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Ievads
Jēzus mācekļa svarīgāko atziņu rokasgrāmatas mērķis ir dot jums
iespēju vienkārši un ātri uzzināt evaņģēlija patiesību.
Jēzus teica: “Vārdi, kurus es jums runāju, ir gars un dzīvība.” (Jņ
6:63) Mēs vēlamies, lai jūs iepazītu šos varenos Dzīvības vārdus!
“Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.” (Mt 10:8)
Sludinātāji ir paļāvušies uz šīm Rakstu vietām, gatavojot svētrunas.
Misionāri un Bībeles skolotāji ir izmantojuši Rakstus, lai daudziem
mācītu Bībeles patiesības.
Lūgšanu cīnītāji ir piesaukuši daudzus no šiem apsolījumiem un
saņēmuši spēku un nepieciešamās atbildes.
Vecāki ir izmantojuši šo neizsmeļamo gudrības bagātību, lai
audzinātu savus bērnus “būt paklausīgiem tam Kungam” (Ef.6:4).
Šie svarīgie Bībeles panti ir tikuši izmantoti un pārbaudīti
personiskās dzīves vadībai un pārdomām, labklājības un veselības
veicināšanai, prieka un miera iegūšanai, vadīšanai un mācīšanai,
liecināšanai, mierināšanai un stiprināšanai dzīves grūtos brīžos.
Tā kā Dieva Vārds ir kristietības stūrakmens, visiem, kas cenšas
kļūt par mācekļiem, vajadzētu zināt un izmantot šajā rokasgrāmatā
ietvertās spēkpilnās Rakstu vietas! “Ja jūs paliekat manos vārdos,
tad jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un
patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ 8:31,32)
Ja regulāri pārdomāsiet šīs Rakstu vietas, Svētais Gars atklās
jums Dieva valstības noslēpumus. “Bet, kad nāks Viņš, Patiesības
Gars, Viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās no sevis paša,
bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.”
(Jņ 16:13)

Ja vēlaties vairāk studēt Dieva Vārdu, apmeklējiet vietni www.
TheBibleForYou.com/handbook.
Sagatavotājs un izplatītājs
TheBibleForYou.com
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Pestīšana, Jaunā Derība
Pestīšanu varam iegūt tikai ticībā Jēzum
Jēzus nāca, lai liecinātu par patiesību un atjaunotu Dieva valstību
virs zemes – lai visiem varētu būt mūžīgā dzīvība.
Mateja evaņģēlijs 18:3 Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni,
tad jūs nenāksit Debesu valstībā.
Jāņa evaņģēlijs 1:12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu
kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.
Jāņa evaņģēlijs 3:3b Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes,
neredzēt tam Dieva valstības.
Jāņa evaņģēlijs 3:16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jāņa evaņģēlijs 18:37b Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis,
lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu
balsi.
Jāņa evaņģēlijs 3:17 Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas
pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
Jāņa evaņģēlijs 10:9 Es esmu durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas
tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.
Jāņa evaņģēlijs 14:6 Jēzus viņam saka: “Es esmu ceļš, patiesība
un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”
Jāņa evaņģēlijs 17:3 Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi,
vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.
Apustuļu darbi 4:12 Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens
cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.
2 Korintiešiem 5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas
bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.
Apustuļu darbi 16:31 Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit
pestīti.
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1 Timotejam 2:5 Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp
Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus.
Romiešiem 10:9,10,13 Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par
Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem,
tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes
liecību pestīšana, jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks
izglābts.
Pētera 1. vēstule 1:23 Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas
sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.
Atklāsmes grāmata 3:20 Redzi, Es stāvu durvju priekšā un
klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie
viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.

Mēs visi esam grēkojuši saskaņā ar veco
bauslības likumu
Saskaņā ar veco bauslības likumu visi ir grēcinieki un pakļauti
sodam. Bet žēlastība (Dieva dāvana) samaksāja izpirkuma naudu
par visiem tiem, kas tic Jēzum. To nespēj paveikt ne mūsu darbi, ne
vecais likums – tikai ticība.
Romiešiem 3:23 Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās
godības.
Romiešiem 6:23 Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga
dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.
Efeziešiem 2:8,9 Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav
no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.
Titam 3:5 Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu
darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un
atjaunošanos Svētajā Garā.
Jāņa 1. vēstule 1:9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir
uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no
visas netaisnības.

Mūsu pestīšana ir mūžīga
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Pestīšana ir Dieva dāvana – jūs to nevarat zaudēt. Tā tiek piešķirta
ikvienam, kas Jēzu pieņem par Kungu.
Jāņa evaņģēlijs 3:36a Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.
Jāņa evaņģēlijs 6:37 Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un,
kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.
Jāņa evaņģēlijs 10:27,28 Manas avis dzird Manu balsi, Es tās
pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un
viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas
rokas.
Jāņa evaņģēlijs 11:25,26 Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas
Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man,
nemirs nemūžam!
Pētera 2. vēstule 3:9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā
dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi
pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.

Žēlastība aizstāja veco bauslības likumu
Vecais bauslības likums ietvēra nosodījumu un nāvi, bet Jēzus mūs
atpirka ar žēlastību. (Skatīt Romiešiem 4)
Romiešiem 3:20,22–24 Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks
nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu.
Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko
jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz
Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi
ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā
žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū
Kristū.
Romiešiem 3:28 Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā
neatkarīgi no bauslības darbiem.
Romiešiem 5:6,8 Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī
laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums
pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.
Romiešiem 5:17 Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur
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šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši
žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki
caur šo vienu Jēzu Kristu!
Romiešiem 6:14 Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat
padoti bauslībai, bet žēlastībai.
Romiešiem 8:2 Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir
atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.
Romiešiem 10:4 Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību
ikviens, kas tic.
Romiešiem 11:6 Bet, ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem,
citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība.
Romiešiem 14:17 Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet
taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.
2 Korintiešiem 5:21 To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir
darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.
Efeziešiem 2:8,9 Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav
no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.
Galatiešiem 2:16 Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc
bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi
Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības
darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.
Galatiešiem 3:24 Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu
audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.
Galatiešiem 5:4 Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat
tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši.
Filipiešiem 3:9 (..) un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību
no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības
pamata,
Titam 2:11 Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem
cilvēkiem,
Ebrejiem 4:15,16 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu
līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai
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bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai
saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.
Ebrejiem 8:12,13 Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu
grēkus vairs nepieminēšu. Sacīdams “jauns”, Viņš pirmo ir atzinis
par vecu. Bet, kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai.
Ebrejiem 10:14–17 Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir
padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Bet arī Svētais Gars
mums liecina. Pēc tam kad ir teikts: šī ir tā derība, ko Es ar viņiem
celšu pēc tām dienām, saka Tas Kungs, Savus baušļus Es došu
viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu
netaisnības vairs nepieminēšu.

Jauna dzīve un garīgā izaugsme
Piedzimt vēlreiz nozīmē piedzimt Svētajā Garā (skatīt arī sadaļu “Kas
ir māceklis”)
Ecēhiēla grāmata 36:26 Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu
garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums
miesas sirdi.
Psalmi 40:4 Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu
mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks
ticēt Tam Kungam.
Psalmi 119:113 Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu Tavus baušļus.
Mateja evaņģēlijs 7:24 Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird
un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.
Jāņa evaņģēlijs 12:24 Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu
grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst,
viņš nes daudz augļu.
Romiešiem 6:4 Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai,
tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī
mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.
Romiešiem 8:5–7 Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet
Gara cilvēki pēc Gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara
tieksme – uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar
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Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.
Romiešiem 12:1,2 Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības
vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri,
tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet
pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir
Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
2 Korintiešiem 4:16,17 Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu
ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.
Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu
mūžīgu godību,
2 Korintiešiem 5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas
bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns
2 Korintiešiem 10:5 Mēs apgāžam prātojumus un visas
augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram
visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi
Galatiešiem 2:20 Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju
es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es
dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par
mani.
Efeziešiem 4:23 Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā.
Filipiešiem 1:6 Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo
darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.
Filipiešiem 3:13,14 Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris,
bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā,
kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu
aicinājumam Kristū Jēzū.
Filipiešiem 4:8 Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas
taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums
un ja ir kas cildināms, par to domājiet!

Svētā Gara spēks
Kad Jēzus pameta šo zemi, Viņš atstāja mums Svēto Garu, lai tas
palīdzētu mums saprast patiesību un dotu mums spēku liecināt
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Mateja evaņģēlijs 7:11 Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem
bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz
vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?
Lūkas evaņģēlijs 4:18,19 Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani
svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu
cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un
pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.
Jāņa evaņģēlijs 7:38,39 Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa
miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To Viņš sacīja par Garu, ko
vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka
Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.
Jāņa evaņģēlijs 14:26 Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā
Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums
esmu sacījis.
Jāņa evaņģēlijs 15:26 Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no
Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.
Jāņa evaņģēlijs 16:7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par
labu, ka Es aizeju. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums.
Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
Jāņa evaņģēlijs 16:13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs
vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko
dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
Apustuļu darbi 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs
nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.
Apustuļu darbi 2:17,18 Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es
izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas
pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji
sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es
tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos.
Apustuļu darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka
runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
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Apustuļu darbi 4:31b Un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu
sirdi runāja Dieva vārdus.
Apustuļu darbi 19:6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars
nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.
Romiešiem 8:26,27 Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam;
jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par
mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko
Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.
Romiešiem 14:17 Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet
taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.
1 Korintiešiem 12:8–11 Citam Gars dod gudrības runu, citam
atziņas runu, tas pats Gars. Citam dota ticība tai pašā Garā; citam
dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā; citam spēki brīnumus
darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles
un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats Gars,
piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.
1 Korintiešiem 14:2 Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet
Dievam; jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus.
1 Korintiešiem 14:39 Tātad, brāļi, tiecieties pravietot, neliedziet arī
runāšanu mēlēs.
2 Korintiešiem 3:17b Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.
Galatiešiem 5:18 Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti
bauslībai.
Galatiešiem 5:22,23 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers,
pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Pret tādām lietām nav bauslības.
Efeziešiem 3:16 Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu
Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku.
Efeziešiem 5:18b,19 Bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu
psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami
To Kungu savās sirdīs.
Jūdas vēstule 1:20 Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā

Dieva Vārds
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visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā.

Dieva Vārds
Bībelē teikts, ka Dievs radīja šo pasauli, tikai izteikdams dažus
vārdus. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā ir skaidri apgalvots, ka Jēzus
ir iemiesojies Vārds! Līdzībā par sējēju Jēzus izskaidroja mācekļiem
Dieva Valstības darbības principus. Viņš teica: “Tāpat ir ar Dieva
valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē.” (Mk 4:26). Viņš
paskaidroja, sēkla ir Dieva Vārds, kas tiek sēta mūsu sirdī, – tiklīdz tā
iesakņojas, tā nes varenu ražu, kas dod svētību mūsu dzīvei. Jēzus
pat piebilda, ka šī ir svarīgākā no visām līdzībām. Šis “dārzkopja”
likums ir arī Dieva likums, proti, mēs varam pļaut tikai to, ko sējam.
Turklāt, tā kā Dieva Vārdam (Jēzum) ir dota visa vara, arī ikvienam,
kas Viņam tic un ievēro Viņa Vārdu, ir piekļuve tam pašam spēkam
un spējai darīt tās pašas lietas, pat vēl varenākas lietas, tostarp
pretoties sātanam, jo Jēzus (Dieva Vārds) pie krusta uzvarēja sātanu.
Dieva Vārds dod mums ticību. Apziņa, ka bez ticības mēs nevaram
patikt Dievam, liek mums mācīties un studēt Viņa Vārdu. Tad ticībā
mēs varam piemērot un ievērot Dieva Vārdu savā dzīvē. Neizmaināmā
Dieva Vārda sēkla ir visvarenākais spēks visumā.

Jēzus ir Vārds, Radītājs un Spēks
Dieva Vārds ir visvarenākais spēks visumā!
Psalmi 33:6,9 Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu
spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu. Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš
pavēlēja, un viss radās.
Jāņa evaņģēlijs 1:1–3 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie
Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu
viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.
Jāņa evaņģēlijs 1:14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā
Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
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Ebrejiem 1:3 Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls,
nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu
no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā;
Ebrejiem 1:10 Sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir
Tavu roku darbs.
Ebrejiem 4:12 Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par
katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr
pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un
sirds prāta tiesnesis.
Ebrejiem 11:3 Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva
Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.
Atklāsmes grāmata 19:11–13 Es redzēju debesis atvērtas, un
raugi: balts zirgs, un, kas sēd uz viņa, Tā vārds Uzticīgais un
Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma
un galvā Tam daudzi ķēniņu kroņi, Vārdu, kas Tam uzrakstīts,
neviens nepazīst kā vien Viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs
mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds.

Dieva Vārds nekad nepieviļ
4 Mozus grāmata 23:19 Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka
bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu un
nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība?
1 Ķēniņu grāmata 8:56b Neviena vārda nav palicis nepiepildīts no
tiem labajiem vārdiem, ko Viņš runāja caur Savu kalpu Mozu.
Psalmi 119:89 Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz
mūžīgiem laikiem!
Psalmi 119:160 Visi tavi vārdi ir patiesība, un Tavas taisnās tiesas
paliek mūžīgi.
Psalmi 138:2b Jo Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus
apsolījumus.
Jesajas grāmata 40:8 Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva
vārds paliek mūžīgi!

Dieva Vārds
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Jesajas grāmata 55:10,11 Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm
un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un
tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas
ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie
Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs
uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.
Jozuas grāmata 23:14b Nav palicis nepiepildīts neviens no visiem
tiem labajiem vārdiem, ko Tas Kungs jums ir runājis; nē, visi tie ir
jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies.
Mateja evaņģēlijs 24:35 Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi
nekad nezudīs.
Pētera 1. vēstule 1:25a Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā
prieka vēsts sludināts.

Ieguvumi, ko sniedz Dieva Vārda zināšanas
Psalmi 37:31 Viņš glabā sirdī sava Dieva likumu, un viņa soļi
neļodzās.
Psalmi 19:8 Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā
Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.
Psalmi 119:9 Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies
pie Taviem vārdiem.
Psalmi 119:105 Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz
maniem ceļiem.
Psalmi 119:165 Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie
nekur neklūp.
Jozuas grāmata 1:8 Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu,
bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas
tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.
Jeremijas grāmata 15:16a Cik bieži man atskanēja Tavs vārds,
es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds
līksmību.
Jāņa evaņģēlijs 8:31b,32 Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi
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esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs
brīvus.
Jāņa evaņģēlijs 15:3 Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums
esmu runājis.
Romiešiem 10:17 Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana
– no Kristus pavēles.
Efeziešiem 6:17b Ņemiet arī (..) Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu.
Pētera 1. vēstule 2:2 Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc
garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.
Pētera 2. vēstule 1:4 Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un
dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas,
jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē.

Mīlestība pret Dieva Vārdu
Ījaba grāmata 23:12 No Viņa lūpu dotām pavēlēm es neatrāvos,
savās krūtīs es noslēpu Viņa mutes dotos norādījumus.
Psalmi 1:2 Bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas
dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.
Psalmi 40:9 Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un
Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.
Psalmi 119:167 Mana dvēsele turas pie Tavām liecībām, un tās
man ir no sirds mīļas.
Psalmi 119:47,48 Jo es priecājos par Taviem baušļiem, tie man ir
mīļi. Es izstiepju savas rokas pēc Taviem baušļiem, ko es mīlu, un
pārdomāju Tavus likumus.
Psalmi 119:72 Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli
tūkstoši sudraba un zelta gabalu.
Jāņa evaņģēlijs 15:11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks
mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.

Dieva Vārda studēšana un pārdomāšana
Psalmi 1:2,3 Bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas
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dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam,
kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un
kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.
Psalmi 119:97 Cik Tava bauslība man ir mīļa! To es pārdomāju ik
dienas.
Psalmi 119:99 Es pārdomāju Tavas liecības.
Psalmi 119:130 Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un
dara vientiesīgos gudrus.
Salamana pamācības 4:20–22 Mans dēls, ievēro manus vārdus, un
lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas
apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība
tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina.
Mateja evaņģēlijs 4:4 Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no
ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
Jāņa evaņģēlijs 6:63 Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi,
ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.
1 Timotejam 4:15 Par to gādā, pie tā paliec, lai tavs briedums būtu
redzams visiem.
2 Timotejam 2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam
nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.
Ebrejiem 2:1 Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs
netiktu aizskaloti projām

Paklausīšana Dieva Vārdam
Jesajas grāmata 1:19 Ja jūs būsit Man padevīgi un paklausīgi, tad
jūs baudīsit zemes svētību.
Psalmi 119:34 Es sargu Tavus baušļus un tos pildu no visas sirds!
Mateja evaņģēlijs 7:24–27 Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus
dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis
uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un
gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts
uz klints. Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara,
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pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs
lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū,
tad tas sabruka; un posts bija liels.
Jāņa evaņģēlijs 13:17 Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā
darāt!
Jāņa evaņģēlijs 14:15 Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.
Jāņa evaņģēlijs 14:21,23 Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas
Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un
tam parādīšos. Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas Manus
vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un
ņemsim pie Viņa mājas vietu.”
Jāņa evaņģēlijs 15:14 Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es
jums pavēlu.
Apustuļu darbi 5:29 Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: “Dievam
vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.”
Jēkaba vēstule 1:22–25 Bet esiet vārda darītāji un ne tikai
klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs
un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko
spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš
bija. Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā,
nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs
svētīgs savā darbībā.
Jēkaba vēstule 4:17 Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam
tas ir par grēku.
Jāņa 1. vēstule 2:5 Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva
mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam Viņā.
Jāņa 2. vēstule 1:6a Un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc Viņa
baušļiem.

Dieva Vārda iegaumēšana
5 Mozus grāmata 11:18a Un visus šos vārdus ņemiet pie sirds un
ierakstiet savās dvēselēs

Dzirdēt Dieva balsi
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Psalmi 37:31 Viņš glabā sirdī sava Dieva likumu, un viņa soļi
neļodzās.
Psalmi 40:9 Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un
Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.
Psalmi 119:129 Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele
turas pie tām.
Salamana pamācības 4:4 Un viņš mācīja mani un teica: “Lai tava
sirds uzņem manus vārdus! Turi manus baušļus, tad tu dzīvosi.”
Psalmi 119:11 Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret
Tevi.

Dzirdēt Dieva balsi

Mācieties dzirdēt Viņa balsi, lasot Svētos Rakstus, tos pārdomājot
un klusumā ieklausoties Svētajā Garā. (Skatīt arī sadaļu “Saprast un
izpildīt Dieva gribu”)
1 Ķēniņu grāmata 19:12 Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas
Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns – lēna balss.
Psalmi 46:11 Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs.
Salamana pamācības 3:5,6 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds
un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos
savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.
Salamana pamācības 16:3 Uztici Tam Kungam savus darbus, tad
tavi nodomi sekmēsies.
Jesajas grāmata 30:21 Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos
vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! – kaut jūs arī ietu pa labi vai
novērstos pa kreisi.
Lūkas evaņģēlijs 8:10 Bet Viņš sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva
valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami
neredz un dzirdēdami nesaprot.”
Lūkas evaņģēlijs 12:12 Jo Svētais Gars jūs mācīs tai brīdī, ko jums
būs runāt.
Jāņa evaņģēlijs 5:30 Es no Sevis nespēju darīt nekā. Kā Es dzirdu,
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tā Es spriežu, un Mans spriedums ir taisns, jo Es nemeklēju Savu
gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.
Jāņa evaņģēlijs 8:47a Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus.
Jāņa evaņģēlijs 10:4,5 Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš
pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.
Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst
svešinieku balsi.
Jāņa evaņģēlijs 10:27 Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu,
un viņas Man seko.
Jāņa evaņģēlijs 14:26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs
Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es
jums esmu sacījis.
Jāņa evaņģēlijs 16:13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs
vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko
dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
Romiešiem 8:16 Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam
Dieva bērni.
Kolosiešiem 3:15 Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs.
2Timotejam 3:16,17 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi
mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai
Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
Ebrejiem 2:1 Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs
netiktu aizskaloti projām.
Ebrejiem 4:12 Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par
katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr
pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un
sirds prāta tiesnesis.
Ebrejiem 5:14 Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir
piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu.
Ebrejiem 8:10 Šī ir tā derība, ko Es celšu Israēla namam pēc šīm
dienām, saka Tas Kungs, Es likšu Savus baušļus viņu prātā un tos
rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu, un viņi Man būs par
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tautu.

Ticība – Jaunās Derības izpratnes
pamatelements
Ticība ir vienīgais veids, kā mēs varam patikt
Dievam
Dieva Valstība spēj reāli darboties šajā pasaulē tikai tad, ja mēs
ticam Viņa Vārdam
Mateja evaņģēlijs 9:29 Lai jums notiek pēc jūsu ticības.
Jāņa evaņģēlijs 20:27b Un neesi neticīgs, bet ticīgs.
Romiešiem 4:20 Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un
neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā.
Romiešiem 10:17 Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana
– no Kristus pavēles.
Romiešiem 12:3b To ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.
Romiešiem 14:23b Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks.
2 Korintiešiem 5:7 Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
2 Korintiešiem 4:18a Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams,
bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais
mūžīgs.
Ebrejiem 4:2b Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka
klausītājos nebija savienojies ar ticību.
Ebrejiem 4:11 Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens
nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga.
Ebrejiem 10:23 Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas,
jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.
Ebrejiem 10:35 Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela
alga!
Ebrejiem 10:38,39a Bet Mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to,
kas atkāpjas, Manai dvēselei nav labs prāts.
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Ebrejiem 11:1,6 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams,
pārliecība par neredzamām lietām. Bet bez ticības nevar patikt. Jo
tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem,
kas Viņu meklē, atmaksā.
Ebrejiem 12:2 Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un
piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis,
par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.
Jēkaba vēstule 1:6–8 Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies,
jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo
tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos,
lai nedomā, ka viņš no Tā Kunga ko saņems.
Jēkaba vēstule 2:26 Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī
nedzīva ir ticība bez darbiem.
2 Timotejam 2:13 Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo
Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.
Jāņa 1. vēstule 5:4 Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un
šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība.

Kristus ir devis pilnvaras cilvēkam
Atdzimušam kristietim ir dotas tādas pašas pilnvaras (spēks), kādas
bija Jēzum, kad Viņš dzīvoja virs zemes. (Skatīt arī sadaļu “Jēzus
deva mums pilnvaras dziedināt”)
1 Mozus grāmata 1:26–28 Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc
mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār
putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem,
kas rāpo zemes virsū.” Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc
Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties!
Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un
putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”
Psalmi 8:5–7 Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka
bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar
godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku
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pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām.
Mateja evaņģēlijs 8:8–10 Bet virsnieks atbildēja un sacīja: “Kungs,
es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā pajumtē; saki tik vienu vārdu,
un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem
valdības, un man ir padoti karavīri; un, kad es vienam no tiem saku:
ej! – tad viņš iet, un otram: nāc šurp! – tad tas nāk, un savam
kalpam: dari to! – tad tas dara.” Kad Jēzus to dzirdēja, Viņš brīnījās
un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: “Patiesi Es jums saku: ne pie
viena Israēlā Es tādu ticību neesmu atradis.”
Marka evaņģēlijs 9:23 Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic.
Mateja evaņģēlijs 17:20b Jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība
ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no
šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs
neiespējams.
Mateja evaņģēlijs 16:19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas;
un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu
atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.
Mateja evaņģēlijs 21:21,22 Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem:
“Patiesi Es jums saku: ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad
jūs ne vien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit
šim kalnam: celies un meties jūrā, – tad tas notiks. Un visu, ko jūs
ticībā lūgsit, to jūs dabūsit.”
Mateja evaņģēlijs 28:18b Man ir dota visa vara debesīs un virs
zemes.
Marka evaņģēlijs 11:23,24 Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim
kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī,
bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc Es
jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas
jums notiks.
Lūkas evaņģēlijs 1:37 Dievam nekas nav neiespējams.
Lūkas evaņģēlijs 18:27 Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav
iespējams, tas iespējams Dievam.”
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Jāņa evaņģēlijs 14:12–14 Kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko
Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie Tēva. Un visu,
ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts
Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.
Jāņa evaņģēlijs 15:7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek
jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
Jāņa evaņģēlijs 16:23,24 Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs
Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko
neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks
būs pilnīgs.
Efeziešiem 1:19–22 Un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas
parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības
varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem
un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu
valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai
nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām,
bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei
Efeziešiem 3:20 Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu
brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai
saprotam.
Filipiešiem 2:9–11 Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un
dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā
locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles
apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Mūsu attiecības ar Kungu
Pielūgsme ir apliecinājums mūsu mīlestībai pret
Viņu
Dievam ir nepieciešama arī mūsu mīlestība, un savu mīlestību mēs
varam izpaust, pielūdzot Viņu
5 Mozus grāmata 6:5 Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no
visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.
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Psalmi 34:2–4 Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana
aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu,
Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz
ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!
Psalmi 42:2 Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele
brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!
Psalmi 63:2–5 Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc
Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa
un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc Tevis Tavā
svētnīcā, lai redzētu Tavu spēku un Tavu godību, jo Tava žēlastība
ir labāka par dzīvību. Manas lūpas lai Tevi slavē. Tā es Tevi teikšu
visu mūžu, Tavā Vārdā pacelšu savas rokas.
Psalmi 73:25 Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne
zemes!
Psalmi 119:20 Mana dvēsele nomokās ilgās pēc Taviem likumiem
vienumēr.
Salamana pamācības 8:17 Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas
mani laikus meklē, mani arī atrod.
Mateja evaņģēlijs 22:37,38 Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no
visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir
augstākais un pirmais bauslis.
Jāņa evaņģēlijs 4:24 Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To
būs pielūgt garā un patiesībā.
Jēkaba vēstule 4:8a Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.

Dievs mūs ļoti mīl
Dievs nav dusmīgs uz mums, Viņš nekad mūs nesāpina un nenodara
mums neko ļaunu. Viņš mīl mūs!
Jeremijas grāmata 29:11 Jo Es zinu, kādas Man domas par jums,
saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un
ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.
Jeremijas grāmata 31:3 Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ
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Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.
Jesajas grāmata 62:5b Kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā
tavs Dievs priecāsies par tevi.
Jāņa evaņģēlijs 14:23 Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un
Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa
mājas vietu.
Romiešiem 5:8 Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka
Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.
Romiešiem 8:17a Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki – Dieva
mantinieki un Kristus līdzmantinieki.
Romiešiem 8:38,39 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne
dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki,
ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt
no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!
Galatiešiem 4:5–7 Lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība,
ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs
apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba,
Tēvs! Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet, ja bērns, tad arī
caur Dievu mantinieks.
Jāņa 1. vēstule 3:1 Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis,
ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs
tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.
Jāņa 1. vēstule 4:9 Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu
starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs
dzīvotu caur Viņu.
Jāņa 1. vēstule 4:19 Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

Godbijība pret Kungu (Kunga bijāšana)
Godāt nozīmē mīlēt, cienīt un paklausīt
5 Mozus grāmata 10:12b Ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa?
Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa
ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu

Mūsu attiecības ar Kungu

23

savu sirdi un visu savu dvēseli.
1 Samuēla grāmata 12:24 Tikai bīstieties To Kungu un kalpojiet
Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas
varen lielas lietas Viņš jums ir darījis.
Psalmi 25:14 Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas, un
Viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas.
Psalmi 31:20a Cik liela ir Tava žēlastība, ko Tu glabā tiem, kas Tevi
bīstas.
Psalmi 103:11 Jo, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa
žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas.
Psalmi 111:10a Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums.
Psalmi 147:11 Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz
Viņa žēlastību.
Salamana pamācības 1:7a Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas
sākums.
Salamana pamācības 8:13a Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo.
Salamana pamācības 14:26,27 Kas To Kungu bīstas, tam pieder
drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Tā Kunga
bijāšana ir dzīvības avots, lai izsargātos no nāves valgiem.
Lūkas evaņģēlijs 1:50 Un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie
tiem, kas Viņu bīstas.
Apustuļu darbi 10:35 Bet ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu
bīstas un taisnīgi dzīvo.

Atspirgšana Kunga klātbūtnē
Viņš vēlas, lai mēs nāktu pie Viņa un ļautos mieram un atpūtai
Psalmi 23:2,3a Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani
vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli.
Psalmi 46:11a Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs.
Psalmi 37:7a Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu.
Jesajas grāmata 30:7b Tādēļ Es nosaucu šo tautu par lielmuti, kas
tomēr sēd klusi.
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Jesajas grāmata 30:15 Jo tā saka Dievs Tas Kungs, Israēla Svētais:
“Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti, mierā un paļāvībā
jūs atrastu spēku, bet jūs negribat!”
Jesajas grāmata 40:29–31 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo
stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri
sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā
ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un
nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
Mateja evaņģēlijs 11:28 Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi
un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu,
mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs;
tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.
Ebrejiem 4:9 Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai.
Ebrejiem 4:11a Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā

Lūgšana
Dievs atbild uz mūsu lūgšanām
Svētais Gars rada mums brīnišķīgu iespēju sazināties ar mūsu
Debesu Tēvu un Jēzu
Jesajas grāmata 30:19b Viņš tev būs žēlīgs, kad tu Viņu piesauksi.
Kad Viņš dzirdēs tavu balsi, Viņš tev atbildēs.
Jesajas grāmata 65:24 Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau
atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.
Jeremijas grāmata 33:3 piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un
tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.
Psalmi 50:15 Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un
tev būs Mani godāt!”
Psalmi 91:15a Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu.
Psalmi 116:1,2 Es mīlu To Kungu, jo Viņš klausīja manas lūgšanas
balsi. Viņš piegrieza man Savu ausi, tādēļ es Viņu piesaukšu visu
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savu mūžu.
Mateja evaņģēlijs 6:6b Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī,
aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs,
kas redz slepenībā, atmaksās to tev.
Mateja evaņģēlijs 7:7,8 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet,
tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens,
kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps
atvērts.
Jāņa evaņģēlijs 15:7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek
jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
Romiešiem 8:34 Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas
ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?
Jēkaba vēstule 5:16b–18 Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana,
darbodamās savā spēkā.

Slavēšana un pateicība
Slavēšanai ir tik liels spēks!
2 Laiku grāmata 20:22 Un, kad viņi sāka dziedāt ar prieku un
dziedot slavēšanu, Kungs sūtīja no ļaunā spēka aplenkuma pret
saviem ienaidniekiem, un viņi tika uzvarēti.
Jonas grāmata 2:9a Bet ar pateicības prieku es nesīšu Tev savus
upurus, savus solījuma upurus es Tev pienesīšu.
Psalmi 5:12 Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi: arvienu
viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas
par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu.
Psalmi 16:11b Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un
jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.
Psalmi 32:11 Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet
visi, kam ir skaidra sirds!
Psalmi 33:1 Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam
skaidra sirds, klājas Viņu slavēt!
Psalmi 34:2 Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien
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būs manā mutē.
Psalmi 35:28 Tādēļ mana mēle lai pauž Tavu taisnību un Tavu
slavu vienumēr!
Psalmi 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un
tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.”
Psalmi 68:20 Slavēts lai ir Tas Kungs diendienā, Viņš nes mūs
pašus. Dievs ir mūsu pestītājs!
Psalmi 71:8 Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr
apliecinādama Tavu godību.
Psalmi 71:14 Bet es cerēšu pastāvīgi uz Tevi un vairošu Tavu slavu.
Psalmi 89:16 Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava
vaiga spožajā gaismā, ak, Kungs!
Psalmi 92:2,3 Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt
Tavam Vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un
naktīs Tavu uzticību.
Psalmi 100:4 Ieejiet pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos
ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!
Psalmi 103:1,2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī,
Viņa svēto Vārdu! Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko
Viņš tev labu darījis!
Psalmi 107:8 Viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un
par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū,
Psalmi 107:22 Viņi lai nes pateicības upurus un sludina ar prieku
Viņa darbus.
Psalmi 113:3 No saules lēkta līdz tās rietam slavēts lai ir Tā Kunga
Vārds!
Psalmi 147:1 Teiciet to Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt mūsu Dievu,
šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista.
Psalmi 150:6 Visi, kam dvaša, lai slavē to Kunu! Alelujā!
Efeziešiem 5:19,20 Runādami cits uz citu psalmos, himnās un
garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās
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sirdīs. Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu
Kunga Jēzus Kristus Vārdā.
1 Tesaloniķiešiem 5:16–18 Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez
mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba.
Filipiešiem 4:6–8 Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk
zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.
Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas
šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas
cildināms, par to domājiet!
Ebrejiem 13:15 Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam
vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.
Atklāsmes grāmata 19:5b Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas
Viņu bīstas, mazie un lielie.

Lūdziet ticībā (Ticiet)
Tikai Dieva Vārda zināšanas dod mums spēju ticēt. (Skatīt arī sadaļu
“Ticība ir vienīgais veids, kā mēs varam patikt Dievam”)
Mateja evaņģēlijs 21:21,22 Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem:
“Patiesi Es jums saku: ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad
jūs ne vien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit
šim kalnam: celies un meties jūrā, – tad tas notiks. Un visu, ko jūs
ticībā lūgsit, to jūs dabūsit.”
Marka evaņģēlijs 11:24 Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami
lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.
Romiešiem 4:21 Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis,
spēj arī darīt.
Ebrejiem 7:25 Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas
caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu.
Ebrejiem 11:6 Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva
griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē,
atmaksā.
Jēkaba vēstule 1:6,7 Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies,
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jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo
tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos,
lai nedomā, ka viņš no Tā Kunga ko saņems.
Jāņa 1. vēstule 3:22 Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa,
jo mēs turam Viņa baušļus un darām to, kas Viņam patīkams.
Romiešiem 10:17 Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšanas
– no Kristus pavēles.

Lūgšana izmisuma laikā
Kad mēs izmisumā raudam un kliedzam lūgšanā… Dievs vienmēr ir
blakus, Viņš dzird mūs un atbild mums!
2 Samuēla grāmata 22:6,7 Savās bailēs es kliedzu pēc Tā Kunga
un piesaucu savu Dievu pēc palīdzības; tad Viņš sadzirdēja manu
balsi Savā namā, un mans izbaiļu sauciens nonāca Viņa ausīs.
Psalmi 22:25 Jo Viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sērdieņu
postu, nav apslēpis no tā Savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas
sauca.
Psalmi 55:18 Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos,
un Viņš uzklausīs manu balsi.
Psalmi 62:9 Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa
priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.
Psalmi 102:18 Viņš piegriežas atstāto lūgšanām un nenicina viņu
piesaukšanu.
Psalmi 119:10 Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man
aizmaldīties projām no Taviem baušļiem.
Raudu dziesmas 2:19a Celies, brēc naktī; ļauj izplūst jau pirmajos
gaiļos savai sirdij Tā Kunga priekšā kā ūdenim.
Jeremijas grāmata 29:13 Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit.
Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.

Dziedināšana
Jēzus dziedināja ikvienu
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Jēzus nekad nepameta nevienu, kurš bija slims. Viņš dziedināja
visus!
Psalmi 107:20 Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un
izglāba viņus no bojā ejas.
Mateja evaņģēlijs 4:23,24 Un Jēzus staigāja pa visu Galileju,
mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju
un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un Viņa slava
izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu
sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un
triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.
Mateja evaņģēlijs 6:16,17 Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši
kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā
gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu
gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu.
Mateja evaņģēlijs 14:14 Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un
Viņam sirds iežēlojās par tiem, un Viņš dziedināja viņu neveselos.
Lūkas evaņģēlijs 4:39 Viņš tai piegāja klāt, pārliecās pār to un
apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās
un tiem kalpoja.
Lūkas evaņģēlijs 4:40 Saulei norietot, visi, kam bija kādi neveseli ar
visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie Viņa. Bet Viņš ikvienam
no tiem uzlika rokas un tos dziedināja.
Lūkas evaņģēlijs 9:11 Bet ļaudis, to izzinājuši, sekoja Viņam, un
Viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja
veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas.
Apustuļu darbi 10:38 Ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis
nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams
visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.

Jēzus deva mums pilnvaras dziedināt
Atdzimušam kristietim ir tādas pašas pilnvaras, kādas bija Jēzum.
Mums ir pavēlēts dziedināt slimos un izdzīt ļaunos garus. (Skatīt arī
sadaļu “Kristus ir devis pilnvaras cilvēkam”)
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Mateja evaņģēlijs 10:1 Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus,
Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt
visas sērgas un slimības.
Mateja evaņģēlijs 10:7,8 Bet ejot sludiniet un sakiet: Debesu
valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus,
uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat
dabūjuši, bez maksas dodiet.
Marka evaņģēlijs 16:17,18 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā
Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām
pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem
nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.
Lūkas evaņģēlijs 4:33,36 Bet tur sinagogā bija cilvēks, kam bija
nešķīsts gars, tas sāka stiprā balsī saukt: Tad izbailes pārņēma
visus, un viņi sacīja cits citam: “Kas tas par vārdu, kura varā un
spēkā Viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie aiziet?”
Lūkas evaņģēlijs 9:1,2 Sasaucis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš
tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt
sērgas. Un Viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt.
Lūkas evaņģēlijs 10:19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka
varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka
spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.
Jāņa evaņģēlijs 14:12–14 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man
tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem
darīs, jo es noeju pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es
darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to
Es darīšu.

Dziedināšana ir pieejama ikvienam
Mēs varam dziedināt sevi, ja ticam Viņa Vārdam un piesaucam to!
2 Ķēniņu grāmata 20:5b Es esmu tavu lūgšanu uzklausījis, un Es
esmu redzējis tavas asaras; redzi, Es tevi izdziedināšu.
Jesajas grāmata 53:5 Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un
mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par
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atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Jeremijas grāmata 30:17a Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu
tavas brūces, saka Tas Kungs.
Maleahija grāmata 4:2a Tiem, kas baidās no mana vārda, taisnības
Dēls parādīsies ar savām spārniem dziedināšanu.
Psalmi 34:20 Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs
viņu izglābj.
Psalmi 103:3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas
vainas.
Psalmi 147:3 Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.
Salamana pamācības 17:22 Priecīga sirds dziedina vainas, bet
sagrauzts gars izkaltē kaulus.
Jesajas grāmata 40:29 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo
stiprumu nespēcīgajiem.
Lūkas evaņģēlijs 17:14b Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli.
Pētera 1. vēstule 2:24 Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie
staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm
jūs esat dziedināti.
Apustuļu darbi 9:34a Jēzus Kristus tevi dziedina.
Jāņa 3. vēstule 1:2 Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību
un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.
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Mateja evaņģēlijs 5:43,44,46,47 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts:
tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums
saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs
vajā. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai
muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko
sevišķu jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat?
Mateja evaņģēlijs 7:12 Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums
dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.
Mateja evaņģēlijs 22:37–40 Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt
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no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir
augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu
tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa
bauslība un pravieši.
Mateja evaņģēlijs 25:35 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.
Mateja evaņģēlijs 25:40b 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.
Lūkas evaņģēlijs 6:31–35 Un, kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara,
tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība
jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un, ja jūs saviem
labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki
dara to pašu. Un, ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt,
kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki grēciniekiem aizdod,
lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un
aizdodiet, atmaksu negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs
būsit Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem
un ļaunajiem.
Jāņa evaņģēlijs 13:34,35 Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits
citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.
No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība
savā starpā.
Jāņa evaņģēlijs 15:13 Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja
kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.
Romiešiem 12:10 Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga.
Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.
Romiešiem 13:8 Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka
jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.
Romiešiem 13:10 Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad
bauslības piepildījums ir mīlestība.
1 Korintiešiem 13:4–8a Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna,
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tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas
piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin
ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad
nebeidzas.
1 Korintiešiem 13:13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs;
bet lielākā no tām ir mīlestība.
1 Korintiešiem 16:14 Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.
Pētera 1. vēstule 1:22b Savas dvēseles šķīstījuši, klausot
patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas
sirds pastāvīgi.
Kolosiešiem 3:12–14 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie,
tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,
ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko
sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet
arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.
Galatiešiem 5:14 Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti,
tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
Galatiešiem 6:2 Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus
likumu.
Pētera 1. vēstule 4:8 Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga
mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu.
Jāņa 1. vēstule 2:10 Kas mīl savu brāli, paliek gaismā, un
piedauzības nav viņā.
Jāņa 1. vēstule 3:16–18 No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka
Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas
atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta un viņš
redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā
gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz
ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!
Jāņa 1. vēstule 4:7,8 Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no
Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas
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nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.
Jāņa 1. vēstule 4:11,12 Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī
mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis;
ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir
mūsu vidū tapusi pilnīga.
Jāņa 1. vēstule 4:20,21 Ja kāds saka: es mīlu Dievu, – un ienīst
savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir
redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis
mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.
Galatiešiem 5:13b Kalpojiet cits citam mīlestībā!
Efeziešiem 5:2a Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un
mūsu labā Sevi nodevis Dievam.

Liecināšana
Lielā pavēle
Un vislielākā priekštiesība! Dzīvot tā, kā Jēzus dzīvoja!
Ecēhiēla grāmata 3:17–19 Cilvēka bērns, Es tevi esmu ielicis par
sargu Israēla namam. Kad tu uztversi vārdu no Manas mutes, tad
tev tie jāpamāca un jābrīdina Manā Vārdā, kad Es saku bezdievim:
tev jāmirst! – un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis
atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis
gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas.
Bet, kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājas no
savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos
grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību.
Salamana pamācības 11:30 Taisnīgā auglis ir dzīvības koks, un
gudrais iemanto cilvēku sirdis.
Daniēla grāmata 12:3 Bet sapratīgie mirdzēs kā debesjuma
spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes
mūžīgi mūžam.
Mateja evaņģēlijs 4:19 Un Viņš uz tiem saka: “Nāciet Man līdzi, Es
jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.”
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Marka evaņģēlijs 8:35 Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to
zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas
to izglābs.
Mateja evaņģēlijs 37,38 Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem:
“Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai
Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.”
Mateja evaņģēlijs 28:19,20 Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem
visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās
mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu
pie jums ik dienas līdz pasaules galam.
Marka evaņģēlijs 16:15 Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet
evaņģēliju visai radībai.
Lūkas evaņģēlijs 9:3–5 Tiem sacīdams: “Neņemiet neko līdzi ceļā,
ne zizli, ne ceļasomu, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus! Un,
kur kādā mājā jūs ieejat, tur palieciet un no turienes ejiet tālāk. Un,
ja kāds jūs neuzņem, tad, iziedami no tās pilsētas, nokratiet pīšļus
no savām kājām par liecību pret tiem.”
Marka evaņģēlijs 16:20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas
Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām
zīmēm.
Lūkas evaņģēlijs 12:8,9 Bet Es jums saku: katru, kas Mani
apliecinās cilvēku priekšā, to arī Cilvēka Dēls apliecinās Dieva
eņģeļu priekšā; bet, kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps
aizliegts Dieva eņģeļu priekšā.
Jāņa evaņģēlijs 15:16 Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu
izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi
paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos.
Jāņa evaņģēlijs 20:21 Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: “Miers ar
jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu.”
Apustuļu darbi 5:42 Un viņi nemitējās Templī un pa mājām ik
dienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu.
Romiešiem 10:14,15 Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai
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tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina?
Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas,
kas pauž labo vēsti!
2 Timotejam 4:2a Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā.

Drosme un pārliecība
Svētā Gara dāvana!
Psalmi 119:46 Es runāšu par Tavām liecībām ķēniņu priekšā un
nepalikšu kaunā,
Jesajas grāmata 40:9b Pacel savu balsi ar spēku, tu labās vēsts
nesēja, un nebīsties! Pasludini Jūdas pilsētām: “Redziet, te ir jūsu
Dievs!”
Jesajas grāmata 50:4a Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka
es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos.
Jeremijas grāmata 1:7 Bet Tas Kungs man sacīja: “Nesaki: es
esmu jauns, – jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss,
ko Es tev pavēlēšu.
Mateja evaņģēlijs 5:14,15 Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas
stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek
zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.
Mateja evaņģēlijs 5:16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā,
ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.
Marka evaņģēlijs 8:38 Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas
šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls
kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā.
Lūkas evaņģēlijs 12:8 Bet Es jums saku: katru, kas Mani apliecinās
cilvēku priekšā, to arī Cilvēka Dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā.
Apustuļu darbi 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs
nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.
Apustuļu darbi 4:13 Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un
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noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī
uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu.
Apustuļu darbi 5:29 Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: “Dievam
vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.”
Apustuļu darbi 18:9,10 Nebīsties, bet runā un neciet klusu. Jo Es
esmu ar tevi! Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu, jo
Man ir daudz ļaužu šinī pilsētā.
Romiešiem 1:16 Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir
Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un
arī grieķim.
Efeziešiem 6:19,20 Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos
runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa
važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā
man tas pienākas.
Titam 2:15 To māci, paskubini un norāj ar visu stingrību; neviens
lai tevi nenicina.
Pētera 1. vēstule 3:15b Būdami arvien gatavi aizstāvēties pret
ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.

Ganāmpulka pabarošana un rūpēšanās par to
Ja esam Jēzus mācekļi, mums jāmāca Vārds tāpat, kā to darīja Jēzus
Salamana pamācības 27:23 Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par
saviem ganāmiem pulkiem.
Ecēhiēla grāmata 34:11 Jo tā saka Dievs Tas Kungs: redzi, Es pats
tagad rūpēšos par Savām avīm un gādāšu par tām.
Jāņa evaņģēlijs 15:8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat
daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.
Jāņa evaņģēlijs 21:16 Vēl otru reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa
dēls, vai tu Mani mīli?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka
es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manas avis!”
1 Korintiešiem 3:6,7 Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva
spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs,
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bet Dievs, kas audzē.
2 Timotejam 2:2 Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem
lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs
noderīgi mācīt atkal citus.
Pētera 1. vēstule 5:2 Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā,
ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas
peļņas dēļ, bet no sirds.

Liecināt vienkāršiem vārdiem
Jēzus vienmēr mācīja Vārdu tā, lai to varētu saprast ikviens!
Mateja evaņģēlijs 5:16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā,
ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.
1 Korintiešiem 1:17 Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet
evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts
nepaliktu bez satura.
1 Korintiešiem 1:27–29 Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir
izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to
Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un
nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to,
kas ir kas; lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.
1 Korintiešiem 2:4 Un mana runa un mana sludināšana nenotika
pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē.
2 Korintiešiem 1:12 Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu
sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un
skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā kā pasaulē, tā
sevišķi jūsu vidū.
2 Korintiešiem 3:12 Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam
ar lielu drosmi.
1 Tesaloniķiešiem 2:3–6 Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu
vai netīru un negodīgu nolūku, bet mēs runājām tāpēc, ka Dievs
mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju, un
cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda
mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar
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glaimiem vai mantkārīgos nolūkos, Dievs ir mūsu liecinieks, nedz
arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem.
Titam 3:9 Bet no ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un
bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši.

Būt Jēzus Kristus māceklim
Kas ir māceklis?
Jēzus teica: “Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu
un topat par Maniem mācekļiem.”
Mateja evaņģēlijs 6:24 Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai
viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru
atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
Mateja evaņģēlijs 10:36–38 Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka
ienaidnieki. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav
vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav
vērts. Un, kas savu krustu neuzņemas un Man neseko, tas Manis
nav vērts.
Mateja evaņģēlijs 16:24,25 Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem:
“Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un
sekot Man. Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas
savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos.
Mateja evaņģēlijs 19:29 Un, kas atstājis mājas vai brāļus, vai
māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus Mana
Vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu
dzīvību.
Marka evaņģēlijs 10:21 Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu
un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un
dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko
Man.”
Lūkas evaņģēlijs 9:62 Neviens, kas savu roku liek pie arkla un
skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.
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Lūkas evaņģēlijs 14:33 Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās
no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis.
Jāņa evaņģēlijs 8:31b,32 Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi
esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs
brīvus.
Jāņa evaņģēlijs 12:25 Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet,
kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai
dzīvībai.
Jāņa evaņģēlijs 13:35 No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja
jums būs mīlestība savā starpā.
Jāņa evaņģēlijs 15:8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat
daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.
1 Korintiešiem 6:20 Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet
Dievu ar savu miesu!
2 Korintiešiem 5:14a Jo Kristus mīlestība mūs vada.
Galatiešiem 2:20 Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju
es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es
dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par
mani.
Filipiešiem 1:29 Jo jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet
arī par Viņu ciest
Filipiešiem 3:7,8 Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ
esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu
par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas
nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un
uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu.
Efeziešiem 6:6 Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas
dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami.
2Timotejam 2:3 Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus
Jēzus kareivis.
Pētera 1. vēstule 2:9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri,
svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas
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jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Mūsu dzīves augļi
Mēs nesam augļus tad, ja sējam Dieva Vārda sēklu.
Psalmi 1:3 Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas
savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš
dara, tam labi izdodas.
Mateja evaņģēlijs 7:18,20 Labs koks nevar nest nelabus augļus, un
nelāga koks nevar nest labus augļus. Tāpēc no viņu augļiem jums
tos būs pazīt.
Mateja evaņģēlijs 25:34–40 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. 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. Tad taisnie atbildēs Viņam
un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi
paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam
Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi
apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un
nākuši pie Tevis? 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.
Marka evaņģēlijs 4:19 Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība
un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs.
Jāņa evaņģēlijs 6:27 Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet
barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls, jo
Dievs Tēvs Viņu ir apzīmogojis.
Jāņa evaņģēlijs 12:24 Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst,
viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.
Jāņa evaņģēlijs 15:8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat
daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.
Jāņa evaņģēlijs 15:4,5 Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar
nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja
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nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek
un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat
darīt.
Romiešiem 7:4 Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat
nonāvēti bauslībai un piederat citam, Tam, kas uzmodināts no
mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam!

Kristīga mācekļa attiecības ar pasauli
Jēzus teica: “Jūs neesat no šīs pasaules.”
Salamana pamācības 1:10 Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki
vilina, tad neseko viņiem.
Mateja evaņģēlijs 10:16 Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā;
tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.
Mateja evaņģēlijs 10:25 Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa
mācītājs un kalps kā viņa kungs; ja tie nama kungu saukuši par
Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi.
Marka evaņģēlijs 4:11,12 Un Viņš uz tiem sacīja: “Jums ir dots
Dieva valstības noslēpums; bet tiem, kas ārā, viss tas notiek
līdzībās, ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird
un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu.”
Marka evaņģēlijs 6:4b–6 Bet Jēzus tiem sacīja: “Pravietis nekur
nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savos rados un savās
mājās.” Un Viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem
vājiem Viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un Viņš brīnījās par viņu
neticību.
Marka evaņģēlijs 8:36–38 Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš
iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var
dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo, kas Manis un Manu vārdu
dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī
Cilvēka Dēls kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava
Tēva godībā.
Mateja evaņģēlijs 7:13 Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati
un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem
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ieiet.
Jāņa evaņģēlijs 17:14–16 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un
pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat
kā Es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no
pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules,
tāpat kā Es neesmu no pasaules.
Jāņa evaņģēlijs 17:17–21 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir
patiesība. Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu
sūtījis pasaulē. Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu
patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem,
kas caur viņu vārdiem Man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs,
Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani
esi sūtījis.
Romiešiem 8:5 Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet
Gara cilvēki pēc Gara lietām.
Romiešiem 12:2 Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties,
atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to,
kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
1 Korintiešiem 2:14 Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva
Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi
apspriežams.
1 Korintiešiem 10:20,21 Bet, ko tie upurē, tie upurē ļauniem gariem
un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem
gariem. Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs
nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki.
2 Korintiešiem 6:14 Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem.
Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar
tumsību?
2 Korintiešiem 6:17 Tāpēc aizejiet no viņu vidus un nošķirieties no
tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es
jūs pieņemšu.
Galatiešiem 5:1 Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu
stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!
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Kolosiešiem 3:2 Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes
lietām.
Efeziešiem 5:11 Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet
labāk celiet tos gaismā.
2 Timotejam 2:4 Neviens, atrazdamies karapulkā, nepinas ar
dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam.
Jēkaba vēstule 4:4 Laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs
pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules
draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku.
Jāņa 1. vēstule 2:15–17 Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē.
Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir
pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no
Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas
dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.
Jāņa 1. vēstule 5:19 Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule
ir grimusi ļaunumā.

Vajāšanas Kristus dēļ
Šis ir apsolījums visiem, kas tic Jēzum. (Skatīt arī sadaļu “Dievs ir
mūsu sargātājs”)
Mateja evaņģēlijs 5:44 Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus
un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.
Mateja evaņģēlijs 5:10–12 Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem
pieder Debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar
meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi,
jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms
jums bija.
Mateja evaņģēlijs 10:17,18 Bet sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs
nodos savās tiesās un jūs šautīs savās sinagogās, un jūs vedīs
Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par
liecību.
Mateja evaņģēlijs 10:19,20 Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties,
kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums
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jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas, kas
jūsos runā.
Mateja evaņģēlijs 10:22,23a Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda
dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Bet, kad tie jūs
vajā šinī pilsētā, tad bēdziet uz citu.
Mateja evaņģēlijs 10:28 Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj
un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un
dvēseli var nomaitāt ellē.
Mateja evaņģēlijs 24:8–10 Bet tas viss būs tikai lielo bēdu
iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu
tautu ienīsti Mana Vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens
otru nodos, un viens otru nīdīs.
Marka evaņģēlijs 13:11 Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododami, tad
nebēdājieties iepriekš; kas jums tanī pašā stundā taps dots, to
runājiet; jo jūs neesat tie, kas runā, bet Svētais Gars.
Marka evaņģēlijs 13:13 Un visi jūs ienīdīs Mana Vārda dēļ; bet, kas
pastāv līdz galam, tas taps izglābts.
Marka evaņģēlijs 15:10 Jo viņš zināja, ka augstie priesteri To bija
nodevuši aiz skaudības.
Lūkas evaņģēlijs 6:22,23 Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst,
izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu Cilvēka Dēla dēļ.
Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to
pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem.
Lūkas evaņģēlijs 21:15 Jo Es jums došu vārdus un gudrību, kam
visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt.
Jāņa evaņģēlijs 15:19,20 Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu
tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs
esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties
Manus vārdus, ko Es jums sacīju: kalps nav lielāks par savu kungu.
Ja viņi Mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi Manus vārdus ir
turējuši, viņi turēs arī jūsējos.
Jāņa evaņģēlijs 16:2 Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda,
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kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis.
Jāņa evaņģēlijs 16:33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums
miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es
pasauli esmu uzvarējis!
Jāņa evaņģēlijs 16:20 Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit
un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas
tiks vērstas priekā.
Jāņa evaņģēlijs 17:14 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un
pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā
Es neesmu no pasaules.
Apustuļu darbi 4:29 Tad nu, Kungs, skaties uz viņu draudiem un
dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.
Filipiešiem 1:29 Jo jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet
arī par Viņu ciest.
2 Timotejam 3:12 Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū,
arī tiks vajāti.
Pētera 1. vēstule 3:14 Bet, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs
esat. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties.
Pētera 1. vēstule 4:16 Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur
to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu.
Atklāsmes grāmata 2:10 Nebīsties par to, ka tev būs jācieš! Redzi,
velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums
būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu
dzīvības vainagu.

Viltus reliģijas pretstatā patiesai mācībai
Reliģiskā tradīcijas padara Dieva Vārdu neefektīvu. Patiess māceklis
ievēro Jēzus teiktos vārdus.
Jeremijas grāmata 3:15 Un Es jums došu ganus pēc Mana prāta,
kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.
Hozejas grāmata 4:6a Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz
atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties.
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Mateja evaņģēlijs 7:21–23 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs!
Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu
Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai
mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā
Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz
brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu
pazinis; ejiet nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
Mateja evaņģēlijs 15:3 Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: “Kāpēc
tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ? “
Mateja evaņģēlijs 15:8 Šī tauta godā Mani ar savām lūpām, bet
viņu sirds ir tālu nost no Manis.
Mateja evaņģēlijs 15:14 Atstājiet tos! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji;
bet, ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē.
Mateja evaņģēlijs 23:2,3,5 Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu
mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet; bet
pēc viņu darbiem nedariet. Jo tie gan māca, bet paši to nedara.
Bet tie dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie
darina sev platas lūgšanas siksnas un drēbēm garus pušķus.
Mateja evaņģēlijs 23: 11–13 Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu
kalps. Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats
pazemosies, tas tiks paaugstināts. Bet vai jums, rakstu mācītāji un
farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs aizslēdzat Debesu valstību cilvēkiem; jūs
paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas, tur ieiet.
Mateja evaņģēlijs 23:25 Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs
liekuļi! Jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie
ir pilni laupījuma un negausības.
Mateja evaņģēlijs 24:4,5 Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja:
“Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks Manā
Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, – un tie pievils daudzus.”
Marka evaņģēlijs 7:13 Iznīcinādami Dieva vārdu ar saviem
likumiem, ko jūs esat iecēluši. Un daudz tādu lietu jūs darāt.
Marka evaņģēlijs 8:38 Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas
šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls
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kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā.
Marka evaņģēlijs 10:45 Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam
kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas
maksu par daudziem.
Lūkas evaņģēlijs 15:4 Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas
vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas
tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs?
Lūkas evaņģēlijs 8:11,12 Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es
tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki – laupītāji,
ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju
divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem
ienākumiem.
Jāņa evaņģēlijs 4:23,24 Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie
dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē,
kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs
pielūgt garā un patiesībā.
Jāņa evaņģēlijs 9:40,41 To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie Viņa,
un Viņam sacīja: “Mēs taču neesam akli?” Jēzus viņiem sacīja: “Ja
jūs būtu akli, jums nebūtu grēka; bet tagad jūs sakāt: mēs redzam,
– tāpēc jūsu grēks paliek.”
Jāņa evaņģēlijs 10:4 Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš
pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.
Jāņa evaņģēlijs 10:11 Es esmu labais gans. Labais gans atdod
savu dzīvību par savām avīm.
Apustuļu darbi 7:48 Bet Visuaugstākais nedzīvo rokām darinātos
namos, kā pravietis saka.
1 Korintiešiem 1:17 Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet
evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts
nepaliktu bez satura.
1 Korintiešiem 2:4 Un mana runa un mana sludināšana nenotika
pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē.
Galatiešiem 1:6,7 Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas
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jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.
Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt
Kristus evaņģēliju.
Galatiešiem 1:9 Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad
vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs
esat saņēmuši, lāsts pār to!
Filipiešiem 4:9 Un, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un
dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet. Un miera Dievs būs ar
jums.
1 Timotejam 4:12 Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par
paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.
Pētera 1. vēstule 5:2,3 Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu
vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī
negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, ne kā tādi, kas grib valdīt pār
viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam.
Jāņa 1. vēstule 3:16 No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš
Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot
savu dzīvību par brāļiem.

Vienotība un sadraudzība Kristus draudzē
Kristiešiem ir jābūt vienotiem un jāļauj, lai viņu sanāksmēs galvenā
uzmanība tiktu pievērsta Vārdam un Dieva mīlestībai.
Salamans Mācītājs 4:9,10,12 Diviem ir labāk nekā vienam būt,
tāpēc ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm; ja viņi krīt,
tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas
ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ! Un, ja kāds var
vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju
auklu nevar tik drīz pārraut
Psalmi 133:1 Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo
vienprātīgi!
Mateja evaņģēlijs 18:19,20 Ja divi no jums virs zemes ir vienā
prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs
to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es
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esmu viņu vidū.
Jāņa evaņģēlijs 17:21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es
Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.
Apustuļu darbi 2:44,45 Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem
bija kopīgs; viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja
visiem, kā kuram vajadzēja.
Apustuļu darbi 4:32a Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele.
Romiešiem 12:5 Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū,
bet savā starpā visi esam locekļi.
Romiešiem 14:19 Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai
cits citu celtu ticībā.
1 Korintiešiem 1:10 Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus
Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos
šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un
vienā domā.
1 Korintiešiem 12:14–18 Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no
daudziem locekļiem. Ja kāja sacītu: tā kā es neesmu roka, es
nepiederu pie miesas, – tomēr tā pieder pie miesas. Un, ja auss
sacītu: tā kā es neesmu acs, tad es nepiederu pie miesas, – tomēr
tā pieder pie miesas. Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde?
Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir
nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā Viņš gribēja.
1 Korintiešiem 14:26 Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā,
katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēles,
vai mēļu izskaidrošana, viss lai notiek celšanai.
Efeziešiem 4:3 Cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti.
Filipiešiem 1:27b Ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā
cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no
pretinieku draudiem.
Filipiešiem 2:2 Tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā,
lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi.
Jāņa 1. vēstule 1:7a Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir
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gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā

Runas spēks
Dievs piešķīra spēku (pilnvaras) mūsu runātajam
Vārdam
Salamana pamācības 18:21 Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl
savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.
Salamana pamācības 23:7a Jo viņš ir savos dvēseles dziļumos
līdzīgs māņu parādībai, viņš saka: “Ēd un dzer!” – bet viņa sirds
tomēr nav ar tevi.
Marka evaņģēlijs 11:23 Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam
sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs,
ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.
Mateja evaņģēlijs 12:34b Jo no sirds pilnības mute runā.
Mateja evaņģēlijs 12:36,37 Bet Es jums saku: par ikkatru veltīgu
vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā; jo pēc
saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi
pazudināts.
Mateja evaņģēlijs 15:18 Bet, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds,
un tas sagāna cilvēku.
Mateja evaņģēlijs 16:19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas;
un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu
atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.

Laipni vārdi
2 Laiku grāmata 10:7 Tad tie viņam atbildēja, sacīdami: “Ja tu
būsi laipnīgs pret šo tautu un rādīsi tai labu prātu, un runāsi uz to
laipnus vārdus, tad šie ļaudis tev būs kalpi visu mūžu.”
Psalmi 19:15 Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds
domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!
Psalmi 35:28 Tādēļ mana mēle lai pauž Tavu taisnību un Tavu
slavu vienumēr!
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Salamana pamācības 10:11a Taisnā mute ir dzīvības avots, bet
bezdievīgo muti aizbāzīs bēdas.
Salamana pamācības 15:1a Miermīlīga atbilde apklusina dusmas.
Salamana pamācības 15:4a Lēnīga mēle ir dzīvības koks.
Salamana pamācības 16:1 Gan cilvēks apņemas kaut ko savā sirdī,
bet no Tā Kunga nāk, kas mēlei jāsaka.
Salamana pamācības 16:24 Laipnīgas runas ir kā medus kāres, tās
nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus kā zāles.
Salamana pamācības 14:3b Gudrie savas mutes vārdus lieto ar
apdomu.
Salamana pamācības 31:26b Mīlīga pamācība ir uz viņas mēles.
Efeziešiem 4:29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns
vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību
klausītājiem.

Nekontrolēta runa (dusmas, kritika,
sarūgtinājums, nosodījums un aprunāšana)
Psalmi 39:2b Es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli.
Es uzlikšu iemauktus savai mutei, kamēr bezdievīgais vēl manā
priekšā.
Salamana pamācības 13:3 Kas pievalda un pasarga savu muti,
pasarga savu dzīvību, bet, kas ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs
bīties.
Salamana pamācības 10:18 Nepatiesas un viltīgas mutes slēpj
sevī naidu, un, kas otru aprunā un otram niknu slavu ceļ, ir nejēga.
Salamana pamācības 25:9 Kārto savu lietu ar savu tuvāko un
neatklāj kāda cita noslēpumus.
Salamana pamācības 26:20 Kad malkas vairs nav, tad uguns
izdziest, un, kad aprunātājs prom, tad nesaskaņas izbeidzas pašas
no sevis.
Salamana pamācības 29:11 Nejēga izkrata sava gara saturu cita
priekšā, bet īsteni gudrais to pataupa sev.
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Salamana pamācības 30:32 Ja tu esi ģeķīgi lielījies un dzīries darīt
ko ļaunu, tad liec roku uz savu muti!
Salamana pamācības 12:22a Nepatiesas pļāpu rīkles šķiet Tam
Kungam negantība.
Salamana pamācības 14:29 Kas ir pacietīgs, tas ir arī gudrs, bet,
kas ir nepacietīgs, parāda savu negudrību.
Salamana pamācības 15:1b Miermīlīga atbilde apklusina dusmas.
Salamana pamācības 15:18 Dusmīgais cilvēks parasti uzsāk
rāšanos, pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas.
Salamana pamācības 16:28b Aprunātājs sarīda draugus citu pret
citu.
Salamana pamācības 16:32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un,
kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas
iekaro pilsētas.
Salamana pamācības 17:14 Kas uzsāk asu vārdu maiņu, ir līdzīgs
tam, kas sagrauj ūdenim tā aizsprostu. Atturies no asas vārdu
maiņas, iekams tu neesi vēl tajā iejaukts!
Salamana pamācības 18:13 Kas atbild, iekams viņš dzirdējis, tam
piemīt vientiesība un tas piedzīvos kaunu.
Salamana pamācības 20:3a Vīrs dara sev godu, izvairīdamies no
bāršanās; tie, kas pastāvīgi rājas, arvien ir nejēgas.
Salamana pamācības 24:28 Neesi bez iemesla par liecinieku pret
savu tuvāko un nekrāp nevienu ar savām lūpām.
Salamana pamācības 25:8 Nesteidzies tūliņ ar kādu citu uzsākt
asu vārdu maiņu, jo ko tu darīsi tad, ja tevi tavs tuvākais būs
apkaunojis?
Salamana pamācības 25:18 Kas nodod nepatiesu liecību pret savu
tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā.
Salamana pamācības 26:21 Kā ogles rada karstumu un malka
liek uzliesmot ugunij, tā nesaticīgs cilvēks izraisa nesaskaņas un
rāšanos.
Salamana pamācības 28:25 Negausis rada nesaskaņas, bet, kas
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paļaujas uz To Kungu, būs bagātīgi apmierināts.
Salamana pamācības 29:20 Ja tu vīru redzi, kam veikla mēle, tad
zini, ka uz neprašu liekamas lielākas cerības nekā uz viņu.
Salamana pamācības 29:22 Ātrs un dusmīgs vīrs rada nesaskaņas
un izraisa asu vārdu maiņu, bet nikns un sirdīgs izdara daudz grēku.
Salamans Mācītājs 4:6 Viena ar mieru pilna sauja ir labāka nekā
abas dūres pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas.
Salamans Mācītājs 7:8,9 Labāks ir kādas lietas gals nekā tās
sākums, labāka ir pacietība nekā augstprātība. Neļauj sevi
pārmērīgi ātri pārņemt dusmām, jo dusmas mājo nelgas azotē.
Salamans Mācītājs 10:20 Pat savā sirdī nelādi ķēniņu un par
kādu augstu stāvošu personu nezobojies pat savā guļamistabā,
jo debesu putni varētu aiznest skaņu tālāk un kāds spārnots
vēstnesis vārdus darīt zināmus, kam vajag.
Mateja evaņģēlijs 7:1,2 Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar
kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru
jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.
Mateja evaņģēlijs 7:3–5 Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī,
bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid,
es izvilkšu skabargu no tavas acs, – un redzi, baļķis tavā paša
acī? Liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt
skabargu no sava brāļa acs.
Jāņa evaņģēlijs 7:24 Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet
taisnu spriedumu!
Romiešiem 2:1–3 Tāpēc tu, cilvēka bērns, ikviens, kas spried tiesu,
ne ar ko nevari aizbildināties, jo, spriezdams tiesu par otru, tu tiesā
pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka
pār tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu, cilvēks, kas
spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka
izbēgsi Dieva sodam?
Romiešiem 14:3 Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd; bet tas, kas
neēd, lai netiesā to, kas ēd visu. Jo Dievs viņu pieņēmis.
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Romiešiem 14:13 Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk
spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa
krišanai.
1 Korintiešiem 15:33 Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā
labus tikumus.
Efeziešiem 4:29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds,
bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.
Filipiešiem 2:3 ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits
citu uzskatīdami augstāku par sevi.
Titam 3:2a Nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem
cilvēkiem parāda lēnprātību.
Jēkaba vēstule 1:26 Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un
nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta.
Jēkaba vēstule 3:5,6,8 Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas
lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu! Un arī
mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu
locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo
pati ir elles aizdedzināta. bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt:
nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes.
Jēkaba vēstule 3:16 Jo, kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un
visāda nelietība.
Pētera 1. vēstule 3:9a Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz
zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet.

Padomāt, pirms sākt runāt
Salamana pamācības 10:19b Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez
grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs.
Salamana pamācības 11:12b Kas savu tuvāku nievā, ir neprātis,
bet sapratīgs vīrs klusē.
Salamana pamācības 17:27,28 Sapratīgais savaldās savā runā, un
sapratīgais ir cilvēks ar aukstu un apsvērīgu prātu. Nejēgu atzītu
par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu
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muti.
Salamana pamācības 21:23 Kas piesarga savu muti un savu mēli,
tas pasarga no bailēm savu dvēseli.
Salamana pamācības 29:20 Ja tu vīru redzi, kam veikla mēle, tad
zini, ka uz neprašu liekamas lielākas cerības nekā uz viņu.
Jēkaba vēstule 1:19 Ziniet, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir
čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties.

Atzīšana
Atzīšana (saukta arī “apliecinājums”) ir vēl neesošu lietu nosaukšana
vārdā tā, it kā tās jau būtu (Rom 4:17). Tā nostiprina un pastiprina
mūsu ticību un paļaušanos uz Dieva Vārdu un tā spēku mūsu dzīve.
“Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas,
kas apsolījis.” (Ebr 10:23)
Internetā ir atrodami apliecinājumi par daudzām tēmām, kas
skar mūsu garīgo un fizisko dzīvi. Tos var lejupielādēt šeit: The
BibleForYOu.com/confessions. Turpmāk tekstā ir sniegts atzīšanas/
apliecinājuma paraugs, un iedrošinām JŪS izstrādāt pašiem savu
atzīšanas lūgšanu, kurā būtu ietverti Dieva Vārda apsolījumi, kas ir
pielāgoti tieši JUMS.
(Atzīšanas/apliecinājuma paraugs) Manas personīgās attiecības ar
Dievu
“Es Tevi mīlu, Kungs, no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa
sava prāta.” (Mt 22:37) “Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana
dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!” (Ps 42:1) “Kungs, Tu esi mans
Dievs, jau agri no rīta es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele,
pēc Tevis tvīkst mana miesa! Mana dvēsele Tev pieķeras, un manas
lūpas lai Tevi slavē.” (Ps 63:1,8a, 5b)
Pateicos Tev, Debesu Tēvs, par spēku, ko man dodi! “Tu nogurušajiem
dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem; kas paļaujas uz To
Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas
kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” (Jes
40:29,31) “Tavā godības bagātībā Tavs Gars ir darījis stipru manu
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iekšējo cilvēku.” (Ef 3:16)
“Vārdi, ko Tu man saki, ir gars un dzīvība.” (Jņ 6:63b) “Kristus vārds
bagātīgi mājo manī visā gudrībā.” (Kol 3:16a) “Tavs Vārds nepametīs
manu muti, bet es apdomāšu dienām un naktīm, ka es varētu turēt
un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad mani ceļi man labi izdosies un
tad man laimēsies.” (Joz 1:8) “Dzīvības Gara bauslība Tevī, Jēzu, ir
mani atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Un šis pats Gars
apliecina manam garam, ka esmu Dieva bērns.” (Ro 8:2,16) Paldies
Tev, Debesu Tēvs, ka Jēzus nopelna dēļ es varu pieiet “bez bailēm
pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību,
palīdzību īstā laikā” (Ebr 4:16). Tāpēc, ka Tu, Tēvs, “iekš Kristus Jēzus
un līdz ar Viņu esi mūs uzmodinājis un paaugstinājis debesīs” (Ef
2:6a). Un Tu esi “mani izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava
mīļā Dēla valstībā” (Kol 1:13). Pateicos Tev, Kungs, par Tavu balsi!
“Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.” (Jņ
10:27) Es esmu “ticībā taisnots, un man ir miers ar Dievu caur manu
Kungu Jēzu Kristu, ar kura gādību man ticībā ir piekļuve žēlastībai,
un es priecājos cerībā iemantot dievišķo godību (..) jo manā sirdī ir
izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas man dots” (Ro 5:1,5).

Pazemība un lepnība
Dievs mīl pazemīgo
Mihas grāmata 6:8 Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs
no tevis prasa, proti – darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi
staigāt sava Dieva priekšā.
Psalmi 25:9 Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas
pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.
Psalmi 37:11 Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru
papilnam.
Salamana pamācības 15:33 Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā
kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.
Salamana pamācības 22:4 Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir
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bagātība, gods un dzīvība.
Mateja evaņģēlijs 5:5 Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.
Mateja evaņģēlijs 18:4 Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas
ir lielākais Debesu valstībā.
Mateja evaņģēlijs 23:12b Kas pats pazemosies, tas tiks
paaugstināts.
Lūkas evaņģēlijs 1:52 Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem
un paaugstinājis zemos.
2 Korintiešiem 10:17 Bet, kas lielās, lai lielās ar To Kungu.
Kolosiešiem 3:12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie,
tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā.
Filipiešiem 2:5–8 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī
Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu
līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu,
tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš
pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!
Jēkaba vēstule 4:10 Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs
paaugstinās.

Dievs izturas noraidoši pret lepno
1 Samuēla grāmata 2:3 Nerunājiet pārspīlētu, lepnu valodu, lai
no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi! Jo Tas Kungs ir Dievs, visu
zinātājs, Viņš sver darbus.
Daniēla grāmata 4:34b Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā.
Psalmi 51:19 Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu
un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.
Psalmi 10:4 Bezdievīgais savā lielā lepnībā nebēdā ne par vienu;
visas viņa domas ir: Dieva nav!
Salamana pamācības 3:7 Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet
bīsties To Kungu un vairies no ļauna.
Salamana pamācības 6:16,17 Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst,
un septītā Viņam ir negantība: augstprātīgas acis, melīga mēle,
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rokas, kuras izlej nevainīgas asinis.
Salamana pamācības 8:13 Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo,
ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī
mīt naids pret netaisnām un neīstām runām.
Salamana pamācības 11:2 Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet
gudrība mīt pazemīgajos.
Salamana pamācības 13:10 Lepno starpā arvien ir nesaskaņas, bet
gudrība mīt tajos, kuri ļaujas sev dot kādu padomu.
Salamana pamācības 16:18 Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš
kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.
Salamana pamācības 26:12 Ja tu redzi vīru, kas pats sev šķiet visai
gudrs esam, tad vairāk var sagaidīt no neprašas nekā no tāda.
Salamana pamācības 27:2 Lai tevi daudzina kāds cits – un ne tava
paša mute, kāds svešais – un ne tavas paša lūpas.
Salamana pamācības 28:25a Negausis rada nesaskaņas.
Salamana pamācības 29:23 Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet
pazemīgais iemantos godu.
Mateja evaņģēlijs 23:12a Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks
pazemots;
Lūkas evaņģēlijs 14:10 Bet, ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies
pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt: draugs,
virzies uz augšu! – Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā.
Lūkas evaņģēlijs 16:15 Bet Viņš tiem teica: “Jūs paši nostājaties
par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis; jo, kas pie
cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība.”
Lūkas evaņģēlijs 18:9–14 Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti,
ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš
stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt.
Viens bija farizejs, bet otrs – muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza
pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki
– laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks.
Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem
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saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams,
neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām
krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Es jums saku:
viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. Jo katrs, kas
pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps
paaugstināts.”
Jāņa evaņģēlijs 12:43 Jo viņi cilvēku atzinību mīlēja vairāk nekā
godu Dieva priekšā.
Romiešiem 12:3a Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās
žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet
censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram
piešķīris.
1 Korintiešiem 10:12 Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka
nekrīt.
Pētera 1. vēstule 5:5,6 Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem,
bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs
stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. Tad nu
pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu
savā laikā.
Jāņa 1. vēstule 2:16 Jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu
kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules.
Jēkaba vēstule 3:15 Jo, kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un
visāda nelietība.

Spēks un vara
Kungs ir mans spēks
5 Mozus grāmata 20:4 Jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar
jums, lai par jums karotu ar jūsu ienaidniekiem un jūs izglābtu!
1 Laiku grāmata 28:20b Esi stiprs un drošs, un dari to! Nebīsties un
nebaiļojies! Jo Dievs, Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi; Viņš tevi
nepametīs, un Viņš tevi neatstās, kamēr tu nebūsi pabeidzis visus
Tā Kunga nama celšanas darbu.
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2 Laiku grāmata 32:8b Ar viņu ir miesas elkonis, bet ar mums ir
Tas Kungs, mūsu Dievs, kam nodoms ir mums palīdzēt un izcīnīt
mūsu karus!
Nehemijas grāmata 8:10 Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!
Jesajas grāmata 30:7b Tādēļ Es nosaucu šo tautu par lielmuti, kas
tomēr sēd klusi.
Jesajas grāmata 30:15b Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku.
Jesajas grāmata 40:29–31 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo
stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri
sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā
ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un
nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
Jesajas grāmata 41:10 Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies,
jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi
uzturu ar Savas taisnības labo roku.
Jeremijas grāmata 32:27 Redzi, Es esmu Tas Kungs Dievs pār visu
miesu! Vai tad Man būtu kas neiespējams?
Caharijas grāmata 4:6b Ne pēc varenības, ne no varas, bet no Mana
gara, saka Tas Kungs.
Psalmi 18:30,31b,33 Jo ar Tavu spēku es sagrauju mūrus un ar
savu Dievu es pārvaru vaļņus. Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa
tveras. Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus.
Psalmi 20:8 Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs
esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.
Psalmi 27:13,14 Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga
laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz
To Kungu!
Psalmi 28:7,8 Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana
sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir
līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs
ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis.
Psalmi 37:39 Taisnajiem nāk palīdzība no Tā Kunga, Viņš ir viņu
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patvērums bēdu laikā.
Psalmi 60:13 Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku
palīdzība nav nekas!
Psalmi 73:26 Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs,
esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!
Psalmi 84:6,8a Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam
sirdīs stāv Tavi ceļi, Viņi iet no spēka uz spēku.
Psalmi 118:8 Labāk ir paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz
cilvēkiem!
Psalmi 118:14 Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas
dziesma, Viņš ir mans glābējs.
Psalmi 119:28 Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar Savu
vārdu!
2 Korintiešiem 3:5 Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu
domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva.
2 Korintiešiem 12:9,10 Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu
žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz
labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.
Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un
bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.
Efeziešiem 6:10–12 Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa
varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs
varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm
mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules
valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
Filipiešiem 4:13 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Paļaušanās tikai uz Kungu
2 Mozus grāmata 14:13,14 Neuztraucieties, palieciet un redzēt
Kunga pestīšanu, ko viņš šodien parādīs jums. Tas Kungs cīnīsies
par tevi, un tev būs mierīgs.
5 Mozus grāmata 20:1 Kad tu atkal karā pret savējiem ienaidniekiem
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un ieraudzīsi zirgus un kara ratus un ļaudis vairāk nekā tev, tad
nebaidieties no viņiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi, Viņš, kas
tevi izvedis no Ēģiptes zemes.
5 Mozus grāmata 31:8 Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un
Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties
un nebaiļojies.
Jozuas grāmata 23:10 Viens vienīgs vīrs no jums vajā tūkstošus,
jo tas ir Tas Kungs, jūsu Dievs, kas ar jums kopā ved karus, kā jau
Viņš ir jums to darījis zināmu.
2 Laiku grāmata 20:12 Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku,
kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs
paceļam savas acis.
2 Laiku grāmata 20:15–17 Tā saka Tas Kungs uz jums: nebīstieties
un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav
jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš! Izejiet rīt tiem pretī, jo, redzi,
tie nāks augšā uz Cīcas augstieni, un jūs viņus sastapsit ielejas
galā šaipus Jeruēlas tuksneša. Un šinī kaujā jums pašiem nebūs
jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs
jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! Nebīstieties un neesiet
apmulsuši, dodieties rītdien viņiem uzbrukumā pretī, jo Tas Kungs
būs ar jums!
2 Laiku grāmata 32:7,8a Esiet drosmīgi un stipri! Nebīstieties un
neesiet izbijušies nedz Asīrijas ķēniņa, nedz visu to lielo karapulku
priekšā, kas nāk līdz ar viņu! Kopā ar mums ir kāds stiprāks, kāda
nav pie viņa. Ar viņu ir miesas elkonis, bet ar mums ir Tas Kungs,
mūsu Dievs, kam nodoms ir mums palīdzēt un izcīnīt mūsu karus!
1 Samuēla grāmata 2:9 Tā kājas, kas paļaujas uz Viņu, Viņš
pasargā, bet bezdievīgie dabū galu tumsā, jo ne ar paša spēku
cilvēks iegūst uzvaru.
1 Samuēla grāmata 14:6b Tam Kungam neviens nevar aizliegt
izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz, vai arī ar maz ļaudīm.
1 Samuēla grāmata 17:47 Un lai atzīst visa šī kara saime, ka Tas
Kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder Tam
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Kungam, un Viņš jūs nodod mūsu rokā!
Psalmi 17:5 Mani soļi ir cieši turējušies pie Tavām tekām, manas
kājas savā gājumā nav ļodzījušās.
Psalmi 35:10 Kungs, kas ir tāds kā Tu? Tu izglāb grūtdieni no
varenā un nabagu no tā, kas viņu aplaupa.
Psalmi 26:1b Es staigāju nevainībā un paļaujos uz To Kungu bez
kādas svārstīšanās!
Psalmi 60:13 Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku
palīdzība nav nekas!
Psalmi 62:6 Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu,
jo no Viņa nāk mana cerība!
Psalmi 112:7,8 Viņš nebīstas no ļaunas slavas, viņa sirds ir stipra
savā paļāvībā uz To Kungu. Viņa sirds ir droša, viņš nebīstas,
tiekams ar gandarījuma prieku viņš var noskatīties uz saviem
ienaidniekiem.
Psalmi 118:6 Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki
man darīs?
Jesajas grāmata 26:4 Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs
Tas Kungs jums ir mūžīga klints!

Miers baiļu vietā

(Skatīt arī sadaļu “Dievs ir mūsu sargātājs”)
5 Mozus grāmata 31:6 Esiet stipri un droši! Nebaiļojieties un
nebīstieties no viņiem. Jo Tas Kungs, tavs Dievs, Viņš iet ar tevi,
Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs.
Jesajas grāmata 12:2a Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu
paļāvības pilns un nebīstos.
Jesajas grāmata 26:3 Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām
mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi.
Jesajas grāmata 41:10 Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies,
jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi
uzturu ar Savas taisnības labo roku.
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Jesajas grāmata 41:13 Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru
tavu labo roku, Es, kas tev saku: “Nebīsties, Es tev palīdzu!”
Psalmi 119:165 Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie
nekur neklūp.
Psalmi 34:5 Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš
mani izglāba no visām manām izbailēm.
Psalmi 23:4 Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma
nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis
mani iepriecina.
Psalmi 27:1 Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no
kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man
baiļoties?
Psalmi 34:5 Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš
mani izglāba no visām manām izbailēm. Psalmi 46:2,3 Dievs ir
mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.
Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras
vidū nogrimtu.
Psalmi 56:4,5 Izbaiļu brīžos es paļaujos uz Tevi! Uz Dievu, kura
vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos nenieka, jo ko
gan cilvēki man var darīt?
Psalmi 91:2,5 Tas saka uz To Kungu: “Mans patvērums un mana
pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!” Tu nebīsties nakts briesmu,
nedz arī bultu, kas dienu skraida.
Psalmi 118:6 Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki
man darīs?
Salamana pamācības 1:33 Bet, kas man paklausa, paliks drošs
un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies
nekādas nelaimes.
Salamana pamācības 3:24–26 Apguldamies tu ne no kā nebīsies,
bet saldi dusēsi, un tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz
arī izbailes no vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo
Tas Kungs ir tavs patvērums, Viņš pasargās tavas kājas, ka tu
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nenokļūsti gūstā.
Salamana pamācības 29:25 Baidīšanās no ļaudīm noved pie
pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.
Jeremijas grāmata 1:8 “Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un
tevi pasargāšu!” saka Tas Kungs.
Marka evaņģēlijs 5:36b Nebīsties, tici vien.
Jāņa evaņģēlijs 14:27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums
dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas
un neizbīstas.
Filipiešiem 4:7 Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,
pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.
2 Timotejam 1:7 Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka,
mīlestības un savaldības garu.
Jāņa 1. vēstule 4:18 Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība
aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis
pilnību mīlestībā.

Uzticēties Dievam, lai varētu mierīgi gulēt
Psalmi 3:6 Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas
Kungs mani sargā.
Psalmi 4:9 Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju
drošībā.
Psalmi 127:2 Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā
un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod
miegā.
Salamans Mācītājs 5:12 It īpaši liels ļaunums, ko es esmu novērojis
zem saules, ir bagātība, kas tam pašam paliek par nelaimi, kurš to
sargā.
Jesajas grāmata 57:2 Bet pie miera nāk un atdusas savā dusas
vietā mierīgi ikviens, kas godam gājis savu taisno ceļu.
Jeremijas grāmata 31:26 Tad es uzmodos, un raugi, mans miegs
man bija salds bijis un mani spirdzinājis.
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Psalmi 42:9 Dienā es saucu: “Kungs, neliedz man Savu žēlastību!”
Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie savas dzīvības
Dieva.
Psalmi 63:6,7 Kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota mana
dvēsele, un mana mute daudzina Tevi ar gaviļu pilnām lūpām, kad
es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.
Jesajas grāmata 26:9a Mana dvēsele meklē Tevi arī naktī, mans
gars ilgojas pēc Tevis.
Raudu dziesmas 2:19a Celies, brēc naktī; ļauj izplūst jau pirmajos
gaiļos savai sirdij Tā Kunga priekšā kā ūdenim.

Uzvarēt ienaidnieku
Pretoties velnam
Jesajas grāmata 59:19b Jo Viņš nāks kā augstos krastos
iesprostota strauja upe, ko dzen Tā Kunga dvaša.
Mateja evaņģēlijs 4: 10 Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, sātan!
Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien
kalpot.”
Mateja evaņģēlijs 8:16 Neviens nelāpa vecas drēbes ar jaunas
vadmalas ielāpu; jo ielāps noplīst no drēbēm, un plīsums paliek
lielāks.
Mateja evaņģēlijs 10:1 Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus,
Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt
visas sērgas un slimības.
Mateja evaņģēlijs 16:19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas;
un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu
atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.
Marka evaņģēlijs 16:17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā
tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās.
Lūkas evaņģēlijs 9:42 Viņam vēl nākot, ļaunais gars to sāka raustīt
un kratīt; bet Jēzus apsauca nešķīsto garu un dziedināja zēnu un
atdeva to viņa tēvam.
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Lūkas evaņģēlijs 10:17,19 Un tie septiņdesmit pārnāca un ar
lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā
Vārdā!” 19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri
čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas
jums nekā nekaitēs.
Jāņa evaņģēlijs 14:12 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic,
tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs,
jo es noeju pie Tēva.
Apustuļu darbi 5:16 Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca
uz Jeruzālemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas
visi tika dziedināti
Filipiešiem 2:9–11 Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un
dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā
locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles
apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.
1 Timotejam 6:12 Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību,
uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu
liecinieku priekšā.
Jēkaba vēstule 1:13–15 Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka:
Dievs mani kārdina, – jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams,
un pats Viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība,
to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies,
dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi.
Jēkaba vēstule 4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim
velnam, un viņš bēgs no jums.
Jāņa 1. vēstule 3:8b Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu
velna darbus.
Jāņa 1. vēstule 4:4 Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus
uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.

Būt vienmēr modram
Mateja evaņģēlijs 26:41 Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs
neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.
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Lūkas evaņģēlijs 11:24–26 Kad nešķīsts gars atstāj cilvēku,
tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet, to
neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš
noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un ņem
līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur
dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk, nekā bija iepriekš.
Lūkas evaņģēlijs 22:31b,32 Sīmani, redzi, sātanam ļoti iegribējies
jūs sijāt kā kviešus. Bet Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība
nemitētos. Un, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus!
Romiešiem 13:14 Bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un
nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās.
1 Korintiešiem 10:13 Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs
pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par
jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.
2 Korintiešiem 2:11 Lai sātans mūs nepieviltu; jo viņa nodomi
mums labi zināmi.
2 Korintiešiem 10:3–5 Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies
pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva
priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas
augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram
visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.
2 Korintiešiem 11:3 Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību
piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no
vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū.
Efeziešiem 6:10–12 Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa
varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs
varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm
mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules
valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
Efeziešiem 6:14,16,17 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar
patiesību, tērpušies taisnības bruņās, bez visa tā satveriet ticības
vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet
arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu.
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1 Tesaloniķiešiem 5:8 Bet mēs, kas piederam dienai, būsim
skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim
pestīšanas cerības bruņu cepuri!
Ebrejiem 12:1,2 Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels
pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē,
nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un
raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam
sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams,
un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.
Pētera 1. vēstule 4:12,13 Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu
jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut
kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām,
priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties
un priecāties.
Pētera 1. vēstule 5:8,9a Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu
pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas
varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā.

Vairāk nekā uzvarētāji
Romiešiem 8:35–37 Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai
ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?
Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs
tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs
pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.
Filipiešiem 3:8 Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ
esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu
par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas
nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un
uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu.
Kolosiešiem 1:12,13 Un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs
darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.
Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla
valstībā.
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Jāņa 1. vēstule 2:14 Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat
uzvarējuši.
Jāņa 1. vēstule 5:5 Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka
Jēzus ir Dieva Dēls.
Atklāsmes grāmata 2:7b Tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības
koka, kas ir Dieva paradīzē.
Atklāsmes grāmata 3:5 Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs,
un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es
apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā.

Dievs ir mūsu sargātājs

(Skatīt arī sadaļu “Miers baiļu vietā”)
5 Mozus grāmata 33:12a Tā Kunga mīļais, tas dzīvos pie Viņa
drošībā, Viņš to apsegs ik dienas, un tas mitīs starp Viņa
kamiešiem.
2 Laiku grāmata 14:11b Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā
starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi
mums, ak, Kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi un mēs
esam Tavā Vārdā devušies cīņā pret šo lielo pulku! Ak, Kungs! Tu
esi mūsu Dievs, lai neviens cilvēks Tev līdzās nepastāv.
2 Laiku grāmata 20:12 Ak, mūsu Dievs! Vai Tu negribi viņu vidū
tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk
pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam
savas acis.
Jesajas grāmata 59:1 Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai
tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu
dzirdēt.
Psalmi 3:2–4 Ak, Kungs, cik daudz gan man pretinieku! Cik daudz
tādu, kas ceļas pret mani! Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli:
“Tai pestīšanas nevaid pie Dieva!” Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs,
kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu.
Psalmi 5:12a Bet priecāties būs visiem, kas cer uz Tevi: arvienu
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viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi.
Psalmi 9:14,15 Esi man žēlīgs, Kungs, uzlūko manu postu, ko
es ciešu no saviem ienaidniekiem; Tu esi tas, kas mani atrauj no
nāves vārtiem, lai es daudzinu visus Tavus slavas pilnos darbus un
Ciānas meitas vārtos gavilēju par Tavu palīdzību.
Psalmi 7:2 Kungs, mans Dievs, pie Tevis es tveros! Izglāb mani no
maniem vajātājiem un palīdzi mans
Psalmi 16:1 Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!
Psalmi 17:8,9 Pasargi mani kā Savu acuraugu, tavu spārnu pavēnī
ļauj man patverties no bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no
ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt!
Psalmi 18:4 Es piesaukšu To Kungu, kas augsti teicams, un tad es
tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem.
Psalmi 18:49 Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un
no varas darbu darītāju rokas.
Psalmi 25:1–3 Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs,
uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani
nepriecājas. Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā.
Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.
Psalmi 27:5 Jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš
mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.
Psalmi 27:12,13 Nenodod mani manu pretinieku un nomācēju
niknumam! Jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas
darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību
dzīvo zemē.
Psalmi 31:2–5 Pie Tevis, Kungs, es patveros, neļauj man kaunā
palikt mūžīgi! Izglāb mani pēc Tavas taisnības! Pievērs man Savu
ausi, izglāb mani ar steigu, esi man par klinti, kur varu patverties,
par stipru pili, kas man palīdz! Tu esi mana klints un mana pils, vadi
un ved mani Sava Vārda dēļ. Izvelc mani no tīkla, kas slepeni izlikts
pret mani, jo Tu esi mans patvērums.
Psalmi 31:19 Lai mēmas kļūst lūpas, kas runā melus, kas aprunā
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taisno, savā lepnībā un augstprātībā viņu nievādamas.
Psalmi 31:14,15a Es dzirdu, kā daudzi mani nievā: “Izbailes
visapkārt!” Kad tie kopā sarunājas pret mani, viņi tīko ņemt man
manu dzīvību. Bet es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs.
Psalmi 34:8 Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas,
un tos izglābj.
Psalmi 34:18 Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un
viņus izglābj no visām viņu bēdām.
Psalmi 35:1 Ej tiesā, Kungs, ar tiem, kas ar mani tiesājas, karo ar
tiem, kas ar mani karo!
Psalmi 46:2 Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs
palīgs bēdu laikā.
Psalmi 50:15 Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un
tev būs Mani godāt!
Psalmi 56:10–12 Bet reiz atkāpsies mani ienaidnieki tai dienā, kad
es piesaukšu Dievu; to es zinu, ka Dievs ir ar mani. Uz Dievu, kura
vārdu es slavēju, uz To Kungu, kura vārdu es daudzinu, uz Dievu es
paļaujos un nebīstos; ko cilvēki man var darīt?
Psalmi 59:17,18 Bet es dziedāšu par Tavu stiprumu un gavilēdams
ik rītu sludināšu Tavu žēlastību, jo Tu esi bijis man par patvērumu
un paspārni bēdu dienā. Es dziedāšu par Tevi, mans stiprums, jo
Tu, Dievs, esi mans patvērums, mans žēlīgais Dievs.
Psalmi 61:3–5 No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē,
pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par mani, jo Tu esi mans
patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem, es gribētu mājot Tavā
teltī mūžīgi, patverties Tavu spārnu paēnā!
Psalmi 62:7 Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans
patvērums, es gan netikšu satricināts!
Psalmi 91:4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem
tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
Psalmi 118:6,7 Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko
cilvēki man darīs? Tas Kungs ir ar mani, lai man palīdzētu; tādēļ
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es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras
priekā.
Psalmi 91:9,10 Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums!
Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums
tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij.
Psalmi 119:110,154 Bezdievji liek man cilpas, bet es neatkāpjos
no Tavām pavēlēm. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini
mani pēc Saviem vārdiem!
Psalmi 121:8 Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no
šā laika mūžīgi.
Psalmi 127:1b Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs
nomodā.
Psalmi 141:8–10 Bet manas acis raugās uz Tevi, Tu Kungs mans
Dievs. Es paļaujos uz Tevi, neatstum manu dvēseli! Pasargi mani
no slazdu valga, ko viņi man izlikuši, un no ļaundaru slazdu cilpām!
Bezdievji lai krīt paši savos tīklos, bet es tiem paiešu garām!
Psalmi 143:8,9 Liec man piedzīvot Tavu žēlastību jau no paša
rīta, jo es paļaujos uz Tevi! Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet,
jo es paceļu savu dvēseli uz Tevi! Izglāb mani, Kungs, no maniem
ienaidniekiem, es turos pie Tevis!
Psalmi 144:1,2a Slavēts lai ir Tas Kungs, mana klints, kas māca
manām rokām cīņas mākslu un dara manus pirkstus vingrus
karam! Mans labdaris un mana stiprā pils, mans patvērums un
mans glābējs, mans vairogs, uz ko es paļaujos.
Psalmi 145:18–20a Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc,
visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas
Viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Tas Kungs
pasargā visus, kas Viņu mīl.
Salamana pamācības 1:33 Bet, kas man paklausa, paliks drošs
un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies
nekādas nelaimes.
Salamana pamācības 14:26 Kas To Kungu bīstas, tam pieder drošs
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cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti.
Salamana pamācības 18:10 Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais
dodas turp un top pasargāts.
Jesajas grāmata 35:3,4 Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus
ļodzīgos ceļus! Sakait izmisušām sirdīm: “Esiet stipras, nebīstieties!
Redzi, te ir jūsu Dievs! Atriebība nāk un Dieva atmaksa! Viņš pats
nāk un jūs izglābs!”
Jesajas grāmata 41:10 Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies,
jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi
uzturu ar Savas taisnības labo roku!
Jesajas grāmata 43:2 Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis,
un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni,
tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!
Jesajas grāmata 50:7 Bet Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es
nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es
zināju, ka nepalikšu kaunā.
Jeremijas grāmata 1:8 “Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un
tevi pasargāšu!” saka Tas Kungs.
2 Korintiešiem 4:8,9 Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam
nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs
topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam
pazuduši.
Pētera 1. vēstule 3:12,13 Jo Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem
un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet Tā Kunga vaigs ir pret
tiem, kas dara ļaunu. Un, kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas
sirds dzīsities pēc tā, kas labs?
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Psalmi 34:19 Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un
palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.
Psalmi 37:24 Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas
Kungs tur viņa roku.
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Psalmi 55:23 Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu;
Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties.
Psalmi 71:21 Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal
mani mierināsi.
Psalmi 94:19 Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs mierinājums
arvien iepriecina manu dvēseli.
Psalmi 112:4 Taisnajiem Viņš tumsībā uzaust kā gaisma; Viņš ir
žēlīgs, žēlsirdīgs un taisns.
Psalmi 119:50 Tā ir mana ieprieca manās bēdās, jo Tavs vārds
mani atspirdzina.
Psalmi 145:14 Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara
atkal taisnus visu nomākto stāvus.
Psalmi 147:3 Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.
Mateja evaņģēlijs 5:4 Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.
Jāņa evaņģēlijs 14:16–18 Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu
Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule
nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs
To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs
neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.
Jāņa evaņģēlijs 15:26 Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no
Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.
Ebrejiem 13:5b Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi
nepametīšu.
2 Korintiešiem 1:4 Ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam
iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
2 Korintiešiem 1:7 Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām,
ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.
2 Korintiešiem 7:4b Es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts,
neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels.
Filipiešiem 4:7 Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,
pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.
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2 Tesaloniķiešiem 2:16,17 Bet Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus
Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā
mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu
sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Saprast un izpildīt Dieva gribu

Jēzus mācekļi vienmēr centīsies saprast Dieva gribu. Uzcītīga Dieva
Vārda studēšana, mierīga ieklausīšanās Viņa balsī un mācīšanās
paklausīt Viņa vārdam palīdzēs mums uzzināt Viņa gribu. (Skatīt arī
sadaļu “Paklausīšana Dieva Vārdam”)
Psalmi 27:11 Māci man, Kungs, Tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu
teku manu ienaidnieku dēļ!
Psalmi 37:5 Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau
Viņš tad darīs.
Psalmi 40:9 Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un
Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.
Psalmi 143:10 Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans
Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!
Salamana pamācības 3:5,6 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds
un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos
savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.
Lūkas evaņģēlijs 22:42 Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis,
tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!
Jāņa evaņģēlijs 3:30 Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.
Jāņa evaņģēlijs 4:34 Jēzus viņiem saka: “Mans ēdiens ir darīt Tā
gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.”
Jāņa evaņģēlijs 5:30b Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas
Mani ir sūtījis.
Jāņa evaņģēlijs 6:38 Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis
ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis.
Romiešiem 6:13a Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības
ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam..
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Romiešiem 12:1 Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības
vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā
lai ir jūsu garīgā kalpošana.
Galatiešiem 2:20 Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju
es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es
dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par
mani.
Jēkaba vēstule 4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim
velnam, un viņš bēgs no jums.

Dieva gādība un mūsu finanses
Svētību un labklājības apsolījumi
Dievs ir apsolījis bagātīgi apgādāt un svētīt savus bērnus
1 Mozus grāmata 9:3 Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums
ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie
jums noder barībai.
5 Mozus grāmata 28:2–12 Un pār tevi nāks visas šīs svētības, un
tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij:
svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas
miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis; svētīts būs tavu
lopu auglis, tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs
tavs grozs, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieiedams, un
svētīts tu būsi iziedams. Un Tas Kungs tavus ienaidniekus, kas
vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā: pa vienu ceļu tie pret
tevi izies, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs. Un Tas Kungs
pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu
liksi savu roku, un Viņš tevi svētīs tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs
Dievs, tev dos. Tas Kungs tevi cels Sev par svētu tautu, kā Viņš
tev to ar zvērestu ir apsolījis, ja tu turēsi Tā Kunga, sava Dieva,
baušļus un staigāsi Viņa ceļus. Un visas zemes tautas redzēs, ka
tu esi nosaukts pēc Tā Kunga Vārda, un tās bīsies no tevis. Un Tas
Kungs tevi pārpilnībā vairos tavā miesas auglī, tavā lopu auglī
un tavā zemes auglī tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, bija ar
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zvērestu apsolījis taviem tēviem tev dot. Un Tas Kungs tev atvērs
Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei
un svētītu visu tavu roku darbu, un tu aizdosi daudzām tautām, bet
pats neaizņemsies.
Jozuas grāmata 1:8 Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu,
bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas
tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.
2 Laiku grāmata 26:5b Kamēr viņš meklēja To Kungu, Dievs lika
viņam zelt.
Maleahija grāmata 3:10 Atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā
vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet
tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu
debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!
Psalmi 23:1 Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Psalmi 34:11 Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet, kas To
Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.
Psalmi 37:3 Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un
dzīvo ar godu.
Psalmi 68:20a Slavēts lai ir Tas Kungs diendienā, Viņš nes mūs
pašus.
Psalmi 81:11 Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no
Ēģiptes zemes. Atplet savu muti, lai Es to piepildu!
Psalmi 84:12b Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas
nenoziedzībā staigā.
Psalmi 128:1,2 Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa
ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas!
Salamana pamācības 10:3a Tas Kungs neliek taisnā dvēselei badu
ciest.
Salamana pamācības 10:22 Tā Kunga svētība dara cilvēku bagātu
bez sevišķām viņa paša pūlēm.
Salamana pamācības 13:22 Labā mantojums būs jūtams vēl bērnu
bērnos, bet grēcinieka manta tiks taupīta taisnajiem.
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Mateja evaņģēlijs 6:25–27 Tāpēc Es jums saku: nezūdieties savas
dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar
ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa
nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā: ne tie sēj,
ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro.
Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar
zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?
Mateja evaņģēlijs 6:31–33 Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt:
ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā
pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet
dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad
jums visas šīs lietas taps piemestas.
Mateja evaņģēlijs 7:7 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad
jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.
Mateja evaņģēlijs 7:11 Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem
bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz
vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?
Mateja evaņģēlijs 17:27 Bet, lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad ej
uz jūru un izmet makšķeri un ņem pirmo zivi, kas pieķersies, un,
tās muti atdarījis, tu atradīsi vienu stateri, to dod viņiem par Mani
un par sevi.
Lūkas evaņģēlijs 12:24 Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz
pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz
vairāk jūs esat vērti nekā putni.
Lūkas evaņģēlijs 22:35 Un Viņš tiem sacīja: “Kad Es jūs sūtīju
bez maka un somas un kurpēm, vai jums kā trūka?” Un tie sacīja:
“Nekā!”
Romiešiem 8:32 Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To
par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums
nedāvinās visas lietas?
1 Korintiešiem 9:11 Ja mēs esam jums sējuši garīgo sēklu, vai tad
tā liela lieta, ka saņemam jūsu laicīgos augļus?
Filipiešiem 4:19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc
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Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.
Jēkaba vēstule 1:17 Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana
nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne
pārgrozības ēnas.

Laba pārvaldība (uzticība un uzcītība)
Dievs vēlas, lai mēs uzticami pārvaldītu tos līdzekļus, ko Viņš mums
dod.
2 Laiku grāmata 31:21 Un katru darbu, ko vien viņš pasāka,
kalpodams Dieva namā un turēdamies pie bauslības un pavēlēm,
lai meklētu savu Dievu, to viņš pildīja ar visu savu sirdi, un viņam
veicās labi.
Salamana pamācības 10:4 Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas
rokas dara bagātu.
Salamana pamācības 10:5 Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas
ražas ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā.
Salamana pamācības 13:4 Sliņķis nereti pēc daudz kā kāro un
tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū papilnam.
Salamana pamācības 22:29 Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad
zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem
tādiem zemiem ļaudīm.
Salamana pamācības 28:20a Uzticams vīrs piedzīvo daudz
svētības.
Salamana pamācības 31:27 Viņa novēro, kā klājas viņas namam,
un neēd savu maizi slinkumā.
Salamana pamācības 13:4 Sliņķis nereti pēc daudz kā kāro un
tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū papilnam.
Salamans Mācītājs 10:18 Slinkuma dēļ gāžas sijas, un roku
kūtruma dēļ ūdens pil nama jumtam cauri.
Mateja evaņģēlijs 25:23 Viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un
uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu
pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.
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Lūkas evaņģēlijs 16:10 Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī
lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī
lielās lietās ir netaisns.
Romiešiem 12:11 Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā,
gatavi kalpot Tam Kungam.
1 Korintiešiem 4:2 No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie
būtu uzticami.
Efeziešiem 5:15,16 Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat:
nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir
ļaunas.
Kolosiešiem 4:5 Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie
draudzes; izmantojiet šo laiku.
1 Tesaloniķiešiem 5:5–8 Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas
bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā
pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī,
un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs, kas piederam
dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības
bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!
2 Tesaloniķiešiem 3:10 Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām
jums: ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.

Dāvināšanas prieks
5 Mozus grāmata 15:7,8a,10 Kad tavā starpā būs kāds nabags
vīrs, viens no taviem tautas brāļiem, kādos tavos vārtos tavā zemē,
ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad neapcietini savu sirdi un
neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā, bet atvērdams
atver viņam savu roku. Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna,
kad tu viņam dod, jo tādēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā
tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi.
Psalmi 41:2 Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu
izglābs ļaunā dienā.
Salamana pamācības 3:9,10 Dod godu Tam Kungam arī no savas
mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, tad pildīsies
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tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.
Salamana pamācības 3:27 Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas
nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.
Salamana pamācības 11:24,25 Viens labprāt piešķir no savas
mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds cits
ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks. Dvēsele, kas
bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus,
arī pats kļūs veldzēts.
Salamana pamācības 19:17 Kas iežēlojas par nabago, aizdod
naudu Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu.
Salamana pamācības 28:16b Tas, kas ienīst negausību, dzīvos ilgi.
Mateja evaņģēlijs 5:42 Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas
no tevis grib aizņemties.
Mateja evaņģēlijs 10:8b Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas
dodiet.
Mateja evaņģēlijs 25:40b Ko jūs esat darījuši vienam no šiem
Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.
Lūkas evaņģēlijs 6:38 Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu,
sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to
mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.
Apustuļu darbi 20:35b Svētīgāk ir dot nekā ņemt.
2 Korintiešiem 9:6,7 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti
pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai
dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo
priecīgu devēju Dievs mīl.
Filipiešiem 2:4 Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu
vajadzībām.
Jāņa 1. vēstule 3:17,18 Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu
brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva
mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli,
bet ar darbiem un ar patiesību!
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Piedošanas spēks

Kad jūs citiem piedodat, jūs atbrīvojat viņus un paši sevi
Psalmi 18:26 Svētajiem Tu rādies svēts un taisnajiem taisns.
Salamana pamācības 3:3,4 Žēlastība un uzticība no tevis
neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu,
uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un
laipnību Dieva un cilvēku acīs.
Salamana pamācības 10:12 Naids rada savstarpējas nesaskaņas,
bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.
Mateja evaņģēlijs 5:7 Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.
Mateja evaņģēlijs 6:14,15 Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus
piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs
cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums
jūsu noziegumus arīdzan nepiedos.
Mateja evaņģēlijs 7:12 Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums
dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.
Mateja evaņģēlijs 18:21,22,35 Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja:
“Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko?
Vai ir diezgan septiņas reizes?” Jēzus saka uz to: “Es tev nesaku
septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas. Tā arī Mans Debesu
Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit.”
Marka evaņģēlijs 11:25 Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad
piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs,
jums piedod jūsu pārkāpumus.
Lūkas evaņģēlijs 6:36,37 Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.
Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit
pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.
Lūkas evaņģēlijs 7:47 Tādēļ Es tev saku: viņas grēki, kuru bija
daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi; bet, kam maz piedod, tas
mīl maz.
Lūkas evaņģēlijs 17:4 Un, ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes
dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka: man ir žēl, – piedod
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viņam.
Romiešiem 12:19–21 Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu
Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu,
saka Tas Kungs. Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja
tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas
sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari
ļaunu ar labu!
Efeziešiem 4:31,32 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās
un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet
cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs
Kristū jums ir piedevis.
Ebrejiem 12:15 Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību,
lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi
ar to netiktu apgānīti.
Kolosiešiem 3:13a,14 Ka jūs cits citu panesat un cits citam
piedodat. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.

Radīšana pretstatā evolūcijai

Radīšanas stāsts apliecina Dieva brīnišķīgo mīlestība un spēku!
Evolūcijas teorija ir viens no sātana lielākajiem maldu stāstiem, kas
miljoniem cilvēku ir aizvedis prom no Dieva.
1 Mozus grāmata 1:1,11,12 Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
Tad Dievs sacīja: “Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un
augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs
zemes.” Un tā tapa. Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu
nes, pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī,
pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
Nehemijas grāmata 9:6 Tu esi Tas Kungs, tiešām, Tu vienīgais! Tu
esi radījis debesis – debesu debesis un visus debesu pulkus; zemi
un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un Tu uzturi visus
tos pie dzīvības, un debesu pulks Tevi pielūdz!
Ījaba grāmata 12:7–9 Bet prasi dzīvniekiem, tie tevi pamācīs, un
debesu putniem, tie tev pavēstīs, vai jautā zemes tārpiem, un tie
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tevi pamācīs, un jūras zivis tev to izstāstīs: kas gan no visiem tiem
to nezinātu un neatzītu, ka Tā Kunga roka it visu pasauli ir darījusi.
Ījaba grāmata 36:27,28 Viņš liek pacelties no jūras augšup ūdens
pilieniem, lai tie no tvaikiem, kurus Viņš rada, atkal kā lietus pilētu
lejup, kā ir pilni visi mākoņi un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu
daudzumu.
Ījaba grāmata 38:22 Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega
krātuvēm, un vai tu esi apskatījis krusas krājumus.
Psalmi 19:2 Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic
Viņa roku darbu.
Jesajas grāmata 44:24 Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, kas tevi
vadījis no mātes miesām: “Es esmu Tas Kungs, kas visu radījis, kas
debesis izklājis, Es viens pats, un arī zemei nospraudis robežas, –
bez Manis tur neviena cita nebija!
Jesajas grāmata 45:12 Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū;
Manas rokas izklāja debesis, un Es vadīju visu to zvaigžņu pulku.
Jeremijas grāmata 10:12,13 Viņš, Tas Kungs, radīja zemi ar Savu
spēku, lika stiprus pamatus pasaules ēkai ar Savu gudrību un
izplēta pār visu debesis ar Savu atziņu. Kad pērkona dārdos atskan
Viņa balss, kad Viņš ūdenim padebešos liek krākt un liek mākoņu
segai no zemes galiem klāties visam pāri, kad Viņš iededzina
zibeņus, lietum līstot, un izlaiž vētru no tās apslēptām novietnēm.
Jāņa evaņģēlijs 1:1–3 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie
Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu
viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.
Jāņa evaņģēlijs 17:5 Un tagad apskaidro Tu Mani, Tēvs, ar to
skaidrību, kas Man bija pie Tevis, pirms pasaule bija.
Romiešiem 1:20–23 Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās
īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri
saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo,
zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav
pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā
sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saukdami sevi par gudriem, tie
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kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam
cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem.
Kolosiešiem 1:16 Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes,
redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības,
gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.
1 Timotejam 6:20 Tu, Timotej, paglabā uzticēto mantu,
novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no
nepareizas tā dēvētās atziņas.
2 Timotejam 3:7 Kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie
patiesības atziņas.
Ebrejiem 1:2b Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu,
ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli
radījis.
Ebrejiem 1:3 Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls,
nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu
no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.
Ebrejiem 11:3 Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva
Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.

Bērni

Dievs mīl bērnus! Mums ir uzticēta milzīga atbildība parādīt bērniem
Dieva mīlestību un mācīt Viņa pavēles un norādījumus.

Bērni ir Dieva dotā svētība
Psalmi 127:3–5a Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība
mums ir Viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā
bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildījis savu
bultu maksti.
Psalmi 144:12 Bet dod savukārt, ka mūsu dēli izaug savā jaunībā
kā kupli zaļojoši dēsti, mūsu meitas lai būtu kā izcirsti stūra stabi
skaisti veidotajās piļu celtnēs!
Salamana pamācības 17:6 Vecu cilvēku vainagojums ir viņu bērni,
un bērnu gods ir viņu tēvi.
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Salamana pamācības 20:7 Taisnais staigā savā sirds skaidrībā, un
viņa bērniem pēc viņa būs svētība un labi klāsies!
Jāņa 3. vēstule 1:4 Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni
dzīvo patiesībā.

Bērna mācīšana
Psalmi 34:12 Nāciet šurp, jūs bērni, un uzklausiet mani! Es jūs
mācīšu To Kungu bīties.
Psalmi 119:9 Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies
pie Taviem vārdiem.
Salamana pamācības 3:12 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca,
turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.
Salamana pamācības 8:32,33 Tādēļ nu paklausiet man tagad, mani
dēli! Jo svētība ir ar tiem, kuri ietur manus ceļus. Uzklausiet manas
pamācības, kļūstiet dziļi savā atziņā un neatmetiet tās!
Salamana pamācības 13:1 Gudrs dēls ļaujas tēva pārmācībām, bet
smējējs neklausa rāšanai.
Salamana pamācības 22:6 Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā
viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.
Jesajas grāmata 54:13 Visi tavi dēli būs Tā Kunga mācīti, un liels
būs tavu dēlu miers.
Mateja evaņģēlijs 18:5,6,10a Un, kas uzņem tādu bērnu Manā Vārdā,
tas uzņem Mani. Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem,
kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie
kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no
šiem mazajiem nenicināt.
Jāņa evaņģēlijs 10:11b Labais gans atdod savu dzīvību par savām
avīm.
Efeziešiem 6:1–4 Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas.
Godā savu tēvu un māti, – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu,
proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. – Tēvi, nekaitiniet
savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem Tam
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Kungam.
Ebrejiem 12:9–11 Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par
pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad lai mēs daudz
vairāk nepaklausītu garu Tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku
mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet Viņš – lai
nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu Viņa svētuma dalībnieki.
Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet
par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera
augli.

PASTARDIENA

“Pastardiena” ir jēdziens, attiecībā uz kuru gan kristieši, gan
nekristieši zina, ka tas raksturo laikposmu, par ko īpaši un
pravietiski ir runāts Vecajā un Jaunajā Derībā. Doktrīnas, kas
māca par šo laikposmu, ir strīdīgas un atšķirīgas, taču visi kristieši
piekrīt, ka šis brīdis reiz noteikti pienāks. Turpmāk ir sniegts sīkāks
pārskats par pravietiskajiem notikumiem, kurus Jēzus Mateja
evaņģēlija 24. nodaļā nosauca par “pastarā laika zīmēm”.

Pastarā laika zīmes
Atziņas pieaugs
Daniēla grāmata 12:4 Bet tu, Daniēl, paglabā labi slepenībā šais
atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu
laikam; daudzi to tad izpētīs, un atziņas vairosies!
2 Timotejam 3:1,7 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti
laiki. Kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības
atziņas.
Mateja evaņģēlijs 24:14 Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts
visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.

Būtiski palielināsies dabas katastrofu skaits
Mateja evaņģēlijs 24:7 Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret
valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās.
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Lūkas evaņģēlijs 21:26 Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot
lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies.

Būtiski palielināsies ļaunums un karu daudzums
2 Timotejam 3:1,13 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti
laiki, Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestigs arvien lielākā ļaunumā
maldinādami un maldīdamies.
Mateja evaņģēlijs 24:6 Bet jūs dzirdēsit karus un karu
daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas
nav vēl gals.
Mateja evaņģēlijs 24:37,38 Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī
Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens
plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai,
kad Noa iegāja šķirstā.
Lūkas evaņģēlijs 21:25 Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un
zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks
un celsies.

Ārkārtīgi izlaidīgs dzīvesveids beigu laikos
Lūkas evaņģēlijs 17:28–30 Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra,
pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; bet tai dienā, kad Lats izgāja no
Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat
būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.
Romiešiem 1: 24 Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis
izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas.
2 Timotejam 3:1–3 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti
laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi,
zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi,
nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji.

Novēršanās no patiesās ticības
2 Tesaloniķiešiem 2:2,3 Nepadodieties tik ātri neapdomīgam
uztraukumam vai bailēm, it kā Tā Kunga diena būtu klāt. Vai
tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds vai it kā manā vārdā
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rakstīta vēstule, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā:
jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam,
pazušanas dēlam.
Mateja evaņģēlijs 24:12 Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā,
mīlestība daudzos izdzisīs.
Mateja evaņģēlijs 24: 5,11,24 Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un
sacīs: Es esmu Kristus, – un tie pievils daudzus. Un daudzi viltus
pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Jo uzstāsies viltus kristi
un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja
iespējams, arī izredzētos.
1 Timotejam 4:1 Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs
no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām.

Pieaugs patiesu kristiešu vajāšanas
Mateja evaņģēlijs 24: 9,10 Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus,
un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ. Un tad daudzi
apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs.
Lūkas evaņģēlijs 21:16,17 Pat vecāki un brāļi, radi un draugi jūs
nodos, un dažus no jums nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs Mana Vārda
dēļ.

Visu šo zīmju piepildīšanās nozīme
Mateja evaņģēlijs 24:33 Tā arīdzan jūs – kad jūs visu to redzat, tad
ziniet, ka Viņš ir tuvu durvju priekšā.
Lūkas evaņģēlijs 21:28 Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un
celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.
Lūkas evaņģēlijs 21:31,32 Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums
būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts
nezudīs, tiekams viss būs noticis
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