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2. navadna nedelja B 
 
Rabi, kje stanuješ? –  
Pridita in bosta videla! (Jn 1,38.39) 
 
 
Prvo berilo 1 Samuel 3,3-10.19 
 
Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja 
skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. "Tukaj sem," je rekel. 
Tekel je k Éliju in rekel: "Tukaj sem, ker si me klical." "Nisem te 
klical," je rekel, "vrni se, spi!" Šel je in zaspal. Gospod pa je spet 
poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: "Tukaj sem, 
ker si me klical." "Nisem te klical, moj sin," je rekel, "vrni se, spi!" 
Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu 
še ni razodela. Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, 
šel k Éliju in rekel: "Tukaj sem, ker si me klical." Tedaj je Éli spoznal, 
da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: "Pojdi, spi! In če te 
bo poklical, reci: 'Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.'" In 
Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, 
se ustavil in zaklical kakor prej: "Samuel, Samuel!" Samuel je rekel: 
"Govôri, kajti tvoj hlapec posluša." Samuel pa je rastel in Gospod je 
bil z njim in ni pústil, da bi se katera od njegovih besed ne izpolnila. 
 
 
Drugo berilo 1 Korinčanom 6,13c-15a.17-20 
 
Bratje in sestre, telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in 
Gospod je za telo. Bog je obúdil Gospoda in bo s svojo močjo 
obúdil tudi nas. Ali ne veste, da so vaša telesa udje Kristusovega 
telesa? Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. Bežite pred 
nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa 
nečistuje, greši proti lastnemu telesu. Mar ne veste, da je vaše telo 
tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne 
pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato 
poveličujte Boga v svojem telesu. 
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Evangelij Janez 1,35-42 
 
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih 
učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: "Glejte, Jagnje 
Božje!" Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa 
se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: "Kaj iščeta?" 
Rekla sta mu: "Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?" Rekel jima je: 
"Pridita in bosta videla." Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala 
pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta slišala 
Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. 
Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: "Našli smo 
Mesija" (kar pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl 
pogled vanj in rekel: "Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa" 
(kar pomeni Peter). 
 
 
V razmislek 
 
Celotno Sveto pismo nam vedno znova pripoveduje o zgodovini odnosa med Bogom in 
ljudmi ter o Božjem klicu posameznikov ali skupine ljudi, saj je Bog za vsakega posameznika 
predvidel posebno poklicanost. Dve izmed zgodb o poklicanosti sta predstavljeni v današnjih 
berilih. 
Pri Samuelu, enem izmed velikih prerokov Stare zaveze,navdušuje njegova rahločutnost in 
pripravljenost. Pripravljen je na srečanje z Bogom (četudi Božjega klica ne prepozna takoj) in 
za pot, na kateri ga želi spremljati Bog. S hvaležnostjo prepozna na svoji poti življenjsko 
modrost starega Elija. V pripovedi o poklicanosti v prvem berilu je poudarek na človekovi 
pripravljenosti k poslušanju. Slediti Božji besedi zmore le tisti, ki je pripravljen resnično slišati 
Božjo besedo. Vedno znova vaditi pozorno poslušanje je predpostavka, da nas Božji klic 
lahko vodi do našega cilja. Zaupana nam je velika odgovornost pri sooblikovanju naše 
prihodnosti, tudi onkraj prostora in časa po naši smrti, saj bo le-ta oblikovana iz kamnov 
našega sedanjega življenja. Sledenje, ki je posledica budnega, pozornega poslušanja, "mora" 
kot logična notranja posledica spremeniti naše celotno življenje in voditi do pozornega, 
odgovornega, človeka vrednega odnosa do nas samih in drugih, o čemer govori Pavel v 
drugem berilu. 
Na podoben način se odvija zgodba o srečanju Jezusa z obema učencema. Na bregu Jordana 
vzbudi (po pričevanju predhodnika Janeza) pozornost pri dveh izmed njegovih učencev, ki 
mu nato sledita. Jezus ju vpraša po njunih željah in ju povabi: "Pridita in poglejta!" Brez prisile 
postane to povabilo ponudba. Jezus povabi ljudi, svobodno, iz njegovega prijateljstva in 
naklonjenosti do njih, da bi se približali resnici in veri. 
"Pridita in poglejta!" – prvi korak je spoznati Jezusa in njegov nauk. Vendar pa je ta "pridita in 
poglejta" povezan s starozaveznim "poslušanjem", kar ima za posledico – iti z njim, pri njem 
ostati, ga globlje doživeti in se preko tega globokega srečanja dokopati do lastne poklicanosti. 
Vsi smo poklicani k človečnosti in da živimo iz odnosa s Kristusom – da vsak dan poznamo 
lastno nalogo, lastno pot; da vsak dan srečamo Kristusa in ga doživljamo, da je tu in zdaj z 
nami. Kako se to udejanji v realnem življenju pa je stvar vsakega posameznika. Ni vsakdo 
izmed nas Kefa – a vsakdo ima svoje lastno ime, ki je povezano s potjo, ki je določena samo 
zanj. 


