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31. navadna nedelja B 
 
Posluöaj, Izrael:  
Gospod je naö Bog, Gospod je edini.  
Te besede, ki ti jih danes zapovedujem,  
naj bodo v tvojem srcu. (5 Mz 6,4.6) 
 
 
Prvo berilo 5 Mojzes 6,2-6 
 
Boj se Gospoda, svojega Boga, in vse dni svojega ûivljenja izpolnjuj vse 
njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem: ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da 
se podaljöajo tvoji dnevi. Posluöaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti bo 
dobro in da se zelo pomnoûite v deûeli, v kateri se cedita mleko in med, 
kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog. Posluöaj, Izrael: Gospod je naö Bog, 
Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso duöo in 
z vso moËjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem 
srcu. 
 
 
Drugo berilo Hebrejcem 7,23-28 
 
Bratje in sestre, duhovnikov v stari zavezi je bilo veË, ker jim je smrt 
prepreËevala, da bi ostali dlje, Jezus pa ima, ker ostaja ûiv na veke, 
neminljivo duhovniötvo. DokonËno lahko odreöi tiste, ki po njem prihajajo k 
Bogu, ker vedno ûivi, da posreduje zanje. Taköen véliki duhovnik je bil za 
nas tudi primeren: svet, nedolûen, brez zla; tak, ki je loËen od greönikov in je 
postal viöji od nebes, tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za 
dnem ûrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. To je 
namreË stóril enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe. Postava namreË 
postavlja za vélike duhovnike ljudi, ki so podvrûeni slabotnosti; beseda 
prisege, ki je priöla za postavo, pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke. 
 
 
Evangelij Marko 12,28b-34 
 
Tisti Ëas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vpraöal: "Katera je 
prva od vseh zapovedi?" Jezus je odgovóril: "Prva je: Posluöaj, Izrael, 
Gospod, naö Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duöe, z vsem miöljenjem in z vso moËjo. Druga pa je tale: Ljubi 
svojega bliûnjega kakor samega sebe. VeËja od teh dveh ni nobena druga 
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zapoved." Pismouk mu je rekel: "Dobro, uËitelj. Resnico si povedal: On je 
edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem 
umevanjem in z vso moËjo ter ljubiti bliûnjega kakor samega sebe je veË 
kakor vse ûgalne daritve in ûrtve." Ko je Jezus videl, da je pametno 
odgovóril, mu je rekel: "Nisi daleË od Boûjega kraljestva." In nihËe si ga ni 
drznil öe kaj vpraöati. 
 
 
V razmislek 
 
Bistvo judovske kakor tudi kröËanske vere je povzeto v enem stavku: "Posluöaj 
Izrael: Gospod je naö Bog, Gospod je edini!" Edini ne pomeni samo, da obstaja en 
sam Bog, temveË tudi, da je ta Bog "edinstven". Na edinstven naËin ûeli Bog ûiveti 
odnos (ljubezni) s svojim ljudstvom. Zaradi tega je tudi ljudstvo izbrano na 
"edinstven naËin" – t. j. poklicano, da obuja spomin na Boûjo odreöitev in je odprto 
za vseobsegajoËo Boûjo moË, ki daje ûivljenje. Potem se lahko zgodi vzajemni 
odnos med Bogom in Ëlovekom. 
Ta edinstveni odnos med Bogom in Ëlovekom je istoËasno tudi model za odnose 
med ljudmi. To bi lahko razloûilo, zakaj Jezus odgovori na vpraöanje pismoukov, 
katera je prva od vseh zapovedi z dvema zapovedma – zapovedjo o ljubezni do 
Boga ter zapovedjo o ljubezni do bliûnjega.  
"Zapovedi" – kako pogosto jih ne obËutimo kot oporo za harmoniËno in plodovito 
sobivanje ter bolj kot zahtevo in prisilo! Tudi za mnoge pismouke Jezusovega Ëasa 
se v osnovi ne postavlja veË vpraöanje po globokem izvornem smislu zapovedi 
temveË njena pomembnost. Jezus zelo jasno nakaûe, da to ni stvar vrstnega 
zaporedja ali pa pomembnosti temveË ravno tega edinstvenega odnosa med Bogom 
in Ëlovekom in ni izsiljena zahteva, ki jo Bog nalaga ljudem. Zapovedi niso tu 
zaradi tega, da bi izvajale pritisk, temveË so tu zaradi ljudi, da bi jim bilo dobro. 
Najprej je bila izkuönja Boûje ljubezni do ljudi, ûelja in obljuba odreöenja Boga 
ljudem, öele nato so nastale Boûje zapovedi. »e pogledamo Staro zavezo, opazimo 
– öele ko je Bog osvobodil svoje ljudstvo iz suûenjstva v Egiptu in ga odpeljal v 
svobodo, je izroËil Mojzesu tabli z desetimi zapovedmi. Ker je Izrael izkusil 
Jahveja kot odreöenika, ve, da ûelijo Boûje zapovedi sluûiti ohranjanju pridobljene 
svobode in dostojanstva. Najprej je bil torej klic k posluöanju o zgodovini odnosa 
("Posluöaj Izrael!") – Bog je iz ljubezni vloûil v vsakega posameznika tekom 
njegovega ûivljenja neskonËno veliko truda, nato so nastale zapovedi o ljubezni do 
Boga in bliûnjega (iz katerih izhajajo vse druge zapovedi). Ko to spoznamo in 
pritrdimo njegovi ljubezni, morda lahko zaËutimo, kaj pomeni ljubiti Njega in naöe 
bliûnje na ustrezen naËin – t. j. "upoötevati njegove zapovedi". 
"Bog je preprost" pravi sveti Janez Zlatousti. Morda je to glavno sporoËilo te nedelje. 
Potrebni sta samo dve zapovedi, da opiöemo odnos med Bogom in Ëlovekom ter 
odnos med ljudmi. Kot celostni ljudje smo povabljeni, da to prepoznamo in na to 
odgovorimo z vsem naöim srcem, z vso duöo, z vsem razumom in z vso moËjo – t. j. 
da vidimo sosledja naöega ûivljenja iz vidika Boûje zaobljube, prepoznamo bistvo 
naöega obstoja in vse to udejanjimo. Najti pot do Boga pomeni, znova doseËi 
odreöenje in celovitost (biblijski "öalom").  


