BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS
PASTORĀLĀS KALPOŠANAS PROGRAMMA
STUDIJU KANDIDĀTAM
Vadlīnijas dzīvesstāsta rakstīšanai
Lūdzu, aprakstoši atbildi uz sekojošajiem jautājumiem. Lūdzu, ņem vērā, ka mūs interesē ne vien Tavu
atbilžu saturs, bet arī Tava spēja formulēt domu un izteikt to, ievērojot latviešu valodas likumus.
Apjoms: 3-5 lpp.
BPI šo Tevis sniegto informāciju uzskatīs par konfidenciālu un to izmantos tikai uzņemšanas
procesa ietvaros un tā mērķiem.
1. Dzīves dati: Sniedz ieskatu savas ģimenes vēsturē (dzimšanas vieta, vecāki, brāļi un māsas (arī ja
miruši), kā arī citi nozīmīgi ģimenes cilvēki Tavā dzīvē).
2. Tavs piedzimšanas stāsts: Katrs no mums saņem mantojumā savu piedzimšanas stāstu - kā tas
notika, kas bija galvenie cilvēki. Sniedz savu ieskatu par šo stāstu un kā Tu saredzi tā ietekmi savā
dzīvē, personīgajā un profesionālajā izaugsmē.
3. Kultūras un sociālais konteksts: Raksturo savu kultūras piederību, ieskaitot vietu(as), kur esi
dzīvojis. Apraksti konkrētas ģimenes tradīcijas, kas ietekmējušas Tavu pasaules skatījumu.
4. Ticības konteksts: Apraksti savas ticības sākumus – kā Tu kļuvi par kristieti. Kādi vēl citi ticības vai
draudzes notikumi ir iespiedušies Tev atmiņā un ietekmējuši Tavu dzīves gājumu?
5. Pozitīvi vai negatīvi vērtējumi: Katrs no mums bērnībā ir saņemis noteiktas norādes,
apzīmējumus, kas ir iespaidojuši mūsu pasaules uzskatu un izpratni par citiem un sevi. Piem.,
vecāki, radi, skolotāji vai kādas citas svarīgas personas mūsu dzīve varbūt ir teikušas: “Es Tavā labā
tik daudz darīju, bet, lūk, ko es no Tevis saņemu pateicības vietā”, “Dievs no Tevis sagaida ...”, “Tu
esi ... (dumjš, pārāk nopietns utml.)”, “Tā jau Tu nekad neapprecēsies” u. c. Apraksti Tev svarīgākos
spriedumus (pozitīvus vai negatīvus) par sevi, ko līdz šim esi saņēmis.
6. Aicinājums: Kādus sapņus, ambīcijas un cerības Tu esi lolojis vai lolo? Kā tie ietekmē Tevi kā
personu? Kas Tev dod enerģiju, pamudinājumu dzīvot, un kā tas ietekmē Tevi kā personu?
7. Teoloģija:
 Ko (kur, kādā veidā) Tu vēlētos vai novēlētu sev, citiem un sabiedrībai šeit un tagad?
 Kā Tu zini, ka esi glābts?
 Ko Tev nozīmē tas, ka Jēzus ir Tavs Kungs un Tu Viņam seko?
8. Vai Tavā pagātnē ir kaut kas tāds, kas, nākot gaismā, varētu kompromitēt vai apdraudēt Tavu
kalpošanu?
9. Vai Tev ir pieredze ar atkarību izraisošām vielām (alkohols, narkotikas utml.)? Ja jā, tad kāda?
10. Vai Tev ir vai ir bijušas veselības problēmas, par kurām BPI vadībai, apsverot Tavu uzņemšanu, būtu
jāzina?
11. Kā Tu vislabāk atpūties?
12. Kā, Tavuprāt, BPI Pastorālās kalpošanas programma palīdzēs Tev sagatavoties nākotnes plānu
īstenošanai?
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