, nádherná krajina, půvabné vesničky, to vše vnímala jako dílo Boží 

velikosti a lásky. Během této cesty a pobytu v Římě se také mnoho dozvěděla o kněžích 

a jejich slabostech a objevila své povolání. Bude se modlit se za ty, kteří jsou nositeli 

evangelia, solí země. Učinila rozhodnutí, že se za ně bude obětovat, bude „apoštolkou 

apoštolů,“ žízní po jejich záchraně. (AS 119) 

Po příjezdu do Itálie a procházkách po místech spojených s křesťanskou tradicí 

přišel její „den D.“ Audience papeže Lva pro poutníky, mezi které patřila i Terezie, byla 

stanovena na 20. listopadu 1887. Ve chvíli, kdy se Terezie s Celinou blížila k papeži, 

přišel zákaz promluvit na Lva XIII., protože už byl velmi vyčerpán. Terezie byla 

neodbytná a papeže přesto oslovila a žádala jej o povolení vstupu na Karmel před 

dovršením patnáctého roku života. Její přání nebylo vyslyšeno, odkázal ji na jejího 

biskupa, přesto audienci opouštěla povzbuzena slovy Kristova náměstka: „Vstoupíte, 

bude-li to Pán Bůh chtít.“ (AS 132) Později sice Terezie povolení ke vstupu od biskupa 

dostala, ale čekala ji další zkouška trpělivosti a odevzdanosti, neboť představená matka 

Gonzága rozhodla, že Terezie smí vstoupit nikoli o vánocích, jak si přála, ale až po 

postní době. Pro vstup na Karmel byl nakonec zvolen den 8. duben 1888. 

Terezie měla jasnou vizi, co bude na Karmelu dělat: zachraňovat duše a zejména 

se modlit za kněze. (AS 145) Kupodivu vstupovala na Karmel bez iluzorních představ o 

životě v klášteře, nebyla zaskočena realitou řeholního života, jakkoli zakoušela těžkosti 

vztahů uvnitř společenství sester i duchovní krize. Záhy ale přišla zpráva z rodiny 

Martinů, že otec Luis se ztratil, zřejmě se jednalo o počínající duševní onemocnění. 
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Tato zpráva měla dvojí účinek: jednak přišla v době, kdy měla mít Terezie obláčku, a ta 

se tedy musela odložit. Kromě toho lidé šířili názor, že zhoršení duševního stavu pana 

Martina souviselo s odchodem nejmladší dcery do kláštera, takže okolí ji vinilo 

z duševní nemoci otce.  

Své sliby složila Terezie 8. září 1890 a tento den se jí dostalo veliké milosti. 

Naplnil ji nesmírný pokoj a intenzivní touha po spáse duší, Terezie z hloubi svého srdce 

vyprošuje spásu každé duši a obrácení hříšníků. (AS 159) Tato touha po záchraně duší ji 

už neopustila, stala se součástí každé modlitby mladé karmelitky a smyslem všech 

obětí, které přinášela.  

V této době se Terezii dostalo další velké milosti, a to při duchovních cvičeních 

s P. Alexisem Prou, který se ukázal jako moudrý duchovní vůdce a povzbudil ji na cestě 

bezmezné důvěry v Boží lásku a milosrdenství. (srov. AS 165) Terezii naplňovala 

nesmírná touha po lásce, byla jí tak přitahována, že netoužila po ničem jiném, než aby 

se sjednotila s Kristem, s láskou Boží. (AS 170) Už od jejích sedmnácti let ji v tomto 

směru ovlivňovalo dílo sv. Jana od Kříže. Provázelo ji i později, v době její duchovní 

vyprahlosti.  

Dne 29. července 1894 umírá pan Luis Martin a krátce na to vstoupila na Karmel 

i sestra Celina, která se starala o otce až do konce jeho života.  

3.1.4. Obětování se Milosrdné lásce 

 Na svátek Nejsvětější Trojice, 9. června 1895, se dostalo Terezii další zvláštní 

milosti: pochopila velikost Božího milosrdenství a nabídla se jako celopal Božího 

milosrdenství, jako prostřednice lásky, která zapaluje duše. (AS 172) Boží odpověď na 

tuto touhu na sebe nenechala dlouho čekat.  

 Mladý bohoslovec Mauric Bellière žádal představenou Karmelu o nějakou 

karmelitku, „která by se zvlášť obětovala za spásu jeho duše a pomáhala mu modlitbou 

a oběťmi, až bude misionářem, aby mohl zachránit mnoho duší.“ (AS 242) Matka 

představená se s touto žádostí obrátila na Terezii a ta s úžasem i radostí přijala. Bylo to 

pro ni potvrzení vyslyšení její touhy po spáse duší. Po roce byla požádána matkou Marií 

Gonzagou, aby si vzala duchovně na starosti i dalšího začínajícího misionáře, otce 

Roullanda. Terezie znovu přijala, přesto že měla v této době na starosti novicky.  
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 Terezie chtěla zvládnout modlitbu za všechny svěřené a tak předkládala svou 

touhu Bohu. Odpověď přišla brzy a byla neuvěřitelně jednoduchá. Nad rozjímáním 

textu z Písma, konkrétně nad slovy Písně písní, náhle Terezie porozuměla slovům 

„Přitahuj mne“ a ví, že to stačí. (AS 245) Neboť tím, že je duše přitahována Ježíšem, 

pak ty, které miluje, jsou přitahovány s ní. Je to prvenství Boží lásky, která probouzí 

lásku v člověku. Boží láska, která je skutečná, „hledá to, co je malé, právě proto, že je to 

malé, a plní to svými dobry.“
35

 Tak postupně objevovala Terezie svou malou cestu. „Až 

bude úplně malá! Tehdy jí dá Bůh všechno.“
36

 

3.1.5. Poslední měsíce života Terezie  

 Velikonoce 1896 se staly předzvěstí vážného onemocnění karmelitky Terezie. 

3. a 4. dubna se dostavilo chrlení krve, příznak tuberkulózy. Tělesné utrpení nebylo 

jediné, co na Terezii doléhalo. Nemocná procházela těžkou duchovní zkouškou, kterou 

nazývala hustou mlhou. Potýkala se s velkým strachem a ustavičnou trýzní, že malá 

cesta, kterou si vyvolila, byla jen iluze. Její starostlivá péče o svěřené duše často 

vyústila v přímluvnou modlitbu. Účinek takového duchovního zážitku lidského soucitu 

a uzdravující lásky popisovala slovy: „Bratr, kterému pomáhá bratr, je jako opevněné 

město.“ (AS 227) Terezie stále víc zakoušela, že je to Boží láska, která proměňuje 

lidská srdce a ona, když se za ně modlí, má být napojena na Ježíše, a tak jí bude přidáno 

vše, co k doprovázení novicek potřebuje. Největší milosti zakoušela Terezie i jí svěřené 

duše skrze modlitbu. Vnímala její sílu, přinášela Bohu vše, co měla na srdci prostě jako 

dítě, které přichází k otci s tím, co má. „K vyslyšení není vůbec nutné přečíst si v knize 

krásnou formulku složenou pro určitou příležitost.“ (AS 232) 

Nemoc Terezie se projevovala obdobími mírné úlevy, které střídaly nesmírné 

bolesti. Od srpna byla upoutána na lůžko, často chrlila krev a dusila se. Její konec se 

blížil a útrapy a bolesti se často podobaly agónii, jak byly nesnesitelné. Dnem její 
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smrti,
37

 se stal čtvrtek 30. 9. 1897 a její poslední slova byla vyznání lásky: „Můj Bože 

… miluji tě…“
38

 

Poslední slova Terezie na této zemi neznamenala konec života jedné mladé 

karmelitky. Nikdo, ani její spolusestry nemohly předvídat, že rukopisy Terezie, které 

byly po roce vydány jako Dějiny duše, způsobily nejen velký rozruch, ale začaly se šířit 

zprávy o uzdravení těch, kteří se k Terezii obracejí a byli zasaženi její malou cestou 

lásky.
39

  

V roce 1923 papež Pius XI. prohlásil Terezii od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře za 

blahoslavenou a tentýž papež tuto „hvězdu svého pontifikátu“
40

 kanonizoval 17. května 

1925. Terezie se stala světicí velké lásky, poselstvím své „malé cesty“ přinesla světu 

obraz Boží Otcovské lásky, obraz Milujícího Otce, který se sklání k nejmenším, 

ubohým a maličkým.
41

 U příležitosti stého výročí jejího narození papež Jan Pavel II. 

prohlásil Terezii z Lisieux za učitelku církve,
42

 přičemž nazval Tereziino učení vědou 

lásky přístupnou pro všechny lidi. Tato světice tak naplňuje své poslání „být láskou 

v srdci církve“ po všechny časy. 

3.2. Duchovní milníky v životě Terezie  

 V této kapitole podrobněji popíšeme jen ty události, které jsme v úvodu nazvali 

duchovními milníky a které souvisejí s tématem duchovní žízně u Terezie z Lisieux. 

Z vyprávění Terezie je zřejmé, že v jejím poměrně krátkém životě v rodině a pak i na 

Karmelu byly stopy zřetelného Božího působení související s tématem duchovní žízně, 

přičemž některé z těchto událostí znamenaly hlubokou zkušenost s Kristovou žízní, 

která Terezii zasáhla a vzbudila v ní stále rostoucí touhu po záchraně duší.  

Jako první z důležitých milníků popíšeme tzv. Vánoční milost 1886, kterou 

Terezie nazývá milostí úplného obrácení. Následuje centrální pasáž o žízni probuzené 

                                                 

37
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42
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nad obrázkem Ukřižovaného, kterou vnímáme jako povolání Terezie na spoluúčasti 

vykupitelského díla. Touha Terezie milovat všechny lidi a darovat jim Ježíše nabývá 

podobu misijního apoštolátu. Dalším důležitým mezníkem v jejím životě se stává 

9. červen 1895, kdy při eucharistické slavnosti Terezie pochopila více než kdy jindy, jak 

Ježíš touží být milován. (AS 171) V důsledku této zkušenosti si vyžádala svolení 

představené, aby se zvláštním úkonem obětovala Milosrdné lásce. Zmíníme 

i následující období v životě Terezie, kterým byla doba zkoušky, temných dní Terezie, 

kdy se její láska naposledy projevila v nejvyšším sebedarování.
43

  

3.2.1. Vánoční milost a touha po spáse druhých   

 Vánoce 1886 můžeme popsat jako jeden z prvních duchovních milníků v životě 

Terezie z Lisieux, který se blíže týká dynamiky duchovní žízně neboli podivuhodné 

výměny lásky mezi Bohem a člověkem. 

V den slavnosti Narození Krista, při půlnoční mši u jeslí přijala velkou milost 

vnitřního uzdravení. Do této doby se u ní projevovala již zmíněná chorobná 

přecitlivělost, která ji vedla k nechtěné sebestřednosti, ale o vánocích 1886 nastal obrat: 

„V té světlé noci, která ozařuje slasti Nejsvětější Trojice, Ježíš, novorozené Děťátko, 

změnil noc mé duše v proudy světla.“ (AS 95) Tak doslova popisuje vánoční událost 

Terezie ve svých spisech. Když přijala Ježíše ve svatém příjímání, „proběhla 

podivuhodná výměna mezi Dítětem v jeslích, jež na sebe vzalo lidskou slabost, a 

Terezií, která se stala silnou.“
44

 Zakusila uzdravující dotyk Ježíšovy nevýslovné lásky 

k ní. Pochopila, že přišel na svět jako slabé dítě, z bezmezné lásky ke každému trpícímu 

a poníženému, že přišel i kvůli ní, aby ji pozvedl, uzdravil a naplnil její srdce velkou 

milostí. Terezie byla uzdravena a naplněna úžasem nad tím, co se stalo: „V té světlé 

noci, Ježíš, novorozené Dítě, změnil noc mé duše v proudy světla… V té noci, kdy se 

stal slabým a trpícím z lásky ke mně, učinil mě silnou a odvážnou…V jediném 

okamžiku provedl Ježíš dílo, které bych byla nesvedla za deset let.“ (AS 95) V té noci 

Terezie objevila Boha lásky, který si ji vybral jako slabou a křehkou a zahrnul ji 

požehnáním. „Chtěl tedy, aby se na mně okázale projevilo jeho milosrdenství. Protože 
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jsem byla maličká a slabá, snížil se ke mně a poučoval mě vskrytu o věcech své lásky.“ 

(AS 103)  

Vánoční milost probudila v budoucí karmelitce touhu po lásce k druhým, po 

záchraně každé duše. Zatoužila být rybářkou duší, zachraňovat a obracet hříšníky, ale 

nikoli svou silou, nýbrž s bezmeznou dětskou důvěrou, že sám Ježíš, Nejvyšší rybář 

duší, bude garantem jejího úlovku: „Ke mně byl Ježíš ještě milosrdnější, než ke svým 

učedníkům, sám uchopil síť, vrhl ji a vytáhl plnou ryb… Ze mne udělal rybáře duší, 

pocítila jsem velkou touhu pracovat na obrácení hříšníků, touhu, kterou jsem dříve 

necítila tak živě… Jedním slovem, pocítila jsem, že do mého srdce vstoupila blíženská 

láska, potřeba zapomínat na sebe, abych dělala radost jiným, a od té doby jsem byla 

šťastná.“ (AS 96)  

Láska k Bohu, která vytryskla o vánoční noci v srdci Terezie, byla na ni vylita 

skrze Ducha svatého, který uschopňuje k lásce: k lásce, která je základem přímluvné 

modlitby a každého jiného apoštolátu, k lásce, která je ovocem účasti na Božím 

spasitelském plánu, lze říci i jakýmsi „přerozdělováním“ zdarma dané Boží milosti.
45

 

Z dochovaných zápisů Terezie vyplývá, že jasně rozpoznávala rozdíl mezi žízní, 

která uschopňuje k sebedarující lásce, a touze po přízni a lásce jiného člověka. V období 

pobytu na Karmelu zakusila Terezie sebestřednou žízeň po přízni Matky Marie 

Gonzágy. (srov. AS, rukopis C) Vnímala tedy rozdíl mezi žízní po lásce lidské a mezi 

žízní po Bohu, která jediná naplňuje. „Proč hledat štěstí na zemi, přiznám se vám, že 

mám po něm v srdci palčivou žízeň, ale on dobře vidí, že žádný tvor není s to ukojit 

žízeň tohoto srdce, naopak, čím víc pije z onoho kouzelného pramene, tím je jeho žízeň 

palčivější. Znám jiný pramen, když jsme se z něho napili, ještě žízníme, ale tato žízeň 

není dychtivá, naopak, je velmi sladká, protože se má čím ukojit.“
46
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3.2.2. Nad obrázkem Ukřižovaného 

 Jen krátce po setkání s uzdravujícím dotykem Boží lásky zakusila Terezie 

niterný a velmi hluboký rozměr touhy po záchraně duší. Stalo se tak po jedné nedělní 

mši svaté, kdy při rozjímání pohlédla Terezie na obraz Ukřižovaného a silně pocítila 

duchovní povolání: „Dojala mě krev, která kanula z jedné jeho božské ruky. Projela 

mnou velká bolest při pomyšlení, že tato krev padá na zem a nikdo si nepospíší ji 

sebrat.“ (AS 96). Při pohledu na Ukřižovaného, Terezii doslova zachvátila horoucí 

žízeň po záchraně každé duše,
47

 byla zaplavena touhou stát se misionářkou a 

zachraňovat duše pro Krista.
48

 Od tohoto okamžiku mocně toužila setrvávat pod křížem 

a zachycovat krev z probodené ruky Krista, aby neskanula bez užitku na zem. 

Duchovním zrakem jasně poznala velikost Božího daru, oběti Ježíše na kříži za každého 

člověka. Kanoucí krev byla pro Terezii skutečností Lásky, která se vydala člověku až do 

krajnosti. Duchovní zkušenost se v srdci Terezie přerodila v okamžité poznání a 

rozhodnutí: „Předsevzala jsem si, že budu prodlévat pod křížem a zachycovat božskou 

rosu, která z něho stéká. Pochopila jsem, že ji pak budu muset rozlévat na duše. Ježíšův 

výkřik na kříži také ustavičně zazníval v mém srdci: ‚Žízním!‘ Tato slova rozněcovala 

ve mně neznámý a velmi palčivý žár… Chtěla jsem dávat pít svému Miláčkovi, a sama 

jsem se cítila stravována žízní po duších… “ (AS 97) 

Terezie pochopila dynamiku Boží žízně: Ježíš nepotřebuje duše pro nějaké svoje 

štěstí, ale proto, aby je mohl obdarovat svou láskou, aby se jim mohl dát. Touží je 

k sobě přitáhnout, aby pak mohl vstoupit do jejich srdce, naplnit je svou lásku a skrze 

ně milovat dál. Po člověku se žádá jen to, aby uvěřil Boží lásce, tomu, že Bůh po něm 

žízní i v jeho slabosti a bezmoci dítěte. Nežádá od člověka heroické skutky, ale dětskou 

důvěru a lásku. Toto tajemství, které je základem „malé cesty,“ Terezie svěřuje Sestře 

Marii od Nejsvětějšího Srdce: „Jen láska nás může udělat milými Pánu Bohu, proto je 

tato láska jediné dobro, o které usiluji. Ježíš mi ukazuje jedinou cestu, která vede k této 

božské Výhni. Tou cestou je odevzdanost malého dítěte, které bez obav usíná v náručí 

svého Otce… To je všechno, co Ježíš od nás požaduje. Nepotřebuje naše skutky, nýbrž 

jen naši lásku. Tentýž Bůh, který prohlašuje, že nám nepotřebuje říkat, má-li hlad, nebál 
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se žebrat u Samařanky o trochu vody. Měl žízeň… Ale když říkal: ‚Dej mi napít,‘ 

dožadoval se Stvořitel vesmíru lásky svého ubohého tvora. Žíznil po lásce! Cítím to víc 

než kdy jindy, Ježíš je žíznivý, setkává se jen s nevděčnými a lhostejnými. Mezi 

učedníky světa a mezi svými učedníky nalézá, žel, málo srdcí, která se mu bezvýhradně 

odevzdávají, která chápou celou něhu jeho nekonečné Lásky!“ (AS, 182,183) 

Ježíš tak stále mocněji rozněcuje lásku v srdci Terezie a ta se stává spoluúčastná 

na Jeho touze po spáse duší. Žízeň Terezie, která je darem od Boha, je čím dál více 

podobna žízni Ježíšově. Terezie na ni odpovídá touhou nalézat duše pro Krista, je 

stravována touhou tišit Kristovu žízeň bez oddychu, a z tohoto zdroje pramení 

přímluvná modlitba Terezie.
49

 

3.2.3. Obrázek Ukřižovaného a vepsané biblické citáty  

 Pro naše téma bude zajímavé zastavit se ještě na chvíli u nápisů, jimiž Terezie 

doplnila obrázek Ukřižovaného, protože právě tyto biblické citace dávají autentický 

komentář a biblické ukotvení jejímu duchovnímu prožitku.  

Nahoru nad obrázek Ukřižovaného napsala Terezie právě Ježíšův výkřik na kříži 

„Žízním.“ (Jan 19,28) Z kontextu Písma i zkoumání symboliky žízně a vody v této práci 

můžeme konstatovat, že mu porozuměla nejen jako zvolání po uhašení fyzické žízně,
50

 

ale jako výkřiku touhy po lásce člověka a po jeho spáse.  

Ježíšovo „Žízním“ propojila Terezie na obrázku s jeho výzvou k samařské ženě: 

„Zdálo se mi, že slyším Ježíše, jak mi říká jako Samařance: ‚Dej mi napít.‘“ Byla to 

opravdová výměna lásky; duším jsem dávala Ježíšovu krev, Ježíši jsem obětovala tyto 

duše, osvěžené jeho božskou rosou. Takto se mi zdálo, že utišuji jeho žízeň, a čím víc 

jsem mu dávala pít, tím víc rostla žízeň mé ubohé malé duše, a On mi dával tuto 

palčivou žízeň jako nejlahodnější nápoj své lásky.“
51

  

Terezii stravovala horlivost po utišení Ježíšovy žízně. Tuto žízeň chápala jakou 

touhu po lásce, která pro ni znamenala totéž co touha po záchraně duší. A protože 
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stejnou žízeň v ní Bůh skrze Ducha svatého probudil při pohledu na Ukřižovaného 

Krista, podobala se Tereziina žízeň žízni Kristově. V srdci Terezie pak vytryskla 

v podobě přímluvné modlitby za spásu všech duší.  

Na záchranu duší už pak myslí neustále. V jednom z dopisu sestře Celině 

popisuje, co v ní vyvolávají slova Ježíšova, která podněcují touhy Terezie po záchraně: 

„Proč tedy říká Ježíš: ‚Proste Pána žně, aby poslal dělníky?‘ Proč?… Ach, Ježíš nás má 

tak nepochopitelně rád, že chce, abychom s ním měli účast na spáse duší. Nechce dělat 

nic bez nás. Stvořitel všeho čeká na modlitbu ubohé malé duše, aby spasil ostatní duše 

vykoupené jako ona za cenu jeho krve.“ (DT 160) Její touha milovat pochází od 

samotného Ježíše, a tak žízní po lásce rozumí Terezie Ježíšovu touhu hledat a nalézt 

duše, „které pochopí a přijmou jeho božskou lásku – tedy které se Jím nechají milovat a 

budou milovat jeho stejně vřelou a velkodušnou láskou.“
52

 

Terezie má osobní zkušenost s dotekem nevýslovné Boží lásky, který prožila při 

tzv. vánoční milosti. Není tedy náhodou, že na obrázek Ukřižovaného vepsala v dolní 

části Petrovo vyznání lásky: „Pane, ty víš, že tě miluji.“ (Jan 21,15) K Petrovu vyznání 

připsala Terezie slova celníkovy modlitby „Ale smiluj se nade mnou hříšným.“ 

(Lk 18,13) Mezi oběma výroky je takřka nebetyčná propast, Ježíšův požadavek lásky po 

člověku a slabost hříšného člověka může překlenout jen Boží milosrdenství. A jak je 

člověku Bůh dává poznávat, tak se prohlubuje žízeň člověka po lásce Boží.
53

 Proto 

slova, která pronáší Petr po zázračném rybolovu, jsou pro Terezii symbolem naděje, že 

láskyplný dotyk Spasitele mohou zakusit všichni toužící, žíznící. 

Skutečný žár a spalující touhu se snaží Terezie vystihnout i formou poezie, která 

ještě blíže zachycuje vášeň pronikající její srdce: 

„Čím víc jsem spalována božskými plameny, 

o to víc toužím dávat ti duše. 

Ve dne v noci mne stravuje 
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žízeň po lásce, pamatuj!“ (B 24,25)
54

 

 

„Hořící šípe, spal mě bez váhání, 

Po chvilce chvilku těžko je mi žít! 

Ježíši božský, splň mé vroucí přání: 

chci z Lásky zemřít! (B 20) 

 

Svou nově probuzenou horlivost projevila Terezie intenzivní přímluvou za 

obrácení velkého hříšníka a vraha – své první duše, kterou chtěla přinést Ježíši, aby 

hasila Jeho žízeň. Její modlitba byla vyslyšena, těsně před popravou nečekaně zločinec 

políbil kříž. (zdroj spásy – viz propojení s lekcí, kterou Terezie přijala nad obrázkem 

Ukřižovaného) Terezie pochopila, že je to znamení její úmluvy s Ježíšem – líbí se Mu 

její horlivost a touha přimlouvat se i za tu nejhříšnější duši.
55

 Od chvíle, kdy byla 

Terezie o vánoční noci uzdravena, patřily její modlitby a myšlenky převážně záchraně 

duší. A dokonce slíbila, že to bude její hlavní náplní i na věčnosti. 

3.2.4. Misijní poslání, zrozené z žízně Terezie  

 Aby neztratila ani okamžik a mohla se modlit za hříšníky a získávat duše pro 

Ježíše, Terezie usilovala o vstup na Karmel (zkušenost s Pranzinim se odehrála o rok 

dříve). Ve věku patnácti let překročila práh Karmelu jako postulantka, která „přišla 

zachraňovat duše, a hlavně se modlit za kněze.“ (AS 188) Terezie totiž chápala lásku 

k Bohu a žízeň po spáse duší jako jedno a totéž, odtud pramení misijní rozměr její 

lásky. Tato její konkrétní touha spolupracovat na misijním poli byla vyslyšena, když jí 

byli svěřeni k duchovnímu doprovázení dva misionáři. Terezie se s velikou horlivostí 

nasadila v přímluvě za oba duchovní bratry, ale její horlivost po záchraně všech byla 

bez hranic: „Doufám, že s milostí Boží budu užitečná víc než dvěma misionářům. 

Nesmím zapomínat modlit se za všechny a nesmím opomíjet prosté kněze, jejichž 

poslání je mnohdy také tak těžké jako poslání apoštolů, kteří kážou nevěřícím.“ (AS 

244)  
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Její touha vyprosit každému, co potřebuje, se zdála být neuskutečnitelná, ale 

Ježíš jí dal prostředek, jak naplnit své poslání. Nad slovy Písně písní: „Přitahuj mne, a 

poběžíme po vůni tvých mastí,“ (Pís 1,3) porozuměla prosté a zároveň nádherné 

dynamice Boží lásky: „Když se duše nechala zajmout opojnou vůní tvých mastí, 

nemůže běžet sama. Všechny duše, které miluje, jsou přitahovány za ní.“ (AS 235) 

Terezie přitahována láskou Krista táhne k Němu všechny duše, které miluje, aby se 

dostaly k prameni vody živé, ke Kristu. Touží milovat ještě víc, a protože ví, že 

z vlastních sil toho není schopna, s prostotou dítěte se obrací na Ježíše: „Abych tě 

mohla milovat, jako ty mě miluješ, musím si vypůjčit tvou vlastní lásku.“ (AS 247) 

Terezie touží po spojení s Ježíšem tak, aby On žil a jednal v ní. Jen tak bude moci 

milovat duše a přivádět je k Ježíši: „Čím víc roznítí mé srdce oheň lásky, tím víc budu 

říkat: „Přitahuj mě“ a také duše, která se přiblíží ke mně, poběží tím hbitěji po vůni 

masti Milovaného.“ (AS 248) 

Misionářské srdce Terezie neznalo oddechu v přímluvné modlitbě. Bývalého 

karmelitána Hyacintha Loysona znala už jako odpadlého řeholníka a jeho obrácení a 

záchrana jí nesmírně ležely na srdci. Z hloubi svého srdce věřila, že Bůh chce zachránit 

i největšího hříšníka. V dopise povzbuzuje sebe i svou sestru k vytrvalosti v modlitbě a 

v důvěře v nesmírnou Boží lásku: „Milovaná Celino, velmi se provinil, snad víc, než se 

kdy provinil některý hříšník, který se obrátil. Ale nemůže Ježíš jedenkrát udělat něco, 

co ještě nikdy neudělal?“ (DT 150)  Terezie vzala tento úkol s nesmírným nasazením a 

svěřené kněze provázela modlitbou, obětí a neustálým povzbuzováním.  

Její apoštolské srdce využívalo každou příležitost k oběti za misionáře, kteří 

zachraňovali pro Krista duše. Ve svých dopisech neúnavně povzbuzovala své bratry 

kněze, dodávala jim odvahy, aby v boji neumdlévali. Otci Roullandovi napsala: „Vy 

bojujete jako Jozue v otevřeném poli, já jsem Váš malý Mojžíš a mé srdce je neustále 

pozvednuté k nebi, aby vám vyprosilo vítězství.“ (DT 268) Terezie projevovala svou 

lásku na poli modlitby, lásky a utrpení a bratři misionáři bojovali o záchranu duší 

apoštolátem, příkladným životem a slovem. Terezie stoupala po cestě lásky, každý den 

svého života na Karmelu se vydává do služby oběti druhým. Pro lásku k nim obětuje 
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Ježíši i velké trápení spojené s bolestí nad umíráním a smrtí svého otce: i tohle utrpení 

Terezie dává Ježíši, nabízí je za záchranu duší.
56

 

3.2.5. Obětování se „Lásce“ 

 Nenadálé vnuknutí, horoucí vzplanutí, jasné poznání přicházející během mše 

svaté na slavnost Nejsvětější Trojice v červnu 1895 je nezbytné chápat jako velmi 

důležitý duchovní mezník na cestě apoštolátu v životě karmelitky Terezie. Rozhodla se 

obětovat cele lásce, bezvýhradně se jí odevzdat a milovat tak, jak je sama milována. 

„Letos 9. června, o svátku Nejsvětější Trojice, se mi dostalo milosti, že jsem pochopila 

víc než kdy jindy, jak Ježíš touží být milován.“ (AS 172) Touha po záchraně duší byla 

v centru každého jejího konání, zaměstnávala její mysl před Svatostánkem.  

To štěstí!… Ve mně plamen hoří 

a mohu získat den co den 

nemálo duší lásce Boží, 

vždyť její oheň předám všem. (B 30) 

 

 Terezie žila v čase, kdy sestry kolem ní se častokrát obětovaly Boží 

spravedlnosti, aby odvrátily Boží hněv. Mladičká karmelitka ale prožila milost 

skutečného uzdravení a obrácení při setkání s Božím milosrdenstvím. Toto poznání 

Boha bylo v základě spirituality svaté Terezie: z něho bude už napříště vyplývat vše.
57

 

A protože Terezie zakusila účinek působení nezasloužené Boží lásky v takové míře na 

sobě, toužila se stát zvěstovatelkou této úžasné stránky Boží tváře. Zdálo se jí dokonce 

podivné, že se tolik sester obětuje Boží spravedlnosti, a přitom Boží milosrdenství má 

tak málo apoštolů.
58

 Při slavnosti Nejsvětější Trojice 9. června 1895 Božím vnuknutím 

pochopila, jak Ježíš touží být milován, jak touží rozlévat proudy svého milosrdenství na 

duše, zapalovat je svou láskou. (srov. AS, s. 171–172) Proto toužila nabídnout se za 

oběť nikoli Boží spravedlnosti, ale Boží milosrdné lásce. „Bože, zdá se mi, že kdybys 

našel duše, které by se obětovaly jako celopal tvé lásce, rychle bys je strávil, zdá se mi, 
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že bys byl šťasten, kdybys nemusel potlačovat vlny nekonečné něhy, které jsou 

v tobě… oč víc touží tvá milosrdná láska zapalovat duše, když tvé milosrdenství stoupá 

až k nebesům… Ježíši, kéž jsem já tou šťastnou obětí. Sežehni svůj celopal ohněm své 

božské lásky…“ (AS 172)  

Terezie objevila lásku Boží jako tu, jejíž podstatou je dávání se zdarma a „míra 

vrchovatá.“ Tato láska, která vyplývá z přirozenosti Boží, má jedinou podobu, a tou je 

Boží milosrdenství. Terezie se toužila stát nástrojem, který by ukazoval Boha takového, 

jakého ona sama poznala. Boha milujícího a zachraňujícího. Zaslíbila se tedy jako 

celopal Boží lásce, s touhou být její mučednicí. (AS 257) Celá se dala v oběť Božímu 

milosrdenství a toužila se vydat v lásce do krajnosti, milovat tak, jak Bůh miluje ji.  

„Žízním po Lásce! Vyplň naději mou, 

dej svému ohni ve mně více žhnout! 

Žízním po Lásce trýzní bolestivou, 

toužím se, Bože, k tobě rozlétnout! (B 44) 

 

 Terezie poznala, jak Ježíš touží být milován právě nedokonalým a slabým 

tvorem. Protože slabého a trpícího může zaplavit proudy něhy a odpovědět na žízeň 

člověka. Terezie byla prodchnuta milosrdnou láskou Boha, byla zalita proudy vod, které 

byly odpovědí na Ježíšova slova: „Kdo žízní, ať přijde ke mně…“ (srov. Jan 7,37–39)
59

 

3.2.6. Objev osobního povolání – velikonoce 1896 

 Ještě jeden duchovní milník můžeme v relativně krátkém životě Terezie označit. 

Je to datum Zeleného čtvrtku 3. dubna a Velkého pátku 4. 4. 1896, kdy v noci chrlí 

krev, neomylný to příznak počínající tuberkulózy. Radost z blížící se chvíle setkání 

s Pánem vystřídala brzo temná noc a velké pochybnosti, že její snahy a život nejsou 

ničím, nemají smysl. Uprostřed této duchovní noci měla zvláštní útěšný sen, kdy se jí 

zjevila se sv. Anna od Ježíše, zakladatelka Karmelu ve Francii, která Terezii s láskou 

sdělila, že je Bůh s ní velmi spokojen. (AS 185) I když temnoty v duši Terezie 

nemizely, přesto se Terezie díky poselství ve snu cítila povzbuzena ve své malé cestě 
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(přičemž malost u Terezie značí hloubku pokory a „zapomenutí na sebe sama, 

pravdivost a pohotovost k obdarování, volný prostor pro mnohem většího Boha, 

v kterého doufá.“)
60

 

Poznání a odevzdání se tomuto Bohu milosrdenství byla podle Terezie cesta 

k následování pro každého. Jak se Tereziino poznání Božího milosrdenství 

prohlubovalo, tak rostl její apoštolát lásky. Terezie věděla, že se blíží její odchod 

z tohoto světa, a chtěla skrze Krista pro bližní stihnout a obětovat všechno. Její 

zanícenost pro lásku k Ježíši a k bližním neznala mezí, a působila ji nemalé trápení. 

Chtěla uskutečnit všechny způsoby získání lidí pro Krista, být na misiích, zachránit 

všechny a přitom její život a síly byly tak omezeny. Ležela nemocná, slabá mezi čtyřmi 

zdmi kláštera, a celým srdcem toužila projevit nekonečnou lásku všemi způsoby 

povolání. V tomto období rozjímala nad texty sv. Pavla a v prvním listu Korintským 

hledala odpověď na svou touhu být apoštolem a mučednicí. (1 Kor 12.13) Postupné 

rozjímání nad rozmanitostí darů ji plně neuspokojovala, nepoznávala se v žádném 

z nich. Chtěla být všemi, a tak se stalo, že objevila dar nejvyšší, dar Lásky. Pochopila, 

že církev složena z údů má ten nejdůležitější, a tím je srdce, „a že toto srdce HOŘÍ 

LÁSKOU.“ (AS 188) Skrze světlo Ducha Božího zahlédla velikost a nepostradatelnost 

lásky jako nevyššího daru, který v sobě obsahuje všechny ostatní dary a povolání. 

Uviděla Lásku jako věčný, neutuchající pramen, který dává smysl všemu. A jak píše ve 

své autobiografii: „v tu chvíli jsem zvolala v přemíře své blouznivé radosti: Ježíši, má 

lásko,… konečně jsem nalezla své povolání! Mým povoláním je LÁSKA. Nalezla jsem 

své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože!… V srdci své Matky církve 

budu láskou… Tak budu vším…!“ (AS 188) 

3.2.7. U stolu hříšníků  

 Neochvějná víra Terezie v Milosrdnou Boží lásku vycházela z její osobní 

zkušenosti, jak již bylo řečeno v kapitolce o milosti obrácení. Terezie znala dlouhé 

trýznivé období, kdy sama byla vydána napospas své slabosti a ubohosti, a právě skrze 

ni se jí dal poznat Bůh veliké Lásky. Jistota, že sama žije jen z Milosrdenství Božího, se 
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stala základním postojem solidarity s hříšníky. Přímluva za Pranziniho nebo za 

bývalého karmelitána Loysona toho byla důkazem.  

V posledních osmnácti měsících života přepadla Terezii dlouhá temná noc, plná 

pochyb a útoků proti víře. Tyto trýznivé stavy, zejména proti důvěře v Boha, utvrzovaly 

Terezii v tom, co už dříve poznala, jak nezbytná je milost víry a dar Božího 

milosrdenství, neboť bez nich člověk nedokáže nic. Odtud pramenilo hluboké 

pochopení a solidarita s těmi, kteří nevěří v Krista, a to i vlastním zaviněním. Terezie 

dřív nechápala, že je vůbec možné, aby lidé nevěřili v Boha, aby Krista odmítali, ale 

z vlastní zkušenosti zkoušky proti víře pochopila, jaký je díl milosti v úkonu víry…
61

 

Terezie tedy z hloubi své bytosti následovala Krista v lásce k hříšníkům. Toužila s nimi 

sdílet společenství lásky, které chce s druhými snášet naprosto všechno.
62

 Terezie 

nazývala hříšníky svými bratry a „usedá s nimi ke stolu plnému hořkosti, připravena 

pojídat chléb bolesti až do dne, kdy všichni, kdo nejsou ozářeni hořící pochodní víry, 

uvidí ji konečně zářit.“ (AS 206)  

 

                                                 

61
 Tamtéž, s. 97. 

62
 Srov. LACHMANOVÁ, Terezie z Lisieux a Silván z Athosu, s. 73. 



41 

 

4. Duchovní žízeň u Matky Terezy  

4.1. Stručný životopis Matky Terezy z Kalkaty 

 Matka Tereza z Kalkaty patří mezi světce, kteří zaznamenali své klíčové životní 

zkušenosti, aniž by o tom sami chtěli psát. Zpravidla tak činili z poslušnosti ke svému 

duchovnímu vedení nebo řeholnímu představenému. (srov. Terezie z Lisieux, AS 15, 

nebo i Terezie z Avily aj.) Jindy sami zpovědníci uchovali vzácnou korespondenci, jako 

se to stalo v případě Matky Terezy.
63

 Ještě že se tak stalo, neboť jak jinak by vyšla na 

povrch hloubka vztahu mezi Terezou a Bohem, kdo jiný než ona by mohl popsat její 

přátelství s Ježíšem autentičtěji než ona sama! Shledáváme tu první nápadnou 

podobnost s její patronkou, s karmelitkou Terezií, která o sto let zpátky sepsala své 

duchovní zkušenosti. 

4.1.1. Dětství  

 Uplynulo jen pár let od úmrtí malé karmelitky Terezie od Dítěte Ježíše, když dne 

26. srpna 1910 ve Skopje (Albánie) spatřila světlo světa Agnes Bojaxhiu, v budoucnu 

známa už jen jako Matka Tereza z Kalkaty.
64

 Ona i její dva sourozenci byli 

vychováváni hluboce věřícími rodiči v křesťanské tradici. Jednou z priorit životní 

filosofie těchto lidí byla i příkladná láska k chudákům a potřebným lidem, projevovaná 

konkrétními skutky, ale bez vší okázalosti, jak to učila matka budoucí světice své děti: 

„Když konáte dobro, dělejte to tak, jako kdybyste hodili kámen do hluboké řeky.“
65

 

V rodině bylo přirozené klima lásky k Bohu a k bližnímu i ochoty ke službě. Příkladná 

dobrota, štědrost a zbožnost maminky Drane se hluboce se vryla do srdce malé Agnes.  

4.1.2. Touha patřit Bohu a vstup do kláštera  

 První vědomé Boží volání pocítila Agnes ve svých dvanácti letech, když se 

setkala s dopisy, které psali jezuité ze své misie v Kalkatě. Touhu „celá patřit Bohu“
66

 v 

sobě živila modlitbou šest let a nakonec dospěla k závěru, že ji Bůh opravdu volá. 
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O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie učinila rozhodnutí patřit Bohu navždy. A ještě 

konkrétněji, být misionářkou v Indii. Po nějaké době odmítání získává souhlas i od své 

matky a 26. září 1928 vstoupila v Irsku do Institutu Blahoslavené Panny Marie, odkud 

byla po 6 týdnech přípravy vyslána do noviciátu do Kalkaty. Zde se objevila 6. ledna 

1929, v květnu 1929 už nastupuje v městečku Dárdžilingu do noviciátu, aby se dva roky 

studiem, modlitbou a rozjímáním připravovala na život misionářky.
67

 Ke svému 

vzdělávání v duchovním i modlitebním životě přistupovala horlivě a svědomitě, takže 

své první řeholní sliby mohla složit 24. května 1931. Vybrala si jméno Marie Terezie od 

Dítěte Ježíše, především z úcty k této světici a jejímu misionářskému srdci. 

Po pravidelné obnově slibů konečně složila 24. května 1937 věčné sliby. Bylo 

rozhodnuto, že bude učitelkou dívčí školy v Kalkatě. Výchova dívek Terezii velmi 

těšila, v klášteře se jí dařilo. Vyučovala dívky způsobem, který prozrazoval moudrost a 

úctu k životu každého člověka. Ale byla to právě její matka Drane, která jí připomněla, 

že odešla do Indie ne kvůli tomu, aby si zajistila dobré a bezpečné místo, ale že 

odjížděla na misie právě kvůli těm nejchudším a opuštěným.
68

 Těžiště práce sestry 

Terezie bylo sice uvnitř kláštera, přesto mohla na vlastní oči vnímat chudobu v jedné 

z nejubožejších čtvrtí Kalkaty, kde vedla školu svaté Terezie. Vídala denně nelidské 

podmínky života těch nejchudších, zejména dětí. Dále pracovala s velkým nasazením, 

vše konala s vědomím, že každým drobným skutkem lásky vyjadřuje svoji lásku 

k Ježíši. 

4.1.3. Soukromý slib lásky 

 Charakteristickým rysem sestry Marie Terezie od Dítěte Ježíše, kalkatské sestry, 

byla již od dětství snaha vyjadřovat Bohu různými způsoby svou lásku. Po věčných 

slibech zesílila její touha nikdy nic Ježíši neodmítnout, (po vzoru své patronky) a to 

vedlo řeholnici Terezii v dubnu 1942 ke složení soukromého slibu. Tento projev lásky 

k Bohu bez výhrad zpečetila sestra Terezie slovem besa, který pro Albánce znamenal 

něco jako přísaha.
69

 Od této chvíle bude připravena říkat „ano“ na všechno.
70

 Všechny 
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své úkoly a povinnosti přijímá s důvěrou a vědomím, že Bohu nic nechce odmítnout, a 

tak tomu bude i v budoucnu.  

4.1.4. Povolání v povolání  

 Sestře Terezii bylo 36 let, když se jako obvykle vydala na každoroční duchovní 

obnovu do loretánského konventu v Dárdžilingu. Bylo to 10. září 1946. Během cesty ve 

vlaku zakusila mystické setkání s Kristem, které později pojmenovala jako „povolání 

v povolání.“ Tento den se objeví v její korespondenci popsán jako Den inspirace a tak 

jej bude už provždy nazývat. Podle její výpovědi, zveřejněné mnoho let poté, jasně 

slyšela hlas Ježíše, aby mu šla sloužit v „těch nejchudších z chudých.“
71

  

Osobní zápisky sestry Terezie vypovídají o intenzitě a takové naléhavosti 

Ježíšova volání, že po příjezdu z duchovních cvičení sdělila svému duchovnímu vůdci, 

otci Van Exemovi rozhodnutí následovat hlas Ježíšův, vybízející ke službě nejchudším 

mimo kongregaci. Ten ale vyžaduje od Terezie radikální poslušnost v tom, že nesmí ani 

pomyslet na to, k čemu ji Bůh údajně volá.
72

 Teprve po několika měsících dostala 

Terezie svolení obrátit se se svou žádostí na arcibiskupa, Mons. Pereiru. Od něj přišlo 

také první zamítnutí.  

I když se Terezii nedoslalo povolení od nadřízených, její touha „dát všechno 

Našemu Pánu a přivést mnoho duší k témuž,“
73

 zůstala nezměněná. Stále psala 

výmluvné dopisy, ve kterých představila jasnou vizi nového řádu pro nejchudší a 

nepřestávala věřit, že její touha bude vyslyšena. Ve svých prosbách se obracela i ke své 

patronce Terezii z Lisieux,
74

 nedávno svatořečené, a zakoušela její přímluvu. 

Z praktického hlediska byl tento čas pro Matku Terezu velmi obtížný. Boží hlas ji stále 

vyzýval ke službě chudým, ale byla též vázána slibem poslušnosti a musela se svěřit 

rozlišování svých duchovních otců, zpovědníka a arcibiskupa, kteří pravost poslání 

sestry Terezie prověřovali. Nechtěli dát souhlas unáhleně, ale tyto odklady působily 

Terezii velkou bolest. Byla však poslušna příkazu otců, čekala na jejich „ano“ k svému 
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poslání, ale využila každé příležitosti, inspirována vytrvalou vdovou v evangeliu,
75

 aby 

dosáhla povolení odejít k chudým. To se naplnilo až 6. ledna 1948, necelých 20 let od 

jejího příjezdu do Indie. Papež Pius XII. jí udělil indult exklaustrace, oprávnění 

k pobytu mimo loretánský konvent,
76

 a tak nic už nestálo v cestě žít jako Misionářka 

lásky v absolutní chudobě s těmi, ke kterým ji Ježíš posílal.  

Dne 8. srpna 1948 ve svých 38 letech vyšla Terezie, nazývaná Matka Tereza 

vstříc chudobě, oblečena v modrobílém sárí, obleku nejchudších žen. Začala vyhledávat 

chudé ve slumech v Kalkatě, až přišla do nejubožejšího slumu ve čtvrti Motijhil, 

přezdívaném Město radosti,
77

 v blízkosti hradeb kláštera, ve kterém dosud žila. Otevřela 

si pod stromem školu pro chudé děti, kromě těžké každodenní dřiny spojené se 

zmírňováním utrpení nemocných a všech žijících ve slumech. Den po dni vycházela do 

špíny ulic, přeplněných toulajícími se hladovými dětmi, umírajícími ubožáky a 

bezmeznou bídou. Neochvějně důvěřovala Bohu, že si přeje, aby zmírňovala bídu a 

utrpení, a dostalo se jí i prvních povzbuzení. Kromě místnosti, kterou jí nabídl úředník 

státní správy, se 19. března 1949 k sestře Terezii přidala první spolusestra Shubashimi 

Das a během několika měsíců přišly další dívky. V půlce roku 1950 měla komunita už 

dvanáct žen.
78

 V březnu 1950 už sestra Terezie požádala papeže Pia XII. o schválení 

nové kongregace pro službu mezi nejchudšími.  

4.1.5. Misionářky lásky 

 V den svátku Panny Marie Růžencové, 7. října 1950, zřídil arcibiskup Périer 

oficiálně se souhlasem papeže Společnost Misionářek lásky.
79

 Znění základního poslání 

a cíle Misionářek lásky pramenilo z tajemného setkání sestry Terezie s Ježíšem ve vlaku 

na cestě do Dárdžilingu 10. září 1946. (viz dále) První noviciát skupinky žen začal pod 

vedením Matky Terezy 11. dubna 1951 a téměř na den přesně o dva roky později roku 

1953 složily první Misionářky lásky časné sliby, přičemž Matka Tereza, jejich 

zakladatelka, skládala v tento den své věčné sliby ke službě Ježíši v těch nejchudších.  
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Místa v kalkatských ulicích a zejména ve slumech byla plná nemocných 

i umírajících a napospas ponechaným lidem. Matka Tereza stále hledala dům, kde by se 

mohly Misionářky lásky starat o umírající ubožáky, a tak jim prokázat láskyplnou péči a 

zmírnit jejich utrpení alespoň v posledních okamžicích života. Od města Kalkaty 

nakonec sestry dostávají jeden z útulků pro poutníky, který Matka Tereza pojmenovala 

Dům čistého srdce,
80

 a ten se pro ni stal pokladnicí kongregace. Později byl zřízen 

Shishu Bhavan, Dům opuštěného dítěte,
81

 neboť bída narozených i starších opuštěných 

dětí byla nezměrná.  

V roce 1953 se kongregace čítající již 26 sester nastěhovala do domu na Lower 

Circular Road, který se stal mateřskou základnou Misionářek lásky. Vrcholem projevu 

ryzí lásky bylo zrození služby malomocným. V roce 1957 začal jezdit ambulantní vůz 

se zdravotníky, kteří na různých místech poskytovali malomocným nezbytnou pomoc 

přímo na místě, a v roce 1957 otevřelo své dveře malomocným první leprosárium 

v části Kalkaty, které neslo název „Gándího přístav lásky.“
82

  

4.1.6. Nepřetržitá misie milosrdné lásky 

 Matka Tereza byla misionářka bezmezné lásky k nejbědnějším. Jen těžko 

bychom hledali výstižnější popis této služby, která pozvedla z prachu a špíny 

Kalkatských ulic stovky umírajících, strádajících a těžce nemocných. Kde se objevila se 

svými sestrami Lásky, tam s nimi přicházela úleva, lidskost a úcta k životu a 

milosrdenství. 

Indická vláda sice podpořila úsilí Matky Terezy vybudovat velké leprosárium, 

bylo třeba ale všechny jeho obyvatele nakrmit, zajistit pro ně nejnutnější prostředky 

k přežití, bylo třeba zajistit peníze. Boží přízeň rovněž nezná hranice a projevuje svou 

štědrost, jak se Mu zlíbí. Jedním z prostředků, jak se postaral o svou služebnici, byl 

například dar papeže Pavla VI. v podobě velkolepého automobilu. Matka Tereza jej 

vydražila a peníze vložila do stavby dalšího místa pro ubohé.
83

 Misie Matky Terezy 

neměly být skryty světu. Z poslušnosti odjela 25. 12. 1960 na pozvání Catholic Relief 
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Services do Las Vegas, kde mluvila o svých chudých, slumech a povzbuzovala 

přítomné k solidaritě s nimi a pomoci. Poté cestovala ještě do Anglie, Německa, 

Švýcarska.  

V roce 1963 byla založena kongregace bratří Misionářů lásky. První mužská 

větev vzniká 25. března, v den slavnosti Zvěstování Páně. Jsou zakládány další 

komunity Misionářek lásky mimo Kalkatu, ale ještě ne mimo kontinent. Kongregace 

ještě neměla papežské schválení, Decretum laudis
84

 udělil Pavel VI. dne 1. února 1965. 

Do roku 1970 bylo založeno devět nových komunit ve světě. Mezi spolupracovníky 

Matky Terezy byli hinduisté, muslimové i buddhisté, židé i katolíci, ti všichni byli Boží 

prozřetelností pohnuti k pomoci na misiích lásky mezi nejbědnějšími.  

4.1.7. Misie lásky napříč světem 

 Na přání papeže Pavla VI. otevřela Matka v roce 1968 dům na periferii Říma. 

Při návštěvě tohoto města totiž zjistila, že bída a utrpení jsou i v bohatých zemích. 

Velkým nárůstem kongregací po celém světě narůstal mediální zájem o Matku Terezu a 

její poslání služby chudým. 

Dílo Matky Terezy a zakládaných Domů Misionářek lásky po celém světě 

začalo nabývat na intenzitě a jeho věhlas vzrůstal. V říjnu 1971 byl otevřen dům na 

Bronxu v New Yorku, později v pásmu Gaza, a dokonce vznikl dům v Jemenu, kde se 

po staletí křesťanství nevyskytovalo. Matka Tereza nemohla zabránit tomu, aby se 

zájem o její osobu nešířil: jedním z projevů toho bylo i udělení mnoha poct a čestných 

cen, například Nobelovy ceny za mír, kterou obdržela v roce 1979. Ve svém projevu 

v Oslu opět vyzývala všechny přítomné, aby se stali misionáři lásky v bezprostřední 

blízkosti těch, vedle kterých žijí a kteří možná hladoví po lásce. Velmi horlila proti 

potratům, přirovnávala potrat k největšímu ničiteli lásky.
85

 Svým duchovním zrakem 

odkryla chudobu Západu, duchovní chudobu, osamocenost a zoufalství. Roku 1976 se jí 

podařilo založit první dům kontemplativní větve Misionářek lásky v New Yorku. Jeho 

představenou byla jmenována sestra M. Nirmal Joshi, konvertitka z hinduismu na 
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křesťanství, která se později stala nástupkyní Matky Terezy, představenou celé 

Kongregace misionářek lásky.
86

  

Láska k trpícím vedla Matku Terezu k založení prvního domu pro nemocné 

AIDS. Jako malomocní, i nemocní AIDS patří k nejubožejším a nejchudším. Proto 

zaujímají tak důležité místo v srdci Matky Terezy a domy pro ně začaly vznikat 

i v dalších místech světa, kde se tato epidemie rozšířila.
87

 Misionářky lásky neznají 

hranice své služby, dostávají se i na Kubu a do zemí bývalého sovětského bloku. Jen do 

Číny zatím nebyly vpuštěny.
88

 Roku 1991 založila Matka Tereza dům i v Albánii, 

v zemi, kde se narodila a kam zavítala po více než 60 letech svého odchodu na misie.  

4.1.8. Poslední roky života 

 Nasazení pro chudé, neustálá služba a modlitba nepolevily u Matky Terezy ani 

s přibývajícím věkem, ani se zdravotními obtížemi. Při návštěvě Říma 1983 upadla a při 

hospitalizaci byly objeveny srdeční obtíže. V roce 1996 slavila řeholní rodina 

Misionářek lásky padesáté výročí „Dne inspirace,“
89

 jak o svém setkání s Ježíšovou 

žízní Matka Tereza mluvila. V tom roce se velmi zhoršil její zdravotní stav, po dvou 

předchozích operacích prodělala další srdeční záchvat. Začátkem roku 1997 se konala 

v Kalkatě generální kapitula, která později zvolila nástupkyni Matky Terezy, zmíněnou 

sestru M. Nirmal Joshi. Matka Tereza neustávala ve své službě, ale náhle její vyčerpané 

srdce vypovědělo službu. V pátek 5. září 1997 v 21:30 zemřela žena, která byla ve světě 

temnoty symbolem světla všem ubohých na celém světě.  

Neudiví skutečnost, že již dva měsíce po smrti Matky Terezy požádal kalkatský 

arcibiskup Kongregaci pro svatořečení o dispenz pro možnost okamžitého započetí 

procesu beatifikace. Na přímluvu Matky Terezy se stal první velký zázrak, byla 

uzdravena Monika Besra, smrtelně nemocná matka pěti dětí, a to takovým způsobem, 

který nikoho nenechal na pochybách.
90

 Blahořečení Matky Terezy proběhlo 19. října 

2003 na přeplněném Svatopetrském náměstí. Spolu s Terezií z Lisieux a jejím 
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zanícením pro záchranu duší se tak Matka Tereza stává rovněž duchovní matkou všech 

žíznících – po lásce a po Ježíši. 

4.2.  Zkušenost Matky Terezy s Ježíšovým „Žízním“ 

 Tato část práce se bude zabývat dnes již odhaleným tajemstvím zkušenosti 

duchovní žízně Matky Terezy, kterou kalkatská světice držela dlouhá léta ve skrytosti 

před světem, ba dokonce i před zrakem spolusester. Přitom tato žízeň byla základem 

celého jejího „povolání v povolání“. Zkušenost s Ježíšovým „Žízním“ ve vlaku do 

Dárdžilingu zaujímá v životě Matky Terezy klíčové místo. Ocitujeme pasáže z dopisu 

z Varanassi, který zachycuje vlastní svědectví Matky Terezy o události, kterou nazývá 

Dnem inspirace. (plné znění dopisu viz Přílohy) Pozornost bude věnována i dopisu 

papeže Jana Pavla II. o žízni, který Matce Tereze připomněl a oživil prvotní zážitek 

s Kristovou žízní ve vlaku a přiměl ji k tomu, aby svou zkušenost sdělila svým 

nejbližším. Dalším bodem této kapitoly bude zachycení procesu předávání zkušenosti 

s Ježíšovou žízní sestrám, které se rozhodly Matku Terezu následovat a spolu s ní na 

Kristovo „Žízním“ odpovídat, tišit jeho žízeň. Důležitým okamžikem v životě Matky 

byla i nezvyklá připomínka od Ježíše v podobě kněze, který jí při setkání v Římě 

připomněl slovo „Žízním,“ aniž tušil, co pro ni znamená. Účast Matky Terezy na 

Ježíšově žízni má rovněž přímou souvislost s dlouhým obdobím temnoty, která 

provázela její život. Jak uvidíme dále, tato temnota byla rovněž hluboce spojena se 

slibem tišit Ježíšovu žízeň.  

Matka Tereza z Kalkaty po sobě zanechala velké množství dopisů, modliteb, 

úvah a dalších dokumentů, aniž tušila, že budou jednou zveřejněny. Sama si to nepřála, 

považovala své výpovědi za takřka zpovědní tajemství.  

Jak již bylo nastíněno v duchovním životopise, v životě Matky Terezy můžeme 

zaznamenat chronologicky několik dotyků Boží lásky, několik takových zkušeností a 

impulsů, které měly přímou souvislost s jejím úplným vydáním se pro záchranu duší, 

hříšníků a těch nejubožejších. Ze svědectví Matky Terezy a těch, kdo žili v její 

blízkosti, můžeme sledovat, jak Bůh dával této ženě postupně zakoušet svou touhu po ní 

a po každém člověku a jak tato zkušenost lásky ovlivňovala celý její apoštolát. 



49 

 

Naplňování tajného slibu nic Bohu neodmítnout a dělat něco krásného pro Něj
91

 dalo 

Matce Tereze pochopit, že Bůh nepotřebuje naše velké činy, potřebuje ale naši 

spolupráci i v těch nejmenších projevech lásky k druhým lidem. Bůh se dotknul srdce 

Matky Terezy a ona na jeho lásku odpověděla svou láskou a činem – využívala i těch 

nejmenších příležitostí ke skutkům lásky, v duchu malé cesty svaté Terezie z Lisieux.  

4.2.1. Den inspirace – povolání v povolání 

 „Bylo to onoho dne v roce 1946 ve vlaku do Dárdžilingu, kdy mi Bůh dal ono 

‚povolání v povolání‘, abych tišila Ježíšovu žízeň tím, že Mu budu sloužit v nejchudších 

z chudých.“
92

 Takovými slovy popisuje matka Tereza 10. září 1946, který je později 

slaven jako Den inspirace, den zrodu kongregace Misionářek lásky. „Bylo to v tom 

vlaku, slyšela jsem volání, abych se všeho vzdala a šla za Ním do slumů – sloužit Mu 

v těch nejchudších z chudých.“
93

 Matka v milostiplném okamžiku ve vlaku poznala 

hluboké tajemství Boží žízně po lásce a po duších, Ježíšovo volání se jí doslova vrylo 

do srdce.  

Poté, co se Matka Tereza setkala ve vlaku s Kristem žíznícím po lásce člověka, 

po nějaký čas stále slyšela Jeho hlas, který k ní promlouval o neutuchající lásce a touze 

po člověku. „Pojď, pojď, dones mě do děr, kde žijí chudí. Pojď, buď Mým světlem.“
94

 

Toto setkání s Boží naléhavostí proměnilo život Matky, která pochopila hlubší smysl 

Ježíšova „Žízním.“ Znamená „něco mnohem hlubšího, než Ježíšovo ‚Miluji tě.‘ Dokud 

nebudeš hluboko ve svém nitru vědět, že Ježíš po tobě žízní, nemůžeš začít poznávat, 

kým chce pro tebe být.“
95

 

Takovými slovy odkrývá Matka Tereza po letech svým sestrám tajemství 

zjevení Ježíšovy žízně po lásce, které se jí dostalo při cestě vlakem památného 10. září 

1946. Podobu Ježíšovy touhy předkládá i v dalších řádkách dopisu: „Ježíš chce, abych 

vám znovu řekla, jak má pro každého z vás mnoho lásky – nikdo z vás si to neumí 

představit. Ježíš touží a čeká, aby ti nejen mohl říct, že tě miluje, ale mnohem víc – že 
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po tobě touží. Žízní po tobě. Miluje tě stále, i když se toho necítíš hoden.“
96

 Matka 

Tereza byla onoho památného dne tak uchvácena Božím sdělením, že i po 47 letech, 

kdy se poprvé o svůj zážitek dělí se sestrami, je její projev vroucí a naléhavý. „Jak se 

přiblížíte k Ježíšově žízni? Čím blíž přijdeš k Ježíši, tím lépe poznáš jeho žízeň.“ 

Vyznání sestrám odhaluje něco z hloubky tajemství, kterým Kristus Matce odhalil 

podstatu jejího povolání: „Tvým povoláním je milovat a trpět a zachraňovat duše, a 

když uděláš tento krok, splníš touhu mého srdce, která se tě týká. Nech mě konat. 

Neodmítej mě. S láskou mi důvěřuj – slepě mi důvěřuj.“
97

 

4.2.2. Impulz ke zveřejnění zkušenosti z 10. září 

 Zásadní událost, zjevení Boží žízně Matce Tereze ve vlaku do Dárdžilingu 10. 9. 

1946, která tak zásadně ovlivnila celý život a poslání Matky Terezy, přesto zůstala světu 

skryta téměř padesát let, a možná by zůstala skryta navždy, kdyby Prozřetelnost roku 

1992 nezasáhla.  

V tomto roce papež Jan Pavel II. napsal list k postní době právě na téma 

duchovní žízně.
98

 Ve svém poselství se papež obrátil k celému světu a vyzval lidi, aby 

„naslouchali hlasu Ježíše, který unavený a žíznivý říká Samaritánce u Jákobovy studny: 

‚Dej mi napít!‘ (Jan 4,7) Vzhlédněte k Ježíši přibitému na Kříž, který umírá, a 

poslouchejte Jeho slabý hlas: ‚Žízním.‘ (Jan 19,28) Kristus dodnes svou žádost opakuje 

a znovu prožívá muka svého utrpení v nejchudších z našich bratří a sester,“ napsal Jan 

Pavel II.
99

  

Matku Terezu oslovila papežova slova o Ježíšově žízni, zejména proto, že jí 

promluvil ze srdce a připomněl jí dávnou, ale tak klíčovou duchovní zkušenost jejího 

života. Slova Jana Pavla II. o žízni zasáhla a nadchla Matku Terezu natolik, že vůbec 

poprvé promluvila o svém zážitku, o poselství velkého dne, který prožila v roce 1946. 

„Když jsem si přečetla list Svatého Otce o ‚Žízním,‘ velice mě to zasáhlo – nedovedu 

vám vypovědět, co jsem cítila. Díky jeho dopisu jsem si víc než kdy dřív uvědomila, jak 
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krásné je naše povolání. Jak veliká je Boží láska k nám, když si Bůh vybral naši 

Společnost, aby tišila onu Ježíšovu žízeň po lásce, po duších – když nám dal tak zvláštní 

místo v Církvi… Dopis Svatého Otce je znamením pro celou naši Společnost – více 

proniknout do toho, co je touto velikou Ježíšovou žízní po jednom každém člověku. Je 

také znamením pro Matku, že přišel čas, abych otevřeně mluvila o daru, který mi Bůh 

dal 10. září – abych tak nejlépe, jak jen umím, vysvětlila, co pro mě Ježíšova žízeň 

znamená.“
100

  

Papežovo poselství o „Žízním“ dalo tedy Matce Tereze impulz a svobodu 

otevřeně mluvit o události, kterou sama nazývá „Dnem inspirace.“ O svém intimním 

zážitku setkání s Božím světlem a láskou, který zakusila v září 1946 ve vlaku do 

Dárdžilingu, napsala pak sestrám v dopise z Varanassi, kde mimo jiné vysvětluje 

i důvod svého mnohaletého mlčení: 

„Ježíšova žízeň je pro mě něčím tak intimním, že jsem jako Panna Maria chtěla 

všechno uchovávat ve svém srdci, proto jsem se dosud zdráhala hovořit s vámi o dni 

10. září. To Ježíšovo slovo na stěně každé kaple Misionářek lásky se nevztahuje pouze 

k minulosti, ale je živé tady a teď, promlouvá k Vám. Proč Ježíš říká ‚Žízním‘? Slovo 

‚Žízním‘ má ještě hlubší význam než Ježíšova slova ‚miluji tě.‘“
101

 

Od chvíle zveřejnění zážitku ve vlaku se Ježíšova žízeň stala opakovaným 

tématem dopisů Matky Terezy spolusestrám a bratřím. V jednom z následujících dopisů 

píše: „Důvodem naší existence jako Misionářek lásky je, abychom touhu Ukřižovaného 

Ježíše po lásce, po duších tišily prací na spáse a posvěcení nejchudších z chudých. Kdo 

jsou ti nejchudší z chudých? Moje Sestry, moji Bratři, moji Otcové, každý člen naší MC 

rodiny. (Missionaries of Charity, pozn. aut.) Právě tady začíná tento krásný dar lásky – 

dar tišení Ježíšovy žízně po lásce, po duších.“
102

  

Jak již bylo řečeno, mystické setkání s Kristem 10. 9. 1946 se stalo začátkem 

povolání v povolání. Bůh si Matku Terezu povolal ke spolupráci na svém díle. Měla 

opustit zdi kláštera a vyjít do ulic sloužit chudým z nejchudších. Matka nazvala den 
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10. 9. 1946 Dnem inspirace,
103

 považovala jej za skutečný začátek kongregace 

Misionářek lásky, za důvod jejich existence: „Jediný důvod, ten nejdůležitější, proč 

kongregace existuje, je tišit Ježíšovu žízeň.“
104

 Vznik této kongregace je tedy praktický 

důsledek odpovědi Matky Terezy na její prožitek s nesmírnou Boží touhou po člověku, 

kterou osobně prožila.  

4.2.3. Ježíšovo „Žízním“ – klíč ke spiritualitě Matky Terezy 

 Ježíš měl s Matkou Terezou velký plán, na který neměla být sama. Zjevil jí, že 

Jeho „Žízním“ neznamená žízeň po vodě, ale po těch, kteří nejvíc trpí, jsou opuštěni a 

bez pomoci. Ona a později i její následovníci, Misionářky a Misionáři lásky, se měli stát 

posly Ježíšovy lásky k těm, kteří byli nejchudší a nejméně přitahovali soucit lidí. 

Tajemství Boží žízně po lásce a po duších neúnavně Matka Tereza předávala dál. Ježíš 

k Matce Tereze promlouval a odkrýval jí své srdce, bolest, lásku, ukazoval jí „svou 

žízeň po těch, kteří nejvíce trpí.“
105

 Připomínal jí, proč přišla do Indie, že to bylo kvůli 

Němu, protože skrze setkání s Ním zakusila Boží touhu po člověku a byla zasažena 

v hloubi svého srdce.  

Od té chvíle k ní Ježíš promlouval častěji a Jeho hlas byl stále naléhavější: 

„Pojď, dones mě do děr, kde žijí chudí. Pojď, buď mým světlem, nemůžu sám, neznají 

mě, a tak mě nechtějí. Jak toužím vstoupit do jejich děr, do jejich temných nešťastných 

domovů. Pojď, buď jejich obětí. V tvé Oběti, v tvé lásce ke Mně – Mě uvidí, Mě 

poznají, budou Mě chtít.“
106

 Matka Tereza byla puzena Ježíšovým stálým voláním a 

naléháním, nemohla je ignorovat.
107

 Jediné, po čem prahla, byla horoucí touha dělat 

všechno, co jí Ježíš řekne, tišit Jeho žízeň a přivádět duše nejchudších k Němu, a to za 

jakoukoli cenu. „Musela jsem ho následovat na Jeho cestě k těm, kteří stejně jako Ježíš 

sám neměli kam složit hlavu.“
108

 

Sycena a nesena zkušeností Boží lásky, která jako by jí byla nově vlita do srdce, 

(srov. Řím 5,5) Matka Tereza věděla už navždy pro sebe i pro své sestry, že Bůh 
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v Ježíši žízní po člověku jako první. Jeho volání „žízním“ má moc otevřít v člověku 

stavidla žízně a touhy po Bohu, a tak v něm probudit schopnost odpovědět na tuto 

žízeň: „To slovo ‚žízním‘ vám musí říct sám Ježíš. Dokud nebudete v hloubi srdce 

vědět, že po vás Ježíš žízní, nedospějete k poznání, kým chce pro vás být.“
109

 Jakkoli 

byla Matka Tereza šiřitelkou a nositelkou světla Boží lásky na místa největšího utrpení, 

nezapomínala na zdravý život své řeholní rodiny. Byla si vědoma skutečnosti, že má-li 

být její Společnost misionářek přinášet lásku nejchudším, nejprve musí poznat Ježíšovu 

lásku k sobě a učit se milovat ty nejbližší: „Prosím vás jen o jediné: buďte opravdovými 

Misionářkami a Misionáři lásky, a tak tište Ježíšovu žízeň po lásce, po duších tím, že 

budete pracovat na spáse a posvěcení své komunity a své rodiny, Chudých, kterým 

sloužíte.“
110

 

4.2.4. „Buďte ten někdo…“ (srov. Ž 68,21)  

 Už bylo řečeno, že Ježíšovo „Žízním“ provázelo Matku Terezu od roku 1946 až 

do její smrti. Z jejích vzpomínek vyplývá, že bezprostředním podnětem k památnému 

setkání s Ježíšem ve vlaku byla slova Žalmu: „Čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale 

nikdo tu nebyl. Čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel.“ (Ž 68,21) Tato 

slova jí byla neustálou výzvou k tomu „aby ona byla ten.“
111

 Na Ježíšovo volání na kříži 

Matka Tereza odpověděla jako ten ‚někdo,‘ kdo má soucit, kdo bude těšit Krista 

v zapomenutých, opuštěných a strádajících. 

Srdce Matky Terezy bylo setkáním s Kristovou žízní zasaženo v nejniternější 

hlubině. Od té chvíle si nedopřála odpočinku a hledala nejpřímější cestu, jak potěšit 

Ježíše, který se stal člověkem, aby celému lidskému rodu zjevil svou bezmeznou lásku. 

Ježíš touží po člověku, žízní po něm, chce zachránit i tu nejubožejší duši, pro kterou 

přišel na svět. Touží být přinášen mezi žebráky a umírající a potřebuje ty, kteří budou 

pracovat na spáse duší, a Matka Tereza chtěla odpovídat na tuto Ježíšovu touhu.  

Později napsala slova „Buďte ten někdo“
112

 na obrázek, znázorňující Krista 

stojícího před lidem a Pilátem jako Ecce homo, jakožto odpověď na vytištěná slova již 
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citovaného žalmu „nikdo mě nepotěšil.“ (Ž 68,21) Být ten „někdo,“ být pro Něho, být 

tou, která Ho bude těšit svou láskou, to byl nadále jediný smysl a naplnění života Matky 

Terezy z Kalkaty. K tomu také neúnavně povzbuzovala všechny své následovnice. 

Kopie obrázku Krista před Pilátem se slovy citovaného Žalmu dostávaly její 

následovnice jako povzbuzení k vytrvalosti ve službě Kristu v nejchudších z chudých.  

Proto tedy nacházíme nápis „I thirst“ – „Žízním“ – umístěný vedle kříže ve 

všech kaplích komunit velké řeholní rodiny Misionářek lásky.
113

 Matka Tereza nebyla 

s trpícími z pouhého altruismu, ale ve tváři ubohých viděla Krista na kříži, jehož žízeň a 

bolest tišila. Matka i její následovnice žily vědomě přímo v centru utrpení, aby tam 

vyzařovaly Boží lásku. „… A dokonce i při jejich modlitbách proniká k nim zvenčí hluk 

a neshody ulice, aby nebylo možné zapomenout ani na vteřinu, proč jsou tady a kam 

náleží.“
114

 Velmi se ohrazovala, když jí a její sestry někdo chápal jako pouhé sociální 

pracovnice, a neúnavně opakovala: „Nejsme sociální pracovnice. Jsme kontemplativní 

osoby v srdci světa. Jsme 24 hodin denně s Ježíšem.“
115

 Z jejích slov je zřejmé, že 

motivace celého velkého díla byla úplně jiná. Vycházela z dynamiky duchovní žízně, 

z daru lásky mezi svrchovaným Bohem, který se dává člověku. Následovala příkladu 

Krista. Ten když zjevoval Boží lásku a milosrdenství, zároveň od lidí vyžadoval, aby se 

ve svém životě nechali láskou a milosrdenstvím vést.“
116

 Ten kdo zakouší Boží 

milosrdenství, je povinen ho sám prokazovat druhým a naplňovat tak Ježíšova slova: 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

Tento koloběh lásky zakoušely Matka a její spolusestry v každém stávajícím 

i nově založeném zařízení: „Každý konvent byl další svatyní, kde sestry, sycené 

‚Chlebem života,‘ byly pobízeny, aby hledaly ‚hladového Krista‘ skrytého 

v nejchudších z chudých a nabízely Mu pokornou službu.
117

 

„Nechte lidi, ať Vás snědí.“
118

 Tak by se dala popsat touha Matky Terezy – nic 

Kristu v bližních neodmítnout, ve službě lásky být obdobou Eucharistie. Matka Tereza 
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vybízela své spolusestry k úplné a neúnavné službě chudým. Byla jim příkladem 

v naplňování radikálního požadavku vydání se do krajnosti v lásce, neboť cokoli dělala 

Matka pro jednoho z nejposlednějších, to dělala pro Ježíše. (srov. Mt 25,40) 

4.2.5. „Řekni Matce Tereze: ‚Žízním‘“  

 Setkání s Bohem, který žízní po člověku, bylo zásadním začátkem a jediným 

mimořádným zážitkem Boží žízně, které Matku Terezu „postavilo na novou cestu, 

vyzbrojilo ji světlem a dalo jí cíl.“
119

  

Matka Tereza zakoušela na sobě i na druhých, že Boží přirozeností je milovat 

celým bytím, nekonečně, a že Jeho žízeň po člověku je nekonečná; o tom byla 

přesvědčena od chvíle setkání s Kristem ve vlaku. Toužila ale znovu zaslechnout Jeho 

hlas, který by jí připomněl sílu a hloubku Boží žízně. 

Bůh touhu Matky Terezy vyslyšel nečekaným způsobem. Na Květnou neděli 

1987 promluvil k jednomu knězi v Římě, aby předal Boží vzkaz Matce Tereze. Kněz 

o sobě vypovídá, že neměl nikdy dřív zkušenost, aby slyšel nějaký hlas, ale tento byl 

během jeho ranní modlitby zřetelný: „Řekni Matce Tereze: ‚Žízním.‘“ Bylo to tak 

nečekané, že kněz zpočátku na vnitřní hlas reagoval jako na něco divného, nezvyklého. 

Žádost od Boha se opakovala třikrát a byla tak intenzivní, že kněz napsal Matce Tereze 

dopis, kde jí popsal svůj zážitek s Božím hlasem a vzkazem pro Matku. Když se později 

kněz s Matkou setkal, poznala, že to byl on, kdo slyšel Ježíše říkat: „Řekni Matce 

Tereze: ‚Žízním.‘“ Toužila slyšet víc, možná něco, co by rozptýlilo její temnotu víry, 

ale Pán se jí připomněl jen slovy, která slyšela kdysi, ve vlaku do Dárdžilingu.
120

  

Matka Tereza reagovala způsobem jí vlastním na Boží hlas, který promluvil 

prostřednictvím kněze. Vnímala veliké dílo, které Bůh skrze její odpověď na Jeho 

„Žízním“ již vykonal, přesto se jí zmocnila horlivost tišit jeho touhu s mnohem větším 

nasazením, svým vlastním i celé své komunity. Proto začala sestry burcovat k nové 

horlivosti: „Moje drahé děti, nevíte, jak strašná je bolest v mém srdci z toho, že nejsme 

schopny s plným nasazením odpovědět na strašlivou Ježíšovu žízeň – žádal mě, abych 
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tu žízeň tišila skrze Společnost, skrze každou z vás. Jestliže se já cítím takhle, chtěla 

bych vědět, co musí cítit Srdce Ježíšovo! Není to tentokrát znovu tak, jak tomu bylo 

10. září, nedívá se On na každou z nás: „Vybral jsem si tě a povolal jsem tě, abys byla 

Misionářkou lásky, která bude tišit mou bolestnou žízeň, a kde jsi?“ Ježíš řekl jednomu 

knězi v Římě: ‚Řekni Matce Tereze: ‚Žízním.‘“ Moje děti, slyšte své jméno. On to říká 

vám.“
121

 

Matka Tereza ve svých dopisech stále připomínala svým následovnicím, aby 

stály blízko Ježíšova kříže a slyšely, jak říká „žízním.“ Ježíšova touha po lásce každé 

z nich je nezměrná, a jen pokud poznají jeho skutečnou lásku, pak mohou být účastny 

Božího spásného díla a tišit Jeho žízeň.
122

 

4.2.6. Temnoty Matky Terezy – podíl na Ježíšově žízni 

Téměř od chvíle, kdy Matka Tereza opustila zajištěné bezpečí Loretánského 

konventu Entally a vydala se do Kalkatských děr bídy, stala se jí nerozlučnou společnicí 

tíživá vnitřní bolest, trýzeň a temnota. Bůh byl jakoby jejímu vnitřnímu zraku skryt, 

i když tolik toužila po Jeho blízkosti, kterou kdysi zakusila tak živě. Jakoby přišel čas 

nejen slyšet Kristovo „Žízním,“ ale sjednotit se s Ním i v jeho opuštěnosti a temnotách 

na kříži.  

Když v jednom ze svých dopisů popsala svému duchovnímu otci svou hlubokou 

osamělost a vyprahlost, odpověděl jí, že i její patronky – sv. Terezie z Lisieux a 

sv. Terezie z Ávily – procházely tímto údolím temnoty.
123

 Matka Tereza toužila po 

úlevě ze své vnitřní bolesti, ale i v temnotách se každou chvíli snažila vědomě myslet na 

Ježíše, ujišťovala Ho o své lásce a chtěla s Ním být spojena v bolesti. Vnímala tuto 

cestu jako dar pro sebe i pro sestry, které tím, že se stávají Nevěstami Krista 

Ukřižovaného,
124

 přijímají utrpení a bolest těch, kteří leží v kalkatských slumech.  

Přes duchovní rady otce van Exema temnota v srdci Matky Terezy neustupovala. 

Někteří ji považovali za duchovní krizi a nedostatek Boží přítomnosti v jejím životě. 
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 Srov. tamtéž, s. 380, 381. 
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I ve svých dopisech arcibiskupovi postupně vyznává hlubokou temnotu,
125

 strach a 

opuštěnost, které se jí zmocňují během tak krátké doby misií v nejbídnějších částech 

Kalkaty. Tato vnitřní bolest ji provázela od začátku její služby mezi nejchudšími. Její 

duchovní rádci ji tímto obdobím provázeli tak, jak tomu rozuměli. Arcibiskup Périer jí 

na dopisy odpovídal učením sv. Jana od Kříže.
126

  

Matka Tereza ale tušila, že její utrpení je hluboce spojeno se slibem tišit 

Ježíšovu žízeň a zachraňovat pro Něho duše. Vědomě chtěla prožívat tuto bolestnou 

temnotu, chtěla v ní prožít i věčnost, pokud „to potěší Ježíše a přiměje i jen jedinou 

osobu, aby Ho milovala.“
127

 Když se Matka Tereza rozhodla žít chudobu nejchudších, 

přijala s ní také děsivou chudobu a temnotu duchovní opuštěnosti. Matka Tereza se 

pokoušela popsat hloubku a povahu své bolesti, ale těžko nacházela slova. A tak 

ztotožněna s Kristem na kříži, žíznícím po spáse duší, ujímala se každého ubožáka a 

prahla po záchraně jeho duše pro nebe. 

Temnota neustupuje a Tereza hledá způsob, jak trýznivá muka přežít. Její 

rozhodnutí není typické, zato odpovídá velikosti této ženy. V jejích slovech objevujeme 

podobnost s její patronkou Terezií z Lisieux: „Čím větší bolest a bolestnější temnota, 

tím sladčeji se budu na Boha usmívat.“
128

 V tom se jí podobala i rozhodnutím, že bude-

li svatou, bude světicí temnoty a bude z nebe odcházet k těm, kdo jsou v temnotě a 

rozsvěcovat je.
129

 Avšak skryté duševní útrapy a nejistoty nezabránily Matce Tereze 

v každodenní službě ubohým a nemocným v Kalkatě. 

4.2.7. Život modlitby ve světle Ježíšova „Žízním“ 

 Ve svém zřizovacím dekretu mají Misionářky lásky, které Matka Tereza 

založila, uveden jako nejdůležitější cíl: „Tišit žízeň Našeho Pána Ježíše Krista po spáse 

duší…“
130

 

                                                 

125
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Už bylo řečeno, že nápis „I thirst“ – „Žízním“ – najdeme vedle kříže ve všech 

kaplích komunit velké misijní řeholní rodiny Misionářek lásky. „Ať to víme nebo ne, 

modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní. Bůh žízní, abychom my měli žízeň po něm,“ 

stojí v Katechismu katolické církve z roku 1994, který jakoby vyjádřil hlubokou 

duchovní intuici Matky Terezy (srov. KKC 2560). Častou modlitbou Matka Tereza 

obnovovala svoje setkání s Boží žízní, které bylo motivací veškeré její služby navenek.  

Matka Tereza vnímala svou láskyplnou službu nejchudším jako službu 

samotnému Kristu přítomnému v každém ubožáku. Ona a její sestry se dotýkaly 

Kristova těla v trpících. Takto projevovaná kontemplace Krista uprostřed kalkatské bídy 

je totožná s kontemplací Krista v Eucharistii. Modlitba byla nezbytná, aby byly 

Misionářky lásky vůbec schopny čelit každodennímu setkání s nejhorším utrpením a 

všudypřítomnou smrtí. Kontemplace a adorace Nejsvětější svátosti byla nejúčinnější 

výbava Matky Terezy na cestě k získávání duší pro Ježíše. Komunity Misionářek lásky 

nazývala Ježíšovými domy, svatostánky.
131

 

V modlitbě srdce a hluboké přítomnosti ticha, ve kterém promlouvá Bůh, 

spočívalo její tajemství síly a odvahy k životu. Matka Tereza vnímala, že setkání 

s Bohem, setkání s Ježíšovou žízní je dar, je to ryzí milost, kterou dává sám Bůh. Přesto 

učila druhé modlitbě hlavně tím, že sama byla touhou po ní prostoupena. Kamkoli 

přišla, tam přinášela ovzduší modlitby. Sama neměla žádný zvláštní návod k modlitbě, 

přesto u ní lze vytušit hlubokou zkušenost s modlitbou srdce, která kotví ve vnitřním 

tichu.
132

  

Modlitba byla Matce věrnou společnicí i v letech bezútěšné temnoty duše a 

odtud vytryskla jedna z jejích nejoblíbenějších modliteb, kterou zapsala: „Ježíši, 

přijímám všechno, co dáváš, a dávám všechno, co bereš.“
133

 Tato slova vyjadřují 

naprosté odevzdání se do rukou Ježíše, který může použít své služebnice lásky, jak 

potřebuje. Matka Tereza zakoušela, jak se z modlitby rodí víra, ta se proměňuje v lásku, 

která se stává službou prokazovanou Kristu v těch ubohých. Bez modlitby by nebyla 
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láska skutečnou láskou. A tuto pravou lásku prokazovala Matka Tereza všem ubohým, 

které nacházela, neboť zasažena Kristovou láskou k sobě samé toužila přivést a přinést 

každého ke Zdroji života.  

Největším přáním Matky bylo dát všem lidem, a zejména těm nejchudším, 

možnost, aby „zdvihli oči a neviděli už ji,“ ale Ježíše v ní. Toužila doslova vyzařovat 

Krista. Navzdory tomu, že srdce Matky Terezy bylo stále zasaženo intenzivní hlubokou 

tmou, sama přinášela Krista všude, kam přicházela. Druhým zářila světlem, které 

navracelo život.
134

 Nositelka Kristova světla sdělovala druhým to, co sama zakusila při 

setkání s Boží žízní. Kromě utišení přirozeného hladu a žízně toužila Matka Tereza 

probudit v chudých a potřebných touhu po Bohu a tak uhasit jejich žízeň po naplnění.
135

  

4.2.8. Skryté Kalkaty na Západě – žízeň bohatých po lásce 

 Matka Tereza se na svých misijních cestách setkala i s jiným typem lidské nouze 

a utrpení, než jaký znala z Kalkatských slumů. Tento druh bídy byl charakteristický pro 

západní svět a jeho materiální zajištěnost a bohatství. Pod skořápkou dostatku a 

materiálního blahobytu se objevila krutá podoba duchovní bídy – alkoholismus, drogy, 

zoufalství, opuštěnost, beznaděj. Utrpení nacházela kalkatská misionářka lásky všude 

tam, kdekoli jsou lidé. A právě tady, ve velkých městech velkého světa měla objevit 

slumy duchovní, navenek tak odlišné od slumů Kalkaty. Vnímala tam u lidí velký 

duchovní hlad: „Lidé tolik hladovějí po Bohu!“
136

 Věděla, co by zavlažilo vyprahlost 

jejich duše. K těmto hladovějícím a žíznícím po lásce a smysluplnosti života přicházela 

Matka Tereza jako světlo samotného Krista. Odpovídala tak na Ježíšovu žízeň po každé 

opuštěné a nemilované duši.
137

 Ježíšova láska nesestupuje jen k těm nejubožejším, ale 

i k srdcím, která obklopena bohatstvím, žijí v největší osamělosti. 

Duchovní bída velkých západních zemí nebyla tím posledním typem bídy, 

kterou Matka Tereza na svých misijních cestách nalezla. Hlad po Bohu a duchovní 

nouzi objevila v jiných podobách i v zemích, kde do devadesátých let minulého století 
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panoval komunistický systém.
138

 Lidé těchto zemí, více než kdokoli jinde, se 

potřebovali setkat s neutuchající a uzdravující láskou, která vysvobozuje i ze všech 

ujařmení a nesvobody. Matka Tereza sem přicházela, aby hasila Ježíšovu žízeň po 

těchto zástupech lidí, systematicky režimem zbavovaných víry v Boha, utláčených a na 

duchu ztrápených. Spoustu až neuvěřitelných detailů z těchto misií v zemích Východní 

Evropy nebo i na Kubě zaznamenal její častý průvodce a tlumočník na zahraničních 

cestách P. Leo Maasburg.
139

 

Bůh žádal po Matce víc a Jeho naléhavý Hlas nemohla přeslechnout: „Dej mi 

duše chudých malých dětí z ulice. Kdybys jen vyslyšela mé volání a tyto duše mi 

přivedla – odtáhla je pryč od rukou zlého. Existují konventy s mnoha řeholnicemi 

pečujícími o bohaté a lidi schopné práce, ale pro Mé nejchudší tu není vůbec nikdo. Po 

nich toužím – ty miluji. Ty odmítneš?“
140

 Ježíšovo „Žízním“ bylo tak naléhavé, že si 

Matka Tereza nedopřávala ve službě lásky oddych. V žízni po záchraně člověka se tolik 

podobala Kristu, že tam, kde se objevila, „již pouhá její přítomnost se zdála předzvěstí 

uzdravení.“
141
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5. Dynamika duchovní žízně u obou světic (srovnání)  

Bůh nezná žádná omezení a nejedná s námi podle šablon. Osobní zjevení Boží 

žízně vyvolává odpověď člověka, která bývá opět velmi osobní a originální. V této části 

práce chceme tedy porovnat základní zkušenost s Boží žízní u obou světic i specifickou 

formu odpovědi každé světice na Boží oslovení neboli účinky Boží lásky v jejich 

životech. 

První nenápadnou shodu zjišťujeme už v tom, že obě ženy se dávno před 

zkušeností Kristovy žízně velkoryse odevzdaly Bohu a rozhodly se „nikdy mu nic 

neodepřít.“ V tomto ohledu zřejmě Matka Tereza následovala svou řeholní patronku, 

Terezii z Lisieux, i když na rozdíl od ní měla potřebu stvrdit toto rozhodnutí zvláštní 

přísahou. (viz výše) V každém případě můžeme vytušit, že tato velkorysost 

v následování Krista se mohla stát u obou žen úrodnou půdou pro další Boží oslovení.  

Nicméně už v prvotní duchovní zkušenosti obou žen najdeme rozdíly, jakkoli je 

spojuje motiv zakoušení Kristovy žízně. Prvotní milost oslovení však proběhla odlišně. 

U Terezie nad obrázkem Ukřižovaného šlo o kontemplativní náhled, vnitřní oslovení 

beze slov, dosti nezávislé na konkrétním impulzu zvenčí. (např. na obrázku 

Ukřižovaného není žádná krev, která by kanula na zem) Terezie ale tak vnímá „touhu 

po spáse, spasitelnou vůli, vyvěrající z Ježíšova milosrdného srdce, jako spásonosný 

lék, jímž je jeho drahocenná krev.“
142

 

Oproti tomu u Matky Terezy vyšel prvotní impulz z rozjímání slov žalmu 68, ale 

pak byl zásadní i vnitřní hlas, který vnímala jako silné osobní oslovení: hlas Kristův, 

který zaznívá od momentu na Golgotě až podnes.  

Zásadní shoda u obou světic spočívá v tom, že je to právě Ježíšovo „Žízním“ 

vyslovené na kříži, které je osobně zasáhne a volá k odpovědi. Neboť důvodem a 

počátkem života s Bohem a odpovědi na Jeho lásku je „setkání s událostí, 

s Osobou…“
143

 Matka Tereza sice znala Dějiny duše
144

 a zřejmě četla zkušenost 

Terezie nad obrázkem Ukřižovaného, ale zdá se, že aby mělo Ježíšovo slovo tu 
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průraznost a plodnost v jejím dalším životě, potřebovala přijmout naprosto osobní 

oslovení. (a k témuž později vybízí sestry v dopise z Varanassi, aby se vystavily velmi 

osobním způsobem Ježíšovu volání z Kříže) Obě ji chtějí utišit svou láskou vůči němu, 

která se projeví hlavně prací na spáse duší, v touze „zalidnit nebe.“ Touha naplnit nebe, 

přivádět duše k žíznícímu Bohu je u obou světic velmi podobná, i když u Matky Terezy 

vnímáme stejně intenzivně i touhu zmírňovat jakoukoli lidskou nouzi tady na zemi, 

nejen lidem zajistit eschatologickou plnost života.  

Shodu nalézáme také ve vnímání vlastní nicotnosti a nepatrnosti, kterou si 

použije Pán. Klíčem k proměně srdce i k nesmírné plodnosti života u Terezie z Lisieux 

a Matky Terezy nebylo lidské úsilí, ale právě jejich setkání s Boží láskou a milostí 

v podobě Kristovy žízně. Každá sice vyjadřuje vědomí své nepatrnosti svým způsobem 

– Terezie např. obrazem dítěte hrajícího si před Králem, Matka Tereza se vidí jako 

obyčejnou tužku v ruce Boží Prozřetelnosti – ale rozhodující je vědomí „zázračného 

rybolovu,“ tedy působení Boží milosti, které naprosto přesahuje jejich lidské snažení a 

možnosti.  

Při důkladnějším zkoumání duchovní zkušenosti Terezie z Lisieux a Matky 

Terezy nacházíme tedy jisté rozdíly i velké podobnosti, z nichž podrobněji představíme 

dvě. První podobnost se bude týkat způsobu proměny Terezie z Lisieux a Matky 

Terezy, která se u obou projevila při setkání s Ježíšovou žízní, a druhá podobnost, 

kterou chceme podrobněji rozebrat, souvisí s odpovědí na tuto poznanou žízeň.  

5.1. Podobnost motivace: setkání s Kristovou žízní  

5.1.1. Proměna Terezie z Lisieux  

 Byl to dotyk Boží lásky, který proměnil srdce mladičké dívky, Terezie z Lisieux, 

a který můžeme datovat do Vánoc roku 1886. Stal se předzvěstí zásadní proměny, která 

se udála poté nad obrázkem Ukřižovaného. Z dívky, která se do svých takřka 15 let 

projevovala jako nezralá, přecitlivělá, až nesnesitelná bytost a která se utápěla ve vlastní 

sebestřednosti, se stala žena, jejíž srdce uchvátila Boží láska. Co způsobilo tuto 

proměnu? 
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Při pohledu na Krista Ukřižovaného zaplavila srdce Terezie nesmírná touha stát 

se Ježíšovou pomocnicí na misijním poli, podobně jako Petr a apoštolové nadále „lovit 

lidi.“ Zasažena Jeho láskou pochopí velikost Kristovy žízně po lásce každého člověka a 

nedokáže už myslet na nic jiného než na to, jak tuto Jeho žízeň uhasit. Proměna Terezie 

se stala v okamžiku, kdy Bůh vstoupil do jejího srdce jako dar bezmezné lásky. „Šel 

kolem mne a viděl, že nadešel pro mě čas, abych byla milována, uzavřel se mnou 

smlouvu… a stala jsem se jeho.“ (AS 99) Bůh ve své lásce vyvedl Terezii ze 

zabydlenosti v sobě sama, naplnil ji darem své lásky a otevřel její srdce k lásce a 

službě bližním. Mohla vyjít z „těsného sevření sebe samé,“
145

 a láska přerostla v lásku 

k lidem. Jednou větou to Terezie vyjádřila: „Pocítila jsem, že do mého srdce vstoupila 

blíženská láska, potřeba zapomínat na sebe, abych mohla dělat radost jiným, a od té 

doby jsem byla šťastná.“ (AS 96) 

5.1.2. Proměna životního poslání Matky Terezy 

 Podobně jako karmelitka Terezie z Lisieux, tak i Matka Tereza zakusila setkání 

s žíznícím Kristem, které se událo v tzv. Den inspirace, jak Matka nazývala 10. září 

roku 1946. Jaká proměna se tu stala? Setkání s Kristovou touhou, jeho žízní, zjevenou 

v jediném okamžiku ve vlaku, změnilo život řeholnice, dosud pobývající v kalkatském 

klášteře Sester misionářek Naší Paní z Loreta. Boží žízeň ji doslova vytáhla 

z přepychu a zabydlenosti kláštera na okraji Kalkaty: „Bylo to volání, abych se vzala 

i Loreta, kde jsem byla šťastná, a abych vyšla do ulic sloužit nejchudším z chudých. 

Věděla jsem, že to je Jeho vůle a že Ho musím následovat.“
146

 

Ježíš Matce s velkou naléhavostí připomínal, proč se stala jeho Nevěstou: „Do 

Indie jsi přišla kvůli Mně. Žízeň po duších, kterous měla, tě dovedla tak daleko. Bojíš se 

udělat pro svého Ženicha – pro Mě – pro duše ještě jeden krok? Bojíš se, že ztratíš své 

povolání, že budeš žít ve světě, že budeš nedostatečně vytrvalá?“
147

  

Bůh skrze svou zjevenou touhu po člověku učinil Matku Terezu znamením Boží 

lásky. Tím, že se dotkl jejího srdce svou láskou, proměnil ji, aby se stala ohněm 
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Kristovy lásky pro trpící a ubohé. Klíčem k její proměně nebylo lidské úsilí, ale setkání 

s Boží láskou. Onu velkou proměnu, která u Matky Terezy nastala, způsobila Ježíšova 

žízeň, ona byla tím „skrytým ohněm,“ (srov. Langford) který ji spaloval a poháněl tišit 

Ježíšovu žízeň v trpících.  

5.2. Podobnost interpretace: touha tišit Boží žízeň  

 Zatímco Matka Tereza z Kalkaty odpověděla na zjevení Boží žízně po lásce 

člověka úplnou vydaností ve službě ubohým, pro Terezii z Lisieux znamenala Kristova 

žízeň totéž jako jeho touhu po spáse lidí a po jejich lásce. Proto její úsilí o spásu duší 

neboli touha po spáse duší byla jedinou možnou odpovědí a přímým důsledkem rostoucí 

lásky ke Kristu. „Žízní po lásce Terezie míní Spasitelovu touhu nalézt duše, které se Jím 

nechají milovat a budou milovat Jeho stejně vřelou a velkodušnou láskou.“
148

  

5.2.1. Interpretace Terezie z Lisieux 

Jak již bylo řečeno, Terezie z Lisieux zakusila ve svém srdci uzdravující Boží 

milost a zjevení Jeho nevýslovné lásky ve chvíli své velké slabosti. Nijak si Kristovu 

lásku nemohla zasloužit, dostala a přijala ji jako bezvýhradný dar. Tento mystický 

prožitek, výměna Boží síly za lidskou slabost,
149

 zásadně proměnily u Terezie chápání 

spásy, kterou nadále vnímala jako zdarma danou milost Boží lásky. (zcela ve shodě 

s evangeliem, ale v rozporu s mentalitou své doby, poznamenanou silně jansenismem, a 

tím i „získáváním zásluh“) Terezie zakusila neutuchající žízeň Boha po lásce člověka, 

která začíná v Kristově srdci a „Ježíšovou žízní rozumí žízeň po lásce neboli žízeň po 

duších.“
150

 Po zkušenosti nad obrázkem Ukřižovaného chtěla zůstat navždy pod křížem 

a zachycenou Boží krev rozlévat na duše. To byla odpověď Terezie na Boží lásku, 

kterou byla zasažena. Při Jeho „Žízním“ na kříži ji spaloval vnitřní žár žízně po spáse 

druhých, toužila tišit jeho žízeň. „Chtěla jsem dávat pít svému Miláčkovi, a sama jsem 

se cítila stravována žízní po duších. Nepřitahovaly mě ještě duše kněží, ale duše velkých 

hříšníků. Hořela jsem touhou vytrhnout je z věčných plamenů.“ (AS 97)  
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Karmelitka zakusila zázrak Božího daru, Jeho lásky, která touží být hostem 

v lidském srdci, jakkoli ubohém a neschopném. Bůh nesmírně miluje člověka, přichází 

k němu jako první a touží být milován. Terezie mluví o lásce bez hranic, o touze 

milovat bez hranic; to je pravý charakter lásky agapé odpovědi na Boží lásku, a jakou 

podobu akt lásky k Bohu může mít. „Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku 

přijímat jako dar. Člověk se může, jak praví Pán, stát pramenem, z něhož prýští proudy 

živé vody. (srov. Jan 7,37–38) Má-li se člověk opravdu stát takovým pramenem, musí 

se sám stále znovu napájet z onoho prvního a původního zdroje, jímž je Ježíš 

Kristus.“
151

 Terezie přijala ve svém životě Boha Milosrdenství, byla proniknuta velkou 

láskou k bližním, „toužila duše vodit do krajů, které poznala sama, dávat jim nalézt 

Lásku a vydat je té lásce na pospas. Závažným bodem Tereziina poselství jejího 

apoštolátu bylo Lásku poznávat a Lásku zjevovat.“
152

 

5.2.2. Interpretace Matky Terezy 

 Sílu Boží touhy, se kterou se Matka Tereza setkala, popsala slovy: „On, Tvůrce 

vesmíru, žádal o lásku svých tvorů.“ Nežíznil po vodě, ale po nás a po naší lásce.
153

 

Vidíme zde velkou podobnost s Terezií z Lisieux, která stejně jako Matka Tereza 

chápala Ježíšovo setkání se Samařankou a jeho slova „Dej mi napít“ jako postoj Boha, 

který se nebojí žebrat u Samařanky o trošku vody. Slovy „Dej mi napít“ Stvořitel 

vesmíru obrazně žádá o lásku svého ubohého tvora.  

Ježíš zjevil Matce Tereze svou bolest, lásku a žízeň po těch ubohých, kteří nejvíc 

trpí. Požádal ji: „Chci, abys ty chudé přivedla ke mně, dej mi duše chudých, malých dětí 

z ulice. Existují konventy s mnoha řeholnicemi pečujícími o bohaté a lidi schopné 

práce, ale pro mé nejchudší tu není vůbec nikdo. Po nich toužím – ty miluji. Ty 

odmítneš?“
154

 Žádal tak po Matce, aby mu dala napít – aby tišila Jeho žízeň tak, že mu 

bude přinášet ty nejubožejší duše. A její odpověď na Kristovu žízeň se velmi podobá 

odpovědi její patronky Terezie. Stejně jako ona, i Matka Tereza přijala povolání od 

Boha, aby utěšovala žíznícího Boha láskou svou a láskou duší, které k Němu bude 
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přivádět. Její proměna i odpověď na setkání s Boží žízní je jasná a zřejmá: „Bylo to 

tohoto dne v roce 1946 ve vlaku do Dárdžilingu, kdy mi Bůh dal ono ‚povolání 

v povolání,‘ abych tišila Ježíšovu žízeň tím, že Mu budu sloužit v nejchudších 

z chudých.“
155

 Jejím každodenním heslem bylo žít pro druhé a v druhých, neboť v „tom 

nejmenším se setkáváme se samotným Ježíšem a v Ježíšovi potkáváme Boha.“
156

 

5.3. Rozdílné dimenze apoštolátu z téhož pramene 

 Tato část úvahy bude ale patřit především zajímavému zjištění, jak odlišná může 

být forma konkrétní odpovědi na Boží volání, které vypadalo u svého pramene 

v podstatě téměř identicky. Rozdílnost je více než zjevná. Apoštolát přímluvnou 

modlitbou a praktickou službou bližnímu jsou dva různé, přesto zásadní projevy 

dynamiky duchovní žízně mezi Bohem a člověkem. Milovaný člověk zakouší velikost 

Božího milosrdenství a otevírá se v něm cesta milosrdenství, která „přivádí lidi 

k pramenům Spasitelova milosrdenství.“
157

 

5.3.1. Apoštolát Terezie z Lisieux  

 Terezie od Dítěte Ježíše jako karmelitka nikdy neopustila zdi Karmelu v Lisieux, 

zemřela v mladičkém věku. Její povolání spočívá v lásce projevené přímluvnou 

modlitbou. Jejími zbraněmi je modlitba a utrpení, modlitba a láska.
158

 Terezie si 

uvědomuje, jak „plodný může být skrytý život na ‚poušti Karmelu,‘ naplno obětovaný 

snoubenci Ježíši.“
159

 Stojí před Pánem s prázdnýma rukama, jako Mojžíš na návrší nad 

bitevním polem Jozueho. Přitom pokládá svou chudobu a nepatrnost za opravdové 

bohatství, protože v logice evangelia právě ona přitahuje láskyplný pohled 

Všemohoucího.
160

 (srov. AS 257) Ve skrytosti jakoby „čerpá z pramenů spásy pro 

druhé,“ ale jen ve víře – stojí ve víře pod křížem a zachycuje Ježíšovu krev: „Byla to 

opravdová výměna lásky, duším jsem dávala Ježíšovu krev, Ježíši jsem obětovala tyto 

duše… takto se mi zdálo, že ukájím jeho žízeň, a čím víc jsem mu dávala pít, tím víc 
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rostla žízeň mé ubohé malé duše, a On mi dával tuto palčivou žízeň jako nejlahodnější 

nápoj své lásky.“ (AS 98) 

Síla Terezie z Lisieux spočívá tedy ve sjednocení s Kristem, v přímluvné 

modlitbě a láskyplné oběti. Obojí je propojené s láskou k Ježíši a k duším, a modlitba i 

utrpení jsou jejími oblíbenými zbraněmi v boji za duše, považuje je za nejúčinnější. Její 

způsob duchovního boje a spoluúčasti na misijním úsilí církve vyzařuje ze slov 

modlitby za bratra misionáře: „Já se mohu jen modlit a trpět. Ale duše, s níž jsi mě 

spojil sladkými pouty lásky, bude bojovat na pláni, aby ti získala srdce, a já tě zatím na 

hoře Karmelu budu prosit, abys mu dal vítězství.“ (M 8)
161

 Terezie sama nezaložila 

žádný nový klášter ani sirotčinec nebo misijní středisko, a přece je později papežem 

Piem XI. prohlášena za patronku světových misií. 

5.3.2. Apoštolát Matky Terezy  

 Matka Tereza naopak opustila klauzuru kláštera a povolání učitelky, aby 

zasvětila celý svůj život neúnavné službě Kristu v ubohých a trpícím po celém světě.
162

 

V okamžiku své smrti na konci 20. století po sobě zanechala obrovské misionářské dílo 

lásky, které bylo její odpovědí na Kristovu žízeň po člověku.  

Matka Tereza odpovídá na zkušenost „Dnu inspirace“ apoštolátem služby Kristu 

v potřebném člověku. Právě proto, že Boží lásku přijala jako dar a byla jí naplněna, 

obrací se plna Ježíšova soucitu k bližnímu, který potřebuje pomoci. Na příkladu Matky 

Terezy z Kalkaty můžeme vidět, jak při setkání se s Boží žízní po člověku vytryskl 

v jejím srdci pramen živé vody, který tišil žízeň a opuštěnost Krista v těch 

nejubožejších, žíznících, nahých a nemocných. (srov. Mt 25,40) 

Matka Tereza naplnila povolání vyjít mezi ty nejubožejší a nést jim Krista: 

„Pojď, pojď, dones Mě do děr, kde žijí chudí. Pojď, buď mým světlem.“
163

 Bůh Matku 

volá, aby byla tou, která jej přinese do míst beznaděje. Hlas, který Matka Tereza od 

zážitku ve vlaku slýchávala často, k ní naléhavě promlouval a žádal po ní: „Do Indie jsi 
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přišla kvůli Mně. Žízeň po duších, kterous měla, tě dovedla tak daleko. Bojíš se udělat 

pro svého Ženicha – pro Mě – pro duše ještě jeden krok? Tvoje povolání je milovat a 

trpět a zachraňovat duše, a když uděláš tento krok, splníš touhu Mého Srdce po tobě.“
164

 

Na rozdíl od své patronky, Terezie z Lisieux, byla tedy Matka Tereza od první chvíle 

setkání s Boží touhou zvána do světa, za hranice svého kláštera. Její misie rovněž 

neznala mezí – brzy překročila hranice Kalkaty a směřovala se dál, k chudým celého 

světa.  

Terezie z Lisieux i Matka Tereza tedy odpovídají na totéž, na žízeň Tvůrce 

vesmíru, který žádá své stvoření o lásku. Jak jsme již popsali, odpovídají shodně tak, že 

chtějí „zalidnit nebe.“ Jejich způsob odpovědi, konkrétní jednání je ale natolik odlišné, 

že představuje až jakési spektrum, od modlitby za misionáře a hříšníky v uzavřenosti 

kláštera, (Terezie z Lisieux) až po úplné sebevydání se ve službě nejubožejším nejen v 

Kalkatě, ale po celém světě. (Matka Tereza a její sestry) Tyto rozdílné způsoby 

odpovědi na zjevenou Boží lásku vytváří jakýsi pomyslný oblouk, který zahrnuje 

každou lidskou odpověď lásky na Boží žízeň. 

5.4. Modlitba jako čerpání z pramene  

 Svatý Augustin nazývá modlitbu setkáním Boží žízně s naší žízní: „Ježíš má 

žízeň, jeho prosba vyvěrá z hlubin Boha, který po nás touží. Ať to víme nebo ne, 

modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní. Bůh žízní, abychom my měli žízeň po 

něm.“
165

 Jan Pavel II. nás učí, že „Duch svatý je láska a nestvořený dar, z něho jako 

z pramene vyvěrá každý dar. Skrze Ducha svatého je vylita do srdce každého člověka 

Boží láska.“
166

 Katechismus objasňuje nám známým obrazem, že modlitba jako 

odpověď na Boží žízeň je činnost mezi Bohem a člověkem. Vyvěrá z Ducha svatého a 

je zcela zaměřena k Otci, k tomu, který probudil v srdci lásku člověka: „Duch svatý je 

‚živá voda‘, která v modlícím se srdci ‚tryská do života věčného.‘ On nás učí, abychom 

ji čerpali ze samého pramene: z Krista.“
167
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U Terezie z Lisieux se její hluboké osobní sjednocení s Ježíšem stává 

neochvějným základem přímluvné modlitby, neboť vychází z důvěry v nekonečné Boží 

milosrdenství, projevené ke každému člověku. Terezie se cítí být apoštolem duší, 

misionářkou, knězem, učitelem, toužila být vším, jen aby mohla „dávat světlo duším, 

zvěstovat evangelium současně v pěti světadílech a na nejodlehlejších ostrovech…“ 

(AS 186) Její touha, která vypadá z pouze lidského pohledu jako velikášství, se díky 

jejímu sjednocení s Kristem v přímluvné modlitbě nakonec naplnila. Zajímavě to 

potvrdila i Církev, když ji coby teologicky nevzdělanou mladičkou řeholnici prohlásila 

za učitelku církve, klausurovanou sestru za patronku misií. 

Matka Tereza byla rovněž ženou hluboké modlitby, ke službě apoštolátu čerpala 

svou sílu právě z modlitby – z živého vztahu s Kristem. „Blahoslavená Tereza z Kalkaty 

představuje jasné znamení skutečnosti, že čas věnovaný Bohu v modlitbě nejenže 

neumenšuje účinnost a činorodost lásky vůči bližnímu, nýbrž že ve skutečnosti je 

nevyčerpatelným zřídlem této činnosti.“
168

 Modlitba byla pro ni nevyhnutelným 

zdrojem stále nových sil. Matka Tereza se modlila, „aby obnovila své setkání s Boží 

žízní.“
169

 

Nikoli náhodnou používá i KKC ve výkladu o modlitbě podobenství žízně, které 

je centrální pro naši práci: „Člověk, který se ponoří se do nekonečného oceánu Boží 

lásky, prožívá touhu na Boží lásku odpovědět. Setkává se tak s Ježíšem, který má žízeň, 

a v Samařské ženě prosí každého člověka o vodu, jeho prosba vyvěrá z hlubin Boha, 

který po nás touží. A toto setkání Boží žízně a žízní lidskou, s žízní naší se nazývá 

modlitbou.“ (KKC čl. 2560, 622)  
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6. Závěr 

 Předmětem zkoumání této práce byla dynamika duchovní žízně, tedy symbolika 

duchovní žízně v Božím slově, zjevení Boží lásky v podobě žízně člověku a odpověď 

člověka na tuto zjevenou touhu po něm. Téma jsme dále zkoumali a ilustrovali na 

životech dvou světic nedávné doby, Terezie z Lisieux a Matky Terezy z Kalkaty, 

v jejichž spiritualitě a osobním povolání hrála zkušenost duchovní žízně klíčovou roli. 

Pro pochopení symboliky duchovní žízně posloužily vybrané biblické pasáže 

Starého a Nového zákona, v nichž jsme zkoumali význam a vzájemnou propojenost 

klíčových slov jako je žízeň, živá voda, pramen, spása, milost, Duch svatý a láska. Jak 

ve SZ, tak i v NZ je voda symbolem života, ale i Boží milosti, záchrany, potažmo 

Božího slova, které přináší spásu a nový život. Ježíš Kristus je opakovaně představován 

jako zdroj vody živé, rovněž i Duch svatý jako Boží láska „vylitá do našich srdcí,“ jako 

životodárný pramen, který vyvěrá z Krista, ale i z nitra těch, kdo v něho uvěří. 

Dynamiku žízně neboli výměnu lásky mezi Bohem a člověkem lze popsat 

následovně: z Božího slova i z osobní zkušenosti svatých vyplývá, že duchovní žízeň 

neboli touha po spáse začíná u Krista. (tzv. primát Boží lásky) Vrcholem této lásky je 

jeho vtělení a spasitelná oběť na kříži. Svou stravující žízeň po duších, vyjádřenou 

výkřikem „Žízním,“ zpřítomňuje pak Kristus více či méně zřetelně i v srdcích věřících, 

tak jako se stalo v životě Terezie z Lisieux i Matky Terezy. Kristova žízeň zažehla 

v jejich srdcích novou žízeň po Bohu, touhu jeho lásku opětovat, a roznítila v srdci obou 

světic touhu po spáse druhých, jelikož Boží spasitelnou touhu nelze utišit jinak než tím, 

že se člověk stane nástrojem spásy pro své bližní. Paradox této dynamiky žízně spočívá 

v tom, že čím víc je tato žízeň poznávána, rozněcována i tišena, tím víc narůstá, jelikož 

láska nemá hranice.  

 Viděli jsme, že stejnou či podobnou zkušenost Boží žízně lze prožít 

i interpretovat různým způsobem. V Terezii z Lisieux probudilo setkání s Kristovou 

žízní silnou touhu po spáse bližních a touhu zprostředkovat všem Boží milosrdenství, a 

to především přímluvnou modlitbou v duchu dětské důvěry. Bůh jí nově ukázal, že 

nepotřebuje žádné lidské zásluhy k tomu, aby daroval svou lásku. Od Terezie žádal 
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pouze absolutní důvěru a otevřenost pro vanutí jeho Ducha, který je sám Láskou v srdci 

církve, který rozlévá nový život ke všem údům Kristova těla.  

Když naopak Matka Tereza zakusila Ježíšovo „Žízním,“ vnímala jej jako hlas, 

který ji naléhavě vybízel odejít z klášterní školy do nejistoty ulice, mezi nejchudší a 

nejopuštěnější lidi v Kalkatě. Bůh, který jí zjevil svou lásku a žízeň po každém člověku, 

ji poslal zvěstovat spásu tam, kde panovala neláska a beznaděj. Na Boží touhu po 

člověku odpověděla velká kalkatská světice velkorysým milosrdenstvím, projevovaným 

péčí o chudé všeho druhu. (poslání, které postupně uskutečňovala sama 

i prostřednictvím svých sester a bratří po celém světě) 

Srovnáním duchovní žízně u Terezie z Lisieux a Matky Terezy z Kalkaty jsme 

došli k následujícím poznatkům: obě světice zakusily skrze osobní duchovní zkušenost 

mimořádnou hloubku a velikost Boží žízně po člověku a každá odpověděla osobitým 

způsobem. Jejich reakce byla podobná v tom, že obě pocítily nesmírnou touhu tišit Boží 

žízeň, která se stala mocnou motivací jejich dalšího života v povolání. Konkrétní 

způsob jejich odpovědi se však diametrálně lišil. U Terezie z Lisieux to byla přímluvná 

modlitba, která se jí stala způsobem, jak žít ve sjednocení s Kristem univerzální 

apoštolát neboli lásku bez hranic – stát se láskou v srdci církve. Matka Tereza 

odpovídala na Boží touhu po člověku tím, že dovolila Ježíši, aby se v ní samé stal znovu 

Chlebem, Milosrdným Samaritánem, tím Bližním každého trpícího člověka.  

Jejich způsob odpovědi, jejich konkrétní jednání za účelem tišení Kristovy žízně 

po spáse lidí bylo ale natolik odlišné, že představuje až jakési spektrum, od přímluvné 

modlitby a oběti v tichu kláštera (Terezie z Lisieux) až po úplné sebevydání se ve 

službě nejubožejším ve slumech Kalkaty a po celém světě. (Matka Tereza) Tak rozdílné 

způsoby odpovědi na zjevenou Boží lásku ohraničují jakýsi pomyslnou škálu, zahrnující 

každou myslitelnou odpověď lásky na Boží žízeň. Právě na příkladu těchto dvou velmi 

rozdílných odpovědí vidíme, že duchovní žízeň se může stát nejhlubší motivací jakékoli 

duchovní služby či poslání v církvi, žité v Kristu a ve sjednocení s ním. Každý, kdo je 

skutečně zasažen Boží láskou, cítí se puzen přinášet do světa spasitelnou zvěst Boha, 

který je milující a bližší, než se člověk opovažuje doufat, přináší světu Boha, který 

„opouští těch devětadevadesát,“ aby vyhledal toho, kdo nejvíce potřebuje pomoc. 
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Přílohy 

Část poselství svatého Otce Jana Pavla II. k době postní 1993
170

  

„Mám žízeň“ (Jan 19,28)  

Milí bratři a sestry,  

 ve svatopostní době církev znovu vystupuje na cestu k Velikonocům. Vedena 

Ježíšem a kráčejíc v jeho šlépějích nás podněcuje k tomu, abychom přešli pouští spolu 

s ní. Dějiny spásy daly poušti hluboký náboženský smysl. Vyvolený lid, pod vedením 

Mojžíše a později díky radám dalších proroků, mohl zakusit přes strádání a utrpení 

věrnou Boží přítomnost a jeho milosrdenství; jeho pokrmem byl chléb z nebe a nápojem 

voda tryskající ze skály; tam rostla víra a naděje Božího lidu v příchod Mesiáše 

vykupitele. Na poušti také kázal Jan Křtitel, a zástupy k němu přibíhali, aby ve vodách 

Jordánu přijali křest pokání: poušť byla místem obrácení k přijetí Toho, jenž přichází, 

aby přemohl zoufalství a smrt spjaté s hříchem. Ježíš, Mesiáš chudých, který 

obdarovává dobrými věcmi (srov. Lk 1,53), zahájil své poslání tím, že na sebe vzal 

podobu toho, kdo má na poušti hlad a žízeň.  

Milí bratři a sestry, vybízím vás v této postní době k přemítání nad Slovem 

života, které Kristus odkázal církvi, aby byla světlem na cestě každému z jejích údů. 

Rozpoznejte hlas Ježíše, který k vám mluví, zvláště v tomto postním období, 

v evangeliu, v bohoslužebném slavení, v nabádání vašich pastýřů.  

Naslouchejte hlasu Ježíše, jenž unavený a žíznivý, sedí u Jákobovy studny a říká 

samařské ženě: Dej mi napít (Jan 4,7). Rozjímejte o Ježíšovi, který přibitý na kříž, 

umírá, a poslyšte jeho sotva vnímatelný hlas „Žízním“ (Jan 19,28). Kristus dnes opakuje 

toto zvolání a znovu prožívá trýzeň své smrtelné úzkosti v našich nejchudších bratřích. 

Zatímco nás církev vybízí, abychom postupovali vpřed a prožívali postní dobu na cestě 

lásky a naděje, které Kristus vytyčil, dává nám pochopit, že křesťanský život obnáší 

odstup od přebytečných věcí; pomáhá nám přijmout takovou chudobu, která nás 

                                                 

170
 Z italského originálu GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio di Sua Santità per la Quaresima 

1993 (18. settembre 1992)  přeložila první část poselství Jana Pavla II. Pavla Anderlová. Toto poselství 

zatím nebylo oficiálně do češtiny přeloženo. 
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osvobozuje; napomáhá nám objevovat Boží přítomnost a přijímat naše bratry se stále 

činnější solidaritou a ve stále širším společenství. Vzpomeňte na Pánovo slovo: „A kdo 

by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to 

učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ (Mt 10,42) A rozjímejte celým 

srdcem a s nadějí nad těmito dalšími slovy: „Pojďte, požehnaní mého Otce,… neboť 

jsem žíznil, a dali jste mi pít.“ (Mt 25,34–35) 

18. září 1992 

 

Dopis Matky Terezy z Varanasi (plné znění)
171

 

+LDM        Varanasi, 25. března 1993 

Moje nejdražší děti – sestry, bratři a otcové, 

protože tento dopis bude velmi osobní, chtěla jsem ho napsat vlastní rukou – ale mám 

toho mnoho co říci. A tak i když není napsán Matčinou rukou, přesto vychází z Matčina 

srdce. Ježíš chce, abych vám znovu řekla, zvláště v tomto Svatém týdnu, jak má pro 

každého z vás mnoho lásky – nikdo z vás si to neumí představit. Znepokojuji se, že 

někteří z vás se dosud s Ježíšem skutečně nesetkali – tváří v tvář – ty a Ježíš sám. 

Můžeme trávit čas v kapli – ale viděl jsi očima své duše, jak na tebe hledí s láskou? 

Znáš skutečně živého Ježíše – ne z knih, ale tak, že jsi s ním ve svém srdci? Zaslechl jsi 

ta slova lásky, jimiž k tobě promlouvá? Pros o tu milost, touží ti ji dát. Dokud nebudeš 

Ježíše slyšet v mlčení svého srdce, nebudeš schopen slyšet, jak říká „Žízním“ v srdcích 

chudých lidí. Nikdy se nevzdávej tohoto každodenního důvěrného setkání s Ježíšem – 

skutečnou živou osobou, a ne jen nějakou ideou. Jak bychom mohli strávit jediný den, 

aniž bychom naslouchali Ježíšovu „Miluji tě“ – to je nemožné. Naše duše to potřebuje 

stejně, jako tělo potřebuje dýchat vzduch. V opačném případě je naše modlitba mrtvá – 

rozjímání je jen přemýšlením. Ježíš chce, abyste mu každý naslouchal, když mluví 

v tichu tvého srdce. Dávejte si pozor na to, co může tomuto osobnímu styku s živým 

Ježíšem bránit. Ďábel se může snažit zneužívat životních zranění a někdy našich omylů, 

                                                 

171
 MATKA TEREZA, Dopis z Varanasi, Varanasi, Indie, 25. 3. 1993. Dopis přeložil Jaroslav 

Brož, Th.D. S. S. L. Jedná se o neoficiální překlad, dosud nepublikovaný.  
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aby ti vnutil pocit, že není možné, aby tě Ježíš skutečně miloval, aby se s tebou skutečně 

spojil. Toto nebezpečí ohrožuje nás všechny. Je to tak smutné, vždyť Ježíš touží a čeká, 

aby ti mohl říci právě opak. Nejen že tě miluje, ale mnohem víc – on po tobě touží. 

Chybíš mu, když k němu nepřijdeš blíž. Žízní po tobě. Miluje tě stále, i když se toho 

necítíš hoden. Když tě nepřijímají druzí, dokonce když někdy nepřijímáš sebe sama – 

on tě přijímá vždycky. Moje děti, aby vás Ježíš miloval, nemusíte být jiní. Jen věřte – 

máte pro něj cenu. Všechno, čím trpíte, mu přineste k nohám – a jen otevřete své srdce, 

aby vás miloval tak, jak jste. O ostatní se postará on. Ve své mysli všichni víte, že vás 

Ježíš miluje – ale v tomto dopise se Matka spíš chce dotknout vašeho srdce. Ježíš chce 

probudit naše srdce, abychom nepřišli o svoji první lásku, zvlášť v budoucnosti, až vás 

Matka opustí. Proto vás prosím, čtěte si tento dopis před Nejsvětější Svátostí – tam jsem 

ho také psala –, aby sám Ježíš mohl mluvit ke každému z vás osobně. 

Proč Matka tyto věci říká? Když jsem si přečetla list Svatého Otce o „Žízním,“ 

byla jsem tak pohnutá – nedokážu vypovědět, co jsem cítila. Díky jeho listu jsem si jako 

nikdy předtím uvědomila, jak nádherné máme povolání. Jak obrovskou má k nám Bůh 

lásku, když si vyvolil naši Kongregaci, abychom tišili Ježíšovu žízeň po lásce, po 

duších – a tak nám daroval v církvi zvláštní místo. Zároveň připomínáme Jeho žízeň 

světu; zapomínalo se totiž na ni. Napsala jsem Svatému Otci, abych mu poděkovala. 

List Svatého Otce je znamením pro celou naši Kongregaci, abychom do této Ježíšovy 

žízně po každém z nás víc pronikali. Pro Matku je to také znamení, že nastala chvíle, 

kdy mám o daru, který mi Bůh dal 10. září, mluvit veřejně, abych nejlépe, jak umím, 

vysvětlila, co pro mě znamená Ježíšova žízeň. 

Ježíšova žízeň je pro mě něco důvěrného – proto jsem až dosud pociťovala 

ostych hovořit vám o 10. září – chtěla jsem to udělat jako Panna Maria, která „všechny 

ty věci uchovávala ve svém srdci“. Proto Matka tolik nemluvila o „Žízním,“ především 

na veřejnosti. Přesto ale Matčiny dopisy a instrukce tam vždy směřují – ukazují, jakým 

způsobem tišit jeho žízeň modlitbou, důvěrným vztahem k Ježíši, žitím našich slibů – 

zejména našeho čtvrtého slibu. Mně je to tak jasné – všechno u MC existuje jen za tím 

účelem, abychom tišili Ježíšovu žízeň. Jeho slova na zdi každé MC kaple nepatří jen 

minulosti, ale ožívají zde a dnes, jsou řečena tobě. Věříš tomu? Jestliže ano, pak uslyšíš, 

budeš cítit jeho přítomnost. Ať se stanou tak důvěrnými každému z vás jako Matce – to 
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bude největší radost, jakou mi můžete dát. Matka se bude snažit vám pomoci pochopit – 

ale musí to být sám Ježíš, kdo vám řekne „Žízním.“ Poslouchejte své vlastní jméno. Ne 

jednou. Každý den. Když budete naslouchat ve svém srdci, uslyšíte, budete rozumět. 

Proč říká Ježíš „Žízním?“ Co to znamená? Je velmi těžké to vyjádřit slovy. 

Zapamatujete-li si něco z Matčina dopisu, zapamatujte si toto: „Žízním“ je něco 

mnohem hlubšího, než Ježíšovo „Miluji tě.“ Dokud nebudeš vědět hluboko v nitru, že 

Ježíš po tobě žízní – nemůžeš začít poznávat, kým chce pro tebe být. Nebo kým chce, 

abys byl ty pro něho. 

 A srdcem a duší MC je jenom toto: žízeň Ježíšova Srdce skrytá v chudých. To 

je pramen každé složky života MC. Tím je dán náš cíl, náš čtvrtý slib, duch naší 

Kongregace. Jediný účel, proč Kongregace existuje, je tišit žízeň živého Ježíše 

uprostřed nás. Může každý z nás říci o sobě, že je to jediným důvodem našeho života? 

Ptej se sebe sama: změnilo by se nějak mé povolání, můj vztah k Ježíši, má práce, 

kdyby Ježíšova žízeň už dál nebyla naším cílem, kdyby už nebyla na stěně v kapli? 

Změnilo by se něco v mém životě? Pociťoval bych ztrátu? Zkoumejte se poctivě a ať je 

to pro každého testem, aby viděl, zda Ježíšova žízeň je skutečností, něčím živým – a ne 

jen nějakou ideou.  

 „Žízním“ a „Pro mě jste to učinili“ – stále mějte na paměti, že je vždycky třeba 

spojovat toto dvojí, prostředky s cílem. Co Bůh spojil, ať nikdo nerozděluje. 

Nepodceňujte naše praktické prostředky – práci pro chudé, ať je jakkoli malá nebo 

nízká – ty činí z našeho života něco krásného pro Boha. To jsou ty nejvzácnější Boží 

dary naší Kongregaci – Ježíšova skrytá přítomnost v takové blízkosti, že jsme schopni 

se ho dotýkat. Bez práce pro chudé cíl umírá – Ježíšova žízeň jsou pouhá slova beze 

smyslu, bez odpovědi. Když se obojí spojí, pak naše MC povolání zůstane živé a 

skutečné, jak to žádala Panna Maria. Pečlivě si vybírejte kazatele pro duchovní obnovy. 

Ne všichni chápou našeho ducha správně. Mohou být svatí a vzdělaní, ale to 

neznamená, že mají stavovskou milost našeho povolání. Když vám budou říkat něco 

jiného, než co Matka píše v tomto dopise, prosím vás, neposlouchejte to anebo se 

nenechte zmást. Ježíšova žízeň je ohniskem všeho, co je MC. Církev to potvrzuje znovu 

a znovu. – „Naše charisma je tišit Ježíšovu žízeň po lásce a duších – prací pro spásu a 
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posvěcování nejchudších z chudých.“ Nic jiného. Nic dalšího. Dělejme všechno pro to, 

abychom tento Boží dar pro naši Kongregaci uchránili. 

Věřte mi, moje drahé děti – věnujte hodně pozornosti tomu, co vám teď Matka 

říká – jenom Ježíšova žízeň, když jí budete naslouchat, pociťovat ji, odpovídat jí celým 

svým srdcem, uchová Kongregaci při životě, až vás Matka opustí. Když toto bude 

vaším životem, všechno bude v pořádku. A i když vás Matka opustí, Ježíšova žízeň vás 

nikdy neopustí. Ježíše žíznícího v chudých budete mít vždycky s sebou.  

Proto chci, aby Aktivní sestry a bratři, Kontemplativní sestry a bratři a Otcové 

jste si v tišení Ježíšovy žízně pomáhali navzájem svými zvláštními dary – podporujte se, 

doplňujte jeden druhého a společně naplňujte tuto vzácnou milost jako jedna rodina 

s jedním cílem a účelem. Nevylučujte z toho Spolupracovníky a Laické misionářky a 

misionáře – je to i jejich povolání, pomozte jim ho poznávat. Protože první povinností 

kněží je kazatelská služba, prosila jsem před několika lety naše Otce, aby začali mluvit 

o „Žízním,“ aby pronikli hlouběji do toho, co Bůh daroval Kongregaci 10. září. Cítím, 

že Ježíš to po nich chce, i do budoucna – modleme se tedy, aby Panna Maria je 

uchovávala v této zvláštní součásti jejich čtvrtého slibu. Panna Maria v tom pomůže 

nám všem, protože ona byla první osoba, která slyšela Ježíšovo zvolání „Žízním,“ spolu 

se sv. Janem a jsem si jistá, že i s Marií Magdalénou. Protože ona byla tam na Kalvárii, 

ví, jak skutečná, jak hluboká je jeho touha po vás a po chudých. Víme to? Cítíme to 

jako ona? Proste ji, aby vás učila – vy i celá Kongregace jste její. Jejím úkolem je uvést 

vás, jako Jana a Magdalénu, tváří v tvář s láskou do Srdce ukřižovaného Ježíše. Panna 

Maria kdysi naléhavě žádala Matku, nyní Matka jejím jménem naléhavě žádá vás – 

„naslouchejte Ježíšově žízni.“ Ať je pro každého tím, co Svatý Otec řekl ve svém listě – 

slovem života.  

Jak se přiblížíte k Ježíšově žízni? Je jen jedno tajemství – čím blíž přijdeš 

k Ježíši, tím lépe poznáš jeho žízeň. „Čiňte pokání a věřte,“ říká nám Ježíš. Proč máme 

činit pokání? Litovat svého nezájmu, tvrdosti svého srdce. V co máme věřit? Ježíš žízní 

i dnes, v tvém srdci a v chudých – On zná tvoji slabost, chce jen tvou lásku, chce jen 

příležitost, aby tě mohl milovat. On není svázán časem. Kdykoli se k němu přiblížíme, 

stáváme se společníky Panny Marie, sv. Jana, Magdalény. Naslouchejte mu. Slyšte 

svoje vlastní jméno. Učiňte moji i vaši radost úplnou.  
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Modleme se 

Ať vám Bůh žehná 

M. Teresa M. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


