
III. neděle velikonoční 
Sk 5,27-32.40-41 
Zj 5,11-14 
Jan 21,1-19 

Máš mě rád? 
Jan 21,17 

Hlavním protagonistou evangelia minulé neděle byl Tomáš - Blíženec, tedy dvojče, dvojče každého z nás. Dnes je jím jiný Ježíšův učed-
ník: Petr. I on dvojče, i on se podobá každému z nás nebo lépe my se podobáme jemu. Petr! Apoštol, kterého Ježíš volá k tomu, aby se 
stal učedníkem, který má utvrzovat, upevňovat víru svých bratří a sester; a právě tento Petr je tím, kdo uvěří jako poslední! Jistě, Ježíš 
vstal z mrtvých. To už ví. Setkal se s ním. To ano. Ale jako by se Ježíšovo zmrtvýchvstání netýkalo jeho samotného, jako by nemělo co do 
činění s jeho vlastním životem: „Jdu lovit ryby.“ (Jan 21,3) Vracím se k dřívějšímu povolání, vracím se k dřívějším slovům, které jsem 
snad odvždy opakoval: „Jdu lovit ryby.“ Všechno jako dřív. Co bylo, to bylo. Teď je konec. 
 

Ale Ježíš se vrací k těm, kteří ho opustili. A vrací se k nim právě v kontextu této obyčejné všednosti: „Jdu lovit ryby.“ A místo aby po nich 
požadoval, aby před ním poklekli, pokleká on. Pokleká u ohně, u rozžhaveného uhlí, jako pokleká matka, která připravuje své rodině jíd-
lo. To je jeho styl! Pokora, něha, starostlivost. A společně jedí. A právě v této atmosféře přátelství, sdílení, jednoduchosti a rodinnosti se 
odehrává nádherný dialog mezi Ježíšem a Petrem. 
 

Ježíš, mistr a učitel lidskosti, užívá prostý jazyk, jazyk lásky. Klade Petrovi otázky, které se na zemi opakují nesčetněkrát den co den, pro-
tože jsou to otázky, které si navzájem pokládají všichni zamilovaní: Miluješ mě? (srv.: Jan 21,15.16.17) Otázka, které není nikdy dost, 
protože právě po této otázce žízní život každého člověka: Miluješ mě? Jazyk lásky, jazyk samé podstaty a smyslu života se tak stává jazy-
kem posvátným. Opravdové, pravé náboženství už není oddělené od života! Tři otázky, vždy tytéž a zároveň pokaždé jiné: „Šimone, syne 
Janův, miluješ mě?“ (Jan 21,15) Hra slov začíná. Ježíš užívá sloveso milovat, které v řečtině označuje tu největší nezištnou lásku. A Petr 
odpovídá: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,15) a užívá sloveso slabší označující přátelství, cit. Ježíš se ptá: Miluješ mě? a Petr odpo-
vídá: Mám tě rád. A totéž i podruhé: Miluješ mě? - Ano, mám tě rád! Petr se drží při zemi, dobře zná své srdce, zná svou temnotu, své zra-
zení. Zná srdce každého z nás: Mám tě rád. Ale při třetí otázce se všechno láme: Ježíš přijímá Petrovo sloveso. Už zase se snižuje on, to 

on se přibližuje k Petrovi: „Šimone, máš mě rád?“ Dej mi cit, jestli láska je příliš. Dej mi přátelství, jestli ti láska nahání strach. To mi stačí, 
protože tvá touha po lásce už je pro mě láskou. A Petr se slzami v očích odpovídá: „Ano, Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ (Jan 
21,17) Má před sebou Boha žebrajícího o trochu lásky, o drobky. To stačí. I my stojíme před tímto Bohem. A poslední den bude možná 
vypadat právě tak: Máš mě rád? A já, po tisících zradách a zapřeních, odpovím: Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. A to stačí! 

 

„Poznávat se a přijímat se je krokem, který je třeba činit každý den.“  

o. Mario Borzaga, omi 


