
Bībeles stunda: Patiesība par dzīvību

Ir kāds ļoti sens jautājums.
Izlasiet Jāņa ev. 18:38 lai noskaidrotu, kas tas ir.

Ko Jēzus atbildēja Pilātam?

Pasaules atbilde
Pasaule nav īpaši ieinteresēta klausīties Jēzus atbildi. Postmodernais uzskats uzskata patiesību 
par relatīvu nevis objektīvu vai absolūtu. Tāpēc apgalvojuma patiesums ir atkarīgs no tā 
uzskatiem, kas šo apgalvojumu izsaka. Tāpēc tev var būt tava patiesība, bet man – mana. Pat ja 
mūsu abu patiesības ir savstarpēji pretējas, relatīvisms tās abas pieņems par patiesām. Piemēram,
jūs varētu teikt: “Embrijs ir cilvēciska būtne”. Es varu teikt: “Embrijs nav cilvēciska būtne”. 
Relatīvisms šīs abas nostājas uzskatīs par patiesību, ja mēs tām ticam.

Dieva Vārda atbilde.
Sameklēsim atbildi uz Pilāta jautājumu. 

Jāņa 17:17 –

Jāņa 14:6 – 

Kas var notikt pat starp tiem, kas zina Dieva Vārda atbildi?
2 Timotejam 2:17-19; 4:3-4 

Dieva Vārda atbilde un dzīvības vērtība
Kad mēs nonākam pie cilvēka dzīvības vērtības, pat Baznīcā ir cilvēki, kas ir novirzījušies no 
Dieva Vārda atbildes un apmaldījušies pasaules mītos. Tas var notikt ar ikvienu no mums. Mums
visiem ik dienas jāatgādina par patiesību par dzīvību, kā tā ir atklāta Dieva Vārdā.

Pirmā patiesība par dzīvību - dzīvība sākas ieņemšanas brīdī.
Mīts, kurā cilvēki bieži ir apmaldījušies ir “Neviens nezina, kad sākas cilvēka dzīvība”.

Izlasiet Psalmu 51:5-7. 

Kad Dāvida grēcīgums iesākās? 

Kad Dāvida cilvēcība iesākās?

Izlasiet Lūkas 1:44. 
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Bībeles stunda: Patiesība par dzīvību

Jānis Kristītājs ne tikai vienkārši sakustējās Elizabetes miesās. Viņš sakustējās ar lielu prieku. Ko
tas saka par Jāni?

Šo Dieva Varda patiesību ir atklājuši embrioloģijas pētnieki un tā ir kļuvusi par bioloģijas 
patiesību. Daudzas embrioloģijas mācību grāmatas pasaulē māca šo patiesību. Piemēram: 
“Zigota: Šī šūna ir oocītas un spermatozoīda savienošanās rezultāts. Zigota ir jaunas cilvēciskas 
būtnes sākums. (t.i. embrija) Keita L. Moora un T.V.N. Persauds, Augošais cilvēks (Filadelfija: 
W.B. Saunders Company, 1998), 2.

Otrā patiesība par dzīvību – Dieva ieguldījums dzīvības radīšanā un atpirkšanā dod tai 
vērtību.

Mīts, kurā daudzi ir apmaldījušies ir: “Tie, kas vēl nav dzimuši vai tie, kas atrodas komas 
stāvoklī, vai ir tikai daļējā apziņas stāvoklī var cilvēki, taču viņiem nav tādas vērtības, kā citiem 
cilvēkiem.

Izlasiet Psalmu 139:13 un Ījaba 10:8-12. 

Kuri vārdi šajos pantos norāda Dieva īpašu iesaistīšanos dzīvības radīšanā?

Ko tas saka par dzīvības vērtību?
Izlasiet Apustuļu darbos 17:24-25.

Uz kuriem attiecas šī Dieva dotā cilvēka dzīvības vērtība?

Dievs tik ļoti mīlēja to, ko Viņš bija veidojis ar Savam rokām, ka Viņš sūtīja Jēzu, lai mūs 
atpirktu no grēka un nāves.

Izlasiet 1.Korintiešiem 6:19-20. 

Kāda bija mūsu atpirkšanas cena?

Izlasiet Lūkas 1:31. 

Tieši kurā brīdī Jēzus kļuva cilvēks, lai varētu izpirkt mūsu grēkus? (Skatīt arī Ebrejiem 2:14.)

©Luterāņi Dzīvībai • info@luteranidzivibai.lv • www.luteranidzivibai.lv
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Jēzus tika veidots mātes miesās gluži tāpat, kā mēs. Ko tas saka par vēl nedzimuša cilvēka 
dzīvības vērtību?

Izlasiet Jāņa 3:16, 1.Pētera 3:18, un Romiešiem 6:10. 

Uz kuriem attiecas šī Dieva dotā vērtība? 

Trešā patiesība par dzīvību – Aborts ir grēks pret Dzīvības Kungu
Mīts, kurā cilvēki bieži ir nomaldījušies ir: “Bībele nevienā vietā nesaka, ka aborts ir slikts.”

Izlasiet 2.Mozus 20:13. 

Kas ir aizliegts šajā Rakstu vietā?

Tātad – vai aborts ir grēks? Kā ar eitanāziju vai palīdzību pašnāvībā?

Ceturtā patiesība par dzīvību – Bībele īpaši neizšķir dzimušu un nedzimušu dzīvību.
Mīts, kurā daudzi ir apmaldījušies ir: “Bībele piešķir nedzimušajiem mazāku vērtību”.

Izlasiet Lūkas 1:41; Lūkas 2:12; 2.Timotejam 3:15. 

Visos šajos pantos ir izmantots viens un tas pats grieķu vārds, kas apzīmē ļoti mazu bērnu – 
brephos.

Izlasiet 1.Mozus 25:21-22; 1.Mozus 17:25; 1.Mozus 9:19. 

Visos šajos pantos ir izmantots tas pats vārds “dēls” - bene.

Ebreju vārds yeled te izmantots, lai apzīmētu vēl nedzimušos (2.Mozus 21:22), jaundzimušos 
(2.Mozus 2:3), un jaunus bērnus (1.Mozus 21:14).

Izlasiet 2.Mozus 21:22-25. 

Uz kuru attiecas “dzīvību pret dzīvību”, “aci pret aci” utt?

Ko tas saka par mātes un bērna dzīvību?
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Piektā patiesība par dzīvību – Jēzus mira par grēkiem pret dzīvību
Mīts, kuram daži kristieši tic, ir: “Grēki pret dzīvību, ka aborta grēks, ir pārāk smagi, lai tiktu 
piedoti”

Izlasiet Jāņa 8:10-11.
Kādas divas lietas Jēzus neizdarīja šai sievietei?

Ko Viņš viņai darīja?

Izlasiet 1.Jāņa 3:19-20. 

Kas tas ir, ko mēs piedzīvojam, kad mūsu sirds “pazudina mūs”? (Skatīt arī Romiešiem 2:14-15.)

Izlasiet Romiešiem 8:1.

Kāpēc ir iespējams šāds apgalvojums?

Kāda drošība un cerība nāk no tā? (Skatīt Romiešiem 8:37-39.)

Secinājums
Izlasiet Efeziešiem 4:14-15. 

Pāvils runā par Kristiešu vienotību šajā vēstules daļā. Kas ir svarīgs mūsu pieaugšanai vienotībā 
un mūsu Kungā Jēzū Kristū?

Pāvils nerunā par patiesības runāšanu mīlestībā pasaulei šajā tekstā. Viņš runā par to, cik svarīgi 
ir runāt patiesību mīlestībā ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Patiesība par dzīvību ir viena no 
šīm patiesībām, kurā mums jāpieaug, par kurām mums jārunā vienam ar otru. Mīlestībā.

Pārrunājiet veidus, kā jūsu draudze var pieaugt Dieva Vārda patiesībā par dzīvību un kā tas 
attiecas uz šodienas dzīvības jautājumiem.
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