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Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na 

swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie 

w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo 

spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i 
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom! 
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 

albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

 Mt 25, 31 - 46 

Zadanie:  
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 
Grzechem jest nie tylko zrobienie czegoś złego. Może nim być również niewykorzystanie okazji do 
zrobienia czegoś dobrego… 
 
Zadanie plastyczne:  
1.Dużą kartkę zginamy w ten sposób, żeby powstały drzwi (z dwóch stron zginamy boki. 
2. Na drzwiach z zewnętrznej strony rysujemy 6 symboli związanych z sytuacjami, o których mówi 
Jezus: kubek, chleb, ubranie itd. 
3. W środku, po otworzeniu drzwi z symbolami, rysujemy Pana Jezusa, który na pierwszy rzut oka jest 
niewidoczny, ale tak naprawdę to Jemu właśnie pomagamy. 
 
 
 
 
 
 
 
schemat drzwi 


