Slovensko
29. junij –
Sv. Peter in Pavel, apostola A – B – C
Ti si Peter – Skala
in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala.
(Mt 16,18)
Prvo berilo

Apostolska dela 12,1-11

V tistem Ëasu je kralj Herod stegnil roko, da bi muËil nekatere izmed udov Cerkve. Umoril
je z meËem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to Judom vöeË, je dal zgrabiti
öe Petra; to je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v jeËo in dal straûiti ötirim
Ëetvericam vojakov, ker ga je hotel po veliki noËi privesti pred ljudstvo. Petra so torej
straûili v jeËi, Cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila.
Tisto noË, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med dvema vojakoma,
vklenjen v dve verigi, in straûniki so jeËo straûili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov
angel in luË je zasvetila v jeËi; udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: "Vstani hitro!" In
verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: "Opaöi se in podveûi si obutev!" Storil je
tako. In rekel mu je: "Ogrni si plaöË in pojdi za menoj!"
Odpravil se je in öel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je
mislil, da vidi prikazen. äla sta mimo prve in druge straûe in priöla do ûeleznih vrat, ki
drûijo v mesto; ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta priöla ven, sta prehodila eno
ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: "Zdaj vem zares, da je
poslal Gospod svojega angela in me reöil iz Herodove roke in od vsega, kar je priËakovalo
judovsko ljudstvo."

Drugo berilo

2 Timoteju 4,6-8.17-18

Preljubi, jaz se ûe darujem in Ëas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek
dokonËal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan
Gospod, praviËni sodnik; pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni priËakujejo njegov
prihod.
Gospod mi je pomagal in dal moË, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga
sliöali vsi narodi; otel me je levu iz ûrela. Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa in
reöil v svoje nebeöko kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen.

Evangelij

Matej 16,13-19

Ko je Jezus priöel v kraje Cezareje Filipove, je svoje uËence spraöeval: "Kaj pravijo ljudje,
kdo je Sin Ëlovekov?" Odgovorili so: "Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je Elija, zopet
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drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov." Jezus jim reËe: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?"
Spregovoril je Simon Peter in rekel: "Ti si Kristus, Sin ûivega Boga."
Jezus mu je odgovoril: "Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela,
ampak moj OËe, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – Skala in na to skalo
bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom kljuËe
nebeökega kraljestva. Kar koli boö zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih in kar koli
boö razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih."

V razmislek
Danes praznujemo praznik apostolov Petra in Pavla, ki sta postavila temelj Kristusovi cerkvi.
Njuno ËaöËenje se je zaËelo ûe kmalu po njuni muËeniöki smrti, vse od sredine 3. stoletja pa se
njun god praznuje na 29. junija.
Peter in Paul – dve tako zelo razliËni osebnosti in vendar oba temelj izgradnje in öirjenja cerkve,
tako da ju danes pomensko skoraj ne loËujemo med seboj.
Peter – delavec, ki se hitro odloËa in ki je kljub temu neodloËen. Tisti, ki si vedno upa tvegati in
kljub temu vedno znova odpove. V Novi zavezi se nazorno pokaûejo njegov znaËaj in njegove
pomanjkljivosti. In kljub temu je dobil naziv "vogelni kamen cerkve" ter postal voditelj
Jeruzalemske cerkve in odgovoren za oznanjevanje evangelija Judom.
Pavel – izdelovalec öotorov, izobraûeni farizej in Jud, ki je zvest zakonu. Pred damaöËanskimi vrati
se boleËe zave, kot Ëe bi mu v resnici padle mrene iz oËi, kako se je v motil v svojem dosedanjem
miöljenju in ravnanju. Da bi tudi v sebi razumel to izkuönjo, je potreboval tri leta umika v
puöËavo. äele potem se odpravi z vso zagnanostjo in zanosom oznanjevati "nespametnost kriûa".
V zgodovino se je zapisal kot zagovornik vere in ne zgolj izpolnjevanja postave ter kot apostol
med pogani, katerim je odprl pot do cerkve ne da bi jim bilo potrebno spoznati judovsko vero.
Oba, tako Peter kot Pavel, nas nauËita nekaj zelo pomembnega za naöe ûivljenje. Peter stoji za
svojimi pomanjkljivostmi, nemoËjo in za svojo preteklostjo. V nas samih prepoznamo Petra, ko
zaidemo v teûave, delamo napake ali pa ko moramo prestajati trenutke dvoma, strahu in
osamljenosti. Toda vsak padec in "pobiranje" po padcu pomeni del procesa razvoja in rasti.
Simbolika za naöe ûivljenje je zorenje Petrovega ûivljenja in njegove ljubezni do Jezusa preko
velikonoËnega dogajanja. Le tako se lahko izoblikuje v ribiËa ljudi, ki ima sposobnost voditi
druge.
Tudi Pavlovo spreobrnjenje se ne zgodi v enem dnevu. Zelo teûko se mu je znajti v novi situaciji.
On, zagrizeni borec in organizator s svojo oslepitvijo izgubi orientacijo, pregled in uvidi svojo
majhnost, nebogljenost in odvisnost od pomoËi drugih. On, ki se zanaöa zgolj nase, spozna, da se
mora prepustiti Bogu. DrugaËe bo teûko ûivel svojo poklicanost in svoje ûivljenje. Njegova
ûivljenjska naloga je spoznati, da se Boûja moË izpolni v Ëloveöki nemoËi. Njegova sprememba se
zapeËati z novim imenom in novo identiteto. Pavel v nas nam kaûe, da vsaka sprememba
potrebuje svoj Ëas. Ne bomo postali drugi ljudje, vendar pa lahko postavimo naöe osebnostne
znaËilnosti v sluûbo evangelija z manj fanatizma in kljub temu z vso zavzetostjo.
Preko Petra in Pavla spoznamo dve zelo razliËni, konkretni osebi, z vsemi njunimi
pomanjkljivostmi, ki pa se ju Kristus kljub temu dotakne in ju pokliËe. Njuna veliËina ni v tem, da
ne bi nikoli storila napak, temveË v tem, da sta si jih priznala in spremenila svoje miöljenje in
ravnanje. Oba povezuje izkuönja, da njuna pritrditev k tej poklicanosti ne pomeni izniËenja
njunega bistva temveË njegovo preobrazbo ter da postanejo njune osebnostne znaËilnosti del
njune poti in kot take spoötovane. Na tej pritrditvi z vsemi njenimi slabostmi gradi Kristus svojo
cerkev. Vse do danes je cerkev sestavljena iz zlomljenih ljudi, skupaj z vsemi njihovimi teûavami
in upanji, z vsemi njihovimi napakami in krepostmi in ne iz takönih, ki vedno vse naredijo prav.
To predstavlja tudi njeno moË. Kajti le ljudje, ki vedo, da sami potrebujejo Boûjo milost in
odpuöËanje, lahko posredujejo Boûjo ljubezen drugim in lahko verodostojno oznanjujejo njeno
oznanilo.
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