
 
 

#7 Lāodikejas draudze – Atklāsmes grāmata 3:14-22 

 

 

IEVADS 
 

Esam nonākuši pie pēdējās vēstules, ko Svētais Gars un Jēzus adresē septiņām 

draudzēm Mazāzijā – šodien aplūkosim vēstuli Lāodikejas draudzei. Tomēr, tā kā 

šodien noslēdzam šo nodarbību ciklu, pirmo daļu veltīsim Lāodikejai, bet otru – visām 

septiņām draudzēm, mums pašiem izveidojot nelielu kopsavilkumu par tām.  

 

PIRMĀ DAĻA – DISKUSIJA 
 

1. Izlasām šodienas Rakstvietu – Jāņa Atklāsmes grāmatas 3:14-22. Kādas ir jūsu 
pirmās pārdomas vai jautājumi par šo tekstu?  
            

            

             

 

2. Vai Jēzus par šo draudzi saka kaut ko pozitīvu, tāpat kā par visām 
iepriekšējām? Ko tas nozīmē?  
            

            

             

 

3. Par ko Jēzus kritizē šo draudzi? Kāda ir Viņa reakcija uz šo draudzes stāvokli?  
            

            

             

 

4. Ko nozīmē būt garīgi derīgam – karstam, bet arī aukstam? Un ko līdz ar to 
nozīmē būt nederīgam – remdenam? 
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5. Kā Tu jūties par sevi – kāda ir Tava garīgā “temperatūra”? Kā mēs varam būt 
droši, ka neesam remdeni? 
            

            

             

 

6. Izlasām šodienas teksta 18.pantu un Jes 55:1-2 – ko nozīmē pirkt bez maksas? 
Kā tas ir iespējams?  
            

            

             

 

7. Kā Tu, “karsts” būdams, vari vest pie Dieva “aukstos”?  
            

            

             

 

 
OTRĀ DAĻA – KOPSAVILKUMS 

 

Šodienas teksts noslēdzas ar vārdiem “Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” 

Nevis tikai šai vienai draudzei, bet draudzēm. Tādēļ, noslēdzot šo nodarbību ciklu, 

aplūkosim vēlreiz visās 7 vēstulēs minēto, izdarot sekojošo: 

 

Izrakstiet no katras vēstules trīs lietas – pirmajā kolonnā Jēzus uzskaitītās uzslavas, 

otrajā – Viņa kritiku draudzēm, un trešajā – Kristus solītās algas. Tad izejiet cauri 

sarakstam un izrunājiet kā mums kā draudzei un katram atsevišķi sokas ar pirmajās 

divās kolonnās minēto, bet trešā kolonna lai paliek mums kā iedrošinājums no Viņa, 

apzinoties, ka tās ir vērtības, kas Dieva acīs ir dārgas.  

 
Tas ir koncentrēts materiāls par to, kas mūsu Kungam Jēzum ir svarīgs. 
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Draudze Uzslava Kritika Alga 

Efesa 

 

 

   

Smirna 

 

 

   

Pergama 

 

 

   

Tiatīra 

 

 

   

Sardas 

 

 

   

Filadelfija 

 

 

   

Lāodikeja 

 

 

   

 


