Baltijas Reformātu teoloģijas seminārs

BAZNĪCAS VĒSTURE:
NO REFORMĀCIJAS LĪDZ MŪSDIENĀM
Dr. Eriks van Altens
2018. gada 12. - 16. februāris
Rīgā, Akas ielā 13, 3. stāvā, plkst. 18:00-21:00.
Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski .

PAR PASNIEDZĒJU
Eriks van Altens ir dzimis un uzaudzis Dienvidāfrikas republikā, viņa vecāki ir no Nīderlandes.
2017. gadā ieguvis doktora grādu Kampenes Teoloģijas Universitātē (Nīderlande).
Vairākus gadus kalpojis kā mācītājs Reformātu draudzēs Dienvidāfrikas republikā, kopš 2013.
gada vada Ukrainas Evaņģēlisko Reformātu semināru, kā arī tur māca Baznīcas vēsturi un
Sistemātisko teoloģiju.
Viņš ir precējies ar Tineki un viņiem ir 3 dēli un viena meita. Eriks par sevi, baznīcas vēsturi un
kalpošanu saka tā: ”Man ļoti patīk teoloģija, īpaši baznīcas vēsture. Tā ir kā atklāsme – redzēt,
kā vēsture atdzīvojas un aptvert, cik daudz nabagāki mēs būtu bez baznīcas vēstures zināšanām.
Pašreizējie notikumi kļūst daudz saprotamāki, ja mēs tos varam skatīt pagātnes kontekstā. Kad
neesmu nodarbināts semināra vadīšanā vai pasniegšanā, es pavadu laiku ar savu ģimeni.
Būdams mācītājs, es novērtēju, cik vērtīga ir laba laulība un laimīga ģimene.”

KURSA APRAKSTS
Šis kurss sniegs ievadu Austrumu un Rietumu baznīcas izaugsm ē un attīstībā laika periodā no
1650. gada līdz mūsdienām.
Attiecībā uz Rietumu baznīcu galvenās tēmas ietvers Apgaismības lomu, piētismu, puritānismu,
misionārās kustības, ekumeniskās kustības, Vasarsvētku un harizmātiskās kustības, modernās
teoloģijas attīstību un Romas Katoļu baznīcas vēsturi šajā periodā.
Attiecībā uz Austrumu baznīcu ietvers Pētera I ietekmi, baznīcu caru valdīšanas laikā, baznīcu
komunisma laikā un opozīciju ateismam, kā arī protestantu draudžu attīstību.

KURSA MĒRĶI
1. Izziņas mērķi
Zināšanas par:
• Svarīgākajiem notikumiem un faktiem Rietumu un Austrumu baznīcas vēsturē laika periodā no 1650.
gada līdz mūsdienām;
• Baznīcas dzīves un teoloģijas veidošanos;
• Ievērojamāko teologu dzīvi un darbiem;
• Attiecībām starp baznīcu, valsti un sabiedrību;
• Garīgumu un dievbijību baznīcā un sabiedrībā.
Turpinājums nākamajā lapā ->
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2. Garīgie mērķi
• Saprast protestantu baznīcu teoloģisko un eklezioloģisko attīstību Rietumos Apgaismības un pieaugoša
sekulārisma kontekstā;
• Saprast Austrumu Pareizticīgās baznīcas un protestantu baznīcu vēsturi un attīstību caru valdīšanas laikā
un pēc 1917. gada;
• Iemācīties vairāk par to, ar ko Kristus baznīcai vienmēr ir bijis jācīnās, lai paliktu uzticama tās Kungam –
Svētā Gara vadība un cilvēka grēks ir vienmēr klātesoši un mums jāvar izšķirt, kurš ir kurš;
• Saprast mūsdienu Reformātu un Prezbiteriāņu draudžu identitāti, ņemot vērā to vēsturisko izcelsmi.
3. Praktiskie mērķi
• Saprast, kāda ir šajā periodā notikušās teoloģijas attīstības un pieņemto teoloģisko lēmumu ietekme uz
mūsdienu baznīcu.
• Izmantot baznīcas vēstures zināšanas evaņģēlija sludināšanā.

KURSA PRASĪBAS:
1. Dalība lekcijās;
2. Rakstisks eksāmens;
3. Obligātā literatūra: Pastorālās programmas studentiem: JL Gonzales, The Story of Christianity, 2.
sējums, 18.-36. nodaļa (~ 300 lappuses);
Kristīgo vadītāju programmas studentiem: Alister E. McGrath, Christian
History. An Introduction, 4. nodaļa (~70 lpp.);
4. Ieteicamā literatūra:

Justo Gonzales, The Story of Christianity, 2. sējums
Alister E. McGrath, Christian History. An Introduction, 4. un 5. nodaļa.
Jaroslav Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture (since 1700).
Stanley Grenz & Roger Olson, 20th Century Theology.
Timothy Ware, The Orthodox Church, 1.daļa.

PIETEIKŠANĀS:
Uz kursu laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.
Dalības maksa klausītājiem – 14 EUR (ietver izdales materiālus un kafijas pauzes).
Lūdzam iepriekš pieteikties pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

