
Mateja ev. 25, 31-46 – Līdzība par pastaro tiesu 

 

31 Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz 

Sava godības krēsla.  

32 Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; un Viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no 

āžiem,  

33 un liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku. 

  

34 Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, 

iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.  

35 Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani 

dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.  

36 Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; 

Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.  

37 Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un 

Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši?  

38 Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi 

apģērbuši?  

39 Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?  

40 Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no 

šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. 

  

41 Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā 

ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem.  

42 Jo Es biju izsalcis un jūs neesat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs neesat Mani 

dzirdinājuši.  

43 Es biju svešinieks un jūs neesat Mani uzņēmuši; Es biju pliks, un jūs neesat Mani 

apģērbuši; Es biju slims un cietumā un jūs neesat Mani apmeklējuši.  

44 Tad tie arīdzan Viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši 

izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā un neesam 

Tev kalpojuši?  

45 Tad Viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no 

šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši.  

 

46 Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā." 

 

Uzdevums: Izlasiet tekstu divas reizes skaļi, ar starplaiku pārdomām.   

 

      Pēc tam pārrunājiet sekojošos jautājumus: 

- Kā līdzībā tiek pamatota diakoniska rīcība?  

- Kāpēc Jūs iesaistaties diakonijas darbā?  

- Vai Jēzus ir visos trūkumcietējos? 

- Kā mēs ikdienā skatāmies uz trūkumcietējiem?  

- Parasti saka, ka Dieva vārds un sakramenti ir tie līdzekļi, kas liecina par Jēzus 

klātbūtni mūsu dzīvē. Kā ir šeit? Ko tas nozīmē mums šodien? 

- Kā labie darbi iet kopā ar ticību?  


