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1.PĒTERA 5:1-2 

Vecākos jūsu starpā tad nu pamācu es, arī būdams vecākais un 
Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks: ganiet 
Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet 
labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no 
sirds



KAS IR TIE «VECĀKIE»?

¡ Mācītājs vai/un sludinātājs

¡ Padome

¡ Diakoni

¡ Kalpošanu vadītāju

¡ Mājas grupu vadītāji



PAPILDUS IZVEIDOTA GANU KALPOŠANAS GRUPA

¡ Cilvēki, kuriem ir ganīšanas dāvana un attieksme (Efeziešiem 4:11)

¡ Tiek apzinātas visas draudzes potenciālās krīzes personas – seniori, 
vientuļās māmiņas, cilvēki ar kustību traucējumiem, utt.

¡ Tiek atrasta konkrēta atbildīgā persona, kas noskaidro šīs potenciālās 
krīze personas situāciju un koordinē palīdzību, sadarbojoties ar 
ģeogrāfiskā tuvumā dzīvojošajiem draudzes locekļiem

¡ Atbildīgā persona uztur regulāri kontaktu, atkarībā no vajadzības



TRĪS PRIMĀRIE JAUTĀJUMI GARĪGAJĀAPRŪPĒ

¡ Kā iet praktiski? (veselība, finanses, attiecības ģimenē, darbā
utt.)

¡ Kā iet garīgi? (Ko Dievs ir runājis? Kā iet ar garīgajām 
disciplīnām? Kā iet attiecībās ar draudzes locekļiem?)

¡ Kā sokas ar kalpošanu? (Kādas iespējas ir šobrīd kalpot 
Dievam? Kuram cilvēkam es varu būt par atbalstu? Kā es varu 
iedrošināt šo cilvēku uzņemties atbildību par kādu citu?)



MĀCEKLĪBAS PRINCIPS – BALSTĀS 2 JAUTĀJUMOS

¡ Ko Dievs mana saka?

¡ Kas man ir jādara, lai paklausītu Viņa teiktajam?

¡ Jēkaba 1:22: Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi 
maldinādami.

¡ Māceklības attiecībās viens kristietis tur pie atbildības otru par 
to, kā ir ticis paklausīts Dievam



PRAKTISKI

¡ Telefoniski (mācītājs var padomāt par pastorālo sarunu pieņemšanas 
laiku pa telefonu vai arī apņemties veikt katru dienu 2-3 sarunas ar 
draudzes locekļiem)

¡ TET telefonkonference – 67777001. Pievienojoties tam, visiem jāievada 
vienāds kods. Pakalpojums ir pa brīvu! Tas dotu iespēju dzirdēt vienam 
otru, dzirdēt mācītāja uzrunu un aizlūgt vienam par otru

¡ Draudzes aktualitāšu sūtīšana pa pastu

¡ Iedrošināt draudzes locekļus vienam otru apzvanīt
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MENTORINGA ATBALSTS ATTIECĪBĀ UZ MĀCEKLĪBU DRAUDZĒ

¡ Dainis Pandars

¡ dainis.pandars@gmail.com

¡ 28899025

mailto:dainis.pandars@gmail.com

