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Mūsu ķermenis ir tikai mūsu, mēs ar to varam darīt,  
kā mums tīk.”

Kamilla Peglija, “Vampīri un klaidoņi”

“Kristiešiem būtu jāapliecina sava ticība dabiskajai 
kārtībai kā labai un Dieva radītai. .. Mums jāpriecājas 
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un sava darbošanās jāplāno saskaņā ar tiem.”
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I E V A D S

Ceļvedis tuksnesī

Cilvēka dzīvība un seksualitāte ir mūsu laikmeta visapspriestākie 
morāles temati. Ik dienu un nakti ziņu pārraides mūs informē par 
morālās revolūcijas attīstību tādās jomās kā seksualitāte, aborti, 
eitanāzija, homoseksualitāte un transdzimums. Jauna, sekulāra or-
todoksija tiek uzspiesta caur gandrīz visām galvenajām sociālajām 
institūcijām – akadēmiskajā vidē, medijos, skolās, caur Holivudas 
filmām, dažādām biedrībām un likumdošanu.

Nav grūti tapt aizrautam līdzi jaunākajiem ziņu tematiem un 
diskusijām. Taču šī brīža notikumi ir vien redzamā daļa – kā viļņi 
jūrā. Īstā kustība norisinās zem redzamās daļas, pasaules skatījumu 
līmenī. Tie ir kā tektoniskās plāksnes, kuru kustība rada viļņus 
ūdens virspusē. Šajā grāmatā mēs palūkosimies tālāk par šiem in-
triģējošajiem virsrakstiem un modīgajiem saukļiem, atmaskojot pa-
saules skatījumu, uz kā balstās sekulārā ētika. Apgūstot šī pasaules 
skatījuma galvenos pamatprincipus, jūs spēsiet empātiski un inte-
liģenti iesaistīties mūsdienu pretrunīgi vērtēto morāles jautājumu 
apspriešanā.

Tā kā pati esmu izbijusi agnostiķe, varu piedāvāt tādu kā post-
moderno morāles teoriju orientieri, kurā atklāšu, kā tās nonivelē 
cilvēka vērtību un iznīcina cilvēktiesības.
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Ceļvedis tuksnesī

Politkorektās ortodoksijas disidenti tiek vainoti tolerances trū-
kumā un diskriminācijā, viņus dēvē par neiecietīgiem un sieviešu 
nīdējiem, un viņi top par mērķi kaunināšanas un pazemošanas 
kampaņās. Kādi tam pierādījumi? 2013. gadā Edītes Vindzoras lietā 
Amerikas Savienoto Valstu Augstākā tiesa atcēla Laulības aizsar-
dzības likumu (Defense of Marriage Act – DOMA), federālo likumu, 
kas noteica, ka laulība tiek slēgta starp vienu vīrieti un vienu sievieti. 
Šī likuma atbalstītāji tika vainoti naidīgā attieksmē. Likuma preti-
nieki apgalvoja, ka likuma atbalstītāju mērķis ir pazemot, ievainot, 
degradēt, noniecināt un aizskart cilvēkus, kas stājušies viendzimuma 
savienībā, lai viņus varētu pasludināt par nevērtīgiem, stigmatizēt 
un necienīt. Citiem vārdiem sakot, Augstākā tiesa nevis vienkārši 
paziņoja, ka cilvēki, kas atbalsta vīrieša un sievietes laulību, ir kļū-
dījušies, tā pasludināja viņus par naidpilniem, uz ļaunu mudinošiem 
cilvēkiem.

Tie, kas nepiekrīt būtiskākajiem sekulārajiem tikumiem, piesauc 
tiesības uz reliģisko brīvību. Savukārt Savienoto Valstu Civillietu 
komisijas vadītājs nicinoši rakstīja, ka “aiz tādām frāzēm kā “reliģiskā 
brīvība” un “reliģiskā neatkarība” slēpjas tikai un vienīgi liekulība, 
jo šīs frāzes ir kā segvārdi diskriminācijai, neiecietībai, rasismam, 
seksismam, homofobijai, islamofobijai, kristiešu pārākumam vai 
jebkādai citai neiecietības formai”.1 Pievērsiet uzmanību, ka frāze 
“reliģiskā brīvība” ir ielikta vīpsnājošās pēdiņās, it kā tā būtu kāda 
nelikumīga prasība, nevis viena no brīvas sabiedrības pamattiesībām.

Nākamais solis būs atņemt pilsoņiem viņu reliģisko brīvību – un 
tas jau ir sācies. Tie, kas ir pretojušies sekulārās morāles revolūcijai, 
ir zaudējuši savu darbu, biznesu un akadēmiskos amatus. Daži ir 
atskaitīti no augstskolu programmām, citiem liegta iespēja kļūt par 
audžuvecākiem, vēl citi bijuši spiesti slēgt savus adopcijas centrus, 
zaudējuši tiesības darboties studentu pilsētiņās… Un šis saraksts 
kļūst aizvien garāks.2

To pašu politkorekto ortodoksiju visā pasaulē agresīvi virza gan 
Valsts departaments, gan Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas 
Savienība, privātie fondi un mediji. Bagātākās valstis kā priekšno-
teikumu palīdzības sniegšanai nabadzīgākām valstīm izvirza likumu 
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izmaiņas attiecībā uz abortiem un seksualitāti.3 Seksuālā revolūcija 
pārņem pasauli.

Baznīcēnu līdzdalīBa

Nedomājiet, ka baznīcā gājēji ir pasargāti. Daudzi, kas sevi uz-
skata par reliģioziem vai kristiešiem, bieži, pat paši to nenojauzdami, 
ir kļuvuši par sekulārā pasaules skatījuma atbalstītājiem. Skaitļi ir 
satraucoši.

Pornogrāfija: aptuveni divas trešdaļas kristiešu vīriešu skatās por-
nogrāfiju vismaz reizi mēnesī, – tikpat, cik vīriešu, kas nesauc sevi 
par kristiešiem.4 Kādā pētījumā 54% mācītāju atzina, ka pēdējā gada 
laikā ir skatījušies pornogrāfiju.5

Kopdzīve: Gallup aptaujā atklājās, ka gandrīz puse (49%) no pus-
audžiem, kas nāk no reliģiskas vides, atbalsta kopdzīvi pirms laulī-
bām.6

Šķiršanās: starp pieaugušajiem, kas sevi uzskata par kristiešiem, 
bet baznīcu apmeklē reti, 60% ir šķīrušies. Starp tiem, kas regulāri 
apmeklē baznīcu, šķīrušies ir 38%.7

Homoseksualitāte un transdzimums: šie jautājumi šķeļ pat konserva-
tīvās kristiešu grupas. 2014. gada Pew Research Center pētījumā 51% 
evaņģēlisko mileniāļu apgalvoja, ka viendzimuma pāru attiecības ir 
morāli pieņemamas.8

Aborti: LifeWay aptaujā atklājās, ka apmēram 70% sieviešu, kas 
veikušas abortu, sevi uzskata par kristietēm. No tām 43% apgalvoja, 
ka dzīves posmā, kad veikts aborts, vismaz reizi mēnesī ir apmeklē-
jušas baznīcu.9

Problēma ir tā, ka daudzi cilvēki pret morāles jautājumiem izturas 
kā pret noteikumu sarakstu. Taču patiesībā ikviena morāles sistēma 
sakņojas noteiktā pasaules skatījumā. Pieņemot dzīvē lēmumus, mēs 
patiesībā darām ko vairāk nekā vienkārši izlemjam, kā rīkosimies. 
Mēs atspoguļojam savu skatījumu par cilvēka dzīves mērķi. Teologa 
Stenlija Hauervasa vārdiem izsakoties, morālu rīcību “nevar uzlūkot 
kā izolētu darbību – tā ir saistīta ar fundamentālu izpratni par pašas 
dzīvības dabu un nozīmi”.10 
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Ceļvedis tuksnesī

Tāpēc mums ir jārunā par to, ko cilvēki domā par pašas dzīvības 
dabu un nozīmi. Mums ir jārunā par viņu pasaules skatījumu.

K. S. Lūiss reiz teica: “Kristietim un materiālistam ir atšķirīgi 
uzskati par Visumu. Tie nevar abi būt pareizi. Tas, kurš domā nepa-
reizi, nerīkojas atbilstoši reālajam Visumam.”11 Grāmatas “Mīli savu 
ķermeni” mērķis ir parādīt, ka sekulārā morāle neatbilst reālajam 
Visumam.

Patiess tev, Bet ne man?

Pirmais solis ir ieraudzīt, ka sekulārā ētika balstās dziļā šķirtnē, 
kas stiepjas cauri visai Rietumu domāšanai un kultūrai. Šī šķirtne 
noārda saikni starp zinātniskām un morālām zināšanām. Pagātnē 
vairumā civilizāciju tika uzskatīts, ka realitāte sastāv gan no dabiskās 
kārtības, gan morālās kārtības un tās abas bija savstarpēji saistītas. 
Tāpēc arī mūsu zināšanas par realitāti tika uzskatītas par vienotu 
patiesības sistēmu. 

Taču modernajos laikos cilvēki sāka uzskatīt, ka uzticamas zinā-
šanas ir pieejamas tikai dabiskajā kārtībā – empīriski pārbaudāmos 
zinātnes faktos. Kā tas ietekmē morālo patiesību? To taču nevar 
ielikt mēģenē vai pētīt zem mikroskopa. Daudzi cilvēki nosprieda, 
ka morāle nekvalificējas kā objektīva patiesība. Tā sastāv no perso-
niskām sajūtām un izvēlēm.

Un tā vienotais priekšstats par patiesību sašķēlās un sadalījās divās 
nošķirtās jomās.

Teologs Frānsiss Šefers, skaidrojot šo dalījumu, izmantoja līdzību 
par namu ar diviem stāviem. Apakšējā stāvā atrodas empīriskā zi-
nātne, ko uzskata par objektīvi patiesu un pārbaudāmu. Tā ir pub-
lisko patiesību sfēra – lietas, kas ir jāpieņem visiem neatkarīgi no 
viņu personiskās pārliecības. Augšējā stāvā mājo morāle un teolo-
ģija, kas tiek uzskatītas par personiskām, subjektīvām un relatīvām. 
Par šīm lietām cilvēki saka: “Tā varbūt ir patiesība tev, bet tā nav 
patiesība man.”12
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Priekšstats par patiesību ir sašķelts

TEOLOĢIJA UN MORĀLE

Personiska, subjektīva, relatīva

ZINĀTNE

Publiska, objektīva, visiem derīga

Kad Šefera grāmatas parādījās grāmatnīcās, vairums cilvēku viņa 
divstāvu nama ilustrāciju uztvēra kā savdabīgu relatīvisma metaforu. 
Taču vairākus gadus vēlāk, kad es pētīju to, ko akadēmiskajā pasaulē 
sauc par faktu un vērtību dalījumu, es sapratu, ka tieši par to pašu, 
tikai citiem vārdiem, runāja arī Šefers.13 Vai varat saskatīt līdzības? 

Faktu un vērtību dalījums

VĒRTĪBAS

Personiskas, subjektīvas, relatīvas

FAKTI

Publiski, objektīvi, visiem derīgi

Šīs paralēles es aprakstīju savā iepriekšējā grāmatā “Pilnīga patie-
sība” (Total Truth), un pēkšņi Šefera divu stāvu analīze kļuva pār-
steidzoši saistoša laikam, kurā dzīvojam. Viens no ietekmīgākajiem 
kristīgajiem filozofiem man atklāja, ka ir daudz lasījis Šefera darbus, 
un kā profesors viņš man teica: “Es visu savu dzīvi esmu mācījis par 
bīstamību nošķirt faktus un vērtības. Bet es nekad nebiju pama-
nījis šo saistību ar Šeferu.” Grāmata “Pilnīga patiesība”, atklājot šo 
saistību, ir palīdzējusi Šefera idejas jaunā un auglīgā veidā ietvert 
komunikācijā ar sekulāro domu.
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Ceļvedis tuksnesī

sašķelts Pasaules skatījums

Tikai vēl vēlāk es sapratu, ka faktu un vērtību dalījums ir ais-
berga redzamā daļa. Visa modernā filozofija ir sašķēlusies divās 
lielās plūsmās. Viena plūsma sākās līdz ar zinātnisko revolūciju. Tā 
aizsāka apgaismības tradīciju, ko pārstāvēja filozofi, kas savas domas 
balstīja zinātnē. Viņi radīja filozofijas, kas faktu jomu (apakšējo 
stāvu) uzskatīja par galveno realitāti. Pie šiem filozofijas novirzie-
niem pieder tādi “ismi” kā empīrisms, racionālisms, materiālisms un 
naturālisms.

Iespējams, jūs vēl no vidusskolas laikiem atceraties, ka apgais-
mības tradīcijai bija pretreakcija – romantisma kustība. To pārstā-
vēja domātāji, kuri centās uzturēt pie dzīvības vērtību jomu (augšējo 
stāvu). Viņi koncentrējās uz tādiem jautājumiem kā taisnīgums, 
brīvība, morāle un jēga. Šīs tradīcijas domātāji aizsāka tādus “ismus” 
kā ideālismu, marksismu, eksistenciālismu un postmodernismu.

Mūsdienās šīs divas tradīcijas visai brīvi var palikt zem moder-
nisma un postmodernisma nosaukumiem un tie joprojām ir savstar-
pējā konfliktā. Plaisa starp šīm tradīcijām ir kļuvusi tik liela, ka 
kāds filozofs par to saka, ka ir tāda sajūta, ka visa Rietumu doma ir 
sašķēlusies divās filozofiskajās pasaulēs. Kāds cits filozofs uztraucas, 
ka “mēs esam nonākuši punktā, kurā katrs risinām atšķirīgus jautā-
jumus” un “cits ar citu sasaucamies pār bezdibeni”.14

Modernisti apgalvo, ka apakšējais stāvs ir galvenā vai vienīgā 
realitāte – fakti un zinātne. Postmodernisti apgalvo, ka galvenais ir 
augšējais stāvs, kurā pat fakti un zinātne ir vienīgi prāta konstruk-
cijas.15
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Rietumu domas sašķelšanās

ROMANTISMA TRADĪCIJA

Postmodernisms

APGAISMĪBAS TRADĪCIJA

Modernisms

Tādēļ, ka filozofija ir tik fundamentāla, šis dalījums ietekmē jeb-
kuru citu jomu, arī morāli.16 Runājot par morāli, mēs atbildam uz 
jautājumu: “Kā mums būtu pareizi izturēties pret cilvēkiem?” Mūsu 
atbilde ir atkarīga no tā, ko mēs domājam par to, kas cilvēks ir – ko 
nozīmē būt par cilvēku. (Filozofi to sauc par mūsu antropoloģiju.) 
Lai saprastu visus mūsu laika kontroversiālos jautājumus, mums ir 
jāzina, ka priekšstats par cilvēku arī ir sašķelts augšējā un apakšējā 
stāvā. Sekulārā doma mūsdienās ir pieņēmusi ķermeņa un personas 
dalījumu, kur ķermenis, balstoties uz empīriskajām zinātnēm, tiek 
definēts kā faktu jomai piederošs (apakšējais stāvs), savukārt persona 
pieder vērtību jomai (augšējais stāvs) un kalpo par tiesību pamatu. 
Šāds duālisms ir radījis sašķeltu un sadrumstalotu skatījumu uz to, 
kas ir cilvēks. Ķermenis tiek aplūkots šķirti no personas.

jauna stratēģija

Šis divstāvu dalījums mūs apbruņo ar pārliecinošu jaunu stratē-
ģiju, kas cilvēkiem var palīdzēt ieraudzīt to, kādēļ sekulārā ētika 
“nestrādā” – gan personiski, gan publiski. Pirmajā nodaļā “Es sevi 
ienīstu” ir aplūkoti nozīmīgākie jautājumi, īpaši izceļot aiz tiem 
esošo divu līmeņu skatījumu par to, kas ir cilvēks. Pat ja jūs uzreiz 
vēlaties lasīt kādu no nākamajām nodaļām, es tik un tā jums ieteiktu 
vispirms izlasīt 1. nodaļu, lai iepazītos ar vispārējo stratēģiju, ko iz-
mantošu visā grāmatā. (Tādēļ, ka šie jautājumi ir kontroversiāli, šajā 
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grāmatā nav iespējams atbildēt uz visiem iebildumiem. Diskusijas 
turpinājumam skatiet vēres grāmatas beigās.)

Otrajā nodaļā “Prieks par nāvi” runāts par to, kā ķermeņa un per-
sonas duālisms pamato sekulāros argumentus, kas atbalsta abortus 
un jaundzimušo nonāvēšanu. Trešajā nodaļā “Dārgo vēlētāj” ir at-
maskota šī duālisma postošā ietekme sarunās par eitanāziju, kā arī 
saistītos jautājumos, piemēram, cilmes šūnu pētījumi, dzīvnieku tie-
sības, gēnu inženierija un transhumānisms. Ceturtajā nodaļā “Šizo-
īdais sekss” ir izgaismota mānīgo gadījuma sakaru kultūra. Pretēji 
tās apgalvojumiem par ķermenim dāvāto brīvību, realitātē šāds 
uzskats nonievā ķermeni. Piektajā nodaļā “Politnekorekti pret ķer-
meni” ir atklāts, kā homoseksuālas attiecības arī nonievā ķermeni. 
Sestā nodaļa “Transdzimums, transrealitāte” ir par to, kā palīdzēt 
cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņu ķermenis ir pretstatā viņu īstajam 
un patiesajam “es”. Noslēdzošajā nodaļā “Izvēles dieviete ir mirusi” 
no individuālās jomas pārcelsimies uz sabiedrisko jomu: kā ķermeņa 
un personas duālisms izārda mūsu vistuvākās attiecības, it īpaši lau-
lību un ģimeni, aiz sevis atstājot vientuļus un izolētus cilvēkus?

Mēs dzīvojam morālā tuksnesī, kurā cilvēki izmisīgi meklē at-
bildes uz sarežģītiem jautājumiem par dzīvi un seksualitāti. Taču 
cerība nav zudusi. Šajā tuksnesī mēs varam iekopt dārzu. Mēs 
joprojām varam atrast realitātē balstītu morāli, kas pauž pozitīvu, 
dzīvību atbalstošu skatījumu uz cilvēku – skatījumu, kas ir daudz 
iedvesmojošāks, daudz pievilcīgāks un daudz atbrīvojošāks par se-
kulāro pasaules skatījumu. Lai mācītos, kā to paveikt, veram vaļā 
1. nodaļu.
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E S  S E V I  I E N Ī S T U

Cilvēka ķermeņa uzplaukums un noriets

Šķita, ka Zojai dzīvē klājās labi. Spīdošām zināšanām un māj-
mācības ceļā iegūtiem augstiem sasniegumiem apveltītajai meitenei 
jau septiņpadsmit gadu vecumā divas no tā saucamās Efeju līgas (Ivy 
League) universitātēm izteica vienreizēju tālākās izglītības piedāvā-
jumu.

Bet tad bez jebkāda brīdinājuma Zoja aizbēga no mājām.
Savās bēdās un bailēs izmisušie vecāki uzzināja, ka viņu meitu 

bija pavedinājusi kāda divdesmit divus gadus veca augstskolas pēdējā 
kursa studente (sauksim viņu par Holliju) no netālu esošās kristīgās 
universitātes. Viņas bija satikušās mājmācības grupā, kurā Hollija 
strādāja par skolotāju. Tā kā pavalstī, kurā viņas dzīvoja, legālais 
dzimumattiecību vecums bija astoņpadsmit gadu, viņu attiecības 
bija pretlikumīgas. Baidoties no iespējamās apsūdzības, Hollija pār-
liecināja Zoju bēgt uz citu pavalsti, kur legālais dzimumattiecību 
vecums bija mazāks.

Lai gan Zojas vecāki izlēma Hollijai neizvirzīt apsūdzību, sek-
suālo uzbrukumu likumi, kas varētu tikt attiecināti uz šo gadījumu, 
ietvēra tādus pārkāpumus kā izvarošana, nepilngadīgā  pavedināšana 
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uz seksuāla rakstura darbībām, nepilngadīgā nolaupīšana un sek-
suāls uzbrukums bērnam, ko pastrādājis skolas darbinieks vai 
persona, kas strādā kā brīvprātīgais darbā ar bērniem. (Saskaņā ar 
likumu bērns ir nepilngadīga persona.)

Lai apkārtējos modinātu līdzjūtību (un iegūtu pabalstus no valsts), 
Zoja apgalvoja, ka vecāki viņu bija patriekuši no mājām. Daudzi ģi-
menes draugi noticēja viņai, tādēļ līdztekus sirdsēstiem par zaudēto 
meitu tika sarautas arī attiecības ar daudziem draugiem.

Dažus mēnešus pēc tam, kad Hollija bija pierunājusi Zoju pārcel-
ties uz otru valsts galu, viņa meiteni pameta, lai ielaistos mīlas dēkās 
ar citām sievietēm. Šobrīd Hollija cenšas iegūt doktora grādu kādā 
prestižā Efeju līgas universitātē, kur viņa pēta dzimuma un seksuālās 
orientācijas jautājumus. Zoja strādā par oficianti kādā kafejnīcā, ir 
apjukusi un nomākta. Viņa ir seksuālās revolūcijas upuris.17

Mūsu laikos jautājumi, kas saistīti ar dzīvību un seksualitāti, nav 
tikai teorētiski. Tie personiskā veidā ietekmē vai ikvienu cilvēku. 
Lai veiksmīgi atbildētu mūsdienu sekulārajai morāles revolūcijai, 
mums ir jārok dziļi, lai aizsniegtu zem tās pamatos esošo un visu 
virzošo pasaules skatījumu. Ievadā mēs uzzinājām, ka pasaules ska-
tījums, kas balsta sekulāro morāli, ir viscaur fragmentēts duālisms, 
kas ķermeni nošķir no personas. Izprotot šo divu stāvu dalījumu, jūs 
iegūsiet vajadzīgos rīkus, lai uzlauztu šo cilvēka vērtību laupošo pa-
saules skatījumu, kas balsta abortu, eitanāzijas, homoseksualitātes, 
transdzimuma un brīvo seksuālo attiecību haosu.

Šajā nodaļā es parādīšu, kā šis divu stāvu pasaules skatījums 
izskatās, pārskata veidā aplūkojot dažus no visaktuālākajiem mo-
rālajiem jautājumiem. Pēc tam nākamajās nodaļās es tos aplūkošu 
daudz tuvāk un atbildēšu uz biežākajiem iebildumiem. Es ceru, ka 
mēs redzēsim, ka, salīdzinot ar sekulāro pasaules skatījumu, bibliskā 
ētika atzīst skaidru un visaptverošu skatījumu uz cilvēku, kas sekmē 
cilvēktiesības un cilvēka cieņu.
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nePietiek tikai Būt Par cilvēku

Izmantosim kādu piemēru, lai labāk saprastu šo ķermeņa un 
personas dalījumu. Pirms vairākiem gadiem pašpasludināta liberālā 
feministe un britu žurnāliste Miranda Soijere (Miranda Sowyer) 
publicēja kādu rakstu. Šajā rakstā viņa apgalvoja, ka vienmēr ir pa-
stāvējusi par to, ka sievietēm ir izvēles iespēja. 

Bet tad negaidīti viņa palika stāvoklī.
Un līdz ar grūtniecību parādījās šaubas. “Dzīvību, kas manī rosījās, 

es saucu par mazuli, jo es to gribēju saglabāt. Bet, ja es to negribētu, 
es to varētu saukt arī par šūnu kopumu, kuru bez problēmām var 
nogalināt... Man tas likās iracionāli. Varbūt pat amorāli.”18 Dzemdē 
izveidojies auglis neiegūst cilvēka statusu tikai tādēļ vien, ka kāds to 
vēlas paturēt.

Soijere bija atdūrusies pret realitātes sienu – un šī realitāte ne-
atbilda viņas ideoloģijai. Tādēļ viņa šo jautājumu sāka pētīt tuvāk 
un viņas pētījumi pārtapa dokumentālajā filmā. Viņa nonāca pie 
secinājuma: “Galu galā man ir jāpiekrīt tam, ka dzīvība sākas no 
ieņemšanas brīža. Tādēļ aborti pārtrauc dzīvību.” Tad viņa piebilda: 
“Bet, iespējams, dzīvības fakts pats par sevi nemaz nav tik svarīgs. 
Nozīme ir tam, vai šī dzīvība ir pietiekami nobriedusi, lai kļūtu par 
personu.”19

Kas gan ir noticis ar izpratni par cilvēku? Cilvēks ir sadalīts divās 
daļās. Ja mazulis no ieņemšanas brīža ir cilvēks, bet, pirms nav sa-
sniedzis noteiktu attīstības stadiju, vēl neskaitās persona, tas skaidri 
norāda uz to, ka cilvēks un persona ir divas atšķirīgas lietas. 

Tas ir radikāli fragmentēts, sašķelts un duālistisks skatījumus uz 
cilvēku.

Sarunvalodā mēs, protams, izmantojam vārdu “cilvēks” un ar to 
saprotam personu. 1973. gadā šos vārdus vienu no otra nošķīra ASV 
Augstākās tiesas lēmums slavenajā “Roja pret Veidu” tiesas prāvā, 
kurā tika lemts: lai gan mazulis, kas atrodas sievietes dzemdē, ir 
cilvēks, tam nav personas statuss, tādēļ netiek aizsargāts ar Konsti-
tūcijas Četrpadsmitā labojuma tiesībām.

Tādējādi izveidojās jauns indivīda apzīmējums: cilvēks bez per-
sonas statusa.



4

Cilvēka ķermeņa uzplaukums un noriets

Lai iztēlotos šo moderno duālismu, mēs varam izmantot Šefera 
divstāvu ēkas (skatīt ievadā) principu. Agrīnajās attīstības stadijās 
embrijs atrodas pirmajā stāvā. Šeit tas tiek uzskatīts par cilvēku no 
ieņemšanas brīža, jo tas ir bioloģisks organisms, ko var izpētīt, iz-
mantojot zinātnes empīriskās metodes. Taču tam nepiemīt nekāda 
morālā vērtība, kas tam nodrošinātu jebkādu likumīgu aizsardzību. 
Vēlāk, kādā nenoteiktā laikā šis embrijs pārceļas uz otro stāvu un 
kļūst par personu, kurai piemīt zināmas kognitīvās spējas, apziņa 
un sevis apzināšanās. Un tikai tad šis embrijs iegūst morālu un liku-
mīgu vērtību.

To sauc par personības teoriju, un tā tieši izriet no faktu un vēr-
tību dalījuma: būt par bioloģisku cilvēku ir zinātnisks fakts. Bet būt 
par personu ir ētisks koncepts, ko ietekmē mūsu vērtības.

Aborti izriet no personības teorijas

PERSONA

Piemīt morāla un likumīga vērtība

ĶERMENIS

Patērējams bioloģisks organisms

Šī divu līmeņu skatījuma iznākums ir tāds, ka, lai iegūtu tiesības, 
nepietiek ar to vien, ka kāds tiek atzīts par cilvēku. Atcerieties Soi-
jeres vārdus: “Dzīvības fakts pats par sevi nemaz nav tik svarīgs.” 
Cilvēka dzīvībai pašai par sevi nepiemīt nekāda vērtība, tādēļ tas, ko 
mēs ar to darām, ir morāli mazsvarīgi.

Protams, indivīds, kurš pieņem lēmumu par aborta veikšanu, 
visticamāk, nemaz nedomā par šīs filozofijas praktiskajām sekām. 
Daži cilvēki man ir atzinuši, ka viņi atbalsta abortus, vienlaikus uz-
skatot, ka mazuļiem ir vērtība. Taču, patīk mums tas vai ne, katrai 
rīcībai ir sava loģika.

Ja jūs atbalstāt abortus, tad netieši paužat uzskatu, ka savas dzīves 
agrīnajās attīstības stadijās nedzimušajam mazulim ir tik maza 
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 vērtība, ka to var nogalināt bez jebkādām morālām sekām. Lai 
kādas arī nebūtu jūsu izjūtas, šis ir ļoti zems skatījums uz dzīvību. 
Pēc šīs loģikas jums ir jātic tam, ka kaut kad vēlāk šis mazulis kļūst 
par personu un tad tas iegūst tādu vērtību, ka tā nogalināšana tiktu 
uzskatīta par noziegumu.

Tas nozīmē, ka tik ilgi, kamēr nedzimušais bērns tiek uzskatīts 
par cilvēku, bet ne personu, tas ir vienkāršs izejvielu materiāls – tāds 
pats dabas resurss kā koki vai kukurūza. To var izmantot pētījumos 
un eksperimentos, ar to var ģenētiski manipulēt, izmantot tā or-
gānus, bet pāri palikušo izmest mēslainē gluži kā citu veidu medi-
cīniskos atkritumus.

Abortus atbalstošu pieņēmumu centrā ir personības teorija ar savu 
divdaļīgo skatījumu uz cilvēku. Šis skatījums dzīvam cilvēka ķer-
menim nepiešķir nekādu vērtību, jo visa vērtība ir rodama cilvēka 
prātā un apziņā.20

Līdz ar to personības teorija cilvēka ķermenim piešķir ļoti mazu 
vērtību, un tas savukārt laupa vērtību mums visiem. Jo, ja cilvēka 
ķermenim nav vērtības, tad vienai no mūsu identitātes svarīgākajām 
daļām tiek laupīta vērtība. Kā mēs to redzēsim nedaudz vēlāk, tad 
šis ķermeņa un personas dalījums ar savu nonicinošo attieksmi pret 
miesu ir vārdos neizteiktais pieņēmums, kas virza sekulāro skatī-
jumu uz eitanāziju, seksualitāti, homoseksualitāti, transdzimumu 
un virkni citu jautājumu.

daBas “lasīšana”

Lai saprastu šo divu līmeņu duālismu, mums ir jāuzdod jautā-
jums par to, kur tas ir radies un kā tas ir attīstījies. Un jāsāk ir ar 
to, ka noskaidrojam, ko vispār nozīmē vārds “duālisms”. No vienas 
puses, tas vienkārši ir apgalvojums, ka realitāte sastāv no divu veidu 
substancēm. Tradicionālajā izpratnē kristietība ir duālistiska, jo tā 
uzskata, ka pastāv gan miesa, gan dvēsele, matērija un gars. Abas 
šīs substances ir savstarpējā mijiedarbībā, un neviena no tām nav 
reducējama uz otras rēķina. Mūsdienās ir svarīgi aizstāvēt garīgās 
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jomas esamību, jo akadēmiskajā pasaulē dominē materiālisma filo-
zofija (uzskats, ka ārpus materiālās pasaules nekā nav).21

Tajā pašā laikā kristietība māca, ka miesa un dvēsele kopā veido 
vienotu veselumu – cilvēks ir iemiesota dvēsele (nodaļas beigās mēs 
par to runāsim nedaudz vairāk). Turpretī personības teorija rada divu 
stāvu duālismu, kurā ķermenis ir nolikts kā pretstats personai, it kā 
tās būtu divas atšķirīgas lietas, kuras vienkārši kaut kā ir saķērušās 
kopā. Šī teorija ķermeni pasludina par nebūtisku personas piedēkli – 
kaut ko, kas ir zemāks, tādēļ izmantojams pragmatisku mērķu labā.

Kā gan ir attīstījies šāds negatīvs skatījums uz cilvēka ķermeni?
Ķermenis ir daļa no dabas, tādēļ atbilde slēpjas tajā, kā cilvēki ir 

uzlūkojuši to, kas ir daba. Gadsimtiem ilgi Rietumu kultūru caur-
vija kristīgais mantojums, kas pret dabu izturējās kā pret Dieva roku 
darbu, kas atspoguļo Dieva nodomus. Agrīnie Baznīcas tēvi mēdza 
teikt, ka Dieva atklāsme līdz mums ir nonākusi divās grāmatās – kā 
Dieva vārds (Bībele) un kā Dieva pasaule (radība).22 Daba ir Dieva 
nodomu izpausme un Viņa rakstura atklāsme. Psalmists par to 
raksta: “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa 
roku darbu” (Ps 19:2). Vēstulē Romiešiem apustulis Pāvils runā par 
to, ka radība ir pierādījums Dieva eksistencei: “Kopš pasaules radī-
šanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa 
dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar 
ko aizbildināties” (Rm 1:20).

Citiem vārdiem sakot, lai arī pasaule ir kritusi un grēka salauzta, 
tā joprojām runā par savu Radītāju. Radībā mēs varam redzēt zīmes, 
kas norāda uz Dieva eksistenci un Viņa nodomiem. To sauc par te-
leoloģisko skatījumu uz dabu. Šis vārds ir cēlies no grieķu valodas 
vārda telos, kas apzīmē nodomu vai mērķi. Ir skaidri redzams, ka 
dzīvas būtnes ir veidotas ar nodomu: acis ir paredzētas redzēšanai, 
ausis – dzirdēšanai, spuras – peldēšanai un spārni – lidošanai. Katra 
orgāna daļa ir rūpīgi saistīta ar citām daļām, un tās visas sadarbojas 
koordinētā, uz mērķi vērstā darbībā, lai īstenotu visa ķermeņa lielo 
nodomu. Šāda saskaņota uzbūve raksturo projektu – plāns, mērķis, 
nolūks.
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Pat mūsdienās biologi nespēj izvairīties no teleoloģiskas valodas, 
lai gan viņi bieži vien to cenšas aizstāt ar tādām frāzēm kā “labs 
inženierijas projekts”.23 Zinātnieki saka, ka acs ir laba acs, ja tā spēj 
īstenot savu nolūku. Spārns ir labs spārns, kad tas funkcionē tā, kā 
tas ir paredzēts.

Tagad līdz ar elektronmikroskopa izgudrošanu mēs varam ap-
lūkot visiespaidīgākos šīs inženierijas piemērus. Katrā šūnā eso-
šajām nanomašīnām (proteīniem) ir noteikta funkcija. Pētnieki veic 
eksperimentus, ko tie raksturo kā reverso inženieriju, it kā viņiem 
rokās būtu kāda ierīce un viņi mēģinātu rekonstruēt procesu, kādā 
šī ierīce tika radīta.

Bet projekta galvenais ierocis slēpjas šūnas kodolā – tās vadības 
centrā. DNS molekula uzglabā milzīgu informācijas apjomu. Ģenē-
tiķi par DNS runā kā par datubāzi, kas ietver veselas “bibliotēkas” 
ar ģenētisko informāciju. Viņi analizē to, kā RNS nukleotīdu četru 
burtu valodu “pārtulko” uz proteīnu divdesmit burtu valodu. Dzī-
vības meklējumi ir pārdēvēti par bioloģiskās informācijas izcelsmes 
meklējumiem.

Informācijas esamība norāda uz saprāta eksistenci. Tā norāda uz 
aģentu, kas spēj radīt nolūku, plānu un mērķi. Jaunākie zinātniskie 
pierādījumi apliecina, ka Jaunā Derība nav kļūdījusies: “Iesākumā 
bija Vārds..” (Jņ 1:1). Grieķu oriģinālā “vārds” ir logos, kas nozīmē 
saprāts, intelekts vai informācija.

Zinātnieki ir atklājuši teleoloģijas pierādījumus ne tikai dzīvās 
būtnēs, bet arī fizikālajā Visumā. Viņi ir atklājuši, ka Visuma fizi-
kālās konstantes ir nostādītas tā, lai dzīvība vispār varētu pastāvēt. 
Hārvarda astrofiziķis Hovards Smits rakstīja: “Visumā valdošie 
likumi ietver tādus fundamentālus mērījumus kā četrus dažādus 
spēkus, gaismas ātrumu, Planka konstanti, elektronu un protonu 
masu un daudzus citus. Ja šīs vērtības būtu kaut nedaudz citādas – 
pat par dažiem procentpunktiem –, mūsu šeit nebūtu... Dzīvība, jo 
īpaši inteliģenta dzīvība, nevarētu pastāvēt.”

To sauc par noregulētā Visuma problēmu. Tas nozīmē, ka pat fi-
zikālā pasaule liecina par projektu. Smita raksta apakšvirsraksts ir 
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“Gandrīz sev pašiem par spīti, zinātnieki ir spiesti atzīt teleoloģisku 
Visuma skaidrojumu”.24

kā Būt Par cilvēku

Ja daba ir teleoloģiska un cilvēka ķermenis ir daļa no dabas, tas 
nozīmē, ka arī tas ir teleoloģisks. Tam ir mērķis, kas daļēji tiek iz-
pausts morālajā likumā. Mums ir morāls pienākums pret cilvēkiem 
izturēties tā, lai tas palīdzētu sasniegt viņu mērķi. Tas arī izskaidro 
to, kādēļ Bībeles morāle nav patvaļīga. Morāle ir vadlīnijas, kuras 
ir paredzētas, lai piepildītu Dieva sākotnējo nodomu cilvēcei. Tā ir 
kā instrukciju rokasgrāmata, lai mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, 
kādus Dievs mūs ir iecerējis. Tā ir kā ceļu karte, kas palīdz sasniegt 
cilvēka telos. Reizēm to sauc par dabiskā likuma ētiku, jo tā mums 
māca, kā dzīvot saskaņā ar mūsu patieso dabu, kā kļūt par pilnīgiem 
cilvēkiem.

Šajā mērķtiecīgajā skatījumā nepastāv plaisa starp ķermeni un 
personu. Abi kopā veido vienotu psihiski fizikālu veselumu. Mēs 
cienām un godājam savu ķermeni kā daļu no Dieva nodoma at-
klāsmes mūsu dzīvei. Tas ir daļa no radītās kārtības, kas vēstī par 
Dieva godu.

Tas nozīmē, ka mūsu ķermeņa fizikālā uzbūve mums kaut ko at-
klāj par mūsu identitāti. Tas, kā mūsu ķermenis funkcionē, kļūst par 
pamatu mūsu morālajiem lēmumiem. Tieši tāpēc, kā mēs to vēlāk 
redzēsim, kristīgā ētika vienmēr ņem vērā arī bioloģijas faktus. Ru-
nājot par abortiem, tiek ņemti vērā zinātniskie fakti par dzīvības 
izcelšanos. Un, runājot par seksualitāti, tiek ņemti vērā fakti par 
seksuālajām atšķirībām un vairošanos. Kristīgā ētika ciena dabas un 
ķermeņa teleoloģiju.

matērija Bez jēgas

Kas izmainīja šo dabas mērķtiecības redzējumu? Kā Rietumi pa-
zaudēja savu pozitīvo skatījumu uz ķermeni?
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Modernajos laiks vissvarīgākais pagrieziena punkts bija Čārlza 
Darvina evolūcijas teorija, kas tika publicēta 1859. gadā. (Mēs 
redzēsim, ka pirms viņa bija vēl citi, taču Darvins uz mūsdienu 
domāšanu ir atstājis vislielāko ietekmi.) Darvins nevarēja noliegt 
to, ka dabā pastāv šķietams projekts. Bet, pieņemot materiālisma 
filozofiju, viņš vēlējās šo šķietamību noreducēt uz ilūziju. Viņš cerēja 
parādīt, ka, lai arī dzīvie organismi šķietami ir teleoloģiski, patiesībā 
tie ir cēlušies no akliem un nevadītiem spēkiem. Lai gan tie izskatās 
tā, it kā tos kāds būtu mērķtiecīgi radījis (griba, plāns, intelekts), 
patiesībā tie ir bezmērķīga materiālā procesa rezultāts. Viņa teorijas 
divi svarīgākie elementi – nejaušas variācijas un dabiskā atlase – tika 
radīti ar skaidru nodomu: iznīcināt jebkādu plānu un mērķi.

Vēsturnieks Žaks Barzuns reiz teica: “Tieši mērķa noliegums ir 
Darvina raksturīgākais apgalvojums.”25 Zoologs Ričards Dokinss 
tam piekrīt: “Dabiskajai atlasei, šim aklajam neapzināti automā-
tiskajam procesam, kuru Darvins atklāja,.. prātā nav nekāda nodo-
ma.”26

Rihtera skalā, ja to attiecinātu uz domātājiem, Darvina teorija 
izraisīja zemestrīci, kas bija krietni stiprāka par 9  ballēm. Un tās 
seismiskos viļņus varēja just arī ārpus zinātnes lauciņa. Tā izraisīja 
nopietnus pēcgrūdienus arī morāles jautājumos. Ja jau daba nebija 
Dieva roku darbs – ja tā sevī nenesa zīmes, kas norāda uz Dieva 
nodomu, – tad tā vairs nevarēja kalpot par morālo patiesību pamatu. 
Daba bija vienkārša mašinērija, ko virza akli materiālie spēki. Ka-
toļu filozofs Čārlzs Teilors to izskaidro šādi: “Visums vairs netiek 
uzlūkots kā jēgpilnas kārtības iemiesojums, kas var definēt to, kas 
mums ir derīgs.”27

Šīs loģikas nākamais solis ir izšķirošs: ja daba neatklāj Dieva 
gribu, tad tā ir neitrāla joma, kurai cilvēki var uzspiest savu gribu. 
Dabā nav nekā tāda, ko cilvēkiem būtu morāls pienākums cienīt. 
Daba kļūst par neitrālas vērtības faktu pasauli, gatava kalpot cilvēku 
izraudzītām vērtībām.

Tāpēc, ka cilvēka ķermenis ir daļa no dabas, arī tas tiek paslu-
dināts par amorālu mehānismu, kas ir pakļauts autonomā indivīda 
gribai. Ja ķermenim nav patiesa mērķa, ko Dievs tajā ir ielicis, tad 
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viss, kas atliek, ir paša cilvēka radīti mērķi. Ķermenis tiek reducēts 
uz matērijas pikuci – atomu un molekulu apkopojumu, kas ne ar ko 
īpašu neatšķiras no citu veidu nejaušiem matērijas veidojumiem. Tas 
ir kā izejviela, ar kuru var manipulēt un rīkoties pēc sirds patikas, 
lai kalpotu cilvēku nospraustajam plānam, gluži kā ar jebkuru citu 
dabas resursu.28

Mēs materiālismu mēdzam uzskatīt par filozofiju, kas augstu 
vērtē materiālo pasauli, jo tā apgalvo, ka viss, kas ir, ir matērija. Taču 
ironiskā kārtā patiesībā tā materiālajai pasaulei piešķir ļoti mazu 
nozīmi, pasludinot, ka tā sastāv no kustīgām daļiņām, kurām nav 
nekāda lielāka mērķa vai nozīmes.

vienreizlietojamie cilvēki

Vai redzat, kā tas izskaidro loģiku, kas slēpjas aiz abortu atbal-
stīšanas? Agrāk abortu aizstāvji noliedza to, ka vēl nedzimuši bērni 
ir cilvēki: tas ir audu kunkulis, potenciāla dzīvība, šūnu apkopojums. 
Tāpēc daudzi dzīvības atbalstītāju argumenti bija saistīti ar mēģi-
nājumiem pierādīt, ka embrijs ir cilvēciska dzīvība. Taču šobrīd, 
pateicoties ģenētikas un DNS pētījumu attīstībai, gandrīz visi pro-
fesionālie bioētiķi ir vienisprātis, ka dzīvība sākas līdz ar ieņemšanas 
brīdi. Embrijam ir pilns hromosomu skaits un DNS. Tas ir pilnīgs 
un pabeigts indivīds, kuram ir spēja iekšēji nepārtraukti attīstīties 
no apaugļošanās brīža.

Kāpēc tas netiek atzīts par galveno pierādījumu tam, ka aborti ir 
morāli nepareizi? Tāpēc, ka saskaņā ar personības teoriju, kad ru-
nājam par cilvēku kā bioloģisku organismu, mēs atrodamies zinātnes 
jomā (apakšējā stāvā), kur dzīvība ir reducēta uz parastu mehānismu, 
kam nepiemīt nekāda jēga vai vērtība. Dzīvība ir padarīta par izej-
materiālu, ko var izmantot jebkāda pragmatiska labuma gūšanai, ko 
vien no tās var dabūt. Tā rezultātā pat tie bioētiķi, kuri atzīst, ka 
embrijs bioloģiski ir cilvēks, ne vienmēr nonāk pie secinājuma, ka 
viņam ir morāla vērtība vai ka to vajadzētu ar likumu aizsargāt. Tā 
vietā pret embrijiem izturas kā pret vienkāršu matērijas gabalu, ko 



11

var izmantot pētījumiem vai eksperimentiem un pēc tam izmest ārā 
kopā ar citiem medicīniskajiem atkritumiem.

Divu līmeņu pasaules skatījumā, lai kāds kvalificētos par personu, 
nepietiek ar to vien, ka viņš pieder cilvēku rasei. Dzemdē esošajam 
mazulim ir jānopelna personas statuss, sasniedzot noteiktu kognitīvo 
spēju līmeni – apziņu, sevis apzināšanos, autonomiju un citas lietas.

Personības teorija ir pieņēmums, uz ko balstīti visizplatītākie 
argumenti par labu abortu veikšanai. Piemēram, kad 2004. gadā 
Džons Kerijs bija ASV prezidenta vēlēšanu amata kandidāts, viņš 
visus pārsteidza, piekrītot, ka dzīvība sākas ar ieņemšanas brīdi. Bet 
kā viņš tādā gadījumā varēja atbalstīt abortus? Intervijā ar žurnālistu 
Pīteru Dženingsu viņš paskaidroja, ka tas ir tāpēc, ka nedzimušam 
mazulim “vēl nav tā dzīvības forma, kurai piemīt personība tā, kā 
mēs to saprotam”.29

Bioētiķi, kas ir pieņēmuši personības teoriju, bieži apgalvo, ka ir 
zinātnieki, lai gan šai teorijai nav nekāda zinātniskā pamatojuma. 
Viennozīmīgi ir jānotiek ļoti radikālām izmaiņām, lai vienkāršs 
cilvēcisks organisms bez jebkādām tiesībām pēkšņi pārtaptu par 
personu ar neaizskaramām tiesībām uz dzīvību. Bet nepastāv ne-
kādu zinātnisku pierādījumu, kas apstiprinātu šādas izmaiņas, – nav 
pieejams neviens radikāls pagrieziena punkts, kuru varētu empīriski 
fiksēt. Embrija attīstība ir nepārtraukts process, kurā pakāpeniski 
atraisās potenciāli, kas embrijā ir ielikti jau no paša sākuma. Divu 
līmeņu personas skaidrojums nav ne empīrisks, ne zinātnisks.

Patiesībā zinātniskie pierādījumi liecina par labu teleoloģiskajam 
skaidrojumam, kas cilvēku uzlūko kā vienotu veselumu jau no tā 
ieņemšanas brīža. Kristīgajā pasaules skatījumā katrs cilvēks ir arī 
persona. Šos abus nevar nošķirt. Un šāds skatījums nepieļauj ra-
dikālu cilvēka dzīvības vērtības samazinājumu. Jau no savas attīs-
tības pašiem iesākumiem ķermenis piedalās cilvēka telos, tādējādi 
piedaloties personas mērķa un vērtības īstenošanā. (Plašāk abortu 
jautājumu aplūkosim 2. nodaļā, kur arī atbildēsim uz iebildumiem.)
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dr. Humānā nāve

Kā ir ar eitanāziju? Kā tā atspoguļo divos stāvos sadalīto pasaules 
skatījumu? Daudzi amerikāņi joprojām atceras 2005. gadā notikušo 
gadījumu ar Teriju Šjiavo. Terija bija jauna precējusies sieviete, kura 
piedzīvoja sirdsdarbības apstāšanos, un daži ārsti pasludināja, ka viņa 
atradīsies pastāvīgā veģetatīvā stāvoklī. Viņas vīrs nolēma pārtraukt 
mākslīgo ēdiena un ūdens padevi. Bet viņas bioloģiskā ģimene, kas 
par sievieti rūpējās, apšaubīja uzstādīto diagnozi. Viņiem izdevās 
atrast medicīnas ekspertus, kas apgalvoja, ka Terija reaģē uz komu-
nikācijas mēģinājumiem. Pēc vairākām ļoti skaļām tiesas sēdēm un 
pat ASV Kongresa iesaistīšanas viņai tika pārtraukta pārtikas un 
ūdens padeve, tādēļ sākās lēna atūdeņošanās un iestājās bada nāve.

Medijos Terijas nāve tika atspoguļota kā stāsts par tiesībām no-
mirt. Bet Terija nemira. Viņa nebija neārstējami slima, tāpēc galvenā 
diskusija nebija par to. Galvenais jautājums bija saistīts ar personības 
teoriju. Televīzijas debatēs Veslijs Smits no Discovery Institute jautāja 
Floridas Universitātes bioētiķim: “Vai domājat, ka Terija ir persona?”

“Nē, es tā nedomāju,” bioētiķis atbildēja. “Es uzskatu, ka apziņa 
ir personas pamatkritērijs.”30 

Lai kādas arī nebūtu jūsu domas par politiku, kas apvij Terijas 
lietu, iepriekšminētā saruna izgaismo šī pasaules skatījuma nozīmi. 
Saskaņā ar personības teoriju garīgi atpalicis cilvēks vai cilvēks, 
kuram ir noteikta nepietiekama smadzeņu funkcionalitāte, nav per-
sona, lai arī viņš acīmredzami ir cilvēks.

Starp tiem, kas iestājās par Terijas pārtikas un ūdens padeves pār-
traukšanu, bija neirologs Ronalds Kranfords, kurš sevi ir pasludinājis 
par Dr. Humānā nāve. Kranfords ir slavens ar to, ka viņš popula-
rizē eitanāzijas veikšanu pat tādiem cilvēkiem, kuri ir pie apziņas 
un ar daļēju mobilitāti. Kādā Kalifornijas lietā vīrs vārdā Roberts 
Vendlands autoavārijā guva smadzeņu traumu. Pēc tās viņš spēja 
ar krāsainu kociņu palīdzību atrisināt loģikas uzdevumus, nospiest 
pogas, lai atbildētu uz jā vai nē tipa jautājumiem, un pat pa slim-
nīcas gaiteni pārvietoties elektriskajā ratiņkrēslā (tāpat kā slavenais 
fiziķis Stīvens Hokings). Bet Kranfords tiesā mēģināja pierādīt, ka 
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Vendlands vairs nav persona, tāpēc būtu jāpārtrauc viņa pārtikas un 
ūdens padeve.31

Saskaņā ar ķermeņa un personas dalījumu tas vien, ka kāds bio-
loģiski pieder cilvēku rasei (apakšējais stāvs), nav morāli saistoši. 
Indivīdiem ir jānopelna personas statuss, atbilstot papildu kritēri-
jiem – spējai pieņemt lēmumus, apzināties sevi, plānot nākotni un 
tā tālāk (augšējais stāvs). Tikai tie, kas atbilst šiem nosacījumiem, 
var būt personas.

Tie, kas šim standartam neatbilst, tiek pazemināti uz nepersonas 
līmeni. Cilvēks bez personas statusa ir vienkāršs ķermenis – izman-
tojams materiāls, dabas resurss, ko var lietot pētījumiem, orgānu ie-
guvei vai citiem utilitāriem mērķiem, kas pakļaujas tikai un vienīgi 
izmaksu un ieguvuma analīzei.

Tieši tāpat kā jautājumā par abortiem, arī šajā jomā mēs runājam 
par loģiku, kas netieši izriet no šīs rīcības, neņemot vērā, ko par to 
domā pats indivīds. Jūs varbūt līdzjūtības dēļ vēlaties izbeigt smagi 
slima pacienta mocības, bet jūsu rīcība atspoguļo dehumanizējošo 
divu līmeņu pasaules skatījumu – to, kurā cilvēkiem nav nekādu 
tiesību, tiesības ir tikai personām. Vienīgais veids, kā stāties pretī 
šai nāves kultūrai, ir pieņemt to, ka visi cilvēki ir personas. Neviens 
netiek izslēgts no šīs kategorijas. (Vairāk par eitanāziju un asistēto 
pašnāvību mēs runāsim 3. nodaļā.)

stāties sakaros un atkal izšķirties

Kā ir ar seksualitāti? Pārsteidzoši, bet sekulārais skatījums uz sek-
sualitāti atspoguļo to pašu ķermeņa un personas duālismu.

Divu stāvu pasaules skatījumā, kurā ķermenis ir nošķirts no per-
sonas, kā mēs to jau redzējām abortu un eitanāzijas gadījumā, tas, ko 
mēs darām ar savu ķermeņa seksualitāti, nav saistāms ar to, kas mēs 
esam kā personas. Sekss var būt vien fiziska aktivitāte, kurai nav 
nekāda sakara ar mīlestību.

Patiesībā mūsu ar seksu pārņemtā kultūra iedrošina cilvēkus tos 
turēt šķirtus vienu no otra. Žurnāls “Seventeen” pusaudzēm izsaka 
brīdinājumu “neatklāj savu sirdi”, lai zēniem tu neliktos “garlaicīga 
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un pārāk pieķērusies”. Žurnāls “Cosmo” sievietēm dod padomu, ka 
“vīrieti pēc seksa var pārsteigt ar to, ka lūdz, lai viņš tevi aizved uz 
mājām”. (Tā skaidri atklājot, ka tev nav ne mazākā nodoma uzkavē-
ties un cerēt uz nopietnākām attiecībām.)

Šos piemērus savā grāmatā “Meitenes kļuvušas rāmas” (Girls 
Gone Mild) ir apkopojusi Vendija Šalita.32 Savā mājaslapā Šalita 
publicē no lasītājiem saņemtās vēstules, no kurām dažas liek sirdij 
sažņaugties. Dienā, kad aplūkoju viņas mājaslapu, es uzdūros vēs-
tulei no sešpadsmitgadīgās Amandas, kurā viņa žēlojās par to, ka 
tipiskā vidusskolā, “ jo šķirtāks no savas seksualitātes tu spēj būt, jo 
stilīgāks esi”. Viņa piebilda, ka pat skolotāji, grāmatas, žurnāli un 
vecāki bieži pusaudžus mudina pret seksualitāti izturēties tā, it kā 
tas nebūtu nekas liels.

Un kā pierādījums šim ir arī tas, kas Šalitas grāmatas recenzijās 
dažādi tika aizstāvēti fiziski sakari bez mīlestības. Laikrakstā  
“Washington Post” bija izteikta doma, ka pusaudžu meitenēm ir 
veselīgi necensties apvienot mīlestību ar seksu: “Reizēm tie abi ir 
kopā, bet citreiz nav.” “The Nation” izaicinoši jautāja: “Kāpēc gan 
seksam vajadzētu pievienot mūžīgu mīlestības garantiju?”33 Un pa-
tiesi, kāpēc to darīt, ja jau ķermenis ir tikai matērijas pikucis, ko var 
stimulēt baudas gūšanai bez jebkādas nozīmes pašai personai?

Tikpat drūms skatījums uz seksualitāti tiek ieaudzināts pat ma-
zākiem bērniem. Bērnu raidījuma “Bērnu televīzijas darbnīca” vei-
dotāji radīja video, kurš tika plaši izmantots dzimumaudzināšanas 
stundās un kurā seksuālās attiecības tika definētas vienkārši kā 
“kaut kas tāds, kas notiek starp diviem pieaugušajiem, lai sagādātu 
baudu”.34 Ne vārda par laulību vai ģimeni vai pat par mīlestību un 
nodošanos. Ne mājiena par to, ka sekss ir kas vairāk par juteklisku 
apmierinājumu.

Tas ir sekss, kas ir nošķirts no personas kopumā, – sekss kā fizisku 
pakalpojumu apmaiņa starp diviem autonomiem, savstarpēji nesais-
tītiem indivīdiem. Mēs mēdzam domāt, ka seksuālais hēdonisms 
pārāk lielu vērtību piešķir vienīgi fiziskajai dimensijai. Bet patiesībā 
hēdonisms ķermenim piešķir pārāk mazu vērtību, laupot tam mo-
rālo un personisko nozīmi.
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Gadījuma sakaru kultūrā parteri tiek saukti par “draugiem ar la-
bumiem”. Taču tas ir eifēmisms, jo viņi patiesībā nav pat draugi. Ne-
rakstītā etiķete nosaka, ka šādi cilvēki nekad nesatiekas, lai vienkārši 
parunātos vai pavadītu laiku kopā. Kādā “New York Times” rakstā ir 
paskaidrots: “Jūsu attiecības ir tikai seksuāla rakstura. Tas cilvēkus 
pasargā no neskaidrām cerībām, un neviens netiek sāpināts.”35

Izņemot reizes, kad tomēr tiek sāpināts. Tajā pašā rakstā tiek 
pieminēta pusaudze vārdā Melisa, kura piedzīvoja depresiju, jo 
viņas gadījuma sakaru partneris viņu tikko bija pametis. Lai ko arī 
mūsdienu sekulārā filozofija neapgalvotu, tomēr cilvēki nespēj savas 
emocijas nodalīt no tā, ko viņi dara ar savu ķermeni.

Bibliskajā pasaules skatījumā seksualitāte ir saistīta ar visu per-
sonu. Vispilnīgākā un vistuvākā fiziskā savienība ir paredzēta vis-
pilnīgākajai un vistuvākajai personiskajai savienībai laulībā. Bibliskā 
morāle ir teleoloģiska: seksa mērķis ir izpaust vienas miesas derības 
attiecības laulībā.

Kontracepcijas līdzekļu dāvināšana jauniešiem nav nekāda mī-
lestības attieksmes izrādīšana, jo sekas tam neizbēgami ir slepeni, 
bezpersoniski un beigu beigās arī neapmierinoši seksuālie sakari. 
Daudz labāk ir viņus iedvesmot ar dziļāku skatījumu uz seksualitāti. 
Atkalapvienojot ķermeni un personu, viņi var piedzīvot dziļu dzie-
dināšanas un personiskās vienotības sajūtu. (Seksualitātes jautājumā 
mēs daudz dziļāk ieskatīsimies 4. nodaļā.)

neviennozīmīgās viendzimuma attiecīBas

Kā ir ar homoseksualitāti? Pat baznīcās jauni cilvēki bieži vien 
nesaprot, kāpēc Bībelē tiek mācīts, ka viendzimuma attiecības nav 
morāli pieņemamas. Tas kļūst skaidrāks, kad aptveram, ka seku-
lārais skatījums ir balstīts tajā pašā cilvēka dalītajā skatījumā, kas 
ķermenim laupa vērtību.

Vairums cilvēku pieņem, ka vilkmi pret sava dzimuma cilvēku 
nosaka gēni. Mēs taču nevaram izvēlēties savu seksuālo orientāciju. 
Tā pie mums atnāk pati un liekas tik dabiska. Taču, lai arī ir veikti 
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nopietni pētījumi, zinātniekiem tā arī nav izdevies atklāt pierādī-
jumus, ka tas būtu saistīts ar mūsu gēniem.

Bet pētījumos ir atklāts, ka seksuālā orientācija ir saistīta ar fi-
ziskām korelācijām. Piemēram, kad zinātnieki izmantoja magnē-
tiskās rezonanses attēlveidošanu, viņi noskaidroja, ka dažu vīriešu 
smadzenes izgaismojās, ieraugot attēlus ar sievietēm, savukārt citu 
vīriešu smadzenes izgaismojās, ieraugot attēlus ar vīriešiem. Taču 
cilvēku smadzenes izgaismojas, arī reaģējot uz bailēm, mīlestību 
un pat reliģiskajām pieredzēm. Tam nevajadzētu būt nekam pār-
steidzošam. Cilvēks ir vienots veselums. Zinot, ka jūtām ir fiziskas 
korelācijas, mēs varam būt daudz līdzjūtīgāki pret citiem cilvēkiem. 
Tomēr tas mums nepasaka priekšā to, kas ir pareizi vai nepareizi, 
morāls vai amorāls.

Lai kādi arī nebūtu homoerotisko tieksmju cēloņi, apmierinot šīs 
tieksmes, mēs netiešā veidā pieņemam jau pieminēto divu stāvu da-
lījumu. Padomājiet par to šādi: bioloģiski, fizioloģiski, hromosomu 
ziņā un anatomiski vīrieši un sievietes ir cits cita līdzinieki. Cilvēka 
seksuālā un reproduktīvā sistēma tā ir izveidota. Anglikāņu teologs 
Olivers O’Donovans rakstīja: “Vīrieša ķermenis ir strukturāli vei-
dots tā, lai tas varētu būt mīlošā savienībā ar sievietes ķermeni, un 
otrādi.”36 Ķermenī ir iebūvēts telos jeb mērķis. 

Stāties viendzimuma attiecībās ir tas pats, kas teikt: kāpēc lai 
mans ķermenis ietekmētu manu psiholoģisko identitāti? Kāpēc 
manai ķermeņa uzbūvei ir kāda teikšana pār to, ko es daru ar savu 
seksualitāti? Kāpēc manām morāles izvēlēm ir jābūt saistītām ar kaut 
kādu telos? Pieļāvums ir tāds, ka nozīme ir nevis manam ķermeņa 
dzimumam (apakšējais stāvs), bet tikai manam prātam, sajūtām un 
vēlmēm (augšējais stāvs). Pieņēmums ir tāds, ka ķermenis nekādi 
neietekmē mūsu identitāti; ka tas nenosaka to, kādām vajadzētu būt 
mūsu seksuālajām izvēlēm; ka tas ir nesvarīgs un nenozīmīgs.

Tas ir ārkārtīgi necienīgs skatījums uz cilvēka ķermeni.
Katram dzīvesveidam ir raksturīgs noteikts pasaules skatījums, 

kas ar to ir saistīts, – tāds, kuru daudzi no mums neatzītu vai uzska-
tītu par nepievilcīgu, ja vien mēs apzinātos, ka mums tāds ir. Tāpēc 
ir svarīgi sākt apzināties. Viendzimuma attiecībām ir sava loģika, 
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kas ir neatkarīga no tā, ko mēs subjektīvi jūtam vai domājam. Cil-
vēkam, kurš pieņem viendzimuma identitāti, savas seksuālās jūtas ir 
jānošķir no savas bioloģiskās identitātes (vīrietis vai sieviete), netieši 
pieņemot divu stāvu duālismu, kas cilvēka ķermenim laupa nozīmi. 
Tādēļ tam ir fragmentējoša un atsvešinoša ietekme uz cilvēka per-
sonību.

Turpretī bibliskā morāle augstu vērtē ķermeņa cieņu un nozīmi. 
Bibliskais skatījums uz seksualitāti nav balstīts atsevišķos Bībeles 
pantos. Tas ir balstīts teleoloģiskā pasaules skatījumā, kas mūs 
mudina dzīvot saskaņā ar mūsu ķermeņa fizisko uzbūvi. Izrādot 
cieņu ķermenim, bibliskā ētika pārvar plaisu, kas ķermeni šķir no 
personas. Tā dziedina pašatsvešināšanos, rada integritāti un vienotu 
veselumu. Vārda “integritāte” sakne nozīmē “tāds, kas ir vesels, in-
tegrēts un vienots,” – mūsu prāts un emocijas ir uz viena viļņa ar 
mūsu fizisko ķermeni. Bibliskajā skatījumā notiek holistiska perso-
nības integrācija. Tas atbilst tam, kas mēs patiesībā esam. (Piektajā 
un sestajā nodaļā mēs aplūkosim dažus reālus piemērus no dzīves un 
atbildēsim uz dažiem iebildumiem pret biblisko skatījumu.)

“es neesmu mans ķermenis”

Daudziem cilvēkiem ir vieglāk atpazīt ķermeņa nonicināšanu ar-
gumentos, ko izmanto transseksuālisma vai transdzimuma aizstāvji. 
Transdzimuma cilvēki bieži saka, ka viņi ir ieslodzīti nepareizajā 
ķermenī. 

Šo sajūtu, kad liekas, ka bioloģiskais dzimums nesader ar psi-
holoģisko dzimumu, sauc par dzimuma disforiju. Vairums cilvēku 
pieņem, ka tam ir kāds bioķīmisks skaidrojums, iespējams, hormo-
nāls cēlonis. Tomēr līdz pat šai dienai nav izdevies atrast nevienu 
skaidru zinātnisku šī pieņēmuma pierādījumu. Vēl vairāk, trans-
dzimuma atbalstītāji paši cīnās par pretējo: viņi noliedz, ka dzimum-
identitāte būtu balstīta bioloģijā. Viņi uzskata, ka dzimums ir pilnīgi 
neatkarīgs no ķermeņa.

Piemēram, Džesika Savano ir no vīrieša par sievieti pārtapis trans-
seksuālis, 193 centimetrus garš modelis un aktieris, kas  izveidoja 
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Kickstarter mājaslapu dokumentālajai filmai “Es neesmu mans 
ķermenis”. Nosaukums jau pasaka visu. Savano publicēja reklāmas 
rullīti, kurā apgalvoja, ka mūsu pamatidentitāte ir pilnībā šķirta no 
mūsu ķermeņa: “Es zinu, ka es neesmu mans ķermenis. Es esmu 
garīga būtne.”37

Citiem vārdiem sakot, autentiskajam cilvēkam nav nekādas sais-
tības ar ķermeni. Patiesā persona ir atrodama garā, prātā, gribā un 
jūtās.

Vienā no video epizodēm ir nofilmēts tas, kā Savano piedalās 
aktieru atlasē transseksuāļa lomai kādā filmā. Savano lasa no ma-
nuskripta, kurā ir teikts: “Kāpēc jūs vispār skatāties uz manu peni? 
Es taču esmu sieviete!” Skatītājs ierauga acīmredzamu pretrunu, jo 
Savano apgalvo, ka sevi identificē kā sievieti, vienlaikus runājot par 
savu vīrieša ķermeni.

Tas viss norāda uz to, ka ķermenim nav nekādas nozīmes. Īstais 
cilvēks nav atrodams ķermenī. Matērijai nav jēgas. Viss, kam ir no-
zīme, ir personas iekšējām sajūtām vai pašapjausmai.

Šis radikālais duālisms pieņem modernistu materiālistisko uz-
skatu, ka ķermenis atrodas apakšējā stāvā, kā arī postmoderno uz-
skatu, ka patiesā persona atrodas augšējā stāvā. Ķermenim netiek 
piešķirta nekāda nozīmē vai telos. Tas ir vienkāršs fizisko sistēmu 
apkopojums – muskuļi, kauli, orgāni un šūnas. Tas nedod ne ma-
zāko mājienu par to, kas mēs esam vai kā mums būtu jādzīvo. Mūsu 
fiziskās īpašības nekādā veidā nenorāda uz to, kā pareizi izmantot 
savu seksualitāti.

Un, ja reiz seksualitātes nozīme nav kaut kas, ko mēs atvasinām 
no ķermeņa, tad tas kļūst par kaut ko tādu, ko mēs ķermenim uz-
spiežam. Tā ir sociāla konstrukcija. Seksuālā identitāte tiek reducēta 
uz postmoderno skatījumu, to pilnīgi nodalot no ķermeņa.

Ar transdzimumu ir saistīti daudzi maldīgi pieņēmumi, un es par 
tiem runāšu 6. nodaļā. Cilvēki bieži vien dzimuma disforiju jauc ar 
starpdzimuma cilvēku. Tāpat cilvēki mēdz sapludināt dzimumiden-
titāti ar sociālajām lomām. Vai meitenēm ir jānēsā rozā apģērbs, bet 
zēniem – zils? Vai vīriešiem ir jāiet uz darbu, bet sievietēm jāaudzina 
bērni? Šīs un citas līdzīgas prakses ir atkarīgas no vēsturiskajiem 
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apstākļiem, un draudzei vajadzētu būt pirmajai vietai, kur cilvēki 
tiek mudināti kritiski un radoši domāt par stereotipiem.

Transdzimuma kustības uzdotais jautājums ir daudz fundamen-
tālāks: vai mēs pieņemam vai noraidām savu bioloģisko vīrieša vai 
sievietes identitāti? Divu stāvu pasaules skatījumā ķermenis tiek uz-
lūkots kā nenozīmīgs vai pat kā ierobežojums, kuru ir nepieciešams 
pārvarēt, kā šķērslis, no kura vajadzētu atbrīvoties.

Turpretī bibliskais pasaules skatījums rada pozitīvu redzējumu 
par ķermeni. Tas māca, ka vīrieša un sievietes bioloģiskā saskanība 
ir daļa no sākotnējās radības. Seksuālās atšķirības ir daļa no tā, ko 
Dievs nosauca par ļoti labu – morāli labu. Un tas nozīmē, kas tas 
mums dod morāles atskaites punktu. Mūsu ķermeņa fiziskajai uz-
būvei ir mērķis, un mēs esam aicināti to cienīt. Teleoloģiska morāle 
rada harmoniju starp bioloģisko identitāti un dzimumidentitāti. 
Ķermenis un persona ir integrēts psihoseksuāls veselums. Matērijai 
ir nozīme.

aPsēstīBa ar ķermeni un ķermeņa atraidīšana

Vai tiešām Rietumu kultūra nonivelējusi ķermeņa vērtību? Vai 
tad nav tieši tā, ka mūsdienās daudzi cilvēki piešķir nesamērīgi lielu 
nozīmi fiziskajam izskatam un ķermeņa vingrumam? Padomā-
jiet par tik izplatīto apsēstību ar diētām, vingrošanu, svaru zālēm, 
kosmētiku, plastiskajām operācijām, botoksa injekcijām, pretnove-
cošanas procedūrām un tā tālāk. Mums visapkārt redzami ar dator-
programmām apstrādāti fotoattēli, kuros gozējas nereāli fiziskā 
skaistuma ideāli. Kāds kristīgās augstskolas pasniedzējs man reiz 
teica: “Man šķiet, ka cilvēki steidzas pretējā virzienā – viņi ķermeni 
padara par savu elku.”

Būt apsēstam ar savu ķermeni nemaz nenozīmē, ka mēs to pie-
ņemam. “Jaunavīga ķermeņa kults, ar datorprogrammām uzlabota 
un mediju izlolota ķermeņa dievināšana aizplīvuro naidu pret 
mūsu īsto ķermeni,” raksta Vītonas Koledžas teoloģe Beta Felkere 
Džounsa. “Sabiedrības rīcība pauž nepatiku pret ķermeni.”38
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Pat šāds ķermeņa kults var būt divu līmeņu duālisma izpausme. 
Apsēstība ar vingrošanu, trenažieru zāles apmeklējumiem un 
diētām var būt saistīta ar tādu pašu domāšanu, kas novērojama luk-
susa automašīnu īpašniekiem, kuri pulē un uztūnē jau tā dārgu auto. 
Filozofi to sauc par ķermeņa instrumentalizāciju, kas nozīmē, ka 
pret ķermeni izturas kā pret rīku, ko var izmantot saviem mērķiem 
un kontrolēt, nevis novērtēt to pašu par sevi.

To darot, mēs ķermeni padarām par priekšmetu, kas ir daļa no 
dabas un ir pakļaujams. Feministu filozofe Sūzena Bordo raksta: 
“Ķermeņa uztrenēšana, iesauļošana, slaidināšana un skulpturēšana.. 
mudina uz pretestīgu attieksmi pret ķermeni.”39 Šīs aktivitātes pa-
rāda vēlmi pakļaut un apspiest ķermeni, lai galu galā atbrīvotos no 
tā ierobežojošās ietekmes.

Radikālais ētikas pētnieks Džozefs Flečers paziņoja: “Būt par 
personu.. nozīmē būt brīvam no fizioloģijas!”40 Daba tiek uztverta 
kā negatīvs ierobežojums, kas ir jāpārvar.

Un tā mēs beidzam turpat, kur sākām: mūsu domas par ķermeni 
ir atkarīgas no mūsu izpratnes par dabu. Vai mēs dabu uzskatām 
par pamatā labu Radītāja dāvanu, kura jāpieņem ar pateicību? Vai 
arī mēs uz dabu raugāmies kā uz negatīviem ierobežojumiem, kas ir 
jāpakļauj un jāuzveic? Protams, arī kristieši ievēro diētas un vingro, 
taču viņu rīcības motivācijai ir jābūt pārliecībai par to, ka ķermenis 
ir dāvana. Mums ir uzticēta atbildība Dieva priekšā pret to izturēties 
ar rūpēm un cieņu.

Lai Bībeles pozitīvo vēstījumu neatstātu bez pamata, tas ir jādara 
zināms ne vien ar vārdiem, bet arī ar savu rīcību, pret ikvienu iztu-
roties ar cieņu tikai tāpēc vien, ka ikviens cilvēks ir radīts pēc Dieva 
līdzības. Kristīgās draudzes reizēm skarbiem un pazemojošiem vār-
diem ir raksturojušas viedokļus, kam tās nepiekrīt, tā radot negatīvos 
stereotipus, ko mediji ar lielāko prieku izplata visā plašajā pasaulē. 
Daudzus gadsimtus kristietība ir bijusi Rietumu kultūras dominējo-
šais pasaules skatījums, tāpēc pie kristiešiem diemžēl ir novērojamas 
vairākas dominējošām grupām raksturīgas iezīmes, piemēram, ne-
spēja ieklausīties minoritāšu pārstāvjos vai arī  necenšanās atbildēt  
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uz oponentu iebildumiem, tā vietā vienkārši liekot tiem aizvērties 
un izmantojot morālā nosodījuma metodi. 

Mūsdienās šādi reaģēt vairs nav iespējams. Bet arī agrāk tā nedz 
bija pareiza, ne arī nepieciešama atbildes reakcija. Raksti dod nepie-
ciešamos intelektuālos resursus, lai ar pārliecību atbildētu uz jebkuru 
jautājumu. Un tie, kuri ir vispārliecinātākie, spēj būt arī visbrīvākie, 
lai citiem izrādītu vislielāko mīlestību un cieņu.

sašķeltā dziedināšana

Kāda ir Bībeles atbilde uz sekulāro morāles revolūciju? Sāksim 
ar to, ka aplūkosim divu līmeņu (ķermeņa un personas) duālismu. 
Grāmatas tālākajās nodaļās pievērsīsimies arī konkrētiem jautāju-
miem.

Mums ir jāsāk ar to, ka izrādām līdzcietību cilvēkiem, kas ir ie-
slodzīti cilvēka vērtību laupošā un destruktīvā izpratnē par ķermeni. 
Divu līmeņu pasaules skatījums “vispirms ir uzbrukums ķermenim”, 
raksta kāds katoļu teologs.41 Tāpēc mums uz to ir jāatbild ar biblisku 
aizstāvību ķermeņa vērtībai. Mums ir jāatrod veids, kā dziedināt šo 
atsvešināšanos un sašķeltību, kas pastāv starp ķermeni un personu.

Jāsāk būtu ar biblisko filozofiju par dabu. Bībele pasludina ma-
teriālās pasaules augsto vērtību un godu, tajā iekļaujot arī cilvēka 
ķermeni, kas ir mīloša Dieva roku darbs. Tieši tāpēc bibliskā morāle 
tik lielu uzsvaru liek uz cilvēcisko iemiesošanos. Cieņa pret personu 
nav nošķirama no cieņas pret ķermeni.

Galu galā Dievs taču būtu varējis mūs radīt kā eņģeļus – garus 
bez ķermeņa. Viņš būtu varējis radīt garīgu pasauli, kurā mums lidi-
nāties. Tā vietā Viņš mums radīja fizisku ķermeni un fizisko pasauli, 
kurā dzīvot. Kāpēc? Acīmredzami Dievam ir svarīga materiālā di-
mensija un Viņš vēlas, lai arī mēs to novērtētu.

Rakstos par ķermeni un dvēseli ir runāts kā par vienas monētas 
divām pusēm. Mūsu dvēseles iekšējā dzīve izpaužas caur mūsu ķer-
meņa ārēji redzamo dzīvi. 
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Tas tiek akcentēts ebrejiem tik raksturīgajā dzejas paralēlismā:
“..pēc tevis slāpst mana dvēsele,  
pēc tevis tvīkst mana miesa..” (Ps 63:2)
“Tiešām, putekļos nospiesta ir mūsu dvēsele,  
mūsu miesa līp pie pīšļiem.” (Ps 44:26)
“Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos 
savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai 
viņu miesai, kas dziedina.” (Sak 4:21–22)
“Kamēr es klusēju, mani kauli panīka,  
un man bija jāvaid cauru dienu..” (Ps 32:3)
Vienā ziņā mūsu ķermenis pat ir pārāks par mūsu garu. Galu 

galā ķermenis ir vienīgais veids, kā mēs varam darīt zināmu savu 
iekšējo pasauli un iepazīt kāda cita cilvēka iekšējo pasauli. Ķermenis 
ir veids, kādā neredzamais kļūst redzams. “Mums nav piekļuves 
brīvam garam kā vien caur tā iemiesošanos ķermenī,” raksta luterāņu 
teologs Gilberts Meilanders. “Tādēļ dzīvais ķermenis ir personiskās 
klātbūtnes atrašanās vieta.”42

Šādu holistisku biblisko skatījumu apstiprina arī cilvēku ikdienas 
pieredze. Ēdot jūs nesakāt: “Mana mute ēd.” Nē, jūs sakāt: “Es ēdu.” 
Ja esat savainojis roku, tad sakāt: “Man sāp.” Cilvēka divu līmeņu 
dalījums neatbilst mūsu neizbēgamajai ikdienas pieredzei. 

Filozofs Dons Veltons šo jautājumu rezumē, sakot, ka Bībelē 
ķermenis “netiek reducēts uz materiālu priekšmetu vai bioloģisku 
vienumu, jo tas pieder pie morālās un garīgās jomas tikpat daudz, 
cik tas pieder pie fiziskās pasaules”. Proti, Bībele nenošķir ķermeni 
apakšējam stāvam, to padarot tikai par bioķīmisku mašīnu. Tā vietā 
ķermenis tiek uzskatīts par personu raksturojošu vērtību. Tāpēc 
beigu beigās tas tiks izglābts kopā ar personu – un šis glābšanas 
process sākas jau šajā dzīvē. Veltons raksta: “Galu galā Jaunajā De-
rībā nav runāts par ķermeņa atmešanu, bet gan par tā izpirkšanu un 
pārveidošanu par tādu, kur notiek morāle un garīgums.”43

Bibliskā ētika ir saistīta ar iemiesošanos. Mēs esam radīti pēc 
Dieva tēla, lai atspoguļotu Dieva raksturu gan mūsu domāšanā, gan 
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mūsu ķermeņa izpausmēs. Šie divi nav nošķirti un atrauti viens no 
otra. Mēs esam iemiesotas būtnes.

staigājošs māls

Šāds biblisks skatījums uz cilvēku agrīnās Baznīcas laikā bija 
ļoti radikāls. Tā laika pagāniskā kultūra bija piesūcināta ar pa-
sauli noliedzošām filozofijām – tādām kā maniheisms, platonisms 
un gnosticisms. Tās noniecināja materiālo pasauli, uzskatot to par 
nāves, sabrukuma un iznīcības valstību, kas ir visa ļaunuma sakne. 
Gnosticisms patiesībā apvienoja radīšanas un grēkākrišanas mācību 
vienā. Tajā radīšana tika uztverta kā dvēseles kritiens no augstākās, 
garīgās sfēras, nonākot samaitātajā, materiālajā sfērā. 

Līdz ar to gnosticisms cilvēku mudināja par ķermeni domāt kā 
par pilnīgi pretējo sev – tā raksta Prinstonas Universitātes vēstur-
nieks Pīters Brauns. Ķermenis ir nepaklausīgs matērijas pikucis, 
kuru dvēsele cenšas savaldīt un vadīt.44 Glābšanas mērķis ir izbēgt 
no šīs materiālās pasaules – pamest to un pārcelties atpakaļ garīgajā 
pasaulē. Tajā laikā tika izmantota vārdspēle, kurā ķermenis (grieķu 
val. soma) tika saukts par kapu (grieķu val. sema).

Gnostiķi uzstāja, ka pasaule ir tik ļauna, ka tās radītājam noteikti 
ir jābūt ļaunam dievam. Gnostiķu kosmoloģijā pastāvēja vairāki 
garīgo būtņu līmeņi, sākot ar visaugstāko dievību un beidzot ar 
viszemāko, kas patiesībā bija ļauns pusdievs. Tika uzskatīts, ka tieši 
šī zemākā līmeņa dievība radījusi materiālo pasauli. Jo neviens sevi 
cienošs dievs taču nenolaistos tik zemu, lai ķēpātos ar matēriju.

Šādā kultūras kontekstā kristietības apgalvojumi patiesi bija revo-
lucionāri. Kristietība apgalvo, ka matēriju nav radījis ļauns pusdievs, 
bet gan vienīgais, visuaugstais Dievs, tādēļ materiālā pasaule pati par 
sevi ir laba. Lasot 1. Mozus grāmatu, mēs tur neredzēsim materiālās 
pasaules nicināšanu. Drīzāk mēs lasām, kā atkārtoti tiek uzsvērts, 
ka tā ir laba: “Un Dievs redzēja to labu esam” (1:10, 12, 18, 21, 25).

Cilvēki tiek raksturoti kā būtnes, kas ir piederīgas zemei, no kuras 
tie tika radīti. Pirmās Mozus grāmatas otrajā nodaļā ir rakstīts, ka 
Dievs veidoja Ādamu “no zemes pīšļiem” (2:7). Oriģinālvalodā vārds 
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Adam, kas apzīmē cilvēci, patiesībā ir vārdspēle, jo tas nozīmē “no 
zemes” (adamah = zeme).

Šo staigājošo un kustīgo māla pikuci Dievs atzina par ļoti labu 
(1:31). Šo iemiesoto, zemišķo, seksuālo būtni Dievs raksturoja kā 
sava attēla nesēju: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu lī-
dzības..” (1:26). Rabīns sers Džonatans Sakss, bijušais Lielbritānijas 
galvenais rabīns, to skaidro šādi: “Senajā pasaulē valdnieki, impe-
ratori un faraoni tika uzskatīti par Dieva tēliem. Pirmās Mozus 
grāmatas vārdi nozīmē, ka mēs visi esam ķēnišķīgi.”45 Sākotnējie 
1. Mozus grāmatas lasītāji labi apzinājās šī teksta pārsteidzošo ap-
galvojumu, ka visi cilvēki, ne vien valdnieki, ir Dieva pārstāvji uz 
zemes.

Betlēmes satriecošā ziņa

Tas, ar ko kristietība antīkajā pasaulē atšķīrās visvairāk, bija in-
karnācija – apgalvojums, ka visvarenais un visaugstais Dievs pats ir 
ienācis materiālajā pasaulē, pieņemdams fizisko veidolu, ķermeni. 
Gnosticismā augstākā dievība pat domās netuvotos materiālajai 
pasaulei. Turpretī kristīgā vēsts māca, ka visam pāri esošais Dievs 
ienāca cilvēces vēsturē kā mazulis, kas piedzima Betlēmē. Inkar-
nācija ir reāls notikums, kas norisinājies noteiktā laikā un konkrētā 
ģeogrāfiskā lokācijā. “..Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū..” 
(Jņ 1:14).

Agrīnās Baznīcas laikā šis bija kristietības skandalozākais ap-
galvojums. Tieši tāpēc apustuļi visu laiku uzsvēra Kristus miesu: 
“Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā..” (Kol 2:9). “Viņš uznesa mūsu 
grēkus Savā miesā pie staba” (1Pēt 2:24). “Pēc šīs gribas mēs esam ar 
Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam” (Ebr 10:10). Jānis 
pat raksta, ka īstas ticības izšķirošais kritērijs ir spēja apliecināt Jēzu, 
“miesā nākušu” (1Jņ 4:2).

Kad Jēzu sodīja ar nāvi, pienaglojot viņu pie romiešu krusta, mēs 
varētu teikt, ka Viņš aizbēga no šīs materiālās pasaules. Gnostiķi 
mācīja, ka arī mums vajadzētu pēc tā tiekties. Ko Jēzus darīja tālāk? 
Viņš atgriezās – miesā augšāmceļoties! Antīkajiem grieķiem tas 
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nebija nekāds garīgais progress. Tas bija regress. Kurš gan gribētu 
atgriezties ķermenī? Fiziskas augšāmcelšanās ideja grieķiem likās 
ģeķība (sk. 1Kor 1:23).

Pat Jēzus mācekļiem likās, ka viņi redz rēgu. Jēzum vajadzēja 
viņus pārliecināt par Savu miesisko klātbūtni: “Redziet Manas rokas 
un Manas kājas! Es pats tas esmu. Aptaustait Mani un apskatait; 
jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat Man esam.” Pēc tam 
Jēzus viņiem prasīja pēc kaut kā ēdama: “Un Viņš ņēma un ēda 
to, viņiem redzot,” lai pierādītu, ka viņa miesas augšāmcelšanās bija 
patiesi reāla (Lk 24:39, 43).

Jēzus ne tikai augšāmcēlās no mirušajiem, bet arī tika uzņemts 
debesīs. Mēs bieži vien domājam, ka uzņemšana debesīs ir tāds pie-
dēklis bez jebkādas nopietnas teoloģiskās nozīmes. Taču tā norāda, 
ka Kristus pieņemtais cilvēciskais veidols nebija derīgs vien uz īsu 
brīdi, ka to pēc glābšanas darba paveikšanas droši varēja pamest. 
Tāpēc ka Jēzus debesīs tika uzņemts miesā, Viņa cilvēciskā daba uz 
visiem laikiem ir saistīta ar Viņa dievišķo dabu.

nāve, neesi tik lePna

Visbeidzot, kas notiks laiku beigās? Dievs ideju par materiālo 
pasauli, kas pastāv laikā un telpā, neaizmetīs prom tā, it kā pirmajā 
reizē Viņš būtu kļūdījies. Bibliskā mācība atklāj, ka Dievs to at-
jaunos, salabos un pārradīs, atnesot “ jaunas debesis un jaunu zemi” 
(Jes 65:17; 66:22; Atkl 21:1, autores kursīvs). Un Dieva ļaudis dzīvos 
uz šīs jaunās zemes savos augšāmceltajos ķermeņos. Jau no agrīnās 
Baznīcas laikiem Apustuļu ticības apliecība drosmīgi ir uzsvērusi 
miesas augšāmcelšanos.

Tā ir tiesa, ka nomirstot cilvēki uz brīdi piedzīvo īslaicīgu miesas 
nošķiršanu no dvēseles, tomēr tāds nebija Dieva sākotnējais nodoms. 
Nāve sašķeļ to, ko Dievs bija paredzējis kā vienotu. Otrā gadsimta 
teologs Melito no Sardiem rakstīja, ka tad, kad “nāve sadalīja cil-
vēku, tad tika sašķelts tas, kas reiz skaisti saderēja kopā – skaistais 
ķermenis tika pāršķelts”. 46
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Kādēļ Jēzus raudāja pie Lācara kapa, ja reiz Viņš zināja, ka grasās 
savu draugu augšāmcelt no mirušajiem? Tāpēc, ka skaistais ķermenis 
tika sašķelts. Rakstu vietā veselas divas reizes ir teikts, ka Jēzus “garā 
aizgrābts noskuma” (Jņ 11:33, 38). Grieķu oriģinālvalodā šī frāze 
nozīmē negantas dusmas. To izmantoja, piemēram, runājot par 
kara zirgiem, kas pirms auļošanas kaujā sacēlās uz pakaļkājām. Oss 
 Giness L’Abri kopienā skaidroja, ka, stāvot pie Lācara kapa, “Jēzus ir 
nikns. Kādēļ? Tādēļ, ka ļaunums nav normāls”. Pasaule tika radīta 
laba un skaista. Bet tagad “Jēzus bija ienācis Sava Tēva pasaulē, kas 
nu bija izpostīta un salauzta. Kā Viņš reaģēja? Viņš bija nikns”.47 
Jēzus raudāja, redzot sāpes un bēdas, ko radījis ienaidnieka iebru-
kums, kas izpostījis skaisto radību.

Kristieši nekad netiek mudināti pieņemt nāvi kā dabisku šīs 
radības sastāvdaļu. Gnostiķi nāvi uzskatīja par brīvību no miesas 
važām. Bet pirmajiem kristiešiem, raksta Pīters Brauns, nāve “bija 
sevis pārplēšana, kas dvēseli atstāj šoka un baiļu pārņemtu, līdzīgi 
kā sēro vecāki vai atraitne, šķiroties no mīļotā cilvēka ķermeņa”.48 
Bībelē nāve atspoguļota kā kaut kas svešs – ienaidnieks, kas ielavījies 
radībā līdz ar grēkākrišanu.

Tomēr tas ir uzvarēts ienaidnieks. “Nāve, neesi tik lepna,” rakstīja 
dzejnieks Džons Donns. Jo beigās “nāves vairs nebūs. Nāve, tu mir-
si”.49 Pāvils rakstīja: “Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve” 
(1Kor 15:26). Jaunajā radībā ķermenis un dvēsele no jauna tiks sa-
vienoti, gluži kā Dievs to bija iecerējis. Mūžīgi.

Kad Bībelē runāts par glābšanu, tad tas nenozīmē, ka tas attiecas 
tikai uz došanos uz debesīm pēc nāves. Tā nozīmē visas radības 
glābšanu. Pāvils raksta, ka visa radība cieš mokas un iznīcību, bet 
laiku beigās tā tiks atbrīvota: “..arī pati radība reiz tiks atsvabināta 
no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svaba-
dību” (Rm 8:21). Evaņģēlija vēsts pauž, ka visa fiziskā pasaule tiks 
pārveidota. Cilvēki netiks izglābti dzīvei ārpus materiālās radības, 
bet tiks izglābti kopā ar materiālo radību.

Šobrīd mēs īsti nezinām, kāda būs dzīve mūžībā, bet fakts, ka 
Raksti to sauc par jauno zemi, nozīmē, ka tā nebūs šīs zemes dzīves 
laikā iepazītā noliegums. Drīzāk tā būs daudz bagātīgāka,  intensīvāka 
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un godības pilnāka dzīve nekā šīs zemes dzīve. K.  S.  Lūiss savā  
grāmatā “Svarīgā izšķiršanās” (Great Divorce) apraksta pēcnāves 
dzīvi, kas ir ļoti līdzīga šai pasaulei, taču vienlaikus tā ir vieta, kur ik 
zāles stiebrs izskatās daudz īstāks, daudz izturīgāks, daudz nozīmī-
gāks nekā jebkas, ko mēs esam piedzīvojuši.50

Jēzus augšāmcelšanās ir spilgts radības apstiprinājums. Tā liek 
domāt, ka beigu beigās šī salauztā pasaule tiks salabota. Dieva ra-
dība tiks atjaunota. Un mēs tajā atjaunotajā radībā dzīvosim savā at-
jaunotajā ķermenī. Lielās drāmas noslēgumā mēs nebūsim kaut kādi 
miglai līdzīgi gari, kas plivinās debesīs. Mums būs fiziskas kājas, 
kas droši stāvēs uz atjaunotās fiziskās pasaules. Bibliskais skatījums 
satriecoši augstu vērtē fizisko pasauli.

ķermeņa nīdēju atrieBīBa

Jaunās Derības jēdziens – miesas augšāmcelšanās – antīkajā pa-
saulē bija kaut kas nebijis un jauns.51 Patiesībā tas bija kaut kas tik 
pārsteidzošs, ka daudzi to noliedza. Otrajā gadsimtā vairāki gnos-
tiķi apgalvoja, ka ir kristieši, taču viņi biblisko mācību pielāgoja, lai 
tā atbilstu viņu filozofijai. Noliegdami inkarnāciju, viņi mācīja, ka 
Kristus bija avatārs no augstāka garīgā līmeņa, kurš uz laiku ienāca 
šajā fiziskajā pasaulē, lai atnestu apgaismību un pēc tam atgrieztos 
Savā iepriekšējā augstākās būtnes veidolā. Viņi uzstāja, ka Jēzus 
patiesībā nemaz nebija iemiesojies cilvēka ķermenī un nenomira 
pie krusta. Garīgumam nav nekāda sakara ar šo pasauli, bet gan ar 
aizbēgšanu uz augstākiem līmeņiem. Kā teologs N. T. Raits saka, 
gnostiķi “augšāmcelšanās valodu pārveidoja par personisku garī-
gumu un duālistisku kosmoloģiju”.52

Līdzīgi kā mūsdienās, arī tolaik sabiedrībā daudz lielāku popula-
ritāti guva personisks, no pasaules bēgošs un pārpasaulīgs garīgums. 
Interesanti, bet Romas Impērijā gnostiķus atšķirībā no kristiešiem 
nevajāja. Kāpēc tā? Tāpēc, ka garīgums, kas attiecas tikai uz per-
sonisko dzīvi, varu nekādā veidā neapdraud. Raits to paskaidro: 
“Nāve ir tirāna pēdējais ierocis, bet augšāmcelšanās nozīmē to, 
ka nāve ir uzveikta.” Tas izskaidro, kāpēc “tos, kuri ticēja miesas 
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 augšāmcelšanai, dedzināja uz sārta un atdeva lauvām saplosīšanai”.53 
Viņi saprata, ka līdz ar Jēzus augšāmcelšanu no mirušajiem un jauna 
ķermeņa iegūšanu Dievs inaugurējis apsolīto jauno radību, kurā visa 
netaisnība un pagrimums tiks izskausts, – un tā rezultātā viņiem 
dota vara šeit un tagad iestāties pret netaisnību.

Paceļoties debesīs, Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un 
virs zemes” (Mt 28:18). Ar šiem vārdiem Jēzus Saviem sekotājiem 
deva uzdevumu izveidot Viņa valstību šeit uz zemes, pretojoties 
ļaunumam un nodibinot taisnību. Lūk, ko nozīmē dzīvot kā debesu 
valstības pilsonim. Kad Pāvils Vēstulē filipiešiem saka, ka mēs esam 
debesu pilsoņi, vairums kristiešu to skaidro tā, ka mums vajadzētu 
skatīties uz nākotni, uz to laiku, kad atstāsim šo zemi, lai dotos uz 
debesīm, kas ir mūsu īstās mājas. Bet ne to šī Rakstu vieta nozīmēja 
pirmā gadsimta lasītājam. Filipu pilsēta Grieķijā bija romiešu kolo-
nija, kur daudziem bija privilēģija būt Romas pilsoņiem. Kolonijas 
pilsoņu uzdevums nebija ilgoties pēc atgriešanās Romā, viņu uzde-
vums bija rūpēties par iekaroto teritoriju noturēšanu, vietējo kultūru 
pārņemot ar Romas kultūru. Sakot, ka kristieši ir debesu pilsoņi, 
Pāvils mācīja, ka kristiešiem šī pasaule ir jāpārņem ar debesu kul-
tūru.54

Tieši tāpēc K. S. Lūiss kristietību sauc par cīnītāju reliģiju.55 Viņš 
ar to vēlas pateikt, ka Jēzus mācekļiem nav pasīvi jānoskatās, kā uz 
zemes plaukst ļaunums, turpinot sapņot, ka kādu dienu viņi aizbēgs 
uz citu pasauli. Kristieši ir aicināti aktīvi cīnīties pret ļaunumu šeit 
un tagad. Augšāmcelšanās mācība nozīmē, ka fiziskajai pasaulei 
ir nozīme. Tā ir svarīga Dievam, un tai vajadzētu būt svarīgai arī 
Dieva ļaudīm.

Šobrīd sekulārā sabiedrība atgriežas šajā duālismā, kas nomelno 
materiālo pasauli gluži kā antīkajos pagānisma laikos. Un – tieši 
tāpat kā agrīnajai Baznīcai – arī ortodoksālajiem kristiešiem ir pa-
mats aizstāvēt un paust cilvēka ķermeni augstu vērtējošu skatījumu.



29

neņem! neaiztiec!

Bet vai tad arī pati kristietība nemāca to, ka ķermenis ir zemāks 
par garu? Ka miesa ir kā tāds klupšanas akmens, kā tāds grēka iz-
raisītājs?

Jā, tā ir taisnība, ka dažkārt kristīgajā Baznīcā ir ievazāta negatīva 
attieksme pret ķermeni. Daudzi cilvēki uzskata, ka kristietība iebilst 
pret jebkādu baudu vai prieku cilvēka dzīvē. To sauc par askētismu – 
uzskatu, ka pie svētuma ved sevis noliegšanas ceļš. Tomēr askētisms 
nav radies no Rakstiem, bet gan no platoniskās un gnostiskās fi-
lozofijas. Redziet, šīs filozofijas fizisko pasauli uzskatīja par būtībā 
ļaunu un nonāca pie secinājuma, ka svētums ir sasniedzams caur 
fizisku sevis aizliegšanu – gavēšanu, nabadzību, vienatni, klusumu, 
smagu fizisku darbu, prastu apģērbu, laulības un ģimenes atmešanu 
un citām stingras vienkāršības izpausmēm. 

Antīkās pasaules askēti tika uzskatīti par sava laika garīgajiem 
atlētiem (vārds “askētisms” ir atvasināts no grieķu valodas vārda ar 
nozīmi “atlētiskā trenēšanās”). Tas atstāja iespaidu pat uz kristie-
šiem. Tāpēc arī mūsdienās kristietībā pastāv novirzieni, kas pieprasa 
stingru bezierunu askētismu, – it kā svētums būtu meklējams spējā 
pateikt nē priekam un baudai. Šādi kristietības novirzieni par ķer-
meni domā kā par kaut ko apkaunojošu, nevērtīgu un nesvarīgu. 
Seksuālais grēks viņu grēku sarakstā ir pacelts pašā augšā kā vis-
ļaunākais. Viņi uzskata, ka glābšana ir rodama aizbēgšanā, tā, it kā 
Jēzus būtu miris, lai mūs nekavējoties aizrautu debesīs.

Reiz viesojos kādā luterāņu draudzē, kur mācītājs vairākkārt uz-
svēra, ka mums jālūdz Dievam piedošana, “lai mēs varētu nonākt 
debesīs”, lai mēs būtu droši, ka “dodamies uz debesīm”, ka mums 
ir jāpateicas Dievam par to, ka “mēs dodamies uz debesīm”. Es pie 
sevis nodomāju: “Nez, vai šis mācītājs tic, ka kristietība kaut kādā 
veidā maina arī šo dzīvi?” Šāda veida sprediķi ir vairāk gnostiski 
nekā bibliski.56 Tie rada iespaidu, ka Bībele ir vien par to, kas ar 
mums notiks, kad nomirsim.

Protams, tādas garīgās disciplīnas kā gavēšana var būt noderīgas, 
bet to motivācija nedrīkst būt maldīgais uzskats par to, ka ķer-
menis ir ļauns vai nevērtīgs. Bībeles teksts var samulsināt, jo dažās 
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Rakstu vietās Pāvils vārdu “miesa” lieto, lai apzīmētu grēcīgo dabu 
(sk. Rm 8, Gal 5). Gluži kā jebkurā valodā, atkarībā no konteksta 
vienam vārdam var būt dažādas nozīmes.

Taču Pāvils nepārprotami noraida domu, ka svētums ir sasnie-
dzams caur miesas mērdēšanu. Viņš askētus raksturo kā tos, kuri 
“aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām”, kuri 
saka: “Tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties!” 
(1Tim 4:3; Kol 2:21). Pāvils apgalvo, ka šādi noteikumi nestrādā. 
“Tām gan ir gudrības slava tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, 
pašpazemošanās un miesas mērdēšana; bet patiesībā tām nav ne-
kādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai” (Kol 2:23). 
Pāvils pat brīdina par to, ka laulības aizliegšana ir maldu mācība: 
“Jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar 
pateicību..” (1Tim 4:4).

kurš visPār izgudroja matēriju?

Askētisma ietekmē radusies pat divlīmeņu skatījuma kristīgā ver-
sija – mūsdienās to sauc par svētā un pasaulīgā nošķīrumu. Tajā ga-
rīgās lietas tiek uzskatītas par labām un svarīgām, bet fiziskā pasaule 
tiek pieņemta kā nepieciešamais ļaunums.

Divu līmeņu kristietība

SVĒTAIS

Gars, dvēsele, draudzes darbs

PASAULĪGAIS

Miesa, prāts, profesionāls darbs

Svētā un pasaulīgā nošķīrums ir viens no galvenajiem iemesliem, 
kādēļ kristieši nepiedzīvo Rakstos apsolīto spēku un prieku. Svēt-
dienās viņi apmeklē baznīcu, bet neuzskata, ka viņu ticībai ir kāda 


