ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ:
TOUHA
"Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).
Ani nevěděla, že touží. Její život byl možná už tak zbabraný, byla tak ubitá, že už jen živořila. Ne navenek, ale
ve svém nitru. Proto tak dychtivě zareagovala, když dostala nabídku živé vody od Ježíše: "Pane, dej mi takové
vody, abych už nežíznila a nemusela sem chodit čerpat!" Zdánlivě chtěla vyřešit vnější problém - tělesnou žízeň
a vyhýbání se lidem. Ale slovy prozradila vnitřní touhu po uhašení mnohem větší žízně, touhu po záchraně,
vyřešení zbabraného života…
Myslím, že i mnozí křesťané dnes jsou jako Fotinai (takové jméno dává této ženě tradice). Ubití, bez radosti.
Jejich život je po mnoha stránkách zbabraný. A navíc se zjistí, že ani Bůh se o ně moc nestará. Vždyť mnozí se
léta modlí - za muže alkoholika či násilníka; za děti, které žijí bez svátostí a daleko od Boha; za tchyni, která
roky ztrpčuje nevěstě život… - a Bůh mlčí. Nač je dobrý takový život? Ale žijí ho, protože nemají východisko,
vzbouřit se bojí, přestat se modlit se bojí, vykřičet svou bolest Bohu se bojí…
Ježíš však vidí do jejich bolesti. Sedí dnes u studny jejich života a chce slyšet, co prožívají. Ví o tom, ale chce
to slyšet z jejich úst. Chce, aby vyšla najevo touha jejich srdce i bolest z jejího potlačení.
Čti si dnešní evangelium. Jsi zřejmě bez mše svaté, tak ji alespoň trochu nahraď. Čti si rozhovor Ježíše s Fotinai
deset, dvacetkrát a představuj si na jejím místě sebe. Co by Ježíš odhalil z tvých tajemství? Co by ti nabídl? K
jakému vedlejšímu problému by ses snažil uniknout ("Naši předkové uctívali Boha na této hoře, a vy říkáte, že
v Jeruzalémě je místo, kde se třeba klanět")? Víš, že přijde Mesiáš? Věříš, že může přijít k tobě, do toho, co
prožíváš?
Všimni si, že Ježíš ženu poslouchá a reaguje na to, co říká. Zároveň ji však vede tak, aby jí mohl odhalit, kdo je.
Nemodlí se s ní, necituje jí Písmo, nenapomíná za zbabraný život… Říká jí však, kým je. "To jsem já, co se
mluvím s tebou." A to úplně stačí na změnu jejího života. Láska se dotkla ženina srdce.
Ať tě dnešní evangelium ze čtvrté kapitoly Janova evangelia, rozhovor Ježíše se Samaritánkou u studny u
Sycharu, doprovází celý týden. Navenek jsme omezení epidemiologickou situací. Využij tento čas na to, abys
vyšel ke studni a potkal Ježíše. Čeká tě! A chce se s tebou mluvit o tvém zbabraném životě. O tvém ubitém
životě. O tvém novém životě. "Žena nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem…" Nechala svůj
zbabraný život a začala žít nový - šla k lidem a už se jich nebála. Neboť zažila, že je milována.
Co čekáš od Ježíše ty? Prosím tě, vyjdi k němu i v tom případě, že od něj už nečekáš nic…

