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     Skôr, než sa budem venovať dnešnej hlavnej myšlienke, chcel by som vysvetliť 

problém, ktorý bol v časoch Pána Ježiša, a to vzťah medzi Židmi a Samaritánmi. 

Samaritáni neboli pôvodne Židia, ale prijali obriezku a Zákon, čím ich Židia prijali a dali 

im účasť na bohoslužbách v jeruzalemskom chráme. Lenže v deviatom storočí pred Kr. 

Galileu a Samáriu napadol asýrsky kráľ Senacherib, ktorý všetko spustošil a keď sa 

vrátil do vlasti, tak poslal mnohé asýrske – pohanské rodiny, aby zaujali úrodnú zem 

najmä v Galilei. Takto sa najmä Samaritáni, ktorí sa zachránili, zmiešali s pohanmi tak 

telesne ako aj duchovne. Do Zákona primiešali mnohé pohanské prvky, čo im rabíni 

v Jeruzaleme nevedeli odpustiť a zároveň ich vylúčili z účasti na chráme. Potom 

Samaritáni odvrhli zo Zákona všetky knihy a ponechali si iba päť kníh Mojžišových 

a nad ich mestom Sychemom si vybudovali svoj chrám. Odvtedy sa Židia a Samaritáni 

nenávideli až natoľko, že keď sa stretli, tak sa nielen pobili, ale aj pozabíjali. V Sicheme 

už dávno predtým si dal patriarcha Jakub vykopať 50 metrov hlbokú studňu, ktorú 

tamojší miestni obyvatelia používajú dodnes. Nie raz som bol aj ja pri tejto studni a verte 

mi, voda z nej je vynikajúca. Ako vieme, že voda je vo Svätej zemi veľmi cenná, lebo 

územie Svätej zeme až z dvohc tretín pokrýva púšť. Teda tam, kde je voda, tak tam je 

aj život. 

     Ústrednou myšlienkou dnešnej nedele je voda. Už v dnešnom prvom čítaní 

počúvame alebo čítame o tom, ako izraeliti reptali proti Mojžišovi, lebo nemali na púšti 

vodu. Mojžiš na Boží príkaz na vrchu Horeb udrel palicou skalu, z ktorej vytryskla voda, 

aby sa napili ľudia ako aj zvieratá. Aj Pán Ježiš z dnešného evanjelia prišiel do Sichemu 

a horúčavou unavený a smädný si sadol pri studni. Obdivujem Pána Ježiša, že sa 

opovážil vstúpiť na územie Samaritánov, čo bolo v tom čase nebezpečné. Lenže on 

vedel prečo. Keď učeníci odišli nakúpiť potraviny, tak vtedy prichádza po vodu k studni 

Samaritánka, ktorú Pán Ježiš oslovil a pýtal si od nej vodu, lebo nemal nádobu. Ona sa 

prekvapila, že si Žid od nej pýta vodu, ale on chcel s ňou nadviazať kontakt, aby jej 

vysvetlil, že sa mu nejedná len o vodu z prameňa, ale jej ponúkol vodu, z ktorej viac 

nebude smädná. 

     Poučenie pre nás je, že každý, kto pije vodu pozemských slastí, bude znova smädný, 

ale kto sa však napije z vody, ktorú Pán Ježiš dáva, ten nikdy viac nebude smädný. Len 

ten dosiahne opravdivé šťastie, kto získa Božiu lásku. A ešte si všimnime, čo povedal 

Ježiš, že: „Voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do 

večného života.“ Vieme, že tou živou vodou je evanjelium a sviatosti Cirkvi, lebo 

prameňom je živý Pán Ježiš, ktorý nesľubuje večnú blaženosť len po smrti, ale už tu na 

zemi. Preto je naším poslaním nielen z tejto vody žiť, ale ju aj odovzdávať iným, najmä 

svojím príkladným životom kresťana. 

     Pomaly sa blížime k najväčším sviatkom v liturgickom roku, a to k Veľkej noci, kedy 

si na Veľkú sobotu pri svätení vody pripomenieme ten najväčší dar, a to sviatosť krstu. 

Vtedy sme sa stali synmi a dcérami nebeského Otca a, obrazne povedané, aj 

vysvätenými pre ohlasovanie Božieho kráľovstva. 
 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov. 


