
RELIĢIJU VĒSTURE
Studiju  kursa programma

Studiju programmas nosaukums: ”Sociālais darbinieks”, 4. kurss
Kursa statuss:  A daļa

Kursa apjoms:  2 KRP, 16 kontaktstundas nepilna laika studijās
Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas

Kursa mērķis: Apgūt  dažādas  reliģijas  izpratnes  koncepcijas,  kā  arī  izplatītāko
reliģiju vēsturi pasaulē un Latvijā. Izzināt reliģijas un baznīcas situāciju, valsts un
baznīcas attiecības pašreizējā laika posmā.

Uzdevumi:  Apzināt  informāciju  par  reliģijas  pastāvēšanu  senatnē  un  mūsdienās,
iepazīt  tās reliģijas, kas veidojušas un ietekmējušas gan Eiropas, gan, atsevišķi
ņemot, Latvijas kultūru. Izmantot iegūtās zināšanas par reliģijām, to simboliem,
rituāliem,  mītiem,  reliģiskiem sižetiem un motīviem,  lai  spriestu,  analizētu  un
izprastu  dažādas  sakarības  un parādības  sabiedrības  dzīvē ,  politikā,  filozofijā,
literatūrā un mākslā.

Kursa saturs:
Reliģijas  būtības  dažādās  izpratnes.  Teoloģiskā  koncepcija.  Reliģijas

struktūra: reliģiskā apziņa, reliģiskais kults, reliģiskās organizācijas. Reliģijas un
baznīcas funkcijas. Reliģijas rašanās un attīstības iekšējie un ārējie cēloņi.
Cilšu  reliģijas.  Pirmatnējie  kulti.  Fetišisms,  totēmisms,  maģija,  animisms,
šamanisms. Pagānisms.

Nacionālās reliģijas. Grieķu un romiešu reliģijas.  Parsisms, konfūcisms,
daoisms,  sintoisms,  hinduisms,  džainisms,  sikhisms,  jūdaisms.  Seno  latviešu
mitoloģiski reliģiskie ticējumi. Dievturība.

Pasaules  reliģijas.  Budisma  leģendas,  ētiskā  mācība,  galvenie  virzieni,
izplatība. Budisms Latvijā.

Kristietības  rašanās  vēsturiskie  apstākļi,  idejiskie  avoti,  pamatjēdzieni.
Ticības  apliecības,  Bībele.  Kristīgā  ētika,  liturģija,  sakramenti  un  svētki.
Kristietības tālākā vēsturiskā attīstība, šķelšanās. 

Katolicisms, tā īpatnības,  baznīcas vēsture,  koncili,  mūku ordeņi, īpašie
dogmati, Svētais Krēsls, katolicisms Latvijā.

Pareizticība,  tās  raksturojums.  Autokefālās  baznīcas.  Pareizticības  un
vecticības ienākšana Latvijas teritorijā. Situācija mūsdienās.

Protestantisma  vēsture.  Reformācija  un  tās  sekas.  Protestantiskās
konfesijas  pasaulē  un  Latvijā:  luterisms,  baptisms,  prezbiteriānisms,
reformātisms, anglikānisms, metodisms, adventisms. Protestantiskās sektas.

Islāms, tā vēsturiskā izveidošanās, ticības mācība, ētika, Korāns, virzieni.
Islāma faktors politikā. Musulmanisms Latvijā.
Likumdošana par reliģiskajām organizācijām.

Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais  darbs  nepieciešams,  lai  varētu  pienācīgi  sagatavoties
semināriem vai  iespējamām debatēm Pie  tā  pieder  norādītās  literatūras
studēšana,  konspektēšana,  lai  varētu  arī  sekmīgi  piedalīties  diskusijās.



Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai kursa beigās nokārtotu paredzēto
eksāmenu.

Zināšanu novērtēšana:
Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā atbilstoši  „Noteikumiem

par studiju kursa pārbaudījumiem”, ko pieņēma LPA Senāts 2007. gada 
23. aprīlī. Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar šādiem jautājumiem.

1. Reliģijas teoloģiskā koncepcija.
2. Reliģiju struktūra.
3. Reliģijas un baznīcas funkcijas.
4. Cilšu reliģijas, to kulti. Maģija, animisms, šamanisms.
5. Jūdaisms kā kristietības priekštecis. Jūdaisms Latvijā.
6. Seno latviešu mitoloģiski reliģiskie ticējumi. Dievturība.
7. Kristietības rašanās, ticības apliecības, Bībeles struktūra.
8. Kristīgās ētikas pamati, baušļi.
9. Kristietības pamatvirzieni, sakramenti un svētki.

10.  Katolicisma raksturojums, tā īpatnības. Ienākšana  Latvijā.
11.  Pareizticība un vecticība Latvijā. ( Pēc izvēles par kādu no tām 

      jāpastāsta detalizētāk).
12.  Reformācija un tās sekas. Protestantisma pamatprincipi.
13.  Luterisms, baptisms, adventisms, pentakostisms, metodisms.

      ( Pēc izvēles par vienu jāpastāsta sīkāk ).
14.  Islāma rašanās. Musulmaņu pieci pienākumi. Korāns.

Pamatliteratūra:
1. Armstronga K. Islāms / Īsa vēsture. – R., 2004.
 2. Bībele vai katehismi (dažādi izdevumi).
 3. Baznīcu kalendāri, gadagrāmatas ( dažādu konfesiju izdevumi ).
 4. Broks J. Katolicisms Latvijā  800 gados. – R., 2002.
 5. Donīni A. Kristietisma sākumi. – R.: Zinātne, 1984. 
 6. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. – R., 2002.
 7. Grīns M. Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums – dievturība. – R., 1998.
 8. Klīve V. V. Ticības ceļos. – R., 1995.
 9. Mairtla Lenglija. Pasaules reliģijas. – R., 1997.
10. Pasaules reliģijas / Enciklopēdija. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.
11. Pasaules reliģijas. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2008.
12. Reliģijas / Ilustrēta enciklopēdija. – R., 1999.                     
13. Strods H. Latvijas Katoļu Baznīcas vēsture ( 1075 – 1995 ). – R., 1996.
14. Taivans L. G., Taivāne E. Reliģiju vēsture. – R., 2003.

   15. Taivans L. G., Taivāne E. Reliģiju vēsture / Skolotāja grāmata. – R., 2003. 
16. Tēraudkalns V. Jaunā reliģiozitāte 20. gadsimta Latvijā: vasarsvētku kustība. – R., 2003.
 17. Vats V. M. Islāms. Īsa vēsture. – R., 2002.

    18. www.kontakti.lv/lv/catalog.php?tid=16&gid=147  
 19. www.ltn.lv/~vak/krist    
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