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Islāms jeb musulmanisms
Islāms (aslam – absolūtā padevībā) ir otrā lielākā reliģija aiz 

kristietības mūsdienās (15% pasaules iedzīvotāju) un reizē arī 
jaunākā reliģija, kura uzskata sevi par pilnīgāku nekā 
kristietība.

Tā ir visstraujāk augošā reliģija, kas ir karojoša un agresīva.



Islāms jeb musulmanisms
Islāms radās Mekā, kur Muhameds piedzīvoja atklāsmi (610.g) 

Hīras kalna alā. Viņa apziņā parādījās teksti, kuri vēlāk tika 
apkopoti Korānā.

Korāna nodaļas ir šūras (brīnums), kuras dalās pantos – ājotos
(zīmes). Korāns pārstāsta Veco Derību un evaņģēliju, taču 
tam ir neliela līdzība ar Bībeli.

Formāli musulmaņi atzīst gan Veco, gan jauno derību, savukārt 
Korāns palīdz skaidrot Svētos Rakstus. Neviens nedrīkst 
runāt kā pravietis. Pēc Muhameda nāves (633.g.) var tikai 
citēt viņa tekstus.



Islāms jeb musulmanisms



Islāms jeb musulmanisms
Islāma pamatā ir cilvēka verdziska padevība Dievam, 

nepazīstot demokrātiju, jāatzīmē, ka paši arābi ir izteikti 
materiālisti.

Islāmam mūsdienās ir divi virzieni:

Sunīti – islāma piekritēju arābu vidē;

Šiīti – islāma piekritēji Irānas teritorijā, kur raksturīga sekošana 
garīgām autoritātēm.

Tie, kas ir islāmu reliģijā ir „Dār - al” (miera pasaule). Tie, kas 
nav islāma ir „Dar – al Harb” (kara pasaule).

Izšķir 2 svētā kara (Džihāds) veidus, kas ir obligāts visiem 
musulmaņiem:

• Cīņa ar grēku sevī;

• Cīņa ar neticīgiem – „Sabīl - ullāh” (Allāha ceļš)



Islāms jeb musulmanisms
Kristietības un islāma konfrontācija, kuru veicina globalizācija,  

ir neizbēgama mūsdienu pasaulē.

Vēsturiski rietumu pasaule vairākkārt militāri konfrontēja ar 
musulmaņu pasauli – rekonkista (karš ar formālo mērķi 
atbrīvot Pirenejus no musulmaņu kundzības, savukārt vēlāk 
musulmaņi pārņēma Balkānus).

Militārā kulminācija tika sasniegta krustu karu laikā (11.-13.gs.), 
kuru musulmaņi uzvarēja, turpretim jaunajos laikos 
kolonizācijas iespaidā vairākas musulmaņu zemes nonāca 
eiropiešu rokās.

Jāatzīmē arī musulmaņu – arābu neatsveramo ieguldījumu 
zinātnē.



Islāma saikne ar jūdaismu un 

kristietību

Musulmaņi noliedz Jēzus Kristus dievišķo izcelsmi un dabu. Viņi

uzskata, ka Jēzus, tāpat kā Ādams, Noass, Ābraams, Mozus un Dāvids ir

bijis viens no praviešiem.

Islāmticīgie nenoliedza jūdaismu un kristietību, jo avots šo visu triju

reliģiju izcelsmei bija viens, un tas bija vienīgais Dievs, kurš dēvēts

visdažādākajos vārdos.

Islams nenoliedza arī Veco un Jauno Derību, ko tāpat uzskatīja par

Dieva inspirētām grāmatām, tāpēc nevērsās pret šīm reliģijām un

neuzspieda savējo. Musulmaņi uzskatīja, ka Muhameds, būdams pēdējais

no praviešiem, saņēmis vispilnīgāko un pareizāko atklāsmi, tādēļ Korānam

bija jākļūst par grāmatu, kas labo, izskaidro un turpina “Bībeli”.

Jūdaisms

Kristietība Islāms

Muhameda Dievs Allāhs 

ir tas pats, par ko savās 

atklāsmēs runā Vecās 

Derības Ābraams.



Korāns
Islāma mācība pēc Muhameda nāves 

632.g. tika apkopota Svētajos Rakstos –

Korānā. Valda pieņēmums, ka tas ir 

Muhameda pierakstītais, ar eņģeļa 

Gabriela starpniecību nodotais, paša 

Allaha vēstījums, tādēļ netulkojams, un 

negrozāms, tas nepieļāva arī pētīšanu 

un skaidrošanu. 

Lapaspuse no Korāna



Korāna satura jautājumi

Korāna galvenā mācība ir par Dievu. Korānā, tāpat kā Bībelē, bez 

šaubīšanās tiek atzīta Dieva pastāvēšana.

Atzīstot, ka pār visu valda Dievs, Korānā tomēr teikts, ka arī cilvēki ir 

par daudz ko atbildīgi. Korānā ir aprakstītas arī musulmaņu kopienu dzīvi 

regulējošas normas. Tās noteic reliģisko un sabiedrisko uzvedību: lūgšanās, 

žēlastības dāvanu došanā, gavēnī, svētceļojumos, laulības pārkāpšanas gadījumā, 

šķiršanās, ēšanas un dzeršanas, augļošanas un darba laikā.

Korānā ir pieminēta arī eņģeļu pastāvēšana, tie ir Dieva sūtņi; tajā 

aprakstītas arī citas garīgās būtnes – džinni. Džinni ir radīti no uguns un viņu 

mērķis ir kalpot Dievam. 

Dumpīgos džinnus sauc par dēmoniem. Dēmonu vadonis ir Ibiss jeb 

sātans, un Dievs viņam ir atļāvis kārdināt cilvēkus uz ļauniem darbiem. 

Reizē ar eņģeļiem Dievs par saviem sūtņiem padara praviešus, sākot ar 

Ādamu, tad Abraāmu un Jēzu, un beidzot ar Muhamedu, visu praviešu “zieģeli”.



Musulmaņu zinātniskie 

sasniegumi













Zilā mošeja Stambulā



Tadžmahals









Tjurki
Klejotāju lopkopju tauta, kuri izveidoja Tjurku kaganātu (6.-

7.gs.), milzīga impērija no Melnās jūras rietumiem līdz pat 
Korejas pss., no Baikāla ezera līdz Himalajiem.

Tjurki, kas sākotnēji bija pagāni, kļuva par budisma piekritējiem, 
tomēr vēlāk pieņēma islāmu.

Tjurki bija agresīva karotāju tauta, kas nevienu reizi vien 
uzbruka Eiropai. 

Savus uzbrukumus un varas 
decentralizāciju tjurki 

sagaidīja līdz ar krusta 
kariem.



Tjurki



Budisms
Budisms ir ļoti filozofiska reliģija, kas radusies kā hinduisma 

noliegšana. Budisma dibinātājs Sidhartha Šōkjamuni 
Gautama (Buda) ir palicis pie tā, ka pasaule ir tikai ilūzija.

Budismā nav Dieva – ir tā ētika, sevis nepārtrauktā 
pilnveidošana.

Budisma būtiskākās atšķirības no hinduisma:

1. Reliģiskās dzīves mērķis neparedz cilvēka individuālās 
būtības saplūšanu ar Brahmu;

2. Dievs tiek izslēgts;

3. Tiek noraidīta kastu sociālā sistēma.



Budisma pamatlicējs

Par mācības dibinātāju tiek uzskatīts  

Sidhartha Gautama Šākjamuni – viedais no 

sakju cilts, kurš dzīvojis aptuveni  no 563. - 483. 

Viņš bijis valdnieka Šudhodana dēls. Viņš veltījis 

dzīvi patiesības meklējumiem. 

Trīsdesmit piecu gadu vecumā, pēc 7 dziļā 

meditācijā pavadītām dienām, viņš kļuva par 

Apskaidroto. Viņš saredzēja visu lietu dabu. 

Turpmākajos 45 gados Buda mācīja Apskaidrības 

sasniegšanas metodes tūkstošiem apdāvinātu 

skolēnu.



Budisms
Četras cildenas Patiesības:

1. Cilvēka dzīve sastāv no ciešanām;

2. Ciešanas rodas no vēlmēm. Cilvēki nepareizi vērtē lietas un 
pieķēras taustāmajai pasaulei;

3. Ciešanas var pārtraukt vai tās iznīcināt ar meditācijas 
palīdzību, sasniedzot Nirvānu;

4. Jāievēro „Astoņu noteikumu ceļš” (patiesas zināšanas, 
lēmums, runa, darbība, darbošanās, centieni un 
paiedziļināšanās)



Mongoļu impērija

Mongoļi bija stepju klejotāju, lopkopju cilts, kas dzīvoja 
Tālajos Austrumos. Daudzviet mongoļus dēvēja par tatāriem, 
kuru dzīves veidu galvenokārt noteica dabas apstākļi.

Mongoļi bija ļoti 
mobili, dzīvoja viegli 
pārvietojamās mājās 

– jurtās, audzēja 
aitas un zirgus.



Mongoļu impērija

1206.g. mongoļu cilšu vecākie iecēla Temudžinu par savu 
valdnieku, piešķirot viņam Pasaules Valdnieka jeb 

Čingishans.

Koncentrējot varu savās rokās, apvienojot ciltis un gūstot 
spīdošus militārus panākumus līdz ar Ķīnas iekarošanu, 

Čingishans lika pamatus lielākās valsts izveidei pasaules 
vēsturē.



Mongoļu impērija

Pēc Čingishana nāves (1227.g.) impērija tika sadalīta četrās 
daļās, kuras pārvaldīja viņa dēli.

Mongolijas hans Batijs (Čingishana mazdēls) pretēji cerētajam 
negāja uz Eiropu, bet gan pie Volgas nodibināja Zelta Ordu, 
kuras pakļautībā (13.-15.gs.) atradās visa Senkrievija – tika 
turpināta varas centralizācija.

Mongoļu izveidotajās valstīs 
iedzīvotāji pārņēma 
islāmu rietumos un 

budismu – austrumos un 
dienvidos.



Mongoļu impērija



Veiksmi 

ieskaites darbā!


