Mīlestība
Pāvila 1.vēst. korintiešiem 13.nodaļa
Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es
būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.
Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un
ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības,
tad es neesmu nekas.
Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani
sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, 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, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa
izbeigsies.
Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.
Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.
Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts,
bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu.
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es
atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
Jeremijas 31:3
Tas Kungs man parādījās no tālienes: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību,
tādēļ Es prêt tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību.”
Salamana pamācības 8:17
Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laikus meklē, mani arī atrod.
Jāņa ev.15:12
Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis.
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Mateja ev.25:34‐40
Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie,
iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.
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 ev.12:28‐31
Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš
tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: "Kurš ir augstākais bauslis par
visiem?"
Jēzus atbildēja: "Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir
viens vienīgs Kungs.
Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas
dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.
Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem
nav."
Lūkas ev.6:31‐35
Un, kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait 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.

Bībeles teksti 1965.gada izdevuma revidētais teksts

Page 2

Bet mīliet savus ienaidniekus un darait labu un aizdodiet, atmaksu
negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit Visuaugstākā bērni; jo
Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.

Pētera 1.vēst. 3:8‐9
Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi,
neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet,
jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.
Jāņa 1.vēst. 4:7‐11
Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva
dzimis un atzīst Dievu.
Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.
Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu
vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.
Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis
un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.
Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.
Jāņa ev.13:35
No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.

Bībeles teksti 1965.gada izdevuma revidētais teksts

Page 3

