Nedělka 7.3.
Milé nedělkové děti,
těším se, až se zase budeme moci vidět a povídat si příběhy v nedělce. Až texty ožijí, až
si je budeme moci zahrát třeba s loutkami nebo vy jako herci, až budeme vést dialog,
budu se vás ptát, vy budete moct říci svůj pohled na věc. Až se společně pomodlíme a
zazpíváme se. Až si něco vyrobíme, namalujeme. Bude to určitě jiné než jen předkládání
textů, které si tady můžete přečíst, ale vezměte teď zavděk aspoň tím. Občas je tady
písnička nebo video, které si můžete pustit.
Dnes si můžeme krátce připomenout

Podobenství o posledním soudu

Biblický text: Matoušovo evangelium 25,31-46
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil
jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli
jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za
mnou.' Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme
tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se
tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli

jsme za tebou?' Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného
ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi
pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl
jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě
viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a
neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z
těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.' A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do
věčného života
Můžete si místo povídání pustit jeden krátký příběh, který se k tomuto textu hodí
http://youtu.be/cp3IH8ZNviQ
Modlitba
Milý Pane, pomoz nám vidět, jak můžeme pomoci. Třeba rodičům, kamarádům ale i
jinde. Veď nás jako dobrý pastýř. Ať se nikdy nechováme jen jako hloupí kozlové.
Prosíme i za všechny, kteří pomoc potřebují.
Amen.

