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31. nedjelja kroz godinu B 
 
Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini!  
Riječi ove što ti ih danas naređujem  
neka ti se urežu u srce. (Pnz 6,4.6) 
 
 
Prvo čitanje Ponovljeni zakon 6,2-6 
 
U one dane: Mojsije reče narodu: "Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga 
svoga, – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi 
njegove što ti ih danas propisujem pa da imaš dug život! Slušaj Izraele, drži ih i vrši 
da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, 
obećao zemlju kojom teče med i mlijeko. Čuj Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin 
je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom 
i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u 
srce!"  
 
 
Drugo čitanje Hebrejima 7,23-28 
 
Braćo i sestre! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. Krist pak, 
jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one 
koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ, da se za njih zauzima. 
Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od 
grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice 
prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom 
prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne 
slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena. 
 
 
Evanđelje Marko 12,28b-34 
 
U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: "Koja je zapovijed 
prva od sviju?" Isus odgovori: "Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin 
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je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, 
i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!"  
"Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od 
tih."  
Nato će mu pismoznanac: "Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema 
drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i 
ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve."  
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: "Nisi daleko od kraljevstva 
Božjega!" I nitko se više nije usuđivao pitati ga. 
 
 
Za razmišljanje 
 
Jezgra židovske i kršćanske vjere sažeta je u jednoj rečenici: "Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve 
je jedan!" (vidi prvo čitanje). Međutim, sa "jedan" se ne misli samo da postoji samo jedan Bog, 
nego da je taj "Jedan" u sebi jedan i nepodijeljen: on u sebi utjelovljuje apsolutnu harmoniju i 
univerzalni red.  
Kao što je Bog jedan, jedini, tako i mi trebamo biti jedni – jedinstveni. Među nama ljudima, koji 
zajedno živimo i radimo mora vladati jedinstvo. No, jedinstvo ne znači slijepo izjednačivanje, 
prekrivanje svih razlika ili provođenje prava jačega. Pravo jedinstvo dopušta da svaki čovjek 
ostane u svojoj jedincatosti, bez da međusobno ophođenje određuju različiti sukobi interesa, 
žudnja za vlašću ili konkurencija. Zajednički život u jedinstvu počiva na dvjema glavnim 
zapovijedima, čijim spominjanjem Isus jasno i sigurno odgovara na pitanje pismoznanca: na 
zapovijedima ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu. 
"Zapovijedi" – kako ih često doživljavamo manje kao potporu za skladan i plodan zajednički 
život, a više kao zahtjevnost i prisilu. I za pismoznanca nije primarno pitanje smisla zapovijedi, 
nego njezino mjesto: Koja je zapovijed stvarno najvažnija? No, Isus svojim odgovorom i 
ponašanjem odmah relativira to pitanje: ne radi se o redoslijedu ili rangu, nego o dubljem smislu 
zapovijedi. Zapovijedi nisu zato tu, da bi se pomoću njih vršio pritisak, nego "zbog čovjeka" i 
"da bi čovjeku bilo bolje". Zapovijedi su, dakle, tu najprije radi čovjeka, njegove sreće i spasenja. 
Zapovijedi nisu čovjeku od Boga nametnuti zahtjevi. Božjim zapovijedima uvijek prethodi 
iskustvo Božje naklonosti prema ljudima, spasenje koje Bog želi za čovjeka i koje mu obećava. 
Razmatramo li Stari zavjet, biva nam to temeljno iskustvo oč itim: tek nakon što je Bog svoj 
narod izbavio iz egipatskog ropstva i poveo u slobodu, dobiva Mojsije ploče sa deset zapovijedi. 
Jer je izraelski narod Jahvu doživio kao spasitelja, on zna da su Bož je zapovijedi i Božja volja u 
službi njegovog spasenja. Zapovijedi ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu (u kojima su 
sadržane sve druge zapovijedi) prethodi poziv na slušanje ("Čuj, Izraele!"); Bog nas je najprije 
ljubio i zauzimao se za svakog od nas tijekom našeg života. Tek kad toga postanemo svjesni, kad 
si dozvolimo obećanje Božje ljubavi, tek onda ćemo postati sposobnima na odgovarajući način 
ljubiti njega i ljude oko sebe. 


