“… to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” Lk. 2:12
Mīļie brāļi un māsas Kristū!
Iespējams, ir redzēta Deivida Maddoksa īs lma “Alternatīvā matemātika”1. Īs lmas sižets
norisinās sākumskolā, kur galvenā varone ir skolotāja Velsa. Viss iesākas ar epizodi, kurā pie viņas
ierodas neapmierināts skolnieks Denijs, kurš ir pilnībā izgāzies matemātikas pārbaudes darbā. Viņš
tā vietā, lai saskaitītu divus saskaitāmos, kā rezultātu vienkārši rakstīja saskaitāmos blakus,
piemēram, 2 + 2 = 22. Skolotāja, centās viņu nomierināt izskaidrojot, kā notiek saskaitīšana,
piemēram, 2 + 2 nav viss 22, bet gan 4. Puika uzstāj uz savu, sadusmojas, un dodas prom. Ar to tas
varētu beigties, bet nākamajā dienā pie skolotājas ierodas vecāki, kuri ir neapmierināti ar viņas zemo
vērtējumu, jo varētu taču būt, ka 2 + 2 = 22. Denijs taču ir brīvdomātājs, bet sastapušies ar
skolotājas nepiekāpību jautājumā, ka 2 + 2 = 4, vecāki apsviežas un apsola doties pie direktora, lai
par Velsas kundzi sūdzētos. Vēlāk - nākamajā dienā ar Velsas kundzi ierodas aprunāties direktors,
liekot viņai atvainoties Denija vecākiem, jo skolotājiem neesot jānosaka vai skolnieka atbildes ir
pareizas vai nepareizas, uz ko viņa iebilst, ka tieši tāds ir skolotāja uzdevums. Nākamajā dienā pie
skolas notiek protesta akcija pret skolotāju, šī protesta laikā skolas padome tiekas ar Velsas kundzi un
iesaka viņai būt atvērtai dažādām iespējām, atbildot uz jautājumu cik ir 2 + 2, ko viņa noraida
sakot, ka matemātika neparedz citas atbildes, kā vien 4 un tas rezultējas viņas atstādināšanā.
Situācija attīstās tiktāl, ka šis strīds kļūst par valsts mēroga notikumu un nacionālajos televīzijas
kanālos dažādi eksperti diskutē savā starpā vai 2 + 2 = 4 vai tomēr 22. Īs lma noslēdzas ar to, ka
Velsas kundzei ir jāierodas skolā, lai parakstītu dokumentus par viņas atlaišanu. Tas notiek dažādu
mediju pārstāvju priekšā un direktors priecīgi paziņo, ka skola pildīs savas nansiālās saistības,
izmaksājot viņai 2000 par iepriekšējo periodu un 2000 par tekošo periodu kopā 4000. Uz ko Velsas
kundzes smaidot iebilst: “Nē! Kopā ir 22 000”. Šī īs lma ironiskā veidā ilustrē situāciju, kas notiek,
kad mēs voluntāri pārde nējam Dieva radībā ieliktos likumus.
Kā matemātikā, zikā un citās dabas zinātnēs mēs likumus neradām, bet tikai tos atklājam.
Tā arī cilvēku savstarpējās attiecībās Tas Kungs mums ir devis atklāsmi par to, ka laulība ir likta par
pamatu ģimenei2, ģimene par pamatu sabiedrībai3. Protams, plašākā nozīmē ģimene ietver arī
radiniekus, asinsradiniekus un adoptētos bērnus. Arī Jēzus skaidri norāda uz Dieva sākotnēji
iedibināto kārtību kā ideālu, kurš nav atcelts4. Tāpēc pasakot, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti un
ģimenes pamats ir laulība, jo tikai vīrieša un sievietes intīmajās attiecībās var dzimt bērni, mēs
pasakām to, ko Tas Kungs mums ir atklājis Savā atklāsmē, līdzīgi kā matemātikā mēs bez
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Alternative Math | Short Film https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw

Tad cilvēks sacīja: "Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu,
jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”
(1. Moz. 2:23-24)
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Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs
tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār
zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” (1. Moz. 1:27-28)
3

…tie sacīja: "Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties." Un Jēzus tiem sacīja: "Jūsu cietās sirds dēļ
viņš jums šo bausli rakstījis. Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās
savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa. Tad nu tie nav vairs divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs
savienojis, to cilvēks lai nešķir.” (Mk.10:4-9)

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

4

aizķeršanās sakām, ka 2 + 2 = 4. Diemžēl, pēdējā laikā arvien vairāk valstīs pasaulē, runājot par
laulības un ģimenes jautājumiem, izskan apgalvojumi, ka 2 + 2 varbūt ne tikai 4, bet arī 5, 22, 3 u.c.
Arī Latvijā arvien uzbāzīgāk un agresīvāk šīs lietas tieši tā tiek apgalvotas. Pagrieziena punkts tam
Latvijā ir bēdīgi slavenais un absurdais 2020. gada 12. novembra Satversmes Tiesas spriedums, kurā
tika nospriests, ka bērna mātes homoseksuālajai draudzenei ir jāpiešķir tēva atvaļinājums. Līdzībā
runājot, Satversmes tiesa toreiz nolēma, ka ka 2 + 2 ne vienmēr ir 4, bet varbūt arī 5, 22, 3 u.c.
Vai mēs kaut ko varam darīt? Jā! Tiesību zinātņu doktore Baiba Rudevska kopā ar citiem
juristiem ir izstrādājusi Satversmes 110. panta grozījumus, kurus Latvijas vīru biedrība ir iesniegusi
un Centrālajā vēlēšanu komisijā, kura š.g. 30. jūlijā izsludināja parakstu vākšanu referendumam, lai
dotu iespēju Latvijas tautai izteiktu savu gribu šajā jautājumā. Lai šāds referendums tiktu ierosināts,
tad mums līdz 2022. gada 29. jūlijam ir jāsavāc 154 868 paraksti.
Kā izskatīsies Satversmes 110. pants pēc grozījumiem? “Valsts aizsargā un atbalsta
laulību — savienību starp vīrieti un sievieti — un ģimeni, kuras pamatā ir laulība,
asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības
augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku
tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko
un lozo sko pārliecību.
Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā,
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu
ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.”
Grozījumos ir nostiprināta ģimenes jēdziena izpratne, kādu to mums Tas Kungs ir dāvājis
Savā atklāsmē, kā arī šie grozījumi uzliek valstij par pienākumu palīdzēt bāreņiem, vientuļajiem
vecākiem, vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm.
Dziļākajā būtībā šie grozījumi ir tapuši, domājot par bērniem, lai valsts pēc iespējas
aizsargātu, atbalstītu ģimenes, jo ikvienam bērnam vislabākā vide, kur uzaugt ir viņu vecāku
kopdzīvē, jo vecāku kopā būšanā bērns ir ieņemts, un šajā kopā būšanā viņam ir vislabāk uzaugt.
Protams, mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē, kurā nelaimju vai mūsu cietsirdības dēļ nereti notiek
tā, ka bērns aug pie viena no vecākiem, tādēļ arī grozījumos ir iekļauta valsts atbildība aizsargāt un
palīdzēt tiem vecākiem, kuri savas atvases audzina vieni, jo Tas Kungs ir bāriņu tēvs un atraitņu
aizstāvis5.
Vai ir jēga šādi grozīt Satversmi? Jā! 2005. gadā, kad Saeima grozīja Satversmes 110. pantu,
nostiprinot laulības jēdzienu, tādā veidā, ka tika precīzi norādīts - laulību ir starp vīrieti un sievieti,
izpratne, kura daudzu gadu tūkstošu gadu garumā bija pašsaprotama. Ar laulības jēdziena
nostiprināšanu, mēs joprojām esam pasargājuši mūsu likumus no tā saucamajām dažādām cita veida
“laulībām”, kas nestu sajukumu, postu un ir negantības Dieva acīs, tagad ir pienācis laiks precīzi
pateikt, kas ir ģimene, lai arī ģimenes jēdziens Satversmē skaidri izteiktu to izpratni, kas ir
pastāvējusi gadu tūkstošiem.
Ko es varu darīt? Vispirms, ja tas vēl nav izdarīts, parakstīties par referenduma ierosināšanu.
To visvieglāk ir izdarīt elektroniski - dodoties uz saiti un paraksties www.latvija.lv/pv (Izvēlies
iniciatīvu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”). Kā arī ir iespējams izdarīt arī papīra
formātā - apmeklējot tuvāko notāru vai sameklējot pašvaldību speciālistu, kuriem ir tiesības
apliecināt personas parakstu (nobalso par iniciatīvu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”).
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Kā jau iepriekš minēju, lai šo referendumu ierosinātu ir nepieciešami 154 868 paraksti. To ir
iespējams izdarīt, tikai tad, ja mēs neaprobežojamies tikai ar savu parakstīšanos vien, bet uzrunājam,
iedrošinām parakstīties, katrs vēl citus, piemēram, desmit un vairāk parakstītājus, jo šī ir mūsu
Latvijas iedzīvotāju iniciatīva, kura netiek nansēta no mūsu nodokļu maksātāju naudas vai no
kādiem citiem dāsniem avotiem. Parakstu vākšanas kampaņa darbojas pateicoties iedzīvotāju
brīvprātīgajam darbam6 un ziedojumiem7. Mums jāapzinās, ka šobrīd mums ir dota vienreizēja
iespēja radīt nopietnus šķēršļus, iegrožot un pat varbūt apturēt šīs absurdās, bezdievīgās, pret visu
tradicionālo un patiesi cilvēcisko vērsto ideoloģijas uzvaras gājienu Latvijā. Šī ideoloģija posta
ģimenes, samaitā bērnus, un jauniešus un nākotnē draud vēl vairāk samaitāt mūsu bērnus. Šī ir
vienreizēja iespēja. Ja mums izdosies, šos grozījumus ieviest Satversmē, tad mēs būsim mūsu
likumdošanā nostiprinājuši to labo pamatu mūsu bērnu nākotnei, kuru ir likuši Satversmes tēvi. Bet
mēs to varam izdarīt, ja tiešām visus mums pazīstamos cilvēkus aktīvi aicināsim parakstīties par šī
referenduma ierosināšanu un ne tikai aicināsim, bet arī pārliecinām parakstīt, kā arī pārliecināmies,
ka paraksts ir veikts. Mēs taču saviem bērniem gribam dāvāt daudz labāku nākotni nekā Babaka
Anvari īs lmā “2 + 2”8 redzamajam puisim, kurš neatkāpās no patiesības, ka 2 + 2 = 4, bet par to
samaksāja visaugstāko cenu. Varbūt, kādam šķiet īs lmā “2 + 2” attēlotais kā pārlieku spēcīgs
pārspīlējums, bet vēl pavisam nesen mēs nevarējām pat iedomāties, ka brīvību mīlošajā Somijā tiesās
bijušo iekšlietu ministri un parlamenta deputāti Päivi Räsänen9 par Twitter ierakstiem, kuros viņa ir
paudusi atbalstu kristīgai laulības un ģimenes izpratnei un nosodījusi homoseksualitātes grēka
praktizēšanu un normalizēšanu. Līdz ar viņu arī tiek tiesāts Evaņģēliski Luteriskās Misijas diecēzes
Somijā bīskaps Dr. Juhana Pohjola10, kurš kopā ar deputāti Räsänen ir uzrakstījis bukletu: “Vīrieti
un sievieti Viņš radīja - Homoseksuālas attiecības apstrīd Kristīgo izpratni par cilvēku.”11
Kristus šajā pasaulē ir ienācis, kā bērns un Viņš ienāca Svētajā ģimenē12, kur ir gan tētis, gan
mamma. Par citiem bērniem Viņš ir teicis: “Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt,
jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu.”13 Tāpēc mūsu bērnu
un līdz ar to arī mūsu pašu labākas nākotnes dēļ paraksties par referenduma ierosināšanu Latvijas
Republikas Satversmes 110. panta grozīšanai un arī aktīvi aicini citus darīt to pašu. Papildu
informācija ir atrodama www.pargimeni.lv un www.tubalso.lv
Dieva svētību Jaunajā Tā Kunga žēlastības 2022. gadā vēlot,
Mazirbes un Miķeļtorņa draudzes mācītājs Kārlis Irbe
LELB Piltenes iecirkņa prāvests
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https://www.pargimeni.lv/par-mums
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https://www.pargimeni.lv/ziedot

8

2+2=5 | Two & Two https://www.youtube.com/watch?v=EHAuGA7gqFU
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https://www.pargimeni.lv/domnica/vai-somija-apcietinas-piecu-bernu-mati-par-ierakstu-twitter

10

https://ilc-online.org/2021/11/24/ nnish-bishop-addresses-religious-freedom-in-american-tour/

11

https://www.lhpk. /wp-content/uploads/2019/12/Male-and-female-He-created-them.pdf

Romas Katoļu baznīcā Svētās ģimenes svētkus svin pirmajā svētdienā, kas seko Kristus piedzimšanas
svētkiem
12
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