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PRIEKŠVĀRDS
Arvien pieaugoša specializācija ir novedusi pie tā, ka katrai sadzīves un profesionālajai jomai ir sava valoda, proti, jēdzieni un formulējumi, kas pārējiem bez papildu paskaidrojumiem nav saprotami.
Tā tas ir tehnikā (piemēram, datortehnikā), politikā, jurisprudencē,
medicīnā, kultūrā, sportā un citās nozarēs. Protams, arī reliģija un
teoloģija nav izņēmums. Šāds process būtībā ir neizbēgams un nerada problēmas tik ilgi, kamēr attiecīgās sfēras savas iekšējās profesionālās valodas dēļ nenoslēdzas tā, ka sazināšanās ar citām sfērām
kļūst praktiski neiespējama. Īpaši baznīca un teoloģija ar šādu attīstību nedrīkstētu samierināties. Kristīgā teoloģija nav izolēta zinātne
citu dzīves sfēru vidū un nedrīkstētu par tādu kļūt, bet tā ir un tai
jābūt visu zinātņu un visu dzīves sfēru pamatam. Protams, vēlēšanās
būt atvērtiem un saprotamiem uz ārpusi neizslēdz specializāciju, taču
abiem šiem valodu līmeņiem ir jābūt savstarpēji saistītiem. Teologam
ir jāprot savas nozares jēdzieni paskaidrot visiem saprotamā valodā,
un, savukārt, neteologam, interesentam līdz zināmai robežai ir jāsaprot arī šīs nozares speciālā valoda. Svešvārdu vārdnīca tam ir nozīmīgs palīglīdzeklis.
Grāmata, ko nododam jūsu lietošanai, ir mēģinājums apkopot un
latviešu valodā izskaidrot teoloģijas nozarē lietotos terminus, kuru
nozīmi līdz šim bijis jāmeklē galvenokārt angļu vai vācu literatūrā.
Sākotnēji šis darbs bija iecerēts kā svešvārdu vārdnīca teologiem, taču
darba gaitā sapratām, ka ir neiespējami novilkt stingru robežu, un tāpēc vārdnīcā tika iekļauti ne tikai svešvārdi, kas ir tieši saistīti ar sistemātisko un praktisko teoloģiju, bet arī jēdzieni no reliģiju vēstures,
filozofijas un psiholoģijas jomām, kā arī ar teoloģiju tieši nesaistīti
svešvārdi, kas bieži sastopami teoloģiskajā literatūrā. Turklāt vārdnīcā
ir skaidroti arī draudzes dzīves, dievkalpojumu liturģijas, mūzikas un
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mākslas jēdzieni, ko lieto protestantu, katoļu un ortodoksajā baznīcā,
citās reliģijās (islāmā, hinduismā, budismā, jūdaismā) lietoti svešvārdi, kā arī gramatikas termini un nozīmīgākie latīņu izteicieni.
Vārdnīcas mērķis ir palīdzēt lasītājam ātri orientēties teoloģijas
nozares speciālajā valodā, tādēļ nav dots plašs terminu apraksts.
Tādējādi šī grāmata nekādā ziņā neaizvieto citas skaidrojošās vārdnīcas, enciklopēdisko literatūru vai vispārējās svešvārdu vārdnīcas.
Nododam šo darbu jūsu lietošanā cerībā, ka šī grāmata daudziem
būs noderīga kalpošanai un palīdzēs labāk izprast garīgo un teoloģisko literatūru.
Vārdnīcas sastādītāji
Ilmārs Hiršs
Sigita Hirša
Rīga 2008. g. marts
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PASKAIDROJUMI
Visi raksti (šķirkļi) sakārtoti alfabētiskā secībā (īsie un garie patskaņi kārtojumā nav šķirti). Ja šķirkļa nosaukums sastāv no vairākiem
vārdiem, tad alfabētiskajā kārtojumā netiek ievērotas vārda robežas.
Šķirkļa nosaukums parasti dots vienskaitļa nominatīvā pustreknā iespiedumā un no definīcijas atdalīts ar domuzīmi. Ja šķirkļa nosaukumam ir sinonīms, tas atdalīts ar komatu. Lai novērstu informācijas atkārtošanos un atvieglotu lasītājam papildu ziņu atrašanu, izmantotas
norādes. Tās apzīmētas ar bultiņu (→), kas nozīmē „skatīt”. Vārdnīcā
dota īsa katra svešvārda etimoloģija, kas norādīta kvadrātiekavās aiz
attiecīgā vārda. Ja vārdam ir vairākas nozīmes, tad vārdnīcā ir dotas
tikai tās, kas vairāk vai mazāk ir saistītas ar teoloģiju. Grāmatas nobeigumā apkopoti latviešu, angļu un vācu teoloģiskajā literatūrā lietoto
svarīgāko saīsinājumu saraksti.
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GRĀMATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ang.
apm.
aram.
asīr.
babil.
burt.
dogm.
dsk.
filoz.
fr.
g.
gk.
gr.
gs.
gt.
iesp.
it.
jap.
JD
ķīn.
lat.
latv.
lingv.
lit.
loģ.
LXX
med.
mlj
mr.
pārn.
pēc Kr.
pers.
piem.

angļu valodā
apmēram
aramiešu valodā
asīriešu valodā
babiloniešu valodā
burtiski
dogmatikā
daudzskaitlī
filozofijā
franču valodā
gads, gadā
galvenokārt
grieķu valodā
gadsimts, gadsimtā
gadu tūkstotis
iespiests
itāliešu valodā
japāņu valodā
Jaunā Derība, Jaunajā Derībā
ķīniešu valodā
latīņu valodā
latviešu valodā
lingvistikā
literatūrā
loģikā
Septuaginta
medicīnā
miljons
miris, mirusi
pārnestā nozīmē
pēc Kristus dzimšanas
persiešu valodā
piemēram
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polinēz.
polit.
port.
pr. Kr.
psih.
rel.
resp.
saīsin.
sal.
sanskr.
senebr.
sīr.
sv.
t
tibet.
u.tml.
utt.
VD
vēst.
v-laiku

polinēziešu valodā
politikā
portugāļu valodā
pirms Kristus dzimšanas
psiholoģijā
reliģijā
respektīvi
saīsināti
salīdzināt ar
sanskritā
senebreju valodā
sīriešu valodā
svētais, svētā
un tālāk
tibetiešu valodā
un tamlīdzīgi
un tā tālāk
Vecā Derība, Vecajā Derībā
vēsturē
viduslaiku
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A.

A
A. – → Codex Alexandrinus apzīmējums.
a.., patskaņu priekšā an.. (gr.
a.., an.. ‘ne’) – noliegums vai
norādītās īpašības trūkums
(piem., asinhrons, analfabēts).
a.a.O. [vācu am angegebenen
Ort] – pieminētajā vietā (grāmatā, dokumentā).
abatija [v-laiku lat. abbatia] –
katoļu klosteris kopā ar tam
piederošajiem īpašumiem.
abats, abate [lat. abbas < aram.
abba ‘tēvs’] – katoļu klostera
priekšnieks.
Abba [aram. abba ’tēvs’] –
Dieva uzruna Jaunajā Derībā (Mk 14,36; Rom 8,15;
Gal 4,6).
ab extra [lat.] – no ārpuses.
ab hinc [lat. ] – no šejienes; no
šā brīža.
abhišekā [sanskr. Abhi-sheka] –
1. indusu reliģiju rituālos –
pielūdzamā dieva tēla apslacīšana ar ūdeni vai citiem
šķidrumiem; 2. valdnieka vai
priestera ceremoniāla apslacīšana, ieceļot viņu amatā;
3. mācekļa ceremoniāla apslacīšana, ko veic garīgais audzinātājs iesvētīšanas rituāla

laikā.
ab initio [lat.] – no sākuma.
ab intra [lat.] – no iekšpuses.
abreviatūra [lat. brevis ‘īss’] – saīsinājums, ko veido no saīsinātām vārdu savienojuma
sastāvdaļām.
absconditas [lat.] – slepenība.
absolūcija [lat. absolutio ‘atbrīvošana’] – formāls mācītāja,
priestera vai bīskapa akts,
kas pasludina grēku piedošanu Kristus vārdā tiem, kas
nāk to saņemt grēksūdzē.
absolūts [lat. absolutus] – 1. neatkarīgs, neierobežots, brīvs
no saistībām; 2. pilnīgs, galīgs.
absolvo te [lat. ‘es tevi atbrīvoju’] – Romas katoļu baznīcas
grēku piedošanas formula.
abstinence [lat. abstinentia ‘atturēšanās’] – atturēšanās no
noteiktu ēdienu lietošanas
grēku nožēlas dēļ, it īpaši to
praktizēja eremīti.
abstrahēties [lat. abstrahere
‘atvilkt, novirzīt’] – domās
norobežoties no kā tāda, kas
attiecīgajā aspektā uzskatāms par nebūtisku; veidot
vispārinātus priekšstatus.
abstrakcija [lat. abstractio
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adiafora

‘atvilkšana, nošķiršana’] –
1. abstrakts jēdziens vai teorētisks vispārinājums, kas
radies abstrahēšanās rezultātā; 2. no dzīves atrauts
prātojums.
abstrakcionisms [ang. abstractionism < lat.], abstraktā
māksla – 20. gs. sākumā radies mākslas virziens, kas
nevis attēlo reālas priekšmetiskas formas, bet kombinē
abstraktus elementus (krāsu
laukumus, līnijas u.tml.).
abstrakts [lat. abstractus <
abstrahere ‘atvilkt, novirzīt’] – 1. tāds, kas nepastāv
reālajā telpā un nav uztverams ar instrumentiem;
2. teorētisks, domās nošķirts
no konkrētā; 3. mākslā –
tāds, kam raksturīgs brīvs līniju un krāsu salikums, nevis reālu formu attēlojums;
pretstats → konkrēts.
absurds [lat. absurdus] – bezjēdzīgs, aplams.
A.C. [lat.] – → ante Christum natum.
a cappella [it. ‘kā kapelā’] – kora
dziedājums bez instrumentāla pavadījuma.
Acta apostolorum [lat.] –
Apustuļu darbu latīniskais
nosaukums Jaunajā Derībā.

Acta Petri [lat. ‘Pētera darbi’] –
apokrifu grāmata grieķu valodā, kas sarakstīta 2. gs.
beigās.
Acta sanctorum [lat. ‘svēto darbi’] – kalendāra secībā sakārtoti svēto dzīves apraksti.
actus fidei [lat.] – ticības darbs.
A.D. [lat.] – → Anno Domini.
ad.. [lat. ad ‘pie, klāt’] – norāda
virzību uz ko vai pielikumu.
ad die [lat.] – no šās dienas.
adekvāts [lat. adaequatus ‘pielīdzināts’] – savam uzdevumam precīzi atbilstošs.
adepts [lat. adeptus ‘tāds, kas
sasniedzis’] – cilvēks, kas ir
dziļi iepazinis kādas slepenas
mistiskas mācības noslēpumu vai iesvētīts par šīs mācības sekotāju.
ad exemplum [lat.] – pēc parauga, piemēram.
ad hoc [lat. ‘pie šā’] – šim mērķim, šim uzdevumam, šai
nolūkā.
ad hominem [lat.] – attiecībā uz
cilvēku.
ad honorem [lat.] – par godu.
adhortatio [lat.] – paskubinājums, pamācība.
adhortatīvs [lat. adhortatio ‘paskubinājums, pamācība’] –
pamācošs.
adiafora [gr. adiaphoros ‘vien11

adiaforisti

aldzīgs’] – lieta vai darbība,
kas reliģiski tikumiskajā sfērā
ir nenozīmīga; darbība, kas
stoiķu un kristīgajā morālē
nav ne atļauta, ne arī aizliegta.
adiaforisti [gr. adiaphora ‘neobligātas lietas’] – Vācijas protestantu grupa (radusies ap
1550. gadu), kas uzskatīja, ka
noteikti rituāli un darbības
(piem., konfirmācija, slimnieku sakraments, svēto godināšana u.c.) nav obligātas.
Adigranta [sanskr. Ādi Granth ‘sākotnējā grāmata’] – sikhisma
svētā grāmata. 1604. gadā
sastādījis 5. guru Arjuna
(1583.–1606.).
ad interim [lat.] – pa to laiku;
pagaidām.
adiuvante Deo [lat.] – ar Dieva
palīdzību.
adjektīvs [lat. adiectivum] – īpašības vārds.
adjunkts [lat. adiunctus ‘pievienots’] – palīgs, vietnieks.
ad majorem Dei gloriam,
A.M.D.G. [lat.] – “lielākam
Dieva godam”, jezuītu devīze.
ad modum [lat.] – pēc parauga,
līdzīgi.
ad notata [lat.] – piezīme.
Adonai [senebr. ‘mans kungs’] –

Dieva apzīmējums Vecajā
Derībā.
adopcija, adoptācija [lat. adoptio, adoptatio] – sveša bērna
pieņemšana savā ģimenē un
juridiska stāšanās ar viņu tādās attiecībās, kādas pastāv
starp vecākiem un bērniem.
adorācija [lat. adoratio ‘dievināšana, pielūgšana’] – 1. Dieva
pielūgšana; 2. plašākā nozīmē arī godbijība pret sakrālām personām vai objektiem.
ad personam [lat.] – personai,
personīgi.
ad rem [lat.] – pie lietas; pēc būtības.
advaita [sanskr. ‘otra nav’] – hinduisma filozofijas sistēma,
kas māca, ka šī pasaule ir ilūzija un ka patiesība ir viena
un nedalāma.
adventisms [lat. adventus ‘atnākšana’] – kristīga konfesija, kuras mācību raksturo
uzskats, ka Kristus otrā atnākšana ir tuvu, un sestdienas kā svinamās dienas ievērošana. Kā reliģisks virziens
pastāv kopš 1831. gada.
advents, advente [lat. adventus
‘atnākšana’] – laiks, kas ievada baznīcas gadu un sagatavo
uz Jēzus Kristus nākšanu (no
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Ahura Mazda

ceturtās svētdienas pirms
Ziemassvētkiem līdz 24. decembrim).
adverbs [lat. adverbium] – apstākļa vārds.
ad verbum [lat.] – vārds vārdā;
burtiski.
ad vocem [lat.] – starp citu.
afekts [lat. aﬀectus ‘uzbudinājums’] – īslaicīgs, spēcīgs uzbudinājuma stāvoklis.
afinitāte [lat. aﬃnitas ‘radniecība’] – viena laulātā radniecība ar otra laulātā asinsradiniekiem.
aforisms [gr. aphorismos] – īsā
formā izteikts vispārināts atzinums.
afūzija [lat. aﬀusio ‘aplaistīšana’] – ūdens uzliešana uz
kristāmā galvas kristību procesā; pretēji → imersija (iegremdēšana) vai → submersija (pagremde).
agāmija [→ a.. + gr. gamos ‘laulība’] – bezlaulība, celebāts.
agape [gr. agapē ‘mīlestība’] –
1. dievišķā mīlestība; mīlestība, kas aptver visu cilvēka
personību, ne tikai jūtas,
bet arī prātu un gribu; īpašs
Jaunās Derības vārds mīlestības apzīmēšanai; 2. agrajā
kristietībā – kopēji draudzes
mīlestības mielasti.

agenda [lat. agenda ‘darāmais’] –
oficiāla rokasgrāmata Evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudžu garīdzniekiem un
darbiniekiem par dievkalpojumu, liturģijas, reliģisko
amatu un draudžu garīgās
aprūpes kārtību.
agnosticisms [gr. agnōstos ‘neizzināmais’] – filozofiska mācība, kas noliedz, ka pasauli
iespējams objektīvi izzināt.
agnostiķis [gr. agnōstos ‘neizzināmais’] – agnosticisma piekritējs.
agnostos theos [gr.] – nepazīstamais dievs (Apd 17,23).
Agnus Dei [lat.] – burt. “Dieva jērs”; 1. katoļu mises un
evaņģēliskās Svētā Vakarēdiena liturģijas daļa; 2. Kristus apzīmējums (Jņ 1,29).
agonija [gr. agōnia ‘cīņa’] – dzīvības pēdējās izpausmes pirms
nāves, nāves cīņa.
agora [gr. agora] – tautas sapulce Senās Grieķijas pilsētā, arī
vieta, kur tā notika.
agrapha [gr.] – neuzrakstītais.
ahimsa [sanskr. ‘pāri nedarīšana’] – mācība hinduismā, budismā un džainismā, ka pret
visu dzīvo jāizturas godbijīgi
un nevardarbīgi.
Ahura Mazda [pers. ‘gudrais
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ājatolla

Mazda’] – augstākais labais
gars, dzīvības un gaismas
dievs zoroastrismā.
ājatolla [arābu ājat-allāh ‘dieva zīme’] – augstākais tituls
musulmaņu šiītu reliģiskajā
hierarhijā.
ājats [arābu ājat ‘zīme’] – korāna sūras pants.
Akaciāniskā shizma [pēc Konstantinopoles
patriarha
Akacija vārda] – 35 gadus
ilga
baznīcas
dalīšanās
(484.–519.) Austrumu un
Rietumu daļā.
Akada – sena pilsēta un valsts
Divupē 3.–2. gt. pr. Kr.
akadieši – Akadas iedzīvotāji.
akafots [senebr. ‘apiešana’] – jūdaisma rituāls tišri mēnesī,
kad tiek svinētas Toras lasīšanas gada beigas un tūlīt sākta Toras lasīšana no sākuma,
simbolizējot nepārtrauktu
Likuma mācīšanos.
akcidence [lat. accidentia ‘nejaušība’] – 1. viduslaiku aristotelisma filozofijā – esamība,
kas kļūst par citas esamības
īpašību vai kvalitāti; akcidence ir pretstats substancei.
Terminu lietoja teoloģijā, lai
izskaidrotu Kristus būtnes noslēpumu – kā pēc maizes un
vīna substances pārvēršanās

Kristus miesā un asinīs turpina pastāvēt iepriekšējās akcidences – kvantitāte, krāsa,
garša; 2. priekšmeta pārejoša, nebūtiska īpašība, kurai ir
gadījuma raksturs.
akcidentāls [lat. accidentalis] –
gadījuma; ar pārejošu raksturu; sekundārs.
aklamācija [lat. acclamare
‘kliegt’] – 1. kāda priekšlikuma apstiprināšana vai neapstiprināšana ar sapulces
dalībnieku izsaucieniem, bez
balsu skaitīšanas; 2. liturģiski izteicieni, ar ko draudze
apliecina savu dalību kopīgā dievkalpojumā, piem.,
“āmen”, “aleluja”.
akolūts [gr. akoluth ‘pavadonis’] – bīskapa pavadonis,
kalpotājs pie altāra priesterim un diakonam; baznīcas
kalpotājs, kam ir otrā zemākā no Romas katoļu baznīcas
ordinācijas pakāpēm.
akomodācija [lat. accommodatio] – pielīdzināšana, piemērošanās.
akro.. [gr. akros ‘visaugstākais,
galīgais; augšējs; ārmalā
esošs’] – tāds, kas saistīts ar
augstumu, galēju pozīciju
u.tml.
akronīms [→ akro.. + gr. onyma
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alegorisks

‘vārds, nosaukums’] – no
vairāku vārdu sākumburtiem
veidots nosaukums (piem.
→ INRI).
akropole [→ akro.. + gr. polis
‘pilsēta’] – sengrieķu pilsētas
augstākā, nocietinātā daļa
(cietoksnis).
akrostihs [→ akro.. + gr. stichos
‘pants’] – dzejolis, kura katras rindas pirmie burti vai
vārdi veido kādu vārdu vai
teikumu.
aksioma [gr. axiōma] – apgalvojums, ko pieņem par pareizu
bez pierādījumiem un izmanto par pamatu citas teorijas
pierādīšanai.
aksios [gr. ‘cienīgs’] – uzsaukums, ko Pareizticīgajā baznīcā diakona vai priestera
iesvētīšanas laikā vispirms
saka garīdznieks un tad atkārto koris.
aktualitāte [fr. actualiser] –
1. svarīgums, nozīmīgums
noteiktā laika posmā; 2. aktuāls notikums, fakts vai jautājums.
aktuāls [fr. actuel] – pašreizējā
brīdī vai aplūkotajā laika posmā nozīmīgs, neatliekams.
akūts [lat. acutus] – 1. diakritiska zīme, ar ko apzīmē zilbes
intonāciju, vārda akcentu;

2. pašreizējā brīdī svarīgs,
neatliekams.
akuzatīvs [lat. accusativus] –
lietvārdu, vietniekvārdu un
ar tiem saistīto vārdu locījuma forma, kas atbild uz jautājumu „ko?”.
akva.. [lat. aqua ‘ūdens’] –
tāds, kas saistīts ar ūdeni,
ūdenstilpēm.
a latere [lat. ‘no sāniem’] – apzīmējums pāvesta personiski
īpašā uzdevumā sūtītiem legātiem.
alba [lat. albus ‘balts, gaišs’] –
balts garīdznieka liturģiskais
apģērbs, kas sniedzas no
kakla līdz potītēm un viduklī
apjozts ar jostu.
albiģieši [lat. albigenses pēc
Albī pilsētas nosaukuma] –
ķecerīga kristiešu grupa, kas
11.–13. gs. darbojās Dienvidfrancijā; albiģieši neatzina
laulību, krustu, svētbildes;
saukti arī → katari.
album [lat. ‘balts’] – saraksts;
draudzes locekļu saraksts.
alegorija [gr. allēgoria ‘citāda runāšana’] – abstrakta jēdziena
vai idejas izteikšana konkrētā tēlā, ko ar šo jēdzienu vai
ideju saista viegli saskatāma
analoģija.
alegorisks [→ alegorija] –
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Aleksandrijas skola

tāds, kurā ietverta alegorija;
saistīts ar alegoriju.
Aleksandrijas skola – teoloģijas skola Aleksandrijā ap
150.–400. g., kas centās saskaņot grieķu filozofiju ar
kristīgās baznīcas dogmām.
Rakstu interpretācijai bija
raksturīga alegorija un tipoloģija. Ievērojamākie pārstāvji Aleksandrijas Klements
un Origens.
aleluja [gr. allēlouia < senebr.
hallūyāh ‘slavējiet Dievu’] –
liturģisks Dieva slavēšanas
sauciens vai dziesma jūdaismā un kristietībā; sastopams
daudzos Psalmos (it īpaši
Ps 111.–117.).
Alexandrinus – → Codex
Alexandrinus.
alfa un omega [gr.] – sākums
un beigas; grieķu alfabēta
pirmais un pēdējais burts,
ko lieto, lai apzīmētu Dieva
mūžīgumu un bezgalīgumu
(Atkl 1,8; 21,6; 22,13).
alianse [fr. alliance] – 1. oficiāls
divu vai vairāku organizāciju nolīgums vai apvienība;
2. divu vai vairāku valstu savienība.
aliterācija [lat. alliteratio < ad
‘pie’ + littera ‘burts’] – vienādu līdzskaņu atkārtošanās

uzsvērto zilbju sākumā
(piem., svētīgi sirdsskaidrie).
alķīmija [arābu al-kīmiyā] –
okulta zinātne, kas radniecīga astroloģijai. Cenšas noskaidrot cilvēka un kosmosa
attiecības.
alķīmiķis [→ alķīmija] – cilvēks,
kas nodarbojas ar alķīmiju.
Allāhs [arābu allāh ‘dievība’] – vienīgais Dievs islāmā.
alma mater [lat.] – „gādīgā
māte”; tā studenti dēvē savu
augstskolu.
alogeri [→ a.. + gr. logos
‘vārds’] – sekta 2. gs., kas noliedza Jāņa rakstus un logosa
kristoloģiju.
altāris [lat. altus ‘augsts’] – 1. upurēšanas vieta (gk. senajām
tautām); 2. kristīgajās baznīcās – galds ar greznojumiem,
uz kura noliek Bībeli, krucifiksu, sakramenta traukus;
3. baznīcas iekštelpas nozīmīgākā daļa; Romas katoļu
baznīcā atdalīta ar zemu sētiņu, Pareizticīgo baznīcā –
norobežota ar ikonostasu.
alter.. [lat. alter ‘otrs, cits’] – norāda uz atšķirīgumu, maiņu.
alter ego [lat.] – burt. „otrs es”;
cilvēka otra personība; kādam tik tuvu stāvošs cilvēks,
ka var izpildīt tā vietu.
16

Āmen, amen

alternatīva [lat. alternare ‘mainīties’] – 1. viena no divām
vai vairākām savstarpēji izslēdzošām iespējām; 2. stāvoklis, kad no savstarpēji izslēdzošām iespējām jāizvēlas
viena.
alternatīvs [fr. alternatif ‘mainīgs, tāds, kas mijas’] – tāds,
kas satur alternatīvu.
altruisms [fr. altruisme < lat. alter ‘cits’] – sava tuvākā mīlestība, nesavtīga darbība citu
labā; gatavība uzupurēties;
pretstats → egoisms.
altruistisks [→ altruisms] – saistīts ar altruismu; tāds, kas
pauž altruismu; nesavtīgs,
pašaizliedzīgs.
altruists [fr. altruiste] – cilvēks,
kam raksturīgs altruisms, nesavtība.
a. m. [lat. ante meridiem] –
priekšpusdienā.
ama et fac quod vis [lat.] – „Mīli
un (tad) dari, ko tu gribi”
(Augustīna vārdi).
amanīti [pēc tās vadītāja Jakoba Ammaņa (ap 1645. – ap
1730.) vārda] – menonītu
baznīcā sakņota kristiešu
grupa, kas noraida moderno
un pilsētniecisko dzīvesveidu.
ambi.., ambo.. [lat. ambi; ambo

‘no abām pusēm, apkārt,
abi’] – tāds, kas ir saistīts ar
diviem, abiem; divējāds.
ambigvitāte [lat. ambiguitas
‘divdomīgums’] – runātā vai
rakstītā iztulkojamība divos
vai vairākos veidos; neskaidra nozīme.
ambivalence [→ ambi.. + lat.
valentia ‘spēks’] – pārdzīvojuma divējādība: viens un tas
pats objekts vienlaikus izraisa diametrāli pretējas jūtas.
ambons [gr. ambōn ‘paaugstinājums’] – paaugstinājums,
katedra vai pults baznīcā
Svēto Rakstu lasījumiem vai
sprediķiem.
ambroziāņi [pēc baznīcas tēva
Ambrozija vārda] – baznīcas
tēva Ambrozija (340.–397.)
piekritēji; aizstāv baznīcas
ortodoksiju un kristīgās ticības pirmtiesības.
ambulatorijs [lat. ambulare ‘staigāt’] – eja aiz galvenā altāra,
kuru izmanto procesijām.
A.M.D.G. – → ad majorem Dei
gloriam.
Āmen, amen [senebr. āmēn ‘patiesi tā notiks’] – apstiprinājuma vārds svētību vēlējuma
vai lūgšanas beigās; pievienošanās kādam izteikumam
(Dt 27,15).
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amfi.., amfo..

amfi.., amfo.. [gr. amphi ‘apkārt,
no abām pusēm’; amphō
‘abi’] – priedēklis, kas norāda uz 1. aptvertību no abām
pusēm, apkārt (piem., amfiteātris); 2. divējādību (piem.,
amfībija).
amfiktionija [gr. amphiktyones
‘kaimiņi’] – 6 vai 12 kaimiņu
cilšu brīvprātīga, nepolitiska
sakrāla savienība, kuras pamatā ir kopēja svētnīca; Vecajā Derībā – 12 Izraēla cilšu
savienība.
amfora [gr. amphoreus ‘vāze ar
divām osām’] – vēderains
trauks ar divām osām; liturģijā trauks vīna, ūdens un eļļas uzglabāšanai.
Amida [senebr. ‘stāvēt’] – 1. apzīmējums jūdu galvenajai lūgšanai, kura tika lūgta stāvot;
arī → Astoņpadsmit svētību
lūgšana; 2. Budas vārda japāņu forma; 3. sens grieķu
nosaukums Dijarbakiras pilsētai Turcijā.
amikts [lat. amicire ‘aptīt’] – plecu sega, garīdznieka liturģiskā tērpa sastāvdaļa – četrstūrains balts lina audums,
kam divos stūros piestiprinātas saites; arī → alba.
amilleniālisms [→ a + lat. millenarium ‘gadu tūkstotis’] –

uzskats, ka 1000 gadu miera
valsts jāsaprot garīgā nozīmē.
a minori ad maius [lat.] – „no
mazākā uz lielāko”, loģiski
secinājumi, piem., Lk 23,31;
Ebr 2,2t; Rm 5,15.
amorieši [senebr. ‘izskaidrotāji’
< ķīļrakstā Amurru] – 1. Talmūda rakstu mācītāji, kas
dzīvoja laikā pēc Mišnas uzrakstīšanas; 2. semītu klejotāju cilšu grupa, kas dzīvoja
Sīrijā un Palestīnā līdz 11. gs.
pr. Kr.; tos asimilēja ebreji.
amrita [sanskr. ‘nemirstīgs’] –
„nemirstības dzēriens” hinduismā.
amulets [lat. amuletum < arābu gamala ‘nēsāt’] – priekšmets, kam piedēvē pārdabisku spēju pasargāt tā īpašnieku no nelaimēm.
an.. – → a..
an(a).. [gr. ana ‘augšup, uz’] – norāda virzīšanos augšup, pacelšanos.
anabaptisms [gr. ana ‘atkal’ +
baptizein ‘kristīt’] – reformācijas laika (16. gs.) kustība,
kas noliedza bērnu kristību
un prasīja, lai cilvēks kristībā apzināti apliecinātu savu
ticību.
anabaptisti [→ anabaptisms] –
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anamnēze

anabaptisma piekritēji.
anafora [gr. anaphora ‘upuris’] – 1. ortodoksālajā baznīcā Eiharistiskās liturģijas centrālā lūgšana, kurā maize un
biķeris tiek pienests Dievam;
2. vārda vai vārdu kopas atkārtojums divu vai vairāku
sekojošu teikumu sākumā
retorikas nolūkā (piem.,
Ebr 11,3–31).
anagoge [gr. anagogē] – simbolisks, alegorisks skaidrojums.
anagramma [→ ana + gr. gramma ‘burts’] – burtu pārstatījums, kas vienu vārdu pārveido citā.
anahorēts [gr. anahōrein ‘attālināties’] – 1. cilvēks, kas norobežojies no pasaules, lai
askēzē, klusumā un lūgšanās
dzīvotu vientuļnieka dzīvi;
2. cilvēks, kas dzīvo vientulībā cellē.
anahronisks [→ ana + gr. chronos ‘laiks’] – tāds, kas novecojis, nav raksturīgs mūsdienām.
anahronisms [→ ana.. + gr. chronos ‘laiks’] – kļūdas laika
iedalījumā; kļūdaina viena
laika notikumu piedēvēšana
citam laika periodam.
anakolūts [gr. anakolūthein ‘nesekot’] – teikuma sākuma un

beigu daļas loģiska vai gramatiska nesaderība, kas visbiežāk saistīta ar izlaidumu.
analītiskā metode – pētniecības
metode, kas lietas vai parādības būtību izzina ar analīzes palīdzību.
analītisks [gr. analytikos] – tāds,
kas saistīts ar analīzi vai kura
pamatā ir analīze.
analīze [gr. analysis ‘sadalīšana,
izjaukšana’] – veseluma (parādības, lietas) sadalīšana
sastāvdaļās loģiskās abstrakcijas ceļā; analīzes mērķis ir
izzināt komplicēta veselā daļas un elementus; sal. → sintēze.
analogs [gr. analogos ‘samērīgs,
atbilstošs’] – tas, kas ir līdzīgs, atbilstošs kam citam.
analoģija [gr. analogos ‘samērīgs, atbilstošs’] – līdzība, atbilstība.
analojs [gr. analogeton] – grāmatu paliktnis – četrstūrains
galdiņš ar slīpu virsmu, uz
kura, diakonam lasot evaņģēliju, tiek nolikti Svētie
Raksti.
anamnēze [gr. anamnēsis ‘atcerēšanās, pieminēšana’] –
1. ideju atcerēšanās koncepcija Platona izziņas teorijā;
2. rel. – liturģijā apzīmē Kris19

anarhija

tus ciešanas, augšāmcelšanos un debesīs uzkāpšanas
notikumus; 3. Sv. Vakarēdiena iestādījuma vārdi kā šī notikuma nozīmes atcere.
anarhija (gr. an ‘bez’ + archē
‘vara’] – bezvaldība, kārtības,
vadības trūkums, nekārtība.
anarhisks [→ anarhija] – raksturīgs anarhijai, saistīts ar to;
patvaļīgs, nedisciplinēts.
anarhists [→ anarhija] – 1. anarhijas piekritējs; 2. kārtības
noliedzējs, patvaļas sludinātājs.
anastāze [gr. anastasis ‘augšāmcelšanās’] – Kristus (arī
cilvēces) vispārējā augšāmcelšanās.
anatēma [gr. anathema ‘nolādēšana’] – 1. VD upurējamais
dzīvnieks; 2. baznīcas nosodījums un izslēgšana no baznīcas.
andro.. [gr. anēr (andros) ‘vīrietis’] – tāds, kas ir saistīts ar
vīrieti.
androgīns [ → andro.. + gr. gynē
‘sieviete’] – absolūts cilvēks,
kas sevī apvieno abus dzimumus.
angelofānija [gr. angelos ‘sūtnis,
eņģelis’ + faneroō ‘parādīties, atklāties’] – eņģeļa parādīšanās.

angeloloģija [gr. angelos ‘sūtnis,
eņģelis’ + logos ‘vārds, mācība’] – mācība par eņģeļiem,
sistemātiskās
teoloģijas
daļa.
Angelus [pēc lūgšanas pirmā
vārda latīņu valodā ‘eņģelis
pasludināja jaunavai Marijai..’] – lūgšana Romas katoļu
baznīcā, kas ietver trīs Ave
Maria un vietas no Svētajiem Rakstiem, kur minēta
Marijas pasludināšana.
anglikānisms [angļu Anglicanism] – protestantisma novirziens; valsts baznīca Anglijā, kas ievēro Kenterberijas
diecēzes kristīgo mācību un
dievkalpojumu kārtību, baznīcas galva ir karalis, garīgās
lietās baznīcu vada trīs virsbīskapi.
anglikāņi [→ anglikānisms] – anglikānisma piekritēji.
anglo.. [lat. Anglus ‘angļu’] – salikteņu daļa – saistīts ar Angliju.
anikonisms [→ an.. + → ikona] – Dieva klātbūtnes attēlošana, neizmantojot antropomorfiskus priekšstatus.
animisms [lat. anima ‘dvēsele’] –
pagāniski priekšstati par
dvēseli, kas mīt cilvēkā, bet
var dzīvot arī gaisā un zem
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zemes; ticība pārdabiskai
dvēselei, ko piedēvē arī
priekšmetiem un dabas parādībām.
annāles [lat. annāles ‘gada’] –
1. sena rakstīto vēstures
avotu forma, kur notikumi
sakārtoti pa gadiem; hronika; 2. svarīgāko notikumu
pieraksts pa gadiem.
Anno Domini, A.D. [lat. ‘tā Kunga gadā’] – pēc Kristus dzimšanas; gadu skaitīšanas sistēma, kas balstīta uz Kristus
dzimšanas gadu.
annus [lat.] – gads.
anomālija [gr. anōmalia ‘novirze’; gr. nomos ‘likums, norma’] – novirze no normas,
vispārējas likumības.
anonīms [gr. an ‘bez’ + onyma
‘vārds’] – tāds, kam nav norādīts autors, bez paraksta.
antagonisms [→ anti.. + gr. agōn
‘cīņa’] – pretēju spēku sadursme; kādā laika posmā
neatrisināmas pretrunas.
antagonistisks [→ antagonisms] – tāds, kuram piemīt
antagonisms.
ante.. [lat. ante ‘pirms’] – norāda uz laiku pirms kaut kā;
priekšā.
ante Christum natum, A.C.
[lat. ‘pirms Kristus’] – pirms

Kristus dzimšanas.
antependijs [→ ante.. + lat. pendere ‘karāties’] – Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā – altāra
vai kanceles pārklājs noteiktā
liturģiskajā krāsā; Romas katoļu baznīcā – altāra priekšpuses apšuvums ar greznu
audumu vai dekoratīvām
koka vai metāla plāksnēm.
anti.. [gr. anti ‘pret’] – priedēklis, kas apzīmē pretstatu,
nesaderību vai naidīgumu,
parasti attiecībā uz to, kas
izteikts pamatvārdā.
antifona [gr. antiphōnos ‘pretī
skanošs’] – 1. dziedājums
dievkalpojuma liturģijā, ko
pārmaiņus izpilda divi kori
vai kantors un koris; sal.
→ responsorium; 2. plašākā
nozīmē – muzicēšanas veids,
kad vieniem mūzikas elementiem atbild citas balsis
vai instrumenti.
antiinfalibilists [→ anti.. + lat.
infallibilitias ‘nemaldība’] –
pāvesta nemaldīguma noliedzēji.
antiklerikālisms [→ anti.. +
→ klerikālisms] – pret klerikālismu vērsts politisks virziens.
antikrists
[gr.
Antichristos;
→ anti.. + gr. Christos
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→ semīts] – pret ebrejiem
vērsts nacionālais un reliģiskais naids.
antisemīts [→ anti.. + → semīts] – antisemītisma piekritējs; cilvēks, kas naidīgi izturas pret ebrejiem.
antitēze [gr. antithesis ‘pretstatīšana’] – 1. loģ. – spriedums,
kas ir pretrunā ar citu spriedumu (tēzi); 2. filoz. – sākumstāvokļa pretmets, kas
radies attīstības procesā;
3. stilistikā – pretēju vai kontrastējošu jēdzienu vai tēlu
pretnostatījums iespaida pastiprināšanai.
antonīms [→ anti.. + gr. onyma
‘vārds, nosaukums’] – savstarpēji pretējas nozīmes vārdi; sal. → sinonīms.
antropo.. [gr. anthrōpos ‘cilvēks’] – salikteņa daļa, kas
apzīmē tādu, kas attiecas uz
cilvēku vai kam ir sakars ar
to.
antropocentrisks [→ antropocentrisms] – uz antropocentrismu attiecīgs.
antropocentrisms [→ antropo.. + → centrs] – uzskats, ka
cilvēks ir visa esošā centrs.
antropoloģija [→ antropo.. +
gr. logos ‘vārds, mācība’] –
zinātne par cilvēku, tā

‘Kristus’] – kristīgās mācības,
baznīcas un Kristus pretinieks.
antīks [lat. antiquus] – 1. tāds,
kas attiecas uz seno grieķu
vai romiešu kultūru; 2. sens,
piem., par agrāko gadsimtu
mākslas un amatniecības
darbiem.
antilegomena [gr. ‘apšaubāmas
lietas’] – Jaunās Derības
raksti, kuru ietveršana kanonā vēl 3. un 4. gs. tika apšaubīta; sal. → homologumena.
antiminss [gr. antimēnsion ‘galda
vietā’] – Austrumu baznīcā –
altāra sega, uz kuras attēlotas Kristus ciešanu un parasti
arī apglabāšanas ainas un
kurā iešūtas relikvijas.
antinomisms [→ anti.. + gr. nomos ‘likums, bauslība’] – Vecās Derības likumu un bauslības apstrīdēšana un atmešana citu reliģisku principu
dēļ; uzskats, ka bauslību ir
aizvietojusi žēlastība.
Antiohijas skola – 3. gs. Antiohijā radies teoloģisks virziens,
kas uzsvēra Kristus cilvēcisko pilnību un noliedza visas
alegoriski izteiktās Bībeles
vietas; sal. → Aleksandrijas
skola.
antisemītisms [→ anti.. +
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dažādu manuskriptu teksta
variantiem zinātniskos teksta
izdevumos.
aparteīds [afrikandu apartheid] – iedzīvotāju šķirošana
pēc rases vai etniskās piederības, kādu to daļu padarot
beztiesīgu vai mazāk tiesīgu;
1948. gadā Dienvidāfrikā ieviesta pilnīga baltās un melnās rases nošķirtība.
apātija [gr. apatheia ‘nejūtīgums’] – psihisks stāvoklis,
kam raksturīgs gribas, interešu un rosmes trūkums;
vienaldzība.
apgaismība, apgaismības laikmets – antifeodālas sabiedriski politiskas kustības darbības laiks Eiropā no 17. gs.
beigām līdz 19. gs. vidum.
To iezīmē Dekarta racionālisms un Bēkona empīrisms.
Kustībai raksturīga nelokāma
ticība cilvēka saprātam un
cilvēces progresam. Vājināja
ticību Bībeles autoritātei un
rosināja Bībeles kriticismu.
apgraizīšana – vīriešu dzimumorgāna priekšādas nogriešana.
aplikācija [lat. applicare ‘lietot,
pielikt, pievienot’] – praktisks pielietojums (svētrunā).
apo.. [gr. apo ‘no, projām,

izcelšanos, evolūciju, morfoloģiju, fizioloģiju utt.
antropomorfisms [→ antropo.. + gr. morphē ‘veids, forma’] – 1. cilvēka īpašību piedēvēšana dabas parādībām,
dzīvniekiem, augiem un mītiskām būtnēm; 2. dieva iztēlošanās cilvēka izskatā.
antropomorfs [→ antropomorfisms] – cilvēka izskatā, cilvēkam līdzīgs.
antropoteisms [→ antropo.. +
gr. theos ‘dievs’] – Dieva attēlošana pēc cilvēka ideāliem
(L. Feierbaha mācība).
antropozofija [→ antropo.. + gr.
sophia ‘gudrība’] – filozofiska mācība par cilvēka gara
spēju attīstīšanu līdz garīgai
varai pār dabu.
..ants [lat. ..ant ‘..ošs’] – norāda
uz to, kas ko dara, darbojas.
Anu [šumeru < akad. Anu ‘debesis’] – šumeru un akadiešu
mitoloģijā viena no centrālajām dievībām – debesu
dievs.
aorists [gr. aoristos] – lingv. –
darbības vārda laika forma,
kas apzīmē momentālu vai
punktuālu pagātnes darbību
vai stāvokli.
aparāts, teksta kritikas [lat. apparatus] – norādījumi par
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bez’] – tāds, kas ir tālu projām, attālumā.
apodiktisks [gr. apodeiktikos
‘pārliecinošs’] – neapstrīdams, loģiski nepieciešams.
apofātiskā teoloģija – teoloģija,
kas mēģina aprakstīt Dievu,
izmantojot noliegumus, lai
runātu par Dievu vienīgi terminos, kas nevarētu būt teikti par Dievu. Pazīstama arī kā
nolieguma teoloģija vai Via
Negativa [lat. ‘Nolieguma
ceļš’]; pretstats → katafātiskā teoloģija.
apofātisms, apofāze [gr. apophasis ‘noliegšana, noliegums’] – objekta raksturošana, lietojot negatīvus apgalvojumus, vai pašu objektu
nepieminot; apofāze aptver
lielu valodas izteiksmes līdzekļu daudzveidību; pretstats → katafātisms, katafāze.
apoftegma [gr. apophthegma] – izteiciens, domu
grauds, aforisms.
apokalipse [gr. apokalypsis ‘atklāsme’] – atklāsme, parādīšanās, pravietisks sacerējums; Jāņa atklāsmes grāmata – Jaunās Derības pēdējā
grāmata, kurā ir pravietojumi par pasaules galu, tiesu

un mūžīgo Dieva valstību.
apokaliptika [gr. apokalypsis ‘atklāsme’] – reliģiska pravietiska literatūra, kurā simboliskās ainās, atklāsmes veidā ir
attēloti nākotnes notikumi.
apokaliptisks [gr. apokalyptikos] – saistīts ar apokalipsi,
tai raksturīgs.
apokatastāze [gr. apokatastasis
pantōn ‘visa atjaunošana,
restaurēšana’] – 1. iepriekšējā stāvokļa atgriešanās,
pasaules notikumu noslēgtais loks; 2. paradīzes atjaunošana pasaules beigās
un dvēseļu savienošanās ar
Dievu; pilnīgi visa saprātīgā
radība – eņģeļi, cilvēki, ļaunie gari – saņems pestīšanas
žēlastību (Apd 3,21).
apokrifi [lat. apocrypha (scripta)
‘slēpti (raksti)’ < gr. apokryphos ‘slepens’] – reliģiska
satura jūdaisma un agrās
kristietības raksti, kas nav
iekļauti Jaunās vai Vecās Derības kanonā.
apokrifs [gr. apokryphos] – apslēpts, neīsts.
apoloģētika [gr. apologētikos
‘aizstāvošs’] – teoloģijas nozare, kas iztirzā un aizstāv
reliģijas pamatatziņas.
apoloģētisks [gr. apologētikos
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‘aizstāvošs’] – saistīts ar apoloģētiku, tai raksturīgs.
apoloģēts [vācu Apologet < gr.
apologeomai ‘aizstāvu’] –
kādu uzskatu, mācības vai
kustības aizstāvis; kristīgs
teologs, kas kopš 2. gs. aizstāv kristīgo ticību pret jūdaisma un nekristīgās pasaules
uzbrukumiem.
apoloģija [gr. apologia] –
1. tas pats, kas → apoloģētika; 2. aizstāvības raksts,
spec.: Augsburgas ticības apliecība.
apolytrosis [gr.] – atbrīvošana,
atsvabināšana, atpestīšana.
aporija [gr. aporia ‘bezizeja’] –
loģiskas nepārvaramas pretrunas, neiespējamība atrisināt problēmu.
apostāze [gr. apostasie ‘atkrišana, atkāpšanās’] – publiska
atteikšanās no kristīgās ticības; pastāvīgos solījumus
devuša mūka vai mūķenes
aiziešana no klostera dzīves.
apostāzija – → apostāze.
a posteriori [lat. ‘no sekojošā,
vēlākā’] – uz pieredzes pamata; filoz. tāds, kura pamatā ir pieredze; tāds, kas izriet
no pieredzes; sal. → a priori.
Apostolicum, T. [lat.] – apustuliskā ticības apliecība; radusies

5. gadsimtā.
apoteoze [gr. apotheōsis ‘pārdievošana, iecelšana dievu
kārtā’] – mirstīgo iecelšana
dievu kārtā; paraža godāt kā
dievus imperatorus un citas
ievērojamas personas, sākumā – tikai pēc nāves, bet
no Romas imperatora Domitiāna laika (81.–96.) – arī
dzīves laikā.
a priori [lat. ‘no iepriekšējā’] –
filoz. tāds, kā pamatā nav
pieredzes; tāds, kas neizriet no pieredzes; tāds, kas
radies pirms pieredzes; sal.
→ a posteriori.
apriors – → a priori.
aprobācija [lat. approbatio] –
apstiprināšana, atzīšana par
labu.
apsīda [gr. apsidos ‘loks, velve’] – pusapaļa vai daudzstūraina izvirzīta dievnama daļa
galvenā joma galā, kurai ir
pašai savs pārsegums.
apustulis [gr. apostolos ‘sūtnis’] – 1. Jēzus Kristus māceklis Jaunajā Derībā, augšāmceltā Kristus aculiecinieks, kā arī cits misionārs,
piem., Pāvils; 2. pārn. kādas
(jaunas) mācības sludinātājs.
Apustuliskais krēsls – → Svētais
Krēsls.
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aramisms – aramiešu valodas iespraudumi ebreju un grieķu
tekstos.
areopāgs [gr. Areios pagos
‘Areja pakalns’] – augstākā politiskās varas un tiesas iestāde Senajās Atēnās
(Apd 17,19.34).
argumentācija [lat. argumentatio] – pamatojums, argumentu kopums.
argumentēt [lat. arguere ‘noskaidrot, pierādīt’] – pierādīt
ar argumentiem; minēt argumentus.
arguments
[lat.
argumentum] – spriedums, pierādījuma pamatojums.
arhaisks [gr. archaios ‘vecs,
sākotnējs’] – 1. raksturīgs
senatnei, sens; 2. tāds, kas
savu laiku pārdzīvojis; veclaicīgs.
arhaisms [gr. archaismos ‘sens,
senlaiku’] – 1. novecojies
vārds, izteiciens, gramatiska
forma, ko mūsdienu valodā
vairs nelieto; 2. novecojusies
parādība.
arhats [sanskr. arhant ‘cienīgais’] – pareizs un labs Budas
māceklis, kas veicis četru
posmu apskaidrošanās ceļu
un sasniedzis tā visaugstāko
pakāpi.

apustuliskais sveiciens – formula “Kunga Jēzus Kristus žēlastība ..“ pēc 2Kor 13,13.
apustuliskā sukcesija [lat. successio ‘sekošana’] – pēctecība; nepārtrauktība bīskapa
amata pilnvaru nodošanā
nākamajam bīskapam, uzliekot rokas, no apustuļu laika
līdz mūsdienām.
Apustuliskie tēvi – apzīmējums
2. gs. baznīcas tēvu rakstiem.
Apustuļu dekrēts – Apustuļu
koncila noslēguma dokuments; → Apustuļu koncils.
Apustuļu koncils – sanāksme Jeruzalemē ap 49. g., kurā piedalījās apustuļi un delegāti
no Antiohijas. Tika spriests
par misiones gaitu, jūdu
bauslības derīgumu, jūdu
kristiešu un pagānu kristiešu
attiecībām (Gal 2; Apd 15).
Apustuļu ticības apliecība – vecākā no trim senajām kristīgās baznīcas ticības apliecībām (līdzās Atanasija un
Nīkajas ticības apliecībai).
Iespējams, ka tā radusies
2. gadsimtā.
aramieši – arābiem radniecīga
semītu tauta; aramiešu valoda ir viena no valodām Palestīnā Jēzus laikā.
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metropolīts).
arhimandrīts [→ archi.. + gr. meandra ‘ganāmpulks’] – augsts
Pareizticīgās baznīcas garīdznieks mūks; parasti vīriešu
klostera priekšnieks vai garīgās mācību iestādes rektors.
ariānisms [pēc mācības izveidotāja Aleksandrijas mācītāja Arija (mr. 336.) vārda] – virziens agrajā kristietībā 4.–6. gadsimtā. Noliedza
Kristus dievišķo dabu, bet
mācīja, ka Kristus ir Dieva
gribas radīts un dzimis līdz
ar radību, bijis Dieva pirmradītais; abos pirmajos ekumēniskajos koncilos (325. g.
un 381. g.) šī mācība tikusi
nosodīta.
arkāde [fr. arcade] – vienādu kolonnu un lokveida būvkonstrukciju rinda.
armagedons [vācu Armageddon < senebr. har megiddōn
‘Megido kalns’] – Jāņa atklāsmes grāmatā minētais
pēdējais labā un ļaunā karš
pirms pastarās tiesas; sk.
Atkl 16,16.
arminiānisms [pēc mācības izveidotāja J. Arminija (1560.–
1609.) vārda] – mācība, kas
uzsver žēlastības universālismu un brīvo gribu, noliedzot

arhe.., arhi.. [gr. archē ‘sākums,
galvenais’] – tāds, kas saistīts
ar sākotni, pirmformu, pamatformu.
arheo.. [gr. archaios ‘sens, senlaiku’] – salikteņu daļa –
sens, saistīts ar senatni.
arheologs [→ arheoloģija] – cilvēks, kas nodarbojas ar arheoloģiju; arheoloģijas speciālists.
arheoloģija [gr. archaiologia
‘stāsts par senatni’] – vēstures zinātnes nozare, kas pēc
lietiskiem vēstures avotiem,
kurus parasti iegūst arheoloģiskos izrakumos, pētī cilvēku
sabiedrības senāko attīstību.
arhetips [→ arhe.. + gr. typos
‘forma’] – hipotētisks kāda
valodas elementa sākotnējais veids, kas izsecināts ar
rekonstrukciju.
arhi.. – → arhe..
arhibīskaps [gr. archiepiskopos] – vecākais bīskaps,
viens no augstākajiem baznīcas amatiem.
arhidiecēze [→ arhi.. + → diecēze] – arhibīskapa pārvaldīts
apgabals.
arhierejs [gr. arhiereus ‘virspriesteris’] – augstāks Pareizticīgās baznīcas garīdznieks (bīskaps, arhibīskaps,
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Arona svētība

tikumisku ideālu; 2. ļoti atturīgs, vienkāršs dzīvesveids.
askēts [gr. askētēs ‘apmācītais,
lietpratējs’] – cilvēks, kas
dzīvo pēc askētisma principiem.
askēze [→ askētisms] – askētisma prasībām atbilstošs dzīvesveids.
asociācija [lat. associatio ‘savienošana’] – 1. organizāciju vai
personu apvienība, kam ir
kopīgi saimnieciski, politiski,
zinātniski vai citi uzdevumi;
2. psih. tāds sakars starp diviem vai vairākiem psihiskajiem veidojumiem (sajūtām,
priekšstatiem u.tml.), kur,
aktivizējoties vienam veidojumam, aktivizējas arī citi;
3. psih. apziņā izveidojies
sakars starp diviem vai vairākiem objektiem uz saskares
līdzības vai pretstata pamata.
asociēt [lat. associare ‘savienot’] – apziņā savstarpēji
saistīt lietas un parādības,
veidojot asociācijas.
aspekts [lat. aspectus ‘skats’] –
viedoklis kādas parādības vai
lietas aplūkošanā, skatījums.
asperges [lat. ‘slaki!’] – altāra un
dievlūdzēju apslacīšana ar
svētīto ūdeni mises laikā.

predestināciju; Jēzus Kristus
ir miris par visiem cilvēkiem,
ne tikai par izredzētajiem; armiānisms noliedz inspirāciju
un iedzimtā grēka doktrīnu;
Kristus esot no mūžības pakļauts Dievam.
Arona svētība – trīsdaļīga svētību
formula no 4 Moz 6,24–26;
M. Luters 1525. g. to ieviesa
par evaņģēliskā dievkalpojuma noslēguma svētību.
artolatrija [gr. artos ‘maize’ +
latrie ‘kalpošana’] – maizes
dievišķošana (Sv. Vakarēdiena mācībā).
asesors [lat. assessor ‘piesēdētājs, palīgs’] – kādas kolēģijas loceklis; amatpersonas
tiesās.
asimilēt [lat. assimilare] – uzņemt sevī, padarīt līdzīgu.
asinhrons [→ a.. + gr. synchronos
‘vienlaicīgs’] – nevienlaicīgs,
tāds, kas nesakrīt laikā.
asīrieši – Asīrijas iedzīvotāji.
Asīrija – valsts Divupes ziemeļos
2.–1. gt. pirms Kr.
askētisks [→ askētisms] – raksturīgs askētismam; ļoti atturīgs, vienkāršs.
askētisms [gr. askēsis ‘vingrināšanās’] – 1. atteikšanās
no dzīves labumiem, lai sasniegtu kādu reliģisku vai
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atbāšs, atbašs

‘zvaigzne’] – tāds, kas attiecas uz zvaigznēm.
astro.. [gr. astron ‘zvaigzne’] – salikteņu daļa – zvaigžņu.., kosmosa.., Visuma..
astroloģija [→ astro.. + gr. logos
‘vārds, mācība’] – cilvēku
likteņa un notikumu pareģošana pēc debess spīdekļu
stāvokļa.
atanasija [gr. athanasiā] – nemirstība.
Atanasija ticības apliecība – viena no trim senajām kristīgās
baznīcas ticības apliecībām
(līdzās Apustuļu un Nīkajas
ticības apliecībai). Galvenā
uzmanība tajā veltīta Trīsvienības un iemiesošanās definēšanai. Tā radusies Dienvidgalilejā 7. gs. un kļūdaini
piedēvēta Atanasijam.
ataraksija [→ a.. + gr. tarassō
‘uzbudinu’] – nesatraucamība, dvēseles miers.
atavisms [lat. atavus ‘priekštecis’] – sen neeksistējošu senču īpašību (arī garīgu) parādīšanās kādam indivīdam.
atbāšs, atbašs [no senebr. alfabēta pirmā burta aleph un
pēdējā – taw] – senebreju
teksta šifrēšanas kods: burts
aleph (pirmais burts) tiek
aizvietots ar taw (pēdējo

aspergils [lat. aspergere ‘apslacīt’] – neliela slotiņa, ko Romas katoļu baznīcas dievkalpojumu liturģijā lieto ticīgo
apslacīšanai ar svētīto ūdeni;
→ arī aspersorijs.
aspersija [lat. aspergere ‘apslacīt’] – apslacināšana ar svētīto ūdeni.
aspersorijs [lat. aspergere ‘apslacīt’] – 1. tas pats, kas aspergils; 2. pie ieejas baznīcā novietots trauks svētītā
ūdens uzglabāšanai.
aspirācija [lat. aspiratio ‘dvesma,
plūsma’] – dažu līdzskaņu izrunāšana ar „h” pieskaņu.
Astoņpadsmit svētību lūgšana
[senebr. Shemoneh esreh (šemone esre) ‘astoņpadsmit’;
arī tephilla ‘lūgšana’ vai amida ‘stāvēt’] – lūgšanu virkne,
kurā pirmās trīs ir svētības,
pēdējās trīs – pateicības, bet
pārējie – lūgumi; galvenā sinagogas dievkalpojuma lūgšana; apzīmējums „amida”
norāda lūgšanas izpildīšanas
veidu, jēdziens „Shemoneh
esreh (šemone esre)” – lūgumu skaitu (šodienas versijā
lūgšanā ir 19 lūgumi), rabīnu
apzīmējums „tephilla” – uz
to, ka šī ir lūgšana.
astrāls [lat. astrum; gr. astron
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atšķirības.
Augsburgas (ticības) miers –
slēgts 1555. gadā. Izbeidza
karus starp katoļiem un protestantiem Vācijā.
augstais priesteris – jūdu priesterības augstākais pārstāvis, Tempļa dievkalpojumu
pārraugs, kura pienākums
ir veikt īpašas svētdarbības
Salīdzināšanās dienā, kad
viņam vienīgajam ir tiesības
ieiet Vissvētākajā vietā; pienākumi aprakstīti Ex 28.
Augustana [lat.] – → Augsburgas ticības apliecība.
augustīnieši [pēc Sv. Augustīna (354.–430.) vārda] – pēc
Sv. Augustīna noteikumiem
ap 500. gadu dibināti mūku
ordeņi, īpaši nozīmīgi bija
Augustīna vīriešu un sieviešu koru ordeņi (OSA – Ordo
Sancti Augustini) un Augustīna vīriešu un sieviešu
eremītu ordeņi (OESA –
Ordo Eremitarum Sancti Augustini). Pēdējie sevi veltīja
galvenokārt misionei un zinātnei.
aula [lat. aulē ‘pagalms, zāle’] –
plaša svinību zāle; senajās
kristiešu baznīcās arī vidējais
baznīcas joms.
A un O – → alfa un omega.

burtu), burts beth (otrais alfabēta burts) ar shin (priekšpēdējais burts alfabētā)
utt. Slepenraksts radies ap
600. g. pr. Kr.
ateisms [→ a.. + gr. theos ‘dievs’] –
uzskatu sistēma vai teorija,
kas noliedz Dieva esamību.
ateists [→ ateisms] – ateisma
piekritējs.
Athanasianum [lat.] – → Atanasija ticības apliecība.
ātmans [sanskr. ‘es pats, dzīvinošā elpa’] – hinduismā cilvēka patiesa mūžīgā būtība;
dievišķais cilvēkā.
audio.. [lat. audire ‘dzirdēt’] – salikteņu daļa – apzīmē tādu,
kas saistīts ar dzirdi, klausīšanos.
audiovizuāls [→ audio.. + → vizuāls] – tāds, kas dod iespēju
vienlaikus reproducēt attēlu
un skaņu.
augments [lat. augmentum ‘palielinātais’] – darbības vārdu
pagātnes laiku indikatīva rādītājs.
Augsburgas ticības apliecība
[lat. Confessio Augustana] –
1530. gadā F. Melanhtona
noformulēta
protestantu
ticības apliecība. Apskata
protestantisma un katolicisma kopējos elementus un
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autoritāte

amatpersonai.
autokrātija [gr. autokrateia] –
1. valdīšanas forma, kur
vienai personai valstī ir neierobežota augstākā vara;
2. valsts, kurā ir šāda valdīšanas forma.
autokrāts [gr. autokratēs] –
1. neierobežots vienpersonisks valdnieks; 2. valdonīgs,
diktatorisks cilvēks, kas necieš iebildumus.
autonomija [→ auto.. + gr. nomos ‘likums’] – 1. pašpārvalde, pašpārvaldes tiesības, ko
nācija realizē noteiktā valsts
teritorijas daļā; 2. kādas sabiedriskas organizācijas vai
institūcijas tiesības patstāvīgi lemt par šās organizācijas
dzīvi, tās locekļu attiecībām,
mācību programmām u.tml.
autopsija [→ auto.. + gr. opsis
‘redze’] – 1. aculiecinieka
liecināšana; 2. med. līķa sekcija.
autoreferāts [→ auto.. + lat.
referre ‘darīt zināmu, ziņot’] – īss zinātniskā darba
satura izklāsts, ko uzrakstījis
darba autors.
autoritāte
[lat.
auctoritas
‘vara’] – 1. viena, vairāku vai
daudzu cilvēku acīs iemantota patiesības vai taisnības

aura [gr. aura ‘vēsma, spožums’] – 1. sevišķa gaisotne,
ko izstaro kāda vieta, cilvēks
vai kas raksturīga kādai vietai, cilvēkam u.tml.; 2. šķietams spīdošs oreols ap cilvēku.
autentisks [gr. authentikos ‘galvenais, īsts’] – tāds, kas saskan ar oriģinālu; tāds, kam
pamatā pirmavots; neapšaubāms, pareizs.
auto.. [gr. autos ‘pats’] – salikteņu daļa – 1. paš.., pat.., savs;
2. automātisks; 3. tāds, kas
attiecas uz automobili vai tā
ekspluatāciju.
autodafē [port. auto-da-fe ‘ticības akts’] – inkvizīcijas tiesas
spriedums; šā sprieduma izpildīšana.
autodidakts [→ auto + gr. didaktos ‘mācīts’] – cilvēks, kas zināšanas ieguvis pašmācības
ceļā.
autokefālā baznīca – administratīvi patstāvīga Austrumu
baznīca.
autokefālija [→ auto.. + gr. kephalē ‘galva’] – baznīcas
patstāvība,
organizatoriska neatkarība no citām tās
pašas konfesijas baznīcām;
arī bīskapi, kas nav pakļauti
nevienai augstākai baznīcas
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cilvēkam apzināti vai neapzināti iedarbojoties uz savu
domāšanu, iztēli, jūtām
u.tml.
Ave Maria [lat.] – “Esi sveicināta, Marija!” (Lk 1,28).
Avesta [pers. āvestā ‘pamatteksts, likums’] – zoroastrisma svētie raksti, kuros pausta senirāņu teoloģija un reliģiskā sistēma.
azāns [arābu] – islāmā aicinājums uz lūgšanu, ko no minareta izkliedz īpašs mošejas
kalpotājs.

garanta reputācija; 2. cilvēks,
kam ir liela ietekme, kas ieguvis uzticību un cieņu.
autoritatīvs [→ autoritāte] –
tāds, kam ir autoritāte.
autors [lat. auctor ‘radītājs’] –
1. persona, kas radījusi zinātnisku, tehnisku, mākslas vai
literatūras darbu; 2. jebkura
patstāvīga teksta sarakstītājs.
autosuģestija [→ auto.. + lat.
suggestio < suggegere ‘pienest, sagādāt’] – pašiedvesma; sevis ietekmēšana,

B
B. – manuskripta → Codex Vaticanus apzīmējums.
Baals [senebr. ba’al ‘kungs, īpašnieks’] – auglības, ūdens,
pērkona un kara dievs seno
semītu mitoloģijā; viens no
visizplatītākajiem vietējo un
kopējo dievu apzīmējumiem
rietumsemītu mitoloģijā.
Babilonijas gūstniecība – jūdu
izvešana uz Babiloniju un uzturēšanās tur pēc Jeruzalemes izpostīšanas 597. un
587. g. pr. Kr. (atgriešanās

no gūsta no 538. g. pr. Kr.);
→ arī eksils.
bahāisms [pēc dibinātāja persieša Bahāullā vārda] – 19. gs.
no islāma atzarojusies reliģija. Tā uzskata, ka visi lielie
reliģiskie vadītāji ir neizzināmā Dieva izpausmes un visu
lielo reliģisko virzienu svētie
raksti ir dievišķi.
bakalaurs [ang. bachelor ‘vecpuisis’< lat. baccalaureus ] –
zemākais
akadēmiskais
grāds, ko piešķir pēc augst32
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baptisti [gr. baptistēs ‘kristītājs’] – baptisma piekritēji.
Barmenas teoloģiskais skaidrojums – Vācu evaņģēliskās
baznīcas pirmajā sinodē
Barmenā (29.–31.5.1934.)
pieņemts kopējs teoloģisks
skaidrojums.
barmicvahs [senebr. bar-micva
‘bauslības dēls’] – jūdaismā
ceremonija, kurā trīspadsmitgadīgs jūdu zēns tiek
uzņemts pieaugušo jūdu sabiedrībā.
baroks [it. barocco ‘neparasts,
neregulārs’] – mākslas stils,
kam raksturīgs gleznainums,
liektas līnijas un formas,
gaismas efekti; bija izplatīts
Eiropā aptuveni no 1600. līdz
1850. gadam.
bauslība – Dieva noteikts reliģisku, ētisku un saimniecisku
priekšrakstu kopums jūdu
tautai.
bauslis – reliģiski ētisks likums;
10 Mozum Sīnaja kalnā atklātie Dieva priekšraksti jūdu
tautai; → dekalogs.
bazilika [gr. basilikē ‘valdnieka pils, karaliskā’] –
1. seno romiešu tiesas nams;
2. sakrāla celtne, kas iekšpusē ar kolonnu rindām gareniski sadalīta 3 vai vairākās

skolas beigšanas.
Bakhs [gr. Bakchos] – auglības
un vīna dievs seno grieķu un
romiešu mitoloģijā.
baldahīns
[it.
baldacchino
< Baldacco ‘Bagdāde’] –
1. Bagdādē darināts grezns
zīda audums; 2. šāda auduma jumts virs troņa, ložas, kanceles, altāra u.tml.;
3. nojume virs altāra; var būt
pagatavota no koka, akmens
vai metāla (šādā gadījumā
balstās uz pīlāriem) vai no
zīda vai samta (nokarājas no
griestiem vai ir piestiprināts
pie sienas).
baptisms [gr. baptismos < baptizein ‘gremdēt ūdenī, kristīt’] – protestantisma konfesija, kas atzīst tikai pieaugušo kristību; draudžu dzīvi
raksturo brīvāka dievkalpojumu kārtība un autonomija; pirmās draudzes radās
17. gadsimtā Nīderlandē un
Anglijā.
baptistērijs [gr. baptistērion
‘kristījamais
trauks’]
–
1. vieta baznīcā kristīšanai,
kur veic kristīšanu pagremdējot; 2. kristības trauks;
3. vēst. silta ūdens baseins
sengrieķu pirtīs; romiešiem –
telpa peldēm.
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un kurā atrodas altāris.
ben [senebr.] – dēls; to pievieno
personas uzvārdam tēva vārda priekšā.
Benedicamus Domino [lat.] –
Slavējam Kungu! Romas
katoļu baznīcas rituāla formula, ar ko nobeidz kārtējo
ikdienas publisko lūgšanu vai
reizēm arī misi.
benedictio [lat.] – svētība.
Benedictus [lat.] – slavēts. Apzīmējums Cakarijas slavas
dziesmai (Lk 1,67–79), radies
no tās pirmā vārda.
benediktieši [lat. benedictini] –
Romas katoļu baznīcas ordeņa mūki. Ordeni ap 530. g.
dibinājis Nursijas Benedikts.
berāka [senebr. berākā ‘svētība’] – jūdu svētības vai pateicības lūgšana.
berākoth [senebr.] – svētību apsolījumi; gr. makarios.
Berēšīt [senebr. ‘iesākumā’] –
Pirmās Mozus grāmatas nosaukums senebreju valodā,
arī teksta pirmais vārds.
berit [senebr.] – derība; Jahves
derība ar Izraelu.
bhakti [sanskr. ‘uzticīga mīlestība uz Dievu’] – hinduisma
virziens, kas uzskata, ka vienīgais, kas nepieciešams, lai
gūtu pestīšanu, ir bezgalīga

daļās (jomos); vidusjoms ir
augstāks par sānu jomiem;
3. pāvesta piešķirts goda tituls ievērojamām baznīcām.
Baznīcas gads – baznīcas svētku un svētdienu secība no
1. adventa līdz Mūžības svētdienai.
beat.. [lat. beatus ‘svētlaimīgs,
dievišķīgs’] – tāds, kas saistīts ar dievišķību.
beata virgo [lat.] – svētītā jaunava (Marija).
beatifikācija [lat. beatificare ‘darīt svētlaimīgu’ < lat. beatus
‘svētlaimīgs’] – Romas katoļu
baznīcā kāda katoļu baznīcas
locekļa godināšana pēc nāves ar pāvesta atļauju konkrētā baznīcā, diecēzē, valstī
vai ordenī; miruša cilvēka
pieskaitīšana baznīcas svētlaimīgajiem; pirmais solis uz
kanonizēšanu.
beatus [lat.] – laimīgs, svētīts,
svētlaimīgs.
belcebuls – velns, sātans; „ļauno
garu valdnieks” evaņģēlijos
(Mk 3,22–26).
bema [gr. bēma ‘paaugstinājums, altāris’] – 1. paaugstinājums runātājam sinagogā;
2. Austrumu baznīcā – paaugstināta vieta baznīcas grīdā, ko norobežo ikonostass
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Bībeles manuskripti – Bībeles
tekstu kopijas, kas rakstītas
ar roku pirms iespiešanas
mākslas izveidošanas.
biblio.. [gr. biblion ‘grāmata’] – salikteņu daļa, kas apzīmē tādu, kas attiecas uz
grāmatu.
bibliogrāfija [→ biblio.. + gr.
graphia
‘rakstīšana’]
–
1. praktiskās darbības un
zinātnes nozare, kas nodarbojas ar grāmatu un citu
iespieddarbu reģistrēšanu,
sistematizēšanu un mērķtiecīgu lasītāju informēšanu;
2. konspektīvs grāmatu un
citu iespieddarbu apraksts;
literatūras rādītājs.
bibliologs [→ biblio.. + gr. logos
‘vārds’] – Bībeles pētnieks.
bibliomantija [→ biblio.. + gr.
manthanō ‘mācīties, izzināt’] – pravietošana no nejauši uzšķirtas teksta vietas
grāmatā.
biblisks [fr. biblique] – tāds, kas
saistīts ar Bībeli.
biblisms [→ biblio.. + lat. ..ismus (specifisku vārdu grupu nosaukumu darināšanas
izskaņa)] – vārds vai vārdu
savienojums, kas aizgūts no
Bībeles.
biblistika [vācu Bibelkunde

mīlestība uz personisko Dievu.
bhiku [sanskr.] – askētisks ubagotājmūks, kas sludina Budas mācību.
bhoga [sanskr. ‘bauda’] – hiduismā ceļš uz garīgu pilnību un
atbrīvotību, jutekliski iepazīstot visus miesīgās dzīves
priekus.
bhogs [sanskr. ‘baudītājs’] – hinduismā cilvēks, kas nolēmis
brīvprātīgi sevi ziedot dievībai. Bhogi dzīvoja tempļos,
staigāja greznos tērpos, baudīja vispārēju godu un cieņu.
bi.. [lat. bi.., bis ‘div.., divreiz’] – salikteņu daļa, kas
apzīmē tādu, kas sastāv no
divām daļām, kam ir divas
pazīmes, divkāršs.
Bībele [gr. biblion (dsk. biblia)
‘grāmata’] – kristietības reliģisko rakstu krājums ar
kanonisku nozīmi (39 Vecās
un 27 Jaunās Derības grāmatas), kurš kristietībā ir oficiāla autoritāte ticības dzīves
jautājumos.
Bībeles kritika – kopīgs apzīmējums Bībeles grāmatu vēsturiskās pētniecības metodēm;
→ literatūras kritika, redakcijas kritika, teksta kritika, tradīcijas kritika.
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birete [lat. birretum ‘cepure’] –
stingra kvadrātveida cepure,
ko reizēm valkā Rietumu baznīcu garīdzniecība. Sākotnēji
mīksta galvassega, ko piešķīra universitāšu augstāko grādu saņēmējiem. Mūsdienās
tiek lietota ļoti reti.
Birkat ha-Minim [ebr. ‘svētība
herētiķim’] – dažādu jūdu
herētiķu grupu nolādēšana,
kas ap 100. g. pēc Kr. tika iekļauta Astoņpadsmit svētību
lūgšanā.
bīskapija [→ bīskaps] – 1. bīskapa pārvaldīta baznīcas administratīvi teritoriālā vienība;
2. vēst. valsts novads, kurā
valdīja bīskaps ar zemes kunga tiesībām.
bīskaps [gr. episkopos ‘uzraugs,
aizbildnis’] – 1. pirmkristiešu laikā lokālas draudzes
vadītājs, tas pats, kas prezbiteris (1); 2. kristīgo baznīcu
augstākais garīdznieks vai
teritoriālas pamatvienības
priekšnieks.
blasfēmija [gr. blasphēmia ‘neslavas celšana’] – nozākāšana, zaimošana, visbiežāk Dieva vai svētuma zaimošana.
bodhisatva [sanskr. ‘apskaidrots
cilvēks’] – budismā nirvānu
sasniegusi būtne, kas tomēr

‘Bībeles vēsts’] – kristīgās
teoloģijas nozare, kas pēta
visas Bībeles un atsevišķu tās
rakstu rašanās procesus un
sistematizē uzrakstīto materiālu.
bigāmija [→ bi.. + gr. gamos
‘laulība’] – divlaulība, divsievība; otrā laulība, ko noslēgusi persona, kurai spēkā vēl
ir pirmā laulība.
bigāmists [→ bigāmija] – persona, kas vienlaicīgi sastāv
divās laulībās.
binārs [lat. binarius] – tāds, kam
ir divas sastāvdaļas, divdaļīgs.
binitārisms [lat. bini ‘pa divi’] –
uzskats, ka Dievs sevī ietver
nevis trīs (→ trinitārisms),
bet tikai divas personas; tiek
noliegts Svētā Gara dievišķums.
bio.. [gr. bios ‘dzīve, dzīvība’] – salikteņu daļa – saistīts
ar dzīvi, dzīvību vai dzīvām
būtnēm.
biogrāfija [→ bio.. + gr. graphein
‘rakstīt’] – hronoloģisks kāda
cilvēka dzīves apraksts.
biogrāfs [→ biogrāfija] – cilvēks,
kas izzina kāda cita cilvēka
dzīves un darbības faktus un
tos apraksta.
bios [gr.] – dzīve, dzīvība.
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bulla

šim rakstam nebija bullas
svinīgās formas.
breviārs [lat. breviarium < breviare ‘saīsināt’] – Romas
katoļu baznīcā garīdznieku
liturģiska grāmata ikdienas
dievkalpojumu noturēšanai;
tajā ietverti nepieciešamie
teksti un lūgšanas.
Buda [sanskr. Buddha ‘apgaismotais, gudrais’] – Indijas
reliģisks reformators Sidarta
Gautama Buda, budisma nodibinātājs (ap 500. g. pr. Kr.).
budisms [→ Buda] – reliģija, kas
radusies Indijā 6.–5. gs. pr.
Kr. un izplatījusies daudzās
Āzijas valstīs. Budisms aicina uz iedziļināšanos sevī, lai
pārvarētu baudkāri, kas esot
visu ciešanu cēlonis. Tas ir
pastāvīgas domu koncentrēšanas ceļš, kas noved pie
sevis noliegšanas, nejūtības,
atbrīvo no dzīves un ciešanām un noved nirvānā, kas ir
ticīgo augstākais mērķis.
budists [angļu Buddhist] – budisma piekritējs.
bulla [lat. ‘zīmogs’] – ar zīmogu
apstiprināts Romas pāvesta
raksts, rīkojums, dekrēts.

nolēmusi atgriezties materiālajā pasaulē, lai glābtu no
ciešanām visas citas dzīvās
būtnes; nākamais buda.
bona fide [lat.] – pēc labākās
sirdsapziņas.
bonitas [lat.] – labums.
bonza [jap. bōzū ‘priesteris’] –
budistu priesteris un mūks
(gk. Japānā un Ķīnā).
Brahma [sanskr. brahmā ‘radītājs’] – viens no trim galvenajiem hinduisma dieviem
(līdzās Višnum un Šivam);
augstākā dievība, kas personificē pasaules radošo un
vadošo spēku.
brahmanisms [→ Brahma] –
hinduisma senākā forma.
Brahmanisma svētie raksti ir
vēdas.
brahmans [sanskr. brahman] –
dievišķs Visuma gars indiešu reliģijā un filozofijā; visa
garīgā un materiālā radītājs.
Brahmans ir mūžīgs, neaprakstāms un neizdibināms.
Brāļu draudzes – → hernhūtisms.
breve [lat. brevis ‘īss’] – sākumā
katrs īss oficiāls ziņojums; vēlāk pāvesta īss raksts par mazāk svarīgiem jautājumiem;
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C.

C
garīdznieku un pareizticīgo
mūku obligātā bezlaulība.
celle [lat. cella ‘kamera, istabiņa’] – mūka vai mūķenes dzīvojamā telpa klosterī.
cent(i).. [lat. centum ‘simts’] –
tāds, kurā ir 100 vienību, vai
viena simtā daļa no kā.
centr(i).. [lat. centrum ‘centrs,
viduspunkts’] – tāds, kas
saistīts ar centru.
centurions [lat. centuria, centum
‘simts’] – Senās Romas armijas virsnieks, kura pakļautībā
bija simt vīru liela karaspēka
vienība.
cezūra [lat. caesura ‘pārdalīšana,
pāršķelšana’] – ritmiska pauze, pārrāvums dzejas rindā
vai raksta domas plūdumā.
Ciāna – 1. Dāvida iekarotais jebusiešu cietoksnis Jeruzalemē; 2. kalns Jeruzalemē;
3. apzīmējums Jeruzalemei
kā Dieva pilsētai.
ciborijs [lat. ciborium ‘dzeramkauss’< gr. kibōrion ‘augļu
kauss’] – trauks ar vāciņu,
kurā uzglabā Svētā Vakarēdiena sakramenta maizi un
no kura to izdala.
cicits [senebr. tzitzith ‘auklas’] –
jūdaismā kulta piederums,

C. – 1. ticības apliecības → Nicaeno-Constantinopolitanum
apzīmējums; 2. manuskripta
→ Codex Ephraemi apzīmējums.
Cantate [lat. ‘dziediet!’] – 4. svētdiena pēc Lieldienām (pēc
Ps 98,1).
caritas [lat.] – tuvākā mīlestība,
cieņa, labdarība.
catena, katena [lat. ‘ķēde, virkne’] – Bībeles rakstu vietas
interpretācija, kad Svēto
Rakstu panti ir skaidroti ar
citu pantu virknēm, kuri
ņemti no agrākiem komentāriem.
causa [lat.] – cēlonis, iemesls.
causa causarum [lat.] – visu cēloņu cēlonis; pirmcēlonis.
causa prima [lat.] – pirmcēlonis.
Cebaots [senebr. seba'oth ‘pulki, karapulki’] – Izraela Dieva
Jahves apzīmējums, ar ko tas
raksturots kā kara Dievs.
celebrants [lat. celebrans < celebrare ‘godāt, cienīt’] – persona, kas izpilda reliģisku ritu;
priesteris, kas kalpo misē.
celebrēt [→ celebrants] – izpildīt
reliģisku ritu; svinēt.
celibāts [lat. caelibatus < caelebs ‘neprecējies’] – katoļu
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Codex Bezae

baznīcas Benediktiešu ordeņa atzars (ar stingrākiem
noteikumiem);
dibināts
1098. gadā Francijā.
citadele [it. cittadella ‘maza pilsētiņa’] – 1. senās pilsētās
cietoksnis vai pils, kas dominē pār pilsētu; 2. nocietināta
celtne, kas atrodas pilsētas
iekšienē un ir patstāvīgi aizsargājama.
citato loco [lat.] – citētajā vietā.
citāts [lat. citatum < citare ‘nosaukt’] – vārdu pa vārdam
atkārtots teksts vai tā daļa.
citēt [→ citāts] – vārdu pa vārdam atkārtot kādu tekstu vai
tā daļu.
c.l. – → citato loco
Codex Alexandrinus [lat.] – viens
no nozīmīgākajiem Bībeles
rokrakstiem. Uzrakstīts 5. gs.
Ietver Veco Derību un lielu
daļu Jaunās Derības. Apzīmējums A.
Codex Bezae [lat.] – evaņģēliju
(secībā Mt, Jņ, Lk, Mk) un
Apustuļu darbu grieķu un
latīņu teksta, kā arī 3. Jāņa
vēstules fragmenta latīņu
teksta manuskripts (iesp.
5. gs.), kuru 1581. g. Kembridžas universitātei uzdāvināja
šveiciešu rakstnieks T. Bēza.
Apzīmējums D.

auklas ar pušķiem talīta stūros, kuru valkāšana noteikta
Num 15,37–41; → talīts.
cimitērijs [lat. cimiterium, coemeterium < gr. koimētērion] – kapi.
cincendorfieši – grāfa Ludvika Nikolaja fon Cincendorfa (1700.–1760.) dibinātās
Hernhūtes brāļu draudzes un
tai sekojošās kustības dalībnieki.
cionisms [pēc Jeruzalemē esošā Ciānas kalna nosaukuma] – kustība, ideoloģija
un politika, ko nodibināja
1897. gadā Teodors Hercls
un kas sākotnēji bija vērsta
uz ebreju valsts atjaunošanu Palestīnā, bet tagad – uz
ebreju valsts Izraēlas nostiprināšanu un ebreju nācijas
attīstību.
cionists [→ cionisms] – cionisma
piekritējs.
circa [lat.] – apmēram, aptuveni.
circumcisio [lat.] – apgraizīšana.
cirkumflekss [lat. circumflexus] –
kāpjoši krītoša zilbes intonācija, akcents.
Cisterciešu ordenis [lat. Cistercium; pēc galvenā klostera
Sito Burgundijā (fr. Cīteaux) vārda] – Romas katoļu
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cognitio [lat.] – atziņa, izziņa, izpratne.
cognitio innata [lat.] – iedzimtā
atziņa.
cognito, cognoto Dei [lat.] –
Dieva izzināšana.
Comma Johanneum [gr./lat.] –
„Jāņa teikuma, tēzes posms”,
apzīmējums 4. gs. pievienotam teksta iespraudumam
1Jņ 5,7.8.
communio sanctorum [lat.] –
svēto sadraudze.
communis opinio [lat.] – vispārējs uzskats.
conclusio [lat.] – slēdziens, secinājums.
Concordia [lat.] – → Konkordijas
grāmata.
confessio [lat.] – atzīšanās, atziņa. Ticības atziņa, ticības atziņas raksts.
Confessio Augustana [lat.] –
→ Augsburgas ticības apliecība.
confiteor [lat. ‘izsūdzu grēkus,
atzīstos’] – grēksūdzes forma
Romas katoļu baznīcā, it īpaši – misē. Nosaukums cēlies
no grēksūdzes pirmā vārda.
conscientia [lat.] – sirdsapziņa.
consensus [lat.] – vienošanās,
saskaņa; → konsenss.
consummatio mundi [lat.] –
pasaules gals.

Codex Ephraemi [lat.] – Bībeles sengrieķu 5. gs. manuskripts, kas tagad atrodas Parīzē, Nacionālajā bibliotēkā.
Fragmentāri satur visas JD
grāmatas, izņemot 2.Tes un
2.Jņ Apzīmējums C.
Codex Sinaiticus [lat.] – viens no
nozīmīgākajiem Jaunās Derības rokrakstiem. Uzrakstīts
4. gs. Ietver visu Jauno Derību un Vecās Derības otro
pusi. Atrasts Katrīnas klosterī
Sīnaja kalnā 1854.–1859. Apzīmējums א.
Codex Vaticanus [lat.] –
vecākais zināmais pergamenta Bībeles teksta manuskripts. Uzrakstīts ap
350. gadu. Kopš 1475. g.
glabājas Vatikāna bibliotēkā.
Apzīmējums B.
coena Domini [lat.] – Kunga
mielasts.
cogito ergo sum [lat. ‘es domāju, tātad esmu’] – primārā
patiesība, kuru franču filozofs R. Dekarts pieņēma par
savas šaubu metodes pamatu, balstoties uz to, ka cilvēka
šaubu pēdējā, neapšaubāmā
lieta ir tas, ka viņš pats šaubās.
cognatio spiritualis [lat.] – garīga radniecība.
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katoļu baznīcas garīdznieki.
Krāsa atkarīga no hierarhijas
pakāpes: pāvests valkā baltu,
kardināli – sarkanu, bīskapi –
violetu, pārējie – melnu.
culpa [lat.] – grēks.
cum laude [lat.] – ar izcilību, ar
uzslavu.
Cur Deus homo [lat. ‘Kāpēc
Dievs (kļuva) cilvēks?’] – Sv.
Anselma nozīmīgākais darbs
(1097.–98.), kurā iztirzāti iedzimtā grēka, Dieva taisnīguma un mīlestības jautājumi.
curriculum vitae [lat.] – dzīves
apraksts, biogrāfija.

conventus [lat.] – sapulce, sanāksme; → konvents.
Corpus Christi [lat.] – Kristus
miesa. Romas katoļu baznīcā
altāra sakramentā klātesošā
Kristus miesa.
Corpus Paulinum [lat.] – apzīmējums Pāvila vēstuļu krājumam Jaunajā Derībā.
creatio [lat.] – radīšana.
creatio ex nihilo [lat.] – radīšana
no nekā.
credere et intellegere [lat.] – ticēt un saprast.
credo [lat. ‘ticu’] – → kredo.
cuketo – maza, apaļa cepurīte, ko valkā noteikti Romas

Č
čadra [pers. čādor], jašmaks –
apmetnis, kurā pirms iziešanas no mājas ietinas musulmaņu sievietes, atstādamas
tikai šauru spraugu acīm.

čalma [pers., tjurku] – austrumnieku (gk. musulmaņu) vīriešu galvassega – drēbes gabals, ko aptin ap galvu.
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D.

D
norāda uz adresātu; atbild uz
jautājumu „kam?”.
de.. [lat. de.. ‘nost, uz leju, lejup’] – priedēklis, kas norāda
uz atdalīšanu, attālināšanu,
pazemināšanu, atcelšanu,
likvidēšanu.
de cetero [lat.] – kas attiecas uz
pārējo, turpmāk.
deci.. [lat. decem ‘desmit’] – priedēklis – desmitā daļa no.. .
dedukcija (lat. deductio „atvasināšana”) – domāšanas
process, kurā no vispārējā
izsecina atsevišķo; sal. → indukcija.
deduktīvs [→ dedukcija] – tāds,
kur izmantota dedukcija.
de facto [lat.] – faktiski, īstenībā;
sal. → de iure.
de fide [lat. ‘saskaņā ar ticību’] – dogmatiski nemaināms apgalvojums, kas skaitās patiess, un to noliegt ir
herētiski.
definitīvs [lat. definitivus] – izšķirošs, noteicošs, galīgs.
defise [lat. divisio ‘dalīšana’] –
pieturzīme, svītriņa, kas īsāka par domuzīmi.
degradācija [→ de.. + lat. gradus
‘pakāpe’] – 1. pakāpeniska
pasliktināšanās, pagrimums;

D. – manuskripta → Codex Bezae apzīmējums.
daktils [gr. daktylos ‘pirksts’] –
pantmērs, kam ir trīszilbīga
pēda, kurā uzsvērta vai gara
ir pirmā zilbe.
dalailama [mong. dalai ‘jūra’ +
tibet. (b)lama ‘garīdznieks’] –
Tibetas budistu augstākais
garīdznieks; senāk arī laicīgais valdnieks.
dalmatika [lat. dalmatica, pēc
Dalmācijas nosaukuma] – romiešu tunikai līdzīgs virs virsdrēbēm valkājams tērps, ko
lietoja, sākot ar 2. gs.; vēlāk
katoļu garīdznieku amata
tērpa daļa.
dao [ķīn. dao ‘ceļš’] – viena no
ķīniešu klasiskās filozofijas
pamatkategorijām; sākotnējā nozīme „ceļš”, vēlāk – „lietu dabiskā kārtība”, „likumsakarība”, „pareiza rīcība”.
daoisms [→ dao] – 1. ķīniešu
klasiskās filozofijas virziens,
mācība par dao; saskaņā ar
tradicionālo uzskatu radies
6. gs. pr. Kr.; 2. viena no ķīniešu reliģijām.
datīvs [lat. dativus] – lietvārdu,
vietniekvārdu un ar tiem
saistīto vārdu locījums, kas
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facto.
deka.. [gr. deka ‘desmit’] – priedēklis – norāda uz desmit
vienību kopumu, uz desmitkārtēju palielinājumu.
dekalogs [→ deka..+ gr. logos
‘vārds’] – Bībeles VD desmit baušļi, ko Jahve deva
Izraēlam pie Sīnaja kalna
(Ex 20,2–17; Dt 5,6–21);
→ bauslis.
dekanāts [lat. decem ‘desmit’] – 1. Romas katoļu baznīcas administratīvā vienība,
kurā ietilpst vairākas draudzes; 2. augstskolas fakultātes administrācija; telpa,
kurā tā izvietota.
dekāns [lat. decanus ‘desmit
cilvēku grupas vecākais’] –
1. garīdznieks, kurā pārziņā
ir baznīcas iecirknis – dekanāts; 2. augstskolas fakultātes vadītājs.
Dekapole [→ deka.. + gr. polis
‘pilsēta’] – desmit neatkarīgu
pilsētu savienība Ziemeļpalestīnā un Austrumjordānijā
(63. g. pr. Kr. – apm. 200. g.
pēc Kr.).
deklinācija [lat. declinatio ‘novirzīšanās, locīšana’] – locījumu
formu sistēma lietvārdiem.
dekrēts [lat. decretum ‘lēmums’] – augstākās valsts

2. pazemināšana amatā.
Dei gratia [lat.] – ar Dieva žēlastību.
deisms [lat. deus ‘dievs’] – apgaismības laika reliģiski filozofiska mācība, kas Dievu
atzīst tikai par bezpersonisku
pasaules pirmcēloni, noliedzot viņa tālāko ietekmi uz
pasaules norisēm.
deistisks [→ deisms] – saistīts ar
deismu, tam raksturīgs.
deitero.. [gr. deuteros ‘otrais’] – tāds, kas ir otrais,
saistīts ar ciparu 2.
Deiterocakarija [→ deitero.. +
Cakarija] – otrais Cakarija;
pēc daudzu teologu domām, Cakarijas grāmatas
9.–11. nodaļas autors.
Deiterojesaja [→ deitero.. + Jesaja] – otrais Jesaja; pēc daudzu teologu domām, nezināms Babilonijas eksila
pravietis, Jesajas grāmatas
40.– 66. (citi uzskata 40.–55.)
nodaļas iespējamais autors;
arī šīs nodaļas.
deiterokanonisks [→ deitero.. +
→ kanonisks] – apzīmējums
rakstiem, kuru piederība
Bībeles kanonam bija vai joprojām ir apstrīdēta.
de iure, de jure [lat.] – juridiski, tiesiski, oficiāli; sal. → de
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graphein ‘rakstīt’] – zinātne,
kas pētī iedzīvotāju sastāvu
un tā mainīšanos.
demogrāfisks [→ demogrāfija] – saistīts ar demogrāfiju,
tai raksturīgs.
demokrātija [→ demo.. + gr.
kratos ‘vara’] – 1. tāda organizācijas iekšējā kārtība, kas
svarīgāko darbības jautājumu izlemšanā ļauj piedalīties
visiem tās locekļiem vai viņu
vēlētiem pārstāvjiem; 2. politisks režīms, kur augstākā
vara pieder tautai.
demokrātisks [→ demokrātija] – tāds, kura pamatā ir demokrātija.
demokrāts [→ demokrātija] –
demokrātijas piekritējs.
dēmonisms [→ dēmons] – ticība
dēmoniem.
dēmons [gr. daimōn ‘dievība’] – nešķīsts gars, pretstatā
labam, šķīstam garam – eņģelim, cilvēku sargātājam; arī
→ sātans.
denārijs [lat. denarius] – Romas
vecākā sudraba monēta; kalta no 269. g. pr. Kr.; bija apgrozībā līdz Konstantīna Lielā
laikam.
de nihilo crevit [lat.] – viņš radīja
no nekā.
denominācija [lat. denominatio

varas institūcijas vai valsts
galvas lēmums, kam ir likuma spēks.
delikts [lat. delictum] – likumpārkāpums, prettiesisks darījums, neatļauta rīcība.
..dēmija [gr. dēmos ‘tauta’] – vārda daļa, kas norāda
uz parādību, kura saistīta ar
izplatību tautā.
deminutīvs
[lat.
deminutivum] – lietvārda vai īpašības
vārda pamazinājuma forma.
demitoloģizācija [→ de.. +
→ mitoloģija] – apzīmējums
R. Bultmaņa (1884.–1976.)
izvirzītai Bībeles interpretācijas metodei, kas noteica,
ka visi evaņģēliji ir mīti, kuru
īstā nozīme atklājas, ja tos
demitoloģizē.
demiurgs [gr. demiurgos ‘amatnieks’] – 1. termins, ko lietoja
Platons, lai apzīmētu redzamās pasaules radītāju; vēlāk
to pārņēma kristīgie autori;
2. gnosticismā – zemākas
pakāpes dievs, kas radījis nepilnīgo materiālo pasauli un
ko tādēļ nošķīra no augstākā,
labā Dieva.
demo.. [gr. dēmos ‘tauta’] – tāds,
kas saistīts ar tautu, plašiem
iedzīvotāju slāņiem.
demogrāfija [→ demo.. + gr.
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šķirstā glabājās bauslības
galdiņi (1Ķēn 8,9), Ārona zizlis un zelta trauks ar mannu
(Ebr 9,4). Nolaupīts, visticamāk, Jeruzalemes iekarošanas laikā (587.–586. g. pr. Kr.)
un par tā tālāko likteni nekas
nav zināms.
De sacramentis [lat.] – īss liturģisks traktāts par sakramentiem; domājams, to sarakstījis Sv. Ambrozijs (mr. 397.).
deskriptīvs
[lat.
descriptivus] – aprakstošs.
destrukcija [lat. destructio ‘noārdīšana’] – sabrukums, sagraušana, normālās struktūras noārdīšana.
destruktīvs [lat. destruere ‘postīt, ārdīt’] – postošs, ārdošs.
determideterminēt
[→
nisms] – cēloniski nosacīt.
determinisms [lat. determinare
‘nosacīt’] – mācība, ka viss
notiekošais ir likumsakarīgi
saistīts un cēloniski noteikts.
Deus absconditus [lat.] – apslēptais Dievs.
Deus est [lat.] – Dievs ir.
Deus revelatus [lat.] – atklātais
Dievs.
Deuteronomium [gr. ‘otrais likums’] – 5. Mozus grāmata;
saīsin. Dt.
deviance [lat. deviatio ‘novirze’] –

‘pārdēvēšana’] – 1. naudaszīmju nominālās vērtības
un cenu mēroga mainīšana;
2. kristīgās konfesijas Lielbritānijā un ASV.
Deo gratias! [lat.] – Dievam pateicība!
deoskulatorijs [lat. deosculari
‘noskūpstīt’] – miera sveiciens (miera skūpsts), kas
parasti tiek lietots sv. misē.
Deo volente [lat.] – ja Dievs gribēs.
depresija [lat. depressio ‘nospiestība, nomāktība’] – psihisks stāvoklis, kam raksturīga nomāktība, bēdas, drūmums.
depresīvs [lat. depressus ‘nomākts, nospiests’] – saistīts
ar depresiju, tai raksturīgs.
de profundis [lat. ‘no dziļumiem’] – 129./130. psalma
nosaukums, kas radies no tā
pirmajiem vārdiem. To bieži lieto Rietumu baznīcā, it
īpaši mirušo izvadīšanā un
mirušo piemiņas dievkalpojumos.
Derības šķirsts – apzeltīta lāde,
kas tika novietota saiešanas
telts, vēlāk tempļa, vissvētākajā vietā; Izraela tautas
reliģiskais Dieva klātbūtnes simbols (Ex 25,18–21);
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saistīts ar diahroniju.
diakonija [gr. diakonia ‘kalpošana’] – 1. veco ļaužu, slimo
cilvēku un trūkumcietēju aprūpe; 2. kristieša kalpošana
apkārtējiem visās dzīves jomās, kur ir nepieciešamība.
diakons [lat. diaconus; gr. diakonos ‘kalps’] – zemākais kristiešu kulta kalpotājs.
dialektika [gr. dialektikē < dialegesthai ‘sarunāties, spriest’] –
1. izziņas metode, kas lietas,
parādības un procesus pētī
to kopsakarībā, mijiedarbībā
un attīstībā; 2. attīstība, kurai raksturīga pretrunu pārvarēšana.
dialektisks [→ dialektika] – saistīts ar dialektiku, tai raksturīgs.
dialogs [gr. dialogos ‘saruna’] –
divu personu vai grupu saruna vai citāda viedokļu apmaiņa.
diametrāls [lat. diametralis] –
pilnīgi pretējs.
dianētika [gr. dianoia ‘prāts,
sapratne’] – psihoterapijas
paveids, ko radījis ASV rakstnieks, zinātniskās fantāzijas
darbu autors L. Rons Habards
(1911.–1986.); tā kļuvusi par
scientoloģijas pamatu.
diaspora [gr. diaspora ‘izkliede,

rīcības novirze no tiesiskajām
vai tikumiskajām normām,
sabiedrībā pieņemtiem standartiem.
Dhammapada [pali ‘tikumības
ceļš’] – viena no svarīgākajām budisma grāmatām, it
īpaši izplatīta zemēs, kur ir
budisma virziens theravāda.
dharma [sanskr. ‘mācība, likums’] – paša Budas mācība.
Viens no hinduisma pamatjēdzieniem ar daudzām nozīmēm.
dia, patskaņa priekšā di [gr.
dia ‘cauri, līdz galam,
starp’] – priedēklis – norāda
uz to, kas iet cauri, līdz galam, kas ir starpā, aptverot
vienu un otru pusi.
diabolus [gr.] – velns, sātans.
diadēma [gr. diadēma ‘saite,
apsējs’] – 1. priesteru galvas apsējs Senajā Grieķijā;
2. valdnieku galvasrota kā
varas simbols; 3. sieviešu
galvasrota dārgakmeņiem
rotāta pusvainaga veidā.
diahronija [→ dia + gr. hronos
‘laiks’] – teksta izcelsmes
vēsture.
diahroniskā analīze [→ diahronija] – teksta izcelsmes vēstures pētniecība.
diahronisks [→ diahronija] –
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cošs’) – 1. pedagoģijas nozare, kas pētī mācību procesa
teorētiskos pamatus, vispārīgās likumības, mērķus, saturu, metodes, darba organizācijas formas, rezultātus;
2. pamācīšana; kāda sacerējuma vai runas pamācošais
raksturs.
didaktisks [→ didaktika] –
1. saistīts ar didaktiku, tai
raksturīgs; 2. pamācošs (parasti uzmācīgi).
diecēze [lat. dioecesis ‘pārvalde’] – 1. administratīvi teritoriāla vienība Senajā Romā;
2. baznīcas administratīvi teritoriālā vienība, kurā ietilpst
vairākas draudzes un ko pārvalda bīskaps.
Dies irae [lat. ‘viņās pastardienas briesmās’] – dusmu
diena; Dieva, resp., pēdējā
tiesa; dziedājums, kas pauž
pastarās tiesas ideju; mirušo
piemiņai veltītās mises sākuma vārdi.
diference [lat. diﬀerentia ‘atšķirība’] – starpība, atšķirība.
diferencēt [lat. diﬀerentiare ‘atšķirt’] – pēc kādas pazīmes
šķirt, sadalīt.
diferents [lat. diﬀerens ‘atšķirīgs’] – dažāds, atšķirīgs, citāds.

izkaisīšana’] – kādas tautas
vai lielas tās daļas dzīvošana
citu tautu vidū ārpus zemes,
kurā tā cēlusies; kādas ticības piekritēju dzīvošana citticīgo vidū.
Diatesarons [lat. Diatessaron <
gr. dia ‘caur’ + tessares ‘četri’] – četru evaņģēliju kopsavilkums, ko ap 150.–160. g.
sastādīja Taciāns. Plaši izplatīts sīriešu baznīcā, kur tas
bija galvenais evaņģēlija
teksts līdz pat 5. gs., kad tā
vietā nāca četri atsevišķi
evaņģēliji.
diatheke [gr.] – derība, savienība.
diatribē [gr. diatribō ‘uzkavēties’] – dialoga veids, kurā
autors it kā identificējas ar
savu oponentu, uzdod jautājumus viņa vietā un pats arī
atbild (Rom 3).
Didahe [gr. didachē ‘pamācība’] – „Divpadsmit apustuļu
mācība” (gr. Didachē kiriou
dia tōn dōdeka apostolōn),
viens no vecākajiem kristiešu
rakstiem, kas noteica draudzes kārtību; agrās kristietības ētikas normu un baznīcas darbības rokasgrāmata;
sarakstīta ap 130. g. Sīrijā.
didaktika (gr. didaktikos ‘pamā47
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‘daba’] – uzskats, ka inkarnētajā personā Kristum ir divas
atsevišķas (Dieva un cilvēka)
dabas; sal. → monofizītisms.
diotelētisms [gr. dio ‘divi’ + thelēma ‘griba”] – uzskats, ka
inkarnētajā personā Kristum
ir divas atsevišķas (Dieva un
cilvēka) gribas; sal. → monotelētisms.
diptihs [gr. diptychos ‘divkāršs’] – 1. Senajā Grieķijā
un Romā rakstāmā tāfele,
kas sastāvēja no divām ar
viru savienotām plāksnēm;
2. viduslaiku baznīcā divvērtņu altārglezna.
dis..1 [lat. dis.. ‘uz dažādām pusēm, atdalīti, atšķirti’] – priedēklis – norāda uz ko atdalītu, atšķirtu, pretēju.
dis..2, diz.. [gr. dys ‘smagi, slikti’] – priedēklis – norāda uz
traucējumu, bojājumu, apgrūtinājumu.
disertācija [lat. dissertatio ‘iztirzāšana’] – zinātnisks darbs,
ko autors izstrādā un publiski aizstāv, lai iegūtu doktora
grādu.
disidents [lat. dissidentes ‘atdalījušies’] – 1. cilvēks, kas neatzīst savas valsts politisko sistēmu; 2. cilvēks, kam ir citādi
uzskati nekā vairākumam;

dihotomija [gr. dicha ‘divās daļās’ + tomē ‘grieziens, griešana’] – 1. jēdzienu dalīšana
divos savstarpēji izslēdzošos
apakšjēdzienos, objektu klases dalīšana divās savstarpēji izslēdzošās apakšklasēs;
2. lietas iedalījums divās daļās vai aplūkošana no diviem
viedokļiem.
dihotomiskais uzskats – antropoloģisks uzskats, ka cilvēks
sastāv no miesas un gara;
Mt 10,28; 1Kor 5,3; Jēk 2,26;
sal. → trihotomiskais uzskats.
dikirions, dikirijs [gr. dikērion
< dis ‘divreiz’ + heras ‘svece’] – divžuburu svečturis ar
svecēm, kuru lieto Austrumu
baznīcas bīskapi liturģijā svētīšanas laikā. Tas simbolizē
divas Kristus dabas.
dilemma [gr. di(s) ‘divreiz’ +
lēmma ‘pieņēmums’] –
1. slēdziens, kurā ir runa par
divām iespējām, kas viena
otru izslēdz; 2. nepieciešamība izvēlēties vienu no diviem
variantiem vai iespējām (parasti nevēlamām).
dimensija [lat. dimensio ‘izmērīšana’] – izmērs, mērījams
lielums, apjoms, vēriens.
diofizītisms [gr. dio ‘divi’+ physis
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par ko nepieciešama vai iespējama diskusija; strīdīgs,
apspriežams.
diskutēt [lat. discutere ‘aplūkot,
izpētīt’] – apspriest strīdīgu,
neskaidru jautājumu; piedalīties diskusijā.
dispenss [lat. dispensare ‘dot rīkojumu, norādījumu’] – baznīcas amatpersonas sniegta
atļauja veikt kādu citā gadījumā kanoniski nepieļaujamu
darbību vai arī atbrīvojums
no vainas par kāda likuma
pārkāpumu.
dispozīcija [lat. dispositio ‘izvietojums’] – 1. sākuma viedoklis kāda jautājuma sistemātiskā noskaidrošanā un ar šo
viedokli saistīto jēdzienu un
spriedumu metodisks iedalījums; 2. kuģu vai karaspēku
daļu izvietojums; 3. lit. plāns
raksta vai runas iedalījumam
un apstrādei.
disputēt [→ disputs] – piedalīties zinātniskā strīdā vai debatēs.
disputs [lat. disputatio ‘apspriešana, iztirzāšana’] – zinātnisks mutvārdu strīds; debates pēc publiskas lekcijas vai
referāta.
distribūcija [lat. distributio
‘sadalīšana’] – sadalīšana;

3. cilvēks, kas nepieder pie
valstī valdošās reliģiskās organizācijas vai to neatzīst.
disjunkcija [lat. disiunctio ‘sadalīšana’] – tāda attieksme
starp sprieduma daļām, kas
atbilst saikļa „vai” jēgai.
disjunktīvs [lat. disiunctivus ] –
nošķirošs, sadalošs, viens
otru izslēdzošs; → disjunkcija.
diskontinuitāte [lat. dis.. ‘pušu’ +
→ kontinuitāte] – process,
kurā nav ievērota pēctecība.
diskoss [gr. diskos ‘plate,
disks’] – šķīvis, uz kura Pareizticīgo baznīcā tiek novietotas dievkalpojumam sagatavotās prosforas.
diskreditācija [→ diskreditēt] – uzticības mazināšana;
autoritātes, cieņas graušana.
diskreditēt [fr. discréditer] – mazināt uzticību; graut autoritāti, cieņu; mazināt nozīmi,
vērtību.
diskrēts [lat. discretus ‘atdalīts’] – 1. pārtraukts, sadalīts;
2. tāds, par ko parasti nemēdz atklāti runāt.
diskusija [lat. discussio ‘aplūkošana’] – strīdīga, neskaidra
jautājuma publiska apspriešana.
diskutabls [fr. discutable] – tāds,
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reliģiskas mācības pamattēze, kas obligāti jāatzīst visiem ticīgajiem un ko uzskata
par nemainīgu patiesību; arī
→ dogmats.
dogmatika [gr. dogmatikē] –
sistemātisks reliģijas dogmu
(dogmatu) izklāsts.
dogmatiķis [gr. dogmatikos
‘dogmatisks’] – cilvēks, kam
raksturīgs dogmatisms.
dogmatisks
[gr.
dogmatikos] – saistīts ar dogmatismu; uz dogmām vai dogmatiem balstīts.
dogmatisms
[gr.
dogmatikos] – nekritisks domāšanas
veids, kura pamatā ir dogmas, nemainīga attieksme
pret parādībām, problēmām
u.tml.
dogmats [gr. dogma, dogmatos
‘uzskats’] – autoritatīva nostādne, ko atzīst kādas ticības piekritēji; arī → dogma.
dokētisms [gr. dokeō ‘man
šķiet’] – mācība, ka Kristus
cilvēciskums un ciešanas zemes virsū drīzāk bijušas šķietamas nekā reālas; tā sludina, ka vienīgi paaugstinātais,
dievišķais Kristus ir nozīmīgs.
doksa [gr. doxa] – slava, gods,
godība, krāšņums.
doksoloģija [→ doksa + gr. logos

izvietošana.
distributīvs [lat. distributivus] – 1. tāds, kā pamatā
ir sadalīšana, izvietošana;
2. tāds, kas attiecas uz distribūciju.
ditogrāfija [gr. dittos ‘divkāršs’ +
grafō ‘rakstu’] – viena un tā
paša burta vai vārdkopas vārda atkārtojums, kas radies
pārrakstītāja neuzmanības
dēļ; piem., Apd 2,4 Codex
Laudianus (“et repleti sunt
et repleti sunt omnes spiritu
sancto”).
diverģence [lat. divergens ‘dažādos virzienos ejošs’] –
1. arvien lielāku savstarpējo
atšķirību rašanās; 2. uzskatu
atšķirība.
diz.. – → dis..2
docents [lat. docens (docentis)
‘tas, kas māca’] – zinātniskais nosaukums un amats;
parasti nosaukumu piešķir
docētājam ar zinātņu doktora grādu.
docētājs [lat. docere ‘mācīt’] – augstskolas mācībspēks.
dodekalogs
[gr.
dodeka ‘divpadsmit’ + logos
‘vārds’] – divpadsmit likumi;
→ Dt 27,15–26.
dogma [gr. dogma ‘uzskats’] –
50

druīdisms

mūki.
Dominus vobiscum [lat.] – Kungs
lai ir ar jums! Liturģisks sveiciens, uz ko atbilde ir: “Et
cum spiritu tuo (Un ar tavu
garu)”.
doms [lat. domus ‘nams’] – bīskapa vai virsbīskapa galvenā
baznīca, katedrāle. Vācijā:
tāda katedrāle, pie kuras nebija klosteris; sal. → minsters.
donātisms [pēc Kartāgas bīskapa Donāta vārda] – kristiešu
kustība Ziemeļāfrikā 4. un
5. gs., tā mācīja, ka baznīca var pastāvēt tikai tad, ja
priesteri dzīvo absolūti svēti.
donātists [→ donātisms] – donātisma piekritējs.
dormitorijs
[lat.
dormitorium] – guļamtelpa klosterī.
do, ut des [lat.] – es dodu, lai
(arī) tu (man) dotu. Seno
romiešu juridiska formula;
tagad izteiciens, lai apzīmētu
šķietami nesavtīgas darbības
egoistisku tendenci.
druīdi [lat. druidae] – senie ķeltu
priesteri, kas izpildīja arī tiesnešu pienākumus.
druīdisms [gr. drus ‘ozols’] – ķeltu reliģija, kas pirms kristietības bija izplatīta Britu salās
un Gallijā. Sludināja ticību
dvēseles nemirstībai un

‘vārds’] – Dieva vai Jēzus
Kristus slavēšana, noformulēta liturģisku izteicienu (frāzes) veidā.
doktorands, doktorants [→ doktors + lat. ..andus (izskaņa, kas apzīmē personu vai
priekšmetu, ar kuru kaut kas
notiek vai notiks)] – persona,
kas izstrādā un gatavojas aizstāvēt doktora disertāciju.
doktors [lat. doctor ‘skolotājs’] – 1. zinātniskais grāds,
ko piešķir personai, kas aizstāvējusi atbilstošu disertāciju; persona, kam piešķirts šis
grāds; 2. ārsts.
doktrīna [lat. doctrina ‘mācība’] – teorija, mācība, principu kopums.
dominante [lat. dominantis ‘valdošs’] – galvenā pazīme; galvenā, valdošā ideja.
Domine, quo vadis? [lat. ‘Kungs,
kurp ej?’] – → Quo vadis?
Dominica in albis [lat.] –
Baltā
svētdiena.
Pirmā
svētdiena pēc Lieldienām;
→ Quasimodogeniti.
dominikāņi [lat. Dominicanus,
pēc spāņu mūka Dominika (1170.–1221.) vārda] –
Sv. Dominika 1215. g. dibināts mūku ordenis (lat. Ordo
praedicatorum); šā ordeņa
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ļaunums, slimības.
dzenbudisms [jap. dzen <
sanskr. dhyāna ‘pārdomas,
apcere’ + buddha ‘apskaidrotais’] – viena no japāņu
budisma galvenajām skolām, kas radās 6. gs. Ķīnā un
12.–13. gs. izplatījās Japānā.
džainisms [sanskr. jainas ‘svētais, uzvarētājs’] – sena indiešu reliģija, ko uzskata par
hinduisma atzarojumu. Džainisti netic nevienai dievībai;
ētikas pamatprasība ir līdzcietīgi izturēties pret visām
dzīvajām būtnēm.
džihāds [arābu ģihād ‘cīņa’] –
musulmaņu svētais karš pret
neticīgajiem; centieni nosargāt ticību un dzīvot saskaņā
ar islāmu.
džins [arābu ginni ‘gars’] – musulmaņu mitoloģijā gars, kas
spēj pieņemt cilvēka vai dzīvnieka izskatu.

reinkarnācijas doktrīnu. Par
svētumu uzskatīja ozolu.
drūzi [arābu durūz] – reliģiska
grupa Tuvajos Austrumos
(dib. 1010.); sākotnēji tā nozarojās no šiītu islāma; drūzu
mācības ir slepenas.
Dt – → Deuteronomium.
du.. [lat. duo ‘divi’] – vārda daļa –
tāds, kas saistīts ar divām
vienībām, divējādību.
duālisms [lat. dualis ‘dubults,
divējāds’] – 1. filozofiska mācība, kas matēriju un apziņu
atzīst par divām patstāvīgām,
neatkarīgām substancēm;
2. uzskats, ka pasauli pārvalda divi pretēji pamatprincipi
vai būtības (piem., gaisma –
tumsa; labais – ļaunais u.c.).
duālistisks [→ duālisms] –
1. saistīts ar duālismu; tam
raksturīgs; 2. divdabīgs, divējāds.
duhkha [sanskr. ‘ciešanas’] –
budismā visas ciešanas,
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E
ecclesia invisibilis [lat.] – neredzamā draudze.
ecclesia militans [lat.] – draudze, kas cīnās.
ecclesia patiens [lat.] – draudze,
kas cieš.
Ecclesiastes [gr., lat.] – tautas sapulces dalībnieki; Salamana
Mācītāja grāmata grieķu un
latīņu Bībelē; arī → Kohelet.
ecclesia triumphans [lat.] –
triumfējošā draudze (svēto
draudze debesīs).
ecclesia universalis [lat.] – vispārīgā, universālā draudze.
ecclesia visibilis [lat.] – redzamā
draudze.
Ēdene [senebr. ēden ‘svētlaime’] – pirmo cilvēku
sākotnējā
dzīves
vieta
(Gen 2,8–3,24); LXX tās apzīmēšanai lietots vārds → paradīze.
edikts [lat. edictum] – 1. pāvesta
vai koncila izdots rīkojums;
2. Senajā Romā – amatpersonas paziņojums, rīkojums,
pavēle; vēlāk – sevišķi svarīgs valdnieka rīkojums vairākās valstīs.
efemers [gr. ephēmeros ‘viendienas, ātri pārejošs’] – īslaicīgs, ātri pārejošs.

E. – simbols elohistiskā avota
apzīmēšanai (tā autors Dieva nosaukšanai lieto vārdu
„Elohim”). Tiek uzskatīts, ka
elohistiskais avots ir ietverts
Pentateihā.
Eben – Ezer [senebr. ‘palīdzības akmens’] – 1. Izraela
karaspēka apmetnes vieta
pirms cīņas ar fīlistiešiem
(→ 1Sam 4,1); 2. akmens,
ko Samuēls ierīkoja kā zīmi
uzvarai
pār
fīlistiešiem
(→ 1Sam 7,12).
ebionīti [senebr. ebionim ‘nabagi’] – jūdu kristiešu sekta līdz
4. gs., kura stingri turējās pie
Mozus bauslības, Jēzu uzskatīja par cilvēku, nevis Dieva
Dēlu un Mesiju.
ebreju Bībele – jūdaisma Svētie
Raksti, kristieši to sauc par
Veco Derību.
ecce homo! [lat ‘Redziet, kāds
cilvēks!’] – 1. prokuratora
Poncija Pilāta vārdi (Jņ 19,5);
2. Kristus dzīves apraksts, ko
1865. g. anonīmi publicēja
sers Džons Sīlijs. Tajā sniegts
izteiksmīgs Kristus kā cilvēka un morāles reformētāja
portrets.
ecclesia [lat.] – → eklēsija.
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darbības mērķi uzskata laimi. Šīs filozofijas sistēmas
ievērojamākais pārstāvis bija
Aristotelis.
eiforija [gr. euphoria < eu ‘labi’ +
pherein ‘panest’] – pacilāts
garastāvoklis, bezrūpība, apmierinātība ar sevi un apkārtni.
Eiharistija [gr. eucharistia ‘pateicība’] – 1. kristiešu Svētā Vakarēdiena sakraments; sauc
arī par Sv. Komūniju un misi;
2. pateicības lūgšana par
maizi un vīnu Svētā Vakarēdiena laikā.
eiharistika [→ Eiharistija] – mācība par Svēto Vakarēdienu.
eihelaions [gr. eihelaion ‘lūgšanas eļļa’] – Grieķu baznīcā –
slimnieku sakraments.
eihēmerisms [pēc grieķu filozofa
un rakstnieka Eiēmera (4. gs.
pr. Kr.) vārda] – teorija, pēc
kuras senie ticējumi par dieviem radušies no nostāstiem
par vēsturiskām personām.
Eihologions [gr. eihologion ‘lūgšanu grāmata’] – liturģiska
grāmata, kas satur trīs Eiharistijas ritu tekstus un skaidrojumus, šo grāmatu tagad
lieto Austrumu baznīcā.
eiletons [gr. eilēton ‘ietīts’] –
Austrumu
baznīcā
–

eﬀata! [aram.] – atveries!
efods [senebr. epod] – jūdu
augsto priesteru apmetnis
no zeltā rotāta linu auduma
(Ex 28,6–12; 39,2–5).
efors [gr. ephoroș ‘pārraugs’] –
Austrumu baznīcā – lajs, kas
ir atbildīgs par klostera īpašumu.
ego [lat ego ‘es’] – 1. Es – centrs,
pamats, ar kuru notiek visi
procesi; 2. viens no cilvēka
psihes komponentiem, kas
iesaistīts izziņas, sajūtu un
apzināšanās procesos.
egocentrisks
[→
egocentrisms] – tāds, kam raksturīgs
egocentrisms.
egocentrisms [lat. ego ‘es’ +
centrum ‘centrs’] – sevis uzskatīšana par ikviena domu
un rīcības centrālo objektu;
priekšstats par sevi kā par
dzīves un pasaules centru.
egoisms [lat. ego ‘es’] – savu
personīgo interešu izcelšana
pāri citu cilvēku un sabiedrības interesēm; patmīlība;
pretstats → altruisms.
egoistisks [→ egoisms] – tāds,
kas raksturīgs egoismam,
kurā izpaužas egoisms.
eidemonisms [gr. eudaimonia
‘laime, labklājība’] – ētikas
teorija, kas par pareizas
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eklēsija [gr. ekklēsia ‘draudze’] – 1. tautas sapulce
Senajā Grieķijā; 2. kristiešu
draudze, baznīca.
eklesioloģija [→ eklēsija] – mācība par draudzi.
eks.., e.. [lat. ex.., e.. ‘laukā no,
ārā’] – salikteņu daļa – norāda uz virzību ārā no kaut kā,
uz sakaru ar kaut ko bijušu.
eksaltēts [fr. exalte] – aizgrābts,
satraukts, sajūsmināts.
eksarhs [gr. eksarhos ‘aizsācējs,
vadītājs’] – 1. Senajā Grieķijā – tempļa galvenais priesteris; 2. bīskaps, kam ir zemāka pakāpe nekā patriarham
un kas ir patriarha vietvaldis
aizrobežu diecēzēs.
ekscerpēt [lat. excerpere ‘izrakstīt’] – kādā noteiktā nolūkā
izrakstīt no teksta vārdus vai
plašākas teksta daļas.
ekscerpts [lat. excerptum ‘izraksts’] – izraksts no kāda
teksta ar norādi uz avotu.
ekseģēti [gr. exēgētēs ‘izskaidrotājs’] – 1. teologi, kas interpretē Bībeli; 2. filologi, kas
skaidro literārus tekstus (it
īpaši antīkos sacerējumus);
3. Senajā Grieķijā – orākulu,
likumu un paražu izskaidrotāji.
ekseģēze [gr. exēgēsis ‘izskaid-

zīda drāna, kas klāj altāri liturģijas laikā.
eiloģija [gr. eulogia ‘skaists izteiciens, svētība, svētīšana’] – 1. priestera svētības
vārdi draudzei; 2. neiesvētīta
Svētā Vakarēdiena maize.
einuhs [gr. eunuchos] – kastrēts
harēma kalpotājs; kastrāts.
eitanāzija [gr. eu ‘viegli, labi’ +
thanatos ‘nāve’] – viegla
nāve; dzīvības izbeigšana
humānos nolūkos neglābjami slimam pacientam, kam
mākslīga dzīvības uzturēšana
sagādā fiziskas ciešanas.
ekfonēze [gr. ekphōnēsis ‘izsauciens’] – lūgšanas nobeiguma
vārdi, kas izteikti skaļā balsī,
pārējais lūgšanas teksts tiek
sacīts klusām.
eklektisks [→ eklektisms] – tāds,
kas saistīts ar eklektismu;
tam raksturīgs.
eklektisms [gr. eklektikos ‘tāds,
kas izvēlas, atlasa’] – filozofijas vai teoloģijas sistēma,
kas apvieno vairāku sistēmu
atsevišķus elementus, nevis
turas pie vienas tradīcijas vai
skolas.
Eklēsiasts [gr., lat.] – Salamana
Mācītāja grāmata grieķu un
latīņu Bībelē; arī → Ecclesiastes, → Kohelet.
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virziens, kura pārstāvji pētī,
kā cilvēks kaut ko izlemj pasaulē, kura nav ar prātu izprotama; pievēršas tādām
problēmām kā cilvēka eksistences jēga, viņa attiecības
ar dzīvi un nāvi u.c.
eksistenciāls [lat. existentialis] – saistīts ar eksistenci,
īstenību.
ekskardinācija [lat. excardinatio
< excardinare ‘izņemt no virām’] – garīdznieka atbrīvošana no pakļautības vienam
ordinārijam, lai viņš stātos
cita ordinārija pakļautībā.
ekskluzīvs [lat. exclusivus ‘izslēgts’] – 1. tāds, kas ir nošķirts, norobežots; tāds, kas
izslēdz ko citu; 2. tāds (par
preci), ko nevar iegādāties
citur; 3. tāds (par rakstu, interviju u.tml.), ko nepublicē,
nerāda, neraida citur.
ekskomunikācija [lat. excommunicatio] – Romas katoļu
baznīcas sods, atsevišķas
personas vai personu grupas
izslēgšana no līdzdalības garīgos pasākumos; izslēgšana
no baznīcas, kas dažkārt saistīta ar pilsonisko un ekonomisko tiesību ierobežošanu,
bet nepretendē uz Dieva un
dvēseles saišu saraušanu.

rošana, iztirzāšana, izklāstīšana’] – 1. Bībeles tekstu
izskaidrošana un interpretēšana; 2. literāru tekstu,
gk. antīko tekstu, filoloģiska
skaidrošana; teksta zinātniska interpretācija.
eksekrācija [lat. exsecration] – iesvētījuma vai svaidījuma noņemšana, nolādēšana.
eksekūcija [lat. executio ‘izpildīšana’] – 1. miesassods;
2. soda (visbiežāk miesassoda vai nāvessoda) izpildīšana.
ekselence [lat. excellentia ‘pacelšanās pāri, izcila persona’] – diplomātiskajos sakaros – citas valsts galva, valdības loceklis, vēstnieks vai
sūtnis (uzrunā); senāk – arī
augstu amatpersonu tituls.
ekshortācija [lat. exhortatio] –
atgādinājums, pamācība Svētā Vakarēdiena sakramenta
dalībniekiem.
eksils [lat. exilium ‘trimda’] –
1. trimda; 2. ebreju tautas
daļas aizvešana uz Babiloniju
6. gs. pr. Kr.
eksistence [lat. existere ‘rasties,
izcelties’] – pastāvēšana, dzīvošana.
eksistenciālisms [lat. existentia
‘pastāvēšana’] – filozofijas
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gara izdzinējs.
eksoterisks
[gr.
exotērikos
‘ārējs’] – tāds, kas nav noslēpums, kas ir saprotams un
pieejams arī neiesvētītiem;
pretstats → ezoterisks.
ekspansija [lat. expansio ‘paplašināšana, izplatīšana’] –
1. darbības diapazona vai apjoma paplašināšana; 2. valsts
teritorijas vai ietekmes sfēras
paplašināšana.
ekspiācija [lat. expiatio] – vainas, grēka izpirkšana. Kristīgā baznīca māca, ka vienīgā
pietiekamā cilvēces grēku
izpirkšana notikusi caur Kristus nāves upuri.
eksplicēt [lat. explicare] – izskaidrot, iztirzāt, atrisināt.
eksplikācija [lat. explicatio ‘izskaidrošana’] – paskaidrojums, it īpaši pieņemto apzīmējumu izskaidrojums kartēs, shēmās, plānos u.tml.
ekspozīcija [lat. expositio ‘izklāsts’] – 1. pēc noteiktas sistēmas izraudzīts un sakārtots
materiālu kopums (muzejos,
izstādēs u.c.); 2. literārā darbā – sižeta daļa, kurā raksturoti apstākļi un personu
attiecības līdz galvenās darbības sākumam.
ekstāze [gr. ekstasis ‘atrašanās

ekskurss [lat. excursus ‘novirzīšanās (runā)’] – novirzīšanās
no temata izklāsta, lai iztirzātu vai paskaidrotu kādu blakusjautājumu.
eksmatrikulācija [lat. exmatriculatio] – izslēgšana no augstskolas.
ekso.. [gr. exō ‘ārā, no ārpuses,
ārpus’] – salikteņu daļa –
tāds, kas ir ārā, ārpusē,
ārējs.
eksods [gr. exodos ‘iziešana’] –
1. cilvēku masveida pārcelšanās uz dzīvi citā zemē;
2. Vecās Derības 2. Mozus
grāmatā aprakstītā ebreju iziešana no Ēģiptes.
eksogāmija [→ ekso.. + gr. gamos ‘laulība’] – laulību sistēma, kas nepieļauj radinieku
(vienas dzimtas) savstarpējas
laulības; sal. → endogāmija.
eksomoloģēze [gr. eksomologēsis] – pilnīga un publiska
grēku nožēla; agrīnajā baznīcā attiecināja uz visu grēku
nožēlas un piedošanas procesu.
eksorcisms [gr. eksorkismos, lat.
exorcismus] – ļauno garu,
dēmonu izdzīšana ar lūgšanu
vai noteiktu formulu palīdzību (Mt 10,1; Lk 11,14t).
eksorcists [→ eksorcisms] – ļaunā
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vēks, kas atzīst galējus līdzekļus.
ekstrēms [lat. extremus] – galējs.
ektēnija [gr. ekteneia ‘neatlaidība’] – litānijai līdzīga liturģijā
lietojama lūgšana, kas sastāv
no īsiem lūgumiem, ko izsaka diakons un uz ko koris
vai draudze atbild ar „Kyrie
eleison” (lat. ‘Kungs, apžēlojies!’).
ekumene [gr. oikumenē ‘apdzīvotā pasaule’] – cilvēku apdzīvotā pasaules daļa.
ekumeniskie koncili – kopējās
kristīgās baznīcas apspriedes. Līdz 21. gs. sākumam
noticis 21 ekumēniskais koncils. No tiem nozīmīgākie ir
pirmie septiņi koncili: Nīkajas (325.), Konstantinopoles
(381.), Efesas (431.), Halkēdonas (451.), Konstantinopoles II (553.), Konstantinopoles III (680.–681.), Nīkajas
II (787.) koncils.
ekumenisks [gr. oikumenikos] –
saistīts ar ekumenismu, tam
raksturīgs.
ekumenisms [→ ekumenisks] –
kristiešu baznīcu kustība,
kas vērsta uz vēsturiskās
sašķeltības pārvarēšanu un
visu konfesiju un baznīcu

ārpus sevis’] – ārkārtēja
emocionāla uzbudinājuma
vai transa stāvoklis.
eksterns [lat. externus ‘ārējs,
nepiederošs’] – students,
kas kārto eksāmenus mācību
iestādē, kurā nav mācījies.
ekstra.. [lat. extra] – vārda
daļa – ārpus.., ār.., papildu.
ekstraordinārs [→ ekstra.. + lat.
ordo (ordinis) ‘kārtība, rinda’] – neparasts, ārkārtējs,
neikdienišķs.
ekstrasenss [→ ekstra.. + lat.
sensus ‘jūtas’] – cilvēks, kam
piemīt telepātiskas spējas,
gaišredzība u.tml.
ekstraversija [fr. extraversion
< lat. extra.. + vertere ‘pagriezt’] – cilvēka psihes īpašība, kuras izpausme ir palielināta sociālā aktivitāte; sal.
→ introversija.
ekstraverts [→ ekstraversija] –
cilvēks, kam raksturīga ekstraversija; sal. → introverts.
ekstremāls [lat. extremus ‘galējs‘] – galējs; tāds, kas sasniedzis kritisku robežu, lielumu.
ekstrēmisms [lat. extremus ‘galējs‘] – galēju uzskatu un līdzekļu izmantošana.
ekstrēmists [→ ekstrēmisms] –
ekstrēmisma piekritējs; cil58
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emanācija [lat. emanatio ‘izplūšana’] – dievības radošās
enerģijas izplūšana.
emendācija [lat. emendatio ‘uzlabošana’] – iespraudums
tekstā, kas nav vēsturiski
pamatots, bet šķiet tekstam
atbilstošs.
emeritēts [lat. emeritus ‘nopelnīt’] – tāds, kas ir pensionēts
un saglabā savu titulu, akadēmisko nosaukumu u.tml.
emeritus [lat.] – → emeritēts.
emfātisks [gr. emphatikos] – īpaši izcelts, uzsvērts, arī emocionāli izteiksmīgs.
emfāze [gr. emphasis ‘izteiksmība’] – kādas teikuma daļas
īpašs izcēlums.
eminence [lat. eminentia ‘pārākums’] – Romas katoļu baznīcas kardinālu goda tituls.
emirāts [→ emīrs] – feodāls valdījums vai valsts, kurā valda
emīrs.
emīrs [fr. ēmir < arābu amīr ‘pavēlnieks’] – valdnieka tituls
dažās musulmaņu zemēs.
empātija [gr. empatheia ‘iejušanās’] – spēja iejusties citas
personas emocionālajā stāvoklī.
empīrisks [lat. empiricus] –
1. tāds, kas pamatots ar pieredzi, izriet no pieredzes;

apvienošanu.
ekvi.. [lat. aequus ‘vienāds, izlīdzināts’] – vārda daļa – tāds,
kas ir līdzsvarā, vienādā samērā.
ekvivalence [lat. aequivalens
‘līdzvērtīgs’] – vienādība,
līdzvērtība.
ekvivalents [lat. aequivalens
‘līdzvērtīgs’] – tāds, kas ir
līdzvērtīgs kaut kam.
El [senebr.] – viens no Dieva apzīmējumiem VD (daudzsk.
Elohim).
electi [lat.] – izredzētie.
eleison! [gr.] – apžēlojies!
elekts [lat. electus < eligere ‘ievēlēt’] – pāvesta izraudzīts,
bet vēl nekonsekrēts bīskaps.
elevācija [lat. elevatio ‘pacelšana’] – konsekrēto elementu
pacelšana pēc konsekrācijas
Eiharistijā, simboliski piedāvājot šos elementus Dievam
un pielūgsmei.
Elohim [senebr.] – daudzskaitlis
no → El.
Elohists [senebr., lat.] – viens no
iespējamajiem Pentateiha
avotu autoriem, kas Dieva
apzīmēšanai lieto vārdu Elohim; sal. → Jahvists.
El shaddaj [senebr.] – visspēcīgais Dievs.
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2. saistīts ar empīrismu.
empīrisms [gr. empeiria ‘pieredze’] – filozofijas virziens, kas
par zināšanu vienīgo avotu
uzskata pieredzi.
enciklika [gr. enkyklios ‘riņķa,
riņķveida’] – Romas pāvesta apkārtraksts ar vēstījumu
katoļticīgajiem par svarīgiem
reliģijas, morāles un politikas
jautājumiem.
enciklopēdija [gr. enkyklios paideia ‘apmācība visā zinību
lokā’] – uzziņu literatūras
veids; zinātnisks vai populārzinātnisks izdevums, kurā
alfabētiski vai tematiski izkārtota informācija par vienu vai vairākām zinātnes vai
praktiskās darbības nozarēm.
enciklopēdisks [→ enciklopēdija] – 1. saistīts ar enciklopēdiju, tai raksturīgs; 2. ļoti
plašs, vispusīgs.
endo.. [gr. endon ‘iekšējs’] – salikteņu daļa – tāds, kas ir iekšā, iekšpusē, iekšējs.
endogāmija [→ endo.. + gr. gamos ‘laulība’] – laulība ar
tās pašas cilts pārstāvi; sal.
→ eksogāmija.
enhidrijs [gr. enheiridion ‘rokasgrāmata’] – teoloģisku rakstu krājums, rokasgrāmata

vai mācību grāmata.
enhipostāze [gr. en ‘iekš’ + hipostasis ‘persona’] – Bizantijas
Leontija un Sv. Damaskas
Jāņa mācība, pēc kuras iemiesotais Kristus nav zaudējis savu cilvēciskumu, bet tas
ietverts Dievības hipostāzē,
tādējādi Kristum piemīt visas
pilnīga cilvēciskuma īpašības.
enklītika [gr. enklinein ‘noliekties, pieliekties’] – neuzsvērts vārds, kas uzsvara ziņā
pieslienas iepriekšējam uzsvērtajam vārdam.
enkolpions
[gr.
enkolpion
‘krūts’] – ovāls medaljons,
ko, kaklā pakārtu, nēsā Austrumu baznīcas bīskapi. Parasti uz tā attēlota Kristus vai
Sv. Marijas figūra.
enkratīti [gr. enkratēs ‘pašdisciplinēts’] – vairākas agrīno
kristiešu grupas, kas piekopa
pārmērīgu askēzi un kam bija
herētiska mācība.
eņģelis [gr. angelos ‘vēstnesis,
sūtnis’] – jūdaismā, kristietībā un islāmā nemateriāla
saprātīga būtne, ko radījis
Dievs; starpnieks starp Dievu
un cilvēku.
eparhija [gr. eparchia ‘apgabals’] – Pareizticīgās baznī60
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Kr.) vārda] – filozofiskās ētikas sistēma, kas uzskata,
ka maņu orgāni ir vienīgais
mūsu ideju avots un vienīgā
visas patiesības mēraukla,
tādējādi aizstāvot materiālismu un noliedzot nemirstību.
epilogs [gr. epilogos ‘pēcvārds,
runas noslēgums’] – literāra darba galvenajai daļai
pievienots nobeigums, kurā
vēstīts par darbojošos personu tālāko likteni; pretstats
→ prologs.
episkopāls [→ episkopāts] – uz
episkopātu attiecīgs.
episkopāts [lat. episcopus ‘bīskaps’] – tāda baznīcas pārvaldes sistēma, kur administratīvā un garīgā vara diecēzē
ir bīskapam.
epistemoloģija [gr. epistēmē
‘zināšanas’ + logos ‘mācība’] – izziņas teorija, filozofijas daļa, kas pētī izziņas un
zināšanu dabu, izcelsmi un
robežas.
epistula [gr. epistolē ‘vēstule’] –
1. Jaunajā Derībā – apustuļa
vēstule; 2. Senajā Romā –
privāta vēstule vai ķeizara atbildes raksts ierēdņiem vai
pilsoņiem.
epitāfija [gr. epitaphios (logos)
‘kapa (runa)’] – uzraksts uz

cas administratīvi teritoriāla
vienība, bīskapa pārzināts
apgabals.
epi.. [gr. epi.. ‘uz, virs, pāri, pie,
klāt, aiz, pēc’] – priedēklis,
kas norāda uz atrašanos uz
kaut kā, pie kaut kā, virs vai
ārpus kaut kā, sekošanu kaut
kam.
epifānija [gr. epifaneia ‘atspīdēšana, parādīšanās’] – parādība, parādīšanās.
Epifānija [gr. epifaneia ‘atspīdēšana, parādīšanās’] – Zvaigznes diena, arī Triju ķēniņu
diena, kad austrumu gudrie
nāca pielūgt piedzimušo
Jēzu (Mt 2); Rietumu baznīcas svētki 6. janvārī.
epigrāfs [gr. epigraphē ‘uzraksts’] – frāze, ko autors licis
sava darba vai atsevišķas tā
daļas sākumā, lai akcentētu
tematiku, ideju vai emocionālo noskaņu.
epigramma [gr. epigramma ‘uzraksts’] – 1. kodolīgs izteikums; epigrammas paveids
ir arī makarismi; 2. Senajā
Grieķijā – uzraksts uz svētnīcu sienām, statujām u.c.
epikūrieši [→ epikūrisms] –
epikūrisma piekritēji.
epikūrisms [pēc sengrieķu filozofa Epikūra (342.–270. pr.
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sabiedriskā satura un vēsturiskajiem notikumiem būtiski
atšķiras no iepriekšējā laika
posma; 2. laika posms, kurā
gadu skaitīšanas sistēma
sākta ar kādu notikumu.
erastisms
[pēc
kalvinisma
pretinieka Tomasa Erasta
(1534.–1583.) vārda] – uzskats, ka baznīcai nedrīkst būt
pilnvaras par grēkiem sodīt
ar ekskomunikāciju un baznīcai ir jābūt padotai valstij.
erceņģelis [gr. archē ‘sākums,
galvenais’ + angelos ‘vēstnesis, sūtnis’] – virseņģelis
(Mihaels, Gabriels, Rafaels
un Uriels).
eremīts [gr. erēmitēs < erēmos
‘vientuļš’] – vientuļnieks; cilvēks, kas reliģisku apsvērumu dēļ aizgājis no pasaulīgās
dzīves, dzīvo tālu no cilvēkiem un vairās no saskares
ar tiem.
eross [gr. erōs ‘dzimummīlestība, tieksme, alkas, iekāre’] – → erots.
erots [gr. erōs ‘dzimummīlestība,
tieksme, alkas, iekāre’] – fiziska, seksuāla mīlestība; sal.
→ agape.
Erots [gr. erōs ‘dzimummīlestība,
tieksme, alkas, iekāre’] – fiziskās mīlestības dievs grieķu

kapakmens vai pieminekļa.
epitafions
[gr.
epitaphios
‘kapa, pie apbedīšanas piederīgs’] – Austrumu baznīcā – bagātīgi izšūts līķauts,
uz kura atainota Kristus apbedīšana; tiek nests procesijā Lielās piektdienas vakara
dievkalpojumā.
epitets [gr. epitheton ‘pielikums’] – māksliniecisks apzīmējums, ar ko autors norāda
kādu parādības, priekšmeta
īpašību, lai raksturojumu
padarītu emocionāli iedarbīgāku.
epitīmija [gr. epitimia ‘sods’] –
audzinošs sods; grēciniekam
liek darīt tādus dievbijīgus
darbus, kas viņam atgādinātu viņa grēcīgos ieradumus
un palīdzētu atradināties no
tiem.
epitomē [→ epi + gr. tomē ‘griezums, izvilkums, sakne’] – izvilkums (no kādas grāmatas),
kopsavilkums.
epoha [gr. epochē ‘apstāšanās’] – ģeohronoloģiskā iedalījuma vienība, perioda
daļa.
epohāls [→ epoha] – tāds, kas
iezīmē veselu laikmetu.
ēra [lat. aera] – 1. laikmets; ilgs
laika posms, kas pēc sava
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uz eshatoloģiju attiecīgs.
eskalācija [lat. scala ‘kāpnes’] –
kāda procesa paplašināšana,
intensifikācija.
estētika [gr. aisthētikos ‘tāds,
kas sajūt’] – filozofiska zinātne par skaisto, par mākslu un
daiļradi.
estētisks [→ estētika] – saistīts
ar estētiku, tai raksturīgs.
Estomihi [lat.] – esi man (stipra
klints) Ps 71,3; pēdējā svētdiena pirms ciešanu laika.
et cetera, etc [lat.] – un pārējais,
un tā tālāk, un tamlīdzīgi.
ētika [gr. ēthos ‘paraža, tikums’] – 1. zinātne par morāli un tikumību; 2. kāda
rīcības tikumisko normu sistēma.
etimoloģija [gr. etymon ‘patiesība’ + logos ‘mācība’] – 1. valodniecības nozare, kas pētī
vārdu izcelšanos un vēsturiskos sakarus ar tās pašas valodas vai citu valodu vārdiem;
2. konkrēta vārda izcelšanās
īpatnību skaidrojums.
etioloģija [gr. aitia ‘iemesls, cēlonis’ + logos ‘mācība’] – mācība par lietu un parādību
cēloņiem.
etioloģisks [→ etioloģija] – cēlonisks.
ētisks [→ ētika] – tikumīgs,

mitoloģijā.
erudīcija [lat. eruditio ‘zināšanas, izglītība’] – dziļas, vispusīgas zināšanas kādā nozarē.
erudīts [lat. eruditus ‘izglītots’] – tāds, kam ir dziļas,
vispusīgas zināšanas.
eseja [fr. essai ‘izmēģinājums’] – neliela apjoma prozas darbs, apcere par kādu
zinātnes, filozofijas, reliģijas
vai citas nozares problēmu.
eseni [aram. hasajjā ‘dievbijīgie’] – jūdu reliģiska kopiena
Palestīnā, kas stingri ievēroja
bauslību, nošķīrās no apkārtējās sabiedrības, mācīja, ka
ir pienākuši pēdējie laiki; viņiem bija kopīgs īpašums un
stingri noteikumi, kas reglamentēja locekļu uzņemšanu
kopienā un dzīvi tajā; kustība
radusies 2. gs. pr. Kr.
eshatoloģija [gr. eschatos ‘pēdējais’ + logos ‘vārds, mācība’] – reliģiska mācība
par cilvēka nāvi, cilvēces un
pasaules galu; kristietībā
tā saistīta ar priekšstatiem
par pastaro tiesu, augšāmcelšanos u.c.; sistemātiskās
teoloģijas daļa – mācība par
cilvēces vēstures pēdējiem
notikumiem.
eshatoloģisks [→ eshatoloģija] –
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evidents [lat. evidens] – acīmredzams, pilnīgi skaidrs, uzskatāms.
evolūcija [lat. evolutio ‘attīšana’] – attīstība, pakāpeniska
maiņa, lēns pārmaiņu process, kas ved no formas uz
formu.
evolucionisms [ang. evolutionism] – matērijas un dzīvības
izcelšanās teorija, pēc kuras
pasaule un cilvēce ir radusies lēnu pārmaiņu procesa
rezultātā; pretstats → kreacionisms.
ezoterisks [gr. esōterikos ‘iekšējs’] – 1. slepens, apslēpts;
2. tāds (par mācību), kura
saturs domāts tikai īpaši
apmācītiem un iesvētītiem
cilvēkiem; pretstats → eksoterisks.
ezoterisms [gr. esōterikos ‘iekšējs’] – ticība kādam iekšējam ceļam, kurā gaišredzību
un pestīšanu indivīds iegūst
ar īpašu zināšanu palīdzību.
ex [lat.] – no, ārā; bijušais.
Ex. – → Exodus.
Exaudi [lat. ‘uzklausi!’] – svētdiena pirms Vasarsvētkiem
(pēc Ps 27,7).
ex cathedra [lat. ‘no troņa’] –
no katedras; autoritatīvi un
neapstrīdami; neapstrīdami

morāls, ētikas normām atbilstošs.
etnarhs [gr. ethnos ‘tauta’ + arheiō ‘valdīt’] – Romas impērijā Romas varai pakļauts
valsts pārvaldnieks Palestīnā.
etno.. [gr. ethnos ‘cilts, tauta’] –
salikteņu daļa – tautas, tāds,
kas attiecas uz tautu.
ētoss [gr. ēthos ‘raksturs, tikums’] – morāles normu un
principu kopums, kas ir pamatā sabiedrības tikumiskajai pārliecībai.
evaņģēlijs [gr. euangelion ‘labā
vēsts’] – 1. hellēnismā – jebkura laba vēsts; 2. krist. –
mutiski pasludināta kristīgās
ticības glābšanas vēsts; pirmās četras Jaunās Derības
grāmatas.
evaņģēlists [lat. euangelista] –
1. katrs no pirmo četru Jaunās Derības grāmatu autoriem; 2. evaņģēlija vēsts
pasludinātājs; 3. zemākās
pakāpes garīdznieks.
evaņģelizācija [→ evaņģēlijs] –
misionāriska evaņģēlija vēsts
pasludināšana cilvēkiem, kas
to nav pieņēmuši.
eventuāls [lat. eventus ‘gadījums’] – iespējams zināmos
apstākļos; varbūtējs.
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vai monogrammu.
Exodus [lat. < gr. exodos ‘iziešana’] – 1. 2. Mozus grāmata;
saīsin. Ex.; 2. Izraela tautas
iziešana no Ēģiptes.
ex oﬃcio [lat.] – amata, pienākuma dēļ.
ex post [lat.] – pēc tam.
extrema unctio [lat.] – pēdējā
svaidīšana.
ex voto [lat.] – pamatojoties uz
solījumu.

pāvesta izteicieni par ticības
un tikumības mācību.
Exhortation [lat.] – atgādinājums, paskubinājums; Svētā
Vakarēdiena dalībnieku brīdināšana.
ex iure [lat.] – likuma vārdā.
ex libris [lat. ‘no grāmatām’] – grāmatas īpašuma
zīme, kas paredzēta ielīmēšanai grāmatā un kurā parasti redzams zīmējums un
uzraksts ar īpašnieka vārdu

F
1. musulmaņu ubagotājmūks; 2. mākslinieks, kas
demonstrē ķermeņa nejutīgumu pret sāpēm u.tml.
falsificēt [lat. falsificare] – viltot,
apzināti sagrozīt.
falsifikācija [→ falsificēt] – apzināta sagrozīšana, viltošana,
izkropļošana.
fanātiķis [lat. fanum ‘svētnīca,
templis’] – dedzīgs, nekritisks kādas ticības, mācības
vai idejas aizstāvis.
fanātisks [→ fanātiķis] – fanātisma pārņemts.
fanātisms [lat.] – dedzīga

facits [vācu Fazit < lat. facit ‘tas
rāda, tas pierāda’] – iznākums, rezultāts.
faksimils [lat. fac simile ‘dari
tāpat’] – precīzs paraksta,
rokraksta, dokumenta atveidojums, kas noder pavairošanai; attiecīgais attēls.
fakultāte [lat. facultas ‘iespēja’] – augstskolas struktūrvienība, kurā sagatavo noteikta virziena speciālistus.
fakultatīvs [lat. facultas ‘iespēja’] – tāds, kas nav obligāts,
tāds, ko var izvēlēties.
faķīrs [arābu faqīr ‘ubags’] –
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cilvēka dzīvē ir iepriekš nolemti; ticība iepriekš nolemtam, nenovēršamam liktenim.
fatālists [→ fatāls] – cilvēks, kas
tic iepriekš nolemtam, nenovēršamam liktenim.
fatāls [lat. fatalis ‘liktenīgs’] – liktenīgs, nenovēršams.
fatva [arābu fatwā] – islāmiskajās tiesībās autoritatīvs juridisks spriedums kādā mācības jautājumā.
F.C. – saīsinājums no Formula
Concordiae; → Konkordijas
formula.
febroniānisms [pēc kustības
aizsācēja Febronija pseidonīma] – kustība Vācijas Romas katoļu baznīcā 18. gs.,
kas nosodīja pāvesta laicīgo
varu, kaut arī atzina pāvestu
par baznīcas galvu un baznīcas administrācijas pārraugu.
Tā kā liela daļa vācu bīskapu
šo kustību neatbalstīja, tās
darbība apsīka.
felone [gr. phelonēs ‘apmetnis’],
riza – Romas katoļu vai Pareizticīgo baznīcas garīdznieka tērps; plats, garš auduma
apmetnis bez piedurknēm
un ar atveri galvai, feloni
ģērbj virs citām drēbēm; valkā mises laikā; felones krāsa

pārliecība par kādas ticības,
idejas, uzskatu pareizību un
galēja neiecietība pret citu
ticību, ideju un uzskatiem.
faraons [gr. pharaō < ēģipt.
per-a'a ‘lielais nams’] – Senās Ēģiptes valdnieks.
farizeji [gr. pharisaioi < senebr.
pārūš ‘atšķīrušies’] – jūdu reliģiski politiskas kustības pārstāvji, kas uzsvēra tradīciju
nozīmi un ārišķīgi demonstrēja, ka ir dievbijīgi un fanātiski pilda reliģiskos priekšrakstus, arī rakstu mācītāju
skaidrojumus, Halāku.
farizejisks [→ farizeji] – liekulīgs,
svētulīgs.
farizejisms [→ farizeji] –
1. farizeju mācība, kas prasīja
stingri un precīzi pildīt bauslības priekšrakstus; 2. pārn.
liekulība, svētulība.
fasciji [lat. fascis] – Senajā Romā
rīkšu saišķi, kas simbolizēja
augstāko maģistrātu varu pār
cilvēku un brīvību. Procesijās
tos maģistrātiem pa priekšu
nesa liktori.
fascinēt [lat. fascinare ‘apburt,
apvārdot’] – valdzināt, neatvairāmi pievilkt, pilnīgi pārņemt savā varā.
fatālisms [→ fatāls] – uzskats,
ka visi notikumi pasaulē un
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filantropija [gr. philanthrōpia
‘cilvēkmīlestība’] – labdarība, palīdzība trūcīgajiem.
filantrops [gr. philia ‘mīlestība’+
anthrōpos ‘cilvēks’] – cilvēks,
kas nodarbojas ar filantropiju; labdaris.
filia [gr. philia ‘mīlestība, draudzība, sadraudzība’] – grieķu
vārds sadraudzības, labvēlības, viesmīlības apzīmēšanai.
..filija [gr. philia ‘mīlestība’] – salikteņu daļa – sliecība, tieksme, mīlestība.
filioque [lat. ‘un no Dēla’] –
Nīkajas–Konstantinopoles
ticības apliecības pielikums,
kas noteica, ka Svētais Gars
iziet no Tēva un no Dēla. Ortodoksā baznīca to noraidīja.
filistieši – kareivīga tauta Palestīnas dienvidaustrumu daļā
pie Vidusjūras.
filologs [→ filoloģija] – filoloģijas
speciālists.
filoloģija [gr. philologia ‘mīlestība uz vārdu’] – zinātņu kopums, ko veido valodniecība,
literatūrzinātne un folkloristika.
filozofija [gr. philosophia < philein ‘mīlēt’ + sophia ‘gudrība’] – 1. zinātne par dabas,
sabiedrības un domāšanas

tiek mainīta atkarībā no baznīcas svētkiem vai atceres
dienām.
feminīns [lat. femina ‘sieviete’] – lingv. sieviešu dzimte.
feminisms [lat. femina ‘sieviete’] – ideoloģija, kuras pamatā ir uzskats, ka sievietēm
ir jādod tādas pašas tiesības
un iespējas kā vīriešiem.
feministe [→ feminisms] – feminisma piekritēja; cīnītāja par
sieviešu tiesībām.
feniķieši – sena tirgotāju, jūras
braucēju tauta Palestīnas
ziemeļaustrumu daļā pie Vidusjūras.
fetišisms [→ fetišs] – fetišu pielūgšana, viena no vissenākajām reliģijas formām.
fetišs [port. feitico ‘burvība’] –
priekšmets, kam piedēvē
maģiskas, pārdabiskas īpašības.
fideisms [fr. fidēisme < lat. fides
‘ticība’] – filozofisks uzskats,
ka ticībai un atklāsmei izziņas procesā ir prioritāte attiecībā pret prātu.
fides, spes, caritas [lat.] –
ticība, cerība, mīlestība
(1Kor. 13,13).
filaktērija, filaktērijs [gr. filaktērion ‘amulets, talismans’] – → tefillīns.
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pamatā ir stiprais, līdzsvarotais, inertais nervu darbības
tips; tam raksturīgs gausums,
vājš jūtu izpaudums.
flegmatisks [→ flegmatiķis] –
gauss, līdzsvarots, mierīgs
(parasti par cilvēku).
fleksibilitāte [lat. flexibilis < flectere ‘liekt, izliekt, locīt’] –
1. lokanība, elastīgums, mainīgums; 2. cilvēka spēja piemēroties.
fleksibls [→ fleksibilitāte] – lokans, elastīgs, tāds, kas ātri
pielāgojas.
..fobija [gr. phobos ‘bailes’] – salikteņu daļa – bailes, nepatika.
fobija [gr. phobos ‘bailes’] – uzmācīgas bailes.
foliants [lat. folium ‘lapa’] –
1. grāmata pusloksnes formātā; 2. bieza lielformāta
grāmata.
folklora [ang. folklore ‘tautas zināšanas’] – tautas tradīciju
kopums; mutvārdu daiļrade.
forma [lat. forma] – 1. izskats,
apveids; 2. filoz. – eksistences veids, satura organizācija, struktūra; 3. uzbūve,
iekārtojums; 4. noteikts paraugs.
formālisms [fr. formalisme <
lat.] – 1. koncepcija, kas

vispārīgajiem likumiem; mācība par esamības un izziņas
vispārīgajiem
principiem;
2. prātojumi.
filozofisks [→ filozofija] – saistīts
ar filozofiju, tai raksturīgs.
filozofs [→ filozofija] – 1. filozofijas speciālists; 2. cilvēks,
kas nododas vispārīgām pārdomām; domātājs.
..fils [gr. philos ‘draugs’, philein
‘mīlēt’] – salikteņu daļa –
draugs, mīlošs.
finese [fr. finesse < fin ‘smalks,
izsmalcināts’] – smalka nianse.
finis [lat.] – gals, beigas.
finīts [lat. finitus < finire ‘ierobežot, noteikt, pabeigt’] – noteikts, pabeigts.
firmaments [lat. firmamentum
‘nostiprinājums’] – debess
velve; izplatījums.
flagelācija [lat. flagellans ‘pērējs’
< flagellum ‘pletne’] – pēršana vai paššaustīšanās ar pletni sakramentālos nolūkos, lai
izpirktu grēkus, izdzītu ļaunos garus, attīrītos u.tml.
flagelants [→ flagelācija] –
cilvēks, kas nodarbojas ar
flagelāciju.
flegmatiķis [gr. phlegma (phlegmatos) ‘gļotas, krēpas’] –
cilvēks, kura temperamenta
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brālis, mūks.
frazeoloģija [gr. phrasis ‘teiciens’ + logos ‘mācība’] – valodniecības nozare, kas pētī
frazeoloģismus.
frazeoloģisms [→ frazeoloģija] – vārdu savienojums,
kura kopnozīme atšķiras no
nozīmes, kas veidojas no
sastāvdaļu leksiskajām nozīmēm (piem., dzīvības maize – ‘Kristus’].
freska [it. fresco ‘svaigs’] – gleznojums ar ūdenī izšķīdinātām krāsām uz svaiga kaļķu
apmetuma.
fund.. [lat. fundus ‘pamats’] –
vārda daļa – tāds, kas saistīts
ar pamatu.
fundamentālisms [lat. fundamentum ‘pamats’] – protestantisma virziens, kas aizsākās 19.–20. gs. mijā kā reakcija uz Bībeles kritiku un kas
atzīst, ka ticības pamats ir
Bībele, pieļauj tikai burtisku
tās skaidrojumu un noraida
jebkādu kritisku analīzi.
fundamentāls [lat. fundamentum ‘pamats’] – tāds, kas
saistīts ar pamatiem; ļoti nozīmīgs, svarīgs, galvenais.
futūrisms [lat. futurum ‘nākotne’] – mākslas un literatūras virziens 20. gs. sākumā

uzsver lietu un parādību formu, atraujot to no satura;
2. sīkumaina formalitāšu ievērošana, kas parasti saistīta
ar būtiskā ignorēšanu.
formālists [→ formālisms] – formālisma (1.) piekritējs.
formalitāte [fr. formalité <
lat.] – likuma vai tradīcijas
noteiktās kārtības ārējā forma.
formāls [lat. formalis] – 1. saistīts ar formu, tai raksturīgs;
2. saistīts ar formalitāti, tai
raksturīgs.
formas kritika – Bībeles teksta
zinātniska analīze, salīdzinot
tekstu ar mutiskās tradīcijas
avotiem.
Formula Concordiae [lat.] –
→ Konkordijas formula.
forums [lat. forum] – laukums
Senās Romas pilsētās, politisks, reliģisks un tirdzniecības centrs, kur notika tautas
sapulces un tiesas procesi.
franciskāņi [pēc Asīzes Franciska
(1182.–1226.) vārda] – Asīzes Franciska 13. gs. dibinātā
ubagotājmūku ordeņa locekļi.
frašegirds [senpers. ‘brīnums’] –
zoroastrismā šīs pasaules
gals, tiesas diena.
frater [lat.] – brālis, klostera
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un Zemes nākotni, tās pētīšana un prognozēšana.
futūrs [lat. futurum ‘nākotne’] – darbības vārda nākotnes forma.

Eiropā; noliedza pagātnes
kultūru, absolutizēja dinamismu, kustību un tehniku.
futuroloģija [lat. futurum ‘nākotne’ + gr. logos ‘jēdziens, mācība’] – mācība par cilvēces

G
gematrija [gr. geōmetria ‘zemes
mērīšana’] – viena no galvenajām kabalistikas tehnikām
Svēto Rakstu atšifrēšanai,
kuras pamatā ir burtu skaitliskā vērtība. Vārdi ar vienādu burtu skaitļu summu tiek
uzskatīti par identiskiem vai
savstarpēji apmaināmiem,
vai saistītiem.
Genesis [gr. ‘izcelšanās, rašanās’] – 1. Mozus grāmata;
saīsin. Gen.
gerūsija [gr. gerusia ‘augstākā
padome, senāts’] – vecajo
padome Senajā Grieķijā.
geto [it. ghetto] – pilsētas daļa,
kurā nometināja noteiktas
rases vai reliģijas piederīgos
(gk. ebrejus).
Gilgameša eposs [pēc Urukas pilsētas ķēniņa Gilgameša vārda] – Babilonijas

gātas [pers. gāthās ‘dziesmas’] –
septiņpadsmit himnas, zoroastriešu svēto rakstu Avestas
galvenā, vecākā daļa.
Gaudium et Spes [lat.] – Prieks
un cerība; Vatikāna 2. koncila (1962.–1965.) dokuments.
Gautama – vēsturiskā Budas uzvārds.
gavēnis [slāvu goveķ ‘gavēt’] –
pilnīga vai daļēja atteikšanās
no barības un pasaulīgām
tieksmēm garīgu motīvu dēļ.
gehenna [senebr.] – jūdu apzīmējums ellei; atvasināts no
Hinoma ielejas nosaukuma
(dienvidos no Jeruzalemes),
kur senatnē tika upurēti bērni; sal. Mt 23,15; Mk 9,43.
Gemāra [aram. gemārā ‘pabeigtība’] – jūdaisma svēto rakstu Talmūda otrā daļa, Mišnas komentāri.
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Grāls, Svētais Grāls

1. saistīts ar gnozeoloģiju, tai
raksturīgs; 2. saistīts ar izziņas procesu, tam raksturīgs.
Golgāta [aram. gulgultha ‘galvaskauss; pakalns, kas apaļš
kā galvaskauss; pieres vieta’] – neliels kalns netālu no
Jeruzalemes, kur sists krustā
Jēzus Kristus; pārn. lielu ciešanu vieta.
gospelis [ang. gospel ‘evaņģēlijs’] – evaņģēlisks Amerikas
nēģeru dziedājums; spiričuela paveids.
gotika [it. gotico ‘gotu’] – arhitektūras un tēlotājmākslas
stils, kas aizsākās 12. gs. Ziemeļfrancijā un līdz 16. gs. izplatījās daudzās Eiropas valstīs; galvenie arhitektoniskās
konstrukcijas elementi: ribotas pārsegumvelves, smailloka arkas un atbalsta arkas.
gotisks [→ gotika] – saistīts ar
gotiku, tai raksturīgs.
..grāfija [gr. graphein ‘rakstīt’] –
salikteņu daļa – raksts, aprakstīšana, grafiska atveide.
grafo.. [gr. graphein ‘rakstīt’] –
salikteņu daļa – tāds, kas attiecas uz rakstīšanu, attēlošanu rakstos, zīmējumā.
Grāls, Svētais Grāls [fr. grael <
lat. gradalis ‘trauks’] – viduslaiku kristīgajās leģendās

nacionālais eposs, radies
3. gt. pr. Kr.; ir diezgan liela
līdzība ar Bībeles stāstu par
lielajiem plūdiem.
gliptika [gr. glyphein ‘grebt’] – miniatūrtēlniecība akmenī.
glori.. [lat. gloria ‘slava’] – vārda daļa – tāds, kas saistīts ar
slavu, slavēšanu.
Gloria [lat.] – gods, godība; katoļu mises otrā daļa.
Gloria in Excelsis Deo [lat.] – gods
Dievam augstībā; Lk 2,14.
Gloria patri [lat.] – gods Tēvam.
glosa [gr. glōssa ‘mēle’] – reti lietots, neparasts vai nesaprotams vārds.
glosālijas [→ glosa] – ekstātiskas
runas nesaprotamā valodā,
kuras izsaka Dieva gara piedzīvojumu; sal. 1Kor 14.
gnosticisms [gr. gnōstikos ‘izzinošs’] – 1.–3. gs. reliģiski
filozofiskās mācības, kurās
bija apvienoti kristietības,
austrumtautu reliģiju un
sengrieķu filozofijas elementi un kuras centās filozofiski
pamatot kristietību.
gnostiķis [→ gnosticisms] – gnosticisma atbalstītājs.
gnozeoloģija [gr. gnōsis ‘atziņa,
izzināšana] – izziņas teorija,
kas pētī izziņas procesu.
gnozeoloģisks [→ gnozeoloģija] –
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vārda akcentu.
gregoriskā dziedāšana, gregoriskais korālis [pēc Romas
pāvesta Gregora I vārda] –
6. gs. 2. pusē ieviesta katoļu liturģiskā dziedāšana; no
gregoriskā korāļa izveidojās
Romas katoļu baznīcas mūzikas galvenā forma – mesa.
groteska [fr. grotesque ‘dīvains,
jocīgs’] – neiespējams pārspīlējums (Mt 7,3; 23,24),
negaidīts kontrasts.
grotesks [→ groteska] – neiespējami pārspīlēts; arī neparasts.
guru [hindi gurū ‘skolotājs’<
sanskr. gu ‘tumsa’ + ru ‘gaisma’] – garīgais skolotājs hinduismā.

šķīvis vai biķeris, kuru Svētajā Vakarēdienā lietoja Jēzus
un kuram piedēvē pārdabisku spēku.
gratia [lat.] – pateicība, žēlastība, cieņa, atzinība.
gratias [lat.] – pateicība.
gratias agimus Deo [lat.] – mēs
sakām pateicību Dievam.
gratia salutaris [lat.] – glābšanas žēlastība.
gratia spiritus sancti [lat.] – Svētā Gara žēlastība.
gratia supernaturalis [lat.] – pārdabiska (ārpus dabas kārtības esoša) žēlastība.
gratia universalis [lat.] – universāla, visaptveroša žēlastība.
gravis [lat. gravis ‘smags’] – zīme,
ar ko apzīmē zilbes intonāciju,

Ģ
izcelšanos saistīts’] – zinātne, kas pētī organismu iedzimtību un mainību.
ģenēze [gr. genesis ‘izcelšanās’] – izcelšanās, rašanās.
ģenitīvs [lat. genitivus] – lietvārdu, vietniekvārdu un ar tiem
saistīto vārdu locījums, kas

ģenea.. [gr. geneā ‘dzimta, cilts,
paaudze, izcelšanās’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts
ar ciltskoku.
ģeneratīvs [lat. generativus <
generare ‘radīt, dzemdēt’] –
tāds, kas saistīts ar radīšanu.
ģenētika [gr. genētikos ‘ar
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Halkēdonas koncils

norāda uz piederību; atbild
uz jautājumu „kā?”.
ģeo.. [gr. gē ‘zeme’] – salikteņu
daļa – tāds, kas saistīts ar
Zemi, zemeslodi.

ģermānisms [lat. Germanus
‘ģermānis’] – vārds vai vārdu savienojums, kas aizgūts
no ģermāņu valodām, gk. no
vācu valodas.

H
Derības skaidrojums; Midrāša un Talmūda daļa.
hagio.. [gr. hagios ‘svēts’] – salikteņa daļa – tāds, kas saistīts ar baznīcas svētajiem.
hagiogrāfi [gr. hagiographa ‘svētie raksti’] – VD kanonisko
rakstu trešā daļa, t.i., grāmatas, kas neietilpst Torā vai
Praviešu rakstos.
hagiogrāfija [→ hagio.. + gr.
graphē ‘raksts’] – kanonizēto
svēto dzīves apraksti.
hagioloģija [→ hagio.. + gr. logos
‘vārds’] – mācība par svētajiem.
hagios [gr.] – svēts.
Halāka [aram. halākāh] – jūdaisma likumu un tiesību skaidrojumu kopums; reglamentē
dzīvesveidu, rituālus u.c.
halifs – → kalifs.
Halkēdonas koncils – ekumēnisks kristīgās baznīcas kon-

habilitācija [lat. habilitare ‘pierādīt spējas’] – 1. vēst. tiesību
iegūšana lasīt lekcijas universitātē; 2. habilitētā zinātņu
doktora grāda iegūšana.
habits, habituss [lat. habitus ‘izskats, āriene’] – mūka tērps.
Parasti sastāv no tunikas,
jostas, apmetņa, skapulāra,
kapuces (vīriešiem) vai plīvura (sievietēm), kā arī mēteļa,
kas paredzēts pastaigām.
hadess, Hadess [gr. hadēs ‘pazeme’] – 1. mirušo valstība, arī
→ šeols; 2. grieķu pazemes
dievs.
hadžs [arābu hāgg ‘svētceļotājs’] – musulmaņu svētceļojums uz Mekas svētnīcu
→ Kaabu. Viens no pieciem
islāma pīlāriem.
Hagāda [senebr. Haggādah
‘stāsts’] – iedvesmojošs
jūdu rakstu mācītāju Vecās
73

hallel

harēms [arābu haram, harīm
‘aizliegtais’] – sieviešu dzīvojamās telpas musulmaņa
mājā; arī tajās mītošās saimnieka sievas un mīļākās.
harisma [gr. charisma ‘žēlastības dāvana’] – 1. dievišķās
žēlastības dāvana (1Kor 12;
Rom 12), Dieva žēlastība,
īpaša labvēlība; 2. kādas personas autoritāte, kas saistīta
ar izcilām, fascinējošām personības īpašībām – spilgtām
runas dāvanām, gudrību,
pievilcīgu ārieni vai suģestiju.
harismātisks [→ harisma] – uz
harismu attiecīgs; tāds, kam
piemīt harisma.
harmagedons → armagedons.
hasīdi [→ hasīdisms] – hasīdisma piekritēji.
hasīdisms [senebr. hasīd ‘dievbijīgs’] – 1. konservatīvā
jūdaisma virziens Palestīnā
2. gs. pr. Kr., tā piekritēji centās saglabāt bauslību un tās
tradicionālo interpretāciju,
pretojoties hellēnistiskajai
ietekmei; 2. reliģisks virziens
jūdaismā, kas radies Vācijā
12. gs.; atdzimis 18. gs. Polijā. Liela nozīme bija dievbijībai un lūgšanām.
h.c. [lat.] – saīsinājums no

cils, ko sasauca 451. gadā
Halkēdonā. Koncils pieņēma
doktrīnu par Jēzus divām dabām; → diofizītisms.
hallel [senebr. ‘slavēt’] – jūdu
apzīmējums Ps 113–118, retāk Ps 104–150.
hamartoloģija [gr. hamartia
‘ļauna darīšana’ + logos
‘vārds’] – mācība par grēku.
Hammurapi kodekss – Babilonijas valdnieka Hammurapi
(18. gs. pr. Kr.) likumu apkopojums, kas ķīļrakstā iecirsts
2,25 m augstā akmens bluķī.
hanuka [senebr. chanukka ‘iesvētīšana, atjaunošana’] – atjaunošanas, arī gaismas svētki,
ko jūdi svin, atceroties tempļa kalpošanas atjaunošanu
pēc tam, kad 165. g. pr. Kr.
Jūda Makabejs bija atbrīvojis
svēto vietu; → 1Mak 4,59.
hapakslegomenons [gr. hapax
‘vienreiz’ + legō ‘es saku’] – tikai vienreiz sastopams vārds
(JD, viena autora tekstos, attiecīgajā rakstā u.c.); → Ebr
12,1 nephos ‘mākonis, padebess’ – tikai vienreiz JD.
haploloģija [gr. haploos ‘vienkāršs’ + logos ‘vārds’] – vārda saīsināšana, kur no divām
līdzās esošām vienādām zilbēm saglabā tikai vienu.
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Hellāda [gr. Hellas (Hellados)] – Grieķija; Senā Grieķija.
hellēnisms [gr. hellēnismos < hellēnes ‘grieķi’] – 1. Vidusjūras
austrumdaļas, Priekšāzijas
un Melnās jūras zemju kultūras vēstures periods no Maķedonijas Aleksandra karagājienu laika (334.–324. g. pr.
Kr.) līdz 30. g. pr. Kr.; 2. vārds
vai vārdu savienojums, kas
aizgūts no sengrieķu valodas.
hellēnistisks [→ hellēnisms] –
saistīts ar hellēnismu, tam
raksturīgs.
hellenizācija [→ hellēnisms] –
grieķu kultūras iespiešanās
apkārtējo zemju kultūrā;
austrumu un rietumu kultūru saplūšana.
heno.. [gr. hen (henos) ‘viens’] –
salikteņu daļa – tāds, kas attiecas uz vienu.
henoteisms [→ heno.. + gr. theos
‘Dievs’] – politeisma paveids,
kurā vienu no daudzajiem
dieviem uzskatīja par augstāko, galveno, kuram ir īpašs
sakars ar konkrētu dzimtu,
ģinti vai cilti.
heptagramma [gr. hepta ‘septiņi’ + gramma ‘burts, attēls,
zīmējums’] – septiņstaru

→ honoris causa.
hebraistika [gr. hebraios ‘ebreju’] – zinātne par senebreju
valodu un rakstiem.
hēdonisms [gr. hēdonē ‘bauda’] – ētikas teorija, kas par
cilvēka rīcības galveno motīvu un tikumības kritēriju atzīst baudu.
Heidelbergas katehisms – evaņģēliski reformētās baznīcas
1563. gadā Heidelbergā pieņemts katehisms.
heirmoss, irmoss [gr. heirmos
‘ķēde’] – katra kanona dziedājuma sākuma strofa Austrumu baznīcā. Visi pārējie
tropāra dziedājumi seko tādā
pašā ritmā kā heirmoss.
heksa.. [gr. hex ‘seši’] – salikteņu
daļa – seši.
heksagramma [→ heksa.. + gr.
gramma ‘svītra, līnija’] – no
diviem trīsstūriem izveidota sešstaru zvaigzne, Dāvida
zīme, Dāvida zvaigzne.
Hēlijs [gr. hēlios ‘saule’] – saules
dievs sengrieķu mitoloģijā.
helio.. [gr. hēlios ‘saule’] – salikteņu daļa – ar sauli, saules
stariem saistīts.
heliocentrisks [→ helio.. + gr.
kentron ‘viduspunkts’] – tāds
(piem., pasaule), kura centrā
ir saule.
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satura un jēgas zinātniska
skaidrošana; interpretācijas
māksla, resp., mācība.
hernhūtisms [pēc Hernhūtes pilsētas nosaukuma] – kristiešu
reliģiska kustība, kas 18. gs.
sākumā radās Hernhūtē (Saksijā) un izplatījās citās valstīs;
18.–19. gs. izvērtās par reliģisku kustību Baltijā (gk. Vidzemē); arī brāļu draudzes.
heroika [gr. hērōikos] – varonība; arī → heroisms
heroisks [gr. hērōikos] – tāds,
kurā izpaužas vai ir attēlota
varonība.
heroisms [gr. hērōs ‘varonis’] – varonība; varonības
attēlojums mākslas darbā.
hesihasms, hēsihasms [gr.
hēsihia ‘klusums, klusēšana’] – Austrumu baznīcas
iekšējās, mistiskās lūgšanas
tradīcija. Lūgšanai ir nepieciešama cilvēka fiziska un
garīga šķīstīšanās, kas palīdz
sasniegt dievišķās gaismas
vīziju, kura var būt redzama
ar miesiskā ķermeņa acīm.
hesihasti [→ hesihasms] – mūki,
kas caur koncentrēšanos un
apcerēm centās sasniegt
dievišķās gaismas klātbūtni;
kustība radās 14. gs.
hesihastisks,
hēsihastisks

zvaigzne aplī, 7 planētu simbols.
Heptateihs [gr. hepta ‘septiņi’ + teihos ‘grāmata’] – pirmo septiņu Vecās Derības
grāmatu (t.i., 5 Mozus grāmatu kopā ar Jozuas grāmatu un Soģu grāmatu) apzīmējums, ko lieto, ja šīs grāmatas
tiek uzskatītas par vienotām.
herētiķis [lat. haereticus < gr.
hairetikos ‘ķeceris’] – cilvēks,
kas sludina ticības uzskatus,
kuri nesakrīt ar oficiālās baznīcas doktrīnu; tas pats, kas
ķeceris; maldu mācības skolotājs.
herētisks [→ herēze] – ar herēzi
saistīts, tai raksturīgs.
herēze [gr. hairesis ‘izvēle; atšķirīga ticība’] – mācība, kas ir
pretrunā ar oficiālās baznīcas ticības pamatprincipiem;
tas pats, kas ķecerība; maldu
mācība.
Hermas gans [pēc raksta galvenās personas vārda] –
2. gs. Romā sarakstīts kristīgs
raksts, kas ar vīziju un līdzību
palīdzību aicina uz grēku nožēlu.
hermeneitika [gr. hermēneutikē
‘iztulkošanas, izskaidrošanas
prasme’] – garīgās kultūras
pieminekļu, gk. senu tekstu,
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hieroglifi

hiasms [gr. chiasmos ‘krustveida
izvietojums’] – 1. teikuma
galveno daļu pārstatījums;
2. stilistiska figūra, viens no
sintaktiskā paralēlisma veidiem: frāzes vienā daļā attiecīgo vārdu kārtība ir pretēja
nekā otrā, sintaktiski tai līdzīgā daļā. Mk 2,27; Jņ 16,28;
17,10 – krustveida teikuma
daļu vai locekļu sakārtojums
a-b-b-a.
hiāts [lat. hiatus ‘sprauga’] – divu
patskaņu vai divskaņu atrašanās blakuszilbju sadurā.
hic et nunc [lat.] – šeit un tagad;
apzīmējums kāda priekšmeta noteiktībai telpā un laikā.
hidūra [arābu] – → hidžra.
hidžra [arābu higra ‘pārceļošana’] – Muhameda pārcelšanās no Mekas uz Medīnu
(pēc tradīcijas 622. gada
16. jūlijā); šis notikums musulmaņiem ir gadu skaitīšanas sākums.
hierarhija [gr. hieros ‘svēts’ +
archē ‘vara’] – amatu vai dienesta pakāpju savstarpējās
padotības kārtība no augstākā ranga līdz zemākajam.
hierarhisks [→ hierarhija] – uz
hierarhiju attiecīgs, tai atbilstošs.
hieroglifi [gr. hieros ‘svēts’ +

[→ hesihasms] – ar hesihasmu saistīts, uz hesihasmu
attiecināms.
hetēra [gr. hetaira ‘draudzene,
prostitūta’] – Senajā Grieķijā
neprecējusies sieviete ar brīvu dzīvesveidu; kurtizāne vai
prostitūta.
hetero.. [gr. heteros ‘cits, citāds’] – salikteņu daļa – tāds,
kas ir atšķirīgs, citāds.
heterodoksāls [→ heterodoksija] – tāds, kas tic savādāk;
pretstats → ortodoksāls.
heterodoksija [→ hetero.. +
gr. doxa ‘slava, gods, godība’] – novēršanās no baznīcas mācības.
heterogēns [→ hetero.. + gr. genos ‘dzimta’] – neviendabīgs,
ar nevienādu uzbūvi.
heteroseksuāls [→ hetero.. +
→ seksuāls] – tāds, kam piemīt dzimumtieksme uz pretējā dzimuma personām.
Hexapla [gr. ‘seškārtējā’] – Origena (miris 254. g. pēc Kr.)
sastādīts Vecās Derības tekstu krājums, kurā paralēlās
slejās izvietoti 6 dažādu valodu un kodeksu teksti (ebreju
teksts, tā grieķu transliterācija, kā arī Akvilas, Simmaha,
LXX un Teodotiona grieķu
teksta versija).
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hiliasms

Indijas nacionālā reliģija; tās
piekritēji tic cilvēka pārdzimšanai, vairākiem dieviem un
pielūdz dažādus objektus, kā
arī meditē.
hiper.. [gr. hyper ‘pāri, virs’] –
priedēklis – norāda uz pārmērīgu
paaugstināšanos,
pārspīlējumu, pastiprinājumu.
hiperbola [→ hiper.. + gr. bolē
‘sviediens’] – 1. pārspīlējums;
Mk 10,25; 11,23; 2. matemātiska līkne.
hipo.. [gr. hypo ‘zem, apakšā’] – priedēklis – norāda uz
pazeminājumu, zemu līmeni,
sliktu kvalitāti, zemu funkciju
spēju.
hipostāze [gr. hypostasis] –
pamats, būtība, viela, realitāte. Kopš Konstantinopoles
koncila (381.) vārds izsaka
katoliskās svētās Trīsvienības mācības kopsavilkumu
[gr. treis hypostaseis en mia
usia ‘trīs hipostāzes vienā
būtībā’].
hipotētisks
[gr.
hypothetikos] – balstīts uz hipotēzi,
pieņēmumu; varbūtējs.
hipotēze [gr. hypothesis ‘pieņēmums’] – zinātnisks pieņēmums kādas parādības izskaidrošanai.

glyphē ‘gravējums, grebums’] – grafiski simboli,
kas senēģiptiešu un dažās
citās rakstu sistēmās apzīmē
vārdus, zilbes vai atsevišķas
skaņas.
hiliasms [gr. chiliasmos < chilias
‘tūkstotis’] – reliģiska mācība par Kristus atgriešanos
uz zemes un tūkstošgadu
miera valsti (→ millēniumu),
kas iestāsies pirms pastarās
tiesas. Mācība balstās uz
Atkl 20,1–5 interpretāciju.
himna [gr. hymnos ‘slavas dziedājums’] – 1. svinīga dziesma, kas pieņemta par valsts,
kustības u.tml. simbolu;
2. Dievu slavinoša dziesma,
ko izpilda dievkalpojumos un
reliģiskos rituālos.
himnoloģija [gr. hymnos ‘slavas
dziedājums’ + logos ‘vārds,
mācība’] – mācība par reliģiskām dziesmām.
hīnajana [sanskr. hīna-yāna ‘mazie rati’] – viens no budisma
pamatvirzieniem;
sludina
stingrus tikumiskos principus, atzīst, ka cilvēka pilnveidošanās panākama tikai
mūka dzīvē; cits nosaukums
→ theravāda; sal. → mahājana.
hinduisms [pers. Hind ‘Indija’] –
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homoousios

homilētika [gr. homilētikē ‘runas
māksla’] – mācība par svētrunas uzbūvi, sagatavošanu
un teikšanu; praktiskās teoloģijas daļa.
homilētisks [→ homilētika] –
tāds, kas attiecas uz homilētiku, ar to saistīts.
homilija [gr. homilia ‘saruna,
apmācība’] – svētruna, kurā
sīki, teikumu pa teikumam
tiek iztirzāts kāds Bībeles
teksts.
homo.. [gr. homo ‘tāds pats,
vienāds, līdzīgs’] – salikteņu
daļa – tāds, kas norāda uz
vienādību, vienveidību, identitāti.
homogēns [→ homo + gr. genos
‘dzimta’] – viendabīgs, ar
vienādu uzbūvi.
homologs, homoloģisks [gr.
homologos ‘saskanīgs’] –
vienāds, ar vienādu attieksmi
pret kaut ko.
homologumena [gr. homologoumenōs ‘vienbalsīgi, neapstrīdami, nešaubīgi’] – raksti,
kuru uzņemšana Bībeles kanonā netika apstrīdēta.
homonīmi [gr. homōnymos <
→ homo.. + onyma ‘vārds’] –
vienādi rakstāmi un izrunājami vārdi ar atšķirīgu nozīmi.
homoousios [gr. ‘ar vienādu

hiro.. [gr. cheir ‘roka’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts ar
roku, rokām.
hiromantija [→ hiro.. + gr.
manteia ‘zīlēšana, pareģošana] – zīlēšana pēc rokas
līnijām.
histor(io).. [lat. historia ‘vēsture’] – salikteņu daļa – tāds,
kas attiecas uz vēsturi.
hitons [gr. chitōn] – sengrieķu
sieviešu un vīriešu kreklveida apģērbs no vilnas vai linu
auduma.
hoc tempore [lat.] – šai laikā.
holeriķis [lat. cholericus] – cilvēks, kura temperamenta pamatā ir stiprais, nelīdzsvarotais, kustīgais nervu darbības
tips; tam raksturīga ātra rīcība, spēcīgas, ātri izraisāmas
jūtas.
holisms [gr. holos ‘viss’] – uzskats, ka daļa ir pakārtota veselajam un parādību nevar
izzināt, analizējot tās sastāvdaļas.
holistisks [→ holisms] – uz holismu attiecināts.
holokausts [ang. holocaust
< gr. holokauston < holos
‘viss’ + kaustos ‘nodedzināts’] – hitleriskā režīma
1933.–1945. gadā veiktā ebreju masveida iznīcināšana.
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homo sapiens

11. gs. beigās ordeņa centrs
bija Jāņa Kristītāja hospitālis Jeruzalemē, no tā radies
Jeruzalemes Sv. Jāņa Hospitāļa ordeņa bruņinieku
nosaukums. Pēc 1310. g.
bija pazīstami ar nosaukumu “Rodas bruņinieki”, no
1530. g. – “Maltas bruņinieki”. Visi ordeņa locekļi bija
iedalīti 2 klasēs: militārie un
lazaretes brāļi.
hospitēt [lat. hospitari ‘viesoties’] – pieredzes apmaiņas
nolūkā apmeklēt cita skolotāja vai mācībspēka stundu
vai lekciju.
hostija, svētā [lat. hostia ‘upurdzīvnieks’] – konsekrēta maize Sv. Vakarēdienā.
hrizma [gr. hrisma ‘ziede’] – olīveļļas un balzama maisījums,
ko lieto Pareizticīgās un Romas katoļu baznīcas rituālos.
hronika [gr. hronikos ‘ar laiku
saistīts’] – vēsturisku notikumu pieraksts hronoloģiskā
secībā.
hronisks [gr. hronikos ‘ar laiku
saistīts’] – tāds, kas turpinās
ilgstoši vai periodiski atkārtojas.
hrono.. [gr. hronos ‘laiks’] – salikteņu daļa – tāds, kas attiecas uz laiku.

būtību’] – Tēva un Dēla vienādais dievišķīgums; termins
lietots Nīkajas ticības apliecībā, lai noraidītu ariānismu.
homo sapiens [lat.] – saprātīgais
cilvēks; zinātnisks apzīmējums tagadnes cilvēkam.
homoseksuāls [→ homo.. +
→ seksuāls] – tāds, kam piemīt dzimumtieksme uz sava
dzimuma personām.
honoris causa, h.c. [lat.] – goda
dēļ; norāda, ka doktora grāds
piešķirts kā goda nosaukums
bez disertācijas aizstāvēšanas.
horoskops [gr. hōra ‘laiks’ + skopein ‘skatīties’] – karte, kas
īpašā debess sfēras projekcijā attēlo saules, mēness un
planētu stāvokli noteiktā brīdī. To izmanto, lai noteiktu
cilvēka raksturu un pareģotu
viņa nākotni.
hosanna [senebr.] – → ozianna.
hospiss [lat. hospitium < lat. hospitale ‘nabagu un slimnieku
nams’] – 1. vecu un slimu
cilvēku aprūpe; 2. iestāde,
kas aprūpē vecus vai slimus
cilvēkus; 3. patvērums, pajumte ceļotājiem.
hospitālieši [lat. hospitale ‘nabagu un slimnieku nams’] – katoļu mūku ordeņa bruņinieki.
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husīti

humanitārs [lat.] – saistīts ar zinātnēm, kas pētī valodu, kultūru, vēsturi, šīm zinātnēm
raksturīgs.
humanitāte [lat. humanus ‘cilvēcīgs’] – cilvēcība, cilvēkmīlestība.
humano.. [lat. humanus ‘cilvēcīgs’] – tāds, kas attiecas uz
cilvēku.
humāns [lat. humanus ‘cilvēcīgs’] – tāds, kura attieksmē
pret citiem izpaužas cieņa,
sirsnība.
humerāls [lat. humerus ‘plecs’] –
Rietumu baznīcā zīda šalle,
kuru liek pāri pleciem, apsedzot arī roku delnas. Mūsdienās lieto diakons Eiharistijas
sakramenta procesijā.
hunta [sp. junta ‘apvienība’] –
militāra vai politiska kliķe,
kas pēc valsts apvērsuma sagrābusi varu.
husīti [pēc čehu reformācijas kustības vadītāja Jana
Husa vārda] – Jana Husa (ap
1370.–1415.) piekritēji Bohēmijā (Čehijā).

hronoloģija [→ hrono.. + gr. logos ‘mācība’] – laika secība,
notikumu uzskaitījums, attēlojums laika secībā.
hronoloģisks [→ hronoloģija] –
laika secībā sakārtots.
hugenoti [fr. huguenots ‘sabiedrotais’] – franču protestanti
16.–18. gs.
Humanae vitae [lat.] – enciklika, kuru 1968.25.VII izdevis
Romas pāvests Pāvils VI un
kurā nosodīta visa veida ģimenes plānošana, izņemot
“ritmisko metodi”, kaut arī
vairākums komisijas, kuru
bija izveidojis pāvests Jānis
XXIII, izteicās par kontracepcijas atzīšanu.
humānisms [lat. humanus ‘cilvēcīgs’] – 1. uzskatu sistēma, kas centrēta uz cilvēku;
2. cilvēkmīlestība, cieņa pret
cilvēkiem.
humānists [→ humānisms] – humānisma piekritējs; cilvēks,
kas dzīvo pēc humānisma
principiem.
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ib., ibidem

I
ideāliem; 3. cilvēks, kas idealizē īstenību, sapņotājs.
ideāls [gr. idea ‘jēdziens, priekšstats’] – 1. augstākā pilnība, nevainojams paraugs;
2. ideālam atbilstošs.
ideja [gr. idea ‘jēdziens, priekšstats’] – doma, iecere, jēdziens, galvenais princips.
idejisks [→ ideja] – tāds, kas
saistīts ar ideju; tāds, kurā
izpaužas pasaules uzskata
galvenais princips.
idem – → id.
identisks [lat. identicus] – pilnīgi
līdzīgs; pilnīgi vienāds.
identitāte [lat. idem ‘tas pats’] –
1. pilnīga atbilstība; pilnīga
vienādība; 2. sevišķums, savdabība (piem., kādas grupas
īpatnību kopums, ar ko tā atšķiras no pārējām).
ideo.. [gr. idea ‘pirmtēls, priekšstats; jēdziens’] – salikteņu
daļa – tāds, kas saistīts ar
jēdzieniem, priekšstatiem,
domām.
ideogrāfija [→ ideo.. + gr. graphein ‘rakstīt’] – raksts, kas
veidots no ideogrammām;
rakstīšana ar ideogrammām.
ideogramma [→ ideo.. + gr.
gramma ‘raksts’] – 1. bilžu

ib., ibidem [lat. ‘turpat, tai pašā
vietā’] – apzīmējums, ko lieto, lai nebūtu jāatkārto nupat citētas grāmatas vai raksta pilni dati.
ibiss [gr. ibis] – stārķveidīgo kārtas putns, kas dzīvo tropos
un subtropos; senie ēģiptieši
to uzskatīja par svētu.
ibn [arābu ibn ‘dēls’] – tēvvārds
(apzīmējums, ko arābu tautas liek tēvvārda priekšā).
Ichthys [gr. ‘zivs’] – pirmkristiešu
simbols Kristus apzīmēšanai;
sastādīts no grieķu vārdu Jesūs Christos Theū Yios Sotēr
(Jēzus Kristus, Dieva Dēls,
Glābējs) pirmajiem burtiem.
id., idem [lat. ‘tas pats’] – apzīmējums, ko lieto, lai nebūtu
jāatkārto nupat citētas grāmatas vai raksta autors.
ideālisms [gr. idea ‘jēdziens,
priekšstats’] – 1. filozofijas
virziens, saskaņā ar kuru visas būtības pamats ir nevis
matērija, bet gars, dvēsele
un griba; 2. tieksme sekot
cildeniem ideāliem; pretstats
→ materiālisms.
ideālists [→ ideālisms] – 1. ideālisma piekritējs; 2. cilvēks,
kas cenšas sekot cildeniem
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ikonoklasts

nevērīgi izturēties pret to.
IHS [lat.] – Jēzus vārda saīsinājums; arī Jesus hominum
salvator (Jēzus, cilvēku Glābējs); arī in hoc salus (šajā ir
glābšana); arī Jesus habemus
socium (Jēzus mums ir brālis); arī in hoc signo (vinces)
[šajā zīmē (tu uzvarēsi)].
ikona [gr. eikōn ‘attēls’] – Romas
katoļu un Pareizticīgo baznīcas svētbilde; parasti neliels
koka dēlis, uz kura gleznoti
Kristus, Marijas vai svēto
attēli, kas tiek godināti dievkalpojumos un individuālā
pielūgsmē, tās skūpstot, metoties ceļos to priekšā, kūpinot vīraku u.tml.
ikonogrāfija [gr. eikōn ‘attēls’ +
graphein ‘rakstīt’] – 1. mākslas zinātnē – stingri noteikta zināmas personas vai
sižetiskas ainas attēlošanas
sistēma; 2. kristīgā ikonogrāfija – zinātne, kas pēta sižetu
un personu attēlojumu kristīgajā mākslā, apraksta un
sistematizē tos, pēta mākslas
darbos izmantotos simbolus
un avotus.
ikonoklasms [gr. eikōn ‘attēls’ +
klaō ‘salaužu’] – svētbilžu apkarošana.
ikonoklasts [→ ikonoklasms] –

raksta zīme, kas izteic nevis
valodas skaņu, bet veselu jēdzienu; 2. teksts, kas rakstīts
ar šādām zīmēm.
ideologs [→ ideoloģija] – kādas
ideoloģijas radītājs, paudējs
vai piekritējs.
ideoloģija [→ ideo.. + gr. logos
‘mācība’] – ideju, uzskatu un
viedokļu kopums par cilvēku
dabu un sabiedrības raksturu; šajā kopumā pamatota
teorija par to, kā cilvēkiem
vajadzētu dzīvot, cik labi sabiedrība ir organizēta vai kā
tai vajadzētu būt organizētai.
id est [lat.] – tas ir, tas nozīmē;
saīsin. i.e.
idio.. [gr. idios ‘savs, paša’] – salikteņu daļa – savdabīgs, saistīts ar pašu indivīdu.
idioma [gr. idiōma ‘privātīpašums’] – kādai valodai raksturīgs nedalāms vārdu
savienojums, kura nozīme
atšķiras no atsevišķo vārdu
nozīmes, piem., apstulbot
acis – apzināti maldināt.
idišs – → jidišs.
i.e. – → id est.
ignorance [lat. ignorantia] – nezināšana; aprobežotība.
ignorēt [lat. ignorare ‘nezināt’] –
kaut ko apzināti neievērot;
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ikonostass

Imanuēls [senebr. Immanuel
‘Dievs ar mums’] – VD – jaunavas dēla vārds (Jes 7,14;
8,8), JD – viens no Jēzus apzīmējumiem (Mt 1,23).
imatrikulācija [lat. in ‘iekš..’ +
matricula ‘saraksts’] – ierakstīšana augstskolas studentu
sarakstā.
imersija [lat. immersio ‘iegremdēšana’] – kristīšanas veids,
kad kristāmais līdz viduklim
atrodas ūdenī un ar šo ūdeni
tiek apliets; sal. → submersija.
imobils [lat. immobilis] – nekustīgs, nekustams.
impanācija [lat. panis ‘maize’] –
sakramentāla Kristus miesas
un Sv. Vakarēdiena maizes
savienošanās.
imperatīvs [lat. imperativus <
imperare ‘pavēlēt’] – 1. darbības vārda pavēles izteiksme; 2. pavēle, prasība, nepieciešamība.
imperfekts [lat. imperfectus ‘nepabeigts’] – darbības vārda
pagātnes forma, kas apzīmē
ilgstošu darbību; nepabeigtā
pagātne.
implicēt [lat. implicare ‘saistīt,
ietvert’] – ietvert, iekļaut.
implicēts [lat. implicite ‘ieskaitot’] – iekļauts.

ikonoklasma piekritējs.
ikonostass [gr. eikōn ‘attēls’ +
stasis ‘stāvēšanas vieta’] –
svētbilžu siena Pareizticīgo
baznīcā, kas norobežo altārdaļu, parasti trīsdaļīga.
ilūzija [fr. illusion ‘krāpšana,
maldīgs priekšstats’ < lat. illusio] – nepareizā īstenības
uztverē radies priekšstats.
iluzorisks [→ ilūzija] – tāds, kas
saistīts ar ilūziju vai balstīts
uz to; mānīgs, šķietams.
imago Dei [lat.] – Dieva attēls.
Cilvēka radīšanas galvenais
princips kristietībā; mācība
par cilvēka līdzību Dievam;
sal. Gen 1,27.
imams [arābu imām ‘priekšā
esošais’] – musulmaņu reliģiskais vadītājs un skolotājs;
arī augstākais valdnieks, kam
ir laicīgā un garīgā vara.
īmān [arābu] – islāma ticības
mācība.
imanence [lat. immanens ‘iekšā
esošs, piemītošs’] – Dieva visuresamība Visumā; iekšēja
piemitība.
imanents [lat. immanens ‘iekšā
esošs, piemītošs’] – kādai parādībai iekšēji piemītošs, tajā
ierobežots, nedalāmi saistīts
ar tās būtību; sal. → transcendents.
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indivīds

I.N.D. [lat.] – saīsinājums no In
Nomine Domini – Kunga vārdā.
independenti [ang. independents ‘neatkarīgie’ < lat.] –
1. radikāls reliģiski politisks
puritāņu grupējums 17. gs.
Anglijā; 2. → kongregacionālisma piekritēji.
Index librorum prohibitorum
[lat. ‘aizliegto grāmatu saraksts’] – Romas katoļu baznīcas izdots oficiāls grāmatu saraksts, kuras baznīcas
locekļiem bija aizliegts lasīt
vai turēt īpašumā. Pirmoreiz
izdots 1557. gadā. Pilnīgi atcelts 1966. gadā. Saīsin. “Index”.
indiference [lat. indiﬀerentia] – vienaldzība, neieinteresētība.
indiferents [lat. indiﬀerens ‘vienaldzīgs’] – tāds, kas neizrāda
interesi; tāds, kas neizsaka
savu viedokli; vienaldzīgs.
indikatīvs [lat. indicativus] –
lingv. darbības vārda īstenības izteiksme.
indirekts [lat. indirectus] – netiešs.
indivīds [lat. individuum ‘nedalāmais, īpatnis’] – atsevišķa
būtne; cilvēks kā atsevišķa
būtne.

implikācija [lat. implicite ‘ieskaitot’] – 1. iekļaušana, ietveršana kopā ar ko citu; 2. loģikā – viena jēdziena iekļaušanās otrā – ja dots plašākais
jēdziens, tad, analizējot to,
jānonāk arī pie otra.
imprimatur [lat. ‘atļauts iespiest’] – apstiprinājums, ka
attiecīga baznīcas autoritāte
uzskata grāmatu par publicējamu. Romas katoļu baznīcā
līdz Vatikāna 2. koncilam visiem darbiem par teoloģiju
vai morāli pirms to publicēšanas bija jāsaņem cenzora
atļauja, kura vārds kopā ar
vārdu “imprimatur” tika iespiests publicētās grāmatas
sākumā vai beigās.
i(n)..1, im.. [lat. in ‘ne’] – priedēklis, kas izsaka noliegumu.
i(n)..2, im.. [lat. in ‘iekšpus, iekšā’] – priedēklis, kas norāda
virzienu uz iekšpusi, atrašanos iekšpusē.
in aeternum [lat.] – uz mūžiem,
mūžīgiem laikiem.
inaugurācija [lat. inaugurare ‘iesvētīt, iesākt’] – iesvētīšana,
svinīga iecelšana amatā.
incests [lat. incestus ‘nešķīsts’] –
asinsgrēks; dzimumattiecības starp asins-radiniekiem.
inclusive [lat.] – ieskaitot.
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indulgence [lat. indulgentia ‘iecietība, piedošana’] – pilnīga
vai daļēja grēku atlaišana; arī
grēku atlaižu raksts Romas
katoļu baznīcā.
inerts [lat. iners (inertis) ‘bezdarbīgs’] – kūtrs, bezdarbīgs,
neaktīvs.
infalibilitāte [lat. infallibilitas
‘nekļūdība’] – priekšstats par
pāvesta nemaldību ticības
mācības jautājumos (kopš
1870. g. pāvesta nemaldības
dogma).
infernāls [lat. infernalis] – saistīts ar elli.
infinitīvs [lat. infinitivus] – lingv.
darbības vārda nenoteiksme.
infinīts [lat. infinitus ‘bezgalīgs,
nenoteikts’] – nepersonisks.
infinitum capax finiti [lat.] – bezgalīgais ir spējīgs aptvert galīgo.
iniciācija [initiatio ‘iesvētīšana’] – 1. iesvētīšana, ievadīšana kādā jaunā stāvoklī;
2. kāda procesa ierosināšana, izraisīšana.
iniciatīva [lat. initiare ‘sākt, sākties’] – ierosme, mudinājums
kaut ko iesākt.
inkardinācija [lat. incardinare
‘turēt eņģēs’ < cardo ‘eņģe’] –
Romas katoļu baznīcas

individuālisms [fr. individualisme < lat.] – morāles princips,
socioloģiska mācība, kuras
pamatā ir indivīda autonomijas, absolūtas brīvības un
absolūtu tiesību atzīšana
sabiedrībā; indivīda interešu
pretstatīšana sabiedrības interesēm.
individuālists [→ individuālisms] – cilvēks, kas norobežojas no sabiedrības.
individualitāte [→ individuālisms] – 1. cilvēka īpašību un
pieredzes kopums, ar ko viņš
atšķiras no citiem cilvēkiem;
2. vienreizējs, oriģināls cilvēks, kas ar savām īpašībām
spilgti atšķiras no apkārtējiem.
individuāls [lat. individuus ‘nedalāms’] – 1. īpatnējs, savdabīgs; tāds, kas raksturīgs tikai
kādam indivīdam vai atsevišķai parādībai; 2. atsevišķs,
vienreizējs.
indukcija [lat. inductio ‘ierosināšana’] – domāšanas veids,
kurā uz atsevišķu faktu vai
parādību pamata tiek izsecinātas vispārīgas atziņas; sal.
→ dedukcija.
induktīvs [lat. inductivus] – tāds,
kas balstās uz indukciju, ar to
saistīts, tai raksturīgs.
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pievienot, iekļaut, ietvert
sevī.
inkriminācija [lat. crimen (criminis) ‘pārkāpums, noziegums’] – apsūdzēšana sodāmā nodarījumā.
inkrustācija [lat. incrustatio ‘pārklāšana ar garozu’] – priekšmeta izrotāšana ar dažāda
materiāla plāksnītēm, ko iestrādā pamatmateriāla virsmā vienādā līmenī ar to.
inkvizīcija [lat. inquisitio ‘izmeklēšana’] – 1. Romas
katoļu baznīcas tribunāls
13.–19. gs. – izmeklēšanas
iestāde cīņai pret ķecerībām,
brīvdomību, baznīcas pretiniekiem; 2. pārn. ļoti nežēlīga rīcība; mocības, spīdzināšana.
inkvizitors [lat. inquisitor] –
1. inkvizīcijas tiesas tiesnesis;
2. nežēlīgs cilvēks; mocītājs.
in memoriam [lat.] – piemiņai
(parasti miruša cilvēka piemiņai).
in nuce [lat. ‘riekstā’] – ļoti īsi,
kodolīgi.
INRI [lat.] – saīsinājums uzrakstam pār Jēzus krustu: JESUS
NAZARENUS REX JUDAEORUM (Jēzus no Nācaretes,
jūdu ķēniņš).
insignijas [lat. insigne, insignium

garīdznieka pastāvīga pakļautība tās diecēzes bīskapam, kurā garīdznieks ir ticis
ordinēts; garīdznieka pārcelšana no vienas diecēzes
pakļautības uz otru tiek atļauta tikai pamatota iemesla
dēļ un notiek pēc stingriem
priekšrakstiem.
inkarnācija [lat. incarnatio ‘iemiesošanās’] – dievišķās būtības iemiesošanās cilvēkā
Jēzus piedzimšanā; kristietības mācība par to, ka Dieva
Dēls ir pieņēmis cilvēka ķermeni un ka vēsturiskais Kristus ir reizē patiess Dievs un
patiess cilvēks.
inkluzīvs [lat. inclusivus] – ietverošs, iekļaujošs.
inkognito [it. incognito ‘nepazīstams’] – slepeni, neatklājot
savu vārdu un personību, paliekot nezināmam.
inkorporācija [lat. incorporatio
‘ietveršana sastāvā’] – 1. polit. – kādas valsts vai tās teritorijas daļas pievienošana
citai valstij; 2. rel. – garīdznieka amata apvienošana
ar darbību kādā garīgā korporācijā, piem., klosterī;
3. dogm. – Dieva Dēla kļūšana par cilvēku.
inkorporēt [lat. incorporare] –
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jūtām un emocijām.
intelektuāls [→ intelekts] – saistīts ar intelektu, tam raksturīgs.
inteliģence [lat. intelligens ‘saprotošs, saprātīgs’] – 1. attīstītas garīgās, intelektuālās
spējas, vispusīgas zināšanas,
augsta uzvedības kultūra;
2. garīgā darba darītāju kopums.
inteliģents [→ inteliģence] –
1. tāds, kam piemīt inteliģence; 2. garīgā darba darītājs.
intelligentia [lat.] – prāts.
intencionāls [lat. intentionalis <
intentio ‘tiekšanās’] – mērķtiecīgs, apzināts.
inter.. [lat. inter ‘starp, starpā,
vidū’] – 1. priedēklis, kas
norāda uz iespraudumu,
iejaukšanos, esību vai virzību kam starpā, iekšā, vidū;
2. tāds, kas aptver vairākus,
daudzus.
interaktīva programma – programma, kas ļauj realizēt cilvēka un datora mijiedarbību.
interaktīvs
[ang.
interactive] – saistīts ar mijiedarbību.
intercesija [lat. intercessio ‘iejaukšanās, starpniecība’] –
1. iejaukšanās lietā, uzņemoties cita parādu, galvojumu;
2. Jēzus aizlūgšanas par savu

‘zīme, pazīme, simbols,
rota’] – amata simboli.
inspirācija [lat. inspiratio ‘iedvesma’] – 1. iedvešana, iedvesmošana; 2. rel. – Bībeles
dievišķā izcelsme.
inspirēt [lat. inspirare] – iedvesmot.
intarsija [it. intarsio] – inkrustācijas veids, kad koka priekšmeta pamatvirsmā iestrādātas citas tekstūras un krāsas
koka plātnītes.
integrācija [lat. integratio ‘atjaunošana’] – 1. atsevišķu
objektu apvienošana vienā
sistēmā; 2. iekļaušanās kādā
sistēmā, organizācijā.
integrēt [lat. integrare ‘atjaunot,
sakārtot’] – iesaistīt kādā kopumā; sasaistīt vienā veselumā ar ko citu.
integritāte [lat. integritas] – nedalāmība, veselums, cieša
saistība.
intelekts [lat. intellectus ‘saprašana, saprāts’] – vispārīgās
prāta spējas.
intelektuālis [lat. intellectualis] – intelektuāla darba darītājs; cilvēks ar augsti attīstītu
intelektu.
intelektuālisms [lat. intellectualis] – domāšanas, prāta, teorētisku atziņu pārsvars pār
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neiecietība pret citu uzskatiem.
intransitīvs
[lat.
intransitivus] – nepārejošs (par darbības vārdu).
intro.. [lat. intro ‘iekšā’] – salikteņu daļa – tāds, kas norāda
virzienu uz iekšpusi.
introdukcija [→ intro.. + lat. ductus ‘vadīšana, vilkšana’] – garīdznieka ievešana amatā.
introitus [lat. ‘ieeja’] – dievkalpojuma ievaddaļa; Rietumu
baznīcā – mises ievaddaļa.
intronizācija [lat. in ‘iekš’ + gr.
thronos ‘tronis’] – rituāls, lai
konsekrētajam arhibīskapam
vai bīskapam nodotu amata
tiesības. Parasti bīskaps tiek
ceremoniāli aizvadīts līdz
tronim un apsēdināts tajā.
introversija [→ intro.. + lat. vertere ‘pagriezt’] – psihes īpašība, kuras izpausme ir nosliece uz padziļinātu pašanalīzi; sal. → ekstraversija.
introverts [→ introversija] – cilvēks, kam raksturīga introversija; sal. → ekstraverts.
intuīcija [lat. intueri ‘vērīgi skatīties’] – 1. nojauta, izjūta,
kuras pamatā ir neapzināta
pieredze; 2. izziņas forma,
kurā loģisku slēdzienu vietā
ir apjausma.

draudzi pie Tēva.
interdikts [lat. interdictum ‘aizliegums’] – Romas katoļu
baznīcas sods, ar kuru sodītajam tika aizliegts piedalīties dievkalpojumos un garīgās ceremonijās, neizslēdzot
viņu no baznīcas.
interlineārs tulkojums – starp
teksta rindām izvietots pret
katru vārdu uzrakstīts tā
burtiskais tulkojums.
internacionāls [→ inter.. + lat.
natio ‘tauta’] – starptautisks.
interpolācija [lat. interpolatio ‘pārveidojums, sagrozījums’] – 1. vārda vai frāzes
iestarpinājums citā tekstā;
2. autoram nezināms vēlāks iestarpinājums oriģināltekstā; piem., → Comma
Johanneum.
interpretācija [lat. interpretatio] – izskaidrošana, satura
atklāšana.
interpretēt [lat. interpretari] – izskaidrot, atklāt jēgu.
interpunkcija [lat. interpunctio
‘vārdu atdalīšana ar punktiem’] – pieturzīmju kopums
kādā valodā; pieturzīmju lietošana.
interrogatīvs [lat. interrogativus] – ar jautājumu saistīts.
intolerance [lat. intolerantia] –
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saules reliģijām, ko dibinājis
pravietis Muhameds 7. gs.
sākumā Rietumarābijā; tās
piekritējus sauc par musulmaņiem jeb muhamedāņiem.
..isms [gr. ..ismos] – norāda uz
zinību, nodarbību, sistēmu,
kā arī uz valodas vienībām,
parādībām.
..istika [fr. ..istique] – norāda uz
zinātnes vai praktiskās darbības nozari.
..ists [gr. ..istēs] – norāda uz nozares speciālistu, kāda virziena pārstāvi.
itacisms [gr.] – sengrieķu valodas jaungrieķu izruna, kurā
vairāki sengrieķu valodas
patskaņi un divskaņi tiek izrunāti kā „i”.
Itala – → Vetus Latina.
item [lat.] – tāpat.
ite, missa est [lat.] – ejiet, (sapulce) ir atlaista!
iteratīvs [lat. iterativus] – 1. tāds,
kas atkārtojas; 2. lingv. tāds,
kas apzīmē darbību, kura
atkārtojas, vai darbību, kura
notiek ar pārtraukumiem.
Iudices, Iudicum [lat. ‘tiesa,
spriedums’] – Soģu grāmatas
apzīmējums.
ius divinum [lat.] – dievišķās tiesības.

intuitīvs [lat. intuitivus] – tāds,
kā pamatā ir intuīcija.
invāzija [lat. invasio ‘iebrukums’] – bruņots iebrukums
citā valstī.
inverss [lat. inversus ‘apvērsts’] – apvērsts, apgriezts,
otrāds.
investitūra [lat. investitura < investire ‘ietērpt’] – iecelšana
baznīcas amatā, pasniedzot
amata zīmes.
Invocavit [lat. ’viņš piesauca’] – ciešanu laika pirmā
svētdiena (pēc Ps 91,15).
iracionālisms [lat. irrationalis ‘nesaprātīgs, neapzināts’] – filozofijas virziens,
kas, pretēji racionālismam,
par noteicošajiem cilvēka
dzīvē uzskata iracionālos
elementus, intuīciju, jūtas,
instinktus, atklāsmi u.tml.
iracionāls [lat. irrationalis ‘nesaprātīgs, neapzināts’] – tāds,
kas nav ar prātu izzināms,
ko nevar izteikt ar loģiskiem
jēdzieniem un spriedumiem;
nedefinējams.
ireāls [lat. irrealis] – iedomāts,
nereāls, tāds, kas īstenībā
nav vai nevar būt.
irmoss – → heirmoss.
islāms [arābu islām ‘padevība’] –
viena no izplatītākajām pa90
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ius humanum [lat.] – cilvēciskās
tiesības.
iustificatio [lat.] – taisnošana.
iustitia originalis [lat.] – saskaņā
ar katoļu teoloģiju, brīvprātīga Dieva žēlastība, ar ko
Viņš cilvēkam pirms grēkā
krišanas piešķīra pilnīgu pirmatnējās taisnprātības stāvokli, kurā cilvēks bijis brīvs
no grēcīgām tieksmēm un
nemirstīgs.

ivrits [senebr. ibhrī ‘kāds no
pretējā upes krasta, iebraucējs’] – semītu valodu grupas
valoda, Izraēlas valsts valoda; tajā visumā saglabājusies
senebreju valodas morfoloģija un pamatleksika, bet
sintaktiskā un semantiskā
struktūra pārveidojusies.
Izraels [senebr. Jisraēl ‘Dievs cīnās’] – Dieva izredzētā tauta
VD.

J
šies] – 1789. gadā Versaļā
dibināts ekstrēmisks Lielās
franču revolūcijas klubs; sēdes tas noturēja dominikāņu
klosterī Parīzē.
jambs [gr. jambos] – divzilbju
pantmērs.
jantra [sanskr. ‘instruments, palīglīdzeklis’] – sarežģīta ģeometrisku figūru kompozīcija,
ko izmanto meditācijai.
jašmaks – → čadra.
JD – saīsinājums Jaunā Derība.
Jehova [senebr. jehowā] –
kļūdaina Jahves vārda izruna; radies senebreju vārdam

J. – simbols jahvistiskā avota
apzīmēšanai (tā autors Dieva nosaukšanai lieto vārdu
„Jahve”). Tiek uzskatīts, ka
jahvistiskais avots ir ietverts
Pentateihā.
Jahve [senebr. ‘Es esmu, kas Es
esmu’; → Ex 3,14] – Izraela
Dieva apzīmējums.
Jahvists – viens no iespējamajiem Pentateiha avotu autoriem, kas Dieva apzīmēšanai lieto vārdu „Jahve”; sal.
→ Elohists.
jakobīņi [pēc Sv. Jēkaba klostera, kurā tie bija apmetu91
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lietots VD Dieva vārda (Jahve) apzīmējums; → arī tetragramma.
jidišs [vācu jüdisch ‘ebreju’] – ģermāņu valodu grupas valoda, ko stipri ietekmējušas citas valodas; tajā
runā ebreji Centrāleiropā un
Austrumeiropā.
joga [sanskr. yōga ‘sajūgšana,
apvienošana’] – savu garīgo
spēku koncentrēšana kāda
mērķa sasniegšanai; prāta
apskaidrošana, lai sasniegtu
atbrīvošanu; viena no indiešu filozofijas sistēmām.
jom kippur, jom kippurim, jom
hakkippurim [senebr.] – jūdu
svētki – lielā salīdzināšanas
diena (→ Lev 16).
joms – ar stabu vai kolonnu rindu norobežota garena telpas
daļa sakrālā celtnē. Parasti
ir vairāki garenjomi, vidējais joms ir platāks par sānjomiem un tā galā ir altāra
apsīda.
Jubilate [lat. ‘gavilējiet!’] –
3. svētdiena pēc Lieldienām
(pēc Ps 66,1).
Jubilejas gads [lat. iubilaeus annus < senebr. yovēl ‘auns,
auna raga taure’] – pēc
Lev 25 katrs 50. gads, kad
tika atlaisti parādi, atbrīvoti

JHWH pierakstot vārda
„Adonai” patskaņus; → Jahve; Adonai.
Jehovas liecinieki – reliģiska
organizācija, ko 1872. gadā
dibinājis Čarlzs Teizs Rasels
(1852–1916); sekta sludina
drīzu pasaules bojāeju, kurā
izglābsies tikai sektai piederīgie, un tie būs vienīgie
Mesijas valstības iedzīvotāji;
naidīgi pret valstiskām organizācijām un institucionālo
reliģiju.
jehovisti, jehovieši – → Jehovas
liecinieki.
jermolka [jidišs yarmulka] –
→ kipa.
jezuītisks [→ jezuīts] – 1. saistīts
ar jezuītismu; 2. pārn. liekulīgs, divkosīgs.
jezuītisms [→ jezuīts] – 1. jezuītu reliģiski politisko uzskatu kopums; 2. pārn. liekulība,
divkosība.
jezuīts [lat. Jesus ‘Jēzus’] – katoļu
garīgā ordeņa – „Jēzus biedrības” (Societas Jesu) – loceklis; ordenis dibināts 1534. g.
Parīzē; savulaik plašu sabiedrības neapmierinātību izpelnījies ar savu kazuistisko
morāli, kas attaisno melus
un viltu.
JHWH [senebr.] – teoloģijā bieži
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jūdaisms – laiks jūdu vēsturē
starp Babilonijas eksilu un
rabiniskā jūdaisma sākumu.
jūdaists [→ jūdaisms] – jūdaisma piekritējs.
jūds [gr. ioudaios ‘jūds, ebrejs’
< senebr. jēhūdi < jēhūdā
‘Jūda, viens no senebreju cilšu ciltstēviem’] – 1. Jūdejas
valsts iedzīvotājs; 2. jūdaisma piekritējs.
Judica [lat. ‘tiesā’] – ciešanu laika 5. svētdiena (pēc Ps 43,1).
justifikācija [lat. iustificatio] –
taisnošana.

vergi un viss atjaunots sākotnējā stāvoklī.
jūdaika [gr. ioudaios ‘jūds, ebrejs’ < senebr. jēhūdi < jēhūdā ‘Jūda, viens no senebreju
cilšu ciltstēviem’ + gr. ..ikē
‘niecība’ (norāda uz zinātnes
nozari, darbības sfēru, kopumu)] – ebreju raksti, literatūra par ebreju kultūru un
reliģiju.
jūdaisms [gr. ioudaios ‘ebrejs’] – viena no senākajām
nacionālajām reliģijām; izplatīta ebreju vidū, Izraēlas valsts reliģija. Agrais

K
Dieva izpratnes metodēm.
kabalistika [→ kabala] – mācība par kabalu, burtu maģija,
skaitļu mistika.
kadišs [senebr. ‘iesvētīt’] – ebreju lūgšana, kad mirušā tēva
vai mātes vārdā Dievu lūdz
un slavē sērojošie bērni.
kalifāts [arābu] – teokrātiska
valsts iekārta feodālajās
musulmaņu valstīs; feodāla
valsts, ko vada kalifs.
kalifs, halifs [arābu halīfa

Kaaba [arābu ka’b ‘kubs’] – musulmaņu svētais templis Mekā
(Saūda Arābijā), galvenā musulmaņu svētceļnieku pulcēšanās vieta.
kabala [senebr. qabbalah ’tradīcija’] – misticiska mācība
jūdaismā, kurā VD vārdu un
skaitļu interpretācijai lietota
ezoteriska metode. Tika uzskatīts, ka tādējādi tiek atklātas slēptas mācības, it īpaši
par pasaules radīšanu un
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Bībeli u.c.
kandidāts [lat. candidatus ‘baltās drēbēs tērpies’] – 1. persona, kas izvirzīta iespējamai
ievēlēšanai vai izraudzīta
iespējamai iecelšanai kādā
amatā; persona, kas pieteikusies uzņemšanai; 2. pirmais zinātniskais grāds dažās
valstīs; persona, kurai ir šāds
grāds.
kandila [gr. kandhyla ‘lampiņa’] – liels svečturis, kas Pareizticīgo baznīcā stāv ikonu
priekšā.
kanon.. [gr. kanōn ‘mēraukla’] – vārda daļa – tas, kas
saistīts ar noteikumiem, kanoniem.
kanonisks [gr. kanonikos] –
1. tāds, kas atbilst kādiem
kanoniem; 2. tāds, kas pieņemts par paraugu, par
vienīgo pareizo; 3. tāds, ko
ieviesusi un sankcionējusi
baznīca.
kanonizācija [→ kanons] – 1. ietveršana kanonā, pārvēršana
par obligātu likumu, noteikumu; 2. baznīcas veikta iecelšana svēto kārtā. Romas
katoļu baznīcā to izsludina
pāvests, Pareizticīgo baznīcā – konkrētās autokefālās
baznīcas bīskapu sinode.

‘pēctecis, mantinieks’] – augstākais garīgais un laicīgais
valdnieks dažās musulmaņu
valstīs.
kalokagatija [gr. kalos ‘skaists’ +
agathos ‘labs’] – sengrieķu
filozofijā cilvēka fizisko un
garīgo spēju harmonija.
Kalvarija [lat. Calvaria ‘pieres
vieta’] – vieta, kur sists krustā Jēzus Kristus, tas pats, kas
Golgāta.
kalvarijas [lat. Calvaria ‘pieres
vieta’], krusta ceļa stacijas –
14 gleznieciski vai skulpturāli
attēli, kuri ataino 14 posmus
Jēzus ceļā uz krustā sišanu.
kalvinisms [pēc franču teologa
Ž. Kalvina vārda] – protestantisma novirziens, ko 16. gs.
Šveicē iedibinājis Ž. Kalvins.
kalvinists [fr. calviniste] – kalvinisma piekritējs.
kamelavhions, kamilavka [gr.
kamēlauhion] – Pareizticīgo baznīcas garīdznieku un
mūku cilindriskas formas galvassega.
kanaānieši – tauta Palestīnā, Sīrijā un Feniķijā 3.–1. gt. pr.
Kr.
kancele [lat. dsk. cancelli ‘režģis, nožogojums’] – paaugstinājums baznīcā, no kura
mācītājs saka sprediķus, lasa
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ņa’] – neliela baznīca (bieži
telpa lielākā ēkā, piem., baznīcā, pilī), kas nav domāta regulāriem dievkalpojumiem,
bet gan atsevišķām garīgām
darbībām (piem., lūgšanām,
kristībām u.c.).
kapelāns [lat. capellanus] –
1. garīdznieka palīgs; 2. garīdznieks, kam ir īpašs kalpošanas uzdevums (piem.,
armijā, cietumā).
kapitelis [lat. capitellum ‘galviņa’] – kolonnu vai stabu augšējā daļa, uz kuras balstās
pārsegums.
kapituls [lat. capitulum] – 1. sākotnēji klostera regulas daļa,
ko katru dienu vajadzēja lasīt
klosteros; arī klostera locekļu
sapulce, kas sanākusi, lai uzklausītu šo lasījumu; 2. katoļu mūku vai garīga ordeņa
vadošo personu kolēģija; arī
ordeņa locekļu kopsapulce;
3. bīskapa katedras garīdznieku padome.
kapporeth [senebr.] – Derības
šķirsta vāks (Ex 25,17–22).
kapucieši, kapucīnieši [it. cappuccini] – Romas katoļu
baznīcas mūku ordenis, kas
16. gs. atzarojies no franciskāņu ordeņa un vēlējās
atjaunot klostera sākotnējo

kanons [gr. kanōn ‘paraugs,
mēraukla, norma’] – 1. tas,
kas ir obligāts; tas, kas ir
vispārpieņemts; 2. baznīcas
atzīts Svēto Rakstu krājums;
3. dogma, noteikums, ko ieviesusi un sankcionējusi baznīca; 4. Austrumu baznīcā –
deviņu dziedājumu kopa, ko
pārsvarā lieto rīta dievkalpojumā – ortrosā. Parasti, izņemot gavēņa laiku, tiek lietoti
tikai astoņi dziedājumi (tiek
atmests otrais dziedājums);
5. Romas katoļu baznīcā mises daļa.
kanope [pēc senās Ēģiptes pilsētas Kanopes vārda] – īpašs
akmens, māla vai alabastra
trauks, kurā senie ēģiptieši
uzglabāja mirušo iekšējos
orgānus.
kantāte [lat. cantare ‘dziedāt’] – liels svinīga rakstura
vokāli instrumentāls skaņdarbs solistiem, korim un
orķestrim.
kantors [lat. cantor ‘dziedātājs’] – 1. baznīcas kora diriģents un ērģelnieks (protestantu baznīcā); 2. kora
priekšdziedātājs (sinagogā);
3. kora dziedātājs (katoļu
baznīcā).
kapela [lat. cappella ‘baznīci95
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Kartūziešu ordenis [pēc Šartrēzes (Kartūzija) kalnu nosaukuma] – Romas katoļu baznīcas mūku ordenis, dibināts
1084. gadā Šartrēzē (netālu
no Grenobles), Francijā.
Mūku dzīvesveids skarbi askētisks.
kasta [port. casta ‘ģints, paaudze’] – noslēgta sabiedrības
grupa (Indijā un dažās citās
zemēs), kuras locekļus vieno
sociāla vienlīdzība un sociāla
pārmantojamība.
kata.. [gr. kata ‘lejup’] – vārda
daļa – tāds, kas saistīts ar lejupvirzību, lejupslīdi, sagraušanu.
katafalks [fr. catafalque < it. catafalco] – 1. paaugstinājums
zārka novietošanai bēru ceremonijas laikā; 2. līķrati.
katafātiskā teoloģija – teoloģija,
kas mēģina aprakstīt Dievu,
izmantojot pozitīvu terminoloģiju; pozitīvas zināšanas
par Dievu un to, kas Dievs
ir. Pretstats Dieva definīcijai,
kurā Dievs nav tas, uz kuru
attiecināts negatīvais jeb
→ apofātiskā teoloģija.
katafātisms, katafāze [gr. kataphasis ‘apstiprināšana, apstiprinājums’] – objekta raksturošana, lietojot pozitīvus

vienkāršību. Ordeņa locekļi nēsāja brūnu apmetni ar
smailu kapuci.
karaīti [senebr. kara ‘lasīt’] – jūdu
sekta, kas radusies 8. gs. Babilonijā un neatzīst jebkādu
rabīnisko tradīciju un Talmūdu; savā mācībā balstās vienīgi uz Rakstiem.
kardināls [lat. cardinalis ‘galvenais’] – 1. Romas katoļu
baznīcā – augstākā garīgā
amatpersona pēc Romas
pāvesta; 2. svarīgākais, galvenais, tāds, kas skar būtību;
būtisks.
karitatīvs [lat. caritas ‘mīlestība’] – žēlsirdīgs; uz tuvākā
mīlestību, žēlsirdību attiecīgs.
karma [sanskr. karma ‘darbība,
liktenis’] – indiešu filozofijā
un reliģijā – cilvēka eksistences seku kopums, kas uzlabo
vai pasliktina cilvēka likteni; atkarībā no tā, kā cilvēks
pildījis dzīves likumus, viņa
dvēsele nākamajā dzīvē pārdzimst augstākā vai zemākā
veidolā.
karmelīti [pēc Karmelas kalna
nosaukuma] – 12. gs vidū
Karmelas kalnā, Palestīnā,
dibināta mūku ordeņa locekļi.
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rezultātā.
katedra [gr. kathedra ‘krēsls,
sols’] – 1. bīskapa krēsls viņa
katedrālē; 2. paaugstinājums
vai pults Svēto Rakstu lasīšanai un svētrunu teikšanai;
3. augstskolas, fakultātes
mācību un pētniecības struktūrvienība, kas veic pedagoģisko, metodisko un zinātnisko darbu vienā vai vairākās
radniecīgās disciplīnās; arī
šādas apakšvienības mācībspēki un darbinieki.
katedrāle [lat. cathedralis aedes ‘ēka, kur atrodas (bīskapa) sēdeklis’] – pilsētas vai
klostera galvenā baznīca,
kurā dievkalpojumus vada
augstākā garīgā persona; arī
→ doms, minsters.
kategorisks
[gr.
katēgorikos] – tāds, kas nepieļauj iebildumus; stingrs, noteikts.
katehētika → katehēze.
katehēts [gr. katēchētēs] – katehisma, kristīgās ticības mācības skolotājs.
katehēze [gr. katēchēsis ‘pamācība’] – kristīgās ticības apmācība jautājumu un atbilžu
formā.
katehisms, katķisms [lat. catechismus, gr. katēchēsis ‘pamācība’] – kristīgās ticības

apgalvojumus;
pozitīvas
zināšanas par objektu; pretstats → apofātisms, apofāze.
katahrēze [gr. katachrēsis ‘nepareiza lietošana’] – tādu
vārdu savienojums, kuri izsaka savstarpēji pretrunīgus
jēdzienus.
katakombas [lat. catacumba
‘pazemes kapenes’] – dabiski
vai mākslīgi veidotu pazemes
eju un telpu sistēma; Senajā
Romā kristieši katakombās
patvērās no vajāšanām un
apglabāja mirušos.
katalogs [gr. katalogos ‘saraksts’] – alfabētiski vai pēc
kāda cita principa sakārtots,
sistematizēts saraksts, rādītājs.
kataloģizēt [→ katalogs] – ierakstīt katalogā.
katari [gr. katharos ‘tīrs, šķīsts’] –
kristiešu sektas piekritēji
Rietumeiropā 10.–14. gs.;
katari neatzina laulību, krustu, svētbildes un svētos, vērsās pret pāvesta autoritāti,
noliedza VD; → albiģieši.
No kataru vārda cēlies latv.
→ ķeceris.
katarse [gr. katharsis ‘šķīstīšana,
attīrīšana’] – cilvēka iekšēja attīrīšanās un šķīstīšanās
emocionāla pārdzīvojuma
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kauzalitāte [lat. causalis ‘cēlonības’ < causa ‘cēlonis’] – cēlonība, cēloniska nosacītība.
kauzāls [lat. causalis ‘cēlonības’
< causa ‘cēlonis’] – cēlonisks.
kazuālijas [lat. casualis ‘gadījuma’] – īpaša gadījuma dievkalpojumi (piem., kristības,
bēres, laulības u.tml.).
kazuistika [lat. casus ‘gadījums’] – vispārīgu principu
attiecināšana uz atsevišķiem
gadījumiem.
kazuistisks [→ kazuistika] –
1. tāds, kas attiecas uz kazuistiku, tai raksturīgs; 2. samudžināts, viltīgi gudrs, āķīgs.
kenotafs [gr. kenotaphion ‘tukšs
kaps’] – kaps bez apbedījuma; kapa piemineklis svešumā miruša vai bez vēsts pazuduša cilvēka piemiņai.
kerigma [gr. kērigma ‘pasludināšana’] – pasludināšana, it
īpaši Jēzus Kristus mācības
saturs.
kerigmātisks [→ kerigma] – tāds,
kas attiecas uz Jēzus Kristus
mācības pasludināšanu.
Ketubim [senebr. ‘raksti’] – ebreju Bībeles (VD) trešā daļa
(Psalmi, Pamācības, Ījaba
grāmata, Augstā dziesma, Rutes grāmata, Raudu

mācības pamatu grāmata,
kas sarakstīta jautājumu un
atbilžu formā.
katehumenāts [→ katehūmens] –
apmācības laiks tiem, kas vēlas pieņemt kristietību.
katehūmens [gr. katēchūmenos
‘apmācāmais’] – cilvēks, kas
mācās kristīgās ticības principus, gatavodamies pieņemt
kristietību.
katena – → catena.
katisma [gr. kathisma < kathesthai ‘sēdēt’] – Pareizticīgā
baznīcā 1. katra no divpadsmit daļām, kurās ir iedalīta
Psalmu grāmata; 2. īsa liturģiska himna, ko dzied ortrosa laikā.
katķisms – → katehisms.
katolicisms [gr. katholikos ‘vispārējs’] – viens no galvenajiem kristietības virzieniem;
izveidojās, kristiešu baznīcai
9.–11. gs. sašķeļoties Rietumu (Romas katoļu) un Austrumu (pareizticīgo) baznīcā.
katolis [→ katolicisms] – katolicisma piekritējs.
katoliskās vēstules [gr. katholikos ‘vispārējs’] – kopīgs
nosaukums Pētera, Jāņa, Jēkaba un Jūdas vēstulēm; tās
sauc arī par baznīcas vēstulēm.
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klerikālisms [lat. clericalis ‘baznīcas, garīdznieku’ < clerus
‘garīdznieks’] – 1. politisks
virziens, kura atbalstītāji iestājas par baznīcas ietekmes
pastiprināšanu politiskajā un
sabiedriskajā dzīvē; 2. nievājošā nozīmē bieži apzīmē
izteikti pedantisku attieksmi
pret ārējo izskatu, sarunu,
kā arī iedomātas garīdznieku
manieres.
klerikāls [lat. clericalis ‘baznīcas, garīdznieku’] – tāds, kas
saistīts ar baznīcu, garīdzniekiem.
klērs [lat. clerus < gr. klēros
‘loze’] – katoļu garīdznieku
kopums, garīdznieki.
klosteris [lat. claustrum ‘slēgta
telpa’] – 1. mūku vai mūķeņu
reliģiskās dzīves pamatforma, kam raksturīgas kopīgas
sadzīves un kulta telpas un
vienādota askētiska dzīves
kārtība; 2. mūku vai mūķeņu
kopienas ēku komplekss.
ko.., kon.. [lat. co(n) ‘ar, kopā,
kopīgi’] – priedēklis, kas norāda uz ko kopēju, saskarīgu,
kopā notiekošu.
koadjutors [→ ko.. + lat. adjutor
‘asistents’] – 1. asistents, palīgs; 2. bīskaps, kam uzdots
asistēt diecēzes bīskapam

dziesmas, Mācītājs, Esteres,
Ezras, Nehemijas grāmata un
Laiku grāmatas).
kibla [arābu ‘pretī kaut kam’] –
virziens uz Harama mošeju
Mekā; šajā virzienā musulmaņi pagriežas lūgšanas laikā. Katrā mošejā iezīmēts ar
nišu sienā (→ mirabs).
kibucs [ivrita qibbūs ‘sanāksme,
sapulcēšanās’] – lauksaimniecības komūna, kooperatīvs Izraēlā.
kipa [senebr. kipah], jermolka –
galvvidu nosedzoša maza
cepurīte, ko valkā ebreju vīrieši.
kirilica [pēc 9. gs. slāvu apgaismotāja Kirila vārda] – senslāvu raksta variants, kas kļuva
par krievu alfabēta pamatu.
kisva [arābu kiswah ‘pārģērbšanās’] – melns brokāta audums, ar ko pārklāta galvenā
musulmaņu svētnīca – Kaabas templis Mekā.
klasis tou artou [gr.] – maizes
laušana svētajā Vakarēdienā.
klauzera [lat. clausura ‘atslēga’] – 1. klostera ēkas daļas
nodalīšana, lai nodrošinātu
pretējā dzimuma pārstāvju
nošķirtību; 2. klostera iemītnieku daļa, kuri šādi nošķirti
no citiem.
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skripti.
koinonija [gr. koinonia ‘kopība,
sadraudzība’] – sadraudzība;
JD arī Svētā Vakarēdiena sadraudzība.
kolekte [lat. collecta ‘savākta
nauda’] – brīvprātīgs ziedojums, ko savāc no vairākiem
vai daudziem cilvēkiem noteiktam vai vispārīgam mērķim.
Kolizejs [lat. colossaeus < gr.
kolossiaios ‘milzīgs’] – amfiteātris Senajā Romā, kuru
pēc imperatora Tita ierosmes būvēja 75.–80. g.; sava
laika lielākā arēna pasaulē.
kolīzija [lat. collisio ‘sadursme’] –
1. pretēju spēku, interešu vai
centienu sadursme; 2. nesaskaņas vai pretrunas starp
atsevišķiem likumiem, kas
reglamentē vienas un tās pašas sabiedriskās attiecības.
kolofons [gr. kolofōn ‘virsotne’] – īsa informācija par autoru, darba sarakstīšanas vai
iespiešanas laiku un vietu un
tamlīdzīgas ziņas senu manuskriptu un iespieddarbu
beigās. Vēlāk šāda informācija arvien biežāk tika rakstīta
titullapā.
kolokvijs [lat. colloquim ‘saruna’] – 1. mācībspēka

pienākumu pildīšanā, ar tiesībām kļūt par viņa pēcteci.
kodekss [lat. codex ‘koka plāksnīte rakstīšanai, grāmata’] – 1. sistematizēts likumu krājums kādā nozarē;
2. sens rokraksts; grāmata,
kas radusies pirms grāmatu
iespiešanas mākslas izgudrošanas; piem., → Hammurapi
kodekss.
kodoskops [lat. codex ‘grāmata’ + gr. skopein ‘skatīties’] – projekcijas aparāts,
kas uz caurspīdīgas plēves
zīmētus attēlus vai rakstītu
tekstu projicē uz ekrāna.
koeksistence [lat. coexistere ‘pastāvēt līdzās’] – vienlīdzīga
līdzāspastāvēšana.
kognitīvs [lat. cognitio ‘izziņa’] – saistīts ar izziņu, zināšanām un atziņām; tāds, kā
pamatā ir izziņa.
Kohelet [senebr.] – sākotnējais
apzīmējums Salamana Mācītāja grāmatai; → arī Ecclesiastes.
koherents [lat. cohaerens] – savā
starpā saistīts.
koinē [gr. koinē ‘vispārējā’] –
grieķu sarunvaloda hellēnisma laikā; tā atšķīrās no klasiskās grieķu valodas; šajā
valodā sarakstīti JD manu100

komunikēties

pamattēžu izklāsts.
kompetence [lat. competentia
‘atbilstība’] – lietpratība,
plašas zināšanas un izpratne
kādā jomā.
kompilācija [lat. compilatio <
compilare ‘laupīt, piesavināties, izmantot’] – vairāku citu
autoru radošā vai zinātniskā
darba rezultātu izmantošana bez patstāvīga zinātniska
vērtējuma; arī pats šis darbs.
kompilēt [→ kompilācija] – aizgūt, bez patstāvīga vērtējuma izmantot citu datus, radošā vai zinātniskā darba
rezultātus u.tml.
komplementārs [lat. complementarius ‘papildu’] – tāds,
kas kaut ko papildina līdz kādam kopumam, veselumam.
Komūnija, Svētā [lat. communis ‘kopīgs’] – Svētais Vakarēdiens; piedalīšanās Svētajā
Vakarēdienā.
komunikācija [lat. communicatio] – 1. sazināšanās, informācijas pārraide; 2. saskarsme; domu, priekšstatu,
jūtu u.c. apmaiņa starp cilvēkiem.
komunikēties [lat. communicare ‘sarunāties’] – sazināties,
apmainīties ar informāciju
u.tml.

pārrunas ar studentu, lai
noskaidrotu viņa zināšanas;
2. zinātniska sanāksme, kurā
apspriež referātus par noteiktu tēmu.
kolportieris [fr. colporteur] – cilvēks, kas pārdod grāmatas,
tās iznēsājot pa mājām.
kolumbārijs [lat. columbarium] – vieta, kur pēc kremācijas glabā urnas ar mirušo
pelniem.
komentārs [lat. commentarius ‘piezīmes, skaidrojums’] – teksta zinātnisks
izskaidrojums, interpretācija
ar paskaidrojošām piezīmēm.
komentēt [→ komentārs] – 1. sastādīt komentāru; 2. stāstīt
par kādu notikumu, pasākumu u.tml., īsi to analizējot un
novērtējot.
komentētājs [lat. commentator
‘izskaidrotājs’] – komentāru
autors; cilvēks, kas komentē.
komparatīvs [lat. comparativus
‘salīdzinošs’] – pārākā pakāpe īpašības vai apstākļa vārdam.
kompendijs [lat. compendium
‘saīsinājums’] – rokasgrāmata, resp., mācību grāmata,
kurā apskatītā viela izteikta
ļoti koncentrētā veidā; īss
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tiem, kas to jau saņēmuši
kristībā; 2. ceremonija, ar
ko kristītu cilvēku uzņem
par pilntiesīgu draudzes locekli, iesvētīšana; 3. Romas
pāvesta tiesība apstiprināt
bīskapus.
konformisms [lat. conformism
‘līdzīgs, atbilstošs’] – pielāgošanās paraugiem vai prasībām; 1. anglikāņu baznīcas
mācības ievērošana; 2. ar
personiskās ērtības un drošības interesēm, kā arī neprincipialitāti saistīta politika
vai tikumiska orientācija uz
nekritisku, pasīvu pakļaušanos valdošajai kārtībai vai
uzskatiem, uz pielāgošanos
noteiktām prasībām, režīmam u.tml.
konformists [→ konformisms] –
1. anglikāņu baznīcas piekritējs; 2. cilvēks, kas pasīvas
ērtības un drošības interešu,
arī bezprincipialitātes dēļ nekritiski pakļaujas valdošajai
kārtībai vai uzskatiem, pielāgojas noteiktām prasībām.
konfuciānisms, konfūcisms [pēc
ķīniešu filozofa Kuna Fudzi
(551.–479. pr. Kr.) latinizēta vārda Confucius] – ētiski
politiska mācība, uzskatu
un tradīciju sistēma Ķīnā un

koncepcija [lat. conceptio ‘kopums’] – sistematizēti sakopoti uzskati par kādu parādību, procesu; priekšmeta, parādības vai procesa apraksts
vai izskaidrojums, kas balstīts
uz teorētiskām atziņām.
koncepts [lat. conceptus ‘uzkrāšana, sakopojums’] – vispārīgs priekšstats, jēdziens.
konceptuāls [→ koncepts] – saistīts ar konceptu, tam raksturīgs.
koncils [lat. concilium ‘sanāksme, sapulce’] – kristīgās
baznīcas augstāko amatpersonu apspriede; → ekumeniskie koncili.
konfesija [lat. confessio ‘apliecinājums, atzīšana’] – 1. ikviena no lielajām vēsturiskajām
kristiešu kopībām; 2. arī ticības apliecības raksti, piem.,
Confessio Augustana.
konfesionālisms [→ konfesija] – pārmērīga savas konfesionālās atziņas uzsvēršana.
konfesionāls [lat. confessionalis] – saistīts ar konfesiju, tai
raksturīgs.
konfirmācija [lat. confirmatio
‘apstiprināšana’] – iesvēte;
1. sakramentu teoloģijā – rituāls, ar ko Svētā Gara žēlastība jaunā veidā tiek nodota
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jaunu pāvestu; arī vieta,
kur notiek šīs vēlēšanas. Lēmums ieslēgt kardinālus tika
pieņemts 1271. g., lai paātrinātu pāvesta vēlēšanas, kas
toreiz bija ieilgušas gandrīz
trīs gadus.
konkomitance [lat. concomitari ‘pavadīt’] – mācība, ka
Eiharistijā Kristus miesa un
asinis ir klātesošas katrā no
konsekrētajiem elementiem.
Tādējādi Komūnijas pilnība
sasniedzama, saņemot pat
vienu elementu.
konkordance [lat. concordantia
‘vienprātība’] – alfabētisks
kāda raksta vai rakstu krājuma vārdu saraksts, kurā norādītas un daļēji citētas visas
vietas, kurās lietots konkrētais vārds.
konkordāts [lat. concordare
‘būt vienprātīgiem, saskanēt’] – līgums starp Vatikānu
un kādu valsti par Romas katoļu baznīcas stāvokli attiecīgajā valstī.
Konkordijas formula, Formula Concordiae [lat. concordare ‘būt vienprātīgiem,
saskanēt’] – noslēgta Ev.
luteriskās baznīcas ticības
atziņas formula; radusies
1577. gadā Bergenes klosterī

Austrumāzijā.
kongregācija [lat. congregatio
‘apvienība’] – baznīcu apvienība, ko saista solījumi; arī
vairāku viena mūku ordeņa
klosteru apvienība.
kongregacionālisms [lat. congregatio ‘apvienība’] – protestantisma virziens, kas uzskata, ka ticīgajiem ir tieša
saikne ar Dievu un nav vajadzīga garīdznieku starpniecība; aizstāv draudžu patstāvību; radās 16. gs. otrajā pusē
Anglijā no anglikānisma ar
kalviniski puritānisku ievirzi.
konjugācija [lat. conjugatio ‘saistīšana, savienošana’] – formu
sistēma darbības vārdiem.
konjunkcija [lat. conjunctio ‘savienojums, saiklis’] – loģiska
operācija – divu vai vairāku
izteikumu savienošana ar
propozicionālo saitiņu, kuras funkcijas ir līdzīgas saikļa
„un” jēgai.
konjunktīvs [lat. conjunctivus] – darbības vārda izteiksme, kura apzīmē vēlējumu,
varbūtību, šaubas u.c.
konklāvs [lat. conclave ‘zem
atslēgas’] – no ārpasaules
norobežota kardinālu padome, kas sanāk, lai pēc Romas pāvesta nāves ievēlētu
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2. altāru, baznīcu, Eiharistijas
trauku iesvētīšana, kurā tie
tiek nošķirti lietošanai dievkalpojumos; 3. kādas personas apstiprināšana amatā,
ko savu pilnvaru ietvaros
veic bīskaps.
konsekrēt [lat. consecrare] – iesvētīt.
konsekvence [lat. consequentia
‘secība’] – loģiska pamatotība un sakarīgums; loģiskas
sekas; noteiktība, mērķtiecība.
konsekvents [lat. consequens
‘secīgs’] – loģiski pamatots,
sakarīgs; mērķtiecīgs, izturēts, nelokāms.
konsenss [lat. consensus ‘vienošanās’] – vienprātība, vienošanās, vienbalsīgi pieņemts
lēmums, kas tapis, meklējot
savstarpēju kompromisu iespējas.
konservatīvisms [→ konservatīvs] – cenšanās paturēt līdzšinējo kārtību un nepieļaut
nepārbaudītus
jauninājumus.
konservatīvs [lat. conservativus ‘tāds, kas saglabā’] –
1. mērens; tāds, kas izvairās
no galējībām; 2. tāds, kas
necieš jaunievedumus, cenšas nosargāt un atjaunot ko

pie Magdeburgas (Vācijā),
tas ir ievērojamāko luteriskās baznīcas teologu kopīgs
darbs. Saīsin. F.C.
Konkordijas grāmata, Concordia, Liber Concordiae [lat.
concordare ‘būt vienprātīgiem, saskanēt’] – autoritatīvs luteriskās baznīcas
ticības apliecību un luterisma atziņas rakstu krājums
(1580).
konkrēts [lat. concretus ‘biezs,
ciets’] – 1. tāds, kas pastāv
reālajā telpā un ir uztverams;
2. priekšmetisks, reāls, vielisks; 3. noteikts, atsevišķs,
zināms, pazīstams; pretstats
→ abstrakts.
konkubinārs
[→
konkubināts] – vīrietis, kas dzīvo
konkubinātā.
konkubināts [lat. concubinatus,
concumbere ‘kopā apgulties’] – ārlaulības kopdzīve.
konkubīne
[→
konkubināts] – sieviete, kas dzīvo
konkubinātā.
konsekrācija,
konsekrēšana
[lat. consecratio] – iesvētīšana; personu vai lietu nošķiršana kalpošanai Dievam;
1. Eiharistijā – darbība, kuras laikā maize un vīns kļūst
par Kristus miesu un asinīm;
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apskatāmā teksta interpretācijai; 2. pārn. apstākļu,
faktu, notikumu kopums, kas
jāievēro, lai pareizi saprastu
apskatāmo tekstu.
kontemplācija [lat. contemplatio] – vērošana, apcere.
kontingence [lat. contingens
‘nejaušs’] – notikuma nejaušība; sholastikā – esošais nav
absolūti nepieciešams, tas
varētu būt arī savādāks; nosacījums ir cēlonī, kas esošo
ir izraisījis – Radītājā.
kontinuitāte [lat. continuitas] –
nepārtrauktība, pēctecība;
pretstats → diskontinuitāte.
kontr.., kontra.. [lat. contra
‘pret’] – salikteņu daļa –
tāds, kas norāda uz pretdarbību, pretnostatījumu, pretstatu.
kontrakcija [lat. contractio] –
1. fonētisks process, kurā divi
blakus esoši patskaņi saplūst
vienā patskanī vai divskanī;
2. savilkšanās, saraušanās.
kontroversiāls [lat. controversialis] – strīdīgs, apstrīdams;
tāds, ko apstrīd vai par ko
strīdas.
konvents [lat. conventus ‘sapulce, sanāksme’] – 1. likumdošanas sapulce, ko sasauc
konstitūcijas izstrādāšanai

novecojošu.
konsistorija [lat. consistorium
‘sapulce, sapulces vieta’] –
1. Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā – administratīva
baznīcas pārvaldes institūcija; 2. Romas katoļu baznīcā – kardinālu apspriede
pāvesta vadībā; 3. Pareizticīgo baznīcā – arhierejam
padota iestāde, kam ir administratīvas funkcijas.
konsubstanciācija [lat. consubstantiatio] – Eiharistijas mācība, ka pēc konsekrācijas
maizes un vīna, resp., Kristus
miesas un asiņu substance
pastāv kopā savstarpējā vienībā.
konsubstancionāle [lat. consubstantialis ‘ar to pašu būtību,
ar to pašu substanci’] – mūžīgā attiecība starp svētās
Trīsvienības trim personām.
kontakions [gr. kontakion < kontos ‘stabs’] – Austrumu baznīcā – himna, kas veidota no
strofu rindām un paredzēta
liturģiskai lietošanai. Īpaši izplatīti 6.–7. gs., no 8. gs. tos
pakāpeniski aizstāja kanoni.
konteksts [lat. contextus ‘savijums, saaudums’] – 1. teksta
aptverošā daļa, kuras saturs un forma ir nozīmīga
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reliģiskie, tiesiskie, tikumiskie un sadzīviskie noteikumi
un pamācības, ko islāmticīgie
atzīst par Dieva dāvātu ticības un dzīves normu avotu.
koreferāts [lat. co(n) ‘kopā’+ refere ‘ziņot’] – ziņojums, kas
papildina galveno referātu.
korelācija [lat. correlatio ‘atbilsme, sakarība’] – objektu vai
jēdzienu savstarpējais sakars, savstarpējā atbilstība.
korelatīvs [lat. correlativus] –
savstarpēji atbilstošs; saistīts
ar korelāciju.
kosmogonija [gr. kosmos ‘pasaule’ + gone ‘dzimšana’] –
1. pasaules izcelšanās skaidrojums; 2. astronomijas
nozare, kas pētī kosmisko
ķermeņu un to sistēmu izcelšanos un attīstību.
kosmoloģija [gr. kosmos ‘pasaule’ + logos ‘mācība’] – zinātnes nozare, kas pētī Visumu,
tā īpašības un attīstību.
kosmopolītisms [gr. kosmopolitēs ‘pasaules pilsonis’] – ideoloģija, kas noraida
nacionālu patstāvību un suverenitāti.
kosmopolīts [→ kosmopolītisms] – kosmopolītisma piekritējs.
košers [ivrita kāšēr ‘īsts,

vai grozīšanai; 2. garīdznieku, mūku, draudzes pārstāvju sanāksme garīgu un saimniecisku lietu apspriešanai
un izlemšanai.
konverģence [lat. convergere
‘savstarpēji tuvoties’] – tuvošanās, simpatizēšana, distances izzušana.
konversija [lat. conversio ‘pārmaiņa’] – pārmaiņa, parādības stāvokļa maiņa; pāreja
citā kristīgā ticībā.
konvertēt [lat. convertere ‘mainīt, pārvērst’] – veikt konversiju.
kooptācija [lat. cooptatio ‘papildu ievēlēšana, iecelšana’] – vēlētas institūcijas
papildināšana ar jauniem locekļiem bez vēlēšanām, tos
ieceļot ar pašas institūcijas
lēmumu.
kopti [fr. Copte < gr. Aigyptios
‘ēģiptietis’] – Ēģiptes kristieši; ticības pamatā → monofizītisms.
korālis [lat. choralis < gr. choros
‘koris’] – garīga dziesma, tradicionāls baznīcas kora dziedājums.
Korāns [arābu qur’ān ‘lasīšana’] –
galvenie islāma svētie raksti,
kas sastāv no 114 sūrām (nodaļām) un kuros atrodami
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kripto.. [gr. kryptos ‘slepens, apslēpts’] – salikteņu daļa, kas
norāda uz ko slēptu, neredzamu.
kristietība, kristiānisms [gr.
christianos ‘kristietis, Kristus
piekritējs’] – viena no visizplatītākajām pasaules reliģijām, kuras pamatā ir ticība
Jēzum Kristum.
kristietis [→ kristietība] – kristietības piekritējs.
kristo.. [gr. Christos ‘Kristus’] – salikteņu daļa – tāds,
kas attiecas uz Kristu vai ir ar
to saistīts.
kristocentrisks [→ kristo.. + gr.
kentron ‘viduspunkts’] – tāds
teoloģiskās domāšanas virziens, kas savu uzskatu centrā izvirza kristoloģiju.
kristoloģija [→ kristo.. + gr. logos
‘mācība’] – mācība par Jēzus
Kristus personu un darbu.
Kristus [gr. Christos ‘svaidītais’] – vārda “mesija” [senebr. mašiach ‘svaidītais’] tulkojums sengrieķu valodā.
Krišna [sanskr. ‘tumšais, melnais’] – dievība hinduismā.
krišnaīti [→ Krišna] – Krišnas
pielūdzēji.
kritērijs [gr. kritērion] – pazīme,
pēc kuras kaut ko vērtē, noteic vai klasificē; mēraukla.

pareizs’] – tīrs (par pārtiku
un vietu, kur šo pārtiku pārdod, gatavo, ēd) jūdu likumu
izpratnē. Reliģisku likumu ievērošana ēdiena gatavošanā
un patērēšanā.
kreacionisms [lat. creatio ‘radīšana’] – 1. matērijas un dzīvības izcelšanās teorija, pēc
kuras pasauli un cilvēci ir radījis Dievs; pretstats → evolūcija; 2. mācība, ka katram
cilvēkam ieņemšanas vai
piedzimšanas brīdī tiek radīta jauna dvēsele; pretstats
→ traduciānisms.
kre(at).. [lat. creare ‘radīt’] – salikteņu daļa – tāds, kam sakars ar radīšanu, radību.
kreatīvs [lat. creatio ‘radīšana’] – radošs, radītspējīgs.
kredo [lat. credo ‘ticu’] – 1. ticības apliecība; 2. pārliecība,
uzskats; 3. katoļu mises trešā
daļa.
kremācija [lat. crematio ‘sadedzināšana’] – miruša cilvēka
ķermeņa sadedzināšana.
krematorija [lat. crematorium <
cremare ‘sadedzināt’] – celtne, kurā izdara kremāciju.
kripta [gr. kryptos ‘apslēpts’] –
telpa zem baznīcas grīdas,
kas tika lietota par apbedījumu vietu vai kapelu.
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phobos ‘bailes’] – nepatika
pret svešiniekiem, ārzemniekiem.
kserofāgija [gr. xerōs ‘sauss’ +
phagos ‘izēdājs’] – daļējs gavēnis, atturēšanās no gaļas,
buljona un sulīgiem augļiem.
kults [lat. cultus ‘kopšana, godināšana’] – 1. kāda objekta
reliģiska pielūgšana; ar to
saistītas ceremonijas; 2. pārmērīga kādas lietas, būtnes
vai idejas uzskatīšana par visnozīmīgāko, pagodināšana.
Kumbha melā [sanskr. ‘kausa
svētki’] – plašākie reliģiskie
svētki pasaulē, kas notiek
Indijā; saistīti ar senu hindu
mītu par dievu cīņu ar dēmoniem. Svētki turpinās 40 dienu; ik dienas nepieciešams
veikt apmazgāšanās rituālu,
piedalīties masu lūgšanās un
reliģiskās diskusijās, jāievēro
arī visas rituāla prasības –
gavēni un galvas skūšanu.
Kumrānas raksti – virkne jūdu
sektas (domājams → esenu) rokrakstu, kas 1947.–
1965. g. tika atrasti alās pie
Nāves jūras netālu no Kumrānas.
kurāts [lat. curare ‘rūpēties, ārstēt’] – palīgmācītājs Romas
katoļu baznīcā.

kriticisms [gr. krinein ‘atdalīt, tiesāt’] – vācu filozofa
I. Kanta ieviesta metode analizēt prāta iespējas un izziņas
robežas.
kruci.. [lat. crux (crucis)
‘krusts’] – salikteņu daļa –
tāds, kas saistīts ar krustu.
krucifikss [lat. cruci fixus ‘krustā
piestiprināts’ < lat. crucifigere ‘sist krustā’] – skulpturāls
krustā sistā Jēzus Kristus attēlojums.
Krusta ceļa stacijas – → kalvarijas.
Krusta ceļš – svētsvinīgs gājiens
pa tradicionālo Kristus ciešanu ceļu no Pilāta nama līdz
Golgātai ar 14 t.s. krusta ceļa
stacijām; arī Via dolorosa.
krusta kari, ticības kari –
1095. gadā sāktas militāras
operācijas, kuru mērķis bija
atbrīvot Jeruzalemi un Svēto
zemi no islāma; vēlāk – novērst Osmaņu impērijas ekspansiju.
krusta teoloģija [lat. theologia
crucis] – teoloģija, kuras
centrā ir Jēzus Kristus krusta
nāve un tās nozīme grēcinieka glābšanai.
krustneši – krusta karu dalībnieki.
ksenofobija [gr. xenos ‘svešs’ +
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kais, galvenais; būtiskāko,
svarīgāko pazīmju, īpašību
kopums; 2. antīkajā filozofijā ēters, piektais elements
(blakus četriem zemes elementiem – ūdenim, zemei,
ugunij, gaisam).
kvorums [ang. quorum < lat.
quorum (praesentia suﬃcit)
‘kuru (klātbūtnes pietiek)’] –
nepieciešamais sapulces dalībnieku skaits, lai tā būtu
tiesīga lemt.
Kyrie eleison [gr. ‘Kungs, apžēlojies!’] – katoļu mises pirmā
daļa.
Kyrios [gr.] – Kungs. Grieķu apzīmējums VD jēdzienam „Jahve”.

kūrija [lat. curia ‘sapulce’] –
1. Romas katoļu baznīcas
pārvaldes centrs Vatikānā; 2. bīskapijas pārvaldes
centrs.
kursīvs [lat. cursiva littera ‘ātrraksts’] – slīpi iespieduma
burti.
kvēkeri [ang. Quaker ‘trīcētājs’] – kristiešu organizācijas
„Draugu biedrība” locekļi.
Dibinātājs Džordžs Fokss
(1624.–1691.); nedogmatiska kristietība, neatzīst kultu
un sakramentus; sanāksmēm raksturīgas ekstāzes
izpausmes.
kvintesence [lat. quinta essentia
‘piektā būtība’] – 1. svarīgā-

Ķ
ķerubs [senebr. kerūb] – eņģelis,
pārdabiska būtne (attēlots ar
spārniem un zvēru kājām),
kas atrodas Dieva tuvumā
(Gen 3,24; Ex 25,18–20);
svēto pilsētu vārtu sargs.
ķesteris [lat. custor ‘sargs’] – baznīcas kalpotājs, kas glabā
baznīcas lietas un palīdz mācītājam dievkalpojuma rituālu izpildīšanā.

ķecerība [vācu Ketzerei] – apzināta atkāpšanās no baznīcas
doktrīnas dogmatikas vai
kulta jautājumos; maldu mācība; arī → herēze.
ķeceris [vācu Ketzer < gr. katharos ‘tīrs’] – cilvēks, kura
uzskati un rīcība ir pretrunā
ar oficiālo baznīcas doktrīnu;
arī → herētiķis.
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L
pieminekļu uzrakstiem, tiem
raksturīgs.
lapsi [lat. ‘atkritēji’] – personas,
kas kristiešu vajāšanu apstākļos bija atteikušās no
kristietības.
lapsus [lat.] – kļūda, kļūme.
latents [lat. latens ‘apslēpts, neredzams’] – apslēpts, tāds,
kam nav ārēju izpausmju.
laterāns [no Laterānu dzimtas
vārda] – pāvesta pils Romā,
vairāku koncilu vieta.
lauda [lat. laudes] – rīta lūgšana
Romas katoļu baznīcā.
Laudamus [lat. ‘mēs slavējam
Tevi’] – lielā svētku liturģijas
doksoloģija.
laura, lavra [jaungr. laura ‘klosteris’< gr. laurē ‘iela, gaitenis’] – 1. agrajā baznīcā –
vientuļnieku (anahorētu) apmetne, kas bija pakļauta
vienam abatam, lai gan katrs
anahorēts dzīvoja atsevišķā
mītnē; 2. Pareizticīgo baznīcā – liels un īpaši nozīmīgs
vīriešu klosteris.
l.c. [lat.] – saīsinājums no → loco
citato.
legāts [lat. legatus ‘sūtnis’] – Romas pāvesta nozīmēts sūtnis ar ārkārtējām pilnvarām

labilitāte [lat. labilis ‘slīdošs, nestabils’] – nenoturība, nestabilitāte, mainīgums.
labils [→ labilitāte] – nenoturīgs,
nestabils.
lacrimosa [lat. ‘asaraina, asarojoša’] – rekviēma daļa, kas
sākas ar šo vārdu un pauž
dziļas skumjas un ciešanas.
Laetare
[lat.
‘priecājieties!’] – ciešanu laika 4. svētdiena (pēc Jes 66,10).
lajs [gr. laos ‘tauta’; laikos ‘piederīgs tautai’] – cilvēks, kas
nav teologs, nelietpratējs;
draudzes loceklis, kas nav
garīdznieks vai diakons.
lama [tibet. blama ‘augstākais’] – budistu mūks Tibetā
un Mongolijā.
lamaisms [< tibetiešu val.] – budisma reliģijas mahājanas virziena paveids, Tibetas un
Mongolijas reliģija.
lamentācija [lat. lamentatio] –
žēlabas, raudas, vaimanas,
skumjas.
Lamentationes [lat. ‘vaimanas,
žēlabas’] – Jeremijas Raudu
dziesmu grāmata Vulgātā.
lapidārs [lat. lapidarius ‘no akmens; akmensgriezējs’] –
tāds, kas saistīts ar akmens
110

liberālā teoloģija

amats; 2. cilvēks, kas lasa
publiskas lekcijas; 3. lasītājs;
Pareizticīgo un Romas katoļu
baznīcā – viena no zemākās
ordinācijas pakāpēm.
letika [< lat. Lettus ‘latvietis’] – visas latviešu valodā
izdotās grāmatas, periodika
un citi iespieddarbi.
letonika [< lat. Letonia ‘Latvija’] –
1. literatūra par Latviju; 2. zinātnes nozaru kopums, kas
pētī Latviju, latviešus, to kultūru, vēsturi, valodu.
Leviticus [lat. < gr. Leuitikon ‘levitu’] – 3. Mozus grāmata, tajā
aprakstīti norādījumi par kultisko kalpošanu; saīsin. Lev.
levits – Izraela Levija cilts piederīgais, kas tuksneša ceļojuma
laikā pildīja priestera amatu
(Ex 32,26–29; Dt 33,8–11).
Vēlāk – tempļa kalpotājs.
liber.. [lat. liber ‘brīvs (cilvēks)’] – vārdu daļa – tas, kas
saistīts ar cilvēka brīvību, kas
ir iecietīgs.
liberālā teoloģija [lat. liber
‘brīvs’] – teoloģijas virziens,
kam raksturīga atteikšanās
no dogmatiskām un baznīcas
tradīcijām, kas nošķir ticību
no prāta atziņām un uzsver
ticības ētisko komponentu;
proponē reliģisko uzskatu

pārstāvēt Svēto Krēslu.
leģitimēt [→ leģitīms] – atzīt par
likumīgu; apstiprināt kādas
tiesības.
leģitīms [lat. legitimus] – likumīgs, atzīts par likumīgu.
lekcija [lat. lectio ‘lasīšana’] –
1. mācību nodarbība, kurā
docētājs mutvārdos izklāsta mācību vielu; 2. publisks
priekšlasījums par kādu jautājumu.
leks.. [gr. lexis ‘vārds, izteiciens’] – salikteņu daļa – tas,
kas saistīts ar vārdu.
leksika [gr. lexikos ‘ar vārdu saistīts’] – valodas vārdu krājums; arī vārdu krājums, kas
raksturīgs kādam indivīdam,
sociālai grupai vai literāram
darbam.
leksik(o).. [gr. lexikon ‘vārdnīca’] – salikteņu daļa – tāds,
kas attiecas uz vārdiem, vārdu krājumu, leksiku.
leksikoloģija [gr. lexikos ‘ar vārdu
saistīts’ + logos ‘vārds, mācība’] – valodniecības nozare,
kas pētī valodas leksiku.
leksikons [gr. lexikon] – vārdnīca, parasti enciklopēdiska vai
skaidrojoša.
lektors [lat. lector ‘lasītājs’] –
1. augstskolas mācībspēka
zinātniskais nosaukums un
111

liberālisms

lielu brīvību.
liberālisms [lat. liber ‘brīvs’] – iestāšanās par maksimālu indivīda brīvību un tā spēju brīvu
attīstību; privilēģiju un citu
saistību noliegšana.
Liber Concordiae – → Konkordijas grāmata.
libertīnisms [< fr. libertin ‘izlaidīgs’ < lat. libertinus ‘brīvlaistais’] – izlaidīgs dzīves veids,
ko cenšas pamatot ar neierobežotu indivīda brīvību.
liberum arbitrium [lat.] – brīva
griba, brīva izšķiršanās.
Lic. [saīsin. no lat. Licentiat <
lat. licentia ‘brīvība, atļauja’] – sens teoloģijas doktora grāda apzīmējums; mūsu
dienās – Dr. teol.
liktors [lat. lictor] – augstāku
amatpersonu un priesteru
kalpotājs un pavadonis Senajā Romā.
lingv(i).. [lat. lingua ‘valoda’] –
vārdu daļa – tāds, kas attiecas uz valodu.
lingvistika [lat. lingua ‘valoda’] –
valodniecība, zinātne, kas
pētī valodu.
lingvistisks [→ lingvistika] – saistīts ar lingvistiku, tai raksturīgs; valodniecisks.
litānija [gr. litaneia ‘kopīga lūgšana’] – lūgšana, kas sastāv

no vairākām īsām lūgšanām,
kur diakons, priesteris vai
kantors dzied vai saka pirmo
daļu, uz ko draudze atbild ar
noteiktiem vārdiem.
liter.. [lat. littera ‘burts’] – vārdu
daļa – tas, kas saistīts ar burtu, rakstiem.
literatūras kritika – Bībeles teksta analīzes metode, kas pētī
tekstā izmantotos rakstiskos
tradīcijas avotus.
lito.. [gr. lithos ‘akmens’] – salikteņu daļa – tāds, kas attiecas
uz akmeni, iežiem.
liturģija [lat. liturgia < gr. leitourgia ‘publiska lūgšana’] – kristīgās baznīcas dievkalpojums
vai tā daļa, kuru vada garīdznieks pie altāra un kurā
lūdz Dievu, lasa evaņģēlija
tekstu, dzied garīgas dziesmas u.tml.; dievkalpojuma
kārtība.
liturģika [→ liturģija] – liturģijas
teorija un vēsture.
liturģiskās krāsas – liturģisko
apģērbu un altāra pārklāju
krāsas, kas norāda uz dievkalpojuma raksturu; balts –
Ziemassvētki, Lieldienas; sarkans – Vasarsvētki, Reformācijas svētki, svēto mocekļu
dienas, konfirmācija, ordinācija; violets – advents,
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uzņēmuma vai organizācijas
nosaukums, ko lieto dokumentos un reklāmas materiālos.
loģ.. – → log(o)..
..loģija [gr. logos ‘vārds, jēdziens,
mācība’] – salikteņu daļa –
1. zinātne, mācība; 2. ar vārdu saistīts.
loģika [gr. logikē] – 1. prasme
pareizi veidot un pārveidot
spriedumus; 2. mācība par
loģiski pareizu domāšanu;
metožu un principu kopums,
kas dod iespēju pareizus
spriedumus atšķirt no nepareiziem.
loģisks [gr. logikos] – 1. saistīts
ar loģiku, tās likumiem atbilstošs; 2. pareizs, pamatots, saprātīgs.
lokāls [lat. localis] – saistīts ar
noteiktu teritoriju vai vietu;
vietējs.
lokatīvs [lat. locativus] – lietvārdu, vietniekvārdu un ar tiem
saistīto vārdu locījums, kas
norāda uz vietu un laiku; atbild uz jautājumu „kur?”.
lozungs [vācu Losung ‘lozungs’] – uzsaukums, aicinājums; 1728. gadā grāfs Cincendorfs izteica aicinājumu
kristiešiem katru dienu pavadīt ar kādu lozungu – Bībeles

ciešanu laiks; melns – Lielā
piektdiena, mirušo piemiņa;
zaļš – trīsvienības laiks, epifānijas laiks.
liturģisks [→ liturģija] – uz liturģiju attiecīgs, ar to saistīts.
l.l. – → loco laudato.
loco citato [lat.] – minētajā vietā
(grāmatā, dokumentā); saīsin. l.c.
loco laudato [lat.] – pieminētajā
vietā; saīsin. l.l.
logo – → logotips.
log(o)..1, loģ.. [gr. logos ‘vārds;
jēdziens, mācība’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts
ar vārdu, valodu, domāšanu,
zināšanām, zinātni.
log(o)..2, logismo.. [gr. logos,
logismos ‘saskaitīšana, sarēķināšana, aprēķins’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts
ar saskaitīšanu, rēķiniem,
aprēķināšanu.
logos, logoss [gr. ‘vārds, jēdziens,
saprāts, mācība’] – 1. grieķu un hellēnisma filozofijas
pamatjēdziens; 2. stoicismā saprāts, kas pārvalda
pasauli; 3. JD Jāņa rakstos
Kristus (Jņ 1,1–14; 1Jņ 1,1;
Atkl 19,13).
logotips [gr. logos ‘vārds’ + typos ‘nospiedums’] – zīmes,
emblēmas veidā attēlots
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luterānis [→ luterānisms] – luterānisma piekritējs, luterticīgais.
luterānisms, luterisms [pēc
vācu reformatora M. Lutera
(1483.–1546.) vārda] – protestantisma pamatvirziens,
kas balstās uz M. Lutera un
viņa skolnieku mācību; reformācijas kustības ietvaros
radies Vācijā 16. gs.
luterisks [→ luterānisms] – ar
luterānismu saistīts, tam raksturīgs.
luterisms – → luterānisms.
LXX – → Septuagintas apzīmējums.

pantu. Pirmā lozungu grāmata iespiesta 1731. Mūsdienās lozungus sakārto brāļu
draudzes – katrai dienai tiek
izlozēts VD pants un JD pants
piemeklēts pēc satura.
Lucifers [lat. Lucifer ‘gaismas
nesējs’] – 1. agrākais nosaukums rīta zvaigznei Venerai;
2. sātans, elles valdnieks;
(kā Jes 14,12 savienojumā ar
Lk 10,18).
lumen internum [lat.] – iekšējā
gaisma.
lustrācija [lat. lustrum ‘izpirkšanas upuris’] – kultiska šķīstīšanās ceremonija.

M
maca [senebr. mazah] – no
ūdens un miltiem pagatavota plāna, neraudzēta bezsāls
maize ebrejiem.
madrigāls [it. madrigale] –
daudzbalsīga dziesma ar instrumentālu pavadījumu par
idillisku tēmu; visizplatītākais 16. gs. beigās un 17. gs.
sākumā.
magna cum laude [lat. ‘ar lielu uzslavu’] – otrs labākais

doktora darba novērtējums.
Magnificat [lat. ‘slavina’] –
Marijas slavas dziedājums
Lk 1,46–55 (pēc pirmā vārda).
mags [lat. magus < pers.] –
1. cilvēks, kas nodarbojas ar
maģiju; 2. priesteris Senajos
Austrumos.
maģija [gr. mageia < pers.] – rituālu darbību kopums cilvēku un apkārtējās pasaules
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mahdī [arābu mahdīy ‘tas, kuru
pareizi vada’] – islāmā gaidīts pravietis, kas pabeigs
Muhameda darbu.
maizes laušana – 1. jūdu mājastēva lūgšanu un svētību darbības, sākot maltīti; 2. pēc Apd 2,42 Svētais
Vakarēdiens.
majuskulis [lat. maiusculus
‘mazliet lielāks’] – 1. alfabēta lielais burts; 2. manuskripts, kas uzrakstīts tikai ar
lielajiem burtiem; pretstats
→ minuskulis.
Makabeji [senebr. makkab ‘veseris’] – jūdu valdnieku dinastija, kas cīnījās pret Seleikīdu kundzību (jūdu valsts
atjaunošana 142. g. pr. Kr.).
makarios [gr.] – → berākoth.
makarisms [gr. makarios ‘svētlaimīgs’] – svētību apsolījums;
JD galvenokārt Kalna svētrunā (Mt 5,3–11).
makro.. [gr. makros ‘garš,
liels’] – salikteņu daļa – liels,
liela mēroga.
mamons [gr. mamōnās < aram.
māmōna ‘bagātības’] – ieguvums, manta, īpašums; bagātības vara kā ļaunums, kas
šķir cilvēku no Dieva.
mandala [sanskr. ‘aplis’] – sarežģīts meditatīvs attēls, ko

pārdabiskai ietekmēšanai,
iesaistot pārdabiskus spēkus.
maģistrants [lat. magistrantis
‘tas, kas gatavojas kļūt par
maģistru’] – persona, kas
studē maģistrantūrā, bet
vēl nav aizstāvējusi maģistra
darbu.
maģistrāts
[lat.
magistratus ‘amatpersona, valsts
amats’] – amatpersona;
augsta amatpersona Senajā
Romā.
maģistrs [lat. magister ‘priekšnieks’] – akadēmiskais grāds
(nākamais pēc bakalaura);
persona, kam piešķirts šāds
grāds.
Mahābhārata – sanskritā sarakstīts senindiešu eposs, hinduisma svētie raksti.
mahājana [sanskr. mahāyāna
‘lielie rati’] – viena no divām
galvenajām budisma skolām,
jaunākais budisms; budisma
pamatvirziens līdzās → theravādai; tam raksturīga labi
izstrādāta psihotehnika, bet
liela nozīme arī rituāliem un
dievbijīgai uzticībai.
mahājuga [sanskr. ‘lielais pajūgs’] – hinduismā Visuma attīstības cikls, kas ilgst
4 320 000 gadu.
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budismā un hinduismā).
manuāls [lat. manualis] – ar rokām darbināms, veicams.
manuskripts [lat. manus ‘roka’ +
scriptum ‘raksts, rakstītais’] –
1. ar roku rakstīts sens teksts
(rokraksts); 2. oriģinālteksts,
kas paredzēts publicēšanai.
Maranatha [aram. ‘mūsu Kungs,
nāc!’] – liturģiska pirmkristiešu formula (1Kor 16,22).
marginālijas [lat. marginalis <
margo ‘mala, robeža’] – atzīmes manuskripta vai grāmatas lappušu malās.
margināls [lat. marginalis < margo ‘mala, robeža’] – saistīts
ar perifēriju; atšķirīgs no galvenā; malējs; maznozīmīgs.
marioloģija [gr. Mariam ‘Marija’ + logos ‘vārds, mācība’] – mācība par Jēzus māti
Mariju.
Mari teksti [pēc Mari pilsētas
Mezopotāmijā] – 18. gs. pr.
Kr. izveidots māla tāfelīšu arhīvs, kas atrasts Mari pilsētā
Mezopotāmijā.
mārketings [ang. market ‘tirgus’] – tirgzinība; uzņēmuma
komerciālās darbības rezultātu izpēte, prognozēšana
un plānošana; tirgus izpēte
un reklāma.
maronīti [pēc dibinātāja sīrieša

izmanto mahājanas budisma rituālu praksē. Mandala
ir simetrisks ornaments, kas
attēlo Visumu.
maniheisms [pēc pamatlicēja
Manī (ap 216.–276.) vārda] – sinkrētiska reliģija, kurā
apvienoti jūdaisma, kristietības, gnosticisma, mitraisma
un zoroastrisma elementi,
apvienojot Zaratustras, Budas un Jēzus mācības.
maniheists [→ maniheisms] –
maniheisma piekritējs.
manna [gr. un lat. manna ‘debesu maize’] – barība, ko
Dievs deva Izraela tautai, kad
tā klejoja pa Sīnaja tuksnesi
(Ex 16).
mantija [gr. mantion ‘apmetnis, mētelis’] – plats, garš
apmetņveida apģērbs bez
piedurknēm, kuru mācītāji
valkā procesijās, svinīgos pasākumos.
mantika [gr. mantikē ‘pareģošanas māksla’] – nākotnes
zīlēšana, izmantojot dabiskus, psiholoģiskus un citus
līdzekļus.
mantra [sanskr. mantra ‘domāšanas līdzeklis’] – skaņa,
vārds vai formulas, ko atkārto, lai meditācijā maksimāli
koncentrētos (galvenokārt
116

medit..

īstenību tikai no izdevīguma,
praktiskuma viedokļa.
materiālists [→ materiālisms] –
1. materiālisma piekritējs;
2. cilvēks, kas visu vērtē un
rīkojas tikai no izdevīguma,
praktiskuma viedokļa.
matērija [lat. materia] – fiziska
realitāte, viela kā pretstats
apziņai un garam.
matriarhāts [lat. mater ‘māte’ +
gr. archē ‘vara’] – tāda sabiedriskā kārtība, kurā noteicošā
loma atvēlēta sievietei (arī
radniecības noteikšana un
mantošanas tiesību nodošana pēc mātes līnijas); sal.
→ patriarhāts.
matrikula [lat. matricula ‘saraksts’] – oficiāls saraksts.
mauzolejs [lat. mausoleum] –
monumentālas kapenes, kas
veidotas ēkas formā; pirmais
mauzolejs uzcelts 4. gs. pr.
Kr. Halikarnāsā Kārijas valdniekam Mausolam.
medijs [lat. medium ‘vidus’] –
darbības vārda vidējā kārta,
kas izsaka darbību, kura iziet
no darbības darītāja un noslēdzas tajā.
medit.. [lat. meditārī ‘pārdomāt,
apcerēt’] – vārda daļa – tāds,
kas saistīts ar pārdomāšanu,
apceri.

Marona vārda] – katoļu baznīcas virziens, kas nodibināts
5. gs. Sīrijā. Liturģija notika
aramiešu un arābu valodā;
visvairāk izplatīti Libānā.
martirijs [lat. martyrium ‘apliecinājums’] – 1. labprātīga savas dzīvības atdošana ticības
atziņas dēļ; 2. baznīcas apstiprināts martiru saraksts.
martirs [gr. un lat. martyr ‘liecinieks, moceklis’] – cilvēks,
kas atdod savu dzīvību savas
atziņas dēļ; asinsliecinieks.
Mas. – saīsin. no masora.
maskulīns [lat. masculinum] –
lingv. vīriešu dzimte.
masora [senebr. māsōrā ‘tradīcija, nodošana tālāk’] – jūdu
rabīnu 7.–10. gs. izdarītas
piezīmes pie VD senebreju
teksta rokraksta malās vai atsevišķas grāmatas beigās (arī
teksta → vokalizēšana).
masorēts [senebr. māsōrēt ‘tas,
kas nodod tālāk’] – jūdu rabīns, kas rakstīja masoras VD
senebreju tekstam.
materiālisms [lat. materialis
‘vielisks’] – 1. filozofijas uzskats, kura pamatā ir tēze,
ka viss, kas eksistē, sastāv
tikai no matērijas; šāda teorija izslēdz Dieva eksistences
iespēju; 2. izturēšanās pret
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(451.) kristoloģisko dogmu,
tādējādi saglabājot kopību ar
impērijas galvaspilsētas Konstantinopoles bīskapa katedru. Mūsu dienās – Bizantijas
rita kristieši (gan pareizticīgie, gan uniāti), kuri pieder
Antiohijas, Jeruzalemes un
Aleksandrijas patriarhātiem.
memento! [lat.] – atceries!
memento mori! [lat.] – piemini
nāvi!
memor.. [lat. memoria ‘atmiņa’] – vārda daļa – tāds, kas
paturams atmiņā, liekams
vērā.
memoria [lat.] – atmiņa, atcerēšanās, piemiņa.
memuāri [lat. memoria ‘atmiņa’] – literārs darbs, piezīmes, atmiņas par notikumiem un cilvēkiem, ar ko
autoram ir bijusi saskare.
Menaione, Miņeja [gr. mēnaion < mēn ‘mēnesis’] – Pareizticīgo baznīcas dievkalpojumu grāmata, kas saturiski sadalīta pa mēnešiem;
aprakstītas mainīgās dievkalpojumu daļas, kā arī ietverti
svēto dzīves apraksti un lūgšanas.
menedžments [ang. management] – vadībzinība; prasme,
māka vadīt uzņēmumu, kas

meditācija [lat. meditatio] – dziļas pārdomas, reliģiska apcere.
meditatīvs [→ meditācija] – tāds,
kam ir pārdomu raksturs.
meditēt [→ meditācija] – iegrimt
pārdomās; kaut ko apcerēt.
Megilot [senebr. ‘ruļļi’] – kopējs apzīmējums 5 Bībeles
grāmatām: Augstajai dziesmai, Rutes grāmatai, Raudu
dziesmām, Salamanam Mācītājam, Esteres grāmatai.
Meka [arābu Makkah] – islāma
pasaules svētākā pilsēta,
Muhameda dzimtā vieta.
Mekas centrā atrodas Lielā mošeja, kuras pagalmā ir
svētnīca → Kaaba.
melanholiķis [gr. melas ‘melns’ +
cholē ‘žults’] – cilvēks, kura
temperamenta pamatā ir vājais, inertais nervu darbības
tips; tam raksturīga nosliece
uz drūmām domām, grūtsirdību.
melanholisks [→ melanholiķis] – skumjš, grūtsirdīgs,
nomākts.
melhīti, melkīti [sīr. malkāyā
‘impērijas-‘] – Austrumu
kristiešu atzars, Sīrijas un
Ēģiptes kristieši, kas, atteicās no monofizītisma un
pieņēma Halkēdonas koncila
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mentors [gr. mentor (Odiseja
dēla audzinātājs Homēra
poēmā „Odiseja”)] – audzinātājs, skolotājs, padomdevējs.
menza, mensa [lat. mensa
‘galds’] – altāra galds vai tā
virsma; Romas katoļu baznīcā – altāra galds vai akmens
plāksne, kas veido altāra
virsmu.
mesa [lat. missa ‘atlaišana’] –
1. → mise; 2. vokāls vai vokāli instrumentāls reliģiska
satura skaņdarbs – katoļu
dievkalpojumu mūzikas galvenā forma.
mese [vācu Messe < lat. missa
‘atlaišana’] – plašs, starptautisks gadatirgus.
Mesija [senebr. mašiach] –
→ Kristus.
mestrs [lat. magister] – bruņinieku ordeņa priekšnieks.
met(a).. [gr. meta ‘pēc, aiz;
pār’] – vārdu daļa, kas norāda uz stāvokli vai attīstību,
kas seko kaut kam, uz pārmaiņu.
metafora [gr. metaphora ‘pārnesums’] – divu parādību salīdzināšana, izmantojot attēlu
priekšmeta vai jēdziena vietā un nedodot norādījumu,
kā šis salīdzinājums notiek

ietver plānošanu, organizēšanu, personāla atlasi un
kontroli.
mene tekel [aram./pers.] – saīsināts izteiciens no menē,
menē, tekēl u farsīn ‘skaitīts, skaitīts, svērts un dalīts’
(Dan 5,25); biedinājuma un
brīdinājuma izteiciens.
menonīti [pēc dibinātāja nīderlandieša Menno Simonsa
(1496.–1559.) vārda] – protestantisma virziens, kas izveidojās 16. gs. Nīderlandē;
sludina pazemību, stingru
morāli, neatzīst baznīcas hierarhiju, vardarbību, valstiskus pienākumus u.tml.
menora [ebr.] – septiņžuburu
lukturis Jeruzalemes templī
(sal. 1Mak 4,49); mūsdienās
jūdaisma simbols.
mensa – → menza.
mentalitāte [lat. mentalis <
mens (mentis) ‘prāts, saprāts’] – atsevišķam cilvēkam
vai cilvēku kopai raksturīgs
domāšanas veids, dzīves uztvere un emocionālā ievirze.
mentāls [lat. mens (mentis)
‘prāts, saprāts’] – 1. psihisks,
tāds, kas attiecas uz psihi,
apziņu; 2. intelektuāls, tāds,
kas saistīts ar domāšanu,
prātu.
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metodoloģisks [→ metode + gr.
logos ‘mācība’] – saistīts ar
metodoloģiju, tai raksturīgs.
metropolija [gr. mētropolis ‘pilsēta māte’] – baznīcas province, ko veido vairākas bīskapijas.
metropolīts [gr. mētropolitēs] –
1. arhibīskaps, kas atrodas
metropolijas
priekšgalā;
2. Pareizticīgo baznīcā – augstākā garīgā amatpersona
pēc patriarha.
mezo.. [gr. mesos ‘vidējais’] – salikteņu daļa – vidējais, starp..,
pārejas.
mezolīts [gr. mesos ‘vidējais’ + lithos ‘akmens’] – vidējais akmens laikmets (ap 14.– 8. gt.
pr. Kr.), pārejas periods starp
paleolītu un neolītu.
mezuza [senebr. ‘stendere’] –
jūdaisma rituāla priekšmets,
pie durvju stenderes piestiprināta kapsula, kurā ievietots
pergaments ar tekstu no
Dt 6,4–9.
Midrāšs [senebr. ‘pētniecība’] – VD tekstu interpretācija pēc jūdu rakstu mācītāju
likumiem; vecākais Midrāšs
sarakstīts ap 250. gadu.
mikro.. [gr. mikros ‘mazs’] – salikteņu daļa – 1. norāda uz
ko ļoti mazu, sīku vai uz ko,

(Mt 5,13; Lk 13,32); vārda vai
izteiciena lietošana pārnestā
nozīmē, kur kādu parādību
vai priekšmetu uz līdzības
pamata nosauc citas parādības vai priekšmeta vārdā.
metaforisks [→ metafora] – saistīts ar metaforu; saistīts ar
nozīmes pārnesumu.
metamorfoze [→ meta.. + gr.
morphē ‘veids, forma’] – mitoloģijā pārvēršanās citā dzīvā būtnē vai nedzīvā lietā
dievišķu spēku iejaukšanās
rezultātā.
metanoia [gr.] – atgriešanās,
prāta un dzīves virziena izmaiņa, grēku nožēla.
metempsihoze [gr. metempsihōsis] – → reinkarnācija.
metode [gr. methodos ‘pētīšanas
ceļš’] – veids, paņēmiens;
paņēmienu kopums.
metodisms [ang. methodism <
gr. methodos ‘metode, izklāsta veids’] – protestantisma virziens, sākotnēji anglikāņu baznīcas atzars, ko
1729. g. Anglijā iedibināja
brāļi Vesleji.
metodisti [ang. methodists] –
metodisma piekritēji.
metodoloģija [→ metode + gr.
logos ‘mācība’] – mācība par
metodēm.
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minuskulis [lat. minusculus
‘pavisam mazs’] – 1. alfabēta mazais burts; 2. manuskripts, kas sarakstīts tikai ar
mazajiem burtiem; pretstats
→ majuskulis.
Miņeja – → Menaione.
mirabs [arābu mihrab] – islāma
mošejas sienā izveidota niša,
kas musulmaņiem norāda
virzienu uz Meku.
Misāle [lat. missale] – Romas
katoļu baznīcas galvenā liturģiskā grāmata.
mise [lat. missa ‘atlaišana’] – katoļu dievkalpojums ar Eiharistisko liturģiju.
misija [lat. missio ‘sūtīšana’] –
1. reliģiskas mācības, visbiežāk kristīgas ticības, izplatīšana; 2. nozīmīgs, svarīgs pienākums; speciāls uzdevums;
sūtība; 3. pārstāvji, ko ar
speciālu uzdevumu sūta uz
citu valsti.
misio.., mision.. [lat. missio
(missionis) ‘sūtīšana’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts
ar nosūtīšanu uz citu valsti.
misionārisms [lat. missio ‘sūtīšana’] – reliģisko organizāciju
darbība, kuras nolūks ir izplatīt un nostiprināt reliģiskos uzskatus, pievērst ticībai,
sniegt sociālu un elementāru

kas saistīts ar ko mazu, sīku;
2. mērvienību nosaukumos
norāda uz miljonkārtēju samazinājumu.
mikva [senebr. mikwa ‘ūdens
uzkrāšanās’] – sinagogas baseins, kurā notiek rituāla apmazgāšanās.
milēniums – → millēniums.
milleniārisms [lat. millenium
‘tūkstošgade’] – mācība par
tūkstošgadu miera, laimes
un taisnības valstību; tas
pats, kas → hiliasms.
millēniums, milēniums [lat.
millenium] – 1. tūkstošgadu
miera valsts (Atkl 20,2–3);
2. tūkstošgade.
minarets
[arābu
manār
‘bāka’] – augsts tornis pie
mošejas, no kura garīdznieks
aicina musulmaņus uz lūgšanu.
Minerva [lat.] – gudrības dieviete romiešu mitoloģijā.
ministrants [lat. ministrare ‘kalpot’] – katoļu garīdznieka
palīgs pie altāra dievkalpojumu laikā.
minorīti [lat. fratres minores
‘mazākie brāļi’] – franciskāņu mūku ordeņa locekļi.
minsters [lat. monasterium ‘klosteris’] – katedrāle, pie kuras
ir klosteris; sal. → doms.
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žēlastības izpausme; 2. kaut
kas neizskaidrojams, pārdabisks.
mistisks [gr. mystikos ‘noslēpumains’] – 1. saistīts ar mistiku, tai raksturīgs; 2. noslēpumains, ar prātu neaptverams.
Mišna [senebr. mišnāh ‘atkārtošana’] – jūdaisma svēto
rakstu (Talmūda) pamatdaļa,
krājumā sakārtoti komentāri
par rakstītajiem senebreju likumiem; sastādīta ap
200. gadu.
mitoloģija [gr. mythologia] – zinātne, kas pētī mītus.
mitoloģisks
[→
mitoloģija] – saistīts ar mitoloģiju, tai
raksturīgs.
mitra [gr. mitra ‘turbāns’] – Romas katoļu un Pareizticīgo
baznīcas augstāko garīdznieku galvassega, kas apzeltīta
un rotāta ar reliģiskām emblēmām un ko uzliek dievkalpojuma laikā; viena no bīskapa goda zīmēm.
mitraisms [pēc gaismas dieva
Mitras vārda persiešu mitoloģijā] – mistēriju reliģija, kas
atzina gaismas dieva Mitras
kultu; radusies Irānā pēdējos gs. pr. Kr.; ap 250. gadu
tam bija gandrīz tikpat liela

medicīnisku palīdzību.
misionārs [lat. missio ‘sūtīšana’] – persona, ko baznīca
sūta izplatīt ticības atziņas
un veikt labdarības misiju;
cilvēks, kas strādā reliģiskas
organizācijas izveidotā labdarības iestādē – misijā.
misione [lat. missio ‘sūtīšana’] – evaņģēlija pasludināšana, ko kristietis veic, pamatojoties uz Kristus pavēli
(Mt 28,18–19).
mistērija [gr. mystērion ‘noslēpums’] – 1. Senajā Grieķijā
un Austrumu zemēs – noslēpumaina reliģiska ceremonija, kurā varēja piedalīties
tikai īpaši iesvētītie; 2. ar
prātu neaptverams ticības
noslēpums.
misticisks [gr. mystikos ‘noslēpumains’] – tāds, kas saistīts ar
mistiku, ar ticību pārdabiskiem spēkiem, tiešu saskarsmi ar dievišķo.
misticisms [gr. mystikos ‘noslēpumains’] – ticība kaut kam
pārdabiskam, noslēpumainam; pārliecība, ka iespējams sazināties ar pārdabiskiem spēkiem.
mistika [gr. mystikos ‘noslēpumains’] – 1. tieša saskare
ar dievišķo kā īpaša Dieva
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kurā vara juridiski pieder vienai personai (monarham),
kas parasti varu manto.
monarhs [gr. monarchos] – persona, kas valda monarhijā;
parasti viņš varu manto un
saglabā visu mūžu.
monisms [gr. monos ‘viens, vienīgs’] – uzskats, mācība vai
teorija, ka realitāte, pasaule
sastāv tikai no vienas substances vai ka visa esošā pamatā ir viens pirmsākums;
pretstats → duālisms.
mon(o).. [gr. monos ‘viens, vienīgais’] – salikteņu daļa –
norāda uz ko vienu, vienīgu,
vienotu.
monofizītisms [→ mono.. + gr.
physis ‘daba’] – mācība, ka
Kristus inkarnētajā personā
ir tikai dievišķā daba, nevis
divas: dievišķā un cilvēka;
pretstats → diofizītisms.
monogāmija [→ mono.. + gr. gamos ‘laulība’] – laulības forma, kurā precētajam vienlaikus ir tikai viena sieva vai
vīrs; pretstats → poligāmija.
monogrāfija [→ mono.. + gr.
graphein ‘rakstīt’] – zinātnisks darbs, kurā iespējami
pilnīgi aplūkots kāds viens
temats vai jautājums.
monogramma [lat. monogram-

ietekme kā kristietībai.
mīts [gr. mythos ‘nostāsts, teika’] – 1. mutvārdu daiļrades
veids, stāsta par dieviem,
gariem, varoņiem, aizvēsturiskiem notikumiem u.tml.;
2. pārn. izdomājums, nostāsts, kas neatbilst patiesībai.
mizantropija [gr. misein ‘neieredzēt’ + anthrōpos ‘cilvēks’] – naids pret cilvēkiem,
vairīšanās no sabiedrības.
mizantrops [→ mizantropija] – cilvēks, kas vairās no citiem cilvēkiem, nīst tos.
modernisms [fr. moderne ‘mūsdienīgs’] – 1. 20. gs. 1. pusē
radušies mākslas virzieni,
kas meklē jaunus izteiksmes
līdzekļus un formas, cenšas dziļāk atklāt subjektīvos
pārdzīvojumus; 2. jebkuras
reliģijas virziens, kas cenšas
reliģiju pielāgot jaunākajām
zinātnes atziņām.
modus vivendi [lat.] – dzīvošanas veids; izkārtojums, kas
divām pusēm dod iespēju
kaut vai uz laiku nodibināt
normālas un mierīgas attiecības, ja arī nav iespējams
panākt ilgstošu izlīgumu.
monarhija [gr. monarchia ‘vienvaldība’] – valdīšanas forma,
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priestera Montāna vārda] – entuziastiska un askētiska agrīno kristiešu kustība
(2.–8. gs.), ko dibinājis Montāns ap 150. g. Frīģijā un kas
orientējas uz drīzu Kristus
otro atnākšanu; atmesta kā
ķecerīga.
morāle [lat. moralis ‘tikumīgs’] –
1. sabiedrisko normu un principu sistēma, kas reglamentē
cilvēka tikumisko rīcību un
izturēšanos sabiedrībā; 2. tikumisks secinājums, atziņa.
morālisks [→ morāle] – saistīts
ar morāli, tai raksturīgs.
morāls [→ morāle] – 1. tāds,
kas atbilst morāles normām,
tikumīgs; 2. tas pats, kas
→ morālisks.
morfoloģija [gr. morphē ‘veids,
forma’ + logos ‘vārds, mācība’] – gramatikas daļa, kas
aplūko vārdu uzbūvi, formas,
to veidošanu un gramatiskās
nozīmes.
mormoņi [pēc pravieša Mormona vārda], Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca – reliģiska kustība, kas izveidojās
19. gs. 1. pusē ASV; ticības
pamatā ir politeisma un kristietības elementi.
mošeja [arābu masgid ‘paklanīšanās vieta’] – musulmaņu

ma < gr. monos ‘viens’ +
gramma ‘burts’] – vārda
vai jēdziena attēlošana ar
tā sākuma burtu palīdzību;
ornamentāls dažu burtu atveids. Kristietībā nozīmīgas
ir t.s. Kristus monogrammas;
→ XP; IHS.
monolatrija [→ mono.. + gr.
latreuō ‘kalpot’] – kalpošana
vienam Dievam.
monologs [→ mono.. + gr. logos
‘vārds’] – nepārtraukta vienas personas runa.
monoteisms [→ mono.. + gr.
theos ‘dievs’] – ticība vienam
Dievam; pretstats → politeisms.
monoteistisks [→ monoteisms] –
uz monoteismu attiecīgs.
monotelētisms [→ mono.. + gr.
thelēma ‘griba’] – herētisks
uzskats kristīgajā teoloģijā, kas atzīst, ka inkarnētajā Kristus personā ir tikai
viena – dievišķā – griba;
pretstats → diotelētisms.
monsinjors [it. monsignore
‘mans kungs’] – zemākais
pāvesta piešķirtais priesteru
goda tituls.
monstrance [lat. monstrare ‘rādīt’] – grezns liturģisks trauks
svētajai hostijai.
montānisms [pēc dibinātāja
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dzīves.
mulla [arāb. mawlā] – kulta kalpotājs islāmā.
multi.. [lat. multum ‘daudz’] – salikteņu daļa – norāda uz daudzumu, daudzkārtējību.
mūmija [arābu mūmiyā < pers.
mūm ‘vasks’] – izžuvis cilvēka vai dzīvnieka līķis, kas
no satrūdēšanas pasargāts
ar speciāliem līdzekļiem un
smaržvielām.
mūnisti [pēc dibinātāja Sun
Mjung vārda] – unifikātu
baznīcas piekritēji; → unifikātu baznīca.
munus propheticum [lat.] – pravieša amats, uzdevums.
Muratorija kanons [pēc tā atklājēja un izdevēja L.A.Muratorija (mr. 1750.) vārda] – JD
rakstu saraksts, kas bija pazīstams un atzīts Romas draudzēs ap 2. gs. pēc Kr.
muslims [arābu muslim] – tas
pats, kas musulmanis.
musulmanis [pers. musulmān,
arābu muslim] – islāma piekritējs, islāmticīgais.

reliģiskā kulta celtne.
motete [fr. mot ‘vārds’] – daudzbalsīgas vokālās mūzikas
žanrs; reliģisks polifoniskā
tehnikā veidots skaņdarbs ar
Bībeles tekstu korim bez pavadījuma.
MS – saīsin. no manuskripts;
daudzsk. MSS.
MT – masoretu teksta apzīmējums.
mudra [sanskr. mud ‘prieks’ +
ra ‘dot’] – īpaši žesti un pozas, ko izmanto hinduisma,
budisma un tiem radniecīgu
mācību rituālajā praksē.
muedzins [arābu mu'addin] – islāma kulta kalpotājs, kas no
minareta piecreiz dienā aicina ticīgos uz lūgšanu.
muhamedānis [pēc islāma dibinātāja Muhameda (ap
570–632) vārda] – tas pats,
kas → musulmanis.
mūks [gr. monachos ‘vientuļnieks’] – reliģiskas organizācijas (klostera) loceklis, kas
devis solījumu dzīvot askētiski, atsakoties no pasaulīgās
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N.

N
kristības kandidāti un grēku
nožēlotāji.
nazīrieši [senebr. nāzīr ‘iesvētīts’] – ļaužu grupa Izraelā,
kuri bija devuši īpašu atturības solījumu un īpaši iesvētīti
kalpošanai Dievam (Num 6).
NB – → nota bene!
Nebiim [daudzsk. no senebr.
nabi] – kopējs apzīmējums
VD praviešu grāmatām.
negācija [lat. negatio] – 1. noliegums; 2. negatīva parādība;
negatīva rakstura īpašība.
negatīvisms [→ negatīvs] – beziemesla pretdarbība citu indivīdu vai grupu prasībām.
negatīvs [lat. negativus ‘noliedzošs’] – noliedzošs, noraidošs, nelabvēlīgs; slikts, nosodāms; nevēlams.
nekro.. [gr. nekros ‘mirušais’] –
salikteņu daļa – tāds, kas
saistīts ar nāvi, miršanu, mirušajiem.
nekrologs [→ nekro.. + gr. logos
‘vārds, mācība’] – raksts par
kāda cilvēka dzīvi un darbību, kas uzrakstīts sakarā ar
viņa nāvi.
nekropole [→ nekro.. + gr. polis ‘pilsēta’] – liela kapsēta,
kapenes senajos kultūras

N. – ticības apliecības Nicaenum
apzīmējums.
Nabi [senebr.] – pravietis.
Nācarietis [gr. nazarēnos, nazōraios, no Palestīnas pilsētas Nācaretes nosaukuma] – 1. viens no Jēzus apzīmējumiem (pēc Mt 2,23);
2. pēc Apd 24,5 kristiešu
nosaukums.
naratīvā analīze [→ naratīvs] –
stāstījuma teksta analīze;
metode, kas pētī stāstījuma attīstību, kulmināciju un
mezglu punktus.
naratīvs [lat. narrativus ‘vēstījošs’] – stāstījums, vēstījums.
narcisms [pēc sengrieķu mīta
varoņa Narcisa vārda] – sev
pievērsta pārspīlēta uzmanība.
narciss [gr. Narkissos] – cilvēks,
kas tīksminās par savu skaistumu, kas iemīlējies pats
sevī.
nartekss [gr. narthēx ‘priekštelpa’] – neliela priekštelpa agrīno kristiešu un bizantiešu
dievnamos, kura no galvenā
joma atdalīta ar kolonnām,
margām vai sienu; narteksā uzturas katehūmeni,
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ka iemiesotajam Kristum
bija divas atsevišķas personas – dievišķā un cilvēciskā –,
pretēji ortodoksajai baznīcai,
kas mācīja, ka Kristus ir Dievs
un cilvēks vienā personā.
neutrum [lat.] – lingv. vidējā, nekatrā dzimte.
New Age [ang. ‘jaunais laikmets’] – moderns sinkrētisks
pasaules uzskats, kas apvieno reliģiju un evolucionārās
dabas zinātnes. Kustībai nav
dibinātāja, līdera, organizācijas; tā ir garīguma, veselības,
izglītības, politikas, biznesa
utt. kustība, kas tiecas cilvēci
ievirzīt jaunā vēstures ceļā.
Nicaeno-Constantinopolitanum
[lat.] – Nīkajas–Konstantinopoles ticības apliecība, formulēta 381. g. Apzīmējums
C.
Nicaenum [lat.] – Nīkajas ticības apliecība; viena no trim
senajām kristīgās baznīcas
ticības apliecībām līdzās Atanasija un Apustuļu ticības
apliecībai; formulēta Nīkajas
koncilā 325. g. Apzīmējums
N.
nihilisms [lat. nihil ‘nekas’] – vispārpieņemtu morāles normu, tikumisko vērtību vai
sabiedrības dzīvesveida ne-

centros Romas impērijā,
Grieķijā u.c.
neo.. [gr. neos ‘jauns’] – salikteņu daļa – tāds, kas apzīmē ko
jaunu, modernizētu.
neofīts [gr. neophytos ‘tikko iestādīts’] – cilvēks, kas tikko
pievērsts kristīgajai ticībai;
→ 1Tim 3,6.
neolīts [→ neo.. + gr. lithos ‘akmens’] – vēlais akmens laikmets (ap 8.–3. gadu tk. pr.
Kr.).
neoplatonisms [→ neo.. + gr.
Platōn] – Platona ideju atdzimšana filozofijā un teoloģijā 3.–6. gs.
neotomisms [→ neo.. + → tomisms] – filozofijas un teoloģijas virziens, kas sakņojas
Akvīnas Toma uzskatos, tos
sasaistot ar mūsdienu zinātnes atziņām.
nepotisms [lat. nepos, nepotis
‘mazdēls, pēcnācējs’] – radinieku iecelšana amatā vai
tiesību piešķiršana radiniekiem.
nestoriāņi [→ nestorisms] – nestorisma pārstāvji.
nestorisms, nestoriānisms [gr.
Nestorios] – herētiska kristietības mācība, ko 5. gs.
iedibināja Konstantinopoles
patriarhs Nestorijs; tā atzīst,
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ar tiem saistīto vārdu pirmais locījums, kas atbild uz
jautājumu „kas?”.
nomisms [→ nomos] – bauslība,
likumība; VD likumu noteikta
izturēšanās.
nom(o).. [gr. nomos ‘likums, noteikums’] – salikteņu daļa –
tāds, kas saistīts ar noteikumiem, likumiem, kārtību,
zinību.
nomos [gr.] – bauslis, likums.
non liquet [lat.] – nav skaidrs.
nonsenss [ang. nonsense] – absurds, blēņas, aplamība.
nostrificēt [→ nostrifikācija] –
atzīt ārzemju izglītības vai
zinātniskās kvalifikācijas diplomu par līdzvērtīgu atbilstošam iekšzemes diplomam.
nostrifikācija
[lat.
nostras
‘mūsu, vietējais’ + facere
‘darīt’] – ārzemju izglītības
vai zinātniskās kvalifikācijas
diploma atzīšana par līdzvērtīgu atbilstošam iekšzemes
diplomam.
nota bene!, NB! [lat.] – labi iegaumē! (piezīme, norādījums
tajā grāmatas, dokumenta
vietā, uz kuru grib vērst sevišķu uzmanību).
novēna [lat. novem ‘deviņi’] –
Rietumu baznīcā – deviņu dienu individuālu vai

atzīšana un noraidīšana.
nihilists [→ nihilisms] – cilvēks,
kas noraida vispārpieņemtās
tikumiskās normas, vērtības.
Nīkajas–Konstantinopoles ticības apliecība – → NicaenoConstantinopolitanum.
Nīkajas ticības apliecība – → Nicaenum.
nimbs [lat. nimbus ‘mākonis,
migla’] – riņķveida mirdzums, gaismas oreols, staru
vainags ap dievību un svēto
galvām.
nirvāna, nibāna [sanskr. nibbhāna ‘izdzišana, nodzišana’] – pilnīgs laimes, miera,
atbrīvotības stāvoklis, saplūšana ar dievišķo; centrālais
jēdziens budismā.
nisāns [senebr. < akad. nisānu < šumer. nisag ‘pirmais
auglis’] – jūdu reliģiskā gada
pirmais mēnesis (marts–aprīlis). Šajā mēnesī tiek svinēti
Pasha svētki.
N.N. [lat. nomen nescio] – vārdu
es nezinu.
nomadi [gr. nomas ‘klejotājs’] – klejotāji; klejotājciltis,
kas bieži maina apmešanās
vietu un kuru galvenā nodarbošanās ir lopkopība.
nominatīvs [lat. nominativus] –
lietvārdu, vietniekvārdu un
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numerālis [lat. numeralis ‘ar
skaitli saistīts’] – skaitļa
vārds.
Numeri [lat. ‘skaitļi’] – 4. Mozus
grāmata; saīsin. Num.
nunc.. [lat. nuntiāre ‘paziņot’] – salikteņu daļa – tas,
kas saistīts ar paziņošanu,
ziņošanu.
Nunc Dimittis [lat.] – Simeāna
slavas dziedājums Lk 2,28–32
(pēc pirmajiem vārdiem).
nunciatūra [→ nuncijs] – nuncija
amats un sēdeklis.
nuncijs [lat. nuntius ‘sūtnis’] – Romas pāvesta pastāvīgs diplomātiskais pārstāvis
valstīs, ar kurām Vatikānam
ir diplomātiskas attiecības;
viņš uzrauga katoļu baznīcas
darbību valstī, kur atrodas.

publisku lūgšanu periods,
ar kura palīdzību cilvēks cer
iegūt kādu īpašu žēlastību;
sastāv no dažādām lūgšanām, dziesmām, litānijām
un beidzas ar gandarīšanas
sakramenta pieņemšanu un
kopīgu Eiharistiju. Vispārēji
tiek ievērota no 17. gs.
novice, novicis [lat. novicius
‘jauns, klāt pienācis’] – cilvēks pārbaudes laikā pirms
uzņemšanas garīgā ordenī,
resp., klosterī.
noviciāts [lat. novicius ‘jauns’] –
pārbaudes laiks pirms uzņemšanas garīgā ordenī,
resp., klosterī.
nov(o).. [lat. novus ‘jauns’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts ar jaunumu.

O
noslēdzas ar piramidālu
smaili.
oblāta [lat. oblata ‘pasniegtā,
ziedotā’] – neraudzētas mīklas maize, ko lieto Svētajā
Vakarēdienā, dievmaize.
observance [lat. observatio
‘novērošana’] – baznīcas

OAMDG [saīsinājums no lat.
omnia ad maiorem Dei gloriam ‘visu lielākam Dieva godam’] – uzraksts uz baznīcu
fasādēm.
obelisks [gr. obeliskos] – četrskaldņu akmens stabs, kas
uz augšu sašaurinās un
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astotā, diena.
okultisms [lat. occultus ‘slepens,
apslēpts’] – mācība, ka cilvēkā un izplatījumā ir neizprotami pārdabiski spēki, kurus
izzināt un pakļaut spēj tikai
īpaši izredzētas personas.
okults [lat. occultus ‘slepens,
apslēpts’] – saistīts ar pārdabiskiem spēkiem un parādībām.
om [sanskr. aum] – hinduisma
svētvārds, ar ko sākas lūgšana un kas atrodas grāmatas
sākumā un beigās. Oriģinālvalodas trīs skaņas simbolizē
hinduistu dievu trīsvienību.
omega [gr.] – grieķu alfabēta
pēdējais burts (arī → alfa un
omega).
omnipotence [lat. omnis ‘katrs,
ikviens, viss’ + potentia
‘spēks, vara, ietekme’] – (Dieva) visspēcība.
omniprezence [lat. omnis ‘katrs,
ikviens, viss’ + praesentis
‘klātesošs, tagadējs’] – (Dieva) klātbūtne visur.
omniscience [lat. omnis ‘katrs,
ikviens, viss’ + scientia ‘zinātne, zināšanas’] – visa zināšana.
omofors [gr. ōmophorion < ōmos
‘plecs’ + phoreō ‘nest’] – Pareizticīgo baznīcā – bīskapa

nodevas; arī reliģisko paražu ievērošana (piem., mūku
dzīvē).
obsesija [lat. obsessio ‘ielenkšana, turēšana savā varā’] –
patstāvīga nevēlamas un
uzmācīgas domas atkārtošanās, no kuras nav iespējams
atbrīvoties ar gribas piepūli.
Oculi [lat. ‘acis’] – ciešanu laika
3. svētdiena (pēc Ps 12,15).
O.E.S.A. [saīsinājums no lat.
Ordo Eremitarum Sancti Augustini ‘Svētā Augustīna eremītu ordenis’] – augustīniešu
ordenis; → augustīnieši.
ofertorijs [lat. oﬀerre ‘piedāvāt, nest pretim, atnest’] –
1. sākuma lūgšana Eiharistijas laikā; 2. ziedojumu un
dāvanu (maizes un vīna) nešana pie altāra.
ofiolatrija [gr. ophis ‘čūska’ +
latreia ‘kultiska pielūgšana’] – kultiska čūsku pielūgšana.
O.F.M. [saīsinājums no lat. Ordo
fratrum minorum ‘mazāko
brāļu ordenis’] – franciskāņu
ordenis; → franciskāņi.
Oktāva [lat. octavus ‘astotais’] –
1. lielo baznīcas svētku (Lieldienu, Ziemassvētku) astoņu dienu atsvēte; 2. lielo
baznīcas svētku pēdējā, t.i.,
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publiski vērtē un kritizē kādu
darbu (gk. disertāciju).
oportūnisms [lat. opportunus
‘izdevīgs, ērts’] – pielāgošanās politika un ideoloģija; izvairīšanās no konfrontācijas.
oportūnists [lat. opportunus ‘izdevīgs, ērts’] – oportūnisma
piekritējs.
optatīvs [lat. optativus] – darbības vārda vēlējuma izteiksme.
optimisms [lat. optimus ‘vislabākais’] – tāda attieksme pret
pasauli, kurai raksturīgs dzīvesprieks, pārliecība par labā
uzvaru pār ļauno u.tml.
optimistisks [→ optimisms] –
tāds, kam ir raksturīgs optimisms.
optimists [→ optimisms] – cilvēks, kam ir raksturīgs optimisms.
opus [lat.] – darbs; sacerējums.
Opus Dei [lat.] – Dieva darbs.
Romas katoļu baznīcas organizācija, kas sludina svētumu
ikdienas dzīvē.
orācija [lat. orare ‘lūgt’] – lūgšana dievkalpojuma sākumdaļā.
ora et labora [lat.] – lūdz un
strādā!
orākuls [lat. oraculum ‘izteiciens,
pravietojums’] – 1. seno

amata atšķirības zīme; dvieļa
platuma tērps, ko valkā uz
abiem pleciem tā, ka viens
tērpa gals nokarājas priekšā,
bet otrs – mugurpusē.
onto.. [gr. on (ontos) ‘esošais’] – salikteņu daļa – tāds,
kas saistīts ar esamību.
ontoloģija [→ onto.. + gr. logos
‘vārds, mācība’] – 1. mācība
par esamību, kurā skaidroti
esamības vispārīgie pamati,
principi, struktūra un likumsakarības; 2. pieņēmumi par
to, kādas lietas eksistē attiecīgajā realitātes jomā, kādi
varētu būt to eksistences
apstākļi, no kā un kādā veidā tās varētu būt atkarīgas
utt.; katrai zinātnes nozarei
un katrai teorijai ir sava ontoloģija.
ontoloģisks [→ ontoloģija] –
saistīts ar ontoloģiju, tai raksturīgs.
O.P. [saīsinājums no lat. Ordo
Praedicatorum ‘sprediķotāju
ordenis’] – dominikāņu ordenis; → dominikāņi.
op.cit. (opus citatum) [lat.] – citētais darbs.
oponents [lat. opponens (opponentis) ‘pretī runājošs’] –
1. pretinieks strīdā; tas, kurš
apstrīd; 2. speciālists, kas
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bez teatrālas darbības, dekorācijām.
oratorijs [lat. oratorium ‘lūgšanu
vieta’] – 1. sākotnēji – lūgšanu vieta, baznīca vai privāta
kapela; 2. kopš viduslaikiem – lūgšanu vietas, kas
nav draudzes baznīcas.
orators [lat. orare ‘runāt’] –
1. cilvēks, kas pārvalda runas
mākslu; 2. runātājs sapulcē,
sanāksmē u.tml.
ordenis [lat. ordo ‘rinda, pakāpe, kārta’] – 1. reliģiska
apvienība, kuras mērķis ir
kalpot Dievam un cilvēkiem;
2. Romas katoļu baznīcā:
baznīcas atzīta un vadīta vīriešu vai sieviešu organizācija, tās locekļi pēc ordeņa
zvēresta nodošanas ilgstoši
dzīvo kopā atbilstoši ordeņa
likumiem, cenšoties sasniegt
garīgu pilnību.
ordinācija [lat. ordinatio ‘noteikšana, norīkošana’] – ievešana garīdznieka amatā vai
mūka kārtā.
ordinārijs [lat. ordo ‘kārtība’] –
1. dievkalpojuma nemainīgā
daļa; 2. mises muzikālā daļa;
3. kanoniskajās tiesībās – garīdznieks, kam piešķirtas ilgstošas juridiskas pilnvaras.
ordinārs [lat. ordinarius ‘pa-

Austrumu tautu, sengrieķu
un romiešu priesteris, kas
pareģoja cilvēkiem, atbildēdams uz viņu jautājumiem;
2. vieta, kur notika pareģošana; 3. dievības pareģojums,
ko priesteris pasludina cilvēkiem, atbildēdams uz viņu
jautājumiem.
orāla tradīcija [→ orāls] – mutvārdos saglabājusies tradīcija.
orāls [lat. oralis < or ‘mute’] –
saistīts ar mutes dobumu.
ora pro nobis! [lat.] – lūdz par
mums!
orars [gr. ōrarion] – Pareizticīgo
baznīcā – diakona tērpa piederums: gara, ar krustiem
izšūta lente, ko diakons nēsā
pār kreiso plecu, bet arhidiakons – krustveidīgi pār abiem
pleciem.
orate, fratres [lat. ‘lūdziet, brāļi’] – celebranta uzrunas ievadvārdi un pati uzruna ticīgajiem mises laikā.
oratio [lat.] – lūgšana.
oratio dominica [lat.] – Kunga
lūgšana; lūgšana „Mūsu Tēvs
debesīs”.
oratorija [it. oratorio < lat. oratorium ‘lūgšanu vieta’] – reliģiska satura skaņdarbs korim, orķestrim un solistiem
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savdabīgumu.
oriģinalitāte [lat. originalis ‘sākotnējs’] – 1. pirmreizīgums,
patstāvīgums; 2. savdabīgums, īpatnība.
oriģināls [lat. originalis ‘sākotnējs’] – 1. pirmraksts, sākotnējais vai pirmais eksemplārs; 2. tāds, kas ir autora
paša radīts; tāds, kam raksturīgs idejas patstāvīgums;
3. īsts, pirmreizējs; 4. tāds,
kas ar kaut ko atšķiras no citiem; savdabīgs, īpatnējs.
ornāts [lat. ornatus ‘tērps, rotājums’] – katoļu garīdznieka
amattērps, celebrējot misi.
orto.. [gr. orthos ‘taisns, pareizs’] – salikteņu daļa – tāds,
kas saistīts ar pareizīgumu,
to, kā jābūt.
ortodoksāls [gr. orthodoxos
‘tāds, kura uzskati ir pareizi’] – 1. tāds, kas nelokāmi,
konsekventi seko kādai mācībai, virzienam, pasaules
uzskatam u.tml.; saistīts ar
ortodoksiju; 2. pareizticīgs.
ortodoksija [gr. orthodoxia] –
1. nelokāma, konsekventa sekošana kādai mācībai, virzienam, pasaules uzskatam
u.tml.; pareiza ticība, baznīcas oficiālā virziena doktrīna;
2. pareizticība.

rasts’] – parasts, ikdienišķs.
ordinēt [lat. ordinare] – iesvētīt
garīdznieka amatā.
Ordo Missae [lat. ‘mises kārtība’] – dievkalpojuma nemainīgā daļa.
oremus [lat.] – lūgsim!
oreols [lat. aureolus ‘zeltīts’] –
spožums vai staru vainags,
kas aptver ķermeni un simbolizē dievišķo gaismu.
orientālistika [lat. orientalis
‘austrumu’] – zinātņu komplekss, kas pētī Austrumu
zemju kultūru, literatūru,
vēsturi u.c.
orientālists [lat. orientalis ‘austrumu’] – orientālistikas speciālists.
orientāls [lat. orientalis ‘austrumu’] – tāds, kas attiecas uz
orientālistiku.
orient(o).. [lat. oriens (orientis)
‘austrumi’] – salikteņu daļa –
1. tāds, kas saistīts ar austrumiem; 2. tāds, kas saistīts ar
virziena noteikšanu.
orients [lat. oriens (orientis) ‘lecoša saule, austrumi’] – austrumzemes; austrumi.
oriģ.. [lat. origo (originis)
‘sākties, izcelties; pirmsākumi, sākums, izcelšanās’] – vārda daļa – tāds, kas
saistīts ar pirmsākumiem,
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‘durvis, ieeja’] – durvju
sargs; zemākā ordinācijas
pakāpe Rietumu baznīcā;
bija atbildīgs par to, lai telpā,
kur notiek Eiharistija, neatrastos nepiederošas personas. Amats tika likvidēts
1972. gadā.
ostrakons [gr. ostrakinos ‘lauska’] – māla lauska, kas senatnē tika izmantota kā rakstāmmateriāls.
osuārijs
[lat.
ossuariumos
‘kauls’] – no akmens vai
māla izgatavota kaste mirušo
apbedīšanai Tuvajos Austrumos un Vidusāzijā ap 1. gt.
pr. Kr.
ozianna [gr. hōsanna, senebr.
hōšī’ānna ‘glāb!’] – sens cildinājuma sauciens kristiešu
un jūdu dievkalpojumos.

ortross [gr. orthros ‘rītausma’] – rīta dievkalpojums
Austrumu baznīcā; Rietumu
baznīcā tam atbilst lauda.
O.S.A. [saīsinājums no lat. Ordo
Sancti Augustini ‘Svētā Augustīna ordenis’] – augustīniešu ordenis; → augustīnieši.
O.S.B. [saīsinājums no lat. Ordo
Sancti Benedicti ‘Svētā Benedikta ordenis’] – benediktiešu ordenis; → benediktieši.
O.S.Fr. [saīsinājums no lat. Ordo
Sancti Francisci ‘Svētā Franciska ordenis’] – franciskāņu
ordenis; → franciskāņi.
„L’Osservatore Romano” [it.
‘Romas Vērotājs’] – Vatikāna laikraksts, kas dibināts
1861. gadā.
ostiārijs [lat. ostiarius < ostium

P
P. – apzīmējums t.s. Priesteru
kodeksam, kas, kā tiek uzskatīts, ir ietverts Pentateihā.
pacifisms [lat. pacificus ‘samierinošs’] – sabiedriska kustība, kas vēršas pret karu un

nosoda ar militārismu saistītu rīcību.
pacifists [lat. pacificus ‘samierinošs’] – pacifisma piekritējs.
pagāns [lat. paganus ‘civils, lauku’] – Bībelē cilvēks, kas nav
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‘nokasīts, gluds’] – pergaments vai papiruss, kurš
rakstīšanai izmantots atkārtoti, iepriekšējo tekstu nokasot. Teksts, kam virsū ir bijis
uzrakstīts cits teksts un vēlāk
tas nodzēsts.
palindroms [gr. palindromos
‘skriešana atpakaļ’] – vārds
vai vārdu kopa, kas vienādi lasāma no abām pusēm;
piem., aka.
pallijs [lat. pallium ‘apmetnis’] –
balta ap pleciem nēsājama
vilnas lente, arhibīskapa
amata zīme.
palls [lat. pallium ‘apmetnis’] –
Eiharistiskā dievkalpojuma
piederums Romas katoļu
baznīcas misē – četrstūrveida, ar baltu drānu apšūts apsegs biķerim un patēnai.
Palmarum [lat. ‘palmu diena’] –
svētdiena pirms Lieldienām,
kad Jēzus iejāja Jeruzalemē
(resp., Pūpolu svētdiena).
panagija [gr. panagia ‘vissvētākā’] – Dievmātes tituls Austrumu baznīcā, arī ovāls medaljons ar Dievmātes attēlu,
kuru Pareizticīgo baznīcas
bīskapi nēsā ķēdīte uz krūtīm.
panpsihisms [gr. pan ‘viss’ +
psihē ‘dvēsele’] – uzskats,

jūds; vēlāk šo vārdu lietoja
kristieši, lai apzīmētu cilvēku, kurš nav pieņēmis kristīgo ticību.
pagoda [sanskr. ‘svēts nams’] –
budistu templis; sakrāla celtne Ķīnā, Japānā un citās Austrumu zemēs.
paleo.. [gr. palaios ‘sens’] – salikteņu daļa – tāds, kas attiecas uz senatni.
paleogrāfija [→ paleo.. + gr.
graphein ‘rakstīt’] – zinātne,
kas pētī rakstības izcelšanos,
attīstību, raksta formas, senos rokrakstus.
paleolīts [→ paleo.. + gr. lithos
‘akmens’] – senākais akmens
laikmets, pirmais cilvēces
vēstures periods.
pāli [sanskr. pāli-bhāsā < pāli ‘kanons’ + bhāsā ‘valoda’] – indoāriešu valodu grupas valoda, kurā runāja Ziemeļindijā
Budas dzīves laikā; agrīnā
budisma un theravādas rakstu valoda. Tuva sanskritam.
paliatīvs [lat. palliativus < palliare ‘apsegt’] – tāds, kas uz
laiku atvieglina stāvokli, bet
nenovērš stāvokļa izraisītāju,
cēloni.
palijs – → mantija.
palimpsests [gr. palimpsēstos < palin ‘atkal’ + psēstos
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par(a).. [gr. para.. ‘pret, pie, blakus, pretim’] – priedēklis, kas
norāda uz ko līdzīgu, tomēr
citu, blakus, pretim esošu.
parabola [gr. parabolē ‘salīdzināšana, novietošana blakus’] – īss, pamācošs alegorisks stāstījums, kura morāle
izteikta ar līdzību.
paradigma [gr. paradeigma ‘piemērs, paraugs’] – pēc noteikta principa vai pazīmju kritērija grupēts valodas vienību
kopums.
paradīze [gr. paradeisos ‘dārzs’ <
pers. pairidaźza ‘daiļdārzs’] –
1. VD Dieva dārzs Ēdenē, kur
dzīvoja pirmie cilvēki līdz
grēkā krišanai; 2. vieta vai
vide, kur valda vispārēja laime un labklājība.
paradoksāls [gr. paradoxos ‘negaidīts’] – tāds, kas ir raksturīgs paradoksam vai satur
paradoksu.
paradokss [gr. paradoxos ‘negaidīts’] – kaut kas tāds, kas ir
neloģisks, pretrunā ar veselo
saprātu vai kaut ko vispārpieņemtu, zināmu (dažreiz
gan tikai šķietami).
parafrāze [gr. para ‘pie, blakus’
+ phrasis ‘teiciens’] – jēdzienu, spriedumu un plašāku
domu aprakstoša izteikšana

ka viss pasaulē pastāvošais
apveltīts ar noteiktu apziņas
pakāpi.
panteisms [gr. pan ‘viss’ + theos
‘Dievs’] – reliģiski filozofiska
mācība, kas Dievu identificē
ar dabu un kas pasauli un
dabu uzskata par Dieva iemiesojumu.
panteons [gr. pan ‘viss’ + theos
‘dievs’] – 1. seno romiešu
templis visu dievu godināšanai; 2. monumentāla celtne,
kurā glabājas izcilu cilvēku
mirstīgās atliekas; 3. visu
kāda kulta dievu kopums.
pan(to).. [gr. pan (pantos)
‘viss’] – salikteņu daļa – tāds,
kas ir visaptverošs.
pantokrators [gr. pantokratōr
‘visa valdnieks’] – viens no
Dieva apzīmējumiem.
papiruss [gr. papyros] – 1. papirusniedre – grīšļu dzimtas
lakstaugs, kura dzimtene ir
tropiskā Āfrika; kādreiz speciāli kultivēts, lai iegūtu materiālu, uz kura rakstīt; 2. no
papirusniedres stiebriem izgatavots rakstāmmateriāls,
ko lietoja Senajā Ēģiptē u.c.
Vidusjūras reģiona zemēs;
3. rokraksts uz materiāla, kas
izgatavots no papirusniedrēm.
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Pasha, Pasā, Passa, Pesahs

nozare, kas pētī neparastas
psihiskas parādības, kurām
pagaidām nav zinātniska izskaidrojuma; informācijas
nodošana un uztveršana bez
maņu orgānu palīdzības; cilvēka iedarbība uz citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm vai
priekšmetiem bez muskuļu
spēka.
particips [lat. participium] – divdabis.
partikula [lat. particula] – palīgvārds, kas pauž runātāja
vai rakstītāja attieksmi pret
teikumā raksturoto situāciju,
piem., taču, ne, vai, pat u.c.
partikulārisms [lat. particularis
‘daļējs’] – mācība, ka dievišķā žēlastība attiecas tikai uz
noteiktiem cilvēkiem (piem.,
predestinācija); pretstats →
universālisms.
partikulārs
[lat.
particularis] – daļējs, atsevišķs.
parūsija [gr. parusia ‘klātbūtne,
atnākšana’] – JD – Kristus atkalatnākšana pēdējos laikos.
Pasā – → Pasha.
Pasha, Pasā, Passa, Pesahs [ebr.
pesach ‘saudzēšana, taupīšana’] – jūdu Lieldienas; ikgadēji svētki, kas tiek svinēti,
pieminot jūdu tautas iziešanu no Ēģiptes (Ex 12); svin

ar saviem vārdiem.
Paraklēts [gr. paraklētos ‘aizstāvis, mierinātājs, advokāts’] – Svētā Gara apzīmējums Jāņa ev. (Jņ 14,16.26;
15,26; 16,7–11).
paraklēze [gr. paraklēsis ] – pamudinājums, paskubinājums,
mierinājums, prasība.
paralēlisms [gr. paralēlos ‘blakus ejošs’] – divu parādību
līdzāsnostatījums, kas izceļ
tajās līdzīgo vai atšķirīgo.
→ Lk 12,48; Mk 10,43tt
paralipomena [gr. paraleipomenōn ‘izlaistie (gabali)’, ‘par
atlikušajām lietām’] – papildinājums, pielikums senākam tekstam.
Paralipomenon [gr. paraleipomenōn ‘izlaistie (gabali)’, ‘par
atlikušajām lietām’] – apzīmējums 1. un 2. Laiku grāmatai LXX.
paranēze [gr. parainesis ‘atgādināšana, padoms’] – brīdinājuma un atgādinājuma
raksts; piem., Rom 12–15.
paranoja [gr. paranoia ‘ārprāts,
prāta aptumsums’] – slimība,
kam raksturīgi murgi, dīvainas idejas, kas tomēr nerada
pārmaiņas organismā.
parapsiholoģija [→ para.. +
→ psiholoģija] – pētniecības
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patriarhāts
[gr.
patriarhēs
‘ciltstēvs’] – tāda sabiedriskā
kārtība, kurā noteicošā loma
ir vīrietim un radniecību un
mantošanas tiesības nosaka
pēc tēva līnijas.
patriarhs [gr. patriarhēs < patēr ‘tēvs’ + archaios ‘sens,
vecs’] – 1. Izraela tautas
ciltstēvi (Abrahāms, Izāks,
Jēkabs); 2. augstākā garīgā
amatpersona
Pareizticīgo
baznīcā.
patristika [gr. patēr (patros)
‘tēvs’] – kristīgās teoloģijas
nozare, kas pētī baznīcas
tēvu rakstus, doktrīnas un to
autorus; → patroloģija.
patroloģija [gr. patēr (patros)
‘tēvs’ + logos ‘vārds, mācība’] – 1. baznīcas literatūras
nozare, kas pētī un komentē
baznīcas tēvu dzīvi, darbību
un mācības; 2. sistemātiski
sakārtots baznīcas tēvu darbu kopums.
patrons [lat. patronus ‘aizstāvis,
aizbildnis’] – 1. aizbildnis,
aizstāvis; 2. svētais, ko uzskata par aizbildni noteiktai baznīcai, teritorijai amatam vai
cilvēkam, kam dots šā svētā
vārds; 3. dižciltīgs pilsonis
Senajā Romā.
pāvests [lat. papa < gr. pappas

14. nisānā.
pasija [lat. passio ‘ciešanas,
kaisle’] – 1. Jēzus Kristus
ciešanas un nāve; 2. ciklisks
skaņdarbs orķestrim, korim
un solistiem ar evaņģēlija
tekstu par Kristus ciešanām
un nāvi.
Passa – → Pasha.
passim [lat.] – dažādās vietās.
pastorālās vēstules [lat. pastor
‘gans’] – kopīgs apzīmējums
JD vēstulēm Timotejam un
Titam; arī gana vēstules.
pastorāls
[lat.
pastor
‘gans’] – gana, ganu; arī
draudzes mācītāja amatam
piederīgs, piem., pastorālā
teoloģija.
pastor loci [lat.] – vietējās draudzes mācītājs.
pastors [lat. pastor ‘gans’] – garīdznieks.
patēna [lat. patena] – upura šķīvis, ko uzliek uz biķera un uz
kura atrodas hostija.
pater [lat.] – tēvs.
Pater noster [lat.] – lūgšana
„Mūsu Tēvs debesīs..”; pirmie šās lūgšanas vārdi.
patriarhāls [→ patriarhāts] –
1. saistīts ar patriarhātu, tam
raksturīgs; 2. saistīts ar seniem laikiem, senām tradīcijām un paražām.
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saviem spēkiem tikumiski
pilnveidoties neatkarīgi no
Dieva žēlastības; pret šo mācību iestājās Augustīns.
penta.. [gr. pente ‘pieci’] – salikteņu daļa – norāda uz sakaru
ar piecām vienībām.
pentagramma [→ penta.. + gr.
gramma ‘svītra, līnija’] – piecstūru zvaigzne, kuras pamatā
ir regulārs piecstūris; viens
no izplatītākajiem maģiskajiem simboliem.
pentakosti [lat. pentecoste, gr.
pentēkostē (hēmera) ‘piecdesmitā (diena)’] – vasarsvētku draudze; šās draudzes locekļi; protestantisma
paveids, kas 20. gs. sākumā
radies ASV un kura ticības
centrā ir Svētā Gara saņemšana Vasarsvētkos.
Pentateihs [gr. pentateuchos ‘no
5 grāmatām sastāvošs’] – VD
piecas Mozus grāmatas, ko
jūdaismā sauc par Toru.
perfekcionisms [lat. perfectum
‘tāds, kas pabeigts’] – mācība par pilnību; uzskats, ka
kristietim jau šajā pasaulē ir
iespējams sasniegt pilnību.
perfekts [lat. perfectum ‘tāds,
kas pabeigts’] – 1. ļoti labs,
pilnīgs; 2. darbības vārda laika forma, kas apzīmē

‘tēvs’] – Romas katoļu baznīcas galva un Vatikāna valsts
vadītājs; pēc katoļu mācības,
apustuļa Pētera pēctecis un
Dieva vietnieks zemes virsū.
pax [lat.] – miers.
pax Dei [lat.] – Dieva miers.
pedagogs [lat. paedagogus < gr.
paidagōgos < pais (paidos)
‘zēns, bērns’ + agōgos ‘vadītājs’] – skolotājs audzinātājs,
pedagoģijas speciālists.
pedagoģija [gr. paidagōgia] –
1. zinātne par audzināšanu,
mācīšanu, izglītību; 2. mācīšana, audzināšana.
pedagoģisks [→ pedagoģija] –
1. saistīts ar pedagoģiju;
2. audzinošs.
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus
baznīca – → mormoņi.
pedilavium [lat. ‘kāju mazgāšana’] – kāju mazgāšanas ceremonija, ko Romas katoļu
baznīcā izpilda Zaļās ceturtdienas liturģijā.
pektorāls [lat. pectoralis < pectus ‘krūtis’] – augstāko garīdznieku krūšu krusts, liturģiskā tērpa sastāvdaļa.
pelagiānisms [pēc angļu mūka
Pelāgija (mr. 418.) vārda] –
mācība, kas noliedz iedzimto
grēku un atzīst, ka cilvēkam
ir gribas brīvība un iespēja
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nepārtrauktība.
permanents [lat. permanentis
‘paliekošs’] – pastāvīgs, nepārtraukts.
permutācija [lat. permutatio
‘apmaiņa’] – pārstatīšana,
mainīšana vietām; garīdznieku darba vietu apmaiņa.
persona non grata [lat.] – nevēlama persona.
personificēt [lat. personalis ‘personisks’] – dabas parādībām,
dzīvniekiem,
nedzīviem
priekšmetiem, jēdzieniem
piedēvēt cilvēka īpašības.
personifikācija [lat. personalis
‘personisks’] – cilvēka spēju
un īpašību piedēvēšana dabas parādībām, priekšmetiem, jēdzieniem; abstraktu
jēdzienu (mīlestība, rūpes,
nāve u.c.) piedēvēšana cilvēkiem.
perversija [lat. perversio ‘ačgārnība’] – pretdabiska, slimīga
tieksme; novirze no normas,
izkropļojums.
perverss [lat. perversus ‘ačgārns,
apgriezts’] – tāds, kam piemīt pretdabiska, slimīga tieksme; normai neatbilstošs.
Pesahs – → Pasha.
pesimisms [lat. pessimus ‘vissliktākais’] – tāda attieksme
pret pasauli, kurai raksturīga

pagātnē pabeigtu darbību,
kuras rezultāti turpinās tagadnē; saliktā tagadne.
pergaments [gr. Pergamos ‘Pergamas pilsēta’] – 1. īpaši apstrādāta dzīvnieku kailāda,
ko izmanto dažos tehniskos
instrumentos, mūzikas instrumentos (bungu āda) u.c.;
līdz 13. gs. to lietoja rakstīšanai; teksts uz šāda materiāla; 2. ar sālskābi apstrādāts
papīrs, kas nelaiž cauri taukvielas, mitrumu; pergamentpapīrs.
peri.. [gr. peri.. ‘pie, tuvumā, ap,
apkārt’] – salikteņu daļa –
norāda uz tuvāko attālumu.
perihorēze [gr. perihōrēsis; lat.
circumincessio ‘iešana apkārt’] – kristīgajā teoloģijā –
Svētās Trīsvienības personas.
Terminu pirmais sāka lietot
Sv. Damaskas Jānis.
perikope [gr. perikopē ‘izcirtums,
izgriezums’] – Svēto Rakstu fragments, kas kalpo kā
svētrunas teksts vai lasījums
dievkalpojumā.
peripetija [gr. peripeteia] – pēkšņa, krasa darbības, apstākļu, dzīves pārmaiņa; negaidīts sarežģījums.
permanence [lat. permanentis ‘paliekošs’] – pastāvība,
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pamatus Vācijas protestantisma atmodai un noteica
piētisma principus.
pietā [lat. pietas ‘godbijība’] –
mākslas darbs, kurā attēlota
Marija ar mirušo Jēzu Kristu
klēpī.
pietāte [lat. pietas (pietatis)
‘godbijība’] – dziļa cieņa;
godbijība.
piētisms [lat. pietas (pietatis)
‘godbijība’] – 1. virziens protestantismā 17. gs. beigās un
18. gs., kam bija raksturīga
stingra dievbijība, askētisms
ikdienas dzīvē; 2. uzsvērta
dievbijība.
piktogrāfija [lat. pictus ‘ar krāsām gleznots’ + gr. graphein
‘rakstīt’] – raksts, kurā lietas
un parādības apzīmē ar stilizētiem attiecīgo objektu attēliem (piktogrammām).
piktogramma [→ piktogrāfija] –
1. stilizēts attēls, ko piktogrāfijā izmanto par rakstu zīmi;
2. teksts, kas rakstīts ar šādām zīmēm.
piligrims [lat. peregrimus ‘svešzemju’] – svētceļotājs.
piramīda [gr. pyramis, pyramidos] – milzīga akmens celtne,
kam ir četrstūrains pamats
un kuras sānu skaldnēm
ir kopīga virsotne; Senajā

nomāktība, bezcerība; nosliece jebkurā situācijā gaidīt
ļaunāko.
pesimistisks [→ pesimisms] –
tāds, kam raksturīgs pesimisms.
pesimists [→ pesimisms] –
cilvēks, kam raksturīgs pesimisms; cilvēks, kas jebkurā
situācijā gaida ļaunāko iznākumu.
Pestīšanas armija – starptautiska kristīga evaņģelizācijas un
sociālās palīdzības organizācija, kas dibināta 1865. g. Anglijā un veidota pēc militāra
parauga.
Pešita [sīr. ‘vienkāršs, izplatīts’] –
oficiālais Bībeles tulkojums
sīriešu valodā (5. gs.).
petīcija [lat. petitio ‘meklēšana,
lūgums’] – kolektīvs rakstveida lūgums, ko iesniedz augstākajām varas institūcijām.
petits [fr. petit ‘mazs’] – tipogrāfijas burti, kuru augstums ir
8 punkti (3 mm).
philadelphia [gr.] – brāļu mīlestība.
philia [gr.] – draugu mīlestība,
tuva draudzība.
Pia desideria [lat. ‘dievbijīgas vēlēšanās’, ‘labi nodomi’] – virsraksts F.J.Špēnera
darbam (1675), kas lika
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plur.. [lat. plūrēs ‘daudzi, vairāki’] – vārdu daļa – tas, kas
aptver daudzus.
plurālis [lat. pluralis] – lingv.
daudzskaitlis.
plurālisms [lat. pluralis ‘tāds,
kas sastāv no daudzām vienībām’] – 1. uzskats, ka viss
esošais sastāv no izolētām
substancēm un elementiem;
2. iespēja dažādiem sabiedrības slāņiem un grupām
paust savus uzskatus un aizstāvēt savas intereses.
plurāls [lat. pluralis] – tāds, kas
sastāv no daudzām vienībām.
pluskvamperfekts [lat. plus
quam perfectum ‘vairāk
nekā pabeigts’] – darbības
vārda laika forma (pabeigtā
pagātne).
p.m. [lat. post meridiem] – pēcpusdienā.
pneima [gr. pneuma] – gars, dvaša (ebr. ruach).
pneimatisks [→ pneima] – gara
pilns.
pneimatoloģija [gr. pneuma
‘gars’ + logos ‘vārds, mācība’] – mācība par Svēto
Garu.
Pniēls [senebr.] – Dieva vaigs;
→ Gen 32,31.
poimēnika [gr. poimen ‘gans’] –

Ēģiptē šādas celtnes būvēja
kā faraonu kapenes.
pitagorisms [pēc sengrieķu filozofa un matemātiķa Pitagora
vārda] – filozofijas virziens,
kas visu dabas parādību un
kosmosa esamību reducēja
uz kvantitatīvām, skaitliskām
attiecībām.
plaģiators [lat. plagiator ‘laupītājs’] – persona, kas izdarījusi plaģiātu.
plaģiāts [lat. plagium ‘nolaupīšana’] – cita autora darba vai
tā daļas uzdošana par savu;
publicēšana ar savu vārdu.
platonisks [pēc sengrieķu filozofa Platona (ap 427.–
ap 348. g. pr. Kr.) vārda] –
1. tāds, kas attiecas uz platonismu; 2. balstīts tikai uz
garīgām simpātijām.
platonisms [pēc sengrieķu filozofa Platona (ap 427.–ap
348. g. pr. Kr.) vārda] – sengrieķu filozofa Platona mācība, kas garīgo pasauli pretstata reālo lietu pasaulei.
pleonasms [gr. pleonasmos ‘pārmērība’] – liekvārdīgs izteiksmes veids; izteikums, kur
viena un tā pati jēga izteikta
ar vairākiem nozīmes ziņā
tuviem dažādu vārdšķiru vārdiem.
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indivīdiem; parasti ar to saprot daudzsievību; pretstats
→ monogāmija.
poliglots [gr. polyglōttos ‘daudzvalodu’] – cilvēks, kas prot
daudzas valodas.
polisa [gr. polis] – pilsēta.
politeisms [→ poli.. + gr. theos
‘dievs’] – daudzdievība; reliģija, kuras pamatā ir daudzu
dievu kults; pretstats → monoteisms.
pontifikāts
[lat.
pontificatus] – Romas pāvesta vara,
darbība, valdīšanas laiks.
pontifiks [lat. pontifex < pons
(pontis) ‘tilts’ + fex (facere)
‘darīt’] – Senās Romas augstākās priesteru kolēģijas
loceklis.
post.. [lat. post ‘pēc, aiz’] – salikteņu daļa – norāda uz notikuma, parādības, stāvokļa
secību laikā, telpā, attīstībā.
post factum [lat.] – pēc tam, kad
kaut kas jau ir noticis; pēc
notikušā.
postlūdija [lat. post ‘pēc’ + ludus
‘spēle’] – neliela instrumentāla pēcspēle pēc dziedājuma; sal. → prelūdija.
postmilleniārisms [lat. post
‘pēc’ + millenium ‘tūkstošgade’] – uzskats, ka Kristus otrā
atnākšana notiks 1000 gadu

mācība par dvēseļu kopšanu.
..pole [gr. polis ‘pilsēta’] – salikteņu daļa – norāda uz saistību ar pilsētu, pilsētas daļu,
ko raksturo noteiktas pazīmes.
polemika [gr. polemos ‘karš’] –
publisks strīds, kurā saduras krasi atšķirīgi uzskati par
kādu jautājumu.
polemisks [→ polemika] – tāds,
kas saistīts ar polemiku; tai
raksturīgs.
polemizēt [→ polemika] – piedalīties polemikā; strīdēties.
poli.. [gr. poly ‘daudz’] – salikteņu daļa – norāda uz sakaru
ar vairākām, daudzām vienībām.
poliandrija [→ poli.. + gr. anēr
(andros) ‘vīrietis’] – daudzvīrība; tāda laulības forma,
kurā sievietei vienlaikus ir
vairāki vīri.
polifonija
[gr.
polyphōnia
‘daudzbalsība’] – 1. mūzikas
veids, kura pamatā ir vairāku
patstāvīgu melodiju vienlaicīgs skanējums un attīstība;
2. mācība par daudzbalsību.
poligāmija [→ poli.. + gr. gamos ‘laulība’] – viena dzimuma indivīda kopdzīve
ar vairākiem otra dzimuma
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procesu un teksta uzrakstīšanas nolūku.
pragmatisks [gr. pragma (pragmatos) ‘darbība, darbošanās’] – 1. tāds, kā pamatā ir
pragmatisms; tāds, kas pamatojas uz faktiem; 2. saistīts ar personiskām interesēm.
pragmatisms [gr. pragma (pragmatos) ‘darbība, darbošanās’] – filozofijas virziens, saskaņā ar kuru teorijas, mākslas vai darbošanās jēga ir
tās praktiskais lietderīgums.
prāvests [lat. praepositus ‘nolikts priekšā’] – garīdznieks,
kas vada draudzi vai baznīcas
(prāvesta) iecirkni.
pravietis [gr. prophētēs ‘runas
vīrs’] – 1. Dieva gribas iztulkotājs un sludinātājs; 2. pareģis.
pre.. [lat. prae.. ‘priekš, priekšā,
pirms’] – priedēklis – norāda
uz ko priekšā esošu, vispirms
notiekošu.
preambula [lat. praeambulos
‘priekšā ejošs, priekšējs’] – līguma, likuma vai cita svarīga
dokumenta ievaddaļa, kurā
izklāstīti tā mērķi un galvenie
principi.
predestinācija [lat. praedestinatio ‘iepriekšnolemtība’] –

miera valsts beigās.
postmodernisms [→ post.. +
→ modernisms] – kultūras,
ideoloģijas, politikas u.tml.
virziens, kas radies kā reakcija uz modernismu.
postskripts [lat. post scriptum
‘pēc uzrakstītā’] – papildinājums uzrakstītai un parakstītai vēstulei; apzīmē ar burtiem P.S.
postulants [lat. postulans ‘kandidāts’] – reliģiska ordeņa
noviciāta kandidāts, kas iziet
pirmo pārbaudes pakāpi.
postulāts [lat. postulatum ‘prasība’] – priekšnoteikums, pieņēmums kādā teorijā, kurš
racionāli nav pierādāms, bet
nepieciešams kopsakarību
izteikšanai.
potentāts [lat. potentia ‘spēks,
spēja, potence’] – tāds, kam
ir vara; tāds, kas valda.
pozitīvisms [lat. positivus ‘pozitīvs’] – filozofijas virziens,
kas radies 19. gs. 30. gados
un par zināšanu vienīgo avotu uzskata pieredzi un faktus, noraida metafiziku un
teismu.
pragmatiskā analīze [→ pragmatisks] – teksta analīzes metode, kas pētī teksta dinamisko funkciju, komunikācijas
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‘pirms’ + millenium ‘tūkstošgade’] – uzskats, ka Kristus
otrā atnākšana notiks pirms
1000 gadu miera valsts iestāšanās.
premisa [lat. praemissa ‘priekšā
likts’] – 1. priekšnoteikums;
2. viens vai vairāki spriedumi, no kuriem izsecināts galaspriedums.
prepozīcija [lat. praepositio <
praeponere ‘nolikt priekšā’] – prievārds.
prerogatīva [lat. praerogativa] –
izņēmuma tiesība, priekšrocība.
pretorijs [lat. praetorium] – Senajā Romā karaspēka nometnes vieta, kur atradās karavadoņa mītne.
prevalēt [lat. praevalere] – būt
pārsvarā, būt pārākumā, dominēt.
prezbitērijs [gr. presbyteros
‘sirmgalvis, vecākais’] –
1.
baznīcas
altārtelpa;
2. prezbiteriešu baznīcas
pārvaldes instance, kurai ir
likumdošanas un administratīvas tiesības pār noteiktu
apgabalu.
prezbiteris [gr. presbyteros
‘sirmgalvis, vecākais’] – 1. JD
draudzes vadītājs; tas pats,
kas bīskaps (→ bīskaps);

1. iepriekšēja nolemtība; 2.
mācība par to, ka visas pasaules norises, it īpaši katra
cilvēka likteni, Dievs ir iepriekš noteicis.
predestinēt [lat. praedestinare] – iepriekš nolemt, nosacīt.
preeksistence [lat. prae ‘priekš’ +
existere ‘rasties, izcelties’] –
visu dvēseļu pastāvēšana pie
Dieva pirms to piedzimšanas; Kristus esamība Dieva
godībā pirms šīs pasaules radīšanas (sal. Jņ 1,1–3; 3,13;
Fil 2,6; 1Kor 8,6).
prefikss [lat. praefixum < prae
‘priekšā’ + fixus ‘piestiprināts’] – priedēklis, vārda
daļa, kas atrodas saknes
priekšā.
prelāts [lat. praelatus ‘izvirzīts,
nostādīts pāri citiem’] – augsta baznīcas amatpersona
Romas katoļu un anglikāņu
baznīcā.
prelatūra [→ prelāts] – 1. prelāta amats vai dzīves vieta;
2. īpaša baznīcas organizācijas struktūra.
prelūdija [lat. prae ‘pirms’ + ludus ‘spēle’] – priekšspēle,
ievada mūzika; sal. → postlūdija.
premilleniārisms [lat. prae
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Pentateiha avotiem.
primārs [lat. primarius < primus
‘pirmais’] – 1. sākotnējs, pirmatnējs; 2. tāds, kas ir kaut
kam pamatā.
primāts [lat. primatus < primus
‘pirmais’] – pirmā vieta, pārākums.
principialitāte [→ principiāls] –
stingra noteiktu principu ievērošana.
principiāls [lat. principialis
‘sākotnējs, pirmatnējs’] –
1. tāds, kas stingri ievēro noteiktus principus; tāds, kas
balstīts uz principiem; 2. būtisks, būtiski svarīgs.
princips [lat. principium ‘pamats, pirmsākums’] – kādas
uzskatu sistēmas pamattēze,
galvenā ideja.
priore, priors [lat. prior ‘pirmais,
vecākais’] – cilvēks, kas vada
klosteri vai ir vadītāja vietnieks.
prioritārs [→ prioritāte] – tāds,
kam dod priekšroku; sevišķi
svarīgs.
prioritāte [lat. prioritas (prioritatis) ‘priekšroka’] – 1. pirmtiesība uz atklājumu, izgudrojumu; 2. priekšroka, pārākums.
priors – → priore.
privileģēts [→ privilēģija] – tāds,

2. ievēlēts prezbiteriešu baznīcas vecākais.
prezbiterisms [gr. presbyteros
‘sirmgalvis, vecākais’] – kalvinisma labējais novirziens,
kas radās reformācijas laikā
Lielbritānijā; prezbiteriešu
baznīcu pārvalda ievēlētas
personas – garīdznieki un
prezbiteri.
prezentācija [lat. praesentatio
‘priekšā stādīšana’] – oficiāla
ceremonija, kurā sabiedrību
iepazīstina ar ko jaunu (grāmatu, izstrādājumu u.tml.).
prezents [lat. praesens ‘klātesošs’] – darbības vārda laika
forma (nepabeigtā tagadne).
prezumpcija [lat. praesumptio] –
1. pieņēmums uz varbūtības
pamata; 2. secinājuma vai
apgalvojuma atzīšana par
neapšaubāmu, kamēr nav
pierādīts pretējais.
priesteris [gr. presbyteros ‘sirmgalvis, vecākais’] – 1. Izraelā
starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, it īpaši lai pienestu
upurus; 2. Romas katoļu baznīcā iesvētīts garīdznieks, kas
drīkst vadīt sakramentus.
Priesteru kodekss – priesteru
sacerēts pēceksila raksts
(570.–450. g. pr. Kr.), kas
tiek uzskatīts par vienu no
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progresīvs [→ progress] –
1. tāds, kas sekmē progresu; 2. tāds, kas pakāpeniski
pieaug, pastiprinās; 3. jauns,
moderns, laikmeta prasībām
atbilstošs.
progress [lat. progressus ‘attīstība, kustība uz priekšu’] – attīstība, kam raksturīga virzība
uz pilnīgāku, augstāku stāvokli; pretstats → regress.
proklamācija [lat. proclamatio
‘uzsaukums’] – 1. oficiāls
publisks paziņojums; 2. rakstveida uzsaukums, parasti ar
aģitācijas raksturu; 3. baznīcas uzsaukšana (piem., saderinātajiem).
prokurators [lat. procurator] –
Senajā Romā saimniecības
pārvaldnieks, nodokļu ievācējs un tiesas pilnvarotais
provincēs.
prolegomena [gr. prolegomena
‘priekšvārdi’] – skaidrojošs
ievads lielākam rakstiskam
zinātniskam darbam, teorijai,
problēmas izklāstam u.tml.
prologs [gr. pro ‘priekšā’ + logos ‘vārds, jēdziens, mācība’] – literāra sacerējuma vai
runas ievaddaļa; pretstats
→ epilogs.
prominents [lat. prominens (prominentis) ‘tāds, kas paceļas

kam ir īpašas tiesības vai
priekšrocības.
privilēģija [lat. privilegium ‘likums, kas attiecas uz atsevišķu cilvēku’] – izņēmuma
tiesība, ko piešķir atsevišķam
cilvēkam, cilvēku grupai vai
organizācijai.
pro.. [lat. pro, gr. pro ‘par labu
(kam); (kā) vietā; uz priekšu;
priekšā’] – priedēklis – norāda uz piekrišanu kaut kam
vai kādam, uz darbošanos kā
vietā vai kāda interesēs, uz
to, kas ir priekšā.
problēma [gr. problēma ‘uzdevums, izvirzīts jautājums’] –
1. sarežģīts teorētisks un
praktisks jautājums, kas jārisina un jāpētī; 2. pretrunīga
situācija kāda procesa vai
parādības izprašanā; 3. sarežģījums, grūtības, ar ko jātiek galā.
problemātika [→ problēma] –
problēmu kopums.
problemātisks [→ problēma] –
1. tāds, kam ir problēmas raksturs; tāds, kas saistīts ar sarežģījumiem; 2. iespējams,
varbūtējs, apšaubāms.
profāns [lat. profanus ‘neiesvētīts’] – cilvēks, kam attiecīgajā nozarē nav nekādu zināšanu.
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salikteņu daļa – 1. norāda uz
to, kas ir sākotnējs, primārs,
pirmējs; 2. norāda uz to, kas
ir augstākais, vecākais, galvenais.
Protojesaja [→ proto.. + Jesaja] –
pirmais Jesaja; pēc daudzu
teologu domām – pravietis Jesaja, Jesajas grāmatas
1.–39. nodaļas autors; arī šīs
nodaļas.
prototips [gr. prōtotypos] – pirmtēls; persona, kas autoram ir
noderējusi par literārā tēla
paraugu.
providence [lat. providentia ‘paredzēšana’] – Dieva gādība
un rūpes par šo pasauli.
providenciāls [→ providence] –
tāds, ko piedēvē providencei; iepriekš nolemts.
providentia Dei [lat.] – Dieva gādība (rūpes).
providentia specialis [lat.] –
Dieva gādība īpaši par cilvēkiem.
providentia universalis [lat.] –
Dieva gādība un rūpes par
pasaules uzturēšanu.
prozelīts [gr. prosēlytos ‘pienācējs’] – cilvēks, kas pārgājis
no vienas reliģijas citā; nejūds, kas pieņēmis jūdaismu.
P.S. – → postskripts.
psalms [gr. psalmos ‘dziesma,

pāri’] – izcils, ievērojams,
nozīmīgs.
promocija [lat. promotio ‘virzīšana uz priekšu’] – doktora
grāda piešķiršana.
pronomens [lat. pronomen] –
vietniekvārds.
prosfora [gr. prosphora ‘pienešana, pienestā maize’] – altāra
maize Austrumu baznīcā.
proskinēze [gr. proskinēsis ‘pielūgšana’] – pielūgšana, nometoties ceļos.
protekcija [lat. protectio ‘aizsegšana, aizsardzība’] – ietekmīgas personas vai organizācijas atbalsts, ieteikums,
aizstāvība, aizbildniecība.
protestantisms [→ protestants] –
kristīgās baznīcas, kas 16. gs.
reformācijas gaitā atzarojās
no katolicisma.
protestants [lat. protestans
‘tāds, kas publiski apliecina’] – protestantisma piekritējs.
protežē [fr. protégé] – persona,
kas ir kāda aizbildniecībā,
aizstāvībā;
aizstāvamais,
kāda ieliktenis.
protežēt [lat. protegere ‘piesegt,
aizstāvēt’] – izmantojot savu
ietekmi, aizstāvēt, atbalstīt,
dāvāt labvēlību.
proto.. [gr. prōtos ‘pirmais’] –
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atklāšana, ko veic, analizējot
pacienta sapņus, neapzinātu
domu izpausmes u.tml.
psiholoģija [→ psiho.. + gr. logos
‘mācība’] – zinātnes nozare,
kas pētī cilvēku psihi un psihiskās parādības.
psiholoģisks [→ psihe] – 1. tāds,
kas saistīts ar psiholoģiju;
2. tāds, kas saistīts ar psihi.
psihoterapeits [→ psihoterapija] – psihoterapijas speciālists.
psihoterapija [→ psiho.. + gr.
therapeia ‘ārstēšana’] – ārstēšana ar sistemātisku psihisku iedarbību.
Ptolemaji [gr. Ptolemaioi] –
hellēnistiskās Ēģiptes valdnieku dinastija (305.–30. g.
pr. Kr.).
pulpitum [lat.] – pults.
purgatorijs [lat. purgare ‘tīrīt’] – pēc Romas katoļu baznīcas mācības, īpašs pārejas
stāvoklis un vieta, šķīstītava,
kur pēc nāves uzturas grēcinieki, lai šķīstīšanas ugunīs
izciestu sodu un pēc tam nonāktu debesīs.
purifikators [lat.] – neliela balta
linu auduma drāniņa, kuru
lieto Eiharistijas laikā, lai noslaucītu biķera malu.
purims [senebr. ‘loze’] – jūdu

dziedājums’] – senebreju reliģiskais dziedājums, himna;
psalmi sakopoti VD Psalmu
grāmatā.
pseido.. [gr. pseudos ‘meli’] – salikteņu daļa – tāds, kas neatbilst patiesībai, šķietams,
neīsts.
pseidoepigrāfs [→ pseido + gr.
epigrafē ‘uzraksts’] – raksts,
kas lielākas autoritātes iegūšanai publicēts ar neīsta
autora vārdu; prakse, kas
senatnē bija izplatīta daudz
plašāk nekā mūsdienās.
pseidonīms [gr. pseudōnymos ‘tāds, kam ir izdomāts
vārds’] – pieņemts vārds, ko
cilvēks lieto sava īstā vārda
vietā.
psihe [gr. psychē ‘elpa, dzīve,
dvēsele’] – to cilvēka īpašību
kopums, kas regulē viņa izturēšanos, dod iespēju domāt,
gribēt un just; dvēsele.
psiho.. [gr. psychē ‘dvēsele’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts ar apziņu, psihi.
psihoanalīze [→ psiho.. + → analīze] – 1. austriešu psihoterapeita Z. Freida izveidota
mācība par neapzinātiem cilvēka psihes procesiem un to
nozīmi psihisku traucējumu
izcelsmē; 2. neapzināto dziņu
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svētki, kurus svin pavasarī,
atceroties jūdu atbrīvošanu
no Persijas impērijas plānotajām masu slepkavībām, kā
tas aprakstīts Esteres grāmatā.
puritānis [→ puritānisms] – 1. puritānisma piekritējs; 2. pārmērīgi stingru morāles normu un tikumības piekritējs.
puritānisks [→ puritānisms] –
tāds, kas ievēro un prasa

ievērot stingras morāles normas, prasa ierobežot dzīves
baudas.
puritānisms [lat. puritas ‘tīrība’] – 1. angļu protestantu
kustība 16.–17. gs., kas iestājās par baznīcas ceremoniju
vienkāršošanu un skaidras
evaņģēliskās dzīves iedibināšanu; 2. pārmērīgi stingri
tikumiskie principi.

Q
Q [saīsinājums no vācu Quelle
‘avots’] – apzīmējums Jēzus
vārdu krājumam, kura iespējamo eksistenci nosaka JD literatūrkritiskā hipotēze.
Quasimodogeniti [lat. ‘kā jaunpiedzimis bērniņš’] – svētdiena pēc Lieldienām, arī Baltā
svētdiena (pēc 1Pēt 2,2).
Quo vadis? [lat. pilnīgi: Domine, quo vadis? ‘Kungs, kurp

ej?’] – jautājums, ko, pēc
apokrifā Acta Petri, jautājis
no Romas cietuma izbēgušais apustulis Pēteris ceļā
sastaptajam Kristum; Kristus atbildējis: „Venio iterum
crucifigi” [lat. ‘Eju, lai ļautu
sevi vēlreiz sist krustā’], tādējādi pamudinādams Pēteri
atgriezties Romā un doties
mocekļa nāvē.
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R
R. – ticības apliecības Romanum
apzīmējums.
rabi [senebr. rabbi ‘mans kungs,
mans skolotāj’] – tituls cienījamu jūdu rakstu mācītāju
uzrunāšanai (Mt 23,7).
rabīns [senebr. rabbi ‘mans skolotāj’] – jūdaisma likumu un
reliģijas mācītājs; rakstu mācītājs, kas pēc Jeruzalemes
izpostīšanas 70. g. pārņēma
jūdu draudzes vadību.
rabuni [senebr. rabbuni] – ļoti
cienījams rabi.
racionālisms [lat. rationalis ‘saprātīgs’] – 1. izziņas teorijas
virziens, kas noraida empīrismu un kam raksturīgs uzskats, ka vienīgais zināšanu
avots ir prāts; 2. saprātīga,
lietišķa attieksme pret īstenību.
racionālists [lat. rationalis ‘saprātīgs’] – cilvēks, kura rīcību
un attieksmi pret pasauli nosaka prāts un intelekts.
racionāls [lat. rationalis ‘saprātīgs’] – 1. atbilstošs prāta
likumiem, loģisks; 2. saprātīgs, lietderīgs, izdevīgs.
radik.. [lat. radix (radicis) ‘sakne, pamats’] – vārdu daļa –
tāds, kas saistīts ar saknēm,

pamatiem.
radikālisms [lat. radicalis ‘saknes, pamata’] – nostādne,
ka stāvoklis jāmaina pašos
pamatos.
radikāls [lat. radix ‘sakne, pamats’] – 1. tāds, kas pauž
stingrus, galējus uzskatus;
2. krass, iedarbīgs, galējs;
3. tāds, kas ir saistīts ar radikālismu.
radža [sanskr. rājan ‘karalis’] –
feodālo valdnieku tituls Indijā.
ramadāns [arābu ramadān] –
musulmaņu kalendāra devītais mēnesis, kura laikā no
saullēkta līdz saulrietam musulmaņi ietur stingru gavēni.
Rāmājana [sanskr.; pēc dieva Rāmas vārda] – indiešu eposs,
hinduisma svētie raksti, sacerēti ap 4. gs. pr. Kr.
re..1 [lat. re ‘atpakaļ, atkal; pretim’] – priedēklis – norāda uz
atkārtošanos, atjaunošanos,
dotajai pretēju darbību, pretestību.
re..2 [lat. res ‘lieta’] – vārdu
daļa – tas, kas saistīts ar lietām, priekšmetiem.
reālisms [→ reāls] – 1. uzskats,
ka apkārtējā pasaule telpā
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variantā.
redempcijas [lat. redemptio ‘izpirkšana, atpirkšanās’] – atpirkšanās no nožēlas; smago kanonisko nožēlas darbu
aizvietošana ar vieglākiem
(lūgšanām, dāvanām, svētceļojumiem u.c.).
redukcija [lat. reductio ‘virzīšana
atpakaļ’] – vienkāršošana,
pārveidošana, atgriešanās
sākuma stāvoklī.
reduktīvs [→ redukcija] – saistīts ar kaut kā samazināšanu,
vienkāršošanu.
reduplikācija [lat. reduplicatio] – divkāršošana, divkāršošanās.
referatīvs [→ referāts] – tāds,
kurā kaut kas ir atreferēts,
izklāstīts referāta veidā.
referāts [lat. referre ‘darīt zināmu’] – izvērsts publisks ziņojums par noteiktu tēmu;
arī šā ziņojuma rakstveida
teksts.
reference [lat. referre ‘darīt zināmu’] – 1. atsauksme, izziņa par darbu; 2. publikācijā
dota norāde (atsauce uz citu
publikāciju).
referents [lat. referens (referentis) ‘ziņotājs’] – 1. referāta autors (kas to nolasa);
2. darbinieks, kas sniedz

un laikā pastāv neatkarīgi
no cilvēka apziņas; 2. spēja
objektīvi uztvert un novērtēt
īstenību.
reālistisks [→ reāls] – ar reālismu saistīts, tam raksturīgs.
reālists [→ reāls] – cilvēks, kas
spēj savā darbībā objektīvi
uztvert un novērtēt situāciju,
apstākļus u.tml.
realitāte [→ reāls] – tas, kas tiešām pastāv, eksistē; īstenība.
reālprezence [lat. realis ‘priekšmetisks, vielisks’ + praesentis
‘klātesošs, tagadējs’] – Kristus klātbūtne Svētā Vakarēdiena elementos.
reāls [lat. realis ‘priekšmetisks,
vielisks’ < res ‘lieta, priekšmets’] – 1. tāds, kas eksistē
īstenībā; 2. tāds, ko var realizēt, izpildīt, īstenot; 3. lietišķs, praktisks.
recenzents [→ recenzija] – recenzijas autors.
recenzēt [lat. recensere] – rakstīt
recenziju; sniegt atsauksmi.
recenzija [lat. recensio ‘novērtējums’] – kritisks rakstveida
vērtējums par zinātnisku vai
mākslas darbu; atsauksme.
redakcijas kritika – Bībeles teksta analīzes metode, kas
pētī atsevišķo teksta avotu
kompozīciju teksta beigu
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ļojumu svētkiem: Pashai,
Šabhu'ot, Sukkot.
Regnorum [lat. ‘valsts, ķēniņvalsts, valdīšana’] – apzīmējums Samuēla un Ķēniņu
grāmatām.
regnum [lat.] – valstība.
regnum caelorum [lat.] – debesu valstība.
regnum Dei [lat.] – Dieva valstība.
regnum gloriae [lat.] – godības
valstība.
regnum gratiae [lat.] – žēlastības valstība.
regresīvs [→ regress] – tāds, kas
izraisa regresu; tāds, kas attīstībā iet atpakaļ.
regress [lat. regressus ‘kustība
atpakaļ, atgriešanās’] – atpakaļvirzība, pasliktināšanās,
pagrimums, panīkums; pretstats → progress.
regula [lat. regula ‘noteikums,
norma’] – kārtula, likums,
noteikums, norma.
regula fidei [lat.] – ticības likums; baznīcas tēvu laikā –
kristīgās patiesības, kuru pamatā bija apustuļu tradīcijas.
regula veritatis [lat.] – patiesības likums.
reinkarnācija [lat. re.. ‘atpakaļ’ +
incarnatio ‘iemiesošanās’] –
atdzimšana jaunai dzīvei

ziņas un konsultācijas kādos
noteiktos jautājumos, sagatavo lietas.
referēt [→ referāts] – 1. lasīt referātu; 2. ziņot par kādiem
faktiem; 3. īsi izklāstīt grāmatas vai raksta saturu.
refleksija [lat. reflexio ‘vēršanās
atpakaļ’] – pārdomas par
noteiktiem priekšmetiem,
apstākļiem, notikumiem; salīdzinoša domāšana.
reflektants [vācu Reflektant <
lat.] – persona, kas pretendē
uz kaut ko, pieteikusies uz
kaut ko (parasti – uzņemšanu mācību iestādē).
reflektēt [lat. reflectere ‘griezt
atpakaļ’] – 1. pārdomāt, apcerēt; 2. pretendēt, pieteikties uz kaut ko.
reformācija [lat. reformatio
‘pārveidošana, pārkārtošana’] – reliģiska kustība Rietumeiropā 16. gs., kas cīnījās
par pārmaiņām reliģiskajā
dzīvē; šās kustības gaitā, atdaloties no katolicisma, nostiprinājās jauns kristietības
virziens – protestantisms.
regālijas [lat. regalis ‘uz valdnieku attiecīgs’< rex ‘valdnieks’] – amata simboli.
Regalim [senebr.] – kopējs apzīmējums trim jūdu svētce153
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1. sēru mise, aizlūgums par
mirušo; 2. vokāli instrumentāls skaņdarbs mirušo piemiņai.
relatīvisms [lat. relativus ‘attiecināts, attiecīgs’] – filozofiska
mācība, kas noliedz, ka ir iespējama objektīva patiesība,
kura nebūtu atkarīga no kāda
konkrēta sociāla vai vēsturiska konteksta vai jēdzieniskas
shēmas.
relativitāte [lat. relativus ‘attiecināts, attiecīgs’] – atkarība
no apstākļiem vai aplūkojuma viedokļa.
relatīvs [lat. relativus ‘attiecināts, attiecīgs’] – no apstākļiem vai aplūkojuma viedokļa
atkarīgs; tāds, kas izteikts salīdzinājumā ar ko citu.
relevants [lat. relevare ‘atvieglot, samazināt’] – tāds, kas
noteiktā laikā, vietā vai aspektā kādam ir svarīgs un
nozīmīgs.
reliģija [lat. religio ‘dievbijība,
savienošana, respekts’] – izpratne par svēto, tā pielūgsme un bijība pret to; ar ticību saistītie kulta rituāli un
uzvedības normas; kristietībā – Dieva un cilvēku
attiecības; nekristīgās reliģijās – Dieva, resp., dievu,

zemes virsū; daudzām reliģijām raksturīga ticība, ka dvēseles ceļo, proti, ka, būtnei
nomirstot, dvēsele to atstāj
un iemiesojas jaunā ķermenī.
rekapitulācija [lat. recapitulatio ‘atkārtošana, kopsavilkums’] – īss teiktā atkārtojums.
rekapitulācijas mācība [→ rekapitulācija] – baznīctēva Irineja (2. gs.) mācība, ka Jēzus
Kristus kā „otrais Ādams”
visu cilvēci ietver savā personā un piepilda ar savu garu
un tad kā jaunais cilvēks pārvar vecā Ādama nepaklausību, iznīcina nāvi un satver
mūžīgo dzīvību. Glābšana
izpaužas tādējādi, ka Dievs
caur Jēzus Kristus personu
rada jaunu cilvēci.
rekapitulēt [lat. recapitulare] –
apkopojot īsi atkārtot.
rekolekcijas [lat. recollectio
‘atcerēšanās’] – garīgi vingrinājumi; laika posms, kad
cilvēks, atstājot ierastos darbus, laiku veltī klusām pārdomām, pievēršot uzmanību
savai garīgajai dzīvei. Rekolekcijas var būt konferenču
veidā vai individuālas.
rekviēms [lat. requies ‘miers’] –
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centia] – aizmirstu notikumu,
iespaidu u.tml. atcerēšanās;
atmiņas.
Reminiscere [lat. ‘piemini!’] –
ciešanu laika 2. svētdiena
(pēc Ps 25,6).
remissio peccatorum [lat.] – grēku piedošana.
renegāts [lat. renegatus < renegare ‘noliegt’] – atkritējs;
savas agrākās ticības vai pārliecības noliedzējs.
renesanse [fr. renaissance ‘atdzimšana’] – kultūras un
sabiedriskās domas uzplaukuma periods Eiropā
14.–16. gs.; šajā laikā tika
atdzīvinātas antīkās mākslas
tradīcijas.
renovatio [lat.] – atjaunošana.
reprezentabls [fr. représentable
< lat.] – cienīgs, iespaidīgs;
tāds, kas ar kaut ko izceļas.
reprezentācija [lat. repraesentare ‘skaidri iztēloties’] –
1. pārstāvēšana, pārstāvniecība; 2. iepazīstināšana ar
sasniegumiem, darba rezultātiem.
reprezentants [fr. représentant
< lat.] – cilvēks, kas ko reprezentē; pārstāvis.
reprezentatīvs [lat. repraesentare ‘skaidri iztēloties’] –
1. tāds, kas ko reprezentē;

pagodināšanas un pielūgsmes izpausmes.
reliģijas filozofija [→ reliģija;
→ filozofija] – mācība, kas
pētī reliģijas būtību un tās
patiesību saturu.
reliģijas pedagoģija [→ reliģija;
→ pedagoģija] – pedagoģijas
nozare, kas pētī reliģisku izglītību un audzināšanu.
reliģijas psiholoģija [→ reliģija;
→ psiholoģija] – vispārīgās
psiholoģijas virziens, kas pētī
reliģisko parādību izpausmes
cilvēka dvēselē.
reliģiju socioloģija [→ reliģija;
→ socioloģija] – socioloģijas nozare, kas pētī reliģijas
un cilvēku sabiedrības attiecības.
reliģiozs [lat. religiosus] – ticīgs,
dievbijīgs.
reliģisks [→ reliģija] – saistīts ar
reliģiju, tai raksturīgs.
relikto.., relikv.. [lat. relictus
‘atstāts, atlikušais’] – vārdu
daļa – tāds, kas saistīts ar senāku laikmetu paliekām, pāri
palikušo.
relikvijas [lat. reliquiae ‘paliekas,
mirstīgās atliekas’] – 1. baznīcas svēto mirstīgās atliekas
vai priekšmeti, kas ar viņiem
saistīti; 2. piemiņas lietas.
reminiscence [lat. reminis155
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Rev. – → reverend.
revelatio [lat.] – atklāsme.
revelatio generalis (universalis)
[lat.] – Dieva vispārēja atklāsme dabā vai vēsturē.
revelatio specialis [lat.] – Dieva
īpaša atklāsme konkrētam
cilvēkam konkrētā laikā un
vietā.
reverend [angļu ‘cienījamais’] –
mācītāja tituls angliski runājošās zemēs; saīsin. Rev.
revokācija [lat. revocatio ‘atsaukšana’] – rīkojuma atcelšana; izteiktā atsaukšana.
revolūcija [lat. revolutio ‘pagrieziens, apvērsums’] – krasas
pārmaiņas; būtisks pavērsiens dabas, sabiedrības, kultūras, izziņas un domāšanas
attīstībā; pretstats → evolūcija.
rezignācija [fr. résignation <
lat.] – psihisks stāvoklis, kurā
cilvēks, nezaudēdams rūgtumu, samierinājies ar apstākļiem, padevies nenovēršamajam, zaudējis ticību saviem spēkiem un mērķiem.
rezignēts [→ rezignācija] – tāds,
kas, nezaudēdams rūgtumu,
samierinājies ar apstākļiem,
zaudējis ticību saviem spēkiem un mērķiem.
rezumē,
rezumējums
[fr.

2. cienīgs, iespaidīgs.
reprezentēt [→ reprezentācija] – pārstāvēt, būt tādam,
no kura var gūt būtisku
priekšstatu (par kaut ko).
reskripts [lat. rescriptum] – augstas amatpersonas (piem.,
pāvesta) rakstisks rīkojums,
pavēle, atbilde uz lūgumu
vai ziņojumu.
responsorium [lat. ‘atbildes
dziesma’] – pārmaiņus dziedājums dievkalpojuma liturģijā, kas sastāv no kantora
dziedājuma un draudzes
atbildes. Daļu no atbildes
dziedājuma var izpildīt arī
koris. Līdzīgs, bet atšķirīgs
pārmaiņus dziedājuma veids
ir → antifona.
retorika [lat. rhetorica < gr.
rhētorikē (technē) ‘oratora
(māksla)’] – zinātne par runas mākslu, daiļrunas mācība.
retorisks [gr. rhētorikos ‘oratora’] – saistīts ar runas mākslu, tai raksturīgs.
retro.. [lat. retro ‘atpakaļ’] – salikteņu daļa – tāds, kas saistīts ar pagājušu laiku.
retrospektīvs [→ retro.. + lat.
spicere ‘skatīties’] – uz pagātni vērsts, pagātnes notikumu apskatam veltīts.
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riza – → felone
Rogate [lat. ‘lūdziet!’] – 5. svētdiena pēc Lieldienām (pēc
Jņ 16,24).
rokoko [fr. rococo] – arhitektūras, tēlotājmākslas un modes
stils Eiropā 18. gs.; tam raksturīga dekoratīva bagātība,
vijīgi ornamentālas formas,
gaišas krāsas.
romānika [lat. Romanicus ’romiešu’] – arhitektūras un
tēlotājmākslas stils Eiropā
10.–13. gs.; tam raksturīgas
vienkāršas, masīvas formas,
pusaploces arkas.
Romanum [lat. ‘romiešu’] – senākā kristīgās ticības apliecība, radusies 2. gs. Apzīmējums R.
Rosarium [lat. ‘Rožukronis’] –
tradicionāla katoļu baznīcas lūgšana, kas sastāv no
15 tēvreizēm, katrai no tām
pakārtotas 10 lūgšanas Ave
Maria; lūgšanas secību kontrolē ar savirknētu pērlīšu
palīdzību.
Rožukronis – → Rosarium.
R.S.V.P. [saīsin. no fr. repondez,
s’il vous plait] – lūdzu atbildiet! (uzraksts uz ielūguma).

résumé] – īss izteikto domu,
ziņojuma, raksta u.tml. izklāsts; kopsavilkums.
rezumēt [fr. résumer] – apkopot
būtisko, svarīgāko; īsi secināt, konstatēt galveno.
rigorisms [lat. rigor ‘stingrība’] – pārmērīga stingrība,
nelokāmība kādu tikumisko,
tiesisko, reliģisko u.tml. normu ievērošanā.
rigorozs [→ rigorisms] – pārmērīgi stingrs, nelokāms kādu
normu vai principu ievērošanā.
Rigvēda [sanskr. ‘zināšanas par
ritu t.s. mūžīgo likumu jeb īsteno kārtību, par kuru runāts
vēdās’] – senākais hinduisma kulta dzejas un dziesmu
krājums.
R.I.P. [saīsin. no lat. requiescat
in pace] – lai dus mierā.
rits [lat. ritus ‘kulta paraža’] –
dievkalpojuma ārējā forma,
kulta darbību kopums; dievkalpojuma ceremoniju un rituālu kopums un secība.
rituāls [lat. ritualis ‘ar ceremoniju saistīts’ < ritus ‘reliģiska
paraža, ceremonija’] – ceremonija, it īpaši reliģiska.
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sabata ceļš

S
sabata ceļš – ceļa posms (apm.
1 km), ko jūdi sabatā drīkstēja noiet; attālums no nometnes tālākās vietas līdz saiešanas teltij.
sabata gads – pēc Mozus likumiem (Lev 25,1–2), katrs
7. gads, kad tīrumi tika atstāti atmatā.
sabats [senebr. šabbāt ‘atpūsties’] – septītā nedēļas diena
(sestdiena), jūdu atpūtas un
svētku diena.
sacrificium [lat.] – upuris.
saduceji, saduķeji [pēc augstā
priestera Caduka vārda] – reliģiska partija agrajā jūdaismā, kura bija cieši saistīta ar
priesteriem un aristokrātiju;
reliģiskos likumus skaidroja
visai liberāli; farizeju pretinieki.
saentoloģija – → scientoloģija.
sakoss [senebr. šāk ‘maiss,
skrandas’] – liturģisks bīskapa tērps Austrumu baznīcā –
īss virstērps ar īsām piedurknēm; ir sēru, pazemības,
grēku nožēlas (Jer 48,37;
Lk 10,13) tērps.
sakr(a).., sakri.. [lat. sacer (sacri)
‘svēts’] – salikteņu daļa –
tāds, kas saistīts ar svētumu,

reliģisku kultu, rituālu.
sakrāls [lat. sacer ‘svēts’] – ar reliģisku kultu un rituālu saistīts.
sakramentāls [lat. sacramentalis] – saistīts ar sakramentu;
svēts.
sakraments [lat. sacramentum
‘svinīga saistība’] – liturģiska
svētdarbība, kurā ar reālu
lietu starpniecību (ūdeni,
vīnu, maizi u.c.) ticīgais saņem Dieva žēlastību; dažādās konfesijās izpratne par
sakramentu būtiski atšķiras.
sakri.. – → sakr(a)..
sakristeja [lat. sacristia < sacrum
‘svētums’] – baznīcas telpa,
kur garīdznieki gatavojas
dievkalpojumam un kur glabājas dievkalpojumam nepieciešamie piederumi.
salāts, salāhs [arābu salāt ‘lūgšana’] – ikdienas liturģiskās
lūgšanas islāmā; viens no
pieciem islāma pīlāriem.
salutatio [lat. ‘sasveicināšanās’] – liturģisks sveiciens;
mācītājs saka: „Tas Kungs lai
ir ar jums,” – un draudze atbild: „Un ar tavu garu.”
Salvator [lat.] – Glābējs.
samādhi [sanskr.] – hinduismā
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pamatā ir stiprais, līdzsvarotais, kustīgais nervu darbības
tips; tam raksturīgs emociju
mainīgums, ātra ierosināmība.
sanhedrīns [senebr.] – → sinedrijs.
sansāra, samsāra [sanskr. samsāra ‘iešana cauri’] – hinduismā un budismā atkārtotu
dzimšanas un nāves ciklu
virkne, dvēseles nebeidzama
iemiesošanās materiālās pasaules ķermeņos.
sanskaras, samskaras [sanskr.
samsāra ‘iešana cauri’] – ceremonijas hinduismā, kas iezīmē cilvēka mūža gājumu.
sanskrits [sanskr. samskrta
‘izveidots, līdz pilnībai izkopts’] – indoeiropiešu valodu saimes valoda, kulta
un literārā valoda senajā un
viduslaiku Indijā.
sarkofāgs [gr. sarkophagos ‘miesas rijējs’] – monumentāls
zārks, arī neliela grezna kapene; bija izplatīts Senajā
Ēģiptē, Grieķijā, Romā.
sātanisms [→ sātans] – ļauno
garu, sātana pielūgšana.
sātanoloģija [gr. satan ‘pretinieks’ + logos ‘vārds, mācība’] – mācība par sātanu.
sātans [lat. satan < senebr. šatān

un budismā pilnīga iegrimšana meditācijā. Budismā – viens no trim līdzekļiem
(līdzās gudrībai un tikumīgai
dzīvei), lai sasniegtu nirvānu.
samarieši – Samarijas iedzīvotāji, kas pēc atgriešanās no
eksila vairs netika atzīti par
pilntiesīgiem jūdiem.
samsāra – → sansāra.
samskaras – → sanskaras.
sanbenito [lat.] – dzeltens grēku
nožēlas apģērbs ar sarkanu krustu priekšpusē un uz
muguras. Spāņu inkvizitori
to lika valkāt tiem, kuri bija
nožēlojuši savu nodošanos
maldu mācībām.
sanctificatio [lat.] – svētīšana.
sanctorum communio [lat.] –
svēto sadraudze.
Sanctus [lat. ‘svēts’] – Romas katoļu baznīcas mises daļa; slavas dziedājums pēc Jes 6,3.
sangha [sanskr. ‘bars, pulks’] –
budistu reliģiska kopība, ko
sākotnēji veidoja 5 askēti,
Budas draugi; mūsdienās
kaut kas līdzīgs baznīcai, ko
veido ne tikai visi pasaulē
dzīvojošie budisti, bet arī apgaismību ieguvušās būtnes,
kas tagad atrodas debesīs.
sangviniķis [lat. sanguis ‘asinis’] –
cilvēks, kura temperamenta
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Losandželosā dibināta reliģiska kustība, kas sludina, ka
tās mācība stiprina cilvēka
garīgo pašapziņu; psihoterapijas paveids; dēvēta arī par
„lietišķo reliģisko filozofiju”.
scil. [lat. scilicet] – saīsinājums:
proti.
scriptura sacra [lat.] – svētie
raksti.
S.D.G. [saīsin. no lat. Soli Deo
Gloria] – vienīgi Dievam
gods.
sekta [lat. secta ‘virziens, skola’] – draudze vai draudžu
grupa, kas atšķēlusies no
baznīcas un kam raksturīga
neiecietība pret citādi domājošiem.
sektantisms [→ sekta] – 1. reliģisku sektu norobežošanās
no oficiālās baznīcas; piederība pie sektas; 2. noslēgšanās mazās cilvēku grupās ar
vienādiem uzskatiem; uzskatu ierobežotība.
sektants [→ sekta] – sektas loceklis.
sekul.. [lat. saeculum ‘laikmets,
gadsimts’] – vārdu daļa –
tas, kas saistīts ar gadsimtu,
laikmetu, laikmetīgo, laicīgo,
pasaulīgo.
sekularizācija [lat. saecularis ‘pasaulīgs, laicīgs’] – sabiedrības,

‘pretinieks’] – 1. velns, elles
valdnieks; 2. ļoti ļauns, nekrietns cilvēks.
satisfactio [lat.] – gandarījums.
saums [arābu saum] – gavēnis,
kas jāievēro islāmticīgajiem
ramadānā; viens no pieciem
islāma pīlāriem.
Scala Sancta [lat. ‘svētās kāpnes’] – kāpnes blakus Laterāna baznīcai Romā, kas
veidotas no Tīrijas marmora.
Tām ir divdesmit astoņi pakāpieni. Saskaņā ar tradīciju
Kristus esot devies lejup pa
šīm kāpnēm pēc nāvessoda
piespriešanas.
scepteris [gr. skēptron] – ar
dārgakmeņiem rotāts zizlis,
viens no monarha varas simboliem.
scient(io).. [lat. scientia ‘zināšanas, zinātne’] – salikteņu
daļa – tāds, kas saistīts ar
zinātni.
scientioloģija [lat. scientia ‘zināšanas, zinātne’ + gr. logos
‘vārds, mācība’] – zinātnes
nozare, kas pētī zinātnes
funkcionēšanas un attīstības
likumsakarības un sakarus ar
citām sabiedriskajām parādībām.
scientoloģija [lat. scire ‘zināt’ +
gr. logos ‘mācība’] – 1954. g.
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semantiskais lauks [→ semantika] – nozīmes (jēgas) apjoms,
kas sadalās starp vairākiem
vārdiem (piem., laika semantisko lauku veido vārdu grupa: stunda, minūte, ilgums,
ātri u.c.).
semantisks [→ semantika] – saistīts ar vārda nozīmi.
semīti [pēc Noa vecākā dēla
Sema vārda] – Tuvo Austrumu senās tautas (ebreji, arābi, feniķieši, asīrieši).
semītisms [→ semīti] – no semītu valodām aizgūts vārds vai
izteiciens.
sensuālisms [lat. sensualis ‘juteklisks’] – filozofijas virziens,
kas uzskata, ka visu zināšanu
pamatā ir sajūtas.
sensuāls [lat.] – juteklisks.
sensus communis [lat.] – cilvēka
saprāts.
sensus literaris [lat.] – raksta
burtiskā jēga.
sentence [lat. sententia ‘uzskats,
spriedums, doma’] – īss, kodolīgs teiciens ar filozofisku
domu.
separātisms [lat. separatus ‘atdalīts’] – tieksme uz atdalīšanos vai noslēgtu grupējumu
veidošanu.
separāts [lat. separatus ‘atdalīts’] – nošķirts, nodalīts,

tās grupu vai konkrētu jomu
attālināšanās no reliģijas.
sekularizēt [→ sekulārs] – padarīt par laicīgu, pasaulīgu, novērst reliģijas ietekmi.
sekulārs [lat. saecularis] – pasaulīgs, laicīgs, bez reliģijas
ietekmes.
sekundārs [lat. secundus ‘otrais,
nākošais’] – 1. otršķirīgs,
mazāk svarīgs; 2. tāds, kas
radies kā iepriekšējā sekas;
pretstats → primārs.
sekvence [lat. sequentia ‘secība’] – katoļu garīgo dziesmu
paveids agrajos viduslaikos.
sela [senebr.] – muzikāla zīme,
sastopama galvenokārt Psalmos, parasti noslēdz jēdzienisku posmu; tās īstā nozīme
nav zināma.
Seleikīdi – valdnieku dinastija
(312.–64. g. pr. Kr.); Seleikīdu
valsts tika izveidota pēc Maķedonijas Aleksandra impērijas sabrukuma.
semantika [gr. sēmantikos ‘nozīmējošs’] – 1. valodas vienības nozīme (jēga), nozīmju
kopums; 2. valodniecības
nozare, kas pētī valodas vienību nozīmes.
semantiskā analīze [→ semantika] – teksta analīzes metode,
kas pētī teksta semantiku.
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kristīgās ticības dogmas.
sholastiķis [→ sholastika] – sholastikas piekritējs.
sholastisks [lat. scholasticus] –
1. tāds, kas raksturīgs sholastikai vai saistīts ar to; 2. formāls, atrauts no dzīves; tukši
prātniecisks.
sholija [gr. scholion < scholē ‘vaļas brīdis’] – kritiska, gramatiska vai paskaidrojoša piezīme, kas tika rakstīta uz seno
manuskriptu malām. Antīko
laiku beigās grieķu skolās to
lietošana bieži tika praktizēta.
sic! [lat.] – tā, tieši tā, pareizi,
vārdiski citēts; iekavās vai
teksta malā norāda uz attiecīgās vietas svarīgumu, nepareizību u.tml.
sic et non [lat. ‘jā un nē’] – franču
filozofa un teologa P.Abelāra
(1079.–1142.) ieviests pretēju pieņēmumu argumentācijas paņēmiens.
sic transit gloria mundi [lat. ‘tā
paiet pasaules godība’] – uzsauciens jaunievēlētajam pāvestam, sākot viņa iesvētīšanu (kopš 12. gs.).
signatio crucis [lat.] – pārkrustīšana, apzīmēšana ar krusta
zīmi.
signatūra [lat. signare ‘apzīmēt,

atsevišķs.
Septuagesimae [lat. ‘septiņdesmitais’] – 9. svētdiena pirms
Lieldienām.
Septuaginta [lat. ‘septiņdesmit’] – vecākais VD tulkojums grieķu valodā; veikts ap
250. g. pr. Kr. Aleksandrijā.
Apzīmējums LXX.
serafs, serafims [senebr.] – pārdabiskas būtnes ar 6 spārniem (Jes 6,2); eņģeļu kategorija, ķerubu līdzinieki.
sermon [lat.] – svētruna, sprediķis.
Sexagesimae [lat. ‘sešdesmitā’] –
8. svētdiena pirms Lieldienām.
Shemoneh Esreh, šemone esre
[ebr. ‘astoņpadsmit’] – → Astoņpadsmit svētību lūgšana.
shizma [gr. schisma ‘šķelšanās,
plaisa’] – oficiāla un apzināta atdalīšanās no baznīcas,
šķelšanās tādēļ, ka ir domstarpības par doktrīnām.
sholast.. [lat. scholasticus < gr.
scholē ‘skola’] – vārdu daļa –
tas, kas saistīts ar izprātotām
dogmām.
sholastika [lat. scholasticus ‘skolas, skolnieks’] – viduslaiku
filozofijas virziens, kurā ar
antīkās filozofijas palīdzību
centās izskaidrot un pierādīt
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jēdziena, lieluma u.c. apzīmējums.
simchat Torah [senebr. ‘prieks
ar Toru’] – → akafots.
similitudo [lat.] – līdzība.
simplicitas [lat.] – vienkāršība.
simplifikācija [lat. simplicitas] – vienkāršošana, vienkāršojumi; lielākoties attiecībā uz nepieļaujamiem vienkāršojumiem.
simpozijs [gr. symposion ‘dzīres’] – 1. Senajā Grieķijā un
Romā – dzīres; 2. zinātniska
sanāksme, kurā iztirzā kādu
speciālu jautājumu.
sin.. [gr. syn ‘kopā, kopā ar’] –
priedēklis – norāda uz savienošanos, saplūšanu, vienādumu.
sinagoga [gr. synagōgē ‘sapulce’] – 1. jūdaisma reliģiskajam kultam un izglītībai
paredzēta celtne; 2. ebreju
kopiena, kas apmeklē šādu
celtni.
Sinaiticus [lat.] – svarīgs JD 4. gs.
rokraksts (majuskulis), ko
vācu teologs K. Tišendorfs
(1815.–1874.) atradis 1859. g.
Sv. Katrīnas klosterī Sīnaja
kalnā. Apzīmējums א.
sinedrijs [gr. synedrion ‘sapulce, padome’; senebr. sanhedrin] – Jūdejas vecajo

norādīt’] – autora vārds, uzvārds, monogramma vai cita
zīme uz mākslas darba vai
manuskripta.
signifikance [ang. significance] – nozīmīgums, nozīmība.
signum [lat.] – zīme, saīsināts
paraksts.
sikhisms, sikisms [sanskr.] – jaunākā Dienvidāzijas reliģija,
kas radusies 16. gs., nošķiroties no hinduisma; uzsvērta
ticība vienam Dievam un cilvēku vienlīdzībai.
silentium [lat.] – klusēšana.
siloģisms [gr. syllogismos] – deduktīvs slēdziens, kas sastāv
no divām premisām un secinājuma.
simbolisks [lat. < gr. symbolikos] – 1. tāds, kas ir simbols;
tāds, kas ir izteikts ar simbolu; tāds, kas saistīts ar simbolu lietojumu; 2. tāds, kura
vērtība, apjoms, darbības
intensitāte u.tml. ir daudz
mazāks, nekā nepieciešams
vai parasts.
simbolizēt [→ simbols] – būt par
simbolu, izteikt ar simbolu.
simbols [lat. symbolum < gr.
symbolon ‘zīme’] – 1. vizuāls
veidojums (burts, cipars,
vārds u.tml.), kas izteic kādu
lietu vai parādību; 2. kāda
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garīdznieku padome Romas
katoļu un Pareizticīgo baznīcā; 2. protestantu baznīcā – garīdznieku un laicīgo
personu padome baznīcas
lietu kārtošanai.
sinonīms [gr. synōnymos ‘ar vienādu vārdu’] – vārds, kas pēc
nozīmes pilnīgi vai daļēji sakrīt ar kādu citu vārdu; sal.
→ antonīms.
sinopse [gr. synopsis ‘skatīšanās
kopā’] – pirmo triju vai visu
četru evaņģēliju salīdzinājums paralēlās slejās, kurā
vienādi vai līdzīgi posmi ir
izvietoti blakus.
sinoptiķi [gr. synopsis ‘skatīšanās
kopā’] – evaņģēlisti Matejs,
Marks un Lūka, kas Jēzus dzīvi un darbību attēlojuši ļoti
līdzīgi.
sinoptiskā problēma [→ sinoptiķi] – jautājums, kā izskaidrot
pirmo triju evaņģēliju (Mt,
Mk, Lk) savstarpējo līdzību
un atšķirību no Jāņa evaņģēlija.
sinoptiskie evaņģēliji [→ sinoptiķi] – pirmie trīs JD evaņģēliji.
sinoptisks [→ sinopse] – saistīts
ar sinopsi.
sintakse [gr. syntaxis ‘sakārtojums’] – 1. teikuma mācība,

padome, kam bija arī tiesas
un administratīvās funkcijas.
sinerģisms [gr. synergos ‘palīdzīgs’] – vācu teologa
F. Melanhtona (1497.–1560.)
mācība par cilvēka līdzdalību
Dieva žēlastības un glābšanas iegūšanā.
singulāris [lat. singularis] – lingv.
vienskaitlis.
sinhronā analīze [→ sinhrons] –
teksta analīzes metode, kurā
tekstu apskata kā vienotu
veselumu un tā jēgu meklē
teksta elementu savstarpējās attiecībās.
sinhronisms [gr. synchronismos
‘vienlaicīgums’] – divu vai
vairāku parādību vai procesu
precīza sakrišana laikā; vienlaicīgums.
sinhrons [gr. syn ‘kopā’ + chronos ‘laiks’] – tāds, kas pastāv,
notiek vienlaicīgi.
sinkrētisks [→ sinkrētisms] –
tāds, kam raksturīgs sinkrētisms.
sinkrētisms [gr. synkrētismos
‘savienojums’] – dažādu reliģisko vai filozofisko uzskatu
savienošana vai sajukšana
tādējādi, ka pretrunas paliek
apslēptas.
sinode [gr. synodos ‘satuvināšanās, sapulce’] – 1. augstāko
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sistemātiskā teoloģija – teoloģijas nozare, kas apkopo ekseģētisko un vēsturisko pētījumu rezultātus un sistematizēti tos izklāsta; galvenās
nozares: dogmatika, ētika,
apoloģētika u.c.
sistemātisks [→ sistemātika] –
tāds, kas saistīts ar sistemātiku; tāds, kas izveidots pēc
noteiktiem principiem.
sistematizēt [→ sistemātika] –
grupējot kārtot klasificējošā
sistēmā.
S. J. – saīsin. no Societas Jesu;
→ jezuīts.
skapulārs [lat. scapulae ‘lāpstiņas, pleci’] – dažu ordeņu
mūku plecu sega. Īss apmetnis, austs no viena gabala, ar
atveri galvai; nēsā pāri pleciem, tā lai gali brīvi kristu
gan priekšā, gan mugurpusē.
skarabejs [lat. scarabeus] – liela
vabole; senajiem ēģiptiešiem
svētā skarabeja figūriņas bija
kulta priekšmets.
skepticisms [lat. < gr. skeptikos
‘tas, kas pārdomā, šaubās’] –
1. antīkās filozofijas virziens,
kura piekritēji apšaubīja vai
noliedza zināšanu ticamību; 2. neuzticēšanās vispāratzītām idejām, dogmām,
teorijām, ētiskām vērtībām

gramatikas daļa, kas pētī vārdu savienojumu, teikumu,
teksta gramatisko struktūru;
2. vārdu savienojumu, teikumu, teksta gramatiskā struktūra.
sintaktiskā analīze [gr. syntaktikos] – teksta analīzes metode, kurā tiek apskatītas teksta valodas īpatnības.
sintaktisks [→ sintakse] – saistīts
ar sintaksi, tai raksturīgs.
sintēze [gr. synthesis ‘savienošana, sakārtošana’] – 1. izziņas
paņēmiens, kurā parādību,
objektu aplūko un pētī tā
viengabalainībā, tā daļu kopsakarībā; 2. neviendabīgu
elementu saistīšana vienotā
veselumā; sal. → analīze.
sintezēt [→ sintēze] – 1. pētīt,
aplūkot parādību vai objektu tā viengabalainībā, tā
atsevišķo daļu kopsakarībā;
2. saistīt neviendabīgus elementus vienotā veselumā.
sintoisms, sinto [jap. sintō ‘dievu ceļš’] – sena japāņu reliģija, kuras pamatā ir dabas un
senču kults.
sistemātika [gr. systēma ‘savienošana, salikts no daudzām
daļām’] – klasificēšana, grupēšana un iedalīšana; loģiska
uzbūve.
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socio.. [lat. societas ‘kopība, apvienība’] – salikteņu daļa –
tāds, kas saistīts ar sabiedrību, sociālajām parādībām.
socioloģija [→ socio.. + gr. logos
‘mācība’] – zinātne par sabiedrības un tās veidojumu
funkcionēšanu, attīstību, sociālajām problēmām.
socioloģisks [→ socioloģija] – ar
socioloģiju saistīts, tai raksturīgs.
sodomija [pēc Bībelē minētās
Sodomas pilsētas, kas tās
iedzīvotāju izvirtīgās dzīves
dēļ tika nopostīta] – cilvēka
pretdabiska dzimumtieksme
uz dzīvniekiem.
sofisms [gr. sophisma ‘gudrs
paņēmiens, viltība’] – tīša
loģiska kļūda – nepareizs,
maldinošs pierādījums vai
slēdziens, kas formāli šķiet
pareizs.
sofistika [gr. sophistikē] – filozofijas virziens Senajā Grieķijā;
sofistikai raksturīgs relatīvisms un skepticisms, bet ceļojošie skolotāji daudz darīja
arī tautas vispārējai izglītošanai.
sola fide [lat.] – tikai caur ticību.
sola fides [lat.] – vienīgi ticība.
sola gratia [lat.] – tikai no žēlastības.

u.tml.; neticība, šaubīšanās.
skeptiķis [→ skepticisms] – cilvēks, kas visu apšauba; cilvēks, kam raksturīgs skepticisms.
skeptisks [→ skepticisms] – saistīts ar skepticismu, tam raksturīgs.
skopus [lat. scopus ‘mērķis, nodoms’] – 1. teksta galvenās
domas; 2. svētrunas teksta
mērķis, ko interpretācijas
procesā nedrīkst pazaudēt.
skriptorijs [lat. scriptorium
< scriptus < scribere ‘rakstīt’] – telpa (parasti klosteros) manuskriptu pārrakstīšanai.
skrupulozs [lat. scrupulosus] –
rūpīgs, precīzs; sīkumains.
sociālētika [lat. socius ‘biedrs,
pavadonis’ + gr. ēthos ‘paraža, tikums, raksturs’] – kristīgās ētikas nozare, kas pētī
cilvēku sadzīves ētisko normu problēmas; sadzīves ētisko normu sistēma; pretstats:
individuālā ētika.
sociāls [lat. socialis] – saistīts ar
sabiedrību, cilvēku dzīvi un
attiecībām sabiedrībā, sabiedrībai raksturīgs.
Societas Jesu, S. J. [lat. ‘Jēzus
biedrība’ ] – jezuītu ordenis;
→ jezuīts.
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sola scriptura [lat.] – tikai Raksti.
soleja [gr. sōlea ‘paaugstinājums’] – Austrumu baznīcā
pusloka platforma ikonostasa priekšā, kura ir pacelta
par vienu vai dažiem pakāpieniem virs lūgšanu telpas
grīdas un ir vienā līmenī ar
altārtelpu.
solidaritāte [fr. solidarité] – savstarpējs atbalsts un rīcības
saskaņotība; vienprātība.
solidārs [→ solidaritāte] – ar solidaritāti saistīts; vienprātīgs.
Soli Deo Gloria [lat.] – vienīgi
Dievam gods. Saīsinājums
S.D.G.
solipsisms [lat. solus ipse ‘es
viens pats’] – filozofisks uzskats, ka vienīgā lieta, par ko
cilvēkam iespējams zināt, ka
tā pastāv, ir viņa patība. Solipsists sevi uzlūko par vienīgo eksistējošo indivīdu, pieņemdams, ka citi cilvēki un
visa objektīvā pasaule pastāv
viņa paša apziņā.
solus [lat.] – vienīgi, tikai.
solus Christus [lat.] – tikai Kristus.
soma [gr. sōma] – ķermenis,
miesa.
somatisks [gr. sōmatos < sōma
‘ķermenis, miesa’] – saistīts

ar ķermeni, ne psihi; ķermenisks.
sopherim
[senebr.
‘rakstītājs’] – rakstu mācītājs, kas
pārrakstīja un interpretēja
Toru.
sophia [gr.] – gudrība; arī Dieva
personificētā gudrība.
soterioloģija [gr. sōtēria ‘glābšana’ + logos ‘vārds, mācība’] – kristīgās teoloģijas nozare, kas ietver mācību par
cilvēka dvēseles izpirkšanu
no grēka un cilvēka dzīves
galamērķi kā šī Kristus darba
rezultātu.
sōthēr [gr.] – glābējs.
spekulācija [lat. speculari ‘izzināt, izpētīt’] – abstrakta, teorētiska prātošana; domāšana, kas nebalstās uz faktiem,
reāliem apstākļiem u.tml.
spekulatīvs [→ spekulācija] –
saistīts ar spekulāciju, tai
raksturīgs.
spiričuels [ang. spiritual < lat.
spiritualis ‘garīgs’] – Amerikas nēģeru garīga dziesma.
spiritisms [lat. spiritus ‘gars’] –
misticisma paveids, kas saistīts ar ticību cilvēku spējām
sazināties ar mirušo gariem.
spirituāls [lat. spiritualis ‘gaisīgs,
garīgs’] – saistīts ar garu,
dvēseli, bezķermenisko.
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naglu brūce; arī svēto brūce
vai rēta; 2. iededzināta zīme
(senāk – noziedznieka vai
verga ādā), kauna, negoda
zīme.
stigmati – daudzsk. no → stigma.
stigmatizācija [→ stigma] – Kristus naglu brūču fiziska parādīšanās cilvēka ķermenī.
stihomantija [gr. stihos ‘rinda,
teksta rinda’ + manteia ‘pravietošana] – pravietošana
pēc nejauši uzšķirtas vietas
Bībelē.
stoicisms [gr. stoikos ‘pie portika piederīgs’ < stoa ‘slēgta
galerija, portiks’] – 1. antīkās
filozofijas virziens, kas ietvēra loģiku, fiziku un ētiku; tā
ētiskais ideāls ir gudrais, kas
sasniedzis tikumību, ko nespēj lauzt ārējie apstākļi, un
labprātīgi virzās turp, kur liktenis viņu ved, bet vienīgais
ļaunums ir netikums; 2. tikumība, savaldība un izturība,
ko nespēj satricināt nekādi
ārējie apstākļi.
stoiķis [→ stoicisms] – 1. stoicisma piekritējs; 2. cilvēks, kam
raksturīga tikumība, savaldība un izturība.
stoisks [→ stoicisms] – stoicismam raksturīgs.

Spiritus sanctus [lat.] – Svētais
Gars.
Stabat mater [lat. ‘stāvēja
māte’] – ciešanu laika dziedājums Romas katoļu baznīcā (no 13. gs.).
stadija, stadijs [gr. stadion] – garuma mērvienība (ap 185 m)
Senajā Grieķijā.
statisks [lat. status ‘stāvoklis’] – 1. saistīts ar mieru un
līdzsvaru, tam raksturīgs; 2.
tāds, kurā neizpaužas darbība, attīstība; nemainīgs.
status [lat.] – stāvoklis.
status controversialis [lat.] – strīdīgs, apstrīdams stāvoklis.
status quo [lat.] – stāvoklis, kāds
ir pašreizējā brīdī vai bijis agrāk.
stēla [gr. stēlē ‘stabs, kolonna’] – vertikāla akmens plāksne ar uzrakstu vai cilni.
stereo.. [gr. stereos ‘ciets, masīvs; kubisks’] – salikteņu
daļa – 1. tāds, kas saistīts ar
telpiskumu; 2. tāds, kas ir
ciets, noturīgs.
stereotips [gr. stereo ‘ciets,
masīvs’ + typos ‘nospiedums’] – vispārpieņemts
darbības, rīcības u.tml. veids;
vispārpieņemts uzskats.
stigma [gr. stigma ‘dūriens, rēta,
zīme’] – 1. Jēzus Kristus
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būtība; tas, kas ir pamatā;
pastāvīgais,
nemainīgais;
2. kristīgajā Trīsvienības doktrīnā – Dievība, proti, Pamatbūtne caur kuru visas trīs
personas ir viens.
substantīvs [lat. substantivum] – lietvārds.
substitūcija [lat. substitutio ‘aizstāšana, maiņa’] – kāda elementa likšana cita vietā.
successio apostolica [lat.] – apustuliskā pēctecība; → apustuliskā sukcesija.
sūfisms [arābu sūf ‘rupjš vilnas
audums’] – misticisks un askētisks islāma virziens, kas
radies 8.–9. gs.; mūsdienās
izplatīts Irākā un Indijā.
sukcesija [lat. successio] – pēctecība; → apustuliskā sukcesija.
sukcesīvs [lat. successivus ‘pēctecīgs, secīgs’] – saistīts ar
pēctecību.
Sukkot [senebr.] – jūdu Būdiņu
jeb Lieveņa svētki, ko svinēja
rudenī, atceroties Dieva klātnību Izraela tautas tuksneša ceļojuma laikā; arī otrās
Pļaujas svētki.
summa cum laude [lat. ‘ar augstāko atzinību’] – ar izcilību
(par mācību iestādes diplomu, zinātnisko grādu u.tml.).

stola [gr. stolē ‘(garš) tērps’] –
gara un šaura auduma lente
ar ornamentiem, garīdznieka liturģiskā apģērba sastāvdaļa; uz pleciem uzlikta,
tā simbolizē Kristus jūgu
(Mt 11,29–30).
storge [gr.] – mīlestība ģimenē,
mīlestība radinieku starpā,
vecāku un bērnu mīlestība.
stupa – trauks ar ūdeni pie ieejas Romas katoļu baznīcā;
tajā atrodas svētītais ūdens,
kurā ticīgie, ienākot baznīcā,
iemērc pirkstus un apzīmē
sevi ar krusta zīmi.
stūpa [sanskr. stūpa ‘zemes
kaudze’] – budisma sakrālā
celtne, parasti apaļa ar pussfērisku jumtu.
sub.. [lat. sub ‘zem, pie’] – priedēklis – norāda uz to, kas ir
zemāk, ir pakļauts, pakārtots.
submersija – kristīšanas veids,
kad kristāmais tiek pilnīgi
pagremdēts zem ūdens; sal.
→ imersija.
subordinācija [lat. subordinatio
‘pakārtošana’] – institūciju
vai amatpersonu izkārtojuma sistēma, kur zemāki posmi padoti augstākiem.
substance [lat. substantia ‘būtība, apakšā esošais’] – 1. lietu
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tendere ‘pārraudzīt’] – evaņģēliskās baznīcas garīdznieks,
kas pārrauga kādu baznīcas
apgabalu.
superlatīvs
[lat.
superlativus] – salīdzinājuma vispārākā pakāpe.
supra rationem [lat.] – pāri prātam.
supremāts [lat. supremus ‘augstākais’] – virsvadība.
sūra [arābu sūra] – Korāna nodaļa.
sutana [it. sottana ‘garīdznieka
tērps’] – garš garīdznieka
virstērps, parasti melnā krāsā (agrāk jebkurā krāsā).
sūtras [sanskr. sūtra ‘pavediens’] – hinduismā – īsi
izteicieni, kuros iekļautas
tikumiskas pamācības; budismā – sacerējumi sarunu
veidā, par to autoru uzskata
vēsturisko Budu.
Svētais Grāls – → Grāls.
Svētais Krēsls – pāvesta, kā arī
Romas katoļu baznīcas vara.

summa summarum [lat. ‘summu summa’] – kopsavilkums,
galarezultāts.
Summa theologica [lat. ‘teoloģijas summa’] – Akvīnas Toma
(1225. vai 1226.–1274.) ievērojamākais dogmatiskais
darbs.
Sunna [arābu sunna ‘izturēšanās, paradums’] – Korāna
papildinājumi (leģendas par
pravieti Muhamedu u.c.).
sunnisms [arābu sunna ‘izturēšanās, paradums’] – viens
no diviem galvenajiem virzieniem islāmā (līdzās šiismam); atzīst gan Korānu, gan
Sunnu.
sunnīti [arābu sunna ‘izturēšanās, paradums’] – sunnisma
piekritēji.
super.. [lat. super ‘pār, virs’] – salikteņu daļa – norāda uz to,
kas ir virs kaut kā, kam pāri,
kas ir galvenais, izcils, augstākā labuma.
superintendents [lat. superin-

170

šivaisms

Š
katru rītu un vakaru (Dt 6,4–9;
11,13–21; Num 15,37–41).
šēma Jisrael [senebr. ’klausies,
Izrael!’] – jūdu galvenās
lūgšanas pirmie vārdi (pēc
Dt 6,4).
šemone esre [senebr. ‘astoņpadsmit’] – → Astoņpadsmit
svētību lūgšana.
šeols [senebr.] – VD – apakšzemes valstība, kur mīt mirušo
gari; arī → hadess.
Šiboleth [senebr.] – vārpa, straume; → Sģ. 12,5.6.
šiisms [arābu šī’a ‘grupa, sekta’] – viens no diviem galvenajiem virzieniem islāmā
(līdzās sunnismam); atzīst tikai Korānu, bet ne Sunnu; atšķirīgi uzskati jautājumā par
pravieša Muhameda pēcteču
likumību.
šiīti [arābu šī’a ‘grupa, sekta’] –
šiisma piekritēji.
šintoisms – → sintoisms.
Šiva [sanskr. šiva ‘labvēlīgais’] – viens no trim galvenajiem hinduisma dieviem
(līdzās Brahmam un Višnu);
radīšanas un iznīcības dievs.
šivaisms [→ Šiva] – viens no hinduisma virzieniem, kura centrālais pielūgsmes objekts ir

Šabhu'ot [senebr.] – nedēļas
svētki 50 dienas pēc Pashā
svētkiem.
Šaddai [senebr.] – viens no Dieva apzīmējumiem VD.
šahāda [arābu] – ticības apliecinājums islāmā; viens no pieciem islāma pīlāriem.
Šalom [senebr.] – miers (gr. eirēnē); jūdu sveiciens.
šamanis [evenku] – šamanisma
kulta kalpotājs; dziednieks,
burvis.
šamanisms [→ šamanis] – maģisku, reliģisku ticējumu, rituālu un dziedniecības paņēmienu kopums vairāku
Ziemeļāzijas, Centrālāzijas
tautu un indiāņu vidū; garu
kults.
šariats [arābu sharīah ‘pareizais
ceļš’] – uz Korāna balstīto islāma likumu kanons.
šeihs [arābu šayk ‘vecs vīrs’] –
1. arābu cilts vai ģints galva,
arī ciema vecākais; 2. augstākais musulmaņu garīdzniecības pārstāvis.
šekhina [senebr. ‘dzīvot’] – Dieva klātbūtne templī.
šēma [senebr. ‘klausies!’] – jūdu
ticības apliecinājums, ko
ikviens jūdu vīrietis skaita
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dievs Šiva.
šizma – → shizma.
Šmalkaldenes artikuli [pēc pilsētas Vācijā] – protestantu
ticības atziņa, ko 1537. gadā

sarakstījis Mārtiņš Luters;
1580. gadā iekļauti Konkordijas grāmatā.
šumeri – tauta Divupes dienvidos 5.–2. gt. pr. Kr.

T
rabīniem, tiesnešiem u.c.
talismans [arābu tilsamān ‘maģisks attēls’] – neliels priekšmets, kam tiek piedēvētas
maģiskas īpašības nest laimi
un veiksmi; → arī amulets.
talīts [senebr. tallit ‘apmetnis’] –
jūdu rituālais tērps, kurā ietērpjas lūgšanu laikā; liels,
četrstūrains vilnas lakats ar
auklām un pušķiem (→ cicits) stūros.
Talmūds [senebr. talmūd ‘mācība’] – jūdaisma reliģisko,
ētisko un tiesisko likumu krājums, radies no Mišnas un
Gemāras 6. gs.
Tanak [senebr.] – senebreju vārdu Tora, Nebiim un Ketubim
akronīms. Jūdaisma svētie
raksti, ko kristietībā sauc par
„Veco Derību”.
tantras [sanskr. tantra ‘pamats’] – reliģiskas grāmatas,

T. – ticības apliecības → Apostolicum apzīmējums.
tabernākuls [lat. tabernaculum
‘būdiņa’] – katolicismā – sakramenta skapītis, kur tiek
uzglabāti Svētā Vakarēdiena
piederumi.
tabu [polinēz.] – aizliegumu sistēma pirmatnējām tautām,
kura saistīta ar priekšstatiem
par pārdabiskiem spēkiem.
tahāra [arābu taharah ‘attīrīšana’] – rituāla apmazgāšanās,
kas katram musulmanim
jāizdara piecas reizes dienā
pirms lūgšanas.
talaks [arābu talak ‘atlaide’] –
laulības šķiršanas veids islāmā – vīram 3 reizes jāpasaka
sievai: „Es no tevis šķiros.”
talārs [lat. talaris ‘tāds, kas sniedzas līdz potītēm’] – garš
amata tērps ar platām piedurknēm
garīdzniekiem,
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teksta kritika – Bībeles teksta
analīzes metode, kas pētī
tekstu ar mērķi noteikt tā
sākotnējo veidu un uzrakstīšanas nolūku.
tele.. [gr. tēle ‘tālu, tālumā’] – salikteņu daļa – 1. tāds, kas norāda uz darbību lielā attālumā, kas veicams no attāluma; 2. tāds, kas saistīts ar
televīziju.
telekinēze [→ tele.. + gr. kinēsis
‘kustība’] – šķietama priekšmetu pārvietošanās maģisku
spēku iedarbības rezultātā;
piem., spiritismā.
teleo.. – → telo..
teleoloģija [gr. telos ‘mērķis’ +
logos ‘mācība’] – mācība,
ka visa notiekošā pamatā ir
mērķtiecība.
telepātija [→ tele.. + gr. pathos
‘sajūta, uztvere’] – domu
raidīšana un uztveršana no
attāluma bez runas, rakstu,
žestu u.tml. līdzekļu starpniecības.
teleportācija [→ tele.. + lat. portatio ‘pārvietošana’] – cilvēku un priekšmetu pārvietošana, pazušana un materializēšanās medija ietekmes
rezultātā.
telo.., teleo.. [gr. telos; teleos
‘mērķis, rezultāts, gals,

kurās aprakstīti hinduisma
maģiskie rituāli; budismā
→ Budam piedēvētie teksti,
kuros aprakstīts, kā sasniegt
apskaidrību.
tantrisms [sanskr. tantra ‘pamats’] – hinduisma un budisma virziens, kas māca,
ka visums dalās sievišķajā
un vīrišķajā spēkā; šo spēku
mijiedarbība uztur visuma
vienotību.
taoisms – → daoisms.
targums [aram. ‘tulkojums’] –
seni VD tulkojumi aramiešu
valodā; sākotnēji mutisks
tulkojums sinagogas dievkalpojuma laikā.
tefila [senebr. tephilla ‘lūgšana’] – → Astoņpadsmit svētību lūgšana.
tefillīns [senebr. tephillin ‘lūgšanu siksna’] – divas nelielas
ādas kārbiņas, kas lūgšanas
laikā bija ar siksnām nostiprinātas uz pieres un kreisās
rokas un kurās bija pergamenta gabaliņš ar tekstiem
no Ex 13,1–16; Dt 6,4–9;
11,13–21; sal. Mt 23,5;
Ex 13,9.
teisms [gr. theos ‘dievs’] – mācība, saskaņā ar kuru eksistē
Dievs, kas ir radījis šo pasauli
un to vada.
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izmanto, lai mēģinātu atklāt
Svēto Rakstu apslēpto jēgu.
teo.. [gr. theos ‘dievs’] – salikteņu daļa – tāds, kas attiecas
uz Dievu vai kam ir sakars ar
to.
teocentrisks [→ teocentrisms] –
tāds, kura skatījumā visa
centrs un radības galamērķis
ir Dievs.
teocentrisms [→ teo.. +
gr. kentron ‘viduspunkts,
centrs’] – uzskats, ka visa
esošā centrs ir Dievs un Viņa
pagodināšana.
teodiceja [→ teo.. + gr. dikē ‘tiesības, taisnīgums’] – reliģiski
filozofisku doktrīnu centieni
aizstāvēt atziņu, ka Dievs ir
mīlošs un visvarens, un izskaidrot ļaunuma eksistēšanu pasaulē.
teofānija [→ teo.. + gr. faneroō
‘parādīties, atklāties’] – Dieva parādīšanās redzamā veidā; teofānijas apogejs – Jēzus
Kristus.
teogonija [→ teo.. + gr. gonē
‘dzimšana’] – mīti par dievu
izcelšanos.
teokrātija [→ teo.. + gr. kratos
‘vara’] – 1. valsts forma, kurā
Dievs tiek atzīts par valdnieku vai arī to, kas netieši vada
esošo varu (piem., jūdaismā,

beigas; pilnīgs, pabeigts, galīgs’] – salikteņu daļa – tāds,
kas saistīts ar mērķi, attīstības procesa pēdējo posmu.
telos [gr.] – mērķis.
temperaments [lat. temperamentum ‘īstais, pareizais samērs’] – 1. cilvēka individuālo psihodinamisko īpašību
kopums, kas izpaužas viņa
darbībā, rīcībā un uzvedībā;
2. rakstura izpausme (rosīgums, dedzīgums).
templieši [lat. templum ‘svētīta vieta’] – 12. gs. Palestīnā
dibināts militāri reliģisks ordenis, lai aizsargātu svētceļotājus, kas devās uz Svēto
zemi. Francijas karalis Filips IV 14. gs. to likvidēja.
templis [lat. templum ‘svētīta
vieta’] – 1. dievam iesvētīta
vieta; svētvieta; 2. sakrāla
celtne reliģiskiem rituāliem;
dievnams; 3. pārn. ļoti nozīmīga celtne, parasti saistīta
ar kultūru, zinātni vai izglītību.
temporāls [lat. temporalis <
tempus ‘laiks’] – ar laiku saistīts.
temura [senebr. ‘apslēpts’] – nosacījumi kabalistikā, pēc kuriem ebreju alfabēta burtus
nomaina ar citiem. Temuru
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baznīcā trauks siltam ūdenim, ko lieto Eiharistijas liturģijā, piejaucot to konsekrētajam vīnam, kā arī altāru
mazgāšanai, tos iesvētot.
terminus technicus [lat.] – speciāls, profesionāls termins.
testaments [lat. testamentum] – noteiktā formā izveidots dokuments, kurā izteikta kādas personas pēdējā
griba un norādīts, kā rīkoties
šīs personas nāves gadījumā
ar viņa mantu.
tetr(a).. [gr. tetra.. ‘četr..’ < tettares ‘četri’] – salikteņu daļa –
norāda uz sakaru ar četrām
vienībām.
tetragramma [→ tetra.. + gr.
gramma
‘rakstu
zīme,
raksts’] – akronīms, kas
sastāv no 4 burtiem; četri senebreju alfabēta burti
J-H-W-H, kas apzīmē Dieva
vārdu (Jahve); arī uzraksts
pār Jēzus krustu: INRI.
tetrarhija [gr. tetrarchia ‘četrvaldība’] – 1. Senajā Grieķijā apgabala ceturtā daļa, ko
pārvaldīja tetrarhs; 2. Romas
impērijā varas sadalījums
starp četriem līdzvaldniekiem.
tetrarhs [gr. tetra ‘četri’ + arheiō
‘valdīt’] – zemes ceturtās

viduslaiku
katolicismā);
2. valsts pārvaldes forma,
kur vara ir garīdzniecībai, kas
pamatojas uz reliģijas normām.
teokrātisks [→ teokrātija] – saistīts ar teokrātiju, tai raksturīgs.
teologs [→ teoloģija] – cilvēks,
kas nodarbojas ar teoloģiju.
teoloģija [→ teo.. + gr. logos
‘mācība’] – zinātne, kas,
balstīdamās uz dogmām,
pētī, skaidro un pamato kādas reliģijas mācību; mācība
par Dievu.
teorētisks [→ teorija] – ar teoriju saistīts, tai raksturīgs.
teorija [lat. theoria < gr. theōria
‘vērošana, aplūkošana’] – noteiktas zinību nozares pamatideju sistēma; zinātnisks attēlojums, mācība.
teozofija [→ teo.. + gr. sophia
‘gudrība’] – reliģiski filozofiska mācība par iespējām
intuīcijas un atklāsmes ceļā
izprast Dievu un nodibināt
tiešus sakarus ar Dievu, izmantojot maģiju.
tephilla [senebr. ‘lūgšana’] –
→ Astoņpadsmit svētību lūgšana.
termarions [gr. thermarion <
thermos ‘silts’] – Austrumu
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mācību; cits nosaukums – hīnajana. Otrs virziens ir vēlākā → mahājana.
ticības kari – → krusta kari.
Tipitaka, Tripitaka [pāli, sanskr.
Tripitaka ‘trīs grozi’] – senākā budisma – theravādas –
kanonisko rakstu krājums.
tipoloģija [gr. typos ‘forma,
paraugs’ + logos ‘vārds,
mācība’] – JD personas vai
notikuma raksturošana un
interpretēšana ar atbilstošas
VD personas vai notikuma
palīdzību.
tišri [senebr. < akad. tašrītu
‘sākums’] – jūdu kalendārā
gada pirmais (reliģiskā gada
septītais) mēnesis (septembris – oktobris).
toga [lat. toga < tegere ‘nosegt’] – Senās Romas pilsoņu
virsējais apģērbs, apmetnis.
toledots [senebr. tholedot ‘radīšanas’] – ciltsraksti (Gen 10).
tolerance [lat. tolerantia ‘iecietība’] – iecietība pret citu uzskatiem, ticību, paražām.
tolerants [lat. tolerans ‘tāds, kas
panes’] – iecietīgs pret citu
uzskatiem, ticību paražām.
tomisms [pēc Akvīnas Toma
(1225. vai 1226.–1274.)
vārda] – filozofijas virziens,
kas sakņojas Akvīnas Toma

daļas valdnieks.
teurģija [gr. theos ‘dievs’ + ergon ‘darbs’] – maģijas veids,
spēja grozīt notikumu gaitu,
ietekmējot dievu gribu.
tēze [gr. thesis ‘atzinums’] –
1. apgalvojums, ko izvirza kā
patiesu; 2. kādas teorijas pamatatziņa, principi; 3. atziņa,
kas jāpierāda.
theologia crucis [lat. ‘krusta
teoloģija’] – glābšana caur
pazemošanos krustā nāvē;
M. Lutera 1518. g. aprakstītā
atziņa, ka Dievs ir atrodams
tikai ciešanās un krustā.
theologia gloriae [lat. ‘godības
teoloģija’] – mācība, ka cilvēks tiek glābts caur Lieldienu notikuma godību; atziņa,
kas Dievu meklē, apejot
krustu un ciešanas.
theologia naturalis [lat. ‘dabiskā
teoloģija’] – mācība, ka Bībeles atklāsme un Svētā Gara
apgaismošana nav nepieciešama; mācība par vispārējo
Dieva atklāsmi visos cilvēkos
(pēc Rom 1,18).
theos [gr.] – dievs.
Theotokos [gr.] – Dieva dzemdētāja, Kristus māte Marija.
theravāda [pāli ‘vecāko ceļš’] –
budisma virziens, kas ir saglabājis sākotnējo budisma
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kopumā pāriet no paaudzes
paaudzē.
tradīcijas kritika – Bībeles teksta analīzes metode, kas pētī
tekstā izmantotos mutvārdu
avotus.
tradicionālisms [→ tradīcija] –
baznīcas tradīciju kā ticības
avota uzsvēršana līdzās Bībelei.
tradicionāls [→ tradīcija] – tāds,
kura pamatā ir tradīcija; tāds,
kas noteiktā cilvēku kopumā
pastāv samērā ilgu laiku un
pāriet no paaudzes paaudzē.
traduciānisms [lat. traducere
‘pārcelt, pārvietot’] – mācība, ka, cilvēkam piedzimstot,
dvēsele līdzīgi miesai tiek
pārmantota no vecākiem;
pretstats → kreacionisms.
traktāts [lat. tractatus ‘pētījums’] – apcerējums, raksts
par kādu tematu.
trans.. [lat. trans ‘caur, šķērsām,
pāri’] – salikteņu daļa – pār..,
viņpus.., caur.., šķērs..
transcendence [lat. transcendens (transcendentis) ‘tāds,
kas pārsniedz robežas’] –
atrašanās aiz izzināmības
un pieredzamības robežām;
Dievu šī pasaule neierobežo;
sal. → imanence.
transcendents [lat. transcendens

filozofijā un teoloģijā.
tonzūra [lat. tonsura ‘cirpšana’] – īpašs matu izskuvums
galvvidū katoļu garīdzniekiem un mūkiem.
Tora [senebr. tōrāh ‘priekšraksts’] – 1. ebreju Bībeles
pirmās piecas grāmatas, kas
atbilst Pentateiham jeb VD
pirmajām piecām grāmatām
(Mozus grāmatām); 2. pergamenta tīstoklis ar ebreju
Bībeles pirmo piecu grāmatu
tekstu; parasti glabājās sinagogā.
totēmisms [ang. totemism <
algonkinu (indiāņu) ototeman, kas nozīmē attiecības
starp miesīgiem brāļiem un
māsām] – paražu kopums,
kura pamatā ir ticējums, ka
cilvēks vai cilvēku grupa ir rados ar kādu dzīvnieku, augu
vai dabas parādību vai arī no
tās cēlusies.
totēms [ang. totem] – dzīvnieks,
augs, priekšmets, dabas parādība, kuru cilvēks vai cilvēku grupa atzīst par sev radniecīgu, savu senci, godā un
pielūdz to.
tradīcija [lat. traditio ‘nodošana tālāk’] – reliģiskā, sociālā
vai kultūras mantojuma elements, kas noteiktā cilvēku
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punkti virs patskaņa zīmes,
kuri norāda, ka šis patskanis
izrunājams atsevišķi no iepriekšējā patskaņa.
tri.. [lat. tres; gr. treis ‘trīs’] – salikteņu daļa – norāda uz sakaru ar trim vienībām.
Tridentinum [lat.] – Romas katoļu baznīcas koncils Trientā
(Itālijā) 1545.–1563.; koncilu
iezīmē diskusijas par reformācijas izvirzītajiem jautājumiem (grēks, žēlastība, taisnošana, sakramenti u.c.).
trihotomija [gr. tricho ‘trīs daļās’ + tomē ‘grieziens, griešana’] – 1. jēdziena vai objekta
dalīšana trīs savstarpēji izslēdzošos apakšjēdzienos vai
objektos; 2. iedalījums trīs
daļās vai lietas aplūkošana
no trim viedokļiem.
trihotomiskais uzskats – antropoloģisks uzskats, ka cilvēks
sastāv no miesas, dvēseles
un gara; 1Tes 5,23; sal. → dihotomiskais uzskats.
trikirions, trikirijs [gr. trikērion
< treis ‘trīs’ + heras ’svece’] – trīsžuburu svečturis ar
svecēm, kuru Austrumu baznīcas bīskapi lieto liturģijā
svētīšanas laikā. Tas simbolizē Trīsvienības trīs personas.
trinitārisms
[lat.
treis

(transcendentis) ‘tāds, kas
pārsniedz robežas’] – tāds,
kas atrodas ārpus izziņas vai
pieredzes robežām; absolūts, ārpus pasaules un pāri
tai eksistējošs; sal. → imanents.
transkripcija [lat. transcriptio
‘pārrakstīšana’] – 1. pārrakstīšana citā alfabētā; 2. pierakstīšanas sistēma, ko lieto,
lai iespējami precīzi atveidotu runu.
transliterācija [→ trans.. + lat.
littera ‘burts’] – kāda alfabēta burtu un burtkopu atveide
ar atbilstošiem cita alfabēta
burtiem.
transliterēt [→ transliterācija] –
veikt transliterāciju.
transsubstanciācija [lat. transsubstantiatio ‘vienas substances pāreja citā’] – uzskats, ka maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārvēršas
Kristus miesā un asinīs.
trapisti [pēc dibināšanas vietas
vārda] – katoļu mūku un mūķeņu ordenis, kas dibināts kā
Cisterciešu ordeņa paveids
1664. gadā Latrapā (Francijā); zināms ar savu stingro
režīmu, askēzi un fizisku
darbu.
trēma [gr. trēma ‘atvere’] – divi
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Jesaja] – trešais Jesaja; Jesajas grāmatas 56.–66. nodaļas
iespējamais autors; arī šīs
nodaļas.
triviāls [lat. trivialis ‘parasts’] – ikdienišķs, parasts,
neievērojams, banāls.
trohajs [gr. trochaios ‘ātrs’] –
pantmērs, kam ir divzilbīga
pēda, kurā uzsvērta (gara) ir
pirmā zilbe.
tropārs [gr. troparion < trepō
‘atgriežu’] – Pareizticīgo baznīcā īpaša svētku dziesma,
kurā izteikta svinamā notikuma nozīme.
Tūkstošgadu miera valsts –
→ millēniums.
tumīms [senebr. ‘taisnība’] –
→ urīms un tumīms.
tunika [lat. tunica] – senajiem
romiešiem – zem togas valkājams linu vai vilnas kreklam līdzīgs apģērbs.

‘trīs’] – uzskats, ka Dievs sevī
ietver trīs personas (Tēvu,
Dēlu un Svēto Garu); sal.
→ binitārisms.
trinitārs [→ trinitāte] – uz Trīsvienību attiecīgs.
trinitāte [lat. trinitas ‘trīsvienība’] – mācība par dievišķo
personu (Tēva, Dēla un Svētā
Gara) Trīsvienību dievišķajā
būtībā.
Trinitatis [lat.] – Trīsvienības
svētdiena, svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Tripitaka – → Tipitaka.
triptihs [gr. triptychos ‘trīskārtīgi
salikts’] – 1. trīsdaļīga altārglezna; 2. trīs gleznas ar kopīgu ieceri.
Trīsvienība – kristietībā triju personu – Tēva, Dēla un Svētā
Gara – vienotība vienā Dievā; → trinitāte.
Tritojesaja [gr. tritos ‘trešais’ +

U
ubagotājmūku ordeņi – visi kopš
13. gs. dibinātie mūku ordeņi
(franciskāņi, karmelīti, dominikāņi u.c.), kas, sekojot Asīzes Franciska (1182.–1226.)

mācībai, atteicās no sava
īpašuma un pārtiek galvenokārt no žēlastības dāvanām.
ultra.. [lat. ultra ‘aiz, pāri, viņpus’] – salikteņu daļa –
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apvienība’] – Austrumu baznīca, kas hierarhiski ir pakļauta Romas pāvestam, bet
saglabā savu liturģijas valodu
un kanoniskos likumus.
unificēt [→ unifikācija] – vienveidot, vienādot, apvienot.
unifikācija [→ uni.. + lat. facere
‘darīt’] – vienveidošana, līdzīgu objektu daudzveidības
mazināšana.
unifikātu baznīca, unifikācijas
baznīca, mūnisti – reliģiska
kustība, kas savu darbību
sāka 1954. g. Korejā; teoloģijā apvienoti kristietības un
daoisma priekšstati; laulību
uzskata par svarīgu garīgās
pilnības nosacījumu, jo radīšanas sākotnējais nolūks
bijis iedibināt ideālu ģimeni,
kurai būtu ideālas attiecības
ar Dievu.
ūnija [lat. unio ‘vienība, apvienība’] – 1. apvienība, savienība; 2. Romas katoļu baznīcas un Pareizticīgo baznīcas
daļas apvienība, kurā katra
baznīca saglabā savus dievkalpojuma rituālus.
unikāls [lat. unicus ‘vienreizējs’] – vienreizējs, ne ar ko
nesalīdzināms, kādā ziņā vienīgais.
unio [lat.] – apvienība, apvieno-

norāda uz galējo, tādu, kas
pārsniedz robežu, mēru.
ultramontānims [fr. ultramontain ‘tāds, kas atrodas aiz
kalniem (Alpiem)’] – 15. gs.
izveidojies katolicisma virziens, kas centās panākt, lai
Romas pāvestam būtu neierobežota vara un viņš varētu
iejaukties jebkuras katoļu
valsts reliģiskajās un laicīgajās lietās.
Unam sanctum [lat. pēc bullas sākuma vārdiem] – 1302. gada
18. novembrī pāvesta izdota
bulla, kurā teikts, ka pastāv
tikai “viena svēta katoliska
un apustuliska baznīca”, ārpus kuras nav “ne pestīšanas, ne grēku piedošanas”.
Una sancta [lat. ‘viena svēta
(baznīca)’] – ekumēniska
kustība pēc 1945. g., kura
centās novērst atšķirtību
starp katolicismu un protestantismu.
unctio extrema [lat.] – pēdējais
svaidījums.
uni.. [lat. unus ‘viens’] – salikteņu daļa – norāda uz sakaru
ar vienu priekšmetu, pazīmi.
uniāti [lat. unio ‘vienība, apvienība’] – uniātu baznīcas locekļi.
uniātu baznīca [lat. unio ‘vienība,
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ievēlēšanas amatā.
urīms [senebr. ‘gaisma’] –
→ urīms un tumīms.
urīms un tumīms [→ urīms,
→ tumīms] – lietas, kas simboliski ietver augstā priestera amata nozīmi, lai noteiktu
Dieva gribu (Ex 28,30). Vārds
„urīms” sākas ar ebreju alfabēta pirmo burtu alef,
„tumīms” – ar pēdējo burtu
tau.
utilitārisms [lat. utilitas ‘derīgs,
izdevīgs’] – 1. ētikas virziens,
kurā par rīcības tikumisko kritēriju uzskata lietderīgumu;
2. uzskats, ka cilvēku rīcības
mērķis ir panākt iespējami
lielāku labumu iespējami lielākai cilvēku grupai.
utilitārists [→ utilitārisms] – utilitārisma piekritējs.
utilitārs [→ utilitārisms] – orientēts uz praktisku izdevīgumu.
utopija [gr. u ‘ne’ + topos ‘vieta’] – 1. neīstenojams sapnis,
fantāzija; 2. fantastisks nākotnes tēls.
utopisks [→ utopija] – nesasniedzams, neīstenojams.

šana.
unio hypostatia [lat.] – Dieva un
cilvēka dabas apvienošanās
Kristus personā.
unitārisms [lat. unio ‘apvienība,
apvienošana’] – reformācijas
laikā radusies un daudz apkarota reliģiska kustība, kas
noliedza mācību par Trīsvienību un uzsvēra Dieva vienotību.
universālisms [lat. universalis ‘vispārīgs’] – teoloģiska
mācība, ka Dieva glābšanas
plāns aptver visu cilvēci.
universāls [lat. universalis ‘vispārīgs’] – visu aptverošs,
visur izplatīts, visam derīgs,
vispārējs.
upanišadas [sanskr. upanisad
‘slepena mācība’] – sanskritā
rakstīti hinduisma svēto traktātu krājumi, kas saistīti ar
vēdām un skaidro tās.
urbi et orbi [lat. ‘pilsētai (Romai) un pasaulei’] – pāvesta
svētība, ko viņš izsaka īpaši
svinīgā formā Lieldienu un
Ziemassvētku mises laikā,
kā arī savas pirmās atklātās
uzstāšanās reizē pēc viņa
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V
vedānta [sanskr. ‘vēdu nobeigums’] – galvenā un populārākā hinduisma filozofiskā
skola.
vēdas [sanskr. vēda ‘zināšanas’] –
hinduisma svētās grāmatas,
vecākie (15.–6. gs. pr. Kr.)
indiešu literatūras teksti, kas
sarakstīti sanskritā.
vēdisms [→ vēdas] – seno indiešu reliģiskie ticējumi un rituāli, kas atspoguļoti vēdās.
velums [lat. velum ‘apsegs’] – linu
audums Svētā Vakarēdiena
trauku apsegšanai.
verbālā inspirācija [→ verbāls +
→ inspirācija] – vārdiska Bībeles teksta iedvešana autoram, ko veic Svētais Gars.
verbāls [lat. verbalis ‘no vārdiem
sastāvošs’] – 1. izteikts, paziņots ar vārdiem, nerakstīts;
2. ar verbu saistīts.
verbatim [lat.] – vārds vārdā, ar
tiem pašiem vārdiem.
verbs [lat. verbum ‘vārds’] – darbības vārds.
verdikts [lat. vere dictum ‘pareizi teikts’] – lēmums, parasti
zvērināto tiesas lēmums.
verificēt [lat. verus ‘patiess’+ facere ‘darīt’] – pārbaudīt, vai
spriedums, konstatējums,

vādī [arābu wādī] – sausa īslaicīgo vai periodisko ūdens
straumju ieleja.
vahābīti [pēc dibinātāja Muhammeda ibn Abdelvahāba
vārda] – puritāniska islāma
virziena piekritēji. Šis virziens radies 18. gs. Saūda
Arābijā un iestājās par islāma reliģijas tīrību un paražu
vienkāršību.
vasa sacra [lat.] – svētie trauki;
liturģiskie trauki baznīcā.
Vaticanum I [lat.] – 20. ekumēniskais koncils 1869.–1870. g.
Vaticanum II [lat.] – 21. ekumēniskais koncils 1962.–1965. g.
Vaticanus [lat.] – → Codex Vaticanus.
Vatikāns [lat. mons Vaticanus –
viens no Romas septiņiem
pakalniem] – Romas pāvesta rezidence; Romas katoļu
baznīcas pārvaldes centrs;
pilsētvalsts Romā (apm. 900
iedzīvotāju).
VD – saīsinājums Vecā Derība.
V.D.M.I.E. [saīsin. no lat. Verbum
Dei manet in eternum ‘Dieva
vārds paliek mūžīgi’] – (pēc
Jes 40,8) reformācijas devīze.
vecajs – → prezbiteris
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2. diena pirms Ziemassvētkiem; 3. nakts lūgšanu dievkalpojumi, kas bieži noslēdzas ar Eiharistiju.
vikārs [lat. vicarius ‘vietnieks,
aizstājējs’] – 1. evaņģēliskajā
baznīcā: garīdznieks, kurš ir
nokārtojis pirmo pārbaudījumu, drīkst sludināt, bet ne
vadīt sakramentus; 2. Romas
katoļu baznīcas amatpersonas vietnieks.
viklifieši [pēc angļu teologa
Džona Viklifa (mr. 1384.)
vārda] – Dž. Viklifa mācības
piekritēji; 1415. g. viņš pasludināts par ķeceri.
vīraks [vidusaugšvācu Wīrōk] –
smaržīga viela kvēpināšanai
reliģiskās ceremonijās.
virtuālā realitāte – reālas situācijas imitācija ar datora
palīdzību (piem., virtuālais
muzejs).
virtuāls [lat. virtualis] – varbūtējs, iespējams, tāds, kas var
parādīties vai kam ir jāparādās noteiktos apstākļos;
tāds, kas eksistē datora radītajā vidē.
Višnu [sanskr. Visnu] – viens no
trim galvenajiem hinduisma
dieviem (līdzās Brahmam un
Šivam); dabas personificējums.

atziņa, hipotēze ir pareiza.
verifikācija [→ verificēt] – pārbaudīšana, teorijas, hipotēzes patiesuma noskaidrošana.
verte! [lat.] – apgriez; skaties
otrā pusē!
vesperāle [lat. vesper ‘vakars,
rietumi’] – vespera liturģijas
grāmata.
vespers [lat. vesper ‘vakars, rietumi’] – Rietumu baznīcā vakara dievkalpojums.
veto [lat. veto ‘es aizliedzu’] – tiesības aizliegt vai apturēt likumdošanas iestādes vai koleģiālas institūcijas lēmuma
stāšanos spēkā; šo tiesību
realizēšana.
Vetus Latina [lat. ‘sens latīņu’] – senākais LXX tulkojums latīņu valodā (pirms
Vulgātas), saukts arī Itala.
Domā, ka tulkojums ir izdarīts 2. gs.
via [lat.] – ceļš, metode.
Via dolorosa [lat. ‘sāpju ceļš’] –
Jēzus ceļš uz Golgātu Jeruzalemē; → Krusta ceļš.
via media [lat.] – vidusceļš, kompromiss.
vigilija, vigīlija [lat. vigilia ‘nomods, nakts sardze’] –
1. pirmssvētku nakts ar
īpašiem dievkalpojumiem;
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Dieva aicinājums īpašam
darbam vai uzdevumam.
vokālis [lat. vocalis ‘balss.., balsīgs’] – patskanis.
vokalizēšana [lat. vocalis ‘balss..,
balsīgs’] – patskaņu ieviešana ebreju Bībeles tekstā ar
punktu sistēmas palīdzību,
ko veica masorēti.
vokatīvs [lat. vocativus < vocare
‘saukt’] – uzrunas locījums
deklinācijā.
voluntārisms [lat. voluntas ‘griba’] – 1. filozofiska mācība,
kas esamības pamatu saskata gribā, uzskata gribu par
cilvēka dvēseles dzīves centrālo spēku; 2. nerēķināšanās
ar objektīviem likumiem un
reāliem apstākļiem; 3. patvaļa.
voluntārs [lat. voluntas ‘griba’] – 1. saistīts ar cilvēka
gribu; 2. patvaļīgs.
voluntas Dei [lat.] – Dieva griba.
votums [lat. votum ‘vēlēšanās’] –
1. vērtējums, atsauksme, lēmums, kas izteikts balsojot;
2. ziedojums, upuris.
Vulgāta [lat. vulgata ‘vispārējā’] – VD tulkojums no senebreju valodas latīņu valodā;
to veicis baznīcas tēvs Hieronims (mr. 420.).

višnuisms [→ Višnu] – viens no
hinduisma virzieniem, kura
centrālais pielūgsmes objekts ir dievs Višnu.
vita [lat.] – dzīve, dzīves gājums,
biogrāfija.
vitalitāte [lat. vitalitas (vitalitatis) ‘dzīvības spēks’] – dzīvīgums, enerģiskums, dzīvotspēja.
vitāls [→ vitalitāte] – 1. dzīvotspējīgs; 2. dzīvei, dzīvībai
svarīgs.
vitandi [lat. ‘personas, no kurām
jāizvairās’] – apzīmējums
tām ekskomunicētajām personām, ar kurām baznīcas
locekļiem nedrīkst būt jebkādi kontakti.
vivat [lat.] – lai dzīvo!
vīzija [lat. visio < videre ‘redzēt’] – iedomu vai sapņu
tēls, parādība.
vizitācija [lat. visitatio ‘apmeklēšana‘] – draudzes inspicēšana, ko veic bīskaps.
vizuāls [lat. visualis ‘saistīts ar
redzi’] – tāds, ko var redzēt.
vokabulārs [lat. vocabularium
‘vārdnīca’] – neliela vārdnīciņa, vārdu saraksts, vārdu
rādītājs.
vokācija [lat. vocatio ‘aicinājums’] – cilvēka apzināts
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X
XP – Kristus monogramma, pirmie divi burti no gr. Christos;

arī saīsinājums no Christos
Rex ‘Kristus (ir) ķēniņš’.

Y
YHWH – → Jahve
Y.M.C.A. [ang. Young Men Christian Association ‘Kristīgā
jauniešu asociācija’] – starpkonfesionāla asociācija, kas
dibināta 1844. g. Londonā
no lūgšanu un Bībeles lasīšanas pulciņiem. Asociācijas
mērķis ir pievērst jauniešus

Kristum, apvienojot tos vienotā organizācijā, attīstīt
viņu ķermeni, garu un prātu,
mācīt kalpot Dievam un saviem līdzcilvēkiem. Asociācijas biedriem ir jāievēro kristīgs dzīvesveids, tas ietver arī
pienākumu kalpot citiem un
liecināt par Kristu.

Z
zakāts [arābu zakāt] – žēlsirdības
dāvanu došana. Obligātajam
ziedojumam ir jābūt 2,5% no
visa personas īpašuma; viens
no pieciem islāma pīlāriem.
zeloti [gr. zēlōtēs ‘dedzīgais’] –
jūdu nacionālo ekstrēmistu
grupējums Jēzus laikā Palestīnā.
zikurāts [asīr./babil. ziqqurratu ‘smaile’] – pakāpjveida

tornis, templis dievu pagodināšanai senajā Divupē; sal.
→ piramīda.
zoroastrisms [pēc senirāņu pravieša Zaratustras (1. gt. 1. p.
pr. Kr.) vārda] – viena no senākajām pasaules reliģijām,
kuras pamatā ir mācība par
divu spēku – labā un ļaunā –
cīņu un uguns pielūgšana.
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS
A. BĪBELES GRĀMATAS UN ĀRPUS KANONISKIE RAKSTI
I. Vecā Derība1
1Moz 1. Mozus grāmata
2Moz 2. Mozus grāmata
3Moz 3. Mozus grāmata
4Moz 4. Mozus grāmata
5Moz 5. Mozus grāmata
Joz
Jozuas grāmata
Soģ
Soģu grāmata
Rut
Rutes grāmata
1Sam 1. Samuēla grāmata
2Sam 2. Samuēla grāmata
1Ķēn
1. Ķēniņu grāmata
2Ķēn
2. Ķēniņu grāmata
1L
1. Laiku grāmata
2L
2. Laiku grāmata
Ezr
Ezras grāmata
Neh
Nehemijas grāmata
Est
Esteres grāmata
Īj
Ījaba grāmata
Ps
Psalmi
Sak
Sakāmvārdi
Māc
Mācītājs
Dz
Dziesmu dziesma
Jes
Jesajas grāmata
Jer
Jeremijas grāmata
Rdz
Raudu dziesmas
Ech
Ecehiēla grāmata
Dan
Daniēla grāmata
Hoz
Hozejas grāmata
Jl
Joēla grāmata
1

Latvijas Bībeles biedrības lietotie Bībeles grāmatu saīsinājumi.
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Am
Ob
Jon
Mih
Nah
Hab
Cef
Hag
Zah
Mal

Amosa grāmata
Obadjas grāmata
Jonas grāmata
Mihas grāmata
Nahuma grāmata
Habakuka grāmata
Cefanjas grāmata
Hagaja grāmata
Zaharijas grāmata
Maleahija grāmata

II. VD deiterokanoniskās grāmatas
Tob
Tobita grāmata
Jud
Judītes grāmata
1Mak 1. Makabeju grāmata
2Mak 2. Makabeju grāmata
3Mak 3. Makabeju grāmata
4Mak 4. Makabeju grāmata
Sal
Salamana gudrības grāmata
Sīr
Sīraha gudrības grāmata
Bar
Baruha grāmata
Jerv
Jeremijas vēstule
Danp Daniēla grāmatas pielikumi
Man
Manases lūgšana
2Ezr
2. Ezras grāmata
3Ezr
3. Ezras grāmata
III. Jaunā Derība2
Mt
Mateja evaņģēlijs
Mk
Marka evaņģēlijs
Lk
Lūkas evaņģēlijs
Jņ
Jāņa evaņģēlijs
Apd
Apustuļu darbi
2

Latvijas Bībeles biedrības lietotie Bībeles grāmatu saīsinājumi.
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Rm
1Kor
2Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1Tes
2Tes
1Tim
2Tim
Tit
Flm
Ebr
Jk
1Pēt
2Pēt
1Jņ
2Jņ
3Jņ
Jūd
Atkl

Pāvila vēstule romiešiem
Pāvila 1. vēstule korintiešiem
Pāvila 2. vēstule korintiešiem
Pāvila vēstule galatiešiem
Pāvila vēstule efeziešiem
Pāvila vēstule filipiešiem
Pāvila vēstule kolosiešiem
Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 1. vēstule Timotejam
Pāvila 2. vēstule Timotejam
Pāvila vēstule Titam
Pāvila vēstule Filemonam
Vēstule ebrejiem
Jēkaba vēstule
Pētera 1. vēstule
Pētera 2. vēstule
Jāņa 1. vēstule
Jāņa 2. vēstule
Jāņa 3. vēstule
Jūdas vēstule
Jāņa atklāsmes grāmata

IV. Ārpus kanona raksti un apustulisko tēvu darbi
Andreja darbi
ActAnd [Acts Andr.]3
ActJoh [Acts John]
Jāņa darbi
ActPaul
Pāvila darbi
ActPetr [Act.Pet.]
Pētera darbi
ActPhil
Fīlipa darbi
ActThom
Toma darbi
ÄgEv [Gos.Egy.]
Ēģiptiešu evaņģēlijs
Barn
Barnabas vēstule
3

Šeit un tālāk saīsinājumu sarakstā norādīti vācu literatūrā lietotie apzīmējumi;
kvadrātiekavās – angļu literatūrā lietotie apzīmējumi.
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1 Clem
2 Clem
Did
Diogn [Ep.Diog.]
EbEv [Gos.Eb.]
EvPetr [Gos.Pet.]
EvPhil [Gos.Phil.]
EvThom [Gos.Thom.]
HebrEv [Gos.Hebr.]
Herm
m [Man.]
s [Sm.]
v [Vis.]
Ign
Eph [Ep.]
Phld [Phil.]
Pol
Rom
Sm [Smyrn.]
JosAs [Jos.Asen.]
Jub
Laod [Ep.Laodiceans]

1. Klementa vēstule
2. Klementa vēstule
Didahe (Divpadsmit apustuļu mācība)
Diogneta vēstule
Ebionītu evaņģēlijs
Pētera evaņģēlijs
Filipa evaņģēlijs
Toma evaņģēlijs
Ebreju evaņģēlijs
Hermas (2. gs.) (Hermas Gans)
Mandara
Similitudines
Visiones
Ignatius (1. gs.) Ignātijs
vēstule efeziešiem
vēstule filadelfiešiem
vēstule Polikarpam
vēstule romiešiem
vēstule smirniešiem
Josef und Asenet
Jubilees
vēstule laodiķiešiem

V. Nozīmīgāko Nāves jūras rokrakstu apzīmējumi4
CD (= 6QD)
Damaskas rokraksts
1QDM (= 1Q22)
Mozus runas
1QS
Draudzes statūti
1QH
Himnu rullis
1QIsa
1. Jesajas rokraksts
1QIsb
2. Jesajas rokraksts
1QM
Kara rullis
4

Tālākai informācijai sk. Joseph A. Fitzmyer, The Dead Sea Scrols: Major Publications and Tools for Study. Atlanta 1990; Eduard Lohse, Die Texte aus Qumran.
Darmstadt 1986; Annete Steudel, Die Texte aus Qumran II. Darmstadt 2001.
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1QpHab
1QGenAp
1QpMich (= 1Q14)
1QMyst (= 1Q27)
1Q34
4QEx
4QpHos
4QpIsa
4QpNah
4QpPs37
4QPrNab
4QSam
4QPatr
4QTest
4QTestLevi
11QPs
11QMelch
11QTempl
11QTgIjob

Habakuka gr. komentārs
Genesis gr. apokrifi
Mihas gr. komentārs
Mistēriju grāmata
Liturģiskas lūgšanas
Exodus fragments
Hozejas gr. komentārs
Jesajas gr. komentārs
Nahuma gr. komentārs
Ps 37 komentārs
Nabonida lūgšana
Samuēla grāmatu rokraksti
Patriarhu svētības
Liecības
Levija testaments
Psalmu komentārs
Melhisedeks
Tempļa rullis
Ījaba grāmatas targums

VI. Rabīnu literatūra
b
Babilonijas talmūds
Bar
Baraita
Ber
Berakot
Gem
Gemara
j
Jeruzalemes talmūds
M
Mišna
Midr
Midrašs
T
Tosepta
S
Sipre
Sem
Semahot
Mek
Mekilta
Pes
Pesikta
R
Rabba
Sop
Soperim
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Talm
Tg

Talmuds
targums

B. ANTĪKIE AVOTI
(ievērojamākie grieķu, latīņu, jūdu un kristīgie autori un viņu raksti)
Appian Appianus (2. gs.)
BellCiv
RomHist

Apiāns
Bella Civilia Romana
Romanae Historiae

Aristoph Aristophanes (5.–4. gs. pr. Kr.) Aristofans
Ach
Acharnenses
Av
Aves
Eccl
Ecclesiazusae Eq Equites
Lys
Lysistrata
Nu [Nub.]
Nubes
Pl [Plut.]
Plutus
Ran
Ranae
Thesm
Thesmophoriazusae
Vesp
Vespae
Arist Aristotle (4. gs. pr. Kr.)
An [De An.]
AnPost
AnPri
Cael
Cat
EthEud
EthM
EthNic
Gen An
GenCor
HistAn [HA]

Aristotelis
De Anima
Analytica Posteriora
Analytica Priora
De Caelo
Categoriae
Ethica Eudemia
Ethica Magna
Ethica Nicomachea
De Generatione Anamalium
De Generatione Corruptione
Historia Animalium
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Metaph
Meteor [Mete]
Mir
MotAn
Oec
PartAn
Phys [Ph]
Poet
Pol
Probl [Pr]
Rhet [Rh]
Sens
Spir
Top

Metaphysica
Meteorologica
Mirabilia
De Motu Animalium
Oeconomica
De Partibus Animalium
Phisica
Poetica
Politica
Problemata
Rhetorica
De Sensu
De Spiritu
Topica

Aug Augustinus (4.–5. gs.)
CivD [De civ]
Conf
Cresc
De cons.
De doct.
De haer.
De spir.
De trin.
Ep
Faust
Joh Ev Tract
PerfJust
SctVirg
Serm

Augustīns
De Civitate Dei
Confessiones
Contra Cresconium
De consensu evangelistarum
De doctrina christiana
De haeresibus
De spiritu et littera
De trinitate
Epistulae
Contra faustum Manichaeum
In Johannis Evangelium Tractatus
De Perfectione Justitiae Hominis
De Sancta Virginitate
Sermones

Cic Cicero (1. gs. pr. Kr.)
Att
DeOrat [De Or.]

Cicerons
Epistulae ad Atticum
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De Oratore Divin [Div.]
Fat
Fin
Lael
Leg
Lig
Marcell
Mil
NatDeor [Nat.D.]
Or
Orator
Rep
Sen
Sull
Tusc
Verr

De Divinatione Fam Epistulae ad
Familiares
De Fato
De Finibus
Laelius
De Legibus
Pro Ligario
Pro Marcello
Pro Milone
De Natura Deorum Oﬀ De Oﬃciis
Orationes
Oratora ad M.Brutum
De Republica
De Senectute
Pro Sulla
Tusculanae Disputationes
In Verrem

Cl [Clem.Alex.] Clemens Alexandrinus (2.–3. gs.)
Aleksandrijas Klements
EclProph
Eclogae Propheticae
Paed
Paedagogus
Prot
Protrepticus
QuisDivSal [Quis dives] Quis Dives Salvetur? Strom Stromata
Demosth Demosthenes (4. gs. pr. Kr.) Dēmostens
De Cor.
De Corona
Or
Orationes
Ep
Epistulae
Epic Epicurus (4.–3. gs. pr. Kr.) Epikūrs
Ep [Epist.]
Epistulae Nat De Rerum Natura
Sent
Sententiae
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Eur Euripides (5. gs. pr. Kr.)
Alc
Andr
El
Epigr
Hipp
Med
Or
Phoen
Suppl

Eiripīds
Alcestis
Andromache
Electra
Epigrammata
Hippolytus
Medea
Orestes
Phoenissae
Supplices

Euseb Eusebius of Caesarea (3.– 4. gs.) Eisebijs
Hist. Eccl. [HE]
Historia Ecclesiastica
In Isa
Commentary on Isaiah
Praep. ev.
Praeparatio evangelica
Hes
Hesiodus (8.–7. gs. pr. Kr.) Hēsiods
Theog [Th.]
Theogonia Op Opera et Dies
Hippocr Hippocrates (5. gs. pr. Kr.) Hipokrāts
Acut
De Ratione Victus in Morbis Acutis
Coac
Coan Prognoses
Epid
Epidemiae
Int
Internal Aﬀections
Medic
De Medico
Morb
De Morbis
Prog
Prognosticum
Vet Med [VM]
De Vetere Medicina Vict De Ratione
Victus Salubris
Hom Homer (8.–7. gs. pr. Kr.) Homērs
Il
Ilias
Od
Odyssee
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Horat Horatius Flaccus (1. gs. pr. Kr.) Horācijs (Flaks)
Carm
Carmina
Epist
Epistulae
Epod
Epodi
Sat
Satirae
Serm
Sermones
Iren Irenaeus (2 –3. gs.)
Haer

Irinejs
Adversus Haereses

Jos Josephus Flavius (1. gs.)
Ant
Ap
Bell [War]

Josefs Flāvijs
Antiquitates Judaicae
Contra Apionem
De Bello Judaico Vita [Life] Vita Josephi

Just Justinus Martyr (2. gs.)
Apol
Dial
Epit

Justīns Moceklis
Apologia
Dialogus cum Tryphone Judaeo
Epitome

Luc Lucianus (2. gs.)
Alex
Asin
Hermot
Indoct [Ind.]
Par
PeregrMort [Peregr.]

Lukiāns
Alexander sive Pseudomantis
De Asino
Hermotimus
Adversus Indoctum
De Parasito
De Morte Peregrini Pseudol
Pseudologista
De Saltatione
Vitarum Auctio

Salt
VitAuct
Orig Origenes (2.–3. gs.)
Cels [CC]
Princ

Origens
Contra Celsum Orat De Oratione
De Principiis
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Philo Philo Alexandrinus (1. gs. pr./pēc Kr.) Filons
Abr [Abraham]
De Abrahamo Aet [Etern.World]
De Aeternitate Mundi
Cher [Cherub]
De Cherubim
Conf
De Confusione Linguarum
Decal [Decaloque]
De Decalogo
Ebr [Drunkenness]
De Ebrietate
Flacc
In Flaccum
Fug [Flight]
De Fuga et Inventione
Gig [Giants]
De Gigantibus
Her [Heir]
Quis Rerum Divinarum Heres sit?
Jos
De Josepho[Joseph]
LegGai
Legatio ad Gaium
De Migratione Abrahami
Migr [Migr. Abr.]
Plant
De Plantatione
Post
De Posteritate Caini
Prov
De Providentia
QuestEx
Questiones et Solutiones in Genesin et
Exodum
Sacr
De Sacrificiis Abelis et Caini
Sobr
De Sobrietate
Som [Dreams]
De Somniis
SpecLeg [Spec. Laws]
De Specialibus Legibus
Virt [Virtues]
De Virtutibus
VitMos [Moses]
De Vita Mosis
Plat Plato (5.–4. gs. pr. Kr.)
Ap
Charm [Chrm]
Ep
Euthyd [Euthd]
Gorg [Grg]
La [Lach]
Leg
Menex

Platons
Apologia
Charmides Crat [Cra] Cratylus
Epistulae
Euthydemus
Gorgias
Laches
Leges
Menexenus
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Parm [Prm]
Phaedr [Phdr]
Phileb [Phlb]
Pol [Plt]
Prot [Prt]
Resp
Soph
Symp
Theaet [Tht]
Tim

Parmenidus
Phadrus
Philebus
Politicus
Protagoras
Respublica
Sophista
Symposion
Theaetetus
Timaeus

Plot Plotinus (3. gs.)
Enn

Plotīns
Enneades

Plut Plutarchus (1.–2. gs.)
Ages
Alex
Amat
Ant
Arist
Aud
CatoMaior [Cat.Mai.]
CatoMinor [Cat.Min.]
Cons
Def [De def.or.]
Demetr
Fort [De fort.]
Marc
Mor
Plac [De plac. philos.]
QuaestPlat
Stoic [De Stoic. rep.]
Superst [De superst.]

Plūtarhs
Agesilaos
De Alexandro
Amatorius
De Antonio
Aristides
De Audiendo
De Catone Maiore
De Catone Minor
Consolatio ad Apollonium
De Defectu Oraculorum
De Demetrio
De Fortuna
Marcellus
Moralia
De Placitis Philosophorum
Quaestiones Platonicae
De Stoicorum Repugnantiis
Superstitione

197

Saīsinājumu saraksts

Sen Seneca (1. gs.)
Ben
Clem
Const
Dial
Ep
Ira
Nat
Marc
Vita [Vit.Beat.]

Seneka
De Beneficiis
De Clementia
De Constantia Sapientis
Dialogi
Epistulae Moralis
De Ira
Naturales Quaestiones
Ad Marciam de Consolatione
De Vita Beata

Soph Sophocles (5. gs. pr. Kr.) Sofokls
Ai
Aiax
Ant
Antigone
El
Electra
Oedipus Coloneus
OedCol [OC]
OedTyr [OT]
Oedipus Tyrannus
Phil
Philoctetes
Trach
Trachiniae
Tac Tacitus (1.–2. gs.)
Ann
Dial
Hist

Tacits
Annales
Dialogus de Oratoribus
Historiae

Tert Tertullianus (2.–3. gs.)
Apol
Bapt
Coron
Marc
Mart
PraescrHaer [Praescrip]
Pud

Tertulliāns
Apologeticum
De Baptismo
De Corona
Adversus Marcionem
Ad Martyres
De Praescriptione Haereticorum
De Pudicitia
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Theophr Theophrastus (4.–3. gs. pr. Kr.) Teofrasts
Char
Charecteres
Hist [Hist.Pl.]
Historia Plantarum
Sens
De Sensu
Vergil Vergilius (1. gs. pr. Kr.) Vergilijs
Aen
Aeneis Ecl Eclogae
Georg [G]
Georgica
Xenoph Xenophon (5.–4. gs. pr. Kr.) Ksenofans
Ag [Ages.]
Agesilaus An Anabasis
Ap
Apologia Socratis
Cyrop [Cur.]
Cyropaedia
Hist [Hell.]
Historia Graece
Mem
Memorabilia Socratis
Oec
Oeconomicus
Sym [Symp.]
Symposium

C. ŽURNĀLI, RAKSTU KRĀJUMI, ROKASGRĀMATAS,
MONOGRĀFIJAS
ABd
ACW
AJA
AJS
AJT
AncB
ANCL
ANF

[AncBDic] Anchor Bible Dictionary, ed.
D.M.Freedman, 6 vols., New York, 1992
Ancient Christian Writers, Westminster, London, etc.,
1946–
American Journal of Archaeology
American Journal of Sociology
American Journal of Theologie
AB Anchor Bible
Ante-Nicene Christian Library, 25 vols., Edinburgh,
1866–97
Ante–Nicene Fathers, 10 vols., Grand Rapids,
1950–51
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ANTJ

ARW
ASR
ATAT
ATD
ATR

Arbeiten zum Neuen Testament und Judentum AOT
Altorientalische Texte zum Alten Testament,
ed. H.Gressmann, Berlin, 19262
Archiv für Religionswissenschaft
American Sociological Review
Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament
Das Alte Testament Deutsch
Anglican Theological Review

BA
BET [BBET]
BEvTh [BEvT]
BGE

The Biblical Archaeologist
Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie
Beiträge zur Evangelischen Theologie
Beiträge zur Geschichte der neutestamentlichen
Exegese
BHK
Biblia Hebraica, ed. R. Kittel
BHS
Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K.Ellinger/
W.Rudolf, Stuttgart
BHTh [BHT] Beiträge zur historischen Theologie
Bill.; St.-B.[Str.-B.; SB] H.L.Strack/P.Billerbeck, Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, I–VI
BTB
Biblical Theological Bulletin
BU
Biblische Untersuchungen
BWANT
Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen
Testament
BZ
Biblische Zeitschrift
BZAW
Beihefte zur Zeitschrift für alttestamentliche
Wissenschaft
BZNW
Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche
Wissenschaft
CA
CBC
CBQ
[CD]

Confessio Augustana
Cambridge Bible Commentary
Catolic Biblical Quarterly
Church Dogmatics, Karl Barth
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DBI
DBT
DOTT
DPL

EBT
EDBT
EDNT
EJ
EJJ
EKK
EQ
EvTh
EWNT

A Dictionary of Biblical Interpretation,
ed. R.J.Coggins and J.L.Houlden, Philadelphia, 1990
Dictionary of Biblical Theology, ed. X.Leon–Dufour,
(1967) 19722
Documents from Old Testament Time,
ed. D.W.Thomas, London, 1958
Dictionary of Paul and his Letters, eds.
G.F.Hawthorne, R.P.Martin and D.G.Reid, 1994
Encyclopaedia of Biblical Theology, ed. J.B.Bauer,
3 vols., 1970
Evangelical Dictionary of Biblical Theology,
ed. W.A.Elwell, 1996
Exegetical Dictionary of the New Testament, eds.
H.Balz and G.Schneider, 3 vols., 1990–93
Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte
und Gegenwart, I – IX. 1928. Berlin.
Encyclopaedia Judaica, I – XVI, Jerusalem 1971.
Evangelisch–katholischer Kommentar zum Neuen
Testament
Evangelical Quarterly
Evangelische Theologie
Exegetisches Wörtebuch zum Neuen Testament,
hrsg. H.Balz/G.Schneider, I–III, 1992.

FAT
FC
FRLANT

Forschungen zum Alten Testament
Formula Concordiae
Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und
Neuen Testaments

GNT
GSAT

Grundrisse zum Neuen Testament
Gesammelte Studien zum Alten Testament

HAD; HADOT G.Fohrer, Hebrew and Aramaic Dictionary of the Old
Testament, 1973.
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HAHAT

W.Gesenius, Hebräisches und aramäisches
Handwörterbuch über das Alte Testament, ed.
R.Meyer and H.Donner, 1987
HALAT
Hebräisches und aramäisches Lexicon zum Alten
Testament, ed. L.Köhler, W.Baumgartner und
J.J.Stamm, 5 Bdn, 1967–95
HALOT
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old
Testament, 1994– (tulk. no HALAT)
HAT
Handbuch zum Alten Testament
HS
Hebrew Studies
HThKNT; HTKNT Herders Theologischer Kommentar zum Neuen
Testament
HThR [HTR] The Harvard Theological Review
HThS [HTS] Harvard Theological Studies
HUTh
Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie
ICC

IKZ
ITC

The International Critical Commentary, ed. S.R.
Driver, A.Plummer, C.A.Briggs, 1895–
The Interpreters Dictionary of the Bible, I–IV, ed.
G.A.Buttrick, 1962
Internationale kirchliche Zeitschrift
International Theological Commentary

JB
JBL
JBR
JBTh
JEH
JETS
JHS
JJS
JQR
JR
JSJ
JSNT

The Jerusalem Bible (1966)
Journal of Biblical Literature
The Journal of Bible and Religion
Jahrbuch für biblische Theologie
The Journal of Ecclesiastical Studies
Journal of the Evangelical Theological Society
The Journal of Hellenic Studies
The Journal of Jewish Studies
Jewich Quarterly Review
The Journal of Religion
Journal for the Study of Judaism
Journal for the Study of the New Testament

IDB
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JSOT
JSPE
JSS
JThS [JTS]

Journal for the Study of the Old Testament
Journal for the Study of Pseudepigrapha
Journal of Semitic Studies
The Journal of Theological Studies

KEK

Kritisch – exegetischer Kommentar über das Neue
Testament
K.G.Kuhn, Konkordanz zu den Qumrantexten, 1960
Kerigma und Dogma

KQT
KuD
LAW
LBI
LEC
LThK [LTK]

MPTh
MGWJ
MThS
MThZ

Lexikon der Alten Welt, hrsg. von C.Andresen u.a.
1965
Library of Biblical Interpretation
Library of Early Christianity
Lexikon für Theologie und Kirche, ed. J.Höfer and
K.Rahner, I–IX, 19642
Monatschrift für Pastoraltheologie
Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums
Münchener Theologische Studien
Münchener Theologische Zeitschrift

NBCR

The New Bible Commentary Revised, ed. D.Guthrie
and J.A.Motyer
NBD
New Bible Dictionary, eds. I.H.Marshall, A.R.Millard,
J.I.Packer and D.J.Wiseman, 1996
Nestle
Novum Testamentum Graece, ed. Nestle.
NIC
The New International Commentary
NICNT
The New International Commentary on the New
Testament
NICOT
The New International Commentary on the Old
Testament
NIDNT [NIDNTT] The New International Dictionary of New Testament
Theology, ed. C.Brown, 4 vols., 1975–78
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NIGTC
NJB
NovT. NT
NTD
NTG
NTS
NTTS

New International Greek Testament Commentary
New Jerusalem Bible
Novum Testamentum
Das Neue Testament Deutsch
Novum Testamentum Graece
New Testament Studies
New Testament Tools and Studies

OBO
OCD

OLZ
OTL
OTP

Orbis Biblicus et Orientalis
The Oxford Classical Dictionary, ed. N.G.L.Hammond
and H.H.Scullard, 19702
The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed.
F.L.Cross and E.A.Livingstone, 1974
Orientalische Literaturzeitung
Old Testament Library
Old Testament Pseudepigrapha

PhJ
PhR
PsR
PTR

Philosophisches Jahrbuch
Philosophische Rundschau
Psychologische Rundschau
Princeton Theological Review

RB
RdQ [RevQ]
RE

Revue Biblique
Revue de Qumran
Realenzyklopädie für protestantische Theologie und
Kirche, ed. A.Hauck, I–XXIV, 1896–1913.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart.
Handwörterbuch für Theologie und
Religionswissenschaft, ed. K.Galling I–VII. 19863.

ODCC

RGG

S
SBL
SBL DS
SBL MS
SBT

Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible
Society of Biblical Literature
Society of Biblical Literature, Dissertation Series
Society of Biblical Literature, Monograph Series
Studies in Biblical Theology
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SNTS
Society of New Testament Studies
SNTS.MS
Society of New Testament Studies. Monograph Series
SP
Studia Patristica
SPap
Studia Papyrologica
ST, StTh
Studia Theologica
StANT [SANT] Studien zum Alten und Neuen Testament
St.–B.; Bill.[Str.-B.; SB] H.L.Strack und P.Billerbeck, Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, I–VI.
StNT [SNT]
Studien zur Neuen Testament
StUNT [SUNT] Studien zur Umwelt des Neuen Testament
TDNT

G.Kittel and G.Friedrich, Theological Dictionary of the
New Testament, I–X
TDOT
G.J.Botterweck and H.Ringgren, Theological
Dictionary of the Old Testament.
THAT
Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament,
ed. E.Jenni and C.Westermann, 2 vols., 1971.1974
ThBeitr
Theologische Beiträge
ThBLNT
Theologisches Begriﬄexikon zum Neuen Testament
ThHK
Theologischer Handkommentar zum Neuen
Testament
ThLZ [TLZ]
Theologische Literaturzeitung
ThPh
Theologie und Philosophie
ThQ
Theologische Quartalschrift
ThR [TRu]
Theologische Rundschau
ThRv
Theologische Revue
ThSt [TS]
Theological Studies
ThT
Theology Today
ThWAT [TWAT] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament,
hrsg. G.J.Botterweck und H.Ringgren, 8 Bde,
1970–95
ThZ
Theologische Zeitschrift der theologischen Fakultät
der Universität Basel.
TLOT
Theological Lexicon of the Old Testament, ed. C.Spicq,
3 vols., 1995
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TRE
TWNT

Theologische Realenzyklopädie, hrsg. G.Krause und
G.Müller
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, ed.
G.Kittel, I–X

VD
VF
VT

Verbum Domini
Verkündigung und Forschung
Vetus Testamentum

WBC
WMANT

Word Biblical Commentary
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und
Neuen Testament
Westminster Theological Journal
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament

WTJ
WUNT

ZAW
ZBK [ZB]
ZEE
ZKG
ZKT
ZNW
ZPE
ZSTh
ZThK [ZTK]
ZWTh [ZWT]

Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft
Zürcher Bibelkommentar
Zeitschrift für Evangelische Ethik
Zeitschrift für Kirchengeschichte
Zeitschrift für katolische Theologie
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
Zeitschrift für systematische Theologie
Zeitschrift für Theologie und Kirche
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie

D. VISPĀRĒJIE SAĪSINĀJUMI
A. [lat.] – Codex Alexandrinus.
a.a.O. [vācu am angegebenen Ort]5 – pieminētajā vietā (grāmatā,
dokumentā).
5

Šeit un turpmāk kvadrātiekavās norādīta saīsinājuma izcelsme.
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abbr. [ang. abbreviated, abbreviation] – saīsināts, saīsinājums.
Abk. [vācu Abkurzung] – saīsinājums.
act. [ang. active] – darbības vārda darāmā kārta.
A.D. [lat. Anno Domini] – pēc Kristus dzimšanas.
allg. [vācu allgemein] – vispārējs.
alt. [vācu alttestamentlich] – Vecās Derības ..; saistīts ar Veco
Derību.
a.m. [lat. ante meridiem] – priekšpusdienā.
Anm. [vācu Anmerkung] – piezīme.
art. [ang. article] – raksts.
AT [vācu Altes Testament] – Vecā Derība.
Aufl. [vācu Auflage] – izdevums.
Ausg. [vācu Ausgabe] – izdevums.
B. [lat.] – Codex Vaticanus.
B.C. [ang. before Christ] – pirms Kristus dzimšanas.
Bd., Bde. [vācu Band, Bände] – (grāmatas) sējums, sējumi.
bes. [vācu besonders] – īpaši, sevišķi.
bzw. [vācu beziehungsweise] – respektīvi.
C. [lat.] – Codex Ephraemi.
C. [lat.] – Nicaeno-Constantinopolitanum.
c., ca. [lat. circa] – apmēram, ap.
cent. [ang. century] – gadsimts.
cf. [lat. confer] – salīdzini!
ch(s) [ang. chapter(s)] – nodaļa, nodaļas.
cit. [ang. cited] – citēts.
Cod(d) [lat. Codex, Codices] – kodekss, kodeksi.
col(s) [ang. column(s)] – kolona, kolonas.
Com. [ang. Commentary] – komentārs.
concl. [ang. concluded] – nobeigums sekos.
cp. [ang. compare] – salīdzini!
D. [lat.] – Codex Bezae.
deg. [ang. degree] – grāds.
207

Saīsinājumu saraksts

ders. [vācu derselbe] – tas pats.
d.h. [vācu das heisst] – tas ir.
dict. [ang. dictionary] – vārdnīca.
Diss. [vācu Dissertation] – disertācija.
ebd. [vācu ebenda] – turpat, tai pašā vietā.
ed. [ang. edited by, edition] – izdevums, izdevējs.
e.g. [lat. exampli gratia] – piemēram.
ET [ang. English translation] – tulkojums angļu valodā.
et al. [lat. et alii] – un citi.
etc. [lat. et cetera] – un tā tālāk, un pārējais, un tamlīdzīgi.
ev. [vācu evangelisch] – evaņģēlisks.
evtl. [ang. eventual] – eventuāls, iespējams.
f [vācu folgende; ang. following] – sekojošais (pants, lappuse, gads).
F.C. [lat.] – Formula Concordiae.
fem. [lat.] – sieviešu dzimte.
ﬀ [vācu folgende; ang. following] – sekojošie (panti, lappuses, gadi).
Forts. [vācu Fortsetzung] – turpinājums.
frag., frg. [ang. fragment; vācu Fragment] – fragments.
FS [vācu Festschrift] – jubilejas rakstu krājums.
fut. [ang. future] – nākotne.
f.v. [lat. folio verso] – lapas otrā pusē, nākamajā lappusē.
geb. [vācu geboren] – dzimis.
gest. [vācu gestorben] – miris.
gg. [vācu gegen] – pret.
Ggs. [vācu Gegensatz] – pretstats.
h.c. [lat. honoris causa] – goda dēļ.
hist. [ang. history; historic] – vēsture, vēsturisks.
hl. [vācu heilig] – svēts.
Hrsg. [vācu Herausgeber] – izdevējs.
hrsg. [vācu herausgeben] – izdots.
Hs., Hss. [vācu Handschrift(en)] – rokraksts, rokraksti.
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ib., ibid. [lat. ibidem] – turpat.
id. [lat. idem] – tas pats; tāpat.
i.e. [lat. id est] – tas ir, proti.
imp., Impf. [lat. imperfectus] – imperfekts.
incl. [ang. including] – ieskaitot.
ind., Ind. [lat. indicativus] – darbības vārda īstenības izteiksme.
inf., Inf. [lat. infinitivus] – darbības vārda nenoteiksme.
inkl. [vācu inklusive] – ieskaitot.
insges. [vācu insgesamt] – kopā ņemot, visumā.
IQ [ang. intelligence quotient] – intelektuālās attīstības koeficients.
JB [ang. The Jerusalem Bible] – Jeruzalemes Bībele.
JD [latv.] – Jaunā Derība.
Jh. [vācu Jahrhundert] – gadsimts.
JHWH [senebr.] – Jahve.
Jt. [vācu Jahrtausend] – gadu tūkstotis.
Kap. [vācu Kapitel] – nodaļa.
kath. [vācu katholisch] – katoļu.
KG [vācu Kirchengeschichte] – baznīcas vēsture.
l.c., loc. cit. [lat. loco citato] – minētajā vietā (grāmatā, dokumentā).
luth. [vācu lutherisch] – luterisks.
LXX – Septuaginta.
masc. [ang.; lat. masculinum] – vīriešu dzimte.
Mask. [vācu; lat. masculinum] – vīriešu dzimte.
max. [ang. maximum] – maksimums.
min. [ang. minimum] – minimums.
MS(S) [ang. manuscript(s)] – manuskripts, manuskripti.
Ms(s). [vācu Manuskript(e)] – manuskripts, manuskripti.
MT [ang. Masoretic text; vācu Masoretischer Text] – masoretu teksts
N. [lat.] – Nicaenum.
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NB! [lat. nota bene!] – labi iegaumē!
n.Chr. [vācu nach Christus] – pēc Kristus dzimšanas.
neut. [neuter] – nekatrā dzimte.
N.N. [lat. nomen nescio] – vārdu es nezinu.
NT [ang. New Testament; vācu Neues Testament] – Jaunā Derība.
op. cit. [lat. opus citatum] – citētais darbs.
orig. [ang. original] – oriģināls.
orth. [vācu orthodox] – ortodoksāls.
OT [ang. Old Testament] – Vecā Derība.
p., pp. [ang. page, pages] – lappuse, lappuses.
Pap. [vācu Papyrus] – papiruss.
Par. [vācu Parallelstellen] – paralēlās vietas.
par. [ang. parallel] – paralēls.
part., Part. [lat. participium] – divdabis.
pass., Pass. [lat. passivus] – darbības vārda ciešamā kārta.
passim [lat.] – visur.
perf., Pf. [lat. perfectum] – saliktā tagadne, perfekts.
pers. [ang. person] – persona, personīgs.
Pls. [vācu Paulus] – Pāvils.
plur., Plur. [lat. pluralis] – daudzskaitlis.
p.m. [lat. post meridiem] – pēcpusdienā.
prep., Präp. [lat. praepositio] – prievārds.
pres., Präs. [lat. praesens] – tagadne.
prot. [vācu protestantisch] – protestantisks.
P.S. [lat. post scriptum] – postskripts, papildinājums uzrakstītai un
parakstītai vēstulei.
Pseud. [gr. pseudoepigrafē] – pseidoepigrāfs.
Ptz. [vācu Partizip] – divdabis.
Q [vācu Quelle] – apzīmējums hipotētiskam Jēzus vārdu krājumam.
R. [lat.] – Romanum.
Red., red. [vācu Redaktion, redaktionell] – redakcija, redakcionāls.
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resp. [ang. respectively] – respektīvi.
Rev. [ang. Reverend] – mācītāja tituls angliski runājošās zemēs.
rev. [ang. revised] – revidēts, labots.
S. [vācu Seite] – lappuse.
s. [ang. see; vācu siehe] – skaties!
scil. [lat. scilicet] – proti.
sign. [ang. signature] – paraksts.
sing., sg. [lat. singularis] – vienskaitlis.
s.o. [vācu siehe oben] – skaties iepriekš (augšā)!
sog. [vācu sogenannt] – tā saucamais.
Sp. [vācu Spalte] – sleja.
spec. [ang. special] – speciāls, sevišķs.
St. [ang. saint] – svētais.
s.u. [vācu siehe unten] – skaties turpmāk (apakšā)!
Symm. [Symmachus] – VD Simmaha tulkojums.
synopt. [vācu synoptisch] – sinoptisks.
T. [lat.] – Apostolicum.
Tg – targums.
Theod. [Theodotion’s] – VD Teodosija tulkojums.
Theol., theol. [vācu] – teoloģija, teoloģisks.
tr. [ang. translated, translation] – tulkots, tulkojums.
trans. [ang. transitive] – transitīvs, pārejošs.
tx. [ang. text] – teksts.
u. [vācu und] – un.
u.a. [vācu und andere] – un citi, cita starpā.
u.ä. [vācu und ähnliches] – un līdzīgi.
Übers., übers. [vācu Übersetzung, übersetzt] – tulkojums, tulkots.
usw. [vācu und so weiter] – un tā tālāk.
V.; VV. [vācu Vers, Verse] – pants, panti.
v.; vv. [ang. vers, verses] – pants, panti.
var. [ang. variant] – variants.
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v.Chr. [vācu vor Christus] – pirms Kristus.
VD [latv.] – Vecā Derība.
vgl. [vācu vergleiche] – salīdzini!
viell. [vācu vielleicht] – varbūt.
VL [lat.] – Vetus Latina.
vol., Vol. [ang. volume] – (grāmatas) sējums.
Vulg., Vg. [ang., vācu] – Vulgāta.
v.v. [lat. vice versa] – otrādi.
wiss. [vācu wissenschaftlich] – zinātnisks.
w.o. [vācu wie oben] – kā iepriekš minēts.
wörtl. [vācu wörtlich] – burtiski.
z.B. [vācu zum Beispiel] – piemēram.
z.T. [vācu zum Teil] – daļēji, pa daļai.
z.Z. [vācu zur Zeit] – patlaban, pašlaik.

E. GALVENIE BĪBELES IZDEVUMI ANGĻU UN VĀCU VALODĀ
AB
ASV
AV
DSB
EbÜ
EÜ
GNB
JB
KJV
LÜ
NAB
NABS
NEB
NIV
NKJV

Anchor Bible
American Standart Version
Authorized (King James) Version
Daily Study Bible
Elberfelder Bibel (Übersetzung)
Einheitsübersetzung
Good News Bible
Jerusalem Bible
King James (Authorized) Version
Luther-Übersetzung
New American Bible
New American Standard Bible
New English Bible
New International Version
New King James Version
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NRSV
REB
RSV
RV
TEV
ZB

New Revised Standard Version
Revised English Bible
Revised Standard Version
Revised Version
Today’s English Version
Zürcher Bibel
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