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Priekšlikumi 2016

Žēlsirdības drosme
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2015. gada garumā mēs Tezē meklējām iespējas, kā aizsākt jaunus
solidaritātes ceļus, kas mūsdienās ir ļoti nepieciešami. Visā pasaulē
jauna veida nelaimes – migrācijas, ekoloģijas un sociālās – izaicina
gan dažādu reliģiju ticīgos, gan neticīgos ļaudis.

Briesmīgu postu nodara bruņota vardarbība nehumānu ideoloģiju
vārdā. Nezaudējot skaidru saprātu un pretojoties nedrošības radītām
bailēm, mēs turpināsim savu „uzticības svētceļojumu”. Tiem, kuri
ilgojas pēc solidaritātes globalizācijas vai jau īsteno to savā dzīvē,
aizvien svarīgāks kļūst savstarpējs atbalsts.

Kad vēji pūš, uz klints būvēts nams nesabrūk (Mateja 7:24-25). Mēs
vēlamies būvēt savas dzīves uz Kristus vārdiem, tādēļ mūsu klinti
veidos dažas visiem pieejamas Evaņģēlija pamatīstenības: prieks –
vienkāršība – žēlsirdība. Brālis Rožē tās ielika mūsu Tezē kopienas
dzīves sirdī, un tās ļāva viņam virzīties uz priekšu pat grūtībās. Viņš
paturēja šīs pamatlietas sevī, lai dienu no dienas pie tām atgrieztos.

Turpmākajos trīs gados šie trīs vārdi mūs pavadīs mūsu ceļā. Būdami
garā vienoti ar Pāvesta Franciska izsludināto Žēlsirdības gadu,
2016.   gadā sāksim ar žēlsirdību.

Evaņģēlijs mūs aicina būt Dieva līdzcietības lieciniekiem. Lūk, pieci
priekšlikumi, kā atmodināt sevī žēlsirdības drosmi.



3

Pirmais priekšlikums

Uzticēt sevi Dievam, kurš ir žēlsirdība

Saskaņā ar Bībeli Dievs ir žēlsirdība, citiem vārdiem sakot, – līdzcietība un
žēlastība. Stāstot līdzību par tēvu un viņa diviem dēliem (Lūkas 15), Jēzus atklāj ,
ka Dieva mīlestība nav atkarīga no mūsu labajiem darbiem; tā tiek dāvāta bez
nosacījumiem. Tēvs mīl dēlu, kurš paliek viņam uzticīgs visa mūža garumā. Un
viņš izstiepj rokas pretī arī dēlam, kurš viņu ir pametis, – jau tad, kad šis dēls
vēl ir tālumā.

Dievs radīja cilvēci pēc sava tēla. Tāpēc „jūs kļūstat līdzīgi Dievam, iemantojot
labestību. Iemantojiet žēlsirdīgu un labestīgu sirdi, lai tērptos Kristū.” (Bazils
no Cēzarejas, 4.   gadsimts)

Dieva mīlestība nav īslaicīga, tā ir mūžīga. Ar savu līdzcietību mēs varam būt
viņa mīlestības atspulgs. Būdami kristieši, mēs kopā ar daudziem citu reliģiju
ticīgajiem esam vienoti rūpēs par to, kā padarīt žēlsirdību un labestību par savas
dzīves centru.
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Otrais priekšlikums

Atkal un atkal piedot

Dieva piedošana nekad nepiedzīvo neveiksmi. Visas savas dzīves laikā, un pat
pie krusta, Kristus piedeva; viņš atsacījās jelkādu tiesāt.

Apzināties, ka mums ir piedots, un piedot pašiem – tas ir viens no
atbrīvojošākajiem priekiem. Tas ir iekšēja miera avots, kuru Kristus vēlas mums
atklāt.

Baznīca – pulcēšanās vieta tiem, kuri mīl Kristu, – ir aicināta ļauties žēlsirdības
pārveidojošajai darbībai. „Ikreiz, kad Baznīca uzklausa, dziedina un saliedē, tā
ir vistuvāk savai būtībai – mīlestības, līdzcietības un mierinājuma sadraudzībai,
Augšāmceltā Kristus skaidrai atblāzmai. Nebūdama tāla, neieņemot
aizsargpozīciju un būdama brīva no jebkādas bardzības, Baznīca ļauj pazemīgajai
ticības paļāvībai atmirdzēt mūsu cilvēciskajās sirdīs.” (Brālis Rožē)

Dieva piedošanas vēsts nedrīkst tikt izmantota ļaunuma vai netaisnību
attaisnošanai. Tieši otrādi – tā ļauj mums brīvāk atpazīt savas vainas, kā arī tās
vainas un netaisnības, kas ir ap mums un pasaulē. Mūsu ziņā ir vērst par labu
to, ko iespējams.
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Trešais priekšlikums

Vienatnē vai kopā ar citiem tuvoties grūtībām

Žēlsirdības ikona atklāj Kristu, kurš raugās uz mums ar mīlestību un stāsta stāstu
par labo samarieti (Lūkas 10): kāds vīrs pusdzīvs ir atstāts ceļa malā; priesteris
un levīts paiet viņam garām un turpina savu ceļu, bet svešinieks no Samarijas
zemes pienāk pie ievainotā, parūpējas par viņu un nogādā kādā mājvietā.

Žēlsirdība atver mūsu sirdis citu cilvēku grūtībām un slēptām posta izpausmēm
– gan materiālai nabadzībai, gan visām cita veida ciešanām: grūtībās
nokļuvušam bērnam, ģimenei sarežģījumos, bezpajumtniekam, jaunietim, kurš
neredz jēgu savai dzīvei, vientuļam sirmgalvim, trimdiniekam... arī tiem, kuriem
nav pieejama izglītība, māksla vai kultūra.

Tas ir Kristus pats, kurš nabagajos cer uz mūsu līdzcietību un kurš mums saka:
„Es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt” (Mateja 25). „Līdzcietības dēļ Kristus
uzņemas ikviena cilvēka ciešanas. Savā labestībā viņš noslēpumaini līdzdala
ikviena cilvēka ciešanas līdz pasaules galam.” (Maksims Apliecinātājs,
7.   gadsimts)

Kad mūs ir ievainojuši pārbaudījumi, Kristus par mums parūpējas. Viņa
mīlestības skatiens var atklāties kādā, kurš mums tuvojas, reizēm tas ir kāds
nicināts cilvēks – kā līdzībā minētais svešinieks samarietis.
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(Lūkas 10:29-37)
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Ceturtais priekšlikums

Paplašināt žēlsirdību sociālajā dimensijā

Dieva sirdī visi cilvēki veido vienu ģimeni, tātad žēlsirdība aptver aizvien
plašākas dimensijas.

Lai vispasaules solidaritāte kļūtu par īstenību, nepieciešams stiprināt
starptautiskās institūcijas, kas demokrātiskās ceļā nosaka likumus, kuri
nodrošina lielāku taisnīgumu un uztur mieru.

Nabadzīgo valstu parādi bieži rodas spēcīgāko valstu un uzņēmumu dēļ, kuri
izmanto to resursus. Pat ja mums šķiet neiespējami ko darīt, lai to mainītu, mēs
varam atcerēties, ka šo parādu atlaišana ir veids, kā atjaunot taisnīgumu. No
šodienas atšķirīgā kontekstā Bībele mums atgādina: „Ja tavs tuvākais izput un
tevi lūdz, tad uzturi viņu, vienalga, vai tas svešinieks, vai tāds, kas mīt pie tevis,
– ļauj viņam dzīvot pie tevis.” (3. Mozus 25:35)

Visā pasaulē sievietes, vīrieši un bērni ir spiesti pamest savas dzimtenes. Viņu
posts rada šajos cilvēkos motivāciju, kas ir stiprāka par jebkādiem šķēršļiem.
Bagātajām valstīm jāapzinās, ka tām ir jāuzņemas daļa atbildības par vēstures
cirstajām brūcēm, kas novedušas pie milzu migrācijas, īpaši – no Āfrikas un
Tuvajiem Austrumiem.
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Piektais priekšlikums

Žēlsirdība pret visu radību

Sava laika valodā Bībele aicina paplašināt mūsu līdzcietību pret dabu, cienīt
visas dzīvās būtnes, neapstrādāt zemi bez apdomas. Kāds Mezopotāmijas
kristietis rakstījis: „Līdzcietīga sirds nespēj noraudzīties vismazākajā ļaunumā
vai vismazākajās skumjās radības dzīlēs.” (Sīrijas Īzaks, 7.   gadsimts)

Pirmie ekoloģisko nelaimju upuri parasti ir paši nabadzīgākie. Klimata
pārmaiņas jau tagad liek daudziem cilvēkiem pamest savas dzīves vietas.

Zeme pieder Dievam, cilvēki to saņem kā dāvanu. Mums uzticēta milzu
atbildība: rūpēties par planētu, neizniekot tās resursus. Zeme ir ierobežota, un
arī cilvēkiem jāievēro savi ierobežojumi.

Zeme ir mūsu kopīgās mājas, un šobrīd tā cieš. Nav vietas vienaldzībai, redzot
dabas katastrofas, veselu sugu izzušanu, bioloģiskās daudzveidības
apdraudējumu vai milzīgu mežu platību izciršanu vairākās planētas vietās.
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Katru nedēļu – no svētdienas līdz svētdienai – jauniešu tikšanās, lai dotos pie ticības
avotiem, padziļinātu izpratni par Dieva žēlsirdību un meklētu veidus, kā liecināt par
to savā dzīvē.

Nedēļa, kas paredzēta 18 līdz 35 gadus veciem jauniešiem – studentiem, jaunajiem
profesionāļiem, brīvprātīgajiem vai darba meklētājiem. Daloties līdzīgās dzīves situācijās
vai profesionālajā pieredzē, viņi varēs tikties un pārrunāt savu nākotni ticības gaismā.

Kopā ar dažiem brāļiem un 150  jauniešiem no dažādām valstīm Brālis Aloizs no
28.   aprīļa līdz 1.   maijam dosies uz Bukaresti svinēt Lieldienas kopā ar Rumānijas
pareizticīgajiem kristiešiem (2016. gadā viņu Lieldienu svinības ir mēnesi vēlāk nekā
Rietumu kristiešiem).

Šis svētceļojums turpina vizītes Stambulā (2013. gada Zvaigznes dienā), Maskavā
(2011.   gada Lieldienās), Maskavā, Minskā, Kijevā un Ļvovā (2015. gada Lieldienās).

Pēc Johanesburgas (1995), Nairobi (2008) un Kigali (2012) ceturtā starptautiskā jauniešu
tikšanās Āfrikā notiks Kotonu (Beninā) no 31. augusta līdz 4.   septembrim.

Šis jaunais „uzticības svētceļojuma virs zemes” posms pulcēs tūkstošiem Rietumāfrikas
jauniešu. Viņiem būs iespēja atbalstīt citam citu cerībās par Āfrikas nākotni.

Šī tikšanās pulcēs arī dalībniekus no citām Āfrikas daļām vai no citām pasaules valstīm,
kuri atklās šo kontinenta daļu.

Tikšanās Kotonu mērķis ir izcelt Āfrikas vitalitāti, jaunāko paaudžu potenciālu un
vērtības, kurās ļoti jaunais kontinents var dalīties ar citiem.

39. Eiropas tikšanās notiks no 2016. gada 28. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim Rīgā.




