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Keď ty, rodom Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš bývalých pohanov zachovávať židovské zvyky

Bratia a sestry
Po apoštolskom konvente v Jeruzaleme, o ktorom sme si hovorili naposledy, sa nám správy o apoštolovi Petrovi
v Skutkoch apoštolských strácajú. Z niektorých epištol však môžeme poskladať mozaiku jeho života, ako sa
odohrávala ďalej.
Apoštol Pavol v Liste Galatským, okolo roku 55 napísal, že na apoštolskom konvente v Jeruzaleme sa nachádzali
najdôležitejší predstavitelia: Jakub, Peter a Ján. Tam sa dohodli, že Pavol pôjde robiť misiu medzi pohanov a Peter
zase medzi Židov (G 2, 9). Pavol sa dostal do Antiochie, ktorá sa stala akýmsi materským zborom, odkiaľ Pavol
absolvoval svoje tri misijné cesty, na ktorých založil mnohé cirkevné zbory. Peter tiež odišiel z Jeruzalema
a rovnako zakotvil v antiochijskom cirkevnom zbore. Bolo to niekedy približne pred Pavlovou 2. misijnou cestou.
Pavol v Liste Galatským píše, že sa osobne postavil proti Petrovi, nakoľko si zaslúžil napomenutie. Na jednej strane
jedával s bývalými pohanmi, ktorí uverili v Krista, čo samozrejme pre Židov nebolo dovolené. Keď však prišli Židia
z Jeruzalema, Peter sa od bývalých pohanov odťahoval. Pavol sa nahneval a dohovoril Petrovi slovami: Keď ty,
rodom Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš bývalých pohanov zachovávať židovské zvyky (G 2, 14)?
Je to aj pre nás také napomenutie, drahí veriaci. Aby sme sa nikdy od nikoho neodťahovali preto, že hovorí inou
rečou, že má inú farbu pleti, alebo vyznáva iné hodnoty života, ako my sami. Našou úlohou je snažiť sa ľuďom
porozumieť a ponúknuť im evanjelium. Presne tak, ako to robil Pavol, keď Židom bol Žid a Grékom zase Grék. Keď
sa rozprával o viere so Židmi, citoval im predpovede prorokov. Na nich dokazoval, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš.
Keď sa zase rozprával s Grékmi, necitoval im prorokov, pretože oni o nich nič nevedeli. Grékom citoval ich
vlastných básnikov a na základe ich spôsobu života sa im snažil ukázať na postavu Ježiša Krista.
Z Antiochie Peter odišiel do krajín Pontu, Galácie, Malej Ázie a do Bitýnie. Sprevádzal ho spolupracovník Sílas,
s ktorým spolu niesli radostnú zvesť evanjelia hlavne medzi židovským obyvateľstvom.
Keď Peter v týchto oblastiach skončil svoju misijnú cestu, napísal svoje dva listy, ktoré máme zachytené v Novej
zmluve. Svoje listy venoval všetkým zborom, v ktorých pracoval. Tieto listy povzbudzujú vieru a lásku veriacich.
Dávajú dôraz na to, aby dom nášho života, rovnako ako aj cirkev boli postavené na skale. Niekedy teológovia
označujú apoštolov rôznymi prívlastkami. Pavol je označený za apoštola viery, Ján za apoštola lásky, Jakub za
apoštola skutkov. Petra by sme mohli označiť za apoštola nádeje.
Vo svojich listoch na začiatku povzbudzuje čitateľov v nádeji, aby kráčali svojím životom viery ďalej, napriek tomu,
že budú prežívať mnohé pokušenia. V týchto radách sa odráža celý jeho život. Pretože od svojho začiatku, ako sa
stal učeníkom Pána Ježiša Krista, prešiel v živote mnohými formami pokušení. V jedných obstál, v iných zase nie.
Ale vždy mu pomáhala vstať nádej, pretože mal Pána Ježiša pred očami. Po Jeho ukrižovaní a vzkriesení žil Kristus
vierou v jeho srdci a to ho posúvalo vždy dopredu. Dávalo mu silu vstať a kráčať ďalej.
Peter používa napríklad aj niektoré zvláštnosti, ktoré vo svojich listoch nespomínajú iní apoštoli. Napríklad píše
v 3. kapitole: Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.
Telesne bol usmrtený, ale oživený duchom, v ktorom zostúpil a kázal uväzneným duchom (1. Pt 3, 18 – 19). Túto
skutočnosť nespomína nikto iný. Na základe tohto miesta v 1. liste Petrovom sa zaradila do Viery všeobecnej
kresťanskej veta: „Zostúpil do pekiel.“

Ďalej nám hovorí aj o tom, že anjeli sú poddaní Kristovi. O tom tiež veľmi mnohí iní apoštoli nepíšu: Ktorý vstúpil
na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci (1 Pt 3, 22). V dnešnej dobe je akosi
„moderné veriť v anjelov.“ V televízii sa hovorí o dobrých anjeloch, ktorí pomáhajú človeku. Neďaleko nášho
kostola sídli veštica, ktorá vám na objednanie pošle dobrého anjela. Mnohé ženy jej prostredníctvom internetu
píšu a ona im posiela anjelov, ktorí by im pomohli. Ale tu by som bol veľmi opatrný. Anjelské bytosti sú poddané
Kristovi. Nerobia svoju vôľu ale sú poslovia Boží. Idú iba tam, kde ich Pán Boh, alebo Pán Ježiš pošlú. Žiadny človek
ich nemôže posielať ďalej. V Biblii sa však píše aj o inom anjelovi. Apoštol Pavol hovorí, že diabol sa zjavuje ako
anjel svetla. Ďalej vieme, že všetci padlí anjeli sú vlastne démoni. Ak niekto chce poslať anjela na pomoc druhému
človeku, nejedná sa pritom o toho Božieho anjela. Jedná sa o padlého anjela, ktorý prináša duchovné otroctvo
a zlo.
Svoj prvý list Peter končí slovami o duchovnej bdelosti. Máme si dávať pozor na diabla, pretože obchádza okolo
nás ako revúci lev. Svoj druhý list začína na tom mieste, kde skončil prvý. Napomína veriacich k tomu, aby vo
svojej viere neupadli, ale aby boli duchovne bdelí.
Zároveň povzbudzuje kresťanov k tomu, aby sa nedali vyprovokovať výsmechom tohto sveta. Predovšetkým
vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom a povedia: Čože je so sľubom
o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia (2 Pt 3, 3-4).
Aj v dnešnej dobe je viera v Krista mnohým na smiech. Už vôbec nechcú veriť tomu, že Kristus spraví koniec
poriadkom tohto sveta. Ľudstvo sa radšej nechá kŕmiť lacnými holywoodskymi filmami, podľa ktorých koniec
sveta urobí určitá prírodná katastrofa. Alebo to budú mimozemšťania, ktorí spravia svetovú inváziu s jediným
cieľom: zničiť ľudskú populáciu na tomto svete. Filmov z takouto tematikou je dnes veľmi veľa. Podľa tohto
scenára sa vždy nájde nejaký hrdina, ktorý sa týmto votrelcom postaví a zachráni ľudstvo od ich zlých a zákerných
plánov.
Tento svet však nechce počuť nič o tom skutočnom HRDINOVI, ktorý priniesol svoj život, ako jedinú obeť za
hriechy celého sveta. Nechce počuť nič o skutočnosti, podľa ktorej raz príde Kristus druhýkrát na túto zem súdiť
živých aj mŕtvych. Nechce počuť nič o tom, že jediná záchrana je v krvi Božieho Syna, Ježiša Krista. Peter to krásne
vo svojom 2. liste opisuje slovami: Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú
v ohni a zem so svojimi dielami zmizne (2. Pt 3, 10).
Preto sa povzbudzujme vo viere týmito slovami apoštola Petra. Pre nás sú často najznámejšie listy apoštola Pavla
a tie ostatné stoja ako keby vzadu. Ale nemalo by to tak byť. Peter napísal rovnako krásne a hlboké epištoly, ako
Pavol, či iní apoštoli. Držme sa týchto slov a verím, že Pán Ježiš bude našu vieru prehlbovať a požehnávať.
AMEN.

