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Ali me ljubiš?
Evangelij po Janezu 21,1–19
1
Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se
je takóle: 2 Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane,
Zebedéjeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. 3 Simon
Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli
so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. 4 Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na
bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. 5 Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj
hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« 6 Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran
čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči.
7
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter
slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero.
8
Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč
daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. 9 Ko so stopili na kopno, so na tleh
zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. 10 Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki
ste jih pravkar ujeli!« 11 Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni
raztrgala. 12 Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga
ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. 13 Jezus je prišel,
vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 14 To je bilo že tretjič, da se je Jezus
razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih.
15
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš
bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je:
»Hrani moja jagnjeta!« 16 Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me
ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje
ovce!« 17 Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je
užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti
vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! 18 Resnično,
resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko
pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«
19
To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel,
mu je dejal: »Hôdi za menoj!«
Ostala berila: Apostolska dela 5,27–32.40–41; Psalm 30,2.4–6.11–13;
Razodetje 5,11–14.

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

LECTIO:
Ko je Peter ugotovil, da je na obali Jezus, se je v svoji gorečnosti dobesedno vrgel
v jezero, da bi prišel h Gospodu.
Jezus se mora s Petrom pogovoriti nekaj pomembnega. Najprej želi od njega
slišati potrditev njegove ljubezni. Ko ga je trikrat vprašal: »Ali me ljubiš?«, ga je
Jezus prav zares preizkušal. In ne brez razloga, saj ga je tudi Peter trikrat zatajil.
Potem mu Jezus zaupa poslanstvo: »Pasi moje ovce.«

MEDITATIO:
Pomisli na Jezusovo veliko usmiljenje do Petra. Čeprav ga je zatajil, mu Jezus
daje priložnost, da se prenovi in izpolni svoje poslanstvo voditelja prve Cerkve.
Primerjaj Petrov tukajšnji odgovor z njegovim odgovorom v Evangeliju po Luku
5,4–8, ob še enem izrednem ulovu rib. Kaj se je spremenilo?

ORATIO:
Predstavljaj si, da Jezus postavi enako vprašanje tebi: »Ali me ljubiš?« Preživi
nekaj časa z Gospodom in mu odgovori.

CONTEMPLATIO:
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu
hvala in čast, slava in mogočnost
na veke vekov.«
Janez nam v Razodetju 5,11–14 omogoča bežen pogled v nebesa. Večkrat preberi
te vrstice in pred prestolom daruj svoje lastno čaščenje in poveličevanje.
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