
Neuhasitelná žízeň

Ježíš a Samařanka
Když  se Pán (Ježíš)  dověděl,  že  farizeové  uslyšeli,   jak on získává

a křtí více učedníků než Jan  ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci 
opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem.
Na té cestě přišel  k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole,
jež   dal   Jákob   svému synu  Josefovi;   tam byla  Jákobova   studna.  Ježíš,
unaven   cestou,   usedl   u   té   studny.   Bylo   kolem   poledne.   Tu   přichází
samařská  žena, aby načerpala vody. Ježíš  jí  řekne: "Dej mi pít!"  Jeho
učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu.  Samařská 

žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych
ti  dala napít?"  Židé  se totiž  se Samařany nestýkají.  Ježíš   jí  odpověděl:
"Kdybys  znala,   co  dává  Bůh,  a  věděla,  kdo   ti   říká,   abys  mu dala  pít,
požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." Žena mu řekla: "Pane, ani
vědro nemáš  a studna je hluboká,  kde tedy vezmeš  tu živou vodu? Jsi
snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní
pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda." Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo
pije tuto vodu, bude mít opět žízeň Kdo by se však napil vody, kterou mu
dám já,  nebude žíznit  navěky.  Voda,  kterou  mu dám, stane se  v  něm
pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."
(Bible, Janovo evangelium, kapitola 4, verše 1 – 14)
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Kdo byli Samařané
Ježíš procházel územím, které se nazývalo Samaří. Samařané byli směsicí

obyvatel různých národů,  které na toto místo sestěhoval Syrský král po pádu
Izraele  v  roce  722  př.  Kr.  Původní  obyvatele,  Izraelce  naopak  vystěhoval
a rozptýlil po celé syrské říši. Nějaká část židovského obyvatelstva však zůstala.
Původní  obyvatelé  a  přistěhovalí  cizinci  se  smísili  a  vznikl  národ,  který  na
území Samaří zdomácněl. Samařané se v době Ježíšově považovali za potomky
slavného židovského předka Abrahama.  To Židy dráždilo,  protože Samařské
náboženství bylo směsicí židovských zvyků a pohanského náboženství. Něco
takového  bylo  pro  Židy  nepřijatelné.  Kdo  se  chtěl  stát  součástí  židovského
národa musel přijmout židovské náboženství tak, jak jej židé přijali od svých
předků.  To zahrnovalo i  vyspělé  etické normy.  Mezi  Samařany a Židy tedy
nebyl soulad, ale nejednalo se o vyslovené nepřátelství. Dalo by se říci, že Židé
Samamařany neuznávali. 

Ježíš  dával  Židům Samařany  často  jako  kladný  příklad.  Na  rozdíl  od
svých krajanů se s nimi stýkal a narážel u nich na vlastnosti, jako byla vděčnost,
milosrdenství  a  pohostinství.  Zdá  se,  že  Samařané  byli  lidé,  kteří  upřímně
hledali Boha. Ale věděli o tom, že je židé nepovažují za sobě rovné. Proto se ta
Samařská žena podivila nad tím, že jí Ježíš žádá o vodu a že se s ní, ženou
a  Samařanku  vůbec  dává  do  řeči.  Něco  takového  dnes  těžko  chápeme,  ale
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musíme si uvědomit, že to byla kultura v mnoha ohledech odlišná od té naší. 

Žízeň
Ježíš bořil hradby mezi lidmi a ukazoval cesty k pokojnému soužití. Na

jeho  konání  poznáváme,  že  Bohu jsou  milí  lidé  ze  všech  národů,  kteří  žijí
spravedlivě. V příběhu se skrývá však ještě hlubší poselství. Ježíš v něm hovoří
o  tom,  že  člověk  ve  svém nitru  prožívá  něco,  co  by  se  dalo  nazvat  žízní.
Nejedná se o žízeň po nápoji, ale po hlubším naplnění srdce. Ježíš hovoří o tom,
že my lidé stále hledáme nějaké naplnění života, kterým bychom uhasili tuto
žízeň. Nakonec se ale žízeň stále vrací. Nic z tohoto světa, i když je zde mnoho
krásy a radosti, nedokáže vyplnit to prázdné místo v srdci. Jediný, kdo dokáže
toto místo zaplnit a žízeň uhasit je Ježíš. Svatý Augustin napsal: „Nepokojné je
srdce  naše,  dokud  nespočine  v  Tobě,  Bože.“  Jestliže  pociťuješ  v  sobě
neuhasitelnou žízeň, jdi rovnou k Pánu Ježíši. Ježíš té Samařance odpověděl:
"Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody,
kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm
pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." 
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