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Tuto knihu věnuji Scott u Kauff mannovi a Samu Shammasovi – bez 
vás by nebyla možná.

A také ostatním kolegům z Redeemer Presbyterian Church – bez vás 
by nebylo možné nic z toho, co v naší službě zažíváme. Jste tým snů!

Díky všem. 
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ÚVODEM

K mému údivu věnuje v posledních desetiletích široká veřejnost 
stále větší pozornost historické osobě Ježíše Krista. Každým 
rokem se před Velikonocemi objeví v médiích řada hlavních 

článků a programů, které se Ježíšovou osobou zabývají. O letošních 
Velikonocích vysvětlovala redaktorka náboženské rubriky časopisu 
Newsweek Lisa Millerová, že „Velikonoce jsou… oslavou závěrečného 
dějství Kristova umučení, ve kterém Ježíš tři dny po své popravě vstal 
v těle z hrobu… Evangelia trvají na pravdivosti této nadpřirozené udá-
losti… Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby všichni jeho následovníci 
mohli nakonec prožít totéž. I hluboce věřícímu člověku bývá zatěžko 
tomuto vyprávění věřit. Je totiž skutečně neuvěřitelné.“  1

Geza Vermes si ve svém článku „Mýtus nebo historie – jasná fakta 
o vzkříšení“ pro britský deník The Times klade následující otáz-
ku: „Jádro křesťanské zvěsti tvoří Ježíšovo vzkříšení. Svatý Pavel, 
přední hlasatel tohoto poselství, otevřeně prohlašuje: ,A jestliže ne-
byl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná…‘ Jak si máme toto tvrzení 
podporované dvěma tisíciletími teologických úvah srovnat s tím, co 
nám o prvních Velikonocích sdělují evangelia? Jsou pouhým mýtem, 
nebo obsahují špetku historie?“ 2

Nanci Hellmichová vylíčila v USA Today, že „dva badatelé pro-
zkoumali množství potravy a velikost talířů znázorněných na dvaa-
padesáti nejznámějších obrazech Poslední večeře a zjistili, že během 
uplynulého tisíciletí velikost porcí na obrazech dramaticky vzrost-
la.“ 3 Ježíš je pro populární tisk lákavým tématem.

A nezůstává samozřejmě jen u médií. Můžeme bez přehánění kon-
statovat, že téma Ježíš představuje samostatný žánr. Zahrnuje živo-
topisy sestavené na základě pečlivého výzkumu, odborné textové 
kritiky, spekulativní beletrií, anti-mytologií a ještě mnoho dalšího. 

Do tohoto zdánlivě nevyčerpatelného proudu slov a myšlenek ne-
směle vkládám svoji knihu. Představuje rozšířené úvahy o historic-
kém křesťanském předpokladu, že Ježíšův život, smrt a vzkříšení 
tvoří ústřední událost dějin vesmíru i lidstva a zároveň ústřední 



10

organizační princip našeho vlastního života. Jinými slovy, celému 
příběhu našeho světa – včetně toho, jak do něho zapadáme my – nej-
lépe porozumíme, když se pozorně a zpříma zadíváme na Ježíšův pří-
běh. Mým záměrem je pokusit se v této knize na Ježíšových slovech 
a činech ukázat, jak jeho život dává úžasný smysl tomu našemu.

Skutečný životní příběh

Pokud chceme tento život prozkoumat, poznat, jestli Ježíš skutečně 
žil, zemřel a vstal z mrtvých, zjistit, zda velikonoční příběh obsahuje 
aspoň „špetku historie“ nebo snad dokonce klíč k dějinám, je zapo-
třebí obrátit se k evangeliím, historickým dokladům, které o Ježíši 
vyprávějí. Jsou pojmenována podle svých autorů – Matouše, Marka, 
Lukáše a Jana. 

Mnoho novodobých titulů „ježíšovského žánru“ sestává z dohadů 
o tom, zda jsou evangelia spolehlivým záznamem o Ježíšově životě. 
Před dvěma sty lety přišli někteří učenci s myšlenkou, že evangelia 
jsou ústní tradice přikrášlované během generací prvky z legend a že 
byla sepsána více než sto let po událostech Ježíšova života.4 Během 
let přesvědčila tato tvrzení mnoho lidí, že nemůžeme vědět, kdo 
Ježíš skutečně byl. Německý fi losof Friedrich Nietzsche a anglická 
spisovatelka píšící pod pseudonymem George Eliot ztratili svou 
křesťanskou víru do značné míry v důsledku četby skeptického díla 
Život Ježíšův od Davida Strausse. Každým rokem otřese stejným 
způsobem vírou tisíců studentů typický vysokoškolský kurs na téma 
„Bible jako literatura“.

Existuje však i opačné hnutí. Před sto padesáti lety zaznívalo sebe-
jisté tvrzení, že až do třicátých let druhého století našeho letopočtu 
žádné evangelium neexistovalo. V průběhu minulého století se však 
objevilo značné množství důkazů o tom, že evangelia byla napsána 
mnohem dříve, ještě za života mnoha očitých svědků Ježíšova života 
a smrti.5 To vedlo k „návratu k víře“ jako ve známých publikova-
ných případech Anne Riceové a A. N. Wilsona. Autor životopisných 
děl Wilson napsal v roce 1992 knihu Jesus: A Life (Ježíšův životo-
pis), v níž předem předpokládal, že evangelia jsou téměř naprostou 
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legendou. Přesto roku 2009 zveřejnil, že se po letech ateismu a psaní 
knih napadajících křesťanství vrátil ke křesťanské víře.6 Spisova-
telka Riceová ztratila víru během studia na vysoké škole. Když ale 
začala číst práce předních biblických badatelů, zjistila, že: 

Celý ten argument ohledně zcela nebožského Ježíše, který se ná-
hodou ocitl v Jeruzalémě, z kdovíjakého důvodu skončil na kříži, se 
založením křesťanství nemá nic společného a byl by zděšen, kdyby 
se o tom dozvěděl – celý ten obrázek, rozšířený v liberálních kruzích, 
ve kterých jsem se jako ateistka třicet let pohybovala – ten argument 
nebyl nikdy ničím podložen.7

Kniha Richarda Bauckhama Jesus and the Eyewitnesses (Ježíš 
a očití svědkové) uvádí podle mého názoru nejpřesvědčivější argu-
menty pro to, že evangelia nejsou ústní, dlouhodobě se vyvíjející 
tradice, ale ústní dějiny zaznamenané podle vyprávění samotných 
očitých svědků, kteří byli v té době ještě naživu a byli ve své komu-
nitě činní. 

Bauckham uvádí rozsáhlé důkazy o tom, že všichni účastníci 
Ježíšova života tyto události celá desetiletí po jeho smrti a vzkříšení 
neustále, veřejně a velmi dopodrobna vyprávěli. Patřili k nim lidé, 
které Ježíš uzdravil, jako byl ochrnutý muž, jehož přátelé spustili 
do domu střechou; Šimon z Kyrény – člověk, který nesl Ježíši kříž; 
ženy, které přihlížely, jak byl Ježíš ukládán do hrobky, jako například 
Marie Magdaléna; učedníci, kteří Ježíše po tři roky následovali, jako 
byli Petr a Jan. Tito očití svědkové celá desetiletí vyprávěli o tom, co 
se jim přihodilo. Matouš, Marek, Lukáš a Jan jejich vyprávění zapsa-
li, a tak vznikla evangelia. 

Bauckham také podotýká, že na to, aby byla evangelia legendami, 
jsou příliš kontraproduktivní. Je například neuvěřitelné, aby přímo 
v zakládajících spisech křesťanské církve fi guroval záznam o tom, že 
jeden z jejích nejpřednějších vůdců, Petr, strašlivě selhal a dokonce 
Ježíše veřejně proklel. Jediným důvěryhodným zdrojem vyprávění 
o tom, jak Petr Ježíše zapřel a zradil, by byl samotný Petr. Nikdo 
jiný nemohl znát podrobnosti, o kterých se dočítáme. A nikdo v rané 
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církvi by se neodvážil s takovou otevřeností poukazovat na slabost 
nejváženějšího a nejvýznačnějšího vůdce – pokud by samotná tato 
slabost netvořila důležitou součást celého příběhu. A pokud by samo-
zřejmě vyprávění nebylo pravdivé. 

Markovo evangelium

Nejlepší způsob, jak pro potřeby této knihy prozkoumat Ježíšův 
život, nebylo podle mého názoru prostudovat všechna evangelia, ale 
jen jedno souvislé vyprávění – takové, které se úmyslně zaměřuje na 
Ježíšova slova a činy (a na ty zejména). To mě přivedlo k Markovu 
evangeliu. 

Kdo byl Marek? Nejranějším a nejdůležitějším informačním zdro-
jem je Papias, který působil až do roku 130 n. l. jako biskup v Hiera-
poli. Papias uvádí, že Marek pracoval jako tajemník a překladatel 
pro Petra, jednoho z prvních dvanácti Ježíšových učedníků neboli 
následovníků, a „přesně zapsal všechno, co si [Petr] pamatoval“. Toto 
svědectví je zvlášť významné, protože existují materiály dokazující, 
že Papias (který žil v letech 60 až 135 n. l.) znal osobně Jana, dal-
šího z Ježíšových prvních a nejbližších následovníků.8 Bauckham 
ve své knize dokládá, že Markovo evangelium se skutečně zmiňuje 
o Petrovi častěji než kterékoli ze tří ostatních. Když si Markův spis 
projdete, všimnete si, že v něm není zaznamenáno nic, u čeho by Petr 
nebyl. Celé Markovo evangelium je tedy téměř jistě Petrovým očitým 
svědectvím. 

Existuje ještě další důvod, proč se při našem poznávání Ježíšova 
života opírat o Markovo evangelium. Není to žádná suchá historie. 
Je psáno v přítomném čase a často používá slova jako „ihned“, aby 
vystihlo události nabité dějem. Nelze si nevšimnout úsečnosti a str-
hující rychlosti vyprávění. Toto evangelium tedy sděluje o Ježíši něco 
důležitého. Ježíš není pouhou historickou postavou, ale živou sku-
tečností, osobou, která oslovuje dnešní čtenáře. Marek nám hned 
první větou sděluje, že Bůh vstoupil do dějin. Svým stylem vyprá-
vění nás naplňuje pocitem, že nastal rozhodný okamžik, že došlo 
ke zlomu ve statu quo. Už nemůžeme považovat dějiny za uzavřený 
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systém přirozených příčin. Žádný lidský systém, tradici ani autoritu 
už nemůžeme považovat za nevyhnutelnou či absolutní. Přišel Ježíš. 
Teď se může stát cokoli. Marek chce, abychom pochopili, že Ježíšův 
příchod volá po rozhodném jednání. Nahlíží na Ježíše jako na muže 
činu, který rychle a s rozhodností postupuje od jedné události ke 
druhé. Markovo evangelium obsahuje poměrně málo vyučování – 
vidíme hlavně to, co Ježíš dělá. Nemůžeme proto zůstat neutrální. 
Musíme aktivně zareagovat. 

Král a kříž

Možná znáte nádraží King’s Cross v Londýně, proslavené díky kni-
hám o Harrym Pott erovi. Tato dvě slova (česky: Králův kříž – pozn. 
překl.) shrnují význam Ježíšova života natolik výstižně, že jsem neo-
dolal a vypůjčil si je pro anglický název této knihy. 

Markovo evangelium se vyznačuje ještě jedním rysem, díky kte-
rému je pro naše potřeby ideální. Marek nám předkládá vyprávění 
o Ježíšově životě ve dvou symetrických dějstvích. První pojedná-
vá o Ježíšově identitě – Ježíš je Králem nade vším (1. až 8. kapitola 
Marka) – druhé pak o smyslu jeho smrti na kříži (9. až 16. kapitola). 

Struktura této knížky proto odpovídá jejímu názvu – kniha má 
dvě části („Král“ a „Kříž“). Každá z nich sestává z několika kapitol 
a každá kapitola zkoumá některou klíčovou část příběhu, který vy-
práví Markovo evangelium. 

Každé vyprávění je nutně selektivní a platí to i o samotných evan-
geliích. Autor Janova evangelia například uzavírá svůj spis slovy: 
„Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny 
jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by 
se ani nevešly na svět.“ (Jan 21:25) I já jsem se tedy rozhodl zaměřit 
jen na něco. Vybral jsem texty z Markova evangelia, o kterých se 
domnívám, že nejlépe vystihují Ježíšův příběh a také objasňují jeho 
identitu a záměr. Znamená to, že se některými známými pasážemi 
v této knize podrobně nezabývám. 

Věřím, že zjistíte, že postava Ježíše stojí za pozornost. Je ne-
předvídatelný, a přece spolehlivý, je laskavý, a přitom mocný, je 
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autoritativní, a přeci pokorný, lidský a zároveň božský. Chtěl bych 
vás vyzvat, abyste vážně uvažovali o tom, jaký význam má Ježíšův 
život pro ten váš. 

Náš pravdivý životní příběh

Vyrostl jsem sice v křesťanské církvi, ale živou víru v Ježíše, která 
dokáže člověku změnit život, jsem našel až na vysoké škole. Jedním 
z prostředků mého duchovního probuzení byla Bible, zvlášť evan-
gelijní vyprávění v Novém zákoně. Bibli jsem studoval i předtím. 
Když jsem u nás ve sboru chodil na hodiny přípravy k biřmování, 
musel jsem se některé biblické verše naučit zpaměti. Jenže na vy-
soké školy mi Bible ožila způsobem, který se těžko popisuje. Nej-
lépe bych to vyjádřil tak, že před svou změnou jsem Bibli pozorně 
zkoumal, kladl jí otázky a rozebíral ji. Po této změně naopak Bible 
nebo možná Někdo jejím prostřednictvím začal pozorně zkoumat, 
rozebírat a ptát se mě. 

Poměrně krátce po této události jsem v jednom časopise nara-
zil na článek nazvaný „Kniha, která mi rozumí“ od Emila Caillieta, 
profesora teologie na Teologickém semináři v Princetonu.9 V době 
svých vysokoškolských studií ve Francii byl Cailliet agnostik. Vy-
studoval univerzitu, aniž vůbec viděl Bibli. Později, za první světové 
války sloužil v armádě. „Ničilo mě, jak jsou moje názory na lidské 
situace nedostatečné,“ napsal. „K čemu vám je… fi losofi cká šaškárna 
ze semináře, když vám kamarád – který vám zrovna vypráví o své 
mámě – zemře před očima, protože dostane kulku do hrudníku?“

Pak zasáhla kulka i jeho a následoval dlouhý pobyt v nemocnici, 
během kterého se zotavoval. Četl literaturu a fi losofi i a náhle začal 
pociťoval podivnou touhu: „Musím to říci, i když to asi bude znít 
divně… touhu po knize, která by mi rozuměla.“ Protože o žádné ta-
kové knize nevěděl, rozhodl se ji napsat sám. Hodně četl a vždycky, 
když našel nějakou krátkou pasáž, která ho zvlášť zaujala a „promlu-
vila do mé situace“, pečlivě si ji opsal do malé knížky. Jak postupem 
času množství citátů narůstalo, nemohl se dočkat, až si sedne a pře-
čte si knížku od začátku do konce. Očekával, že „mě nějak vyvede 
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ze strachu a úzkosti a provede různými mezistádii až k vrcholným 
jásavým výkřikům vysvobození“.

Jednoho dne se šel posadit do zahrady pod strom, aby si svůj 
cenný výbor přečetl. Během čtení v něm však narůstal pocit zklamá-
ní. Každý citát mu připomněl, za jakých okolností si ho vybral, ale 
něco se změnilo. „Pochopil jsem, že má námaha nic nevyřeší – prostě 
proto, že to je moje vlastní dílo.“

Téměř ve stejný okamžik se objevila jeho žena. Vracela se právě 
z procházky s dítětem v kočárku. Měla s sebou Bibli ve francouzštině – 
dostala ji od pastora, kterého na procházce potkala. Cailliet si od ní 
Bibli vzal a otevřel ji na evangeliích. Četl je dlouho do noci. „A co se 
nestalo – jak jsem je tak pročítal (evangelia), Ten, který v nich mluvil 
a jednal, pro mě ožil.“ V tu chvíli si uvědomil, že „to je ta kniha, která 
mi rozumí“.10 Při čtení uvedeného článku jsem si uvědomil, že totéž 
se stalo i mně. Už v mládí jsem sice věřil, že Bible je Slovo od Boha, ale 
osobně jsem se s Pánem toho Slova nesetkal. Při čtení evangelií pro 
mě ale začal být skutečný. O třicet let později jsem na námět Mar-
kova evangelia kázal v našem sboru v New Yorku v naději, že i mnoho 
dalších lidí podobně najde v evangelijních příbězích Ježíše.

V této knize jsem čerpal inspiraci právě ze svých kázání a se stej-
ným cílem je nabízím i čtenářům. 
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Ta n e c

Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno 
u proroka Izaiáše:

„Hle, posílám před tebou svého posla,
aby připravil tvou cestu.“

„Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu pro Pána!

Vyrovnejte jeho stezky!“

Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na 
odpuštění hříchů.

(Marek 1:1–4)

Marek neztrácí čas a okamžitě uvádí, o kom vlastně píše. 
Stručně a bez obalu prohlašuje, že Ježíš je „Kristus“ a „Boží 
Syn“. Christos bylo řecké slovo, označující „pomazanou krá-

lovskou osobu“. Byl to jiný výraz pro „Mesiáše“ – toho, který přijde, 
uplatní Boží vládu na zemi a zachrání Izrael před všemi jeho utlačova-
teli a ze všech jeho těžkostí. Ne jen tak nějaký král, ale Král s velkým K. 

Marek však nemluví o Ježíši jen jako o Kristu. Jde ještě dál. „Boží 
Syn“ představuje neuvěřitelně odvážný termín, přesahující tehdejší 
obecné chápání výrazu Mesiáš. Je to jednoznačné prohlášení bož-
ství. Pak Marek riskuje ještě víc a vynáší rozhodující výrok. Cituje 
prorocký úsek z knihy Izaiáš a prohlašuje, že na Janu Křtiteli se na-
plnilo proroctví o „hlasu“ volajícím na poušti. Pokládá rovnítko mezi 
Jana a toho, kdo „připravil cestu pro Pána“. Z toho jasně vyplývá, že 
ztotožňuje Ježíše se samotným Hospodinem, všemohoucím Bohem. 
Pán Bůh, dlouho očekávaný božský Král a Ježíš jsou nějakým způso-
bem jedna a tatáž osoba. 

Takovým smělým prohlášením začleňuje Marek Ježíše naprosto 
pevně do historického, starověkého izraelského náboženství. Chce 
tím vyjádřit, že křesťanství není něco zcela nového. Ježíš je napl-
něním všech tužeb a vizí biblických proroků. On je ten, kdo přijde 
obnovit celý vesmír, aby mu vládl. 
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Tanec reality

Po tomto úvodu nám Marek představuje Ježíše ve zvláštní scéně, 
která nám o jeho identitě prozradí víc:

V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana 
pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protrže-
ná nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe 
zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ 

Duch ho pak ihned vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet 
dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu 
andělé.

(Marek 1:9–13)

Zobrazení Božího Ducha v podobě holubice nás dnes nijak zvlášť 
nepřekvapí, ale za Markových časů to bylo velmi neobvyklé. V po-
svátných judaistických spisech existuje jen jedno místo, kde je Boží 
Duch přirovnán k holubici. Nachází se v targumech, aramejském 
překladu hebrejské Bible, která Židé v Markově době četli. Ve zprávě 
o stvoření v knize Genesis 1:2 se píše, že se Duch vznášel nad povr-
chem vod jako holubice. V hebrejštině toto sloveso znamená „třepetat 
se“ – Duch se třepetal nad povrchem vod. Rabíni ve snaze vystihnout 
tento sugestivní obraz přeložili uvedenou pasáž v targumech takto: 
„A země neměla žádný tvar a byla pustá, a na povrchu hlubiny ležela 
temnota, a Duch Boží se třepetal nad povrchem vod jako holubice, 
a Bůh řekl: ,Ať je světlo.‘ “ Při stvoření světa spolupůsobí tři aktéři 
– Bůh, Boží Duch a Boží slovo, kterým Bůh tvoří. Tytéž tři strany 
jsou přítomny při Ježíšově křtu: Otec, který je hlasem, Syn, který je 
Slovem, a Duch, který poletuje jako holubice. Marek záměrně pou-
kazuje na stvoření, samotný počátek dějin. Říká, že stejně jako bylo 
dílem trojjediného Boha počáteční stvoření světa, je jím i záchrana 
a obnova všech věcí, která teď příchodem Krále začíná. 

Právě tuto skutečnost Marek obrazem Ježíšova křtu vykresluje. 
Proč je ale důležité, že jak stvoření, tak vykoupení jsou dílem Trojice, 
jednoho Boha ve třech osobách?
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Křesťanské učení o Trojici odkazuje na tajemství, jež přesahuje 
meze našeho chápání. Nauka o Trojici říká, že Bůh je jediný a věč-
ně existuje ve třech osobách. Nejde tedy o jakýsi triteismus neboli 
jednotné spolupůsobení tří různých bohů. A nejedná se ani o uni-
personalismus, totiž názor, že Bůh na sebe v různých situacích bere 
různé podoby, které ovšem zůstávají jen různými projevy téže bož-
ské osoby. Trojiční pojetí naproti tomu vyznává jediného Boha ve 
třech osobách spojených dokonalou láskou. Bůh ve své podstatě 
není spíše jednou osobou než třemi a není ani spíše třemi osobami 
než jednou. 

Když Ježíš vystoupí z vody Jordánu, Otec ho zahalí a obklopí 
láskyplnými slovy: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ 
V tutéž chvíli ho Duch přikrývá svou mocí. To se odehrává v niter-
ném životě Trojice už od věčnosti. Marek nám dává nahlédnout do 
samotného středu reality, do smyslu života, do podstaty vesmíru. 
Podle Bible se Otec, Syn a Duch navzájem oslavují. Ježíš ve své mod-
litbě zaznamenané v Janově evangeliu říká: „Zjevil jsem tvou slávu 
na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď 
k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět“ (Jan 
17:4–5). Osoby Trojice vzájemně oslavují jedna druhou. 

Jak to vyjádřil můj oblíbený autor C. S. Lewis: „… v křesťanství 
Bůh není něčím nebo někým statickým, nýbrž představuje dyna-
mické, pulsující působení, život, takřka něco na způsob dramatu. 
Je to dokonce něco jako tanec – pokud mě nezačnete pokládat za 
neuctivého, použiji-li tato slova.“ 11 Teolog Cornelius Plantinga tuto 
myšlenku dále rozvíjí. Všímá si, že podle Bible Otec, Syn a Duch je-
den druhého vyvyšují: „Boží osoby se navzájem velebí, pěstují důvěr-
né společenství a jeden druhému se podrobují… Pro každou z osob 
Trojice jsou ostatní osoby středem jejího bytí. Každá v ustavičném 
pohybu přátelské blízkosti a přijetí druhé dvě obklopuje a krouží 
kolem nich… Boží niterný život [proto] překypuje pozorností vůči 
druhým.“ 12

Člověk něco velebí tehdy, když mu to připadá samo o sobě krás-
né. Krása daného objektu vás nutí ho milovat a probouzí ve vás 
představivost. To se mi stalo s Mozartem. Poslouchal jsem jeho 
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hudbu, abych dostal na vysoké škole jedničku z hudební teorie. Musel 
jsem mít dobré známky, abych získal dobré zaměstnání, neboli jsem 
poslouchal Mozarta, abych vydělal peníze. Dnes jsem však ochoten 
klidně peníze utratit, jen abych mohl poslouchat jeho skladby – ne 
proto, že bych z toho měl nějaký prospěch, ale protože je to samo 
o sobě krásné. Už to není prostředek k dosažení cíle. 

A pokud je objektem, který nám připadá krásný, nějaká osoba, 
chceme jí bezpodmínečně sloužit. Pokud člověk řekne: „Budu lidem 
sloužit, pokud mi z toho poplyne nějaký užitek,“ ve skutečnosti jim 
neslouží. Jejich prostřednictvím slouží sám sobě. Nekrouží a neobí-
há kolem nich, ale využívá je a nutí je obíhat kolem sebe.

Samozřejmě, mnozí působíme nesobecky a oddaně prostě proto, 
že neumíme odmítat. Všechno odkýváme, a tak nás lidé ustavičně 
využívají. Všichni říkají: „Ty jsi tak nesobecká, ty by ses rozdala. Mu-
síš myslet víc na sebe.“ Vzpomeňte si ale na lidi, kteří nemají žádné 
hranice, nechávají po sobě šlapat, nechají se využívat a nedokážou 
říct ne – myslíte, že to dělají z lásky k druhým lidem? Samozřejmě 
že ne. Dělají to z nouze. Všemu přitakají ze strachu a zbabělosti. To 
nemá s oslavováním druhých nic společného. Vyvyšovat druhé zna-
mená sloužit jim bez jakýchkoli podmínek, ne proto, že z toho něco 
máme; prostě jen z lásky a proto, že oceňujeme, kým opravdu jsou. 

Každý z Trojice, Otec, Syn i Duch, se zaměřuje na ostatní, vroucně 
je miluje a slouží jim. A protože se Otec, Syn a Duch navzájem s lás-
kou velebí, je Bůh nekonečně, hluboce šťastný. Zkuste si to představit 
takto: Když poznáte někoho, koho hluboce milujete, pro koho by-
ste udělali cokoli, a zjistíte, že dotyčný k vám cítí totéž, dělá vám to 
dobře? Je to vrchol blaženosti! A právě to prožívá od věčnosti Bůh. 
Otec, Syn a Duch se navzájem zahrnují láskou, radostí a hlubokým 
obdivem a navzájem si slouží. Neustále usilují o slávu toho druhého. 
Proto je Bůh nekonečně šťastný. A pokud je pravda, že tento trojje-
diný Bůh stvořil svět, pak je tento tanec tou nejhlubší realitou. 

„Záleží na tom všem vůbec?“ píše Lewis. „Ale ano, dokonce víc 
než na čemkoli jiném. Celý tento tanec, drama či vzor tohoto troj-
osobního života má probíhat v každém z nás… [Radost, moc, pokoj, 
věčný život] jsou velkým pramenem energie a krásy, který vyvěrá 
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ze samého centra skutečnosti.“ 13 Proč se Lewis rozhodl přidržet obrazu 
tance? Sebestředný život je život neměnný; nemá v sobě dynamiku. 
Je statický. Člověk zaměřený na sebe chce, aby se všechno točilo 
kolem něj. Třeba pomáhám lidem. Třeba mám i přátele. A možná se 
i zamiluji – pokud to pro mé individuální zájmy nebo pro uspoko-
jování mých potřeb neznamená kompromis. Třeba dokonce dávám 
chudým – pokud mám ze sebe díky tomu dobrý pocit a moc to nena-
rušuje můj životní styl. V životě zaměřeném na sebe slouží všechno 
jako prostředek k dosažení nějakého cíle. A tímto mým neoddisku-
tovatelným cílem, „přes který vlak nejede,“ je cokoli, co chci, a cokoli 
se mi líbí. Moje zájmy mají přednost před zájmy druhých. Pobavím se 
s lidmi, popovídám si s nimi, ale vlastně se všechno točí kolem mě. 

Pokud všichni prohlašují: „Ne, ty obíhej kolem mě“ – co nastane? 
Představte si, jak spolu na pódiu stojí pět, deset, sto lidí, a každý 
z nich chce být středem dění. Všichni tam prostě stojí a říkají dru-
hým: „Ty se musíš točit kolem mě.“ A nikdo se nikam nedostane. 
Tanec začíná být riskantní, ne-li přímo nemožný. 

U Trojice je tomu úplně jinak. Namísto sebestřednosti charakte-
rizuje Otce, Syna a Ducha v samotné jejich podstatě vzájemně se dá-
vající láska. Žádná osoba Trojice nevyžaduje, aby ty ostatní kroužily 
kolem ní. Každá z nich se místo toho dobrovolně točí a krouží kolem 
druhých dvou. 

Připojit se k tanci

Pokud je toto nejhlubší realita, pokud je Bůh, který stvořil vesmír, 
skutečně takový, pak zmíněná pravda ožívá, ba přímo exploduje, aby 
nám přinesla nádherné životodárné důsledky. Pokud tento svět stvo-
řil trojjediný Bůh, pak život ve skutečnosti spočívá jedině ve vztazích 
naplněných láskou. 

Různé názory na Boha mají různé důsledky. Jestliže Bůh ne-
existuje – pokud jsme se tu ocitli pouhou náhodou, přesněji řečeno 
jako výsledek přirozeného výběru, pak je to, čemu říkáme láska, jen 
chemický stav mozku. Evoluční biologové říkají, že v nás není nic, 
co by tam nebylo proto, že to našim předkům pomohlo úspěšněji 
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předat svůj genetický kód. Lásku pociťujete jen proto, že vám daná 
kombinace chemických látek umožňuje přežít a dostat části vašeho 
těla na správné místo, aby mohly předat genetický kód. A to je celá 
láska – chemie. Pokud ale existuje Bůh a je to jedna osoba, pak býva-
ly doby, kdy Bůh láska nebyl. Než stvořil svět, v době, kdy existovala 
pouze jedna božská osoba, nikdo nikoho nemiloval, protože láska 
může existovat pouze ve vztahu. Kdyby svět a jeho obyvatele stvořil 
Bůh o jedné osobě, nebyl by ve své podstatě láskou. Možná by byl 
silou nebo vznešeností, ale ne láskou. Pokud je ale po celou věčnost, 
bez konce a bez počátku, nejhlubší realitou společenství osob, které 
se navzájem znají a milují, pak nejvyšší skutečnost spočívá ve vzta-
zích založených na lásce.

 Proč by trojjediný Bůh tvořil svět? Pokud by byl Bohem o jedné 
osobě, mohli byste říci: „Asi stvořil svět proto, aby měl kolem sebe 
bytosti, které ho budou uctívat a milovat, a to mu bude působit ra-
dost.“ Jenže trojjediný Bůh už tohle měl a přijímal lásku sám v sobě 
v daleko čistší a hlubší podobě, než jaké jsme my lidé vůbec kdy 
schopni. Proč by nás měl tedy tvořit? Na to existuje jen jedna odpo-
věď. Musel nás stvořit ne proto, aby dosahoval radosti, ale aby ji roz-
dával. Musel nás stvořit proto, aby nás přizval k tanci, aby vyjádřil: 
Pokud mě budete vyvyšovat, pokud soustředíte celý svůj život kolem 
mě, pokud pro vás budu krásný kvůli tomu, kým sám o sobě jsem, pak 
se dáte do tance, protože kvůli tomu jsem vás stvořil. Nestvořil jsem 
vás jen proto, abyste ve mě věřili nebo byli nějak všeobecně duchovně 
založení, nejen proto, abyste se modlili a získali trochu inspirace, když 
se vám život zkomplikuje. Jste stvořeni proto, abyste mě učinili stře-
dem všeho, co váš život obnáší, abyste o všem přemýšleli v souvislosti 
se svým vztahem ke mně. Abyste mi sloužili bez jakýchkoli podmínek. 
Tak najdete radost. Tak se dáte do tance. 

Tančíte, nebo jen věříte, že Bůh tam nahoře někde je? Tančíte, 
nebo se k Bohu jen tu a tam pomodlíte, když máte potíže? Tančí-
te, nebo se rozhlížíte a hledáte někoho, kdo by kolem vás obíhal? 
Pokud je život božský tanec, pak se ze všeho nejvíc potřebujete roz-
tančit. K tomu jste byli stvořeni. Jste stvořeni k tomu, abyste se dali 
do Božího tance s Trojicí. 
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Tanečním krokem do bitvy

Hned po křtu se Ježíš ocitá na poušti. Marek píše: 

Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet 
dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří… 

(Marek 1:12–13)

Těmito dvěma řádky nám Marek ukazuje, že i když tou nejhlubší 
realitou je tanec, my budeme realitu prožívat jako bitvu. 

Marek začleňuje své vyprávění do společné historie svých čtenářů 
a načrtává paralely mezi hebrejským Starým zákonem a Ježíšovým 
životem. V knize Genesis se píše: Duch se pohybuje nad povrchem 
vod, Bůh promluví a uvede svět v existenci, stvoří člověka a začínají 
se odvíjet dějiny. Co se stane hned potom? Satan pokouší první lidi, 
Adama a Evu, v zahradě Eden.

A teď Markovo evangelium: Duch, voda, promluví Bůh, nové lid-
ství, historie se pozměňuje a vzorec okamžitě pokračuje tím, že sa-
tan Ježíše pokouší v pustině. Marek volí slova přesně. Říká, že Ježíš 
tam byl „s divokou zvěří“. V době, kdy Marek píše svoje evangelium, 
bývali křesťané předhazováni divokým zvířatům. Nepřekvapí nás, 
že mnoho z nich, kteří to přežili, se dostalo do pokušení polevit v od-
danosti Bohu. Tady ale vidí Ježíše, který jako Adam prožívá nádher-
ný vztah s Bohem a pak musí zápasit s vlastním ohrožením. 

Víte, pustina není jen náhodná zajížďka do těžkostí. Je to bitevní 
pole. Pokušení není nic neosobního – je tu skutečný nepřítel, který 
skutečně pokouší. Marek nepovažuje satana za nějaký mýtus, ale za 
realitu. Naše současná kultura, která je skeptická vůči existenci nad-
přirozena, natož něčeho démonického, vnímá takový koncept jistě 
dost rušivě. Pro nás je satan personifi kací zla, dědictvím předvědec-
ké, pověrčivé společnosti. Dnes už je jen symbolem, paradoxním pro-
středkem zbavení se osobní zodpovědnosti za zlo. Pokud ale věříte 
v Boha, v dobrou osobní nadpřirozenou bytost, je naprosto logické 
věřit i tomu, že existují zlé osobní nadpřirozené bytosti. Bible říká, 
že ve světě působí velmi skutečné zlé síly, které jsou děsivě složité 
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a inteligentní. Satan, který těmto silám vládne, nás svádí, abychom 
přestali tančit. Vidíme to u Adama v zahradě Eden a pak znovu 
u Ježíše v pustině. 

Adamovi Bůh v zahradě řekl: „Poslechni mě ohledně toho stro-
mu – nejez ze stromu poznání dobrého a zlého, nebo zemřeš.“ Proč 
spočívalo pokušení právě v tom? Jak už jsem řekl, Bůh nás stvořil 
proto, abychom jako po oběžné dráze kroužili kolem něho, aby byl 
středem našeho života. Když Bůh řekne: „Nejezte, nebo zemřete,“ 
jaká je naše první reakce? „Proč ne?“ Bůh to nevysvětluje. Pokud 
byste Boha poslouchali proto, že byste věděli, co dělá a jak vám to 
prospěje, stagnovali byste. Říkali byste: „Dobře, to je logické. Chápu, 
proč mám poslouchat a nemám z toho stromu jíst. Ano, pochopi-
telně.“ Bůh by byl prostředkem k dosažení určitého cíle, ne cílem 
samotným. 

Bůh ale řekl: „Nejezte z toho stromu prostě proto, že mě milujete – 
zkrátka proto, že to říkám. Protože máte se mnou vztah. Poslechněte 
mě, co se týče toho stromu, a budete žít.“ A Adam neposlechl. Oba 
s Evou u zkoušky propadli a od té doby ve stejné zkoušce selhává celý 
lidský rod. Satan nás nikdy nepřestává testovat. Prohlašuje: „Celá ta 
myšlenka sebeobětující lásky, kdy by se měl člověk stát naprosto zra-
nitelným a obíhat kolem druhých lidí – to nebude nikdy fungovat.“

Totéž se vlastně děje Ježíši na poušti. Marek nám sice neříká, v čem 
spočívá Ježíšovo pokušení, ale dočteme se to v Matoušově evangeliu. 
Uvedený záznam (v Matouši 4:1–11) v zásadě říká, že satan Ježíše po-
kouší, aby vystoupil z oběžné dráhy kolem Otce a Ducha i kolem nás. 
Aby si zařídil, že jej všichni ostatní učiní svým středem, a ochránil 
se. Toto pokušení pak pochopitelně nekončí zmíněnou pouští a sa-
tan napadá Ježíše až do konce života. Útoky vyvrcholí v jiné zahradě, 
Getsemanské, která je naprostým protikladem zahrady Eden. 

Při myšlence na Adama a Evu říkáme: „Ti byli ale hloupí. Proč 
toho satana poslechli?“ A přesto víme, že i my máme v srdci sata-
novu lež, protože se bojíme Bohu – a komukoli jinému – důvěřovat. 
Stagnujeme, protože nám to satan říká. To je totiž jeho způsob boje. 

Bůh nás ale nenechal na holičkách. Řekl Ježíši: „Poslechni mě, co 
se týče toho stromu“ – jen s tím rozdílem, že stromem byl tentokrát 
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kříž – „a zemřeš.“ A Ježíš poslechl. Šel před vámi do samého ohniska 
velmi skutečné bitvy, aby vás vyzval k tanci. Přišel vám nabídnout 
to, z čeho se po celou věčnost těšil. A až se ocitnete v nejtěžších chví-
lích bitvy, až budete v pokušení, zranění a slabí, zaslechnete v hlou-
bi svého srdce stejná slova, která slyšel Ježíš: „To je moje milované 
dítě – ty jsi moje milované dítě. Mám tě rád a mám v tobě zalíbení.“
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