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1.Timotejam 3:1-16 

 

Bīskapa un diakona kritēriji 

 

1 Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. 

2 Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, 

viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā; 

3 ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam; 

4 tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā; 

5 (Bet, ja kas neprot valdīt sava paša namu, kā tas gādās par Dieva draudzi?) 

6 ne jaunatgrieztam, lai viņš neuzpūstos un neiekristu velna tiesā. 

7 Bet viņam vajag arī būt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai viņš neiekristu neslavā un 

velna valgā. 

8 Diakoniem tāpat būs būt cienīgiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna baudītājiem, 

ne negodīgas peļņas kāriem, 

9 tādiem, kas ticības noslēpumu glabā skaidrā sirdsapziņā. 

10 Arī šie papriekš jāpārbauda, pēc tam lai viņi kalpo, ja nav viņiem ko pārmest. 

11 Sievām tāpat būs būt cienīgām, ne mēlnesēm, bet sātīgām, uzticamām visās lietās. 

12 Diakoniem jābūt vienas sievas vīriem, kas labi valda bērnus un savu pašu namu. 

13 Jo tie, kas labi kalpojuši, iegūst sev cienīgu stāvokli un daudz priecīgas drosmes ticībā, 

kas Kristū Jēzū. 

14 To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis; 

15 bet ja es aizkavētos - lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā 

Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. 

16 Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies 

eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. 

 

 Bīskaps loma draudzē ir svarīga un vērtīga 

 

 Bīskapa kritēriji 

o Nepeļams 

o Uzticīgs sievai 

o Sātīgs 

o Prātīgs 

o Godīgs 

o Viesmīlīgs 

o Izveicīgs mācīšanā 

o Ne dzērājs 

o Ne kauslis, bet lēnīgs 

o Nav ķildīgs (nemeklē strīdus) 

o Labi valda savu namu 

o Bērnus tur paklausībā 

o Nav jauns kristietis  

o Labi slavējamam pie tiem, kas ir 

ārpusē 

 

 Diakona kritēriji 

o Cienījams 

o Nav divkosīgs 

o Nav dzērājs 

o Nav negodīgas peļņas kārs 

o Glabā ticības noslēpumus skaidrā 

sirdsapziņā  – nopietni kristieši 

o Jāpārbauda, vai viņiem nav ko 

pārmest 

 

 Sieviešu – vadītāju vai vadītāju sievu 

kritēriji 

o Cienījamas 

o Nav mēlneses 
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o Sātīgas un uzticamas visās lietās 

 

 Papildus kritēriji diakonam 

o Vienas sievas vīram 

o Labi valda bērnus un savu paša 

namu 

Titam 1:5-9 

Iecelt presbiterus, kuri zina, kas ir labs 

 

5 Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu 

presbiterus, tā kā es tev liku darīt. 

6 Tiem jābūt nevainojamiem vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai 

nepaklausīgi. 

7 Jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, ne iedomīgam, ne dusmīgam, ne 

dzērājam, ne kauslim, ne ierāvējam, 

8 bet viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, svētbijīgam, savaldīgam. 

9 Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt 

veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim. 

 

 Viena no trim reizēm, kad vārds 

“presbiteris” apzīmē draudzes ieceltu 

vadītāju  

o Iecelt presbiterus katrā pilsētā, 

nevis draudzē 

 

 Presbitera kritēriji 

o Nevainojams 

o Vienas sievas vīrs 

o Kam bērni ticīgi 

o Cilvēks, kura bērni nav palaidnīgi 

vai nepaklausīgi 

o Nevainojams 

o Ne iedomīgs 

o Ne pārlieku straujš 

o Ne dzērājs 

o Ne kauslis 

o Ne ierāvējs (negodīga peļņa) 

o Viesmīlīgs 

o Laba mīļotājs 

o Prātīgs 

o Taisns 

o Svētbijīgs 

o Savaldīgs 

o Jārūpējas par sludināšanu, kas 

atbilst mācībai 
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1. Pētera  5:1-6 

Ganāmpulka vadītāji 

1 Vecākos jūsu starpā tad nu pamācu es, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks 

un nākamās godības dalībnieks: 

2 ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to 

grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, 

3 ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi 

ganāmam pulkam. 

4 Tad, kad Augstais Gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. 

5 Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties 

ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. 

6 Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā. 

 

 

 Es, “sympresbuteros”, pamācu jūs - 

“presbuteros” 

o Neatbalsta vecaju “pluralitāti” 

 

 Vecaja pienākumi 

o Ganīt Dieva ganāmo pulku 

o Kalpot ne piespiesti, bet labprātīgi 

o Negūt negodīgu peļņu 

o Dedzīgi vadīt, nevaldot pār 

cilvēkiem 

o Būt piemēram, ne pavēlniekam 

 

 Ievērojiet – šeit nav norādes, ka vecaji 

oficiāli tiek iecelti draudzes vadībā 

 Jaunākie, esiet paklausīgi tiem, kas par 

jums vecāki 
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Vadītāju (neatkarīgi no tā, kā jūs viņus dēvējat) biblisko kritēriju pilns saraksts 

 

 

Ģimene 

Uzticīgs savai sievai  

Labi pārvalda savu ģimeni 

Bērni: ir ticīgi; nav mežonīgi un nepaklausīgi 

 

Vispārējie kritēriji 

Cienīts 

Labi ieredzēts ne tikai draudzē, bet arī ārpus draudzes 

Pareiza doktrīna, lai to var mācīt citiem un noraidīt kļūdainu 

mācību  

Dzīvo saskaņā ar ticības patiesībām – nopietns kristietis  

Pārbaudīts, lai nebūtu iemeslu, kādēļ viņam nevajadzētu būt 

vadītājam 

 

Spējas 

Spējīgs mācīt 

Spēj ganīt ganāmo pulku 

 

Ja precējies, tad ar sievieti, kura ir: 

Cienījama 

Nav mēlnesīga 

            Savaldīga un uzticama visās lietās 

Raksturs 

Nevar neko pārmest 

Nevainojams 

Cienījams 

Disciplinēts 

Svētbijīgs 

Viesmīlīgs 

Ar kalpa sirdi 

            Piemērs, ne pavēlnieks 

Dedzīgs kalpot, nevis valdīt pār cilvēkiem 

Kalpo ne tāpēc, ka piespiests, bet labprātīgi 

Mīl to, kas ir labs 

Godīgs, īpaši darījumos 

Spēj sevi kontrolēt 

Patiess 

Savaldīgs 

Cieņas vērts 

Nav dzērājs 

Nav nesen atgriezies 

Nav valdonīgs 

Nav ķildīgs (nemeklē strīdus) 

Nav ātrsirdīgs 

Nav varmācīgs, bet lēnprātīgs 

 

 

 


