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Úvod

Sýtenie baránkov a oviec
Tento štvrťrok sa budeme venovať listom apoštola Petra. Budeme teda čítať slová
niekoho, kto bol s Ježišom počas väčšiny dôležitých momentov jeho pozemskej
služby. Peter sa okrem toho stal jedným z popredných vodcov raného kresťanstva.
Už len tieto skutočnosti by nás mali inšpirovať k čítaniu jeho listov. O tieto listy by sme
sa však mali zaujímať aj z iného dôvodu: Peter ich napísal kresťanom, ktorí prežívali
nepokojné časy: čelili prenasledovaniu zvonka a nebezpečenstvu zo strany falošných
učiteľov, ktorí prichádzali zvnútra cirkvi.
Peter svojich čitateľov varuje, že títo falošní učitelia prinesú okrem iného pochybnosti
súvisiace s druhým Ježišovým príchodom. Posmešne budú hovoriť: „Čo sa stalo so
sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na
začiatku stvorenia!“ (2Pet 3,4) Dnes, po takmer dvetisíc rokoch, veľmi dobre poznáme
realitu takéhoto spochybňovania.
Okrem témy falošných učiteľov sa Peter niekoľkokrát vracia aj k téme utrpenia, ktoré
cirkev prežíva. Hovorí, že toto utrpenie odzrkadľuje utrpenie Ježiša Krista, ktorý na
seba vzal naše hriechy a vyniesol ich na kríž (1Pet 2,24). Dobrou správou však je, že
Ježišova smrť nás vyslobodila z večnej smrti spôsobenej hriechom a darovala spravodlivý život už tu a teraz všetkým, ktorí mu dôverujú (1Pet 2,24).
Peter hovorí, že Ježiš nielen zomrel za naše hriechy, ale že sa aj vráti na zem a uvedie
Boží súd (2Pet 3,10–12). Peter zdôrazňuje, že perspektíva súdu má mať vážny praktický
vplyv na život veriacich. Keď sa Ježiš vráti, zničí všetok hriech a zem očistí ohňom (2Pet
3,7). Potom kresťania dostanú dedičstvo, ktoré má pre nich Boh pripravené v nebesiach (1Pet 1,4).
Peter prináša veľmi praktické posolstvo o tom, ako majú kresťania žiť. To najdôležitejšie je, že kresťania majú žiť vo vzájomnej láske (1Pet 4,8). Svoj pohľad zhŕňa do
nasledovných slov: „Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky,
milosrdní a pokorní.“ (1Pet 3,8)
Petrove listy sú okrem iného aj zapáleným zvestovaním evanjelia, ktoré je ústredným
posolstvom celej Biblie. Veď ak niekto má osobnú skúsenosť so zachraňujúcou milosťou nášho Pána, je to určite Peter. Veď práve Peter otvorene a hanebne zaprel svojho
Pána (dokonca sa pritom zaprisahával) slovami: „Nepoznám toho človeka!“ (Mat
26,74) Ale tomu istému Petrovi Ježiš neskôr povedal: „Pas moje baránky... Pas moje
ovce...“ (Ján 21,15–17) Dva Petrove listy sú príkladom toho, ako sa Peter staral o tých,
ktorých mu Pán zveril.
Samozrejme, súčasťou tejto starostlivosti (sýtenia, pasenia) je aj veľká pravda o spasení vierou v Krista a o Božej milosti. Tejto téme sa veľmi mocne venoval aj Petrov spolupracovník, apoštol Pavol. Peter poznal túto pravdu nielen teoreticky či na základe
nejakej vierouky alebo vierovyznania, ale mal osobnú skúsenosť s realitou a mocou
tejto milosti vo svojom živote.

Martin Luther vo svojom komentári k Petrovi napísal: „Táto Epištola svätého Petra je
jednou z najdôležitejších kníh Novej zmluvy a je skutočným, čistým evanjeliom. Peter
totiž urobil presne to isté, čo apoštol Pavol a ostatní evanjelisti. Hlásal pravdivé učenie
o viere a o tom, ako nám bol darovaný Kristus, ktorý z nás sňal naše hriechy a zachránil
nás.“ (LUTHER, Martin. Commentary on the Epistles of Peter and Jude. Grand Rapids:
Kregel Publications, 1982. str. 2, 3.)
Ježiš povedal Petrovi, aby pásol jeho baránky, jeho ovce. Aj my patríme medzi tieto
baránky. Poďme sa teda sýtiť.
Robert K. McIver vyrástol na Novom Zélande a väčšinu svojej životnej dráhy pracoval na
Avondale College v Austrálii, kde učil Bibliu a archeológiu. Je autorom niekoľkých kníh,
vrátane knihy The Four Faces of Jesus (Štyri tváre Ježiša) a Beyond the Da Vinci Code (Čo sa
skrýva za knihou DaVinciho kód).

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.

Modlitebný zoznam mojej triedy sobotnej školy:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

