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Saturs



Reliģija

Reliģija ir kādas
ticības kopums, kas 
ļauj ticēt kam
dievišķam vai
pavisam
pārdabiskam. Bieži
katrai reliģijai ir savi
rituāli, organizācijas
vai paražas, kas arī
saistās ar attiecīgo
ticību.

Mūsdienās kopumā
ir vairāk nekā 10 
dažādu un krietni
atšķirīgu reliģiju
piekopēju.



Reliģiskā mūzika 
bieži dēvēta arī par 
baznīcas mūziku ir 
mūzikas žanrs, kas 
pārsvarā tiek 
izplatīts baznīcās 
vai nelielās 
kopienās. Šī 
mūzika pārsvarā ir 
balstīta uz reliģiska 
satura tekstiem. 
Garīgajai mūzikai 
nav tieša 
saistījuma ar kādu 
noteiktu ticību, 
taču visbiežāk to 
saista ar kristīgo 
ticību.

Reliģiskā mūzika



Reliģiskās mūzikas
izpildes veidi

Viens no senākajiem un 
pazīstamākajiem reliģiskās jeb
kristīgās mūzikas izpildes veidiem ir
bijis gospelis. Tomēr šis nav 
vienīgais reliģiskās mūzikas izpildes
veids. Mūsdienās tādi ir ļoti daudz
piemēram kristīgais roks, kā arī
daudzas populāras dziesmas ir
veidotas uz kristīgās mūzikas
pamata. 

https://www.youtube.com/watch?v=olQr
CfkvbGw

https://www.youtube.com/watch?v=8IFc
XAnVhtc

https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw


Mūsdienu reliģiskās mūzikas veidošanās

Reliģiskā mūzika tāda, 
kādu mēs to izprotam
šodien ir veidojusies
pavisam nesenā
pagātnē. Galvenais
kristīgās mūzikas
izaugsmes un 
nostiprināšanas laiks
bija 70. gadi .

Tikpat svarīgi bija arī
80. gadi kad kristīgā
mūzika arvien vairāk
sāka kļūt par ienesīgu
biznesu. 



Pazīstamākie reliģiskās
mūzikas izpildes
mākslanieki

Mūsdienu reliģiskā mūzika ar katru gadu kļūst
arvien populārāka un šī žanra mākslanieki izdod
arvien jaununas un pieprasītas dziesmas un 
albūmus. Tāpēc es nolēmu nedaudz vairāk
aprakstīt par kādu baznīcas mūzikas izpildītāju.

Viena no šobrīd populārākajām un arī man 
zināmākajām mākslaniecēm ir Lauren Daigel. Šī
jaunā mākslaniece pagājušajā gadā ar savu
dziesmu You Say ierindojās Billboard topa
pirmajā vietā, padarot šo par populārāko
kristīgās mūzikas dziesmu.

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT
8Jl2zpI

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI


Komponisti, kas sarakstījuši reliģiska satura mūziku

Īpaši slaveni
reliģiskās mūzikas
komponisti tiek
uzskatīti mums jau
labi pazīstami
komponisti kā

Johans Sebastians
Bahs

Martins Luters

Hildegard von 
Bingen

https://www.yout
ube.com/watch?
v=UflHEjPmhNQ

https://www.youtube.com/watch?v=UflHEjPmhNQ


Reliģiskā mūzika Latvijā

Pirmās liecības par pagānisma aizstāšanu
Latvijā ir manāmas jau ap 13-14g.s kad Latvijas
teritorijā ienāca dažādu tautu bīskapi un 
aicināja latviešus kļūt kristīgiem un ticēt
augstākiem spēkiem. Lai arī tajā laikā notika
smagas cīņas un pretošanās kādai ticībai, 
cilvēki ar laiku to sāka pieņemt un ticību nodot
tālāk saviem bērniem un mazbērniem.

Tomēr pēc daudziem gadiem, kad Latvju zemē
bija nostiprinājusies, galvenokārt, kristīgā
ticība, pēc otrā pasaules kara, vēl uz aptuveni
50 gadiem Padomju savienība dažādi noliedza, 
iznīcināja un aizstāja dažādas paaudžu
paaudzēs nodotas ticības. ‘’No baznīcas’’



Interesanti fakti

• Lielākā daļa pasaules iedzīvotāju ir kristieši.

• Daudzas reliģijas nemaz neatdzīst dievības 
vai kādu citu augstāk stāvošu būtni.  

• Pie kristīgās mūzikas žanra ir pieskaitāms arī 
kristīgais roks.

• Gospeļa nosaukums ir radies no vārdiem 
God un spell.



Paldies par 
uzmanību!

Ceru, ka patika

https://www.youtube.com/watch?v=xwtdh
WltSIg

https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg

