
 
 

#3 Pergamas draudze – Atklāsmes grāmata 2:12-17 

 

 

IEVADS 
 

Jānis Patmas salā saņēmis vīziju no Draudzes dibinātāja Jēzus, kurā Viņš sūta septiņas 

vēstis septiņām Mazāzijas draudzēm. Pēc Efesas un Smirnas draudzēm šodien kārta ir 

trešajai – Pergamas draudzei.   

 

DISKUSIJAS DAĻA 
 

1. Izlasām šodienas Rakstvietu – Jāņa Atklāsmes grāmatas 2:12-17. Kādas ir jūsu 
pirmās pārdomas vai jautājumi par šo tekstu?  
 [Lai katrs izsakās.]         

            

             

 

2. Kādi bija abu iepriekšējo draudžu raksturojumu – viņu uzslava un kritika?   
 Efesa bija stipra mācībā, darbos un izturībā, tomēr pazaudējusi Pirmo mīlestību uz Kristu. 

 Smirna bija draudze, kas cieš un tiek vajāta, tādēļ ir attīrīta no nepatiesiem “kristiešiem”,  

tikai patiesie palikuši pāri, kādēļ draudze arī spējīga dzīvot svētu dzīvi. Tāpēc draudz nesaņem nevienu 

pārmetumu no Jēzus.             

 

3. Ar kādiem vārdiem Jēzus stādās priekšā Pergamas draudzei? Ko tie varētu 
nozīmēt?  
 Kā jau mācījāmies – katrā vēstulē Jēzus Sev izvēlas titulu, ar kuru jau atklāj kādu no   

konkrētās draudzes iezīmēm. Pirmo reizi šis tituls ir ar negatīvu pieskaņu – tiesas tēmu. Abām  

pirmajām draudzēm tituls kalpoja kā iedrošinājuma vārdi  (2:1 kā priesteris, kurš staigā gar savu  

altāru, simbolizējot Jēzus klātbūtni draudzēm; 2:8 kā tas, kurš pats ir piedzīvojis nāvi un to uzvarējis,  

iedrošinot draudzi, kura tiek konfrontēta ar nāvi).        

 Pergamas draudzei izvēlēts tituls ar abpusgriezīgu zobenu, kas minēts arī Ebr 4:12. Tas ir  

Dieva Vārds. Un Atkl 19:11-15 Jēzus ierodas ar zobenu rokā, lai darītu ko? Spriestu tiesu.     
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4. Izlasām šodienas teksta 13.pantu. Kur dzīvo sātans?  
 Sātans nedzīvo kādā tumšā bunkurī dziļi pazemē, ne arī ellē. Viņš dzīvo mūsu pasaulē, starp  

cilvēkiem, un Bībele šeit atklāj – ka viņa tronis un mājoklis bija Pergamā. Tam var būt arī simbolisks  

rakstrs, iespējams, ar to saprotot arī šos trīs faktus:      

  1) Nostiprinoties Romas impērijai, dzima Cēzara pielūgšanas kults, kas ir elkdievība, tādēļ  

sātana darbs. Un tieši Pergamā tika uzcelts pirmais templis par godu Cēzaram, pēc tam citām Āzijas  

pilsētām sekojot Pergamai.           

 2) Pasaulē liekākais altāris tika uzcelts par godu lielākajam pagānu dievam Zevam tieši šeit,  

Pergamā. Altāris vizuāli izskatījās pēc liela troņa. Iespējams, arī tādēļ ir atsauce uz sātana troni. 

 3) Pilsētai bija pašai savs dievs – Asklēpijs, medicīnas un ārstniecības dievs, Apollona dēls.  

Viņš tika saukts arī par “pergamiešu dievu”. Viņa tēls bija čūska, no kā arī radies medicīnas simbols  

ar spieķi un čūsku. Par godu Asklēpijam Pergamā bija uzcelts templis, kura telpas bija pilnas ar  

nekaitīgām čūskām. Slimajiem bija jāieiet templī, jānoguļas uz grīdas un jāguļ, ļaujot čūskām līzt pa  

sevi, tādējādi it kā ievadot viņos Asklēpija dziedinošo spēku. Arī šis ir simbols sātanam, lielajai čūskai.       

 

5. Cik reizes 13.pantā Jēzus saka “mans”, un ko tas atklāj par Kristus un 
Pergamas draudzes attiecībām?  
 Trīs reizes: mans vārds, mana ticība, mans uzticamais kalps Antipa. Jēzus ir personīgās  

attiecībās ar Savu Draudzi. Arī Pergamu. Viņi bija uzticīgi, kādi pat līdz nāvei kā Antipa. Par viņu  

Bībele neko citu neatklāj, iespējams, tas bija draudzes mācītājs. Tradīcija liecina, ka viņš tika   

sadedzināts lielā misiņa bļodā, draudzei to redzot. Un tomēr tā palika uzticīga.          

  

PARALĒLĀ RAKSTVIETA 
 

Kaut arī Pergamā Kristum bija uzticami liecinieki, bija arī tādi, kuri mācīja Dievam 

nepieņemam mācību – izlasām 14.pantu. Lai saprastu, kas bija Bileāms un Bālāks, 

kopīgi izlasīsim paralēlo Rakstvietu – 4. Mozus grāmatas 22. līdz 25.nodaļu.     
 

6. Kas bija Bileāma mācība? Kā tā attiecināma uz Draudzi? 
 Pirmais iespaids, iespējams, ir, ka Bileāms bija labs, jo nostājās Dieva pusē. Tomēr viņa  

rīcības sekas atklāj, ka tā tomēr bija ļauna – tā mācīja “pavedināt Israēla dēlus ēst upurēdienu un  

piekopt netiklību” (Atkl 2:14). Bileāms no Dieva prasīja to, par ko jau bija skaidrs, ka tā nevar būt  

Dieva griba (proti, nolādēt Izraēlu, kuru Viņš gadiem ilgi ir svētījis un vedis ārā no Ēģiptes). No Dieva  

prasot to vairākkārtīgi, Viņš beigās var to vairs neaizliegt, ļaujot cilvēkam iet postā pēc cilvēka paša  

gribas. Bileāmu ēzeļa un eņģeļa rīcība mēģināja apturēt, bet viņš tomēr turpināja savu ceļu. Viņa  

motivācija bija mantkārība – izlasām 2 Pt 2:14-15.       

 Un nākamajā pantā teikts, ka “tāpat” (saprotams nevis kā “arī”, bet kā “tādā pašā veidā”) ir 

nikolaītu mācības piekritēji, norādot, ka viņi mācīja ko līdzīgu.     

 Pergamas draudzes kontekstā tas, visticamāk, nozīmēja saplūšanu kopā ar pasauli. Bija kādi  
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draudzē, kuri mācīja, ka ir pieļaujams Kristus mācību savienot ar pasaules mācībām. Ka ir atļauts  

“salaulāties” ar pagānu morāles sistēmu. Kristus Draudzi ir nošķīris no pasaules, bet šie cilvēki  

mācīja, ka Draudze var atkal savienoties ar to.        

 Tomēr Bībele skaidri māca, ka mīlestība uz pasauli nav pieļaujama – izlasām Jk 4:4.   

Mīlestība uz pasauli apliecina atšķirtību no Kristus un Debestēva – izlasām 1 Jņ 2:15. Šeit runas nav  

par mīlestību uz pasaules zudušajiem cilvēkiem, ne arī uz dabu, bet pasaules morāles sistēmu. Uz trīs  

baudām, kas ir pasaulē – izlasām nākamo (16.) pantu. Visi sātana kārdinājumi nāk šajos trīs veidos: 

 – kā miesas kārība (vēlme gūt miesisku apmierinājumu – seksuāli, vēderam, komforts u.c.); 

 – kā acu kārība (vēlme iegūt sev to, kas nav mans);     

 – kā dzīves lepnību (būt kaut kam lielam citu acīs).     

 Abos zināmākajos Bībeles piemēros atrodami šie trīs veidi – kad sātans Ēdenes dārzā kārdina 

Ievu (1 Moz 3:6) – tīkams vēderam, acīm un prātam. Un sātanam tuksnesī kārdinot Jēzu (Mt 4:1-9) –  

maize ēšanai, pasaules valstis iegūšanai, lekšanai no tempļa jumta (bija uzskats, ka Mesija nāks ar  

lielām zīmēm un viena no tām būs, ka nolaidīsies no Jeruzāleme tempļa, tādēļ bija pat kādi gadījumi,  

viltus Mesijām lecot no jumta un nositoties).          

 

7. Kādi riski pastāv, kristiešiem atkal apvienojoties ar pasauli?    
 Šodienas teksts no Atkl 2:14 atklāj, ka Bileāma mācība pavedināja Dieva ļaudis ēst   

upurēdienu un piekopt netiklību. Tie ir divi no trīs sātana kārdinājuma veidiem. Bet tieši šis abas lietas 

bija tās, kuras Draudzes koncils noteica, ko Draudzei nebūs darīt – izlasām Apd 15:28-29. Tā bija visa 

“nasta”, kas uzlikta Draudzei, bet arī to neturēja. Jo ejot kopā ar pasauli, acis tiek aizmiglotas,  

nepieņemamas mācības tiek relativizētas, un panāktais kompromiss vairs neļauj turēties pie Kristus  

tīrās mācības. Tādēļ mums atskan brīdinājums – Gal 5:9.         

 Izlasām 2 Kor 6:14-18 – ko šie vārdi nozīmē mums, kristiešiem? Ka nedrīkstam savienoties ar  

pasauli, tai skaitā, laulībā, kas var kļūt par “vienošanos starp templi un elkiem”, jo katram ir sava  

autoritāta un morālā sistēma. Ja tomēr laulība ar neticīgo ir noslēgta pirms atgriešanās pie Kristus, tā 

lai paliek spēkā kā mācīts 1 Kor 7:13-16, cik no sevis iespējams.      

  Draudze, kura tomēr iet laulībā ar pasauli, ies cīņā ar Kristu, Kurš ir pat gatavs šī iemesla dēļ 

nostāties pret Savu veidojumu – Draudzi! Izlasām Atkl 2:16. Tāpat kā eņģelis ieradās pie Bileāma ar  

zobenu rokā (4 Moz 22:23), tāpat Kristus nāks ar zobenu tiesāt.           

 

8. Visbeidzot – ko Kristus sola tiem, kuri “uzvar”? 
 Izlasām Atkl 2:17 – divas lietas:         

 1) Apslēpto mannu ēšanai. Kādēļ apslēpta? Jo Derības šķirstā bija paslēpta manna. Kādēļ  

manna? Jo tā simbolizē maizi. Izraēls saņēma mannu, Draudze saņem Dzīvības maizi – Jņ 6:48-51. 

 2) Baltu akmeni, uz kā būs rakstīts jauns vārds. Šeit nozīmes var būt vairākas, piemēram: 

 – Asklēpija tempļa fasādē piestiprināja baltus akmeņus ar to vārdiem, kuri it kā tajā tikuši  

dziedināti. Tā, Kristus baltais akmens ir patiesā Dziedināšana.      

 – Tiesnesis, paziņojot spriedumu, apsūdzētajam deva baltu akmeni kā attaisnojuma zīmi, un  

melnu kā vainas zīmi. Uz akmeņiem bija apsūdzētā vārds.      
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 – Tomēr visticamākā nozīme nāk no sporta arēnas, kur uzvarētājam tika pasniegts balts  

akmens, uz kura bija rakstīts jauns vārds, kas bija viņa ieejas biļete pēcspēļu svinību banketā. Šo  

vārdu neviens cits nezināja, tādējādi tas kalpoja kā ieejas “parole”, jo personu apliecinošu dokumentu 

vēl nevienam nebija.                  

 
 

NOSLĒGUMS 
 

Pergamas draudze bija kompromisu draudze. Bet ar kompromisu nav iespējams 

nostāties pret pasaules nepatiesību. Šādas draudzes pasaule uzvar. Bet kas uzvarēs 

pasauli, saņems balvu – ieejas biļeti Dieva mūžīgajā svinību banketā.  


