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Kāpēc valdībai nevajadzēja atbalstīt 
Stambulas konvencijas parakstīšanu?

Baznīcu naktī būs 
atvērti 190 dievnami

Elīna Lāce

Jau zināms, ka 10. jūnija vakarā, kad Latvijā no-
risināsies kultūras pasākums «Baznīcu nakts» no 
18.00 līdz pusnaktij visā Latvijā būs atvērtas 190 
baznīcas, tostarp 51 dievnams Kurzemē.

Mūsu pusē Baznīcu naktī atvērta būs Talsu Romas 
katoļu, Talsu luterāņu, Strazdes luterāņu, Spāres luterā-
ņu, Sabiles luterāņu, Nurmes luterāņu, Iģenes luterāņu, 
Valdemārpils luterāņu, Valdemārpils — Ārlavas baptis-
tu, Dundagas baptistu, Dundagas luterāņu, Mazirbes 
luterāņu, Kolkas Romas katoļu, Kolkas pareizticīgo, 
Kolkas luterāņu, Ģipkas luterāņu un Rojas luterāņu 
baznīca. Pērn šajā pasākumā dievnamus apmeklēja vai-
rāk nekā 30 000 apmeklētāju, izmantojot iespēju atklāt 
baznīcas citādākā veidā — klausoties koncertus, apska-
tot mākslas vērtības un iepazīstot draudžu cilvēkus.

Elīna Lāce

Gaidot Ticības lapas publicēša-
nu, situācija jau ir mainījusies — 10. 
maijā valdība atbalstīja Stambulas 
konvencijas ratificēšanu un parakstī-
šanu. Tomēr, kā bija iecerēts, publicē-
šu Latvijas kristīgo baznīcu vadītāju 
— Romas katoļu baznīcas Rīgas arhi-
bīskapa — metropolīta Zbigņeva Stan-
keviča, Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga, 
Latvijas pareizticīgo baznīcas Rīgas un 
visas Latvijas metropolīta Aleksandra 
un Latvijas Baptistu draudžu savienī-
bas bīskapa Pētera Sproģa — atklāto 
vēstuli par Stambulas konvenciju.

«Iepazinušies ar Stambulas konvencijas 
piedāvāto vardarbības mazināšanas stratē-
ģiju, vēlamies paust viedokli par šo doku-
mentu, ņemot vērā, ka tā ratificēšana var 
skart ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Pirmkārt, vēlamies uzsvērt, ka vardar-
bība pret sievieti ir pretrunā gan ar kristī-
go ticību, gan ar cilvēcību, un vardarbība 
vispār ir jāizskauž no cilvēku savstarpējām 
attiecībām. Pret vardarbību ir jācīnās visos 
līmeņos — no izglītošanas un likumdoša-
nas līdz atbalsta sniegšanai vardarbības 
upuriem. Kristīgās baznīcas risina šos jau-
tājumus, aicinot cilvēkus veidot attiecības, 
balstoties uz savstarpēju cieņu un ņemot 
vērā autentisku otras personas labumu. 
Tam kalpo Evaņģēlija sludināšana, saga-
tavošanās kursi pirms laulībām, dažādas 
ģimenes terapijas iniciatīvas un vecāku 
izglītošanas pasākumi. Uz to ir vērsta arī 

dažādu kristīgu organizāciju darbība, kas 
sniedz konkrētu palīdzību vardarbības 
upuriem.

Stambulas konvencijā jeb «Eiropas Pa-
domes konvencijā pret vardarbību pret 
sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu 
un apkarošanu» valstis apņemas izskaust 
vardarbību pret sievietēm dažādās formās. 
Tāda apņemšanās ir vērtējama ļoti pozitīvi. 
Šaubas un bažas izraisa tas, kā konvencijas 
autori analizē vardarbības cēloņus. Par tā-
diem tiek nosaukti nevis cilvēku netikumi, 
kļūdas un vājības, bet tradīcijas, kultūra 
reliģija un ģimenes institūts. Konvencija 
nevēršas pret vardarbības popularizēšanu 
medijos un pret pornogrāfiju, kurā sievie-
te viszemiskākajā veidā tiek padarīta par 
priekšmetu. Konvencija vispār neaktualizē 
jautājumu par pārmērīgu alkohola vai nar-
kotiku lietošanu, kas vislielākā mērā ir sais-
tīta ar vardarbību gan ģimenēs, gan ārpus 
tām. Tāpat konvencija neaizsargā ieņemtos 
bērnus no tik galējas vardarbības formas 
kā aborts. Tā vietā Stambulas konvencija 
vardarbību — Eiropas kontekstā! — saista 
ar «vēsturiski izveidojušos sieviešu un vī-
riešu varas nevienlīdzīgu sadalījumu». Īpa-
ši problemātisks ir konvencijas 12. pants, 
kurā teikts: «Konvencijas dalībvalstis veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu 
izmaiņas sociālās vides un kultūras noteik-
tajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos 
nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas, 
tradīcijas un jebkādu citu praksi, kuras pa-
matā ir ideja (..) par sieviešu un vīriešu lo-
mām, kas padarītas par stereotipiem.» Ne-
tiek konkretizēts, kuras sieviešu un vīriešu 
lomas šī konvencija uzskata par vardarbību 
veicinošām. Tas ļauj konvenciju skaidrot 

ļoti plaši un to vērst arī pret svarīgām vērtī-
bām un ģimenes institūtu kā tādu.

Līdzīgi nekonkrēts ir konvencijas pa-
skaidrojošā ziņojuma 85. punktā sacītais: 
«Šā panta pirmajā daļā minēto pienāku-
mu pamatā ir projekta autoru pārliecība 
par to, ka pašreizējos sieviešu un vīriešu 
uzvedības modeļus bieži vien ietekmē aiz-
spriedumi, dzimumu stereotipi un dzimu-
mu diskriminējošas paražas vai tradīcijas. 
Tāpēc Konvencijas dalībvalstīm jāveic 
pasākumi, kas nepieciešami, lai veicinātu 
izmaiņas domāšanā un attieksmē.» Nav 
pasacīts, kādus dzimumu stereotipus būtu 
nepieciešams mainīt.

Kopumā var konstatēt, ka konvenci-
ja neaicina cīnīties ar daudziem reāliem 
vardarbības cēloņiem, bet paver iespējas 
uzspiest Latvijai sociālā dzimuma (gender) 
ideoloģijā balstītu sabiedrības pārveidoša-
nas projektu, kas būtu pretrunā ar Latvijas 
Republikas Satversmi.

Mēs — Latvijas kristīgo baznīcu vadī-
tāji — aicinām politiķus, valdību, ierēdņus 
uztvert Stambulas konvencijas nosaukumā 
izteikto nepieciešamību kā pamudinājumu 
darīt visu nepieciešamo, lai novērstu reālos 
cēloņus vardarbībai ģimenē, līdz ar to apka-
rojot vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. 
Runājot par konvencijas saturu, uzskatām, 
ka pašreizējā formā tā nav pieņemama, 
jo satur būtiskas nepilnības, kuras pieļauj 
tendenciozus, ideoloģiskus skaidrojumus 
— arī tādus, kam nav nekādas saistības ar 
vardarbības izskaušanu. Ja Saeimai tomēr 
nāktos Stambulas konvenciju ratificēt, mēs 
aicinām nodrošināt to, lai būtu aizsargātas 
Latvijas Republikas Satversmē un likumos 
ietvertās vērtības.»

Uzdevums un pienākums — dot 
iespēju citiem dzirdēt patiesību

Elīna Lāce

Talsu Valsts ģimnā-
zijas skolotāja un Tal-
su baptistu draudzes 
locekle Anda Šņoriņa 
savu ticību Dievam 
neslēpj. Gluži pretēji 
— viņa apliecina, ka 
dzīvo, lai pagodinātu 
Dievu. Andai ir brīniš-
ķīga balss, ko arī viņa 
lieto nevis savam, bet 
Dieva godam. Tālāk 
lai stāsta pati Anda!
«Es piedzimu kristīgā 
ģimenē.
Mani vecāki un vecve-
cāki apmeklēja baptistu 

baznīcu, tādēļ saku, ka ticību Dievam 
esmu iezīdusi ar mātes pienu. Jau 
pavisam maziņu mani veda līdzi uz 
baznīcu un pieaugot man iešana uz 
baznīcu likās tik dabiska, ka nebija 
šaubu par to, vai tas vispār būtu vaja-
dzīgs. Man pat nebija jautājumu par 
to, kāpēc mana ģimene to dara, un arī 
nejutos tā, it kā tā būtu man nesapro-
tama tradīcija. Es to pilnībā uzskatīju 
par pašsaprotamu lietu.

Ļoti daudz ticības veidošanā Die-
vam ir devusi mana omīte (tēta mam-
ma). Pie viņas mēs ar māsu un citiem 
radu bērniem skolas laikā pavadījām 
pilnīgi visas vasaras. Viņa dzīvoja lau-
kos, un tur mēs arī tikām radināti pie 
lauku darbiem. Uzskatu savu omīti 
par ticības varoni, jo tik ļoti daudz 
viņa stāstīja par savu dzīvi un to, kā 
Dievs viņu bija izglābis fiziskā veidā 
dažādās situācijās! Viņa stāstīja par 
notikumiem II Pasaules kara laikā, 

«Man nav lielāka prieka, kā uzzināt — kāds ir tuvojies Die-
vam, meklējis Viņu un atdevis savu dzīvi Jēzum tādēļ, ka vēro-
jis manu dzīvi, un mana ticība viņu uzrunājusi,» apliecina Anda 
Šņoriņa.                                                          Daiņa Kārkluvalka foto

piemēram, kādā reizē vācieši meklē-
ja noslēptu labību un draudēja visus 
nošaut un māju nodedzināt. Toreiz 
viņa no bailēm uz kādu brīdi zaudē-
jusi valodu. Vēlāk Mārtiņa Lutera 
vārdi dziesmā «Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils, kur bēdās varam tverties» 
devuši spēku pārvarēt bailes. Omītes 
dzīvē bijis arī tāds traģisks notikums 
— zibens paņēma viņas vecākā dēla 
dzīvību, kad viņš 
bija uz ezera laivā. 
Viņa esot gandrīz 
sajukusi prātā no 
bēdām, bet Dieva 
spēks izvedis viņu 
no šī stāvokļa. Omī-
tes stāsti un karstā 
ticība mani ļoti 
uzrunāja, un par 
Dieva esamību ne-
šaubījos.

Paldies Dievam 
par doto atklāsmi, ka manu vecāku 
un vecvecāku ticība nav tā, kas man 
nodrošinās ieeju Debesu Valstībā 
tad, kad mana dzīve uz šīs zemes 
tiks pārrauta! 13 gadu vecumā kādā 
evaņģelizācijas pasākumā sajutu, ka 
esmu grēciniece. Kaut arī neesmu 
neko briesmīgu nevienam nodarīju-
si un, visticamāk, kvalificētos kā labs 
cilvēks, man vajadzīga Jēzus Kristus 
piedošana. Lai cik laba es būtu, pati 
par sevi nevaru būt pietiekami laba 
Svētajam Dievam. Sapratu, ka man ir 
pašai personiski jāveido attiecības ar 
Dievu caur Viņa Dēlu. To es devēju 
par savu atgriešanās brīdi, kad savu 
turpmāko dzīvi noliku Dieva rokās 
un lūdzu, lai Viņš to vada un kārto.
Un tā arī tas ir noticis!
Viņš vada. Viņš kārto. Es apzinos, 

ka esmu spējīga salaist lietas grīstē, 
kļūdīšanās ir mana stiprā puse, tādēļ 
uz sevi nevaru paļauties. Bet man ir 
Jēzus Kristus, kura piemēram cen-
šos sekot, un Dievs man rāda ceļu 
caur Savu Vārdu, kas ir Bībelē. Tur 
varu atrast atbildes neskaidrību 
brīžos. Tā ir Dzīvības Maize manai 
dvēselei. Dievs dod man spēku pār-
dzīvot dažādas nepatīkamas lietas, 

kuras skar cilvē-
kus šajā zemes 
dzīvē. Un no nā-
ves es nebaidos, jo 
zinu, ka tā man ir 
tūlītēja nokļūšana 
pie sava Kunga. 
Un kas gan var 
būt labāks? Bet, 
kamēr esmu šeit, 
tikmēr dzīvoju, lai 
Viņu pagodinātu.

Man ir bijusi ie-
spēja strādāt gan kristīgā, gan nekris-
tīgā vidē. Protams, daudz vieglāk ir 
tad, kad apkārt ir cilvēki, kuri arī savā 
dzīvē iet aktīvu ticības ceļu. Grūtāk ir, 
kad tevi uzskata par nedaudz dīvainu 
vai pat mazliet traku vai kad skaidri 
acīs pasaka, lai neuzbāžos ar «savu 
reliģiju», jo Latvijā ir ticības brīvība. 
Nekad mūžā nevienam neesmu gri-
bējusi ticību uzspiest, jo Jēzus tā ne-
darīja! Piedāvājot jauniešiem izlasīt 
vai noskatīties kaut ko, kur runāts par 
kristīgu tēmu, esmu gribējusi iedot 
vielu pārdomām, lūdzot Dievu, lai tas 
viņiem liek domāt, izsvērt, un tad jau 
paši var pieņemt lēmumu. Kaut arī 
mūsu valsts himna ir lūgšana Dievam, 
par tās vārdu patieso nozīmi un vēr-
tību jaunieši, šķiet, daudz nedomā… 
Tas ir mans kristietes uzdevums un 

pienākums — dot iespēju citiem, kas 
nav auguši kristīgā ģimenē, dzirdēt 
patiesību, jo skolā reti, piemēram, 
runājot par cilvēka rašanos, blakus 
evolūcijas teorijai piedāvā arī kristīgo 
viedokli.

Un tomēr — arī nekristīgā vidē 
esmu saņēmusi komplimentus par 
to, ka spēju tā dzīvot. Esmu dzirdē-
jusi arī, ka mani nodēvē par eņģeli. 
Par to pateicos Dievam, jo tas nozī-
mē, ka mana dzīve liecina par Viņa 
mīlestību, un cilvēki to redz un jūt. 
Man nav lielāka prieka, kā uzzināt 
— kāds ir tuvojies Dievam, meklējis 
Viņu un atdevis savu dzīvi Jēzum tā-

dēļ, ka vērojis manu dzīvi, un mana 
ticība viņu uzrunājusi!

Kaut arī ticība Dievam neatņem 
no manas dzīves grūtības, tā man 
palīdz tikt cauri jebkurai situācijai. 
Citreiz domāju par to, kā vispār cil-
vēks var palikt pie saprāta, kad netic 
un nepaļaujas uz Dievu. Dievs man, 
pārfrāzējot Jesajas grāmatas 61. no-
daļas trešo pantu, «dāvā galvas rotu 
pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju 
vietā, svētku drānas noskumuša gara 
vietā». Viņš iet man blakus un mani 
arī nes, kad ir pavisam grūti. Apustu-
ļa vārdiem sakot: «Dzīvot man ir — 
Kristus un mirt — ieguvums.»

Viens no Bībeles pantiem, 
kas Andu stiprina:

* Es paceļu savas acis uz 
kalniem: no kurienes gan 

man nāks palīdzība? Mana 
palīdzība nāk no Tā Kunga, 
kas radījis debesis un zemi. 

Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; 
kas tevi sargā, tas nesnauž! 
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