BIBLISKS VADĪTĀJS
JA PRECĒJIES SPĒJAS

• spējīgs mācīt
• spēj ganīt ganāmo pulku

tad ar sievieti, kas ir:
• cienījama
• nav mēlnesīga
• savaldīga un uzticama
visās lietās

ĢIMENE
RAKSTURS

•
•

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 tās

• nav nesen atgriezies
• pareiza doktrīna, lai var
•
•

mācīt to citiem un noraidīt
kļūdainu mācību
dzīvo saskaņā ar ticības
patiesībām – nopietns
kristietis
pārbaudīts - lai nebūtu
iemeslu, kādēl viņam
nevajadzētu būt vadītājam

nav ko 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 valdonīgs
nav ķildīgs (nemeklē strīdus)
nav ātrsirdīgs
nav varmācīgs, bet lēnprātīgs

Bīskapa un
diakona kritēriji:
1. Timotejam 3:1-16

!

Presbiteru kritēriji:
Titam 1:5-9

GANĀMPULKA VADĪTĀJI (1. Pētera 5:1-6):
1 Es mudinu presbiterus jūsu vidū, pats arī
būdams presbiters un Kristus ciešanu
liecinieks un līdzdalībnieks tai nākamības
godībai, kas atklāsies:
2 pārraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto
ganāmpulku nevis piespiedu kārtā, bet
labprātīgi, pēc Dieva gribas, nedz arī
negodīgas peļņas dzīti, bet no visas sirds,
3 un nekļūstiet kaklakungi pār jums
piešķirto mantojumu, bet esiet par piemēru
ganāmpulkam;

4 kad parādīsies Virsgans, jūs saņemsiet
nevīstošo godības vainagu.
5 Tāpat arī jūs, jaunākie, pakļaujieties
vecākajiem; tērpieties pazemībā cits pret
citu, jo Dievs stājas pretī augstprātīgajiem,
bet pazemīgajiem dod žēlastību.
6 Pazemojieties zem Dieva varenās rokas,
lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis
laiks.

Avots: Dr. Viljams Hoits, Study Of Biblical Leaders, 2014.

