NEDELJA, 22. november 2020
Kristus, Kralj vesoljstva

Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Tokrat nanj položimo podobo vstalega Kristusa ali Dobrega
pastirja. Pripravimo tudi Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo.
Eden od staršev ali večjih otrok lahko pripravi tudi papirnate trakove, na katerih so izpisana
telesna in duhovna dela usmiljenja.
TELESNA DELA USMILJENJA
lačne nasičevati
žejnim dajati piti
nage oblačiti
popotnike sprejemati
bolnike obiskovati
jetnike reševati
mrliče pokopavati

DUHOVNA DELA USMILJENJA
grešnike svariti
nevedne učiti
dvomljivcem prav svetovati
žalostne tolažiti
krivico voljno trpeti
žaljivcem iz srca odpustiti
za žive in mrtve Boga prositi

Znamenje križa.
Pogovor: Starša otrokom pripovedujeta izkušnje iz svojega življenja ali iz življenja drugih ljudi, ki se
nanašajo na duhovna in telesna dela usmiljenja (ko je bil nekdo lačen, žejen, tujec, bolan, žalosten
… in kako sta takrat ravnala sama ali drugi). Starejši otroci lahko dodajo svoje primere. Pogovorimo
se o tem, da je tudi danes veliko ljudi na svetu, ki nimajo hrane, vode, obleke, doma, da so mnogi
bolni ali v ječi – skratka mnogi so potrebni pomoči tudi v naši bližini. Komu pravzaprav
pomagamo, kadar pomagamo nekomu, ki je v stiski?
Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo kratek odlomek iz Matejevega evangelija:
(Mt 25,31-40). S starejšimi otroki lahko preberemo daljši odlomek do vrstice 46.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z
njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene
od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti,
žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan
sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in
te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim
bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste
storili meni.‹«

Kratka razlaga: Ko pomagamo nekomu, ki je v stiski, strežemo Jezusu, ki se nam je v prebranem
odlomku razodel kot KRALJ. Prebrali smo, da bo prišel Kristus v svojem veličastvu in vsi angeli z
njim. Si predstavljate, kako bo to veličastno! Kristus je namreč kralj vesoljstva: nebes in zemlje. Ali
veste, katere države imajo danes kralja? Imajo ga v Španiji, Angliji, na Švedskem, … Tudi iz
zgodovine poznamo kralje, kot na primer kralja Davida, ki je bil Izraelov kralj, in še mnoge druge.
Vsi ti kralji so imeli oziroma imajo oblast na določenem ozemlju (omenjena ozemlja lahko
poiščemo v Atlasu ali na globusu). Nikoli pa ni bilo kralja, ki bi vladal celi zemlji. Kristus pa ni kralj
samo zemlje, pač pa celega vesoljstva! Je kralj vsega ustvarjenega.
Kralj ima svoje kraljestvo. Ga ima tudi Kristus? Seveda. Večkrat govori o nebeškem ali Božjem
kraljestvu. Danes smo prebrali: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno od začetka sveta!« Kristus kralj, želi, da prebivamo z njim v njegovem
kraljestvu, da postanemo odgovorni dediči Njegovega kraljestva. Pri krstu smo namreč že postali
Božji otroci in prejeli kraljevsko službo.
Kjer je Božje kraljestvo, tam vlada veselje, mir, potrpežljivost, krotkost, blagost, dobrotljivost in
predvsem ljubezen. Zato bo tudi Kristus, ko bo prišel v slavi, sodil vsa naša dejanja z merilom
ljubezni.
Vprašanja za razmislek: Jezus nam daje zgled dobrega Kralja, ki skrbi za svoje ljudstvo, ga varuje,
se zanj daruje in opozarja na nevarnosti. Ob tem lahko tudi mi pomislimo, kako služimo bližnjim?
Ali opravljamo svoje dolžnosti kot kralji/kraljice Božjega kraljestva? Smo pozorni do drugega? Ali
pomagamo našim bližnjim kot bi pomagali Jezusu?
Molitev: Danes izberemo molitev Oče naš, saj vsebuje prošnjo: Pridi k nam tvoje kraljestvo. S to
prošnjo prosimo, da bi bilo pri nas doma veselje, mir, potrpežljivost, dobrohotnost in ljubezen.
Z Božjo pomočjo moremo že tukaj na zemlji živeti in širiti Božje kraljestvo, v katerem bomo v vsej
polnosti živeli, ko se konča naše zemeljska pot.
Oče naš.
Za sklep: Odločimo se za konkretno delo usmiljenja, ki ga bomo opravili po molitvi, npr.: pokličemo
bolnega sorodnika, pripravimo oblačila za misijone, nakažemo dar za lačne ipd. Pri izbiri si lahko
pomagamo tudi z zgoraj omenjenimi telesnimi in duhovnimi deli usmiljenja.
Slava Očetu.
Se prekrižamo z blagoslovljeno vodo.

Predlog za dejavnost: Otroci si lahko izdelajo tudi krono iz papirja, ki jih bo spominjala na graditev
Božjega kraljestva sredi družine in tudi širše.

