
  
  

  

PAMATOJUMS SINODĀLAI BALSOŠANAI  

  

Mīļie Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas locekļi Latvijā un pasaulē!  

  

Šis laiks pilns pārmaiņu.  Tās, kuŗas vīrusa izraisītas, vairo bailes par veselību, ekonomiju un 

nākotni.  Tās, kuŗas demonstrācijās protestētāji pieprasa pasaules malu malās, saistās ar cilvēku 

tiesībām, brīvību un taisnību.  Dievs ir uzticīgs, arī mūsu Baznīca!  Caur visām pārmaiņām tā ir 

turpinājusi apliecināt Viņa žēlastību, Kristus dziedinošo spēku un Svētā Gara spēju mūs 

iedrošināt un iedvesmot.  Tā esam piedzīvojuši, ka ir arī pozitīvas pārmaiņas.  

  

Milzīgs darbs veikts mūsu LELBāL iecirknī Latvijā, cerībā mūsu Baznīcai tur iegūt juridiskas 

personas statusu – nezaudējot mūsu pēctecību.  Šis ir bijis būtiski svarīgs jautājums. Mēs neesam 

‘jauna’ baznīca ieejot Latvijā, bet pirms Otrā pasaules kaŗa Baznīcas viens zars, kas atgriežas  

dzimtenē.  Lai mēs varētu reģistrēties, ir nepieciešama maiņa mūsu Baznīcas nosaukumā, jo 

tagad esam arī  Latvijā.  Jums tiek piesūtīta balsošanas instrukcija ar lūgumu apstiprināt 

Virsvaldes ieteikumu mainīt mūsu Baznīcas nosaukumu no “Latvijas evaņģēliski luteriskā 

Baznīca ārpus Latvijas” uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē,” kas atspoguļo 

mūsu patieso darba lauku.   

  

Dalos ar īsu vēsturisku pārskatu, ko sagatavoja Prezidijs. Nākamos gados pēc tam, kad 1918. 

gada 18. novembrī pasludināja Latvijas Republikas neatkarību, jaunās valsts mērogā izveidojās 

dažādas jaunas iestādes un organizācijas.  Tā, Kurzemes konsistorijai apvienojoties ar Vidzemes 

konsistoriju, 1922. gadā radās arī “Latvijas evanģeliskā luteriskā baznīca”, kuŗa 1928. gadā 

pieņēma savu Satversmi.  Tā turpināja darboties līdz pat Otram pasaules kaŗam.    

  

Otrā pasaules kaŗa laikā vairāk nekā puse no “Latvijas evanģeliskās  luteriskās baznīcas” 

mācītājiem devās bēgļu gaitās.  Tā laika archibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt 

Latviju.  Tādējādi Baznīca sadalījās divās daļās – viena daļa varonīgi centās darboties un Dievam 

kalpot Latvijas teritorijā zem komunistiskās  PSRS varas, otra daļa bēgļu nometnēs Vācijā 

turpināja garīgi aprūpēt latviešu bēgļus gan archbīskapa  Grīnberga, gan daudzu mācītāju vadībā.   

Mūsu Baznīca, archibīskapa Grīnberga vadībā, bija viena no Pasaules Luterāņu Federācijas 

dibinātāju Baznīcām.  

  

  



Izceļojot no bēgļu nometnēm, latvieši nonāca vairākās valstīs.  Tikpat kā katrā vietā vispirms tika 

dibinātas draudzes, pēc tam citas organizācijas, kas vienoja latviešus.  Atspoguļojot vēsturiskās 

pārmaiņas, Baznīcas nosaukums no sākuma bija “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā”, 

bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas to pārmainīja uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 

ārpus Latvijas.”  Bet, jau vairākus gadus mēs vairs neesam Baznīca ārpus Latvijas. 2016. gadā 

Rīgā nodibinājām mūsu Latvijas iecirkni.   Zīmīgi pieminēt, ka jau septiņus gadus pirms tam, 

2009. gadā, tika dibināta, reģistrēta un LELBāL iestājās  Rīgas Evaņģēliskā draudze.  Tās 

draudzes darbība palīdzēja tālāk attīstīt un likt pamatus mūsu Baznīcas kalpošanai Latvijā, kur 

tagad mums jau ir sešas draudzes.  Cerība pastāv, ka drīz klāt nāks citas.  

   

Pēdējā laikā notiek laba sadarbība ar Latvijas Valsts prezidentu un citām iestādēm un personām, 

lai mūsu Baznīcai iegūtu juridiskas personas statusu Latvijā.  Līdz ar to ir svarīgi mainīt 

nosaukumu, lai iekļautu mūsu draudzes Latvijā. Sevišķi mūsu Latvijas iecirkņa pārvalde lūdz 

izprast, cik lielu neskaidrību un samulsumu rada pašreizējais nosaukums. Baznīcas Prezidijs un 

Virsvalde tādēļ nolēma izkārtot sinodālu balsojumu par nosaukuma pārmaiņu uz “Latvijas 

evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.”  Šī pārmaiņa atspoguļotu mūsu realitāti, ka darbojamies 

visā pasaulē.   Pateicos Virsvaldes izraudzītajai komisijai, kas sagatavojusi balsošanas instrukciju 

un uzņēmās balsošanas technisko izkārtojumu.   

  

Lai Dieva Svētais Gars vada jūsu pārdomas un lēmumus.  Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, ka tā 

visā pasaulē vēl pilnīgāk varētu pildīt mūsu Pestītāja pavēli:  “ejiet un dariet par mācekļiem visas 

tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu 

pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt 28:20)   

  

Baznīcas Virsvaldes vārdā,    
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