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3. Veľkonočná nedeľa 
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R. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Jn 21, 1 - 19
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa 

takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány 

Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im 

povedal: „Idem loviť ryby.“

Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej 

noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to 

Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“

Odpovedali mu: „Nemáme.“

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni 

spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“

Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž 

oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od 

brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu 

a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter 

šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci 

ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.



Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ 

ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: 

„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol 

mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš 

ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou 

smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

 Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: 

„Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.

To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.



Je to dialóg lásky medzi Pánom a jeho učeníkom. Počnúc prvým „Nasleduj 

ma!“ Potom stretnu�e, pri ktorom dostal nové meno Kéfas, znamenajúce nové 

poslanie a hoci Peter nič 

nechápal, poslanie zostáva. 

Potom, keď Peter vyzná Krista 

ako Božieho Syna a vzápä� 

povie «nie» ceste kríža, mu 

Ježiš povie ,,Choď preč, satan!“ 

a on prijíma toto poníženie. 

Peter bol často 

presvedčený, že je dobrý, 

v Getsemanskej záhrade je 

ohnivý a vezme meč, aby 

bránil Ježiša, ale potom ho 

trikrát zaprie. A keď sa Ježiš 

na neho pozrie tým krásnym pohľadom, Peter zaplače. V týchto stretnu�ach s 

Ježišom dozrieva Petrova duša, Petrovo srdce, dozrieva v láske. Takže keď Peter 

počuje, že sa ho Ježiš trikrát pýta ,,Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ zahanbí sa, 

pretože si spomenie nato, keď trikrát povedal ,,nepoznám ho.“
Peter sa skutočne nechá tvárniť pri mnohých stretnu�ach s Ježišom. To 

pomáha nám všetkým, pretože sme na rovnakej ceste. Peter je veľký nie preto, 

že je dobrý, ale preto, že je šľachetný, má šľachetné srdce, a to ho privedie až k 

slzám, k tej boles�, k tomu zahanbeniu a aj k jeho poslaniu dohliadať na stádo.

Stretnúť sa s Pánom, ale čo je dôležitejšie, dovoliť Pánovi, aby sa s nami 

stretol, to je milosť. To je milosť, ktorej nás učí Peter. Vyprosujme si túto milosť. 

Nech sa tak stane.

,,Miluješ ma?“



Môžeme hovoriť o troch pohľadoch Pána na apoštola Petra: o pohľade 

vyvolenia, pohľade pokánia a napokon o pohľade misie.

Na začiatku Jánovho evanjelia, keď Andrej ide po svojho brata Petra a 

povie mu, že našli Mesiáša, tam je pohľad nadšenia. Ježiš uprie na neho pohľad 

a hovorí: ,,Šimon, syn Jonášov, budeš sa volať Peter!“ Je tu teda prvý pohľad: 

povolanie je prvým oznámením poslania.       

 Potom je tu drama�cká noc Zeleného štvrtka, keď Peter trikrát zapiera 

Ježiša: „Stra�l všetko. Stra�l svoju lásku.“ A keď sa jeho pohľad stretne s Pánovým, 

zaplače.

Lukášovo evanjelium hovorí: ,,Peter horko zaplakal.“ To nadšenie 

nasledovať Ježiša sa zmenilo na plač, pretože zhrešil: zaprel Ježiša. Tento pohľad 

mení Petrovo srdce viac ako ten predtým. Prvou zmenou je zmena mena a �ež 

povolania. Tento druhý pohľad je pohľadom, ktorý mení srdce a je to zmena 

konverziou k láske.

Potom je to pohľad stretnu�a po vzkriesení. Vieme, že Ježiš stretol Petra, 

ako hovorí evanjelium, ale nevieme, čo si povedali. Pohľad z dnešného evanjelia 

je tre�m pohľadom: tento pohľad je potvrdením misie, ale aj pohľadom, v ktorom 

Ježiš žiada potvrdenie Petrovej lásky. Trikrát Pán žiada od Petra prejav jeho lásky 

a posiela ho pásť jeho ovce. Po tretej otázke Peter zostáva zarmútený, takmer 

plače.

Ježišove pohľady

Ako sa na mňa pozerá Ježiš? S výzvou? S odpustením? S poslaním? Ale 

na ceste, ktorou prešiel, je každý z nás pod pohľadom Ježiša. On sa vždy na nás 

pozerá s láskou. Žiada od nás niečo, odpúšťa nám niečo a dáva nám misiu. Uprime 

svoj pohľad na Ježiša a povedzme mu: ,,čo mám robiť; ako mám plakať nad mojimi 

chybami, mojimi hriechmi; aká má byť odvaha, s ktorou mám ísť ďalej po ceste, 

ktorou si prešiel ako prvý.“


