
Bībeles stunda: Patiesība par dzīvību

(Bībeles stundas vadītāja eksemplārs)

Piezīme: Dažādus pierakstus var veikt tieši izdales materiālos. Jūs varat izmantot 
dalībnieku lapas, lai izdalītu Bībeles stundas dalībniekiem. 

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

Pilāts jautā Jēzum, “Kas ir patiesība?”

Kāpēc Jēzus neatbildēja Pilātam?
Pilāts nekavējoties aizgāja. Viņš negaidīja atbildi. Varbūt viņš neticēja, ka atbilde 
eksistē, vai arī viņam nebija intereses klausīties.

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 – Dieva Vārds ir patiesība

Jāņa 14:6 – Jēzus ir Patiesība

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

Var notikt tā, ka Baznīcā cilvēki novēršas no patiesības. Kristieši var nomaldīties mītos. 
Jūs varat jautāt stundas dalībniekiem, lai viņi nosauc kādus piemērus, kā Svēto Rakstu 
nemaldīguma noraidīšana, homoseksualitātes akceptēšana vai viendzimuma laulības. 
Jautājuma jēga ir izveidot fonu visai studijai. Mēs nerunājam par nomaldīšanos, kas 
redzama pasaulē, bet gan par to, kas ir Baznīcā.
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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? Tātad - kad Dāvida cilvēcība iesākās? Izlasiet Lūkas 1:44. 

Ja mēs esam grēcīgi jau kopš ieņemšanas brīža, mums jābūt arī cilvēkiem kopš 
ieņemšanas brīža. Grēcīgums nav īpašība, ko mēs attiecinām uz “ieņemšanas 
produktu” vai “šūnu kopu”, vai “audu sabiezējumu”.

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

Viņa prieka pilnās kustības izrāda ļoti cilvēciskas emocijas.

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. 

Dievs rada un veido . Psalmists parāda mums ainu, kurā Dievs ir īpaši tuvu iesaistīts 
bioloģiskajā dzimšanas procesā, kuru Viņš iesāka ar Ādamu un Ievu.
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Ko tas saka par dzīvības vērtību?
Mums visiem uz skausta varētu būt zīmīte ar uzrakstu “Dieva roku darbs”! 

Izlasiet Apustuļu darbos 17:24-25. Uz kuriem attiecas šī Dieva dotā cilvēka dzīvības vērtība?

Dievs ir visas dzīvības Radītājs un Devējs. Katrs cilvēks ir Viņa roku darbs. Tāpēc 
katrs cilvēks sākot no embrija pētniecības traukā līdz vecmāmiņai aprūpes mājā ir 
jāuztver ar cieņu.

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?

Šeit jūs varat citēt no katehisma “Kungs, kas mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir 
atpestījis, atpircis un atkarojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas, ne ar 
zeltu, ne ar sudrabu, bet ar Savām svētajām, dārgajām asinīm un ar Savām 
nepelnītajām ciešanām un miršanu.” (Mazais Katehisms, Otrais ticības artikuls) 

Izlasiet Lūkas 1:31. Tieši kurā brīdī Jēzus kļuva cilvēks, lai varētu izpirkt mūsu grēkus? (Skatīt 
arī Ebrejiem 2:14.)

Mūsu Kunga iemiesošanās notika ieņemšanas brīdī. Mūsu nešķīstā ieņemšanai 
ieņemšanai un attīstībai bija vajadzīga svēta ieņemšana un attīstība. Pīpers raksta, , 
“Kristus izgāja caur visām mūsu eksistences stadijām, lai Viņš varētu pilnībā izlabot 
mūsu nešķīsto ieņemšanu un dzimšanu. (Kristīgā Dogmatika VI. II 84p.) 
Ceļš uz krustu nesākās silītē, tas sākās olvadā!

Jēzus tika veidots mātes miesās gluži tāpat, kā mēs. Ko tas saka par vēl nedzimuša cilvēka 
dzīvības vērtību?

Mūsu Kungs būdams embrija stadijā piešķir vērtību visiem cilvēkiem šajā stadijā. 
Mūsu Kunga klātbūtne augļa stadijā piešķir vērtību visiem cilvēkiem šajā attīstības 
stadijā.

Izlasiet Jāņa 3:16, 1.Pētera 3:18, un Romiešiem 6:10. Uz kuriem attiecas šī Dieva dotā vērtība? 
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Jēzus samaksāja izpirkšanas maksu vienreiz un par visiem. Protams visi to vēl nezina 
un tas ir Baznīcas uzdevums – dalīties ar šo labo vēsti. Taču katrs cilvēks ir cilvēks, kas 
ir dārgi atpirkts.

Šīs daļas kopsavilkums: Mēs drīkstam būt stingri, kad ir runa par dzīvības 
jautājumiem. Tas nav “kaut kas”, kas mirst abortā, un tas nav tikai “kāds”. Tas ir 
kāds, kuru Dievs ir radījis ar Savām rokām un par kuru Jēzus ir izlējis Savas asinis. To
pašu var attiecināt arī uz vecmāmiņu aprūpes mājā, kura vairs neatpazīst savus 
ģimenes locekļus.

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?

Šis bauslis aizliedz slepkavību. Tas ir kas vairāk par aizliegumu nogalināt. Ebreju 
valodā šeit lietots vārds “ratsach” un tas nozīmē nevainīga cilvēka dzīvības atņemšanu 

bez likuma un tiesas procesa. Nāvessods ir apzīmēts ar citu vārdu (muwth). 
Nogalināšana kara apstākļos ir apzīmēta ar citu vārdu (harag).

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

Mēs esam noskaidrojuši, ka vēl nepiedzimis bērns ir cilvēks. Viņi protams ir nevainīgi, 
ja skatāmies uz to, ka viņi nekad nav izdarījuši noziegumu vai uzbrukuši kādam. Tā, kā
aborts iznīcina šo nevainīgo dzīvību, tas ir slepkavība, grēks pret Dzīvības Kungu un ir 
aizliegts Svētajos Rakstos. Tāpat tas attiecas uz eitanāziju un palīdzētu pašnāvību.

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.
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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?

Sievietei šajā pantā nav spontāns aborts. Tas ir nepareizs tulkojums Ebreju vārdam, 
kas burtiski nozīmē: “bērns iznāk” (Ang.“a child comes forth.”) Tas ir dzīvs mazulis, 
kas piedzimst pirms laika kautiņa dēļ. Tāpēc šie norādījumi attiecas kā uz māti tā uz 
bērnu.

Ko tas saka par mātes un bērna dzīvību?

“Dzīvību par dzīvību” atzīst bērna dzīvību par vienlīdzīgu.

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?

Viņš neatbalstīja viņas grēku un nepazudināja viņu.

Ko Viņš viņai darīja?

Viņš piedod un brīdina viņu atstāt savu grēcīgo dzīvi.

Izlasiet 1.Jāņa 3:19-20. Kas tas ir, ko mēs piedzīvojam, kad mūsu sirds “pazudina mūs”? (Skatīt 
arī Romiešiem 2:14-15.)

Dieva likums darbojas mūsu sirdīs. Gan vīrieši gan sievietes, kas ir iesaistīti abortā var 
izjust šo smago nastu. Šī grēka dabas dēļ, tas var šķist ļaunāks par visiem citiem 
grēkiem. Tas var šķist pat nepiedodams. Vairumam sieviešu un vīriešu, kas sēž mūsu 
solos, nav vajadzība dzirdēt likumu. Tas jau strādā.

Ja vēlaties, varat šeit runāt par dzīves beigu situācijām. Daudzas ģimenes, kurām 
jāpieņem smagi lēmumi, var vēlāk var vēlāk cīnīties ar jautājumiem par to, vai lēmums
bija pareizs. 
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Varat izmantot arī tekstu no luteranidzivibai.lv, kas runā par dziedināšanu. 
http://www.luteranidzivibai.lv/Dziedinasana.html

Krīzes Grūtniecības Centra palīdzības tālrunis 6 7 22 70 33 

Izlasiet Romiešiem 8:1. Kāpēc ir iespējams šāds apgalvojums?
Grēka lāstu – IKVIENA GRĒKA – uzņēmās Jēzus. Bet labā vēsts pie tā nebeidzas. 
Kristus taisnība ir piešķirta grēciniekam! Šī patiesā un dāvinātā taisnība ir spēcīga 
mierinājuma un cerības vēsts, īpaši tiem, kas cīnās ar vainas izjūtu un izmisumu.

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

Tā, kā sods par grēku vairs nestājas mums ceļā, nepaliek nekas, kas mūs šķirtu no 
Dieva mīlestības Jēzū Kristū. NEKAS!

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 iezīmē to, ka jābūt patiesiem mīlestībā.

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.

Piezīmes: 
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