Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)
Sk 10, 9-23 Šokovaný neveriaci Peter

Na druhý deň, ako šli a blížili sa k mestu, tak okolo poludnia, vyšiel Peter na strechu
domu, aby sa pomodlil. Potom vyhladol a chcel si zajesť. Ale kým mu niečo pripravovali,
prišiel do vytrženia: videl otvorené nebo a akási nádoba - ako veľké prestieradlo na
štyroch rohoch zviazané - zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem; a v nej všetky
možné štvornohé zvieratá [divá zver], plazy a nebeské vtáctvo. A zaznel k nemu hlas:
Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! Ale Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič
poškvrnené a nečisté. A aj druhý raz zaznel k nemu hlas: Čo Boh očistil, to ty nemaj za
poškvrnené! Tak sa to opakovalo tri razy; a hneď nato zdvihla sa nádoba do neba. Kým
bol Peter v rozpakoch, čo znamená videnie, ktoré videl, ajhľa, mužovia, poslovia
Korneliovi, dopytovali sa na Šimonov dom a zastali pred bránou. Pýtali sa: Či tu býva
Šimon, prímenom Peter? A keď Peter rozmýšľal o videní, riekol mu Duch: Ajhľa, dvaja
mužovia ťa hľadajú. Vstaň, zíď dolu, choď s nimi a neváhaj, lebo ja som ich poslal. Peter
zišiel k mužom a povedal im: Ajhľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?
Odpovedali mu: Stotník Kornelius, muž spravodlivý a bohabojný, ktorému celý židovský
národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho
domu a vypočul tvoje slová. Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň zobral sa a šiel
s nimi; aj niektorí bratia z Joppy šli s ním.
-učeníci zachovávali modlitbu niekoľkokrát denne, zbožný žid sa modlil 3x denne (Daniel
6,10) učeníci chodievali do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. (Sk3,1)
-“2” dejstvo diania ako prišlo spasenie aj k pohanom sa udialo u Petra, kým bývyl v Joppe
u garbiara
-ako Boh pripravoval Kornélia, tak pripravoval aj Petra. Ťažko povedať, kto bol viac
šokovanejší. Myslím, že Peter. Zjaveniu predchádzala modlitba, podobne ako pri DS, ktorý
zostúpil na Ježiša, podobne aj pri Štefanovi a inách. Keď sa modlíme, tedy Boh dáva
vedenie - jasne rozlíšiteľné veci.
-Podobne je to aj s nedostatkom jedla - pôstom. Inak človek premýšľa, inak ho vedie Boh,
keď sa človek postí za nejaké veci. “Tento druh démona vychádza iba pôstom a
modlitbou…” Cez pôst dokáže človek vidieť iné veci, (sýty hladnému neverí :-))
…videl otvorené nebo a akási nádoba - ako veľké prestieradlo na štyroch rohoch zviazané
- zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem; a v nej všetky možné štvornohé zvieratá [divá
zver], plazy a nebeské vtáctvo. A zaznel k nemu hlas: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! Ale
Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté.

Kultická čistota zvierat: Hlavnou myšlienkou židovskej tradície o rituálne čistých
potravinách spočíva vo viere, že aj jedlom je možné sa duchovne pozdvihnúť a dostať tak
ľudské správanie na vyššiu duchovnú úroveň.
-zvieratá, čo sa nesmú jesť, zoznam 3M 11. “….Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte
sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa
hemží na zemi. Lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som bol
vaším Bohom; buďte teda svätí, lebo ja som svätý.”
-toto rozdelenie zvierat malo za cieľ nielen zdravie, ale aj oddelenie sa od okolitých
národov, ktoré niektoré zvieratá používali pri náb. rituáloch, cieľom je prostá poslušnosť,
že Boh to tak dal a takto si to vyžaduje, je to Jeho vôľa. (Daniel nechcel jesť v bab. zajatí
jesť jedlo z kráľovského stola, aby sa nepoškvrnil.)
-správnejšie je čisté a nečisté nazývať: správny a nesprávny pokrm. (napr. ryby boli “čisté”
tie, ktoré právali vo bližšie k hladine, kde je ako voda čistejšia, boli symbolom čistoty, napr.
rybie oko nemá viečko - teda spravodlivý nepriviera oči nad zlom atď.)
-za nečistého človeka bol pokladaný každý neobrezaný muž, teda pohan.
-jesť pre žida niektoré z týchto zvierat bolo rovnajúce sa zapretiu Boha.
Jedol Peter? Nejedol? Bola to skúška od Boha, či je dobrý žid? Peter a číslo 3 je povestné
… kde?
-Peter potreboval pochopiť božiu lásku a jeho zámer s každým človekom. Pokračovalo tak
napĺňanie Ježišovho príkazu: Budete mi svedkami… do posledných končím zeme = pre
každého posledného človeka.
-v stati o umývaní rúk, keď kritizovali učeníkov Pána Ježiša, že jedli s neumytými rukami v
Mk 7, 15,18,19 sa píše: “Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale
čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka…Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť
človeka, čo zvonku vchádza do neho? Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a
odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý.”
-V Ježišovi je všetko čisté, čo Boh povolal za čisté je čisté a čo za nečisté, je nečisté,
nakoniec v 1M 1, 25 Boh po stvorení zvierat povedal, že “to bolo dobré”
-Peter začal lekciu z božieho plánu, že aj nečistí pohania, s ktorými sa nemali ani stýkať,
sa mu stanú bratmi - medzi nimi prvý Kornélius.
-v dôsledku Božieho zjavenia si
Peter uvedomil, že Boh nedelí ľudí na čistých a
nečistýcha ani na pohanov a židov “Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v
jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.…” Ef 4,4-6
Nečistý človek (pohan) bol tiež vylúčený z bohoslužby, nemal možnosť mať odpustené
hriechy…
-Petrove otázky a zmätenie vyriešil Boh veľmi rýchlo: sluhovia Kornélia ho už čakali pred
domom.
-Peter sa mohol rozhodnúť odmietnuť toto zjavenie hovoriac, že je to pokušenie od diabla,
či od Boha.
-Rovnako aj my dnes: máme povinnosť poslúchať Boha a nerobiť rozdiely, kto aký je, ako
sa nám páči, ale prijímať každého. Lebo aj nás Boh prijal.

