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Helyet foglal dicsőséges trónusán, és szétválasztja őket.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Helyet foglal dicsőséges trónusán, és szétválasztja őket.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja
őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára
állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem
adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan
voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti
meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni
adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként,
hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony,
mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely
az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni;
szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan
voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem
látogattatok meg engem!”
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő
pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem
tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az
örök életre.
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,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!'' (Mt 25,40)

Folytassuk az elmúlt alkalmon elkezdett forgatókönyvet. Mivel tudjuk talentumainkat
kiaknázni és mások javára fordítani?
Ráhangolódásképpen játsszunk egyet. Írjunk a papírunkra 2 igaz, de hihetetlen és
1 hamis, de hihető állítást! A téma pedig: Egy eset, amikor önmagamat felülmúlva
segítettem. A többi közösségi tag feladata az, hogy kitalálják, a három közül melyik a
helyes, tehát igaz állítás?
Második körben írjunk két hihető, de hamis, és egy hihetetlen, de igaz állítást,
amikor nagy szükségben voltunk, de valaki a segítségünkre sietett. Ez esetben is az
igaz állítást keressük.
A közösségi tagok leírhatják a felolvasott mondatok sorszámait szavazatként a
papírjukra, vagy a kő-papír-olló mintájára háromra megmutathatják kezükön az
igaznak ítélt állítás sorszámát. Ezzel elkerülhetjük a bekiabálást, és minden közösségi
tagot aktivizálhatunk.
A szavazatok után mindenki fejtse ki röviden, miért szavaz az adott állításra, végül a
felolvasó mondja el a helyes megoldást.
Ez a játék segít egymás mélyebb megismerésében és a jócselekedetek sokaságának
felidézésében, amikért hálásak lehetünk, és amiket a jövőben mi magunk is
gyakorolhatunk.
Halk ének mellett a játékot követően tegyük ki papírjainkat a kör közepére
elhelyezett kereszt elé, miközben egy-egy hálaimát fogalmazzunk meg az Úr Isten felé.
Kezdhetjük így a mondatunkat:
„Köszönöm, Uram, hogy…” „Hálás vagyok Uram, hogy megsegítetted…” „Olyan jó
Uram, hogy Te…”
Az imádságot követően beszélgessünk a jócselekedetek fontosságáról, saját
életünkben megvalósíthatóságáról. Kiválaszthatunk egy személyt, akire különösen is
figyelni fogunk a közösségi alkalom után, majd véglegesítsük a jócselekedet
forgatókönyvünket, vagy akár készíthetünk egy új célcsoportra is egyet.
Megtehetjük azt is, hogy saját jócselekedet-pörgettyűt hozunk létre. Ehhez nem kell
más, csupán egy kör alakú papír, melynek egyik oldali cikkelyeibe felírunk általunk
reálisan megvalósítható jócselekedet típusokat, a másik oldalára pedig neveket vagy
személyismertetőket sorolunk fel. Minden reggel egy, a lap közepére helyezett ceruzával
kipörgethetjük az aznapi jócselekedetet, amire különösen is törekedni fogunk; vagy az
aznapi személyt, akivel különösen is igyekszünk kedvesnek lenni. E kettőt
kombinálhatjuk is, és a napunk során akárhányszor pörgethetünk újabb megvalósítható
jócselekedetet.
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,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!'' (Mt 25,40)
Vasárnap arról fogunk hallani a templomban, hogy Jézus az utolsó napon ítéletet fog
tartani. A jókat, a jóságra törekvőket, a vele szeretetegységben lévőket megjutalmazza, a
gonoszok, a Jézussal és embertársaikkal nem foglalkozók azonban magukra vonják méltó
büntetésüket.
Jézust több névvel is meg szoktuk nevezni. Ilyen pl.: Úr, Mester, Isten Báránya, Isten
egyszülött Fia, Kezdet és a Vég… Ahhoz, hogy megtudd, utóbbit a görög nyelvben hogyan
nevezik, oldd meg a következő feladatot.
Amennyire csak lehet, törekedj te magad is a jóságra és a szófogadásra, de
legfőképpen az Istennel való kapcsolatod mélyítésére. Használd fel a szabadidődet az
Istennel való személyes kapcsolt kiépítésére imáidban, keresztény énekeiddel és a
szentmisén való ünneplésben.

Forrás: http://cevrajzosevangelium.hupont.hu/82/husvet-7vasarnapja
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A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos
bibliaolvasáshoz interaktív feladatokon, játékokon kersztül segítséget nyújtsanak a
fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina segédanyagban foglaltakat.
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