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29. května 2020

Pátek Po 7. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 25, 13b–21
Mezizpěv: Žl 103

Evangelium: Jan 21, 15–19

sr. Marie Kašparová OP

V jednom humorném příběhu si žena stěžuje manželovi, že jí vů-
bec neříká, jak ji má rád. Muž se ohradí s tím, že si je naprosto 
jistý, že ji o této věci pozitivně informoval. „Ano,“ ona na to, „ale 
to bylo před třiceti lety.“ Načež manžel odvětí: „Vidíš, a od té doby 
se nic nezměnilo, tak proč bych to měl stále opakovat?“ 

Ježíš se dnes třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Po třetí už to 
Petr nevydrží a říká: Ty víš všechno, i to, že tě miluji! Jistě jsme slyšeli 
mnohá hluboká vysvětlení ohledně Petrova vyznání jako nápravu 
za jeho dřívější zapření. Pro mě je však Ježíšovo neustálé vybízení 
k vyjádření našeho postoje vůči němu symbol pokory a respektu 
našeho soukromí a svobodné vůle, a zároveň prahnutí po sdílení se 
s námi. V evangeliích vídáme Ježíše, jak se ptá učedníků na jejich 
názor nebo o čem si povídali. A jinde čteme, že mu nemusel nikdo 
o nikom nic říkat. A přesto se znovu ptá i po svém vzkříšení: Milu-
ješ mě? Protože slovní vyznání je zavazující. Možná i proto Petr po 
svém vyznání dostává závazek ke službě. 

V žalmu 103 jsme slyšeli výzvu: Veleb, duše má, Hospodina a ne-
zapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Toto téma se v žalmech i jinde 
v Písmu opakuje. Současné gospelové kapely skládají spoustu 
emotivních písní v podobném duchu. A přesto, když dojde na 
konkrétní vyznání (nezapomeň na ŽÁDNÉ z jeho dobrodiní), na-
jednou nám dojdou slova. Snad by pomohlo vydání sbírky „ko-
lektivních Božích dobrodiní“, ve kterých bychom si mohli vybírat 
jako z katalogu pro svá každodenní vyznání. Mohly by zde být 
položky jako „měla jsem dostatek dobrého jídla“, „žila jsem ve 
společenství lidí, kteří se na mě usmívali a přáli mi dobrý den“, 

nebo „kochala jsem se krásou rozkvetlých stromů na cestě z práce, 
ve které mě pravidelně platili“. A nebo i vážněji: „znala jsem Boha, 
který mě miluje v mé jedinečnosti“. Takové chválové zrcadlo by se 
jistě četlo lépe než to zpovědní. Tak co odpovím dnes večer, až se 
mě Ježíš zeptá, jestli ho miluji?


