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Draudzes struktūra, organizācija un vadītāju lomas 

  
1. Daži vēlas būt “Jaunās Derības” draudze  

a. Daži lepni uzskata, ka tādi ir  

 

2. Jaunās Derības draudzes: 

a. Tām nepiederēja īpašumi 

b. Evaņģelizēja vietējā sinagogā 

c. Tikās mājās 

d. Mācītāji, kuriem bija vēl cits darbs 

e. Bez teoloģiskās un pastorālās izglītības 

o Mentors neformāli apmācīja kalpošanas vietā 

f. Bez “padomēm” vai “komitejām” 

g. Draudzes locekļiem nepiederēja privātīpašums 

o Pārdeva visu, kas viņiem bija, viss bija kopīgs, atdeva tiem, kam 

bija vajadzības 

 

3. Bībele ļoti maz runā par draudzes struktūru un organizāciju 

  

a. Kāpēc? 

o Bībelē ĻOTI skaidri tiek runāts par to, kas ir svarīgs  

o “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā 

vien caur Mani.”  

o Ja Dievam būtu svarīgi, kā organizēt draudzi, Viņš to būtu ĻOTI 

skaidri pateicis  

 

b. Kāpēc Dievam tas nav tik svarīgi? 

o Viņš zina, ka kultūras ir atšķirīgas 

o Zina, ka kultūras laika gaitā mainās 

o Nav “vienīgā pareizā veida”, kā organizēt draudzi 

o Man šķiet, ka Viņš vēlas, lai draudzes struktūrai un organizācijai 

pieejam radoši 

 

c. Vjetnamā draudzes ļoti līdzinās pirmkristiešu draudzei: 

o Vairumam draudžu nekas nepieder 
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o Tiekas mājās 

o Mācītāji strādā vēl citā darbā 

o Mācās vakaros, runā par aktuālāko 

o Bez padomes vai komitejas  

o Lielākā daļa draudžu strauji aug: jo pievienojas jauni kristieši – 

notiek kristības 

o Draudzes, kas dibina citas draudzes, ir norma 

 

d. Pazīstams kristīgs vadītājs 

o Plānoja lietot “pirmkristiešu draudzes” metodes, kas darbojās 

Trešās pasaules valstīs, lai piecos gados dibinātu 100 draudzes 

Losandželosā 

o Dāsna draudze finansiāli atbalstīja viņa plānu  

o Piecos gados netika nodibināta neviena draudze; viņš kļuva par 

mācītāju jau dibinātā draudzē, kas viņi sponsorēja 

e. Struktūras un stratēģijas, kas darbojas vienā kultūrā, ne vienmēr darbojas 

citā kultūrā  

 

4. Daži vēlas bibliskus vadības modeļus 

a. “Bibliska vecaju padome” 

o Vārds “vecaji” nav Bībelē  

b. Grieķu valodā vadītāji tiek saukti 3 vārdos  

 

5. “Presbuteros” πρεσβύτερος (presbiteris jeb vecais/ vecajs)  

a. 67 reizes  67 pantos 

o 28 reizes evaņģēlijos – tie visi bija jūdu vecaji 

o 18 reizes Apustuļu darbos 

- 1 reizi – vecie vīri 

- 7 reizes– Jūdu vecaji 

- 10 reizes – draudzes vecaji 

o 12 reizes vēstulēs 

- 8 reizes – draudzes vecaji 

o 12 reizes Atklāsmes grāmatā – Debesu vecaji 

 

6. “Episkopos” επίσκοπος (bīskaps vai pārraugs)  

a. 5 reizes – pārraugs vai bīskaps 
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o Apustuļu darbi 20:28 

o Filipiešiem 1:1 

o 1. Timotejam 3:1-2 

o Titam 1:7 

 

 

7. “Diakonos” διάκονος (diakons, Dieva kalps, kalpi)  

a. 27 reizes 

o 21 reizes – kalpi, Dieva kalpi 

o 6 reizes – diakons 

- Romiešiem 16:1 

- Filipiešiem 1:1 

- 1. Timotejam 3:1, 8,10,12 

 

8. Kā ar draudzes vecajiem? 

a. Šie trīs vārdi Bībelē lietoti kopā 99 reizes 

b. Tikai 33 reizes šie vārdi lietoti, runājot par draudzes vadītājiem  

c. Tikai trīs reizes teikts, ka viņi ir “iecelti”  

d. Šie vadītāji Bībelē tiek saukti par vecajiem, pārraugiem vai bīskapiem - 

atkarībā no tulkojuma 

e. “Vecaji” ir labs termins, un tā var saukt draudzes vadītājus  

f. “Bibliska vecaju padome” ir cilvēku izgudrota baznīcas pārvaldes 

sistēma  

o Tā nav slikta vai nepareiza 

o Tā nav īpaši “bibliskāka” par citām 

 

9. Vēsturiski baptistu draudzēs: 

a. Diakoni, pilnvarotie un pārāk daudz komiteju 

b. ASV baptistu draudzēs arvien vairāk izvēles “vecaju” vadītas draudzes 

sistēmu 

o Nav nemainīgas definīcijas: 

- Kas viņi ir? 

- Ko viņi dara? 

- Kā viņi tiek izvēlēti? 

c. Vecaji un vecaju pārvalde ir jaunas idejas un struktūras baptistu 

draudzēs  
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10. Patiesi “biblisks” modelis 

a. Izdales materiāls 

b. Personīgās piezīmes noslēgumā 

o Nav viena, “patiesi bibliska” draudzes organizācijas un 

struktūras modeļa  

o Jo vairāk kāds cenšas jūs pārliecināt, ka viņu modelis ir biblisks 

(ar domu, ka pārējie nav), jo uzmanīgākiem jums jābūt  

o Ja Dievam kaut kas ir svarīgs, Viņš to nepārprotami pasaka  

o Lai kā sauktu vadītājus, viņus raksturojošās īpašības ir ĻOTI 

skaidras un nepārprotamas 

  

11. Praktiski novērojumi un pārdomas: 

 

a. Vecaju amats un darbība ASV bieži ir saistīta ar iedomīgu attieksmi 

b. Tas, kā “vecaju” vadību māca vairāki vadītāji, ir nodarījis lielu postu 

neskaitāmām draudzēs ASV  

o Džons Paipers 

o Džons Makarturs 

o Marks Driskols 

c. Esmu redzējis, ka Dievs svētī draudzes ar ļoti dažādām un pretējām 

vadības struktūrām 

o Ja būtu tikai viena draudzes struktūra, uz ko Dievs skatītos ar 

labvēlību, es šaubos, vai Viņš svētītu draudzes, kuru struktūru 

neatbalsta  

d. Praksē vecaju “pluralitāte” nedarbojas  

o Viens vadītājs vienmēr kļūst “plurālāks” par pārējiem  

o Parasti tas, kuram ir visskaļākā balss un spēcīgākā personība  

e. Kristīgā draudzē nav vietas mācītājam-“karalim” vai mācītājam-

“diktatoram”  

f. Vadīt un kalpot komandā  

o “Vadītāju komanda” 

- Citi mācītāji 

- Laji, kas ir kalpošanu vadītāji 

- Laji, kas ir draudzes pārvaldē 

o Vadīšana ir efektīvāka un ilgstoši veselīga, ja draudzi vada 

komanda 
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- Salamana pamācības 11:14: “Kad nav kam pamācīt, 

ļaudis klūp, tur [ir] glābiņš, kur netrūkst padoma 

devēju!”  

g. Man ir teoloģiski un bibliski iemesli, kāpēc dodu priekšroku vadīšanai 

komandā: 

o Trīsvienības doktrīna 

- Kopiena jeb komanda 

a. 1. Mozus 1:26 “Dievs teica: “Darīsim cilvēku 

pēc sava [mūsu] tēla un līdzības…”” 

b. 1. Mozus 11:7: “Iesim, nolaidīsimies un 

sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens 

otra teikto!” 

h. Laba komanda vienmēr būs efektīvāka nekā viens cilvēks, lai cik 

apdāvināts viņš būtu 

 

12. Vadīt draudzi komandā 

 

a. Ziemeļamerikā draudzei pret mācītāju ir nereālas prasības 

o Mācītājam pret sevi ir nereālas prasības 

b. Tiek sagaidīts, ka mācītājs būs: 

o Bībeles speciālists 

o Draudzes teologs 

o Sludināšanas un mācīšanas speciālists 

o Mācekļu audzinātājs un mentors 

o Padomdevējs un draugs 

o Apciemos slimos un vecos 

o Izcels katra draudzes locekļa mīļāko kalpošanu, programmu un 

pasākumu  

o Vadītājs ar redzējumu 

o Stratēģisks plānotājs 

o Pārvaldības speciālists 

o Konfliktu risinātājs un tiesnesis 

o Apkopējs un sētnieks 

c. Būtu pamatoti sagaidīt, ka mācītājs ir: 

o Bībeles speciālists 

o Draudzes teologs 



 

DRAUDZES VADĪŠANA, WILLIAM R. HOYT, 20.09.2014. 

 

 

 

o Spējīgs sludinātājs un mācītājs 

o Mācekļu audzinātājs un mentors 

d. Jomas, kurās jāiesaistās draudzes locekļiem 

 Padomdevējs un draugs 

 Apciemo vecos un slimos 

 Izceļ kalpošanas, programmas un pasākumus  

 Apkopējs un sētnieks 

e. Jomas, kurās jāiesaistās “vadītāju kopienai”, balstās uz katra vadītāja 

dāvanām, stiprajām pusēm un iepriekšējo pieredzi 

o Vadītājs ar redzējumu 

o Stratēģisks plānotājs 

o Pārvaldības speciālists 

o Konfliktu risinātājs un tiesnesis 

 


