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Krusts–neprātība?

Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem 

ir apgrēcība, bet grieķiem neprātība,

Turpretī aicinātajiem, jūdiem kā arī grieķiem, 

Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība,

Jo "neprātība", kas nāk no Dieva, ir gudrāka nekā 

cilvēki, un "nespēks", kas nāk no Dieva, ir stiprāks 

nekā cilvēki.

– 1 Kor 1,23-25



Zinātnes mērķi pēc Bakona un 

Deskartes

‖ the glory of the Creator and the relief of man’s 

estate‖ 

– Francis Bekons, Novum Organum I, 117

―the conservation of health, which is without doubt 

the primary good and the foundation of all other 

goods of this life‖ 

– Renē Deskarts, Discours de la méthode



Ļaunums–no ārienes vai no 

iekšienes?

„Nekas neieiet cilvēkā no ārpuses tāds, kas varētu 

viņu padarīt nešķīstu; bet cilvēku nešķīstu padara 

tas, kas no viņa iziet... Kas iziet no cilvēka, tas 

cilvēku padara nešķīstu. Jo no iekšienes, no 

cilvēka sirds, iziet ļaunas domas" 
– Mk 7,14-15.20-21

Ļaunumu nevar noverst vienkārši strādāt pie ārējiem 

apstākļiem. 

Vajag cilvēka atgriešanos.



Dieva taisnīgums

‖bet kāds gan taisnīgums tur, kur taisnīgais mirst 

par vainīgo, bet vainīgais pretī saņem svētību, kas 

pienākas taisnīgajam? Vai šādi katrs nesaņem 

pilnīgi pretēju ,savam'?‖

– Benedikts XVI,Vēstījums 2010.g. Lielajam Gavēnim 

•Dieva taisnīgums ir plašāks jēdziens, ka cilvēka 

jedziens par taisnīgumu. 

•Dievam nav konflikta starp taisnīgumu un 

žēlsirdību. 



Mīlestība

• Dievs mīl visu cilvēci: ―Jo Dievs tā mīlēja 

pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu...‖ 

(Jņ 3,16)

• Dievs mīl katru cilvēku: Jēzus būtu miris uz 

krusta, tikai lai atpestītu vienu grēcinieku



Kur palīdzēs dialogam?

Ētikas jautājumiem
Krusts parāda Dieva mīlestība: cilvēka vērtība

Krusts parāda Dieva loģika: arī ciešanām ir nozīme, jo Dieva Dēls 

ir cietis, lai atpēstītu cilvēkus

Filozofiski jautājumi
Tāpat kā Dieva taisnīgums ir plašāks jēdziens par cilvēku 

taisnīgums, var saprast, ka Dieva pratīgums varētu būt plašāks 

jēdziens par cilvēku partīgumu vai zinātnes metodi



Kā uzsākt šo dialogu?

• Kristiešiem jādzīvo saskaņā ar savu ticibu, pat 

ja tas nozīmē ciest grūtības

• Parradīt mīlestību uz Krustu—piemēram ar 

smaidu pat tad, kad ir grūti 

• Atzīst ciešanu vērtību, tājā pašā laikā 

strādājot, lai atvieglotu citu cilvēku dzīves


