Zamyslenia po 3. nedeli po Veľkej noci – 22. apríla 2018
Nedeľa 22. apríla 2018 – 3. nedeľa po Veľkej noci
Piesne: ES č. 327, 245
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! 16Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu
odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17Aj po tretí raz
sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz
spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol
mu Ježiš: Pas moje ovečky! 18Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám
a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.
19To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj
ma!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ak prežijeme zradu či sklamanie od blízkeho človeka, vieme, ako to bolí. Tam, kde by sme to
najmenej čakali, odtiaľ prichádza o to väčšia bolesť. Útoky od nepriateľov akosi očakávame,
ale rana od niekoho, komu dôverujeme, sa hojí o to ťažšie. Podobné sklamanie či zradu prežil
Pán Ježiš. Ten, ktorého mal tak rád, ktorému dôveroval, ktorého urobil skalou cirkvi, práve
ten Ho trikrát zaprel. Peter, ktorý v kritickej chvíli nielenže zutekal od svojho Pána, aj keď sa
predtým „dušoval“, že Ho nikdy neopustí, aj keby Ho všetci opustili. Silácke reči a nič viac.
O chvíľu, keď súdia jeho Pána, Ho nie raz, ale trikrát zapiera. Teraz sa títo dvaja stretávajú
opäť, no v inej situácii. Pán Ježiš je vzkriesený a zjaví sa učeníkom pri Tiberiadskom mori.
Práve tu je príležitosť vyskúšať Petra. Ten, ktorý trikrát zaprel svojho Pána, teraz okúša
trpkosť svojej zrady. Svoj čin vtedy ihneď oľutoval, vyšiel a zaplakal. Ale teraz stojí zočivoči svojmu hriechu. Musí sa pozrieť do očí Tomu, ktorého zradil. Pánova otázka, či Ho Peter
miluje, nie je príjemná a bodá priamo do srdca. Pán Ježiš však vie, kam tým mieri. Chce
Petrovi pripomenúť, akú cenu má láska a odpustenie. Tú najvyššiu – smrť. Takto osvedčená
a prepálená láska môže potom pásť Pánove ovečky a baránkov. Najprv hrdá odpoveď: Áno,
Pane... Ale po uvedomení si svojho poklesku prichádza Peter k tomu, že je slabý a jeho láska
je nedokonalá a slabá. Preto napokon rezignovane priznáva: Pane, Ty vieš o mne všetko.
Vidíš do môjho srdca. Učme sa od Petra pokore pred Pánom, vyznávajme svoje poklesky. Tie

nech nás „držia pri zemi“, aby sme sa nepovyšovali nad druhých, neodsudzovali ich pre
chyby. Lebo Pán má dostatok odpustenia pre každého. Čo by sme my dnes odpovedali na
otázku: „Či ma miluješ?“ Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, tak radi sa vystatujeme nad druhých, radi ich odsudzujeme pre ich zlyhania
a pritom zabúdame na to, že aj my sme Ťa nie raz zradili. Odpusť nám, prosíme, naše
poklesky, keď sme Ťa zradili svojím konaním. Vieš o nás všetko, vieš o našej snahe milovať
Ťa celým srdcom. Prosíme Ťa o pomoc, aby naša nedokonalá láska čerpala silu z Tvojej
Božej nekonečnej lásky. Uč nás milovať, prosíme. Amen.
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