
      III. neděle postní 

Ex 17,3-7 
Řím 5,1-2.5-8 
Jan 4,5-42 

Kdybys znala Boží dar…  

Jan 4,10 

Ježíš prochází samařským územím, cizinec mezi lidmi s jinou tradicí, s odlišným náboženstvím. A jeho konání se už samo o sobě  stává 
poselstvím: navozuje setkání, mluví, naslouchá, žádá a nabízí… Ježíš - Bůh je učitelem lidskosti! Učí, jak se boří zdi: zdi mezi mužem a 
ženou, zdi mezi cizinci a domácími, zdi mezi různými náboženstvími. Probouzí setkání a zahajuje rozhovor tam, kde by se to jinak zdálo 
být nemožné… příliš zdí, příliš přehrad… A vychází přitom ze své bídy: „Mám žízeň.“ Nejedná s povýšeností toho, kdo má všechno, kdo 
může všechno, protože nejlépe ví…, naopak sklání se s pokorou toho, kdo ví, že od každého člověka může hodně získat: „Mám žízeň.“ 
 

Má žízeň Bůh. Je unavený, sedá si u studny. Má žízeň po vodě, ale mnohem víc žízní po naší žízni. Je unavený. Je unavený hledáním člo-
věka, který před ním pořád utíká, je unavený hledáním člověka, který se snaží hasit žízeň u různých jiných pramenů stojatých vod, člo-
věka, který si myslí, že ví, a přitom se jen potuluje a hledá odpovědi na otázky tam, kde je najít ani nemůže. Je unavený hledáním člo-
věka, který umírá žízní jen pár metrů od pramene životodárné vody… Je unavený, ale to nevadí. Hledá a čeká. Na ženu, na nevěstu.  

 

A setkání začíná. Muž a ještě k tomu žid se obrací slovem na ženu, která na veřejnosti nesmí promluvit, a ještě k tomu samaritánku… Na-
víc pozornost od dalšího muže už asi opravdu nevyhledává. Pět už jich měla… A do toho ta voda, tedy vlastně dvě vody: voda stojatá, 
která uhasí žízeň jen na chvíli, a voda z pramene, která zbaví žízně navždy. A nejen to: ty sama se můžeš stát tím pramenem! Dobře, 
podařilo se to: žena prosí o vodu, která může zbavit žízně. Ale Ježíš nečekaně mění téma: vrať se s manželem. Jenže ona manže la ne-
má, měla jich pět. Ježíš není moralista, chce jen ženu přivést k tomu, že se už dlouho snaží uhasit žízeň u vody, která páchne, u lásky, 
která ale chce jen vlastnit, je jen láskou iluzorní, láskou, která se i dnes stává obchodním artiklem, zkratkou ke štěstí. Pokud láska není 
z Boha a nevede k němu, lehce se stane modlou. Žena zase utíká, stočí hovor na náboženství. Jako my, je snazší mluvit o náboženství 
než o víře: Kde tedy sídlí Bůh? U nás na Garizimu nebo u vás v Jeruzalémě? Vždyť je to jedno. Ona, veřejná hříšnice, by tam stejně ne-
mohla vstrčit ani nohu. Ale Ježíš ji ujišťuje, že Bůh ji hledá všude, i když jí říkají, že teď nesmí k přijímání… Žena tam nechává svůj 
džbán. Prázdný, ale srdce má teď plné! A běží k těm, kterým se předtím vyhýbala. Její slabost hříšnice se pro Boha stala příležitostí! 
Teď už ví, že žízeň uhasí, jen když bude dávat vodu druhým, že radost dostane, jen když ji dá. Stát se pramenem života, naděje a lásky. 

 

„Doufám a vím, že v šedi a zatuchlé přízemnosti mého dne se vztyčí nebe Ježíšovy lásky.“  

o. Mario Borzaga, omi 


