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Příběh, o kterém dnes uvažujeme, můžeme vnímat jako jakési 
předznamenání Pavlovy druhé misijní cesty. Té cesty, kterou si 
ostatně jako i jindy nevybral sám, ale na kterou ho zcela konkrétně 
poslal Pán. To je potřeba vždy zdůrazňovat, jinak bude náš apošto-
lát veskrze neúspěšný. Včera jsme spolu s Pavlem získali pro na-
šeho Pána obchodnici s látkami Lydii z města Thyatir, která byla 
s celým svým domem pokřtěna a aniž si to asi někdo z účastníků 
této události uvědomil –, stala se tak první křesťankou v Evropě. 
Když jsme Ty i já pomáhali Pavlovi s katechezí a křtem, museli 
jsme potom na čas zůstat jako hosté v jejím domě – tak nám byla 
za dar víry vděčná. Následující sobotu jsme zase šli k řece, kde 
se místní židé scházeli k modlitbám, poněvadž neměli vlastní sy-
nagogu. Připojila se k nám jedna mladá žena, otrokyně, nadaná 
věšteckým duchem, neustále po Pavlovi pokřikovala, že je sluhou 
Boha nejvyššího a že lidem ukazuje cestu k jejich záchraně. Což 
o to, byla to pravda a za jiných okolností by ta žena byla vynikající 
kazatelkou, ale… ona byla posedlá a nadto na té posedlosti její pán 
vydělával nemalé peníze. Když ji Pavel okřikl, aby toho neustálého 
„svědčení“ nechala, jako by se probrala ze svého vytržení a byla 
uzdravena. Potom už události nabraly rychlý spád: Pavla a Silase 
rozzuření otrokáři přivlekli před představitele města, obžalovali je 
ze vzpoury proti místním zvyklostem a šíření nějakého nového ná-
boženství a požadovali tvrdý trest. Jak to dopadlo, už víme. Pavel 
a Silas byli nejprve krutě zbičováni na nahém těle, potom je zavřeli 
do tmavé kobky, nohy jim sevřeli kládou a přísně střežili. Ty i já, 

co jsme celé to hrůzné divadlo zpovzdáli sledovali a nemohli nijak 
zasáhnout, jsme se úpěnlivě modlili. I z kobky byly slyšet zpěvy 
a modlitby. Nakonec byly naše modlitby vyslyšeny: o půlnoci se 
zčistajasna zachvěla země a všechny ty klády a okovy, kterými byly 
oba muži spoutáni, se rozlomily jako dětské hračky. Žalářník, který 
se chtěl nejprve zabít, nakonec pochopil, a ještě této noci on i jeho 
dům přijali křest. Pavel pak využil toho, že je římským občanem, 
upozornil představitele Filip, že jednali nezákonně, a požadoval od 
nich omluvu. Dostalo se mu jí, nicméně sami úředníci nás prosili, 
abychom Filipy co nejdřív opustili: věděli, že se vůči Pavlovi a Si-
lovi dopustili bezpráví, ale chtěli mít klid… 

Tak takto nějak začala misie v Evropě. Bylo by dobré si to 
připomenout pokaždé, když žehráme na naši dobu: nikdy to ne-
bylo jiné. Vždycky šlo o peníze, akorát se to nikdy neříká naplno, 
ale zakrývá se to do rádoby ušlechtilého hávu: jde nám přece 
o naši kulturu, naše náboženství…, říkali tehdy ti dva otrokáři ve 
Filipech a ozvěna jejich rozhořčení je slyšet dodnes. Proto byli 
naoko pobouřeni Pavlovou úspěšnou misií v jejich městě, i když 
jim vadilo jen to, že přišli o zisky ze své otrokyně. Nějaká kul-
tura či náboženství jim byly úplně ukradené! Tito lidé zdánlivě 
vyhrávají – Pavel a Silas byli uvrženi do vězení. Trumf ale nakonec 
není na jejich straně: do příběhu zasáhne Bůh – neočekávaně, 
o půlnoci, když všichni spí ukolébáni falešnou představou, že mají 
všechno a všechny pod kontrolou – a karty se úplně obrátí. Jejich 
zloba se promění v požehnání: vždyť jak jinak by žalářník se svou 
rodinou poznal Krista! Poučení pro nás? Zlo zdánlivě vítězí – ale 
poslední slovo má vždycky Bůh. Tohle dobře věděla Panna Maria, 
když stála s vírou pod křížem, tohle dnes a denně pociťovala Paní 
Zdislava, když čelila tolikerému utrpení, které ji obklopovalo v té 
těžké době válek a rozvratů v Českém království, o tom jsme se už 
nesčíslněkrát přesvědčili Ty i já. Tak proč pořád nemáme víru a je-
nom se bojíme, když víme, že to nakonec všechno dopadne dobře?


