
 
 

#1 Efesas draudze – Atklāsmes grāmata 2:1-7 

 

 

IEVADS 
 

Šī ir pirmā daļā septiņu nodarbību ciklam Rīgas baptistu Vīlandes draudzes svētrunu 

sērijai “Draudze” (audio svētrunas pieejamas mājas lapā www.vilande.lv), kas balstīta 

uz Jāņa Atklāsmes grāmatas 2. un 3.nodaļās minētajām vēstulēm septiņām draudzēm. 

Šodienas nodarbība sastāv no kopējā ievada un pirmās vēstules – Efesas draudzei.  

 

DISKUSIJAS DAĻA 
 

1. Lai iepazītos – lūdzu, pastāsti par savu pagātnes pieredzi attiecībā uz 
draudzēm. Kādas draudzes esi apmeklējis?  
[Lai katrs izsakās.]          

            

             

 

2. Kas ir draudze?  
 [Katrs lai uzraksta uz lapas 5 atbildes, pēc tam nolasām.]       

 Grieķu valodā vārds “draudze” ir “Ekklesia”, kas nozīmē “nošķirtie” jeb no pasaules ārā  

izsauktie. Bībelē draudze tiek saukta arī par Kristus līgava – nošķirta no pārējām “sievietēm”. Tāpat  

arī salīdzināta ar Kristus miesu – mēs esam locekļi, Viņš galva. Tādēļ mēs nevis “ejam uz draudzi”,bet 

mēs esam “draudze”.            

 

3. Kādēļ nepieciešama draudze?  
 [Atkal uzrakstām uz lapas 5 atbildes un nolasām.]       

 1) Draudze nepieciešama, lai kā Kristus miesa turpinātu to darbu, ko Kristus veica, kad  

bija šeit Savā fiziskājā miesā. Ja viens loceklis atsakās darboties, visa miesa cieš. Tādēļ mūsu atbildība 

ir būt kādā draudzē un pildīt savu uzdevumu.        

 2) Lai dzīvotu citu acu priekšā, tādējādi nesot atbildību par savu dzīvi. Esot draudzē, mums  

jāpamāca brālis un māsa, kas krīt grēkā, bet tāpat arī jābūt gataviem pašiem saņemt pamācību un  

paskubinājumu – izlasām Mt 18:15-17.         
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 3) Lai saņemtu svētības, ko Kristus sola draudzei, nevis individuālistiem – izlasām Lk 12:32  

(“pulciņam”). Tādēļ esam aicināti nepamest draudzi, lai ietu ceļu vienatnē – Ebr 10:24-25.  

 4) Lai pārbaudītu savas ticību. Jo Apustulis Jānis mīlestību uz brāļiem (tātad  draudzi, jo runa  

ir par brāli, nevis savu tuvāko) dod kā patiesa kristieša nosacījumu – izlasām 1 Jņ 2:9-11.   

 
4. Izlasām Atklāsmes grāmatu 1:1-8. Kurš ir šīs grāmatas autors un kam tā 
adresēta? Kas tiek solīts tam, kurš klausās šīs grāmatas vārdos? 
Autors ir visas trīs Dieva personas (1.p.). Adresēts draudzei. Vai Tu kā draudzes loceklis šo grāmatu  

lasi regulāri? Kādēļ? Iespējams, lielākā daļa nelasa, jo uzskata, ka tā ir pārāk neizprotama.   

 Un tomēr kā vienīgā grāmata visā Bībelē tās pirmajā un pēdējā nodaļā ir apsolītas svētības  

tam, kurš to lasa – 3.p. un 22:7. Dievs vēlas, ka saprotam šīs grāmatas vēsti – izlasām 22:10.   

 

5. Izlasām nodaļas atlikušos pantus. Kā Jēzus šeit tiek raksturots? 
 1) Viņš mīl mūs (5.p.), tādēļ ir rūpēs par mums: runā ar mums (12.p.) un iestājas par mums   

(13.p.). Garais tērps var simbolizēt ķēniņu vai pravieti, bet šeit runa ir par priesteri, kurš staigā starp  

svečturiem templī. Kristus ir augstais priesteris (Ebr 2:17-18).      

 2) Tādēļ, ka mīl, rūpējas par svētumu un pārmāca (14.p.) – baltie mati ir šķīstība, acis kā  

liesmas sadedzina grēku, kājas ir tiesa, balss runā ar autoritāti. Kristum svarīgi, jo citādi nenes  

patiesu liecību. Tādēļ Viņš attīra (Apd 5:1-5; 1 Kor 11:29-31; Jņ 15:2; Ebr 12:7).    

 3) Iedrošina un apvalbo mūs (17.-18.p.). Šī pārmācība var būt biedējoša, un Jānis pat krīt  

zemē no bailēm, bet Jēzus iedrošina, ka Viņam ir vara pār dzīvību un nāvi, un pat elli, tādēļ viss ir  

Viņa kontrolē. Un tos, kuri pastāv Viņa pārmācībā, apbalvo – visās septiņās draudž uvēstulēs sola  

balvu, tāpat arī Atkl 22:12.          

  

6. Kas ir minētie septiņi gaismekļi un septiņas zvaigznes? Kāda nozīme šeit ir 
skaitlim septiņi? 
 Gaismekļi ir draudzes, zvaigznes ir draudžu eņģeļi. Tie var būt īsti eņģeļi, tomēr runāšana uz  

draudzi caur eņģeļiem nav izplatīts komunikācijas veids Jaunajā derībā. Tādēļ vairāk ticams, ka tie  

bija cilvēki, šo septiņu draudžu pārstāvji, kuri no Jāņa saņēma šīs vēstules. Grieķu valodā vārdam  

“eņģelis” viena no nozīmēm ir “vēstnesis”.         

 

7. Izlasām 2.nodaļas pirmos septiņus pantus. Ko Jēzus uzslavē un kritizē Efesas 
draudzes darbos?  
 Viņš uzslavē tās pūliņus un izturību, stājoties pretī ļaunumam un atmaskojot viltus apustuļus 

un maldu mācītājus, un to darot pacietībā un nepagurstot. Un pēc kritikas izteikšanas Viņš pat vēlreiz  

uzslavē viņu nostāju pret maldiem. Tātad viņi biji ļoti spēcīgi mācībā jeb doktrīnā.    

 Bet viņiem bija problēma ar mīlestību. Un Jēzus apbrīnojamā kārtā ir gatavs apturēt visu  

draudzi, ja tā neizmainīs šo vienu lietu. Bet Viņam ir tiesības to darīt, jo Viņš ir Draudzes dibinātājs  

un “celtnieks” – izlasām Mt 16:18. Viņš saka, ka Pats ceļ Savu draudzi.     
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 Tātad, vienīgi tad, ja ceļam draudzi pēc Viņa “būvprojekta”, tā būs tiešām Viņa draudze. Ja  

kādos punktos atkāpjamies no būvprojekta un pielāgojam to savām vēlmēm, draudze vairs nav Viņa.  

Tā kļūst par cilvēka veidotu iestādi, kura vairs nenes Kristus liecību pasaulē.       

 

8. Kas ir tā pirmā mīlestība, no kuras Efesas draudze bija atkritusi? 
 Izlasām paralēlo Rakstvietu – Jer 2:1-5. Pirmā mīlestība ir sākotnējā atsaukšanās Dievam,  

sekošana Viņam un beznosacījumu paklausība mīlestības dēļ. No tās Efesa bija atkritusi, darot savus  

darbus vairs tikai pienākuma pēc. “Medusmēnesis” bija beidzies, iestājusies ikdienas rutīna. Arī mums 

kā draudzei pastāv šāds risks. Un draudze tāda kļūst, kad tās cilvēki tādi kļūst. Un cilvēki tādi  kļūst,  

kad viņu fokuss mainās no Kristus uz ikdienas rūpēm.       

 Jautājums mums – kas ir tas “tukšums”, pēc kā mēs šodien varam nemanāmi sākt dzīties?  

Dažādi elki gan pašu cilvēku dzīvēs, gan draudzes kopējā virzienā. Arī nepareizs uzsvars uz   

sakramentiem, Gara dāvanām, “svētajiem”, pasaules psiholoģiju, marketinga stratēģijām var būt elki. 

 Izlasām vēl otru paralēlo Rakstvietu – Ech 16:1-14, kurā aprakstīts Dieva un Izraēla salaulā-

šanās stāsts, kas ir arī mūsu katra glābšanas stāsts, kurā Kristus mūs ir atdzīvinājis un apdāvinājis.  

Pēc tam izlasām pantus 15-19, kurā redzama atkrišana no šīs pirmās mīlestības. Kas bija iemesls  

atkrišanai? Fokusa maiņa no Dieva uz sevi. Tā ir atkrišana no pirmās mīlestības uz Kristu uz mīlestību 

uz jebko citu, tai skaitā, sevi.         

 Bet Jēzus pieprasa šo pirmo mīlestību visas dzīves garumā – izlasām Mt 10:37. Nebūt Jēzus  

cienīgam nozīmē, ka mums Viņa vispār nav! Tātad, Tu vari turpināt Viņu mīlēt, bet ja tā vairs nav  

prioritāšu ziņā pirmā milestība, tad tā Kristum neder. Draudzei, kura neatgriežas, Jēzus sola izdzēst 

liecības spēku. Arī kristietis, kurš dzenas pēc tukšības (Jer 1:5) un mīl laicīgo vairāk par Kristu, kļūst  

līdzīgs pasaulei un tādējādi zaudē savu liecības spēku.      

 Tomēr jāpiebilst, ka kaut arī draudze var atkrist no pirmās mīlestības – patiess kristietis nē.  

Tas, kurš ir jaunpiedzimis un kļuvis par jaunu radījumu (2 Kor 5:17), apliecinās savā dzīvē, ka nekas  

nespēj šķirt viņu no Kristus mīlestības – izlasām Rom 8:35-39.        

 
9. Izlasām Atkl 2:5 – kā draudze var atgūt pirmo mīlestību?  
 1) Tās locekļiem atceroties pirmo mīlestību jeb atgriešanās brīdi. Otrās un trešās paaudzes  

kristiešiem to var būt grūti izdarīt, jo visu dzīvi it kā bijuši kristieši, tādā gadījumā var meklēt vecāku  

un vecvecāku atgriešanās stāstu, caur kuru nācis savs paša glābšanas ceļš.     

 2) Nožēlojot šo atkrišanu, jo tas ir grēks. Ikdienā to nožēlojot atkal un atkal, šī apziņa  

iesēdīsies prātā un sirdī un palīdzēs būt jūtīgam pret šo grēku nākotnē.     

 3) Atkal darot tos darbus, kurus apņēmies iesākumā. Piemēram, lasīt Bībeli katru dienu,  

vairāk laika veltot sarunām (lūgšanai) ar Dievu, regulāri apmeklējot draudzi un kalpojot tajā ar visu  

sirdi un tīriem motīviem u.c.          

 Draudzes pirmā mīlestība mērojama pēc šādu cilvēku īpatsvara. Ja savukārt virsroku ņems  

cilvēki, kuri nekad nav patiesi atgriezušies, tad draudzes pirmās mīlestības “koncentrāts” tiks   

“atšķaidīts.” Lielu lomu spēlē draudze sludinātā vēsts – vai tā satur gan Bauslību, gan Evaņģēliju.   
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10. Kādu balvu Jēzus sola tam, kurš pastāvēs šajā pirmajā mīlestībā līdz galam?  
 Ēst no dzīvības koka. No tā, kuru Dievs paņēma prom no Ādama un Ievas (1 Moz 3:22-23),  

bet kuru dos tiem, kuri būs mīlējuši savu Kungu Jēzu Kristu līdz galam. Nevis tikai ticējuši Viņam,  

zinājuši daudz par Viņu, bet – mīlējuši Viņu.         

 

NOSLĒGUMS 
 

Jēzus pieprasa pirmo mīlestību visas dzīves garumā. Tādēļ jautājums nav, “vai Tu mīli 

Kristu?” Jautājums ir – “Kā Tu mīli Kristu?” Vai tā ir Pirmā mīlestība? 


