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Največja pa je ljubezen 

 

Največja zapoved  
 
Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da 
jim je Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga vprašal: »Katera 
je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovoril: »Prva je: 
Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem 
mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena 
druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. 
Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in 
ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo 
ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne 
daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, 
mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga 
ni drznil še kaj vprašati. Mr 12,28-34 
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Ljubiti sebe 
 

1. Kaj pravzaprav pomeni ljubiti sebe? 
a. Kaj ti praviš o tem trenutno? 
b. Kaj pravi o tem svet okrog tebe? 
c. Kaj mislijo o tem birmanci? 
d. Kaj pravi Jezus? 

 
2. Najdi svetnika, ki je v tem zgled tebi in nekoga, ki bi 

lahko bil zgled birmancem. 
 

3. Kje je meja med zagledanostjo vase in ljubeznijo do 
sebe? 

 
4. Kaj (naj) narediš s svojimi pomanjkljivostmi: videzom, 

omejenimi sposobnostmi, grešnostjo? Kako imeti rad 
sebe z vsem tem? 
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Psalm 139 (138)  
 
GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš.  
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,  
od daleč razumeš moje misli.  
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,  
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.  
Zares, besede še ni na mojem jeziku,  
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti.  
Zadaj in spredaj me obdajaš  
in name polagaš svojo roko.  
Prečudovito je zame spoznanje,  
previsoko je, ne morem ga doseči.  
  
Kam naj grem pred tvojim duhom,  
kam naj zbežim pred tvojim obličjem?  
Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,  
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven.  
Če bi dvignil peruti jutranje zarje,  
če bi prebival na koncu morja,  
tudi tam bi me vodila tvoja roka,  
držala bi me tvoja desnica.  
Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,  
svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,«  
tudi tema ne bo pretemna zate,  
noč bo svetila kakor dan,  
kakor tema, tako svetloba.  
  
Zares, ti si ustvaril moje ledvice,  
me stkal v materinem telesu.  
Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,  
čudovita so tvoja dela,  
moja duša to dobro pozna.  
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Moje kosti niso bile skrite pred tabo,  
ko sem bil narejen na skrivnem,  
stkan v globočinah zemlje.  
Moj zarodek so videle tvoje oči.  
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,  
dnevi, ki so bili oblikovani,  
ko ni še nobeden od njih obstajal.  
In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog,  
kako silna so njihova načela!  
Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska;  
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.  
  
O, da bi pobil krivičnika, o Bog!  
Krvoločneži, umaknite se od mene:  
tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,  
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe!  
GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,  
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?  
S popolnim sovraštvom jih sovražim,  
postali so moji sovražniki.  
  
Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,  
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli!  
Poglej, ali je pri meni pot bridkosti,  
in vodi me po večni poti!  
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Ljubiti bližnjega 
 

1. Kaj pravzaprav pomeni ljubiti bližnjega? 
a. Kaj ti praviš o tem trenutno? 
b. Kaj pravi o tem svet okrog tebe? 
c. Kaj mislijo o tem birmanci? 
d. Kaj pravi Jezus? 

 
2. Napiši tri korake do prave ljubezni.  

a. Tri, ki si jih prehodil sam in tri ki te še čakajo. 
b. Tri korake, ki jih birmanci že poznajo in tri, na 

katere jih želiš povabiti. 
c. Tri korake, po katerih so šli apostoli do 

Jezusovega križa in tri po vstajenju. 
 

3. Kateri svetnik ti je najbližji v zgledu ljubezni do 
bližnjega in zakaj? Kateri svetnik je po tvojem mnenju 
lahko zgled birmancem? 
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Ljubezen  
 
Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne 
imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel 
dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse 
spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, 
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje 
imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi 
zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.  
Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni 
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni 
brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli 
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, 
vse veruje, vse upa, vse prestane.  
Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki 
bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti le delno 
spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo 
to, kar je delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril 
kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem 
postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj 
gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. 
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil 
spoznan.  
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In 
največja od teh je ljubezen. 1Kor 13 
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Ljubiti Boga 
 

1. Kaj pravzaprav pomeni ljubiti Boga? 
a. Kaj ti praviš o tem trenutno? 
b. Kaj pravi o tem svet okrog tebe? 
c. Kaj mislijo o tem birmanci? 
d. Kaj pravi Jezus? 

 
2. Napiši tri stvari, s katerimi najbolj izražaš ljubezen do 

Boga in tri, s katerimi jo najbolj krepiš. 
 

3. Poišči svetnika, ki bi lahko bil zgled tebi in tistega, ki bi 
bil lahko zgled birmancem. 
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Spoznajte Kristusovo ljubezen  
 
Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da 
oznanjam poganom neizsledljivo Kristusovo bogastvo, da vse 
razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v 
Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila 
vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna 
Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal 
v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. V njem imamo srčnost in 
dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato vas prosim, da 
ne postanete malodušni ob stiskah, ki jih trpim za vas in v 
katerih je vaša slava.  
 
Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se 
imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam 
dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu 
močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri 
prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v 
ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in 
dolgost in visočina in globočina ter spoznati Kristusovo 
ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje 
polnosti. Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v 
vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali 
mislimo, njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse 
rodove, na veke vekov. Amen. Ef 3,8-21 
 
 
 
 
 
 
 
 


