
 
 

#4 Tiatīras draudze – Atklāsmes grāmata 2:18-29 

 

 

IEVADS 
 

Turpinot ceļojumu pa mūsu ēras pirmā gadsimta Mazāziju, šodien piestāsim ceturtajā 

vietā – Tiatīras draudzē. Kaut arī tā starp Apustuļa Jāņa septiņiem adresātiem ir 

vismazākā draudze, Jēzus tai tomēr atvēlējis visgarāko vēstuli.  

 

DISKUSIJAS DAĻA 
 

1. Izlasām šodienas Rakstvietu – Jāņa Atklāsmes grāmatas 2:18-29. Kādas ir jūsu 
pirmās pārdomas vai jautājumi par šo tekstu?  
 Ļaujam katram izteikties.        

            

             

 

2. Kā Kristus Sevi pasniedz šīs vēstules ievadā un ko šis apzīmējums nozīmē? 
 Jēzus saka, ka Viņam ir acis kā uguns un kājas kā no bronzas izlietas. Te simbols ir   

pārbaudīšana ugunī – Kristus pārbauda Savu draudzi ar Savām uguns acīm un redz tur, kur ārēji citi  

neredz. Viņš redz tās grēku. Dievs pārbauda mūs – izlasām Ps 66:10. Pārkausējot sudrabu, tas tiek  

attīrīts no netīrumiem. Tātad, Tiatīrai uzsvars ir uz to, ka tā tolerē grēku un maldus un neattīra savu  

draudzi no cilvēkiem, kas tajos dzīvo. Tomēr Kristus acīm šis grēks ir redzams un traucē.    

 

3. Tomēr par Tiatīru Kristum ir kādas labas lietas sakāmas – kādas Viņš uzskaita 
19.pantā? Kā Tu katru no tām vērtē savā draudzē un sevī pašā?  
 Jēzus uzskaita četras labas īpašības jeb darbus: mīlestību, ticību, kalpošanu un izturību. 

 Ļaujam katram izteikties par savu draudzi un sevi pašu – piemēram, kā pēdējā gada laikā  

Tava mīlestība uz Kristu un līdzcilvēkiem ir mainījusies; kādos veidos Dievs stiprinājis Tavu ticību; kā  

Tev iet ar kalpošanu draudzē; kā Dievs ir pārbaudījis Tavu izturību?     
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4. Kurai no iepriekšējām draudzēm bija pretējā problēma – bija stingra nostāja 
pret grēku un maldiem, bet nebija mīlestības? Ko varam no abām mācīties? 
 Efesas draudzei, kas bija atkritusi no Pirmās mīlestības uz Kristu. Tas nebija vienīgais  

pretstats, jo otrs bija virziens, kurā draudze devās – ja Tiatīras pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie,  

Efesai pirmie bija lielāki nekā pēdējie.        

 Lielākā mācība no šīm abām draudzēm ir tā, ka neder viena vai otra sastāvdaļa – mīlestība  

vai patiesība (nostāja pret grēku), ir jābūt abām. Izlasām Ef 4:15 – te redzam veidu kā pieaugt Kristū, 

proti, apliecinādami patiesību mīlestībā. Ir jābūt abām. Šodien izplatītākā deformācija ir Tiatīras  

gadījums, kad uzsvars tiek likts uz mīlestību, bet nav intereses izprast patiesību. Tādēļ baznīcēni kļūst  

mazjūtīgi pret grēku un viegli ievilināmi maldos, kā mazi bērni, par kuriem Pāvils raksta iepriekšējā  

pantā – Ef 4:14. Arī Jānis uzsver mīlestības un patiesības saiknes nozīmi – izlasām 1 Jņ 3:18.     

 

5. Izlasām 20.pantu – ko Jēzus pārmet Tiatīras draudzei? Kādas trīs konkrētas 
darbības Viņš uzskaitīta?  
 1) Tiatīras draudze atļāva sievietei, kas dēvē sevi par pravieti, mācīt. Tas ir galvenais cēlonis  

tālākajām problēmām Tiatīras gadījumā. Pāvils skaidrī māca, ka sieviete nedrīkst runāt jeb mācīt  

draudzē – izlasām 1 Kor 14:33-35. Kādēļ? Jo sieviete nevalda pār vīru, bet vīrs ir sievas galva –  

izlasām 1 Tim 2:12-13. Sievietes drīkst mācīt sievietes, jauniešus un bērnus, bet ne vīrus. Kā ģimenē,  

tā arī draudzē. Kādi uzskata, ka Pāvils to aizliedza kulturālu iemeslu dēļ, jo sievietes tajos laikos bija  

neizglītotas. Tomēr iemesls ir cits – Pāvils to atklāj nākamajā pantā 1 Tim 2:14: jo sieva Ēdenes dārzā 

tika pievilta. Sieva noveda cilvēci no Patiesības ceļa, tomēr caur ietekmi uz bērniem viņai ir dota  

iespēja cilvēci (cilvēkus agrā jaunībā) vest atpakaļ uz Patiesības ceļa, jo sievietēm pēc dabas ir tuvāka  

pieeja bērniem. Par to Pāvils runā 15.pantā.        

 2) Savas ietekmes dēļ, Īzebele pavedināja Tiatīras draudzi uz netiklību.    

 3) Īzebele draudzi pavedināja uz elkdievu upurgaļu ēšanu.      

 Lai saprastu abu pēdējo punktu nozīmi, turpinājumā izlasīsim paralēlās Rakstvietas.   

  

PARALĒLĀS RAKSTVIETAS 
 

Tiatīras draudzei adresētajā vēstulē pieminētā sieviete varēja būt gan realitātē ar 

vārdu “Īzebele”, gan arī vienkārši salīdzināta ar Īzebeli, kas minēta 1. un 2.Ķēniņu 

grāmatā. Abos gadījumos nozīme ir viena, tādēļ izlasīsim 1 Ķņ 16:29-33 un 21:25-26. 
 

6. Ko abas Rakstvietas atklāj, kādēļ ķēniņš Āhābs Dieva acīs bija ļauns?  
 1) Viņš “darīja Jārobāma darbus”, kurš uzcēla divus zelta teļus, lai Izraēls pielūgtu elkus, kā  

arī iecēla priesterus ārpus Levī cilts, kas nebija atļauts (1 Ķņ 12:26-31).     

 2) It kā ar to nepietiktu, “viņš vēl apņēma par sievu Īzēbeli”, kas bija cittautiete, kas arī nebija 

atļauts ebrejiem, kur nu vēl Izraēla ķēniņam. Īzebele viņu pavedināja kalpot Baalam.   

 3) Un viņš sekoja “visam, ko darīja amonieši, kurus Kungs bija padzinis, Israēla dēliem  
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ienākot” – tātad no kā Dievs tautu bija izvedis ārā, Āhābs atkal veda atpakaļ iekšā.     

 Kopumā Dievs saka, ka nav bijis neviena cita kā Ahābs, kas būtu tā pārdevies, lai darītu to,  

kas Dievam riebjas, un – “uz to viņu mudināja sieva Īzebele ” (1 Ķņ 21:25). Uz līdzīgu negantību,  

acīmredzto, bija pavedinājusi Tiatīras Īzebele, kura draudzi veda atpakaļ grēkā un elkdievībā, no kā  

Kristus Draudzi bija izpircis un izvedis ārā. Un draudze to tolerēja, nevis stājās pretī, lai to izskaustu.  
 
7.  Kas ir mūsdienu “Īzebeles” un kā viņu mācība apdraud Draudzi?   
 1) Liberālie teologi, kuri veicina atkāpšanos no Dieva Vārda autoritātes, atļaujot draudzi  

vadīt tiem, kuriem Dievs to ir aizliedzis. Daudzas liberālās draudzes jau ir kritušas “Īzebeles” tīklos,  

ieceļot sievietes par mācītājām un pravietēm.       

 2) Visi, kuri novirzās no kristocentriskas mācības un maina uzsvaru uz jebko citu – svētajiem, 

sakramentiem, žēlastības darbiem, ārējām izpausmēm u.c. Tie visi Dieva acīs ir elki.   

 3) Visi, kuri pieļauj toleranci pret grēku, tai skaitā, mūsdienu pasaules sabiedrības spiedošajā 

ietekmēm, piemēram, attaisnojot homoseksuālismu, abortus, nebībelisku laulības šķiršanu u.c. Tāpat  

izlaidīgs dzīvesveids, akceptējot pirmslaulības seksuālus sakarus, kopīgu dzīvošanu u.c., veicina  

netiklību draudzēs, kas Kristum ir negantība.       

 Izlasām šodienas teksta 24. un 25.pantu – tajā Kristus atgādina, ka neuzliek mums citu nastu 

kā to, kas mums jau ir dota Apd 15:19-20, tai skaitā, apgānīšanās no elkiem un netiklības.     

 

8. Izlasām šodienas teksta 21.pantu – kā Jēzus attiecās pret Īzebeli un ko mēs no 
tā varam mācīties? 
 Kristus ir žēlsirdīgs un pacietīgs, dodot iespēju un laiku atgriezties. Arī mums jābūt   

žēlsirdīgiem divos veidos:          

 1) Uzrādot brālim vai māsai grēku, kas ir pirmais solis uz dziedināšanu, nevis noklusējot to.  

Jēzus paši pirmie vārdi Draudzei ir aprakstīti Mt 18:15 – izlasām.       

 2) Esot pacietīgi un dodot laiku atgriezties, kā Jēzus apraksta turpinājumā – Mt 18:16-17. Ja 

tomēr brālis vai māsa neatgriežas, tad ir jānotiek tam, kas Tiatīrā nenotika un kļuva tai par klupšanas 

akmeni – proti, draudze netika attīrīta. Īzebele neatgriezās un negribēja nožēlot grēkos.   
 
9. Izlasām 22. un 23.pantu – ko Kristus sola darīt ar Īzebeli, kura negribēja nožēlot 
grēkus, bet turpināja darboties draudzē?  
 Kristus liks mirt ne tikai viņai, bet arī viņas bērniem, tas ir, viņas mācības sekotājiem. Un tas 

viņiem būs par kaunu. Līdzīgi kā Mt 18, vedot draudzes priekšā cilvēku, kurš nav gatavs atmest grēku. 

 Lai saprastu, cik nopietna attieksme Dievam ir pret Īzebeles grēku, izlasām 2 Ķņ 9.nodaļu. 

 Īzebele mira kaunpilnā veidā, un viņas bērni līdz ar viņu. Dievs ir pacietīgs, bet taisns Dievs.  

Tādu pašu paralēli redzam Tiatīras vēstulē – Kristus ir pacietīgs, bet taisns.     
 
10. Visbeidzot – izlasām 26-29.pantu. Ko Kristus sola tiem, kuri uzvar? Par kādu 
valdīšanu ir runa? 



 4 

 Tie, kuri uzvar, ir patiesie kristieši kā tas pats Jānis raksta citā vēstulē – 1 Jņ 5:5. Viņi būs  

kopā ar Kristu mūžībā, kur Kristus viņiem dos Rīta Zvaigzni, kas ir Viņš Pats (Atkl 22:16) .   

 Un vēl viņi valdīs pār tautām ar dzelzs rīksti jeb zizli. Tomēr tā kā Debesīs vairs nebūs grēka,  

pēc dzelzs zizļa tur nebūs nepieciešamības. Tādēļ šeit redzam atsauci uz 1000 gadu Miervalstību, kurā 

kristieši kopā ar Kristu valdīs pār tautām – izlasām Ps 2:8-9. Izraēla ir apsolītas visas tautas, kas līdz 

šim vēl nav piepildījies, tādēļ tam vēl jānotiek. Kristus tur ganīs ar dzelzs zizli (Atkl 12:5, 19:15).  
 

NOSLĒGUMS 
 

Tiatīras draudzei ir mīlestība, ticība, kalpošana un izturība. Tomēr Jānis citur raksta, 

ka patiesie dievlūdzēji pielūgs Tēvu arī Patiesībā (Jņ 4:23). Bez tās draudze zaudē spēju 

ieraudzīt un attīrīt sevi no Īzebeles mācības.  


