
 
 

#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?  
            

            

             

 

2. Kā Kristus Sevi pasniedz šīs vēstules ievadā un ko šis apzīmējums nozīmē? 
            

            

             

 

3. Ko labu Kristus saka par šo draudzi?  
            

            

             

 
4. Vai Kristus saka ko sliktu par šo draudzi? Kādēļ tā? 
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5. Ko nozīmē būt “misionālam”? Kā Tu vari būt šāds savā ikdienā? 
            

            

             

 

6. Izlasām vēlreiz 8.pantu – ko nozīmē “Es atvēru durvis”? Kā tas izpaužas misijas 
darbā?  
            

            

             

  

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.  

 

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  
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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 
   
            

            

              

 
 

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) 

 

 

 


