
Pravé uctívání Boha 

 

Než Pán Ježíš vyslal své učedníky na první evangelizační cestu, předtím jim nařídil: „Nechoďte na 
cestu pohanů a do samařského města nevstupujte; ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu 
Izraele. Matouš 10:5-6 

 

Z textu 4. kapitoly Janova evangelia, který bude základem pro dnešní kázání, zjistíme, že sám Pán 
Ježíš udělal důležitou výjimku. Na cestě z Jeruzaléma do Galileje… 

 

4  Musel však projít Samařskem. 

5  Přišel tedy do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu 
Josefovi. 

6  Tam byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne. 

7  Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ 

8  Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. 

9  Samařská žena mu řekla: „Jak to, že ty, ač jsi Žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala 
napít?“ Židé totiž se Samařany nic společného neužívají. 

10  Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít‘, 
požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“ 

11  Žena mu řekla: „Pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká; odkud tedy máš tu živou vodu? 

12  Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a 
jeho dobytek?“ 

13  Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. 

14  Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se 
v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ 

15  Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat.“ 

16  Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem.“ 

17  Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí řekl: „Dobře jsi řekla: ‚Nemám muže.‘ 

18  Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“ 

19  Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 

20  Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře, a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v 
Jeruzalémě.“ 

21  Ježíš jí řekl: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět Otci ani na této hoře ani v 
Jeruzalémě. 



22  Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. 

23  Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť 
sám Otec hledá takové ctitele. 

24  Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“ 

25  Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“ 

26  Ježíš jí řekl: „Já jsem to -- ten, který k tobě mluví.“ 

27  V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl: ‚Nač se ptáš?‘ 
nebo ‚Proč s ní mluvíš?‘ 

28  Žena tam tedy nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: 

29  „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten 
Kristus?“ 

30  Vyšli z města a šli k němu. 

 

39  Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: „Řekl mi vše, 
co jsem udělala.“ 

40  Když tedy k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. 

41  A mnohem více jich uvěřilo pro jeho slovo. 

 

Pojďme si trochu přiblížit, kdo to byli (a dodnes ještě jsou) Samařané, abychom lépe porozuměli 
rozhovoru mezi Ježíšem a samařankou. O jejich původu se dočteme ve 2. Královské 17: 24-41, když… 

 

24  Asyrský král přivedl lid z Babylona, z Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usídlil ho v 
samařských městech místo synů Izraele; obsadili Samaří a pobývali v jeho městech. 

25  I stalo se na počátku, co tam sídlili, že se nebáli Hospodina a Hospodin mezi ně poslal lvy a ti 
mezi nimi zabíjeli. 

26  Tehdy řekli asyrskému králi: Národy, které jsi odvedl a usídlil v samařských městech, neznají 
nařízení Boha té země. Poslal mezi ně lvy a ti je usmrcují, protože neznají nařízení Boha té země. 

27  Asyrský král přikázal: Přiveďte tam jednoho z kněží, které jste odtamtud odvedli. Ať jde, pobývá 
tam a ať je vyučuje nařízení Boha té země. 

28  Přišel tedy jeden z kněží, kteří byli odvedeni ze Samaří, pobýval v Bét-elu a učil je, jak se mají 
bát Hospodina. 

29  Každý národ si udělal své bohy a položili je ve svatyních návrší, které udělali Samařané; každý 
národ to udělal ve svých městech, kde pobývali. 

30  Muži z Babylonu si udělali Sukót-benóta, muži z Kútu si udělali Nergala, muži z Chamátu si 
udělali Ašímu. 



31  Avíjci si udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spalovali své syny ohněm Adramelekovi a 
Anamelekovi, bohu Sefarvajimu. 

32  Báli se Hospodina, ale udělali si ze své spodiny kněze návrší. Ti za ně jednali ve svatyních návrší. 

33  Báli se Hospodina, ale otročili svým bohům podle nařízení národů, odkud byli odvedeni. 

34  Dodnes jednají podle dřívějších nařízení, nebojí se Hospodina a nejednají podle ustanovení, 
nařízení, zákona a příkazů, které Hospodin přikázal synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 

35  Hospodin s nimi uzavřel smlouvu a přikázal jim: Nebojte se jiných bohů, neklaňte se jim, 
neslužte jim a neobětujte jim; 

36  ale jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země velkou silou a vztaženou paží -- toho se 
bojte, jemu se klaňte a jemu obětujte. 

37  Ta ustanovení, nařízení, zákony a příkazy, které vám napsal, zachovávejte a plňte po všechny 
dny. Nebojte se jiných bohů. 

38  Na smlouvu, kterou s vámi uzavřel, nezapomínejte. Nebojte se jiných bohů, 

39  ale jenom Hospodina, svého Boha, se bojte a on vás vysvobodí z ruky všech vašich nepřátel. 

40  Neposlechli, ale jednali podle svých dřívějších nařízení. 

41  Tyto národy se bály Hospodina, ale otročily svým tesaným modlám; ano i jejich synové a synové 
jejich synů jednali tak, jako jednali jejich otcové, jak je tomu dodnes. 

 

Poté, co byli obyvatelé izraelského království odvlečeni do Asýrie, přesídlil asyrský král na území 
Samaří pohanské národy, kteří neznali Hospodina. Ti se se spříznili se zbytky obyvatel Izraelského 
království. Hospodin na ně nechal smrtelně útočit divou zvěř. Proto asyrský král přikázal přivést do 
Samaří jednoho z do zajetí odvlečených izraelských kněží, který je měl naučit bázni před Hospodinem. 
Kněží v tehdejším izraelském království byli již velice zpohanštělí, a tak vznikla v Samaří směsice 
židovství s převahou pestré pohanské modloslužby. 

 

Samařané, kteří se též považují za Židy, tak uznávali a dodnes uznávají pouze tzv. Pentateuch, neboli 
pět knih Mojžíšových. Jako posvátnou horu uznávají horu Gerizim a dodnes provádějí zvířecí oběti. 
Celé jejich náboženství je plné okultismu a magie (jak ostatně čteme již ve Skutcích 8:9 -Šimon 
kouzelník); věří též v reinkarnaci, čili převtělování. Jak poznamenala i Samařská žena Ježíšovi, věří též 
v příchod mesiáše. Ten se má však narodit ne ženě, ale muži. Proto také dnešní „pravověrní“ muži 
Samaritáni, nosí zvláštní kalhoty s velkou kapsou v rozkroku, do které by se měl zachytit čerstvě 
narozený mesiáš. Je to asi něco jako dámské kalhoty podle tzv. etno-módy. Když jsem před 28 lety 
studoval v Izraeli a Samaritány v Náblusu (což je historický Šekem) na Západním břehu Jordánu 
navštívil, nepřesáhla nábožensko-etnická skupina Samaritánů počtem tisíc obyvatel. Tolik na 
dokreslení charakteristiky Samaritánů. 

 

Vraťme se však k našemu přečtenému oddílu Janova evangelia. 

 



Ježíš se svými učedníky na cestě z Jeruzaléma v Judeji do Galileje museli projít Samařskem. Poté, co 
učedníci odešli nakoupit něco k jídlu ve městě Sychar, Ježíš unaven v poledním vedru usedá blízko 
studny na pro Samaritány posvátném pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Přichází 
samařská žena a my můžeme být svědky Bohem zinscenovaného setkání. 

 

Dnešním jazykem bychom řekli, že unavený Ježíš tak začíná z lidského pohledu společensky a 
genderově nezvyklou konverzaci napříč kulturně-náboženským odlišnostem: „D e j  m i  n a p í t.“ 

 

Samařská žena si byla velice dobře vědoma nezvyklosti dané společenské konverzace a její reakce 
byla naprosto přirozená a spontánní. 

 

Její prvotní reakce byla čistě společenská. 

 

Ježíš však vrací rozhovor do roviny duchovní (hovoří o živé vodě). 

 

Ze strany samařské ženy se rozhovor stáčí do roviny logické – studna je hluboká a Ježíš nemá žádné 
vědro. 

 

Pak však samařská žena převádí rozhovor do roviny náboženské tradice: „Jsi snad větší než náš otec 
Jákob?“ 

 

Ježíš však pokračuje v duchovní rovině a hovoří o živé vodě tryskající k věčnému životu. 

 

Samařská žena reaguje způsobem pro Samařany velmi typickým: převádí rozhovor do roviny kouzel a 
magie, tolik typické pro své náboženské prostředí: „dej mi tu kouzelnou vodu“. 

 

Ježíš, který nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku 
(Jan 2:25), jednoduchým způsobem odhaluje hříšnou přirozenost samařské ženy, která vystřídala již 
pět mužů, a se současným partnerem žije „na hromádce“. Z hříchu usvědčená žena překlápí rozhovor 
z diskomfortní osobní roviny do bezpečnější roviny náboženské. Pane, vidím, že jsi prorok. 

 

Rozhovor pak žena směruje do roviny nikdy nekončících diskusí o náboženských tradicích a 
odlišnostech: Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře, a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, 
je v Jeruzalémě. 

 

 



 

Malá odbočka: jak jste ode mne slyšeli v minulém kázání, i my jsme měli ve vězeňské kapli v Al-Hudě 
dost náboženských odlišností, které se snadno mohly stát roznětkou výbušné diskuse, jako například: 
je správné se pokřižovat katolickým způsobem zleva doprava nebo ortodoxním zprava doleva? 
Přičemž v novém zákoně nenacházíme o křižování se vůbec žádnou zmínku! 

 

Jsou z teologického pohledu „správnější“ dvojrozměrné pravoslavné ikony v pravoslavných chrámech 
než trojrozměrné sochy v katolických kostelech? Přičemž ani jedno ani druhé nenacházíme v Novém 
zákoně! 

 

A pak tu byly vášnivé diskuse o tom, zda při eucharistii dochází ke transsubstanciaci chleba a vína ve 
skutečné tělo a krev Krista, nebo zda se jedná o z protestanského pohledu duchovně důležité 
symboly Kristova vítězství nad hříchem i smrtí, které si připomínáme nejen sami pro sebe, ale i 
celému neviditelnému duchovnímu světu? 

 

Stejně tak jako Pán Ježíš kritizoval farizeje za to, že přestupují Boží příkaz kvůli své tradici, že zrušili 
Boží slovo pro svou tradici, že Boha však marně uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými 
příkazy, může být srdce lidí, kteří stavějí svoji víru na náboženské tradici spíše než na živém Božím 
slovu, od Pána velmi daleko. (Matouš 15:3-9) 

 

Pokračujme však v nám známém rozhovoru Ježíše se samařskou ženou.  

 

Ježíš pak učiní zásadní prohlášení o novém druhu uctívání Boha, nezávislém na konkrétním kultovním 
místě: 

 

21 přichází hodina, kdy se nebudete klanět Otci ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 

23 Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť 
sám Otec hledá takové ctitele. 

24  Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. 

 

Boha je správné uctívat v duchu a v pravdě; toto uctívání není závislé na posvátném místě či ve 
vysvěceném chrámu! 

 

Samařská žena, která se neúspěšně protlouká partnerským životem, však ví, že má přijít Mesiáš, 
zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. 

 



Pán Ježíš pak odpoví velice ojedinělým způsobem, kdy se dá samařské ženě poznat jako Mesiáš: Já 
jsem to -- ten, který k tobě mluví. 

 

Mimochodem, víte, kdy a komu se Ježíš dává přímo poznat jako Mesiáš?  

(…) 

Bylo to uzdravenému slepci od narození. 

 

Žena rozradostněná ze zjevené pravdy o Mesiáši Ježíšovi se pak přirozeně dostává do roviny svědectví 
o poznané pravdě:  29 „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není 
snad on ten Kristus?“ 

 

Na přímou prosbu nadšených následovníků Krista z řad pro pravověrné židy náboženských odpadlíků 
Samaritánů o setrvání, Kristus se svými učedníky zůstal v jejich městě další dva dny „a mnohem více 
jich uvěřilo pro jeho slovo.“ 

 

Tito uvěřivší Samaritáni nadšeně vyjadřují jednu nesmírně důležitou pravdu: jejich víra v Ježíše Krista 
se nezakládá na svědectví druhých lidí o něm, ale na osobním poznání Krista jako Spasitele; 

 

Té ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto 
je skutečně Zachránce světa, Kristus. 

 

Skutečná víra vzniká samozřejmě ze slyšení Slova. Poznání Ježíše jako Božího Syna a Spasitele však 
vzniká na základě osobního zjevení od Otce prostřednictvím Ducha Svatého: Pán Ježíš Petrovi řekl: … 
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. Matouš 16:13-20). 

 

Víra je záležitostí osobního božského zjevení. 

 

Ježíš se nám chce dát poznat. 

 

Není pravé víry bez skutečného zjevení Krista nám osobně; bez osobního setkání s Kristem. 

 

Stejně tak není pravého uctívání Boha bez opravdové víry. 

 

Z Ježíšova vysvětlení samařské ženě už víme, že Boha je správné uctívat v duchu a v pravdě; toto 
uctívání není závislé na nějakém posvátném místě či ve vysvěceném chrámu! 



 

 

Za povšimnutí jistě stojí Kristova prorocká slova o zničení chrámu, kterými „zpražil“ nadšeného 
učedníka - obdivovatele chrámové stavby v Jeruzalémě, jak čteme u Marka 13:1-2. 

 

Po Kristově smrti na kříži se pak roztrhne chrámová opona, oddělující svatyni svatých. Bůh se rozhodl 
přebývat v chrámech těl jeho věrných následovníků. 

 

Apoštol Pavel popisuje v Římanům 12:1 tu pravou bohoslužbu: Vybízím vás tedy, bratři, skrze 
milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše 
rozumná služba Bohu. 

2  A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 

 

Bůh v Kristu se v Duchu Svatém rozhodl přebývat přímo v tělech věřících v něho. Nevíte, že jste Boží 
svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Čteme v 1. Korintským 3:16   

 

Můžeme si tedy říci: Tak to je tedy skvělá zpráva: už nemusím do žádného chrámu, vysvěceného 
kostela či do modlitebny na bohoslužbu. Mohu prostě Boha uctívat v duchu a v pravdě buď sám 
doma, na cestách, v přírodě atd. 

 

Bůh se rozhodl přebývat v chrámu mého těla a já se mu mohu jednoduše vydat jako živá oběť. 

 

POZOR: to by bylo zásadní nepochopení role církve jako těla Kristova. 

 

1 Petrův 2:1  Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu 

2  a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k 
záchraně, 

3  jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. 

4  Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, 
vzácný, 

5  i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli 
duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. 

6  Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě 
nebude zahanben.‘ 



7  Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal 
kamenem úhelným‘ 

8  a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také 
byli určeni. 

9  Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, 
abyste rozhlásili mocné skutky‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 

 

Ano, naše tělo je nejen chrámem Ducha Svatého. Jsme dokonce královské kněžstvo! Naše víra tedy 
není závislá na nějaké osobě lidského prostředníka, kněze či pastora. MY jsme kněžstvo a ještě 
k tomu královské. 

 

Jsme však pouze jednotlivými živými kameny, ze kterých je budován duchovní dům, vybudovaný na 
základě apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Kristus. 

 

 

Efezským 2:20  byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám 
Kristus Ježíš, 

21  v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 

22  v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu. 

 

Neexistuje žádné solitérní křesťanství. Každý skutečný křesťan musí být součástí živého společenství 
těla Kristova. 

 

Když jsem jako malý chlapec doprovázel svého otce – evangelického faráře – na jeho pastoračních 
návštěvách, připomínal členům sboru, kteří do shromáždění nechodili, slova významného amerického 
teologa 19. století Charles Grandisona Finneyho. Ten odlehlým farmářům na americkém venkově 
krásně vysvětlil, proč je pro věřícího člověka nutné živé společenství. Při diskusi vyndal jedno hořící 
poleno z jejich rodinného krbu, které sice po určitou dobu stále hořelo, pak již jen doutnalo a 
zanedlouho úplně vyhaslo. 

 

I my můžeme být zapáleni pro Pána a jeho dílo. Zůstaneme-li však bez živého společenství, velmi 
rychle přestaneme „hořet“, začneme pouze „doutnat“ a nakonec vyhasneme a vychladneme. 

 

Milí bratři a sestry! Jak se stavba naší modlitebny dokončuje, mějme na paměti, že to nejsou a 
nebudou cihly, betonové kvádry, trámy či nosníky, které budou vytvářet církev. 

 



My sami buďme živými kameny. 

 

My sami buďme budováni jako duchovní dům. 

 

Nepřipodobňujme se tomuto světu. 

 

Odložme tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. 

 

Buďme svatým kněžstvem. 

 

Přinášejme tedy duchovní oběti příjemné Bohu. Nejen finance, ale především čas pro Pána a 
modlitby za potřebné. 

 

Buďme cele Božím vlastnictvím. 
 

Rozhlašujme mocné skutky toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 

 

Vzhlížejme proto k úhelnému kameni Kristu. 

 

Rosťme ve svatou svatyni v Pánu. 

 

Kéž jsou naše těla Božím příbytkem v Duchu. 

 

Amen. 


