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Úvod
Buď pastýřem mých ovcí!
V tomto čtvrtletí se budeme věnovat listům apoštola Petra. Budeme tedy diskutovat o slovech někoho,
kdo byl s Ježíšem během většiny důležitých momentů jeho pozemské služby. Petr se kromě toho stal jedním
z hlavních vůdců prvotní církve. Už jen tyto skutečnosti by nás měly inspirovat ke čtení jeho listů. Jsou však
i jiné zajímavé důvody pro to, abychom se do nich začetli. Petr je napsal křesťanům, kteří prožívali krizové
období – čelili pronásledování zvenčí i nebezpečí ze strany falešných učitelů, kteří přicházeli zvnitřku církve.
Petr své čtenáře varuje, že tito falešní učitelé přinesou kromě jiného i pochybnosti, které souvisejí s druhým Kristovým příchodem. Posměšně se budou ptát: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co
zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření“. Dnes, po téměř dvou tisících letech, také
velmi dobře známe takové zpochybňování.
Kromě tématu falešných učitelů se Petr několikrát vrací k utrpení, které církev prožívala. Říká, že toto
utrpení odráží utrpení Ježíše Krista, který na sebe vzal naše hříchy a zemřel za nás. Dobrou zprávou je, že
Ježíšova smrt nás vysvobodila z věčné smrti a darovala spravedlivý život už zde a nyní těm, kteří mu důvěřují
(1Pt 2,24).
Petr zdůrazňuje, že Ježíš nejen zemřel za naše hříchy, ale že se vrátí na zem a uvede Boží soud (2Pt 3,10–12).
Připomíná také, že perspektiva soudu má mít vliv na život věřících. Když se Ježíš vrátí, zničí hřích a zem očistí
ohněm (2Pt 3,7). Potom křesťané obdrží dědictví, které pro nás má Bůh připraveno v nebesích (1Pt 1,4).
Apoštol Petr však přináší i praktické poselství o tom, jak mají křesťané žít. Tím nejdůležitějším je, aby žili
ve vzájemné lásce (1Pt 4,8). Svůj pohled shrnuje do slov: „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské
lásky, milosrdní a pokorní“ (1Pt 3,8).
Petrovy listy jsou také zapáleným zvěstováním evangelia, které je základním tématem celé Bible. Vždyť
pokud někdo má osobní zkušenost se zachraňující milostí našeho Pána, pak je to určitě Petr. Právě on hanebně zapřel svého Pána slovy: „Neznám toho člověka“ (Mt 26,74). A tomu samému Petrovi Ježíš později
řekl: „Pas mé beránky. … Buď pastýřem mých ovcí! … Pas mé ovce!“ (J 21,15–17). Dva Petrovy listy jsou příkladem toho, jak se Petr staral o ty, které mu Pán svěřil.
Součástí této péče (sycení a pasení) o Kristovy následovníky je i velká pravda o spasení skrze víru v Krista.
Tomuto tématu se věnoval i Petrův spolupracovník apoštol Pavel. Petr poznal pravdu o Boží milosti nejen
teoreticky nebo jako základ nějaké věrouky či vyznání. Měl osobní zkušenost s realitou a mocí Boží milosti
ve svém životě.
Martin Luther ve svém komentáři k Petrovým listům napsal: „Listy apoštola Petra jsou jedny z nejdůležitějších knih Nového zákona. Jsou skutečným a čistým evangeliem. Petr totiž udělal to samé, co apoštol Pavel
a evangelisté. Hlásal pravdivé učení o víře a o tom, jak nám byl darován Kristus, který z nás sňal naše hříchy
a zachránil nás.“ (Luther Martin, Commentary on the Epistles of Peter and Jude. 1982, 2.3)
Ježíš řekl Petrovi, aby pásl jeho beránky, jeho ovce. I my patříme mezi tyto ovce. Pojďme se tedy pást.
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