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 Rīgas Golgātas baptistu draudze 

E.Pļaviņš 
Svētruna - "Ietekme bez spiediena un viltības" 

   
 
Pētera 1. vēstule 3:1-7 
1 Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu 
dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, 
2 redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. 
3 Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā 
tērpjaties, 
4 bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā - tas ir Dievam dārgs. 
5 Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem 
vīriem, 
6 kā Sāra bija paklausīga Ābrahāmam, saukdama viņu par kungu; par viņas meitām jūs esat 
kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. 
7 Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir 
žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. 
 
 
1. Dievs sievieti radīja tā, lai viņa būtu maksimāli laimīga 
 
2. Kā sieviete tā vīrietis ir nolikts tā, lai vislabāk varētu valdīt ar tiem instrumentiem, 
kas dots. 
  
1. Mozus grāmata. 1:27-28 
27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti 
Viņš radīja 
28 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." 
 
 
3. Grēks, kas maina... 
  
1. Mozus grāmata. 3:16 
16 Sievai Viņš sacīja: "Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas - sāpēs tev 
būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi." 
 
 
4. Vēlme iegūt lietas ar viltu, izmantojot savu varu un teikšanu nepareizā virzienā 
5. Mozus sieva - Sāra, Jēkaba Māte, Jānim galvu nocirta dēļ sievietes, Eliju vajāja 
ķēniņa sieva... 
6. Pilnvērtīgu dzīvi 
7. Gudrību 
8. Pazemību, uzticēšanos 
9. Skaistumu, pievilcību 
 
 
 


