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15.03.2015 
 Rīgas Golgātas baptistu draudze 

E.Pļaviņš 
Svētruna - "Vīri pēc Dieva gribas"  

   
Salamana pamācības 3:26 
26 Jo Tas Kungs ir tavs patvērums, Viņš pasargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. 
  
Kādus mūs uzlūko? 
  
Fragments no Edvīna Luīsa Kola grāmatas „Stipri vīri grūtos laikos” 
„Vakar man bija saruna ar kādu satrauktu tēvu, kura meita iziet pie vīra - cilvēka, kurš 
noliedz Kristu. Kā kristīgās koledžas absolvente viņa savu izvēli pamatoja ar vārdiem, ka 
„visi neprecētie vīrieši kristieši ir ņuņņas”. Jauni vīrieši ir pasaules un masu mārketinga 
ietekmēti izšķērdēt savu dzīvotspēju ar jutekliskām un pašapmierinošām iekārēm. Mums 
nevajadzētu brīnīties, ka viņi nespēj stāties pretī mainīgās pasaules spiedienam” (18. lpp.). 
  
„Pasaulē ir vajadzība pēc stipriem, vīrišķīgiem vīriem un nevis vīriešiem - ņuņņām. Mums ir 
vajadzīgi vīri, kuri ir stipri savā vīrišķībā, tādi, kas var pacelties jebkurā situācijā un ietekmēt 
tautas. Katrs, kurš domā, ka Bībele ir veca grāmata, nedomā reāli. Nav šodien nekā aktuālāka 
pasaulē par drukāto Dieva - Radītāja Vārdu. Kāda gan vēl gudrība var līdzināties Dieva 
gudrībai?” (19. lpp.). 
  
1. Būt līderim - sekot Kristum 
  
Apustuļu darbi 20:28-30 
28 Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem 
ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. 
29 Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo 
pulku. 
30 No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. 
  
Kā kļūt vīrišķīgākiem? 
  
2. Fiziskā atbildība 
  
1. Korintiešiem 11:3 
3 Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet 
Kristus galva ir Dievs. 
 
Efeziešiem 5:28 
28 Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi 
pašu. 
 
Pētera 1. vēstule 3:7 
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. 
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3. Materiālā atbildība 
 
Mozus grāmata 3:17-18 
17 Un cilvēkam Viņš sacīja: "Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, 
par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, 
smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas. 
18 Un cilvēkam Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt. 
 
  
4. Finansiālā atbildība 
  
Mateja evaņģēlijs 6:33 
33 Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas 
taps piemestas. 
 
Salamana pamācības 11:24-25 
24 Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds 
cits ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks. 
25 Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs 
veldzēts. 
  
5. Emocionālā atbildība 
  
Salamana pamācības 10:31-32 
31 Taisno mute pauž gudrību, bet viltnieku mēle tiks izdeldēta. 
32 Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes vārdi stāsta aplamības. 
 
Kā spēt kontrolēt savas emocijas? 
  
Kolosiešiem 3:12-13 
12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, 
pazemībā, lēnībā, pacietībā, 
13 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. 
 
  
Kā pieaugt? 
1. Uzticoties Dievam 
  
Jekaba vēstule 4:7 
7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; 
 
2. Atbrīvojies no saviem elkiem 
  
Kolosiešiem 3:5 
5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un 
mantkārību; tā ir elku kalpība. 
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3. Dzīvot Svētā Gara piepildītiem 
Romiešiem 8:13 
13 jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas 
darbībai, tad jūs dzīvosit. 
  
Romiešiem 8:1 
1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. 
 
 Svētrunas nedarīs tevi brīvu, bet Dieva patiesība darīs tevi brīvu! 
(no Edvīna Luisa Kola grāmatas „Stipri vīri grūtos laikos”, 2004) 
 


