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„Co to zase sepisuješ, Lukáši?“ zeptal se Teofil jednou večer, sotva se usadil na protěj-
ší straně Lukášova stolu, ještě celý udýchaný. Skoro celou cestu přes půl města utíkal. 

„Dějiny,“ odpověděl Lukáš a pokračoval v psaní, dokud nedokončil řádek.  
Teofil byl křesťan. Lukáš také. Oba znali příběhy o životě i kruté Ježíšově smrti a pevně 

věřili, že vstal z mrtvých a že se vrátí jako vysvoboditel.
„Dějiny?“ zopakoval udiveně Teofil Lukášovu odpověď. „A o čem?“
Lukáš opatrně položil seříznutý rákos do žlábku na předním okraji stolu, očistil si had-

říkem začerněné prsty a teprve pak odpověděl: „O Pavlovi.“ 
„O Pavlovi?“ podivil se Teofil ještě víc. Pavel nedávno navštívil jejich město. Setkal se 

s ním nejen v modlitebně, ale i u Lukáše v horní místnosti. Trochu ho tenkrát mrzelo, že 
Pavlovi nezbyl čas, aby se zastavil i v jeho zahradě. Pavel měl už sbaleno a v přístavu na 
něj a jeho spolupracovníky čekala loď. „Příště,“ slíbil Pavel Teofilovi. 

Teofilovi připadlo trochu zvláštní psát dějiny o někom, koho dobře zná. „Pavel je jistě 
statečný chlapík, ale psát o něm dějiny? Dějiny se přece píší o císařích, o králích a velkých 
bitvách,“ namítl. 

„Proč by se však musely psát dějiny jen o nich? Pavlův život stojí za zaznamenání urči-
tě stejně dobře jako životy císařů a králů. Pavel je Boží služebník. Zastává se zavržených, 
povzbuzuje slabé a potěšuje smutné,“ vysvětloval Lukáš. 

„Pavel však není jediný, kdo pomáhá potřebným, a ani o Ježíši nekáže jen on sám. 
Proč by se tedy měly psát dějiny zrovna o něm?“ trochu se zlobil Teofil.

„Slibuji, že se v mých dějinách objeví i jména dalších statečných mužů a žen,“ uklidňo-
val Teofila Lukáš. „Musíš však uznat, že bez Pavlova povzbuzování by se jen stěží ostatní 
odvážili vyprávět druhým lidem o Ježíši,“ dodal.

Teofil už nic nenamítal. Jen se usmál a řekl: „Čeká tě spousta psaní, Lukáši!“ Usmál 
se i Lukáš. Pak vstal od stolu a otevřel dveře na terasu. Slunce už zapadlo. Z kopců vál 
příjemný čerstvý vzduch. Z okna vedlejšího domu se vyklonila maminka a volala děti 
k večeři.

„A víš, že já se na ty tvé dějiny, Lukáši, už těším?“ řekl Teofil a vrátil se z terasy zpět 
do místnosti. Byl nejvyšší čas vydat se na cestu domů. 

Teofil byl obchodník, Lukáš lékař. Oba žili ve stejném městě. Svůj krám otvíral Teofil brzy 
zrána a obvykle v něm zůstával až do západu slunce. Lukáš přijímal pacienty ve své 
ordinaci, ale velmi často se za nimi vydával do okolních vesnic. To se pak vracíval domů 
někdy až za tmy. 

Teofil a Lukáš byli kamarádi. I když měli hodně práce, vždycky si na sebe udělali čas. 
Byli spolu rádi. Jednou navštívil Lukáš Teofila, podruhé Teofil zašel k Lukášovi. U Teofila 
sedávali na lavici v zahradě za domem. Vonělo to tam květinami a v čase sklizně ovocnými 
plody. Teofil byl na svou zahradu pyšný. Doma u Lukáše se obvykle usadili v horní míst-
nosti, kam vystoupali po příkrých kamenných schodech. Lukáš měl toto místo z celého 
domu nejraději. Obklopen čistými archy papyru sedával za stolem s nádobkou černého 
inkoustu a zašpičatělým kouskem rákosu psal a psal. 
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 A ntiochie bylo město, jak má být. Lidé spěchali jeho širokými ulicemi, proplétali se mezi 
povozy, uskakovali před jezdci na koních, vyhýbali se nosítkům se vznešenými dámami 
a většinou nevšímavě míjeli žebráky s nastavenými dlaněmi. Velká náměstí s majestátný-
mi sochami, divadly a vysokým sloupovím chrámů se v něm každým dnem, sotva začala 
obloha na východě blednout, proměňovala v hlučná tržiště. Pod plátěnými stříškami 

nabízeli své zboží zelináři, pekaři, prodavači ryb, řezníci, honáci dobytka i báby kořenářky. Jejich křik se 
mísil s bučením krav, bečením ovcí, kdákáním slepic, kejháním hus, s hudbou pištců a kejklířů, se smí-
chem otrokyň, které sem pravidelně přicházely nakoupit, aby jejich páni měli na stole snídani ještě dřív, 
než se vzbudí, s hašteřením trhovkyň, věčně nespokojených s kvalitou ovoce, jež sem mladí venkované 
přiváželi v koších po řece Oronte. Říkalo se, že Antiochie je jedno z největších měst v celé Římské říši.

Pavel žil v Antiochii už několik měsíců. Rychle si zvykl na davy lidí v širokých ulicích, několikrát 
navštívil hlučná tržiště na velkých náměstích, ale nejčastěji se zdržoval v místech, k nimž vedly křivolaké 
uličky s domy natlačenými tak blízko sebe, že jimi neprojel žádný povoz, ba ani jezdec na koni. Ta místa 
se dala s divadly a vysokým sloupovím chrámů srovnat jen stěží, ale žili v nich lidé, kteří s láskou přijali 
Pavla mezi sebe. 

S Pavlovým příchodem se podivuhodná zpráva o vzkříšeném Ježíši brzy rozšířila po celém městě. 
Zvídaví obyvatelé Antiochie chvátali křivolakými uličkami za Pavlem, aby si jeho vyprávění vyslechli na 
vlastní uši. Někteří nevydrželi poslouchat dlouho. Nevěřícně zakroutili hlavou a vrátili se zpět na velká 
náměstí a široké ulice. Jiní posluchači byli Pavlovým vyprávěním nadšeni a navrhli mu, aby o Ježíši 
sepsal román. „Šel by na dračku,“ ujišťovali Pavla. Měli ovšem naspěch. Čekala je spousta práce, pro 
kterou na Pavlovo vyprávění o Ježíši brzy zapomněli. Jen malá hrstka posluchačů se nehrnula hned ke 
dveřím. „Pavle, vyprávěj dál,“ naléhali. 

„Co se to s vámi stalo?“ ptali se jich později ti, kteří navrhovali napsat o Ježíšově životě román. 
„Uvěřili jsme, že Ježíš je náš zachránce, a jen na něj spoléháme,“ odpovídali posluchači, kteří nikam 
nespěchali a s Pavlem zůstali. Ti, kteří nad Pavlovým vyprávěním kroutili hlavami, začali jimi kroutit ješ-
tě víc. „Ve městě máme tolik chrámů. To vám nestačí? Můžete uctívat bohů, kolik chcete…“ divili se.

Hrstka Pavlovi věrných posluchačů si však z poznámek obyvatel Antiochie těžkou hlavu nedělala. 
Začali chválit Pána. Někdo dokonce zanotoval písničku. „Jsou do toho Ježíše úplně zamilovaní,“ usou-
dila jedna ze vznešených dam, když nasedala do nosítek. A ještě dřív, než naposledy zakroutila hlavou, 
vykřikla, aby ji všichni slyšeli: „Kristovci!“ a stáhla záclonku. „Jak to říkala ta dáma? Kristovci? No ano, 
kristovci, křesťané jim budeme říkat, “ shodli se ti, kteří Pavlovi navrhovali, aby sepsal román o Ježíši. 
Ostatní souhlasili. Označení „křesťané“ se mezi obyvateli Antiochie rychle ujalo. Brzy tak nazývali Ježí-
šovy následovníky v celé Římské říši. 

„Moc by mě zajímalo, jestli nám tak budou říkat třeba i za dva tisíce let,“ napadlo Lukáše, když 
dopsal první papyrový arch svých Dějin a utíral si ušpiněné prsty od inkoustu do hadříku.
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 J e třeba říci, že Pavel nebyl první, kdo obyvatelům Antiochie přinesl zprávu o Ježíši. První 
Ježíšovi vyznavači, první křesťané, se v Antiochii vlastně objevili proti své vůli, z donucení. 

To bylo tak: Představitelé města Jeruzaléma neměli rádi novoty a už vůbec se jim nelíbi-
lo, jakou zprávu šíří o Ježíši jeho učedníci. Ti tvrdili, že ten, kterého odsoudili pro rouhání 
a nechali ho za městem ukřižovat, vstal z mrtvých. „Takový nesmysl!“ říkali a polekaně sledo-

vali, jak se okruh Ježíšových následovníků rozrůstá. „Co když získají vládu nad městem a nakonec nás 
obviní, že jsme Ježíše nechali popravit neprávem! Hrůza pomyslet! S tím musíme něco udělat!“ shodli 
se představitelé města a zakázali Ježíšovým následovníkům scházet se po domech k bohoslužbám. 
„Kdo neuposlechne naše nařízení, bude vyhnán z města!“ vyhlásili z balkónu jeruzalémské radnice.

Nastaly zlé časy! Strážci pořádku prohledávali domy věřících a špehovali na ulicích. Některé z učed-
níků nechali představitelé města zavřít do vězení. Kdo se nechtěl vzdát víry v Ježíše, musel z města 
uprchnout. Jak známo, život uprchlíků bývá nesnadný. Nikde je nevítají s otevřenou náručí a s obtížemi 
hledají místo k pobývání i k práci. 

Po dlouhé, strastiplné cestě dorazili někteří jeruzalémští věřící až do Antiochie. Nějaký čas trvalo, 
než sehnali zaměstnání, aby si mohli pronajmout bydlení alespoň v křivolakých uličkách s domy posta-
venými tak blízko sebe, že jimi ani jezdec na koni neprojel. Na Ježíše však ani tady nezapomněli. Z oken 
jejich domů zněly písně i modlitby. Sousedům kupodivu jejich způsob života nijak nevadil. Naopak! 
Někteří rádi přijali pozvání a s nadšením se ke zpěvu a modlitbám přidali. Ukázalo se, že některé méně 
příjemné věci mohou vést k dobrému. Jak jinak by se o Ježíši v Antiochii dozvěděli, kdyby někteří Ježí-
šovi následovníci nebyli nuceni odejít z Jeruzaléma?

Když se zpráva o životě vyznavačů Ježíše donesla až do Jeruzaléma, někteří z ní měli radost, jiným 
naopak přidělala vrásky na čele. „Jen jestli víra nových křesťanů ve vzkříšeného Ježíše je opravdová?“ 
starali se.

„Pošleme k nim někoho, ať celou situaci posoudí,“ navrhli ti, kdo se radovali, těm, kterým zpráva 
přidělala starosti. Návrh se všem líbil. Vyslali do Antiochie důvěryhodného a věrného Ježíšova následov-
níka Barnabáše a ten, když na místě zjistil, jak rychle se mezi lidmi šíří zpráva o Ježíši, uklidnil starostli-
vější část přátel v Jeruzalémě dopisem plným dobrých zpráv. Brzy také poznal, že na práci mezi rostoucí 
obcí křesťanů sám nestačí. Vydal se proto do Tarzu za Pavlem. „Ach Pavle, v Antiochii je mnoho nových 
Ježíšových následovníků. Potřebují někoho, kdo by je podporoval a pečoval o ně.“ Pavel se nenechal 
dlouho přemlouvat. Hned druhý den se vydal s Barnabášem na cestu. 

Procházeli pak společně antiochijskými uličkami, povzbuzovali nové Ježíšovy následovníky ve víře 
a s láskou se starali, aby neměli v ničem nedostatek.
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 O d chvíle, kdy Barnabáš přivedl Pavla do Antiochie, uplynul celý rok. Ježíšových následov-
níků den ze dne přibývalo nejen v úzkých uličkách, ale i ve výstavných domech v širo-
kých ulicích města. Pavel se rozhodl vydat se opět na cestu. „Pavle, nepustím tě samot-
ného. Půjdu s tebou,“ řekl mu Barnabáš, když se mu Pavel svěřil se svými plány. Pavel 
byl rád. Věděl, že na cestách bývá někdy smutno a že se smutek ve dvou lépe snáší. 

Zpráva o Pavlových přípravách na odchod z Antiochie věřící zarmoutila. „Budete nám chybět,“ říka-
li. „Nadešel čas, abychom o Ježíši vyprávěli jinde. Nemůžeme se přece zprávou o jeho smrti na kříži 
i jeho vzkříšení těšit jen my tady v Antiochii,“ vysvětlil jim Pavel.

„Najměte si koně,“ radil Pavlovi a Barnabášovi jejich pomocník Jan Marek, když je pozoroval, jak 
se balí na cestu. „Na cestě by mohl nést zavazadla,“ navrhoval jim. „Kdepak kůň! Kde bychom na něj 
vzali?“ rozesmál se Pavel. „Co kdyby ses vydal na cestu s námi. Mohl bys nám pomoci se zavazadly 
ty,“ navrhl Janovi Barnabáš. „To myslíš vážně?“ vykřikl překvapeně Jan. Doprovázel sice občas Pavla 
a Barnabáše křivolakými uličkami města, ale nečekal, že by ho vzali na tak dalekou cestu. „Určitě!“ 
odpověděl Barnabáš a Jan si běžel domů sbalit věci. Ještě před odchodem se sešli s ostatními věřícími. 
Po modlitbách vložili starší křesťanské obce na Pavla a Barnabáše ruce. Přáli jim, aby je provázel zdar 
v díle, ke kterému byli vyvoleni. 

Do přístavu pomohli Pavlovi a Barnabášovi se zavazadly i někteří věřící z Antiochie. V Selukii vyhle-
dali loď, která plula na ostrov Kypr. Sotva naložili zavazadla do podpalubí, dal kapitán zvednout kotvy 
a loď vyplula z přístavu. Pro Jana to byla první skutečná plavba lodí. Stál na přídi a mával vesele na své 
přátele v přístavu, dokud se mu neztratili z dohledu. Líbilo se mu, jak se loď krásně houpe na vlnách. 
Pavel se jen usmíval pod vousy, protože o lodích houpajících se na vlnách věděl své. Jan na přídi lodi 
dlouho nevydržel. Udělalo se mu nevolno, tak jak Pavel předpokládal. Zalezl celý zelený do podpalubí 
a moc si přál, aby plavba co nejdříve skončila. 

Do Salaminy dopluli brzy zrána. Jan si oddechl, když loď zakotvila v přístavu. „Pevná zem je pevná 
zem,“ říkal si a brzy pro samý povyk a ruch v přístavišti na svízele s cestováním po moři zapomněl. Bylo 
se na co dívat! Zdejší rybáři se právě vrátili z nočního lovu a na břeh vytahovali sítě plné ryb. Už na ně 
čekali obchodníci a začali s nimi smlouvat o ceně úlovku. Z velké lodi, kotvící přímo před velkým skla-
dištěm, snášeli otroci kmeny vzácných stromů dovezených z Etiopie. Místní stolaři z nich měli vyrobit 
nábytek pro dům místodržitele Sergia Paula. Jedna loď připlula až z Británie. Nakládali do ní koše s gra-
nátovými jablky a citróny. Z jiné lodi se ozývalo bečení a mečení. „To vezou do Říma kozy a ovce na trh,“ 
prozradil Janovi místní žebrák, když mu Jan dal do nastavené ruky měďák. „A tamhle, vidíš tu klec na 
palubě? Vezou v ní lvy. Objednal si je prý sám císař. Budou s nimi zápasit v aréně,“ vykládal žebrák dál. 
Snad čekal, že Jan vyloví ze své kapsy ještě jeden měďák, ale nedočkal se. Jan se rozběhl za Pavlem 
a Barnabášem. Rád by jim ukázal všechno, co viděl. „Máme jinou práci,“ řekl Pavel a dodal: „Klidně tu 
ještě zůstaň. Sejdeme se večer v synagoze. Chceme s Barnabášem místním věřícím vyprávět o Ježíši.“ 
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