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AI Mnohí z nás majú skúsenosť, že vinník, ktorému záleží na tom, 
aby nejakým spôsobom obnovil vzťah, sa snaží o dôverné stretnutie 
s osobou, voči ktorej zhrešil, aby mu bolo odpustené, aby sa vzťah 
mohol napraviť a pokračovať.  
KE Peter je v podobnej situácii. Veď zradil toho, koho miloval. 
Zároveň si musel prejsť všetkým tým vnútorným údelom, aby 
pochopil, do akej miery je Ježiš v jeho živote dôležitý. Ježiš reaguje 
na Petrovu potrebu rehabilitácie a kladie mu otázky, ktoré sa ho 
musia hlboko dotýkať. „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako 
títo?“ On odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu 
povedal: "Pas moje ovečky." 
DI Už pri tejto prvej Ježišovej otázke sa nemôžeme nepýtať, prečo 
Ježiš nazýva Petra Šimonom synom Jánovým? Ježiš ho nenazýva 
Petrom - Skalou, pretože svojím činom zapretia nedokázal, že jeho 
viera je dostatočne silná a odolná. Okrem toho slovo "láska" z 
gréčtiny zdôrazňuje skôr vôľu ako city a prejavuje sa predovšetkým 
skutkami vôle. Toto slovo tiež naznačuje nevypočítavú lásku, ktorá 
sa stará hlavne o dobro iného človeka. Ježiš trikrát žiada, aby sa 
Peter mohol úplne rehabilitovať za svoje zapretie. Potom Ježiš trikrát 
prikáže Petrovi, aby pásol baránky a ovce. Hoci sa príkaz zdá byť 
rovnaký, jeho význam sa stupňuje /aj keď to v slovenskom preklade 
necítiť/: pásť, starať sa, viesť.  
PAR Ak pozorne počúvame dialóg medzi Ježišom a Petrom, 
môžeme si všimnúť, že hoci je téma Ježišových otázok rovnaká - 
láska -, existujú tri rôzne úrovne, na ktorých môže človek milovať.  
1. Najnižšou z nich je mať rád. Môžeme mať radi mnoho ľudí a vecí. 
To však nevyjadruje to, čo výnimočne preferujeme. Hovoríme len o 
našom pozitívnom vzťahu. Na tejto úrovni lásky nemajú ľudia ani 
veci v našom živote osobitné miesto. Môžeme sa bez nich zaobísť. 
Oveľa vyšším stupňom lásky je zamilovanosť.  
2. Byť zamilovaný znamená zbožňovať. Je to viac ako pozitívny 
vzťah. Je to stav, keď je nám niekto obzvlášť drahý alebo niečo 
obzvlášť cenné. Takých ľudí a vecí nie je veľa. Žiadna z nich sa však 
neteší našej výlučnej láske. 

3. To je charakteristické len pre tretí a najvyšší stupeň, a to je milovať 
viac ako ostatní. Na tejto úrovni má človek len jeden objekt lásky, 
ktorému venuje najvyššiu a výlučnú pozornosť. Nikde inde nemôže 
prejaviť toľko lásky ako tu a zároveň nikto iný neovplyvňuje jeho život 
vo väčšej miere. Naďalej má rád mnohé veci a ľudí. Do niektorých z 
nich je stále zamilovaný a zbožňuje ich. Zároveň je však na tejto 
tretej úrovni výlučne ktosi, kto definuje jeho život a dáva mu zmysel.  
Ježiš sa stále každého z nás pýta, kam smeruje naša láska a na akej 
úrovni zostáva. 
MY Počúvajme príbeh jednej matky: "Hoci som všetkým svojim 
deťom venovala rovnakú starostlivosť, ako sa len dalo, František bol 
iný ako ostatní. Často sa búril, zažila som s ním veľa nepríjemností a 
rôznych nezhôd. Považovala som ho za čiernu ovcu rodiny. Jedného 
dňa som mala úprimný rozhovor so známym kňazom. Vysvetlila som 
mu svoje ťažkosti s Františkom a bola som priamo šokovaná, keď mi 
kňaz povedal, že ho nemilujem. Vzbúrila som sa proti tomuto 
vyjadreniu. Tvrdila som, že ho veľmi milujem a chcela by som, aby 
bol dobrý, ako som si to snívala o našej ideálnej rodine... 
Dlho som premýšľala nad kňazovými slovami. A po čase som si 
uvedomila, že mal pravdu. Nemala som rada Františka rada takého, 
aký bol, ale takého, akého som ho chcela mať. Začala som sa ho 
snažiť skutočne milovať, aj keď sa vzpieral a často sa predo mnou 
uzatváral. O dva mesiace neskôr sa situácia začala meniť. Chlapec 
sa úplne zmenil. Možno som sa zmenila ja. František je ešte trochu 
prirodzene uzavretý, má tendenciu vzdorovať, ale snaží sa byť 
dobrý..." Čo sa stalo v tej rodine? Matka, podobne ako apoštol Peter, 
postupne dozrievala prostredníctvom lásky a pokory k plnosti svojej 
schopnosti milovať. Pochopila, čo je to pravá láska, a pokorne 
priznala, že sa jej musí ešte učiť.  
ADE Všetci sa to musíme naučiť spolu s apoštolom Petrom. 
Pamätajme, že Boh nás miluje takých akí sme, aby sme mohli byť 
ešte lepšími. Amen. 


