
Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 14. júna 2018 

Piesne: ES č. 46, 110 

Text: J 21, 15. 19 

„15Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako 

títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich 

baránkov! 

19To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj 

ma!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš sa po vzkriesení stretol s učeníkmi pri Tiberiadskom jazere. Toto stretnutie malo 

zvláštny charakter: Pán Ježiš si jasne uvedomil, že sa Jeho pozemský pobyt schyľuje ku 

koncu a po vstúpení na nebo sa vráti tam, odkiaľ prišiel. Preto sa aktuálnou stala otázka: Čo 

bude s cirkvou? Kto ju povedie a s akým výsledkom? Boží Syn si jasne uvedomuje, že Jeho 

odchod bude znamenať aj nový začiatok v duchovnom spoločenstve, ktorý sa na zemi začne 

zoslaním Svätého Ducha. Je presvedčený, že rozhodujúcim sa stane problém, kto po Ňom 

prevezme zodpovednosť za nové duchovné spoločenstvo a dokáže cirkev viesť tak, aby 

neutonula v tvrdej konkurencii, ale vniesla do života novú nádej a energiu, schopnú uspokojiť 

mnohé ľudské srdcia. Na tento cieľ si vyhliadol jedného zo svojich prvých učeníkov, apoštola 

Petra, lebo bol presvedčený, že si zapamätal toto pozvanie: Poď za mnou a urobím z teba 

rybára ľudí. Vtedy Šimon Peter prežil svoju vysviacku. Šiel bez reptania za Ježišom ako jeden 

z Jeho prvých učeníkov. Záverom tohto rozhovoru bolo vyhlásenie Pána Krista adresované 

Petrovi: Veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel! Ale 

keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Tým povedal, akou 

smrťou oslávi Boha. Peter sa skutočne ujal mladučkej cirkvi. Zvládol veľmi ťažké a zložité 

obdobie. Bol jej nebojácnym vodcom i kormidelníkom. Rím sa stal strediskom jej zrodu 

i prvej etapy bez prítomnosti Ježiša. Petrovo vyznanie pri Tiberiadskom jazere Ježišovi: Áno, 

Pane, Ty vieš, že Ťa milujem, zostalo Petrovým trvalým programom a nakoniec bolo 

i potvrdené násilnou smrťou kresťanského mučeníka. Amen. 

 

Modlitba: 



Dávaj nám, Pane, dobrých pastierov k pastvám Tvojho slova, nech s Lutherom vyznávame: 

Tu stojíme, inak nemôžeme. Amen. 
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