LABDARĪBA
KĀ DZĪVESVEIDS

Izdzirdot vārdu "labdarība", tieši Māte Terēze ir viens no
pirmajiem vārdiem, kas nāk prātā. Viena no spilgtākajām
20.gadsimta personībām. Lai gan Māte Terēze ir kristīgās
mīlestības un līdzcietības simbols, taču Talsu novada
fonds uzskata, ka viņa varbūt kā iedvesmotāja arī tiem, kas
ar reliģiju nav tuvās attiecībās.
Māte Terēze bija pierādījums, ka labdarība var būt arī kā
dzīves veids. Ka ir iespējams palīdzēt cilvēkiem arī tad, ja
tev pašam lielu materiālu līdzekļu nemaz nav. Ir tikai laba
sirds un kāds talants. Tāpēc ar šo nodaļu vēlamies, lai
jaunieši izprastu arī savas spēcīgās puses, un, iespējams,
tās turpmāk izmantotu, lai darītu labus darbus.
Māte Terēze ir arī daudzu spilgtu un motivējošu citātu
autore. Tie ir vienkārši, bet reizē tik patiesi un spēcīgi.
Nodarbības laikā arī jaunieši radīs savas atziņas un
pārdomas par labdarību un, ļoti iespējams, ar saviem sirds
vārdiem iedvesmos arī citus.

AUDZINĀŠANAS STUNDA
LABDARĪBAS TĒMA:
Labdarība kā dzīvesveids

MĒRĶIS:
Iepazīties ar Mātes Terēzes dzīves gājumu
un darbiem;
Apzināt savus talantus, kas var noderēt
labdarībā.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:
Mātes Terēzes nopelnu izzināšana;
Labdarības nozīmes izprašana;
Savu talantu apzināšanās.
Labdarības citātu radīšana.

MĀTE TERĒZE

ŽĒLSIRDĪBAS SIMBOLS

Māte Terēza, kas ir viena no labdarības simboliem, ir dzimusi dedzīgā
albāņu katoļu ģimenē Skopjē, Maķedonijā. Viņa bija vecākā no trim
bērniem ģimenē. Viņas māte Drana allaž ņēma līdzi savus bērnus uz rīta
Misi un vakarā kopā ar viņiem lūdzās Rožukroni. Māte apmeklēja arī
nabagos un slimos. Ģimene dzīvoja pārticīgi, līdz 46 gadu vecumā nomira
Agneses tēvs. Sākās finansiālā ziņā grūti laiki. Lai nopelnītu iztikai, māte
veica dažādus rokdarbus.
Māte Terēze, katoļu baznīcā pazīstama kā Svētā Terēze no Kalkutas,
īstajā vārdā Anjeze Gondža Bojadžiu, bija albāņu izcelsmes katoļu
sabiedriskā darbiniece. Žēlsirdības misionāru reliģiskā ordeņa
dibinātāja. Kļuva slavena ar žēlsirdības darbu Kalkutas nabadzīgo
iedzīvotāju vidū. 1979.gada Nobela miera prēmijas laureāte. 2016.gada
...
4.septembrī kanonizēta par svēto.

"ŠajāMŪZIKA
dzīvē mēs
nespējam paveikt
lielus darbus. Taču
mēs spējam paveikt
mazus darbus ar
lielu mīlestību."
"Dzīvo vienkārši, lai
citi varētu vienkārši
dzīvot."
/Māte Terēze/

Māte Terēze ir atzīta par svēto, un oficiāli viņa būtu jādēvē par «svēto Terēzi no
Kalkutas», tomēr visi viņu turpina dēvēt par Māti.

Kad meitenei bija 12 gadi, viņa
pārsteidza savu ģimeni, paziņojot,
ka grib kļūt par mūķeni. 18 gadu
vecumā viņa devās uz Īriju,
iestājās loratenciešu klosterī, kur
pieņēma vēlāk visai pasaulei
zināmo vārdu – Terēze.
Māti un māsu viņa nekad vairs
nesatika, jo komunistiskā Albānija
viņai iebraukt valstī neatļāva.
Vēlāk viņu nosūtīja uz Kalkutu Britu
Indijā, kur loratenciešu vadītā
vidusskolā mācīja ģeogrāfiju turīgi
indiešu meitenēm. Vēlāk Terēze kļuva
par šīs skolas direktori.
Izšķirošo lēmumu mainīt dzīvi un
pievērsties nabadzības
novārdzinātajiem Māte Terēze
pieņēma pēc 20 skolā nostrādātajiem
gadiem. 1948.gadā no Romas pāvesta
saņēma atļauju dzīvot kā neatkarīgai
mūķenei. 1950.gadā Vatikāns oficiāli
paziņoja par Mātes Terēzes
Žēlsirdības ordeņa nodibināšanu.
Māte Terēze un viņas māsas savāca no
ielām nabagus, kas cieta badu,
mirējus, smagi slimos. Viņi tika
pabaroti, nomazgāti, viņiem tika
dāvāta maiga mīlestība, rūpes un
uzmanība.
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Visus savus darbus māte Terēze
veltīja Jēzum. Reiz kāds
žurnālists, skatoties, kā viņa
uzkopj kādu smagu slimnieku,
sacīja, ka viņš to nedarītu pat
par miljonu dolāru. Uz to māte
Terēze atbildēja: “Jā, par miljonu
dolāru arī es to nedarītu.”

Māte Terēze pieņēma Indijas pilsonību, jo vēlējās, lai
to cilvēku zeme, kuriem kalpo, būtu arī viņas zeme.
Viņai pašai nebija nekādu ienākumu, tāpēc arī pārtiku
sev viņa lūdza citiem.
Dodoties braucienos ar lidmašīnu, māte Terēze neļāva
izmest citu neapēsto ēdienu - viņa to veda uz
patversmēm. Bet saņemot Nobela Miera prēmiju, viņa
atteicās no svinīgā laureātu mielasta, lūdzot tam
paredzētos līdzekļus ziedot viņas aprūpējamiem.
Māte Terēze nekad un ne par vienu neteica sliktus
vārdus, jo: „Ja tu kādu nosodi, tad tev nav laika viņu
mīlēt.”
Visus brīvos brīžus viņa veltīja, lai atbildētu cilvēku
vēstulēm, dotu padomu vai mierinātu, vai lūgšanām,
jo „bez lūgšanas dvēsele ir mirusi.” Māte Terēze bieži
esot teikusi: „Lūgšana mums dāvā tīru sirdi. Ja tev ir
tīra sirds, tu Dievu vari redzēt itin visā un jebkurā
cilvēkā.”

"Ja nevari pabarot 100 cilvēkus, tad pabaro vienu,"
/Māte Terēze/

Mirstot māte Terēze atstāja ordeņa saimi, kas
sastāvēja no 5 kongregācijām un 592 mājām. Vairāk
nekā 5000 mūķeņu aptuveni 100 valstīs rūpējās par
pamestiem bērniem, slimiem, veciem, nabagiem un
kroplajiem. Viņa bieži mēdza sacīt: „Nabagie ir
brīnišķīgi.”

LABO VĀRDU
KOKS

Nodarbība sākas ar uzdevumu "Labo vārdu koks", un tās mērķis ir noskaidrot pēc iespējas vairāk jauniešu
asociācijas un atslēgas vārdus, kas viņiem saistās ar labdarību, savus labos darbus un talantus, ko viņi saskata..
Uz A1 formāta lapas nepieciešams uzzīmēt koku. Jaunieši tam pievienos:

LAPIŅAS KĀ LABDARĪBAS ASOCIĀCIJAS
SAKNES KĀ SAVUS LABOS DARBUS

APKĀRTĒJO VIDI, KAS PALĪDZ KOKAM AUGT

Savus atslēgas vārdus jaunieši kokam pievienos kā lapiņas. Tās var uzzīmēt ar zaļiem flomāsteriem, un lapiņu
formā ierakstīt savu izvēlēto vārdu. Nav noteikts skaits, cik vārdu katrs jaunietis var uzrakstīt. Tā kā nodarbības
tēma ir Māte Terēze kā viens no labdarības simboliem, tad būs interesanti redzēt, vai pirms viņas pieminēšanas,
arī jauniešiem viņa asociēsies ar labdarību un viņas vārds parādīsies kādā no koka lapiņām.
Asociācijas un emocijas, ko jaunieši ierakstīja lapiņās, jau patiesībā rodas tāpēc, ka mēs paši tos veidojam ar
saviem labajiem darbiem. Nākamais jauniešu uzdevums ir uzzīmēt kokam klāt saknes, un katrai saknei pierakstīt
klāt pēdējo labo darbu, ko katrs ir izdarījis. Aiz šī uzdevuma izpildes seko prezentācija par Māti Terēzi un viņas
labajiem darbiem.
Trešā šī uzdevuma daļa jauniešiem ir jāizpilda vēlāk pēc Gautam Lewis prezentācijas (9.lpp.). Jo Māte Terēze ir kā
piemērs, ka labiem darbiem nemaz nevajag daudz. Jaunieši ir aicināti nosaukt vienu savu talantu vai rakstura
īpašību, kas var noderēt labdarībā (piemēram, mīlestība pret dzīvniekiem, dziedāšana, šūšana, skriešana...). Un savi
talanti jauniešiem jāiezīmē apkārtējā vidē ap koku, izvēloties simbolisku zīmējumu (piemēram, sauli, puķi, putnu...).

VIZUĀLAIS MATERIĀLS
Skolotājs iepazīstina skolēnus ar
Mātes Terēzes dzīves gājumu un
dažām viņas atziņām, kā vizuālo
materiālu izmantojot sagatavoto
prezentāciju. Tās mērķis pēc
iepriekšējā uzdevuma ir parādīt, ka
patiesībā jau arī Māte Terēze darīja
ārēji vienkāršus darbus, bet aiz tiem
stāv patiesa un laba sirds.
1.slaids

2.slaids

3.slaids

4.slaids

5.slaids

6.slaids

Pielikumā pievienota arī prezentācija par Gautam Lewis, ko skolotājs var izmantot, kā
piemēru, kuru iedvesmojusi Māte Terēze. Prezentāciju par Gautamu paredzēts rādīt pēc
video stāsta par Mātes Terēzes māsām Latvijā.

UZDEVUMS SKOLĒNAM
MĀTES TERĒZES MĀSAS - ARĪ LATVIJĀ
VIDEO
Video ir 3:21 min garš un pieejams projekta mājas lapā.

Romas pāvests Francisks šodien Vatikānā pasludinājis Māti Terēzi par svēto. Uz viņas kanonizēšanas
ceremoniju Svētā Pētera laukumā bija pulcējušies aptuveni 100 000 cilvēku. Māte Terēze visā pasaulē tiek
uzskatīta par žēlastības simbolu, kam pamats ir viņas nesavtīgā kalpošana slimajiem un nabagajiem. Mātes
Terēzes sekotājas ir atrodamas arī Rīgā, kur 90.gadu vidū dibināts viņu klosteris. Tajā misionāres ēdina
trūkumcietējus. Stāsta Aija Kinca:
„ Mātes Terēzes „Tuvāk mīlestības ordeņu žēlsirdības misionāres” priecīgas kāpj ārā no busiņa. Marijas
Magdelēnas baznīcā sākas koncerts un mise, kas ievada ziņu gaidīšanu no Vatikāna. Ikdienā viņu adrese ir
Ludzas iela 6-8. Rīgā izveidota viena no 630 misijas mājām, kādas atrodamas 120 pasaules valstīs. Latvijā
mītošās māsas nāk no Indijas, Itālijas, Slovākijas, Spānijas un Polijas.
„Māte nepieder tikai mums, viņa pieder pasaulei, pieder nabagajiem, pieder Latvijai tāpat kā visām pārējām
pasaules valstīm.” Uz dievkalpojumu Māsas atveda arī relikviju – Mātes Terēzes pīšļu gabaliņu.
„Pateicoties šeit Māsām, viņas tās ir atnesušas un tātad mazs gabaliņš no Mātes Terēzes, kuru arī mēs
godinām un kura būs jau visā baznīcā kā svētā, tiek godināta šeit pie altāra un dievkalpojuma beigās mēs
varēsim pagodināt un tā šī relikvijas stāv pie Māsām klosterī Ludzas ielā. ”
Tikmēr kardinālam Jānim Pujatam ir vēl kāda īpaša piemiņa no Mātes Terēzes. Viņas parakstīta vēstule, kurā
viņa pauž prieku pat atbalstu klostera tapšanai. „Tas ir viņas īstais paraksts, jā, tas ir 94.gadā, viņa rakstīja no
Kalkutas.” Pujats ir vienīgais, kurš slaveno misionāri saticis dzīvu. Latvijā viņa nekad nav bijusi, tas notika
90.gadu sākumā Romā.
„Tas bija Vatikānā, sapulču zāles starpbrīdī. Tur bija sinode un starpbrīdī tur kaut kā garām ejot. Nebija jau
pārāk liela auguma, bet viņa tāda sabiedriska visur, tā kā Dievs ir izvēlējies tādus cilvēkus, kas līdzdarbojas
Dievam, tiem arī sekmes. ” Kardināls atgādina, ka atzīšana par svēto katoļu baznīcā ir liels pagodinājums un
iespējama tikai pēc rūpīgas iepazīšanas ar cilvēka dzīves laika notikumiem. „Lai atzītu par svēto, arī ir
vajadzīga kāda zīme no augšas.” „Neko īpašu tas nemainīs, viņa turpinās strādāt caur mums un mēs
turpināsim lūgt.”
Visā pasaulē Mātes Terēzes aicinājumam kalpot atsaukušās vairāk nekā 4000 Māsu. Viņu vidū arī viena
sieviete no Latvijas, viņa kalpo klosterī Maskavā.

Gautam Lewis ir viens no pierādījumiem Mātes Terēzes
labdsirdībai. Maziņš būdams, Gautams piedzīvoja bērnu trieku,
kas ir smaga vīrusu infekcijas slimība, un vecāki no viņa atteicās,
nespējot ar puisēnu tikt galā. Trīs gadu vecumā Māte Terēze
viņu izglāba, un septiņu gadu vecumā no Žēlsirdības ordeņa
viņu adoptēja britu kodolfiziķis. Par Gautama slimību joprojām
atgādina kruķi, ko viņš ikdienā lido, taču 39 gadus vecajam
vīrietim izdevies kļūt par pilotu. Viņš izveidojis biedrību
“Freedom in the Air”, lai palīdzētu iemācīties lidot citiem
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Es nevarēju staigāt, kā citi bērni, tāpēc vienīgais, ko redzēju
pa logu, bija lidojošas klijas. Tas manī radīja vēlmi doties prom
un lidot,”
/Gautam Lewis/
Freedom in the AirGautams Māti Terēzi uzskata par savu otro mammu un uzņēmis dokumentālo filmu “Māte
Terēze un es”. Viņš atceras, kā ik svētdienu kopā ar Māti gājis uz baznīcu, kā viņam nav bijuši kruķi, tāpēc
puisēns rāpojis, un visi viņam šķituši tik gari, izņemot Māti Terēzi. Viņš stāsta, ka katru dienu viņa
apciemojusi bērnus bērnu namā, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā.

Pēc prezentācijas, kas atrodama 7.lpp., jaunieši papildina uzzīmēto koku ar saviem īpašajiem talantiem.
Pēc tam skolotājs zīmējumu nofotografē un pievieno projekta mājas lapā.

LAIMES
BURCIŅA
Māte Terēze ir daudzu zināmu citātu autore. Šoreiz jauniešu uzdevums būs mēģināt uzrakstīt savas atziņas.
Uzdevuma izpildei nepieciešama stikla burka, krāsainas sagrieztas lapiņas un diegs. Lai skolēniem vieglāk
uzdevumu izpildīt, viņi var atbildēt uz tālāk minētajiem jautājumiem:

• KĀDUS LABUS DARBUS ES PATS ESMU PAVEICIS?
• KĀ ES PĒC TAM JUTOS?
• KAD ES PĒDĒJO REIZI IZDARĪJU KO LABU?
• KĀPĒC CILVĒKI DARA LABUS DARBUS?
• AR KURU NO SAVIEM LABAJIEM DARBIEM ES VISVAIRĀK LEPOJOS?
• JA MAN BŪTU BURVJU SPĒJAS PAVEIKT VISLABĀKOS DARBUS PASAULĒ, ES IZVĒLĒTOS...

Skolēniem lapiņas ir jāparaksta,
jāsarullē, jāapsien ar diegu un jāiemet
burciņā. Jauniešu rakstītās atziņas
skolotājs nosūta rokasgrāmatas
veidotājiem uz e-pastu tnf@tnf.lv, kas
projekta mājas lapā papildinās katra
jaunieša profilu.

