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Reliģijas vēstures periodizācija ...

1.grupa „Pirmatnējo, aizvēstures tautu reliģija”

(reliģija nav atstājusi rakstus, par to spriež pēc 

arheoloģiskiem izrakumiem)

2.grupa „Senās reliģijas”

2.1. Senās Tuvo Austrumu reliģijas (Ēģipte, Mezopotāmija)

2.2. Senās Eiropas tautu reliģijas (baltu ciltis, senie romieši, grieķi, 

ģermāņi)

2.3. Helēniskās pasaules reliģijas (agrīnās kristietības laiks 323. –

ap 1. gs. p.m.ē., kad grieķu kultūrā ienākot Austrumu elementiem, 

veidojas eklektiskā kultūra)

2.4. Senās Amerikas reliģijas (maiji, acteki, inki u.c.)

2.5. Indas upes ielejas civilizāciju reliģijas

2.6. Senās Āfrikas reliģijas



Reliģijas vēstures periodizācija ...

3.grupa „Modernās reliģijas”

3.1. Dienvidāzijas reliģijas (hinduisms, budisms, džainisms, 

sikhisms)

3.2. Austrumāzijas reliģijas (daoisms, konfūcisms, sanghjo, un 

sintō)

3.3. Tuvo Austrumu reliģijas (jūdaisms, kristietība, islāms)

3.4. Āfrikas, Ziemeļāzijas, Austrālijas un Ziemeļamerikas cilšu 

reliģijas, šamanisms

4.grupa „Jaunās reliģiskās kustības” 

(eklektiskās konfesijas, sektas, brālības u.tml.)



Diskusijai ...

Kas ir kristietības pamatā?

Kas ir īstens kristietis?

Vai Dievs eksistē?

Kas ir īstens kristietis?

Vai kristietība ir nepieciešama?

Kāpēc pastāv labais un ļaunais?

Kāda ir mana vieta uz šīs pasaules, kāda ir mana misija?

Kas ir Dievs?
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Kristīgās baznīcas shematiskā attīstība ...



Kristietība ...

Senebreju reliģija un vēsture tiek atspoguļota Vecajā Derībā

(Mozus grāmatas – tika pabeigtas 5.gs. p.m.ē.). Veco derību kā 

vēstures avotu pēta Bībeles arheoloģija.

Kristīgās ticības sākumi attiecināmi uz Romas imperatoru 

Oktiviāna Augusta un Tibērija laiku. Kristietība veidojās kā 

jauns virziens jūdaismam, bet drīz no tā nošķīrās.

Kristietība ir monoteiska, kur saknes meklējamas 

jūdaisma (senebreju reliģija).

Dievs ir transcendentāls. Viņš ir radījis pasauli, 

kur ir noteikts sākums un pienāks arī beigas.

Cilvēka morāli veido darbs, izglītība un reliģiskā 

audzināšana.



Kristietība ...

Kristietības veiksmīgās attīstības pamatā ir relatīvā brīvība, kuru 

tā baudīja Senās Romas impērijas laikā. Romieši bija visai 

toleranti pret citām tautu reliģijām. 

Kristietības izplatīšanu turpināja 12 apustuļi un kristietības 

piekritēju vidus strauji palielinājās. Varas iestādēm kristietība 

nebija pa prātam – 70.g. tiek sagrauts otro reizi Jeruzalemes 

templis (imperatora Tita vadībā).

„Jo vairāk mūs nogalina, jo mūsu kļūst vairāk. 

Mocekļu asinis ir kristiešu sēkla.” 

/teologs Kvints Tertulliāns 3.g.s sākums/



Teocentrisms – Dievs ...

• Visa esošā Radītājs un Kungs, 

savā dižumā un varenībā 

nesalīdzināmi pārāks par visu dzīvo 

radību.

• Mūžīgs, bezgalīgs, izpaužas kā 

kosmiskā kārtība (Logoss).

• Trīsvienīgs (Dievs Tēvs – Dievs 

Dēls – Dievs Svētais Gars).

•Pats būdams ārpus pasaules, tomēr 

ir visu redzošs un visur klātesošs.

• Neraugoties uz cilvēka grēcīgumu, 

vēlas cilvēku no šī grēka atbrīvot 

(pestīt).

• Kā Jēzus uzņemas ciešanas par 

visiem cilvēces grēkiem.

http://academic.shu.edu/honors/GdArch.jpg
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Teocentrisms – cilvēks ...

• Sastāv no dvēseles, gara 

(dievišķā dzirksts) un ķermeņa.

• Radīts, lai gudri saimniekotu uz 

Zemes, pārvaldītu to.

• Sākotnējā grēkā pazaudējis 

saskaņu ar Dievu, apzinās to un 

dzīvo bailēs no mūžīgās bojāejas.

• Mērķis – ar ticību, cerību un 

mīlestību uz Dievu - iemantot 

Dieva valstību.

• Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, jo visi 

radīti kā dieva bērni, visi ir 

grēkojuši, un Kristus ir miris par 

visiem.



Pasaule 

teocentriskajā 

pasaules ainā

Pasaule, daba, sabiedrība

• Dieva radīta, bet līdz ar cilvēku 

degradējusies un cieš no cilvēka 

grēka.

• Līdz ar cilvēku pēc pastardienas tiks 

pārveidota par Dieva valstību.

• Daba nav dievišķa, tāpat arī cilvēka 

ķermenis, ļaunums rodas, kad cilvēks 

tos sāk izmantot savtīgi.

• Valsts – līdzeklis, kā risināt 

pasaulīgās problēmas.

• Baznīca – veids kā meklēt dialogu ar 

Dievu

Pasaule, daba, sabiedrība

• Dieva radīta, bet līdz ar cilvēku 

degradējusies un cieš no cilvēka 

grēka.

• Līdz ar cilvēku pēc pastardienas tiks 

pārveidota par Dieva valstību.

• Daba nav dievišķa, tāpat arī cilvēka 

ķermenis, ļaunums rodas, kad cilvēks 

tos sāk izmantot savtīgi.

• Valsts – līdzeklis, kā risināt 

pasaulīgās problēmas.

• Baznīca – veids kā meklēt dialogu ar 

Dievu



Kristietība bija kā jauna sociālā morāle –

„Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.”

Kristieši apvienojās kopienās – draudzēs. Baznīcas pārvaldes 

sāka veidoties 2.gs.

Katrā draudzē bija savas amatpersonas – garīdznieki jeb klēri. Viņi 

ievēlēja arī bīskapus (grieķu val. episkopos – „uzraugs”). 

Savukārt bīskapi vēlēja patriarhu (grieķu val. pater – „tēvs”, 

archaios – „sens”), kas sākotnēji bija augstākā amatpersona.

Vēlāk pretenzijas, saukties par pāvestu (grieķu val. pappas –

„tēvs”) un palielināt savu ietekmi, izvirzīja Leons I Lielais (440-

461)



Kristietības legalizācija ...

Kristietību faktiski legalizēja Romas imperators Konstantīns

313.gadā ar Milānas ediktu (latīņu val. edictum – „paziņojums, 

rīkojums”), kas paredzēja brīvību kristiešiem un īpašu 

atgriešanu.

Romas imperators Teodosijs I (379-395) padarīja kristietību par 

vienīgu un oficiālo valsts reliģiju. Tad aizsākās darbs pie 

kristietības mācības formulēšanas – Jaunā derība (27 

sacerējumi un 4 evaņģēliji), kuru pilnīgi apstiprināja 419.gadā.

Cēzars Flāvijs Valērijs Konstantīns Augusts Flāvijs Teodosijs 



Kristietības izplatība Konstantīna I laikā (4.gs.)...



Kristietības izplatība...



Kristietības veidošanas līkloči ...

Baznīca, iegūstot absolūto varu, sāka nodoties laicīgiem 

netikumiem, kas daudzajiem kristiešiem nebija pieņemami, un 

ar Lielo tautu staigāšanu nomocītie cilvēki sāka dibināt un 

iesaistīties klosteros.

Pirmo klosteru nodibināja Nursijas Benedikts 529.gadā un sāka 

piekopt askētismu. „Lūdzies un strādā” – Ora et labora.

Kad kristietība kļuva par vienīgo un oficiālo reliģiju, tika 

nodibināta katoliskā (grieķu val. katholikos – „universāls, 

vispārējs”) baznīca.



Kristietības šķelšanās ...

Kristiešu pirmo šķelšanos iezīmē domstarpības par Svēto 

Trīsvienību un dogmu (latīņu val. dogma – „tēze, kas tiek atzīta 

par dievišķas izcelsmes nemainīgu patiesību”) atšķirības starp 

jūdaismu un kristietību.

Parādījās atšķirības starp Rietumbaznīcu (pāvests) un 

Austrumbaznīcu (patriarhs), kas faktiski bija nevis ideoloģiskā, 

bet gan laicīgā cīņa par varu. Rezultātā 1054.g. notika Lielā 

shizma (baznīcas šķelšanās - ekskomunikācija), kas juridiski 

beidzās 1965.gadā.



Viduslaiku filozofija – apskats ...

Viduslaiku filozofija pirmkārt ir filozofijas un teoloģijas 

savienošana, jo tās pamatu veido kristīgā mācība, kuru 

nepieciešams aizstāvēt un pamatot. 

Tādēļ viena no viduslaiku filozofijas svarīgākām tēmām ir 
jautājums par ticības un zināšanu attiecībām, un ar to 

saistītais mēģinājums pārvarēt šķietami nesavienojamo 
Atklāsmes patiesības un filozofiska izziņas pretstatu.



Viduslaiku filozofija – sākums ...

Viduslaiku filozofijas sākums iezīmējas ar 529.g., kad 
Bizantijas imperators Justiniāns I slēdz Platona 

akadēmiju.

Tai pašā gadā nodibināts lielākais mūku 

ordenis – benediktieši. Klosteris kļūst 

par mācību iestādi un garīgo centru.

Eiropa sākas kristietības izplatīšanās. 



Pirmais periods ...

Pirmais periods (ap 200. – 700.g.) vēl daļēji saistīts ar antīko 

kultūru. Tās nozīmīgais pārstāvis ir Aurēlijs Augustīns, 

kurš radījis viduslaiku filozofijas pamatnostādnes.

Eiropas viduslaiku teoloģiski filozofisko mācību sauc par 
sholastiku (latīņu val. schola – skola), ar šo jēdzienu 

izprot arī ticības pamatošanas veidu.



Sholastikas iedalījums ...

Agrīnā sholastika (ap 800. – 1200.g)
Izveidojās sholastiskā metode un 

radās padziļināta interese par 
Aristoteļa darbiem, kuri šajā laikā 

kļuva pazīstami. 

Dižās sholastikas periods (ap 1150. – 1300. g.)
Uzplaukumu laiks. Tam raksturīga 

Aristoteļa pārējo darbu iepazīšana un 
mēģinājums savienot Aristoteļa filozofiju ar 

kristīgajiem uzskatiem (Akvīnas Toms). 

Vēlīnais sholastikas periods (ap 1300. – 1400. g.)
Sākas sholastikas noriets.



Viena no galvenajām viduslaiku filozofijas 
problēmām ir strīds par universālijām. Tā 
centrā ir jautājums - vai vispārīgi jēdzieni 

pastāv paši par sevi, vai tie ir tikai 
domāšanas un valodas rezultāts?

Sholastikas attīstībā liela nozīme bija 

universitāšu dibināšanai (12.gs.), kas 

kļuva par garīgās dzīves centriem.

Universālijas...



Svētais Augustīns ...

Aurēlijs Augustīns (354.g. – 430.g.) ietekmējies no 

Platona idejām veicina uzskatu, ka visam esošajām 

ir dievišķa sākotne

Kristietība ir ikvienas patiesības avots

Prāts un ticība ir nešķirami saistīti

Sevi ir jāiepazīst no iekšienes, lai 
nonāktu pie Dieva



Izglītības pamats ...

Vispārējās audzināšanas un izglītības pamatā
viduslaikos bija septiņu brīvo mākslu sistēma

(septem artes liberales), kas aptvēra visu ar 
teoloģiju nesaistīto mācību saturu.

Zemākā pakāpe

Ietvēra tā saucamās „runājošās” mākslas

(gramatika, dialektika un retorika) 

Augstākā pakāpe

Ietvēra tā saucamās „rēķinošās” mākslas

(mūzika, aritmētika, ģeometrija un astronomija)



Akvīnas Toms (1225.-1274.g.) ...

13.gs. saasinājās pretrunas starp laicīgo varu un 
garīgo – notika savstarpējās sadursmes. 

Sholastika stiprināja baznīcas pozīcijas.

Ticība un prāts ir harmoniski vienoti

Nekas materiāls nevar pastāvēt bez augstākās būtnes (Dievs)

Palīdzēt indivīdiem sasniegt ētisko tikumu

Valsts vara ir no Dieva un baznīca stāv pāri visam

Baznīca gatavo nākamai garīgai dzīvei



Cilvēks telpā un laikā viduslaikos ...

Cilvēkam bija jābūt pazemīgam, jo visu noteica baznīca.

Cilvēki visu mūžu dzīvoja vienā vietā – praktiski nebija 

mobili. Visa pasaule bija duāla (kristīgie un nekristīgie). 

Viduslaiku (īpaši agrajos) cilvēks bija ļoti aizspriedumains, 

māņticīgs un visai neizglītots.

Cilvēkam telpas izjūta vairāk bija vertikāla (attiecības ar 

Dievu) nekā horizontāla (attiecības ar kaimiņiem).

Izpratne par laiku un telpu mainījās līdz ar krusta kariem un 

aktīvo tirdzniecību (11.-13.gs.).



Noslēgumā...


