
Lūkas ev. 10, 25-37 - Līdzība par žēlsirdīgo samarieti 

 

25 Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja:  

"Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?"  

26 Bet Viņš uz to sacīja: "Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?"  

27 Un tas atbildēja un sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar 

visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu."  

28 Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi atbildējis; dari to un tu dzīvosi."  

29 Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: "Kurš tad ir mans tuvākais?"  

 

30 Tad Jēzus atbildēja un sacīja: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita 

laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, 

aizgāja.  

31 Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām.  

32 Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām.  

33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam 

iežēlojās.  

34 Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla 

uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa.  

35 Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, 

un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu.  

 

36 Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju 

rokās?"  

37 Tas atbildēja: "Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja."  

Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat." 

 

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

 

Pēc tam pārrunājiet sekojošos jautājumus: 

- Kāpēc priesteris un levīts nepalīdz cietušajam? Kāpēc cilvēki šodien nepalīdz? 

- Kāpēc samarietis palīdz? Kāpēc Jūs iesaistaties diakonijas darbā? 

- Kāpēc Jēzus izceļ tieši samarieti par priekšzīmi? Ko tas nozīmē mums šodien? 

- Kā atšķiras Jēzus uzskati par kalpošanu Dievam un garīdznieku (priestera un 

levīta) uzskats? 

- Kā Jēzus atbild uz rakstu mācītāja jautājumu: „Kurš tad ir mans tuvākais?” 

- Kas ir nepieciešams, lai saņemtu mūžīgo dzīvību? 

 

 


