Praktiskas vadlīnījas
Pāvila 1.vēstule tesaloniķiešiem 5:12‐24
Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki
Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca.
Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru.
Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos,
palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!
Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien
dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.
Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.
Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.
Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu; pārbaudait visu; kas labs, to
paturiet!
Atraujaties no visa, kas ļauns.
Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa
visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.
Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.
Pāvila vestule kolosiešiem 3:23‐24
Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs
zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau
kalpojat savam Kungam ‐ Kristum.
Pāvila vestule kolosiešiem 3:1‐2
Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir
Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.
Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.
Pāvila vestule kolosiešiem 3:12‐17
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.
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Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa;
esiet pateicīgi!
Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā
gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami
savās sirdīs Dievam!
Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus
Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.
Jēkaba vēstule 1:22‐27
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.
Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu
sirdi, tā kalpošana ir velta.
Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un
atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu.
Pavila vēstule romiešiem 12.nodaļa
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.
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.
Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds
uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā
visi esam locekļi.
Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai
tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru,
kalpošanas spējas ‐ kalpošanā, spējas mācīt ‐ mācīšanā; pamācīšanas spējas ‐
pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to
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rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku.
Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas
labs.
Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt
savstarpējā cieņā.
Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam,
priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.
Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību!
Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!
Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.
Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku
zemajiem! Neliecieties paši gudri esam.
Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt
visiem cilvēkiem.
Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.
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!
Jēkaba vēstule 3:1‐18
Netopiet, mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim
grūtākā tiesā; jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir
pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu.
Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām
līdz arī visu viņu augumu.
Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas, un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās
vada, kurp tiecas vadītājs.
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.
Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir
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savaldījusi cilvēka daba;bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: nemitīgs
ļaunums, pilns nāvējošas indes.
Ar viņu mēs slavējam To Kungu un Tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus, pēc
Dieva līdzības radītus.
No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt!
Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu?
Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes?
Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni.
Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus
darbus, darītus gudrā lēnprātībā.
Bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet
pret patiesību.
Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana; jo,
kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība.
Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga,
paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.
Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.
Jekaba vēstule 2:19‐26
Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.
Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?
Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams
Īzāku, savu dēlu, uz altāra?
Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir
tapusi pilnīga, un ir piepildīti raksti, kas saka: Ābrahāms ticēja Dievam, un tas
viņam tika pielīdzināts par taisnību, ‐ un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.
Līdzīgi arī Rahāba, netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus
uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama?
Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.
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