Slovensko
34. in zadnja navadna nedelja A
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva A
Kar koli ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov, ste storili meni. (Mt 25,40)
Prvo berilo

Ezekiel 34,11-12.15-17

Tako govorí Gospod Bog: "Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih
poiskàl. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskàl svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se
razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim
bom dajal počitek," govorí Gospod Bog. "Izgubljene bom poiskàl, razgnane
pripêljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval.
Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte," govorí Gospod Bog,
"sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli."

Drugo berilo

1 Korinčanom 15,20-26.28

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je
namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v
Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni, vendar vsak po vrsti:
najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo
dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo
ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh
sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu
bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da
bo Bog vse v vsem.

Evangelij

Matej 25,31-46

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
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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.' Tedaj poreče
tudi tistim, ki bodo na levici: 'Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je
pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti,
žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil
in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.' Tedaj bodo tudi
ti odgovorili: 'Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega
ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?' Tedaj jim bo odgovóril: 'Resnično,
povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.'
Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje."

V razmislek
Praznik Kristusa Kralja na koncu cerkvenega leta ponovno preusmeri našo pozornost
na povezavo med našim zemeljskim življenjem in zaključkom našega življenja v
Kristusu, kralju in pastirju. Kako sta povezana zemeljsko in "večno" življenje, kako je
lahko Kristus hkrati kralj in pastir?
Težko najdemo lepšo prispodobo pastirja, kot je opis, ki nam ga ponuja prvo berilo –
zdravi, kjer so poškodbe, išče vse, ki so zašli, daje moč slabotnim in varuje močne. To
je prispodoba skrbne ljubeče Jahvejeve zvestobe, ki varuje in je naklonjen svojemu
ljudstvu. Te prispodobe se želijo dotakniti našega srca, kajti ravno tam (v naši sredini,
kjer imajo po orientalskem razumevanju vse življenjske moči svoj izvor) se dogaja
srečanje z Bogom.
Pojem pastirja srečamo v stari zavezi vedno znova kot opis in naziv za Boga, ki je
ljubeč in ki skrbi za svoje ljudstvo. Izraelski kralji naj bi prevzeli Božjo pastirsko službo
in bili za ljudstvo njegovo poosebljenje. Tako pride do povezave naziva pastir in kralj.
V tem smislu je ljubeči in skrbni pastir Kristus preprosto kralj! Kralj, čigar kraljestvo
(hvala Bogu!) ni od tega sveta. Ne mudi se "zgoraj", temveč "spodaj", med svojim
ljudstvom. Ali je možno, da nam Ga je težko prepoznati, ker Ga iščemo tam, kjer Ga
ni, če enačimo Božje kraljestvo z zemeljsko oblastjo in močjo? Kristus se nahaja med
ponižanimi, revnimi, izključenimi... Vedno in povsod so, pa naj so to postali zaradi
udarcev usode ali pa so bili rojeni v človeške sisteme, kjer pripadajo zaradi svoje rase
ali spola k manj priviligiranim. Ne moremo jih spregledati, če imamo odprte oči.
Vedno ko se posvetimo trpečim našega časa in sveta – ne z vbogajme, temveč s pravim
spoštovanjem njihovega dostojanstva in z resnično ljubeznijo, se bomo srečali s
Kristusom, kraljem in pastirjem, hkrati pa Ga bodo lahko občutili in videli tudi drugi.
Takšno razumevanje Kristusovega kraljestva ne more nikoli voditi do pompoznega
praznovanja tega praznika. Lahko nastopimo zgolj kot ponižna in usmiljena cerkev, ki
ne sme nikoli zlorabiti svoje moči za zatiranje ljudi, temveč (če jemlje vzor Kristusa
Kralja z vso resnostjo) jo lahko uporabi le za to, da vodi ljudi k življenju. Če ta
današnji praznik praznujemo v Jezusovem smislu, zagovorniku in zaščitniku ljudi na
senčni strani življenja, bo to vsak dan razvidno iz našega odnosa do soljudi.
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