
Zamyslenia po nedeli 21. januára 2018 – 3. nedeli po Zjavení 

 

Nedeľa 21. januára 2018 – 3. nedeľa po Zjavení 

Piesne: ES č. 195, 236 

Text: J 4, 5 – 14 

„5Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi 

Jozefovi. 6Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi 

poludnie. 7Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 

8Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. 9Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš 

Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. 

10Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho 

prosila, a On by ti dal živú vodu. 11Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je 

hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto 

studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? 13Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto 

vody, bude zase žízniť. 14Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale 

voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Vždy nám je dobre pri našich rodičoch. Teraz, keď ich máme, tak radi za nimi ideme. Ale aj 

keď tu nebudú, radi si na nich spomenieme. Na všetko pekné, čo sme spolu prežili. Čo nám 

dali, zanechali, odovzdali. Na chvíle, keď nám s nimi je, či keď nám s nimi bolo dobre. A to 

zrejme preto, lebo nám dali veľa cenného. Cez život, lásku, starostlivosť až po vieru v Pána 

Boha. Dali nám dobrý základ, dobrý koreň zapustili v našom živote. Na Hore premenenia je 

aj Ježišovým učeníkom veľmi dobre. Veď sú v najlepšej spoločnosti. Sú s Ježišom, Mojžišom 

a Eliášom. Sú v spomienkach v začiatkoch, koreňoch svojej viery. Vidia svojich praotcov, 

predchodcov a poznávajú, že sú na dobrom mieste. Rovnako aj žena Samaritánka je s Ježišom 

pri Jákobovej studni. I tu je ten základ dobrý. Jákobova studňa, ktorá jej dáva život skrze 

vodu. Tak ako mnohým pred ňou ale i teraz. Aj tu je dobre. A Ježiš Kristus tejto žene ponúka 

ešte viac. Na dobrý základ kladie Ježiš ďalší výhodný benefit. Hovorí jej: „Kto by však pil z 

vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom 

prameňom vody, prúdiacej k večnému životu.“ Ježiš Kristus svojou prítomnosťou túži 

premeniť náš každodenný život. Do bežných vecí života túži vniesť večnosť. Prameň, 

začiatok, počiatok myšlienky ale aj bytia Božieho kráľovstva. Len skrze Neho. Len cez vieru 

v Ježiša Krista, ktorý dáva živú vodu k novému životu. Ježiš chce dať životu Samaritánky 



nové smerovanie. Chce zmeniť, premeniť jej život. A Ježiš Kristus túži aj po premene nášho 

života. Načieradlom svojej lásky chce osviežiť náš život. Aby sme mohli pri každodennom 

stretnutí s Ním, v Jeho slove povedať aj my – dobre nám je tu. Pri Ježišovi. Pri živej vode, 

ktorá nás premieňa. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, dobré nám je pri Tebe. Dávaš nám na každý deň, čo potrebujeme. Popri 

daroch telesných nám dávaš aj dary duchovné. Svojou láskou, starostlivosťou o nás 

dokazuješ, ako veľmi nás miluješ. Nekonečne, bezhranične, zdarma. Sme vďační za Tvoju 

lásku. Za Tvoj záujem o nás, že túžiš po premene nášho života a ponúkaš nám nový život v 

svojej moci. Prosíme, veď nás tak v moci svojho Ducha Svätého, aby sme nikdy nežíznili po 

Tebe, ale mali stále dostatok Teba na každý deň. Amen. 
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