
 
 

#6 Filadelfijas draudze – Atklāsmes grāmata 3:7-13 

 

 

IEVADS 
 

No Jāņa adresēto septiņu draudžu saraksta mūsu studiju ciklā ir atlikušas vairs tikai 

divas – viens pozitīvais piemērs, otrs – negatīvais. Šodien noskaidrosim, kas Jēzum 

sakāms par Filadelfijas draudzi. Iesāksim ar diskusijas daļu kā ierasts, bet otrajā daļā 

sekos uzdevums dalībniekiem.  

 

PIRMĀ DAĻA – DISKUSIJA 
 

1. Izlasām šodienas Rakstvietu – Jāņa Atklāsmes grāmatas 3:7-13. 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 nosauc Sevi par Dāvida atslēgu, kas ir atsauce uz Vecās Derības pravietojumu – izlasām 

Jes 22:22. Tātad Jēzus spēj atslēgt durvis tā, ka neviens nespēj aizslēgt, un aizslēgt tās tā, ka neviens  

nespēj atslēgt – izlasām Īj 12:14. Jautājums ir, kas ir šīs durvis? Ļaujam katram izteikties.  

 Atbildes var būt dažādas – Glābšana, Mūžīgā dzīvība u.c. Tomēr tā kā Filadelfija no visām  

septiņām draudzēm ir tā “misionālā” draudze, varam teikt, ka šeit uzsvars ir uz Kristus misiju nest  

Evaņģēliju citu cilvēku dzīvēs.            

 

3. Ko labu Kristus saka par šo draudzi?  
 Pirmkārt, ka tā turējusi Kristus mācību un nav noliegusi Viņa vārdu, pie tam apgrūtinātos  

apstākļos, jo draudzei spēka ir maz (8.pants). Otrkārt, ka tā ir pacietīga (10.p.). Abas pazīmes ir  

nepieciešamas efektīvai misijai, proti:         

 – Pareiza mācība, kas nes garīgo dzīvību – izlasām Rm 10:17 un 1 Pt 1:23.    

 – Pacietība, kas ļauj izaugt patiesajiem augļiem – izlasām Lk 8:15 un Gal 5:22.   
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4. Vai Kristus saka ko sliktu par šo draudzi? Kādēļ tā? 
 Neko sliktu Kristus nesaka. Tā ir pēc Smirnas otrā no septiņām draudzēm, kurai Kristum nav 

ko pārmest. Jautājums ir – kādēļ? Kas ir šo abu draudžu “noslēpums” Kristus apmierinātībai? Kas ir 

tā kopīgā pazīme abām šīm draudzēm? Ļaujam katram izteikties.      

 Atbilde ir – abas nes patiesu liecību par Kristu. Abas pilda Draudzes galveno uzdevumu – būt 

par pareizu apliecinājumu Draudzes dibinātājam Jēzum Kristum. Kā tas notiek?   

 – Smirnas draudze tika vajāta, un vajāšanas vienmēr attīra draudzi no nepatiesajiem  

sekotājiem. Viņiem sava dzīvība ir svarīgāka par Kristu, tādēļ aizmūk. Paliek tikai patiesie, un nes  

patiesu liecību.            

 – Filadelfija ir misionālā draudze, un misionāls dzīvesveids bija Kristus dzīvesveids šeit virs  

zemes. Tādēļ arī šāda liecība par Kristu ir patiesa.          

 

5. Ko nozīmē būt “misionālam”? Kā Tu vari būt šāds savā ikdienā? 
 Ļaujam katram izteikties.         

 Izlasām Mt 5:13-16 – šeit Kalna svētrunā Jēzus saka, ka patiesie “laimīgie” jeb atdzimušie  

kristieši kļūst par zemes sāli un pasaules gaismu – tātad visi, nevis tikai kādi īpaši misionāri. Ja Tu esi  

kristietis, Tu “jau esi” (nevis Tev jābūt) zemes sāls un pasaules gaisma. Tātad, būt misionālam nozīmē 

nest pareizo ieteikmi apkārtējo cilvēku dzīvēs caur mīlestības darbiem un Evaņģēlija vārdiem. Līdz ar  

to “misija” nav tikai kāds organizēts pasākums, bet visa šīs pasaules ikdiena.    

 Ir ierasts teikt “draudzei ir misija”, bet misionālais dzīvesveids teiktu – “misijai ir draudze”.  

Jo misija ir patiesās draudzes dzīvesveids. Un draudze kļūst misionāla tad, kad tās locekļi ir misionāli. 

 Kā Tu vari kļūt šāds savā ikdienā? Ļaujam katram izteikties.      

 

6. Izlasām vēlreiz 8.pantu – ko nozīmē “Es atvēru durvis”? Kā tas izpaužas misijas 
darbā?  
 Ka misija ir Jēzus darbs. Tā nav mūsu pašiniciatīva, bet Jēzus vadīts pasākums, kurā Viņš ne  

vien aicina mūs ņemt dalību, bet pat sagaida to no mums – izlasām Jņ 15:16. Viņš mūs izvēlējās, lai  

mēs nestu augļus. Un Viņš pats par tiem rūpējas – izlasām 1 Kr 3:6-7. Tādēļ mums jābūt uzticamiem  

strādniekiem Dieva druvā, nevis savējā. Ir maz to, kuri to dara, tādēļ atbildība katram no mums ir jo  

lielāka – izlasām Lk 10:2.           

  

OTRĀ DAĻA – UZDEVUMS 
 

Otrajā daļā aplūkosim tuvāk misijas pazīmes, atbildot uz jautājumu “kā Draudze tiek 

sūtīta misijā?” Ir sagatavotas piecas atbildes, tādēļ sadalāmies piecās grupās, katrā 

var būt pa vienam, diviem vai trim cilvēkiem.  
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Katrai grupai tiek dotas 10-15 minūtes, lai izlasītu atbildei pievienotās Rakstvietas un 

pārdomātu, kā tās ietekmē manus uzskatus par misiju. Pēc tam katra grupa lai 2-3 

minūtēs izstāsta savas galvenās pārdomas. Uzsvaram nav jābūt uz “pareizs vai 

nepareizs”, bet uz subjektīvām pārdomām par tēmu un Rakstvietām. 
 

 
a.  Draudzi sūta misijā Jēzus Kristus – Jņ 17:18, 20:21 / Lk 9:2 / Mt 28:19-20 / Apd 1:8   
 
            
            
              
 

b.  Draudzi sūta misijā ar Krustu – 1 Kr 1:18 / Ef 2:16 / Kol 2:14 / 1 Pt 2:24 / 2 Kr 5:17-21 
 

            

            

              

 
c.  Draudzi sūta misijā kā kopienu – Apd 2:42-47, 5:42 / Jņ 13:34-35 / 1 Jņ 3:16-17  
 

            

            

              

 
d.  Draudzi sūta misijā visās kultūrās – Jņ 1:14 / Mt 20:28 / Apd 17:22–34 / Lk 5:29 
 

            

            

              

 
e.  Draudzi sūta misijā Ķēniņa un Viņa Valstības dēļ – Mt 10:7, 25:34 / Lk 4:43 / Atkl 
11:15–17 / Jer 10:7 / Jņ 18:36 
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NOSLĒGUMS 
 

Šodienas pārdomas par misionālo dzīvesveidu var apkopot divos Pāvila teikumos: 

 

“Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu ... un visu, ko 

vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur Viņu 

pateikdamies Dievam Tēvam” (1 Kr 10:31 / Kol 3:17) 

 

 

 

 


