Zamyslenia na týždeň po Svätej Trojici
Pondelok 28. mája 2018
Piesne: ES č. 342, 257
Text: J 4, 19 – 26
„19Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. 20Naši otcovia vzývali Boha na tomto
vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. 21Odpovedaj jej
Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete
vzývať Otca. 22Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov.
23Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde;
veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. 24Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v
duchu a v pravde. 25Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus;
keď Ten príde, oznámi nám všetko. 26Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žena, ktorú stretáva Pán Ježiš pri studni, je nespokojnou bytosťou. Má za sebou päť
manželstiev a momentálne žije s ďalším mužom. Jej príbeh bol určite pre mnohých
pohoršením aj preto, že v tej dobe bolo dovolené sobášiť sa nanajvýš trikrát. Ona však zistila,
že sa Ježiš správa úplne inak ako ostatní Izraeliti. Nejde mu o rasu a o národ, ale o každého
človeka jednotlivo, a tak ruší prekážky, ktoré sa neraz podľa nás dajú len ľahko odstrániť.
Samaritánke sa začalo postupne rozjasňovať. Uvedomovala si všednosť a jednotvárnosť
svojho života, ale hneď neporozumela Ježišovým slovám. Pán Ježiš jej rozpráva o živej vode,
a ona Jemu o Jákobovej studni a o dobytku. Napriek tomu však Pán Ježiš o ňu nestráca
záujem. Dotýka sa bolestivej oblasti jej života. Ona chcela ďalej pokračovať v rozhovore, ale
Ježišova požiadavka ju vyviedla z rovnováhy. Lebo práve v tom okamihu sa objavila v plnej
nahote celá skutočnosť jej života. Akoby sa jej Ježiš spýtal: „Čo je zmyslom tvojho života?“
A ona si uvedomila, že tento zvláštny muž jej povedal všetko, čo urobila. Nie je to ľahká
situácia. Čo teraz urobí? Vyzná svoju nezodpovednosť, alebo začne nadávať na mužov, ktorí
sa priplietli do jej života a tiež neboli bez viny? Koľkí z nich ju podviedli a zneužili? Ale žena
nikoho neobviňuje a pokorne uznáva, že má pred sebou Božieho proroka: „Pane, vidím, že si
prorok.“ S takýmto mužom sa ešte nestretla. Asi to bude tak, keď príde na zem prisľúbený
Mesiáš. Preto Ježišovi dôverne vraví: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Keď Ten príde,
oznámi nám všetko.“ Ježiš sa „dotkol“ jej srdca, jej pohnutej minulosti i prítomnosti a ona sa
„dotkla“ Jeho srdca. Pán Boh je nám blízko všade, kde sa na neho obraciame s úprimným

srdcom. Žena Kanaánka vytušila v Ježišovi podobnosť s prisľúbeným a očakávaným
Mesiášom. Tým sa „dotkla“ najväčšieho tajomstva. To, čo Ježiš ukrýval ešte aj pred svojimi
dvanástimi apoštolmi, o čom ešte nikomu nerozprával, prezradil tejto žene. Povedal jej: „To
som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Rozhovor s Ježišom otvoril novú etapu v jej živote.
Zabudla na vodu, ktorú nabrala zo studne preto, že to, čo práve prežívala, prevyšovalo všetko,
čo doteraz zakúsila a teraz zasa ona uteká do mesta a stáva sa tak úspešnou oznamovateľkou
evanjelia. To najväčšie, čo človek môže v živote zakúsiť, je osobné stretnutie so živým
Bohom. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiš, dotkni sa, prosíme, aj nášho boľavého a hriešneho srdca. Vlej nám do neho živú
vodu, ktorú môžeš dať jedine Ty, aby sme aj my zmenili, aby sme svoj život sústredili
v každej chvíli na Teba. Daj nám Ducha Svätého, aby sme sa tak aj my stali úspešnými
šíriteľmi evanjelia. Amen.
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