Daži cilvēki ir aicināti strādāt medicīnas nozarē, citi aicināti kļūt par mācītājiem. Vēl citi ir
aicināti uzvilkt uniformu, paņemt ieroci un aizsargāt savu valsti kara laikā. Mums dotās
dāvanas un tas, ko vēlamies sasniegt, nerodas no mūsu vecāku vēlmēm, priekšnieku
plāniem, vienaudžu grupas spiediena, mūsu paaudzes iespējām vai sabiedrības prasībām.
Drīzāk, mums katram jāapzinās, ka esam unikāli radīti un tajā atklājas Dieva nodoms mūsu
dzīvei.
Oss Giness, Aicinājums (The Call)

Dievs darbā (God @ work)
Mēs visi esam aicināti veikt misijas darbu neatkarīgi no mūsu talanta, darba vai dzīvesvietas.
Dzīvot par paraugu citiem, dalīties ar evaņģēliju un mācīt Bībeli nav uzticēts tikai mācītājiem
un pilna laika kalpotājiem. Tādiem cilvēkiem kā jūs, kas kalpojat Dievam katrs savā darba
vietā, jāraugās uz savu nodarbošanos Dieva aicinājuma gaismā. Nav starpības, vai esat
aicināts būt par skolotāju, ārstu, māti, karavīru, inženieri, politiķi, mācītāju vai kalpošanas
vadītāju – mēs visi esam Dieva vēstnieki. Katrā jomā ir iespējams aizsniegt tādus cilvēkus, ar
kuriem citu jomu profesionāļiem ceļi nekrustojas. Līdz ar to mums visiem ir unikāla ietekmes
sfēra. Profesionālā vide ir mūsu iespēja atklāt Kristu cilvēkiem mums apkārt. Uz to,
neraugoties uz nodarbošanos, mēs esam aicināti.
Teoloģiskā izglītība ir nepieciešama, lai mēs būtu pilnībā ekipēti kalpot Dieva valstības labā.
Nesen es pabeidzu 26 mēnešus ilgu biznesa uzdevumu Centrālajā Āzijā. Šo iespēju pavēra
mana nodarbošanās un ekonomiskā krīze. Šajā misijas uzdevumā Dievam bija savs nolūks,
kas pārsniedza manu nodarbošanos, manas profesionālās prasmes un manas cerības.
Sākotnēji es nezināju, kā Dievs lietos šo situāciju. Bet rezultātā vietējā internacionālā
draudze pilsētā kur strādāju uzaicināja mani kalpot – uzņemties vadību un sludināt Dieva
Vārdu līdz draudze atrastu pilna laika mācītāju. Ironiskā kārtā, es, biznesa profesionālis,
atklāju, ka esmu atbraucis ne tikai, lai veiktu savu uzņēmējdarbību un dzīvotu par paraugu
citiem, bet arī lai sludinātu Dieva Vārdu un kalpotu misionāriem un starptautiskās palīdzības
darbiniekiem. Tā bija negaidīta privilēģija un gods. Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt Dieva
spējas lietot mūsu talantus un nodarbošanos, lai atvērtu durvis Savas valstības celšanai.
Teoloģijas izglītība nav paredzēta šauram baznīcas kalpotāju lokam. Tieši otrādi – es
vēlētos jūs izaicināt un apgalvot, ka tā ir nepieciešama daudziem no mums, lai mēs
spētu labāk kalpot Dievam un piepildīt savu aicinājumu.
Tāpēc BRTS ir izveidojis šo teoloģijas studiju programmu, kuras mērķis ir palīdzēt dažādu
jomu profesionāļiem piepildīt viņu aicinājumu kalpot Kristum un ietekmēt apkārtējo sabiedrību.
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