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 Brno-Kounicova | 30. 6. 2019 

 PŘÍBĚHY NOCÍ – 15. DÍL 

Text: Sk 16,11-12.16-34 ⁞ Mt 5,10-14 ⁞ Žalm 42,1-9 

Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 

2  Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! 3  Po Bohu 
žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? 4  Slzy jsou 
chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" 
5  Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu 
brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když 
slavil svátek.  

6  Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha 
čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.  

7  Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou 
spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin, od hory Miseáru. 
Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá 
vlnobití se přese mne valí.  

9  Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se 
mnou! 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království 
nebeské. 11  Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit 
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proti vám všecko zlé kvůli mně. 12  Radujte se a jásejte, protože máte hojnou 
odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 13  Vy 
jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již 
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14  Vy jste světlo světa. 
Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
 

11 Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého 
dne do makedonské Neapole. 12 Odtud jsme šli do Filip, které jsou 
nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě 
jsme strávili několik dní. 

(13 V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude 
modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. 14 
Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města 
Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel 
zvěstoval. 15 Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s 
prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a 
buďte mými hosty"; a my jsme její naléhavé pozvání přijali.) 

16 Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla 
věšteckého ducha [dosl. ducha Pythona = mytický had uctívaný v Delfách 
spojený s delfskou věštírnou] a předpovídáním budoucnosti přinášela svým 
pánům značný zisk. 17 Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou 
služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." 18 A to dělala po 
mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: 
„Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch 
opustil. 

19 Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a 
vlekli je na náměstí před městskou správu. 20 Tam je předvedli před soudce a 
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řekli: "Tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé 21 a rozšiřují zvyky, které my 
jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit." 22 Také 
dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je 
zbičovat. 23 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi 
poručili, aby je dobře hlídal. 24 On je podle toho rozkazu zavřel do 
nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 

25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní 
vězňové je poslouchali. 26 Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení 
se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům 
spadla pouta.  

27 Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, 
vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. 28 Ale 
Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!" 29 Tu žalářník rozkázal, 
aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a 
Silasem na kolena. 30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, 
abych byl zachráněn?" 31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty 
i všichni, kdo jsou v tvém domě."  

32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. 33 Ještě v tu 
noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi 
pokřtít. 34 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou 
se radoval, že uvěřili v Boha. 

 

Minulou neděli jsme sledovali příběh noci apoštola Petra. Byla to 
noc, v níž zapřel, že zná Pána Ježíše. Díky Boží milosti a lásce 

bylo Petrovi nejen odpuštěno, ale stal se klíčovým mužem 

v základech církve Pána Ježíše Krista.  
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Dnes máme před sebou noc apoštola, který se považoval za 

nejmenšího z apoštolů, a přece ho vnímáme jako jednu 

z nejvýraznějších postav na cestě evangelia k pohanům, tedy mimo 

židovským národům. Jedná se o noc apoštola Pavla, kterou strávil se 
svým spolupracovníkem ve filipském vězení. 

Po noci, v níž jeden z apoštolů selhal a neobstál ve zkoušce, 
jsem se chtěl zastavit u příběhu, v němž jiný z apoštolů obstál a 
může nám ukázat, kudy vede dobrá cesta skrze zkoušky a pokušení.  

 

…do situace Pavla a Silase. Po příchodu na evropský kontinent 

prožívali v městě Filipech dobré chvíle. V synagoze sice se svým 

zvěstováním neuspěli, ale evangelium si našlo cestu k ženě Lydii 

a kolem ní vznikl radostný křesťanský sbor. Scházeli se v domě, 

který nazývali modlitebnou. 

Jedna věc jim záhy začala poměrně výrazně otravovat život. Byla 
to neustálá manická, až frenetická aktivita jedné mladé, přesto 

poměrně významné, otrokyně. Čteme o ní, že měla „věšteckého ducha“. 
Řecký text NZ doslova říká, že měla „ducha Pythóna“. Python byl 
přitom mytický had uctívaný v Delfách a byl spojen s delfskou 

věštírnou. Proto překlad „věštecký duch“. 

Otrokyně opakovaně chodila za Pavlem a Silasem a pokřikovala 

na ně – o nich: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke 
spáse.“ Ne že by to nebyla pravda. Apoštolu Pavlovi to ovšem 
začalo být nepříjemné a otravné. Navíc, a to bylo asi ještě 
důležitější, nechtěl být spojován s delfskou věštírnou – s jakýmkoli 
věštěním. Nechtěl získávat kredit v novém prostředí díky delfské 

věštkyni. Proto z ní ducha Pythóna vyhnal.  



2019_004 15 Noc Pavlova a Silasova tisk.docx  Strana 5 

Děvčeti bylo pomoženo, byla uzdravena. Z ženy s manickými 

stavy a frenetickými pohyby se stala zdravá žena. A právě teď se 

začaly dát věci! V životě apoštolů se začalo stmívat. 

 

Evangelium se skrze ně (apoštoly) dotklo zřítelnice oka 

svobodného, volného trhu – byznysu, obchodu.  

Je otázkou, zdali si Pavel se Silasem byli vědomi toho, co uzdravení 
může způsobit. Jestli ano, pak je jejich pomoc vskutku odvážným 

činem víry. Riskovali. Nevidíme u nich žádnou přecitlivělou 

diplomacii. 

APP: Jak bych se zachoval já, my? Nechali bychom ji s tím, 

že to strpíme, abychom mohli mít klid na další misijní 

působení? Nebudeme si přece dělat zbytečné problémy! 

Faktem je, že uzdravení mladé otrokyně zhatilo kvetoucí věštecký 
byznys (který mimochodem kvetl nejen kdysi ale i dnes). Reakce 
byla prudká. Pobouření a obvinění bylo rychlé. Zároveň velice 

politické – už v té době bylo obvinění ze ztráty zisku tak 

trochu „společenské chucpe“, a proto je obvinění jiné: „Tito lidé 
pobuřují naše město. Jsou to Židé 21 a rozšiřují zvyky, které my jako Římané 
nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit.“ Aktuálně řečeno „jsou 
to cizinci a zavádějí nám tady své zvyky. My je nechceme, máme 

svoje!“ Na to lidé byli vždy citliví – však právě toto je dnes 

často předmětem politických projevů.  

Není tedy divu, že veřejné pobouření ovlivnilo rádoby 

nezávislý filipský soud – soudce. Podlehli davové euforii a dali 
Pavla a Silase zbičovat. Pak ho dali do péče člověku, který 

patřil mezi tu nejtvrdší, nejnemilosrdnější a nejkrutější sortu lidí – 
žalářníkovi. Pro jistotu zabezpečil apoštoly jako nejtěžší vrahy. 
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APP: Taková série událostí se může dít – a myslím, že 

dodnes v nějaké formě děje, když se evangelium dotkne 

byznysu, zisku (zvláště, když ho ohrozí). Když se lidé 

stanou následovníky Pána Ježíše, může to mít – tedy jistě 

to bude mít - vliv na jejich podnikání.  

Lidé jsou dnes ochotní tolerovat křesťanskou víru do té 

doby, než by se měla dotknout jejich podnikání. Když 

začneme aplikovat biblické principy na to, jak peníze 

vydělávat a je utrácet, svět se velice rychle postaví 

proti nám. 

 

A tak se dostáváme k noci ve filipském vězení. Z překotného 

divokého dění jsou Pavel se Silasem sami. Mají dost času 

přemýšlet o tom, co se vlastně stalo. Zkoušel jsem si 

představit, co by se mi - coby křesťanovi – honilo hlavou, kdybych se 
octl ve filipském vězení já. 

 Pochybnosti: Udělali jsme dobře, že jsme sem přišli? 

 Pochybnosti: Raději jsem tu holku měl nechat na pokoji, 
měl bych více klidu na službu. Měl jsem být víc 

diplomatický a předvídat, co se stane. 

 Křesťan teolog: Až se odsud dostaneme, vypadneme, stejně 
naši nepřátelé nepatří mezi předurčené ke spáse. Půjdeme 

někam, kde nám Pán Bůh požehná. 

 Křesťan současník: Boží vůlí je, abychom byli šťastní, a 
to zde ve vězení a nepřátelském prostředí nejsme. Půjdeme 

jinam, kde najdeme víc štěstí. 
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Pavel se Silasem, zdá se, takto nepřemýšlejí. Alespoň u nich nic 

z toho nevidíme. Vidíme u nich něco jiného. Noční hodiny, kdy 
člověka napadá leccos, tráví záměrně modlitbami, prosbami a 
zpěvy/chvalozpěvy (dosl: hymny). A není to nic tichého, ostatní 
vězni je poslouchají. Zní to až neuvěřitelně idylicky.  

Bibličtí misionáři nám ukazují dobrou cestu skrze zkoušku 

utrpením (nejen) pro víru. Ano, je možno pochybovat a uvažovat, 

co jsme mohli udělat jinak (ne nezbytně lépe či dobře). Je tudy 
nevede cesta k pokoji. Ta vede jinudy – skrze modlitby, písně, připomínání si 
Pána Ježíše (dívat se na něj – upírat pohled na ně a přemýšlet o něm), Písmo, 
Boží milosrdenství, moc a sílu. Ne proto, že Pán Bůh za odměnu učiní 
okamžitě zázrak – apoštolové netušili, co se stane. „Pouze“ 

proto, že právě v modlitbě a chválách jsme spojeni s ním. Plníme 

své srdce jím!  

Myslím, že vysvětlovat více tuto cestu apoštolů skrze 

zkoušku utrpením již moc nejde. Jde ji ovšem vzít vážně a vyzkoušet 
ji.  

Rád přitom vzpomínám na chvíle, kdy jsem na první vojně (1986-
88) při nočních dozorčích službách s překvapením objevoval sílu 

písní z kancionálu, které jsem znal zpaměti. V nočním autoparku 

jsem naplňoval nevzhlednou strážní budku zpěvem. Pomáhalo mi to 

nespat a zároveň mi u toho bylo dobře. Pravdou ovšem také je, že 

kdybych písně neznal ze společných shromáždění, asi bych si je 

nezazpíval, protože zpěvník jsem tam neměl. 

 

Tam, kde se modlíme a chválíme Pána Boha, naplňujeme svou mysl a 

srdce jím samotným, tam se dříve nebo později se začnou dít Boží 

věci. V příběhu Pavla a Silase se tak stalo, a to záhy. Noc se 
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symbolicky mění v den. Ze zajatců se stávají dobrodinci 

zachraňující život i duši naprosto nečekaného člověka – 

žalářníka. Pán Bůh zlé obrací v dobré. To ovšem dnes chci 

ponechat jen při této zmínce. 

 

Celý dnešní biblický příběh začíná dobrým skutkem – službou 

apoštolů a končí úplně stejně. Uprostřed všeho je ovšem noc – 

těžká noc. Je dobře, že smíme vidět, co ji předcházelo a co ji 

následuje a může nám to být povzbuzením k tomu, že i my budeme 
naplňovat své těžké noci modlitbami, písněmi, připomínáním Boží milosti. 
Tudy vede cesta k pokoji srdce, protože ona nám hlasitě 

připomíná, že jsme v Boží ruce a Pán Bůh si může použít vše 

k dobrému. 

A aby bylo zjevné, že písně nepatří jenom do těžkých nocí, 

ale také do chvil radosti ze života a úspěchu, připomenu na 

závěr slovo apoštola Jakuba: 

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí!  
Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!  Jakubův 5,13   

 

 

 

 

 

 

 

Jan Asszonyi, Brno 30. 6. 2019 
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