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2. postna nedelja

oznanilo
Ena najtesnejših vezi 

med pripadniki
vseh narodov, 

slojev in nazorov
v vseh časih 

je spoštovanje 
in ljubezen do matere. 

Stanko Janežič

»DAJ MI PITI«            Jn 4,5–42
Evangelij 3. postne nedelje nam pokaže 
Jezusa, ki je utrujen od poti. Opoldne, ko 
je sonce najmočnejše, je ob vodnjaku, da 
bi se odžejal, si opomogel, obnovil moči 
za nadaljevanje svojega poslanstva. 
Vel ikokrat 
se zdi, da 
se je v naše 
s k u p n o s t i 
naselila ut-
rujenost, ki  
nima niče-
sar opraviti 
z Gospodo-
vo. Gre za skušnjavo, ki bi jo lahko 
imenovali utrujenost upanja. Kakor 
da bi vse postalo zmedeno. Pri tem ne 
mislim na ‘poseben napor srca’ nekoga, 
ki izmučen zaradi dela na koncu dneva 
premore vesel in hvaležen nasmeh; am-
pak na utrujenost  pred prihodnostjo.
Gre za utrujenost, ki vse omrtviči. 
Nastane, ko gledamo naprej in ne 



vemo, kako se odzvati na in-
tenzivnost in negotovost spre-
memb, ki jih doživljamo.
Na videz se zdi, da se vse nor-
malno odvija, a v resnici se vera 
izrablja in uničuje. Brez upa-
nja pred stvarnostjo, ki je ne 
razumemo, ali pa mislimo, 
da Gospod in naše skupno-
sti nimajo ničesar več pove-
dati in ne dati temu svetu. 
Dobro je imeti isto drznost, kot 
jo je imel Učitelj, in reči: ‘Daj mi 
piti.’ Kot se je zgodilo Samari-
janki in se lahko zgodi vsakemu 
med nami, ne želimo potešiti 
žeje s kakršno koli vodo, ampak 
s tistim ‘izvirom vode, ki teče v 
večno življenje’ (Jn 4,14). Kakor 
Samarijanka, ki je več let nosila 
prazne vrče neuspelih ljubezni, 
tudi mi dobro vemo, da nam ne 
more pomagati katera koli bese-
da, da bi obnovili moči in pre-
roštvo poslanstva. Ne kakršna-
koli novost, pa naj se zdi še tako 
zapeljiva, ne more ublažiti žeje.
‘Daj mi piti’ je tisto, kar prosi 
Gospod, in kar prosi, da reče-
mo tudi mi. Ko to povemo, 
odpremo vrata našega utrujen-
ega upanja, da bi se brez stra-
hu vrnili k temeljnemu vod-

njaku prve ljubezni. ‘Daj mi 
piti’ pomeni tudi priznati po-
trebo, da nas Duh preoblikuje 
v ljudi spomina na srečanje, 
na zveličaven mimohod Boga. 
In zaupanje, da kakor je storil 
včeraj, tako bo še naprej delal 
jutri. Podati se h koreninam 
nam nedvomno pomaga ustrez-
no živeti sedanjost, brez strahu.
               Po: E. Mozetič

Jezus je odvrnil in ji rekel: 
»Vsak, kdor pije od te vode, 
bo spet žejen. 
Kdor pa bo pil od vode, 
ki mu jo bom jaz dal, 
ne bo nikoli žejen, 
ampak bo voda, 
ki mu jo bom dal, 
postala v njem izvir vode, 
ki teče v večno življenje.« Žena 
mu je rekla: 
»Gospod, daj mi te vode, 
da ne bom žejna 
in ne bom hodila 
sem zajemat.«     (Jn 4,13–15)



Kot dober in usmiljen oče 
nam Bog želi najvišje dobro in to dobro je on sam. 
Samarijanka predstavlja bivanjsko nepotešenost tistega, 
ki ni našel tega, kar je iskal; 
imela je namreč pet mož in sedaj živi z drugim človekom. 
Njeno odhajanje po vodo in prihajanje od vodnjaka 
izraža ponavljajoče in v usodo vdano življenje. 
Vse pa se je zanjo spremenilo tistega dne 
po pogovoru z Gospodom Jezusom, ki jo je tako pretresel, 
da je celo pustila vrč z vodo pri vodnjaku in stekla v vas, 
da bi ljudem povedala: 
»Pridite in poglejte človeka, 
ki mi je povedal vse, kar sem storila. 
Kaj, če je on Mesija?« (Jn 4, 28–29).
Ttudi mi odprimo svoje srce 
zaupnemu poslušanju Božje besede, 
da bi srečali kot Samarijanka Jezusa, 
ki nam razodeva svojo ljubezen in nam pravi: 
»Mesija, tvoj zveličar ‘sem jaz, ki ti govorim’« (Jn 4,26). 

Obstaja le dve vrsti ljudi, 
za katere lahko rečemo, 

da so pametni:
tisti, ki z vsem srcem 

služijo Bogu, ker ga poznajo, 
in tisti, 

ki ga z vsem srcem iščejo, 
ker ga še ne poznajo. 

(Blaise Pascal)

V raj te bo vzel oni, 
ki ga je odprl hudodelcu. 

Nič ne dvomi, 
ali je to mogoče. 

Tisti, ki je rešil hudodelca
na sveti Golgoti 

po kratkem trenutku vere, 
bo rešil tudi tebe, če boš veroval. 

(sv. Ciril Jeruzalemski)
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Ste se danes 
že nasmejali?

OB VODNJAKU
Brez življenja postane vsaka hiša, 
tudi naš skupni dom, 
le še kup lepo zloženega kamenja.
Zaman so snovali arhitekti, 
se trudili varčevalci in ustvarjalni umetniki, 
če skozi okna ne bodo zrle v svet 
v ljubezni in upanju rojene otroške oči.
  Čez včeraj še trdne stene 
  se bo jutri razrastel tujčev bršljan, 
  iz vlažnih senc bo silil v prazne odprtine, 
  kjer mu bo veter vzdihoval balade 
  o minljivosti človekovih snovanj.
Vsi bomo trpeli žejo ob vodnjaku življenja, 
ki smo ga zastrupili s sebičnostjo in napuhom, 
zavedene s potrošniško plodnostjo.
Še malo, pa bomo do smrti posušeno drevo, 
razjedeno od praznih verovanj.
  Studenec na dnu vodnjaka še ni presahnil, 
  le njegove vode se počasi pretakajo drugam. 
  V pogumnejša srca, ki odpirajo svojo bit Praizviru, 
  ki edini blagoslavlja z življenjem. Po: B. Vrbovšek

Kdor ni svoje dni nesrečen bil, 
pri tem boš malo sočutja dobil.

(slovenski pregovor) »Mami, ne bom več hodil v 
šolo,« pravi Jaka.  »In zakaj ne?« 
– »Imam občutek, da učiteljica  
ne ve, zato sprašuje mene.«

Policaj vpraša kolega: “Koliko je 
ura?” “Deset in deset.” “Kaj me 
hecaš? Reci dvajset!“


