Ticība
Vēstule ebrējiem 11:1
Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām
lietām.
Vēstule ebrējiem 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.
Pāvila 2.vēstule Timotejam 4:6‐8
Jo es jau topu par ziedojumu, un manas atraisīšanas laiks ir pienācis. Labo
cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek
man tikai saņemt taisnības vaiņagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis dos
man viņā dienā, un netikvien man, bet arī visiem, ka sir iemīlējuši viņa
parādīšanos.
27. Psalms
Drošība Dievā
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man
bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?
Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu
manu miesu, viņi klups un kritīs.
Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm; kad pret mani
ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības.
Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga
namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā
vietā, jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas
telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.
Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un
nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams Tam Kungam!
Uzklausi, ak, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man!
Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs,
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Tavu vaigu.
Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās ‐ Tu esi mans
palīgs! Neatmet mani un neatstāj mani, Tu Dievs, mans pestītājs!
Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems.
Māci man, Kungs, Tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku manu ienaidnieku
dēļ!
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.
Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!
Jēkaba vēstule 1:5‐8
Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod
devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.
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.
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