
3. neděle postní 

Evangelium – Jan 4,5-42 

Pramen vody tryskající do života věčného. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu 

Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem 

poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ - Jeho učedníci totiž 

odešli do města, aby koupili něco k jídlu. - Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití 

mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a 

(věděla), kdo ti říká: `Dej mi napít', spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: 

„Pane, vždyť ani nemáš (vědro), a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než 

náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: 

„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit 

navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ Žena mu 

řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: 

„Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to řekl: 

„Správně jsi odpověděla: `Nemám muže'; pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi 

mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a 

vy říkáte: `(Jen) v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.'„ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, 

nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my 

uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina - ano, už je tady - kdy opravdoví (Boží) 

ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo 

ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. 

Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Právě tehdy se 

vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč 

s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, 

který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho 

učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci 

se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který 

mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: `Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.' Hle, říkám vám: Zvedněte 

oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu 

pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž pravdivé přísloví: `Jiný rozsévá a jiný 

sklízí.' Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte (plody) jejich práce.“ 

Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem 

udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě 

mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to 

pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“ 

 

 

 



Milovaní, dnes nám zaznělo v uších podivuhodné spojení dvou slov: živá voda. Kdybychom nevěděli, že nasloucháme evangeliu, pak bychom asi řekli, 

že je to nějaká pohádka. Naše pohádky totiž znají zázračnou vodu, která oživuje, křísí mrtvé, vrací jim život. Nazývají ji skutečně „živou vodou.“ Tak 

jako pohádky nám ukazují boj mezi dobrem a zlem, kdy vždy zvítězí dobro, tak naznačuje pojem živá voda vrozenou touhu člověka po nesmrtelnosti. 

To, co jsme ovšem slyšeli v dnešním evangeliu, rozhovor Ježíše se Samaritánkou o živé vodě, to je živoucí skutečnost. Veliký dar Boha nám lidem 

propadlým smrti. DAR věčného života, PRAMEN živé vody, která v nás bude věčně tryskat.  

Rozhovor, který jsme slyšeli - Ježíš, Samaritánka, studna, živá voda – přichází mi na mysl poušť a kniha A. de S. Exupéryho „Malý princ“. Malý princ, 

kouzelná pohádková bytost, přichází na Zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti setkal s pilotem, kterým je sám autor 

příběhu, a zjevuje mu svá tajemství podivuhodné životní pouti. A zjeví mu daleko víc než jen obyčejnou moudrost. Tajemství čistého srdce, dobra a 

krásy. Ukáže mu, že správně vidí člověk jen srdcem, když vidí až za věci, do tajemství jejich smyslu. V jednom místě nacházíme velikou moudrost, 

kterou říká Malý princ svému příteli: “Poušť je krásná tím, že někde skrývá studnu.“  

Cesta pouští, takový je v určitých obdobích i náš lidský život. Člověk jde životem a po cestě na sebe nabaluje dobro i zlo. Po letech zjistí, že břemeno 

jeho hříchů je veliké, že je to velmi těžký batoh. Člověk je z něho unavený, vysílený, žíznivý. Najednou se mu začne zdát, že to, co v minulosti vypadalo 

jako malé, je teď příliš veliké. Člověk se najednou potřebuje osvěžit, zbavit břemene, potřebuje vyléčit duši. Ale jak a kde? 

Právě teď, v čase milosti, v postní době se každý z nás má a může setkat s Ježíšem o samotě, mezi čtyřma očima. Tak jako Samaritánka. O samotě, beze 

svědků, u pramene „živé vody“ - tam tehdy fantastickým způsobem Ježíš otevírá hříšné ženě cestu k věčnému životu. Zbavuje ji břemene vin. Všimněme 

si jak úžasným způsobem. Ježíš nepronáší ostrá slova silným hlasem proroka jako Jonáš v Ninive. Neodsuzuje mravní nepravosti Samaritánky, když už 

měla tolik mužů. Ani jí nepodsouvá chtivost smilstva a nemoralizuje. Říká jí něco docela jiného: „Jsi nešťastná, hledáš a nenalézáš, už máš pátého a 

pořád ti to nestačí. Ani ten pátý není tvůj muž, není to někdo, o koho by ses mohla opřít. Hledáš a nenalézáš.“ 

Ježíš netaktizuje, ale poskytuje hojící pravdu. Člověku, který je prázdný a neuspokojený, nabízí Ježíš živou vodu. Dokonalé naplnění života štěstím a 

blahem. Nabízí jí nesmrtelnost. A ona o tom nemá ani tušení, jak fantastický dar se v tom skrývá. Takový je náš Bůh. Veliký, milosrdný, dobrý a štědrý. 

Smysl našeho života, největší radost našeho života spočívá právě v tomto vědění. „Poušť je krásná tím, že někde skrývá studnu.“ Život, když začne být 

nesnesitelný, tvrdý, plný problémů a nakonec se těžkou nemocí chýlí ke konci, v sobě skrývá „studnu s živou vodou“. Tou je Kristus, naše spása, náš 

život a naše světlo.  

Ježíši, jedné ženě ze Samařska jsi zaslibil, že jí dáš vodu, která se v ní stane tryskajícím pramenem. Pak už nebude muset čerpat vodu. Už nebude mít 

žízeň. Ježíši, někdy se cítím vyprahlý. Nemám představu, jak uspořádat svůj život.  Tehdy toužím po tom, abys mě znovu oživil jako čistý pramen. Abys 

odstranit malátnost a daroval mi novou svěžest.  Buď mi vodou, která utiší žízeň po lásce a osvěží mě, aby ve mně znovu proudil život a stal se také pro 

druhé pramenem požehnání. Amen.  


