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Milé děti, milí bratři a sestry, 

 

Rozhovor. Dnes jsme četli o rozhovoru Ježíše s ženou 

Samařankou. Ježíš rád mluvil s druhými lidmi. Ptal se na je 

jejich víru, ptal se na jejich trápení. Mluvil s nimi o Bohu a 

o životě. A říkal jim slova povzbuzení a naděje.  

 

Musel projít Samařím. Ježíš se vracel z Judska do Galiee, 

kde byl doma. Šel z jihu na sever a musel projít Samařím. 

Neměli bychom tomu rozumnět tak, že by nemohl jít 

jidudy. Byla tu ještě druhá cesta z Judska do Galilee a ta 

vedla východním směrem pohanskou Dekapolí. A Židé ji 

využívali, aby se nemuseli se Samařany v Samaří potkávat. 

Ježíš šel Samařskem, protože to patřilo k jeho poslání. 

Chtěl dát najevo, že smiřuje staré spory a nenávisti. Chtěl 

dát najevo, že i zde, pro Samařany platí jeho spasení. 

 

Setkání. Ježíš se zastavil u studny. Studna byla místem, 

kam si lidé chodili pro vodu a kde se potkávali. Byla to 

studna Jákobova, která ležela mezi horami Garizím a 

Hébal. Tato krajina měla jméno podle hlavního města - obé 

se jmenovalo Samaří. Toto město založil kdysi král Omrí a 

bylo po staletí hlavním městem severního Izraele. 

 

Jákobova studna. Nacházela se nedaleko starobylého 

města Šekem (Sichem). Tady se zastavil Abram, když 

doputoval do země Kananejské (Gn 12.6n) a postavil zde 

oltář Hospodinu. A podobně  se zde zastavil i Jákob, když 

se vracel od Lábana. I on zde postavil  Hospodinu oltář. A 

studna, která zde byla, nesla až do Ježíšových časů 

Jákobovo jméno - studna Jákobova.  
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Žid a Samařanka. U samařské Jákobovy studny se Ježíš 

setkal se ženou. On Žid a ona Samařanka. Co to znamená, 

když řekneme, že Ježíš byl Žid a žena byla Samařanka? 

Jejich předci za krále Davida patřili společně do Božího 

lidu Izraele. Ale v Ježíšově době bylo mezi Židy a 

Samařany veliké nepřátelství. Židé vnímali jako ti 

pravověrní. A Samaritány považovali za špatně věřící a za 

smíšené s pohany. Mezi Židy a Samařany panovala 

vzájemná nenávist. Nazvat někoho Samařanem bylo 

považováno za nadávku. Když Žid přijal jídlo nebo nápoj 

od Samařana, tak se nábožensky znečistil. A tak se Židé a 

Samařané nestýkali a nemluvili spolu. 

 

Dej mi napít. Ježíš dorazil k Jákobově studni kolem 

poledne. Bylo asi horko, Ježíš byl unaven a měl žízeň. A 

tak se u studny posadil. U studny bývalo hodně lidí, kteří 

přišli pro vodu. Ale v poledne sem kvůli horku téměř nikdo 

nepřišel. Také učedníci šli někam jinam něco nakupovat. 

Jen Ježíš a žena. Žena, která se zde možná s nikým nechtěla 

potkat a proto sem šla v poledne. A Ježíš ženě Samařence 

řekne: „Dej mi napít“. A ženu to velice zaskočilo. Jaktože 

tento Žid ji žádá o vodu? To přece není normální. Vždyť 

Židé přece se Samaritány nemluví ani se s nimi nestýkají. 

 

Živá voda. Ale není to jen tak, že Ježíš požádal ženu o 

vodu. Kdyby totiž věděla, kdo on vlastně je, požádala by ho 

o ten vzácný Boží dar. A on by ji dal živou vodu. O živé 

vodě jste možná někdy četli v nějaké pohádce. Živá voda je 

voda, která dává život. Ježíš ženě říká, že má něco, co dává 

život. A o to přece jde: dostat něco, z čeho budeme moci 

žít.   
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Odkud vezmeš tu živou vodu? Rozhovor o vodě 

pokračuje dál. Žena příliš Ježíšovi nevěří. Vždyť Ježíš 

nemá vědro do kterého by vodu nabral. A studna je 

hluboká. Tak, jak to Ježíš udělá? Je snad větší než praotec 

Jákob, který ze studny pil a který ji Samařanům dal. Žena 

ale poukazuje na samé vnější věci. 

 

Už nebude nikdy žíznit. Ježíš ve své odpovědi klade důraz 

na duchovní, náboženský význam jeho vody. Voda z této 

Jákobovy studny zažene žízeň, ale jen na chvíli. Voda, 

kterou nabízí Ježíš, zažene žízeň na věky. Kdo se této 

Ježíšovy živé vody napije, ten už nikdy nebude mít žizeň. 

Je jasné, že Ježíš mluví o duchovním smyslu toto, co 

přináší. Mluví o tom, že nám lidem přináší záchranu života. 

A to ne jen pro jednu chvíli, ale napořád, na věky. Když se 

člověk přijme od Ježíšě tuto vodu života, stane se mu 

„pramenem vody tryskající k životu věčnému.“ A v této 

chvíli žena po Ježíšově vodě zatouží: Pane, dej mi tu vodu, 

ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.“ 

 

Pane, jsi prorok. Ježíš Samaritánku posílá, aby přivedla 

svého muže. A ona odpovídá, že muže nemá. A Ježíš ji dá 

za pravdu. Vidí do její duše, do jejího života: Nemá v 

pořádku svůj osobní život - měla pět mužů. Žena je tedy 

nejenom Samařanka, ale ještě žena špatné pověsti.  A 

přesto se ji Ježíš nestraní. A tak žena poznává, že Ježíš je 

prorok, vidoucí. Ježíš jako prorok vidí i do našich životů, 

do našich srdcí. Ví i o tom, co skrýváme, ví o našich 

vinách, o našem hříchu. Před Ježíšem nic skrýt však 

nemůžeme. 

 



                                           -4- 

 

Ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Další část rozhovoru 

je vlastně o náboženství. O tom, co je v náboženství 

důležité. Boži lid Izrael byl rozdělen na Židy a Samařany. 

Kde je to správné místo pro uctívání Boha? Je to hora Sión 

v Jeruzalémě nebo hora Garizím v Samařsku? Jako bychom 

se dnes ptali, kde je dnes správné konat bohoslužby Bohu? 

V katolickém či evangelickém kostele? Mají se správné 

bohoslužby konat ve Vatikánu, nebo v Moskvě nebo v 

Ženevě? A nebo snad v muslimské Mecce? O pradávna si 

lidé spojovali Boha s nějakým místem. Ale Ježíš nás učí, 

že nejde o to kde, ale jak. Není až tak důležité, v kterém 

kostele či modlitebně Pána Boha uctíváme, ale jak ho 

uctíváme. 

 

Spasení je ze Židů. A Ježíš tady připomene důležitou 

skutečnost: Spasení je ze Židů. Nejenom, že živoská tradice 

je věrnější než samaritánská. Ale především z Židů bude 

očekávaný Mesiáš, Spasitel. I Samaritánka věděla, že má 

přijít Mesiáš, Kristus. A Ježíš ji dal poznat, že tímto 

Kristem je on. Také my věříme, že Ježíš je Kristus. V 

něm se naplnila všechna Boží zaslíbení o záchraně člověka. 

Ježíš ale není odtržen od židovské tradice, od Starého 

Zákona, naopak z ní vyrůstá a naplňuje ji. Proto také 

křesťané přijímají Starý Zákon jako Bohem inspirovaný 

text. Jakákoliv nenávist k Židům je proti křesťanské víře.  

 

V Duchu a v pravdě. Taková je budoucnost náboženství. 

Nejde o vnější věci (chrám, liturgie atd.) ale jde o duchovní 

pravdivost. Jak taková zbožnost vypadala vidíme nejlépe na 

příkladu Ježíšově. On se modlil v Duchu (pokorně, 

upřímně a vnitřně) a žil v pravdě (nepokrytecky, pravdivě,  
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věrně). Bůh je přece Duch a tak se nedá uzavřít na jednu či 

druhou horu. Nedá se uzavřít ani do chrámu nebo kostela 

ani do té či oné církve. Náboženství, kterému nás učí  Ježíš, 

je náboženství Boží lásky. A ta všechny náboženství v 

Duchu a pravdě spojuje.  

 

Spasitel světa. Mnozí Samařané z nedalékého města 

uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Kristus, Spasitel. Uvěřili,  když 

o něm slyšeli od oné ženy. A mnozí další uvěřili, když u 

nich Ježíš další dny zůstal. Do Božího záměru spásy patří 

nejen Židé, ale také Samařani i ženy pochybné pověsti. 

Spása je ze Židů, ale není omezena jen na Židy. K této 

spáse byli pozváni i pohané. Mohou se z ní radovat Židé, 

Samaritáné i křesťané. A i mnozí další, kteří se modlí v 

Duchu a pravdě. Pán Ježíš Kristus je totiž Spasitel celého 

světa. 

 

                                                                        Amen 

 

 


