
 
 

#5 Sardas draudze – Atklāsmes grāmata 3:1-6 

 

 

IEVADS 
 

Bībele salīdzina Draudzi ar Kristus līgavu. Ja katra no Jāņa septiņām vēstulēm ir kā 

vēstule līgavai, tad šī ir līdz šim skumjākā. Kādēļ? To centīsimies noskaidrot šodienas 

nodarbībā.   

 

DISKUSIJAS PIRMĀ DAĻA 
 

1. Izlasām šodienas Rakstvietu – Jāņa Atklāsmes grāmatas 3:1-6. Kādas ir jūsu 
pirmās pārdomas vai jautājumi par šo tekstu?  
            

            

             

 

2. Sardas pilsēta bija izvietota uz stāvas klints, kas no trīs pusēm bija labi 
nosargāta, tikai viens sāns bija atvērts, jo sardieši uzskatīja, ka pa to nav 
iespējams ielauzties, jo tajā bija stāva klints. Tomēr tieši pa šo pusi persiešu 
kareivji, ar rokās uzrāpjoties, ieņēma pilsētu. Kas ir jūsu dzīves “nenosargātā” 
puse, pa kuru grēks var tikt nemanāmi klāt, un kā jūs pret to attiecaties?   
            

            

             

 
3. Vai Jēzus uzslavē Sardas draudzi?  
            

            

             
 



 2 

4. Kā draudze var būt mirusi? Kas izraisa draudzes nāvi? Kāda ir mana ietekme uz 
savas draudzes dzīvotspēju? 
            

            

             

 
5. Ko Jēzus iesaka šai mirušajai draudzei darīt, lai atdzīvotu sevi?   
            

            

             

 
TRĪS REANIMĀCIJAS SOĻI 

 

 1)           

            

             
 

 2)            

            

             
 

 3)            

            

             
 

DISKUSIJAS OTRĀ DAĻA 
 
Pēdējā daļā aplūkosim abas sekas izvēlei – atgriezties no grēkiem vai palikt tajā. 

 
6. Ja draudze neatgriezīsies, Jēzus nāks kā zaglis – vai tā ir Viņa Otrā atnākšana?  
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7. Ja draudze atgriezīsies, ko Jēzus sola dot kā algu tās kristiešiem?  
            

            

             
 

NOSLĒGUMS 
 

Noslēdzam ar patiesu stāstu: 

 

Kad 5.gds. pēc Kristus Konstantinopoles arhibīskapu Džonu Krisostomu arestēja Romas 

imperators, viņš meklēja veidu kā likt šim grieķu kristietim atteikties no savas ticības, bet 

bez sekmēm. Tādēļ valdnieks sasauca savus padomniekus, lai izlemtu, ko varētu izdarīt 

šim ieslodzītajam.  

“Vai mums viņu ieslodzīt kādā pazemes bunkurī?”, valdnieks jautāja. “Nē”, viens no 

padomniekiem atbildēja, “jo viņš būs laimīgs turp doties. Viņš ilgojoties pēc klusuma, 

kurā varētu priecāties par sava Dieva žēlastību.” 

“Tad izpildīsim viņam nāvessodu!” teica valdnieks. “Nē”, atskanēja atbilde, “jo viņš būs 

priecīgs arī mirt. Viņš saka, ka nāves brīdī beidzot būšot sava Dieva klātbūtnē.” 

“Ko tad lai mēs darām?”, jautāja valdnieks.  

“Ir tikai viena lieta, kas Krisostomam radīs sāpes”, teica padomnieks. “Lai liktu viņam 

ciest, mums jāliek viņam – grēkot. Viņš nebaidās no nekā cita kā vien grēka.” 

 

Patiesu kristieti tāpat kā Kristu sāpina – grēks. Jo grēks nogalina Viņa līgavu. Mēs esam 

daļa no tās, tādēļ rūpēsimies, ka ar savām dzīvēm ceļam un stiprinām to.  

 


