
 

 

 

Rīgā, 9.augustā 2010.gadā                                            

APKĀRTRAKSTS Nr.2 

LLSTA teoloģes PLF 11.asamblejā 

No 20.- 27.augustam, pateicoties Vācu Ziemeļelbas baznīcas uzaicinājumam un PLF 

Vācijas nodaļas finansējumam, mēs divas LLSTA biedres – es Rudīte Losāne un Vācijas 

Virtembergas baznīcas mācītāja Ilze Druviņa viesa statusā, piedalījāmies PLF 11. asamblejā. 

Ideja par to, ka asambleju vajadzētu apmeklēt ne tikai I.Druviņai, kam dalību nodrošināja  

Virtembergas baznīcas apliecinājums, 

bet arī man , kā LLSTA priekšsēdei, 

nostiprinājās LLSTA ielīgošanas pasākumā 

pirms Jāņiem.  Kā mīļš viesis šajā pasākumā 

viesojās LELBāL Amerikas pārvaldes 

priekšniece Lauma Zušēvica. Uzklausot gan 

mūsu viešņas, gan arī LLSTA biedru viedokli 

par LLSTA vadības nepieciešamību 

piedalīties asamblejā, valde nolēma veikt 

visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, 

lai šāda pārstāvniecība 

asamblejā notiktu. Valdes locekle, mūsu 

ārlietu sekretāre Vija Klīve,  turpināja saraksti 

ar Ziemeļelbas baznīcu,  Stephanie 

Sturmhoebelas kundzes personā, kura 

jau bija sākusies pirms tam. Tā kā dalībai 

asamblejā bija nepieciešams 

apstiprinājums no LELB vadības, ka es 

Rudīte Losāne esmu LELB locekle, tad tika 

sagatavota vēstule Bīskapu kolēģijai. Pēc 

sarakstes ar arhibīskapu Jāni 

Vanagu, kuru šī jautājuma risināšanā 

pilnvaroja bīskapu kolēģija, izziņa manai 

dalībai tika saņemta. 

PLF 11.asambleja notika 

Vācijas dienvidu reģiona Bādenes-

pilsētā Štuttgartē. Jau Virtembergas 

pirmajā asamblejas dienā, tiekoties ar vienu no Ziemeļelbas baznīcas delegātiem, viņš mūs 

apsveica ar to, ka ar mūsu ierašanos ir pārstāvēta Latvijas luteriskās baznīca pilnā apmērā. 

Šajā reizē, izraugoties kandidātus dalībai, LLSTA valde lēma vienu kandidāti aicināt no ārpus 

 

 

I. Druviņa, L. Zušēvica un E. Rozītis 
noslēguma dievkalpojumā 

Stuttgartes centrālā baznīca Stifkirche 



Latvijas dzīvojošām teoloģēm un otru no Latvijā dzīvojošajām. Šis projekts bija ļoti svētīgs un, 

manuprāt, jaunā pieredze ir jāturpina tālāk, lai tādā veidā tiekoties, mēs viena otru vairāk 

iepazītu un dalītos savstarpējā pieredzē, kas gan veidotu stiprāku mūsu kopību, gan rosinātu 

pieņemt abpusēji saskaņotus lēmumus. Piecas dienas pavadot kopā ar mācītāju Ilzi Druviņu 

gan darbā, gan atpūtā, mēs varējām viena otru iepazīt tuvāk kā personības un kā amata 

māsas, un tādā veidā gūt abpusēju priekšstatu par kalpošanu dažādās baznīcās. 

Jauna pieredze 

 Asambleja  8 dienu garumā bija organizatoriski pārdomāta. Katra darba diena ilga no 

astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. PLF 11.asambleja tika atklāta 20. jūlijā ar dievkalpojumu 

Stifkirhes baznīcā. Dievkalpojumu  translēja Vācijas televīzijas vienā no vadošajiem kanāliem. 

Darbadienās katrs rīts sākās ar dievkalpojumu, kurš tāpat kā visa diena un visa asambleja bija 

veltīta tēmai „Dienišķo maizi dodi mums šodien”. Arī dienas noslēgumu svinējām ar 

dievkalpojumu. Katru dienu dienišķās maizes tēma tika apskatīta no cita aspekta, tādā veidā 

vairāku dienu laikā tā tika izdiskutēta no dažādiem redzes punktiem un nosvinēta 

dievkalpojumos, to vadot garīdzniekiem un lajiem no dažādiem pasaules kontinentiem un 

valstīm. Piemēram, pirmajā dienā tēma 

bija „Žēlastība”, otrajā „Visiem”, trešajā 

„Šodien”, ceturtajā     „ Lai būtu pietiekoši”, 

piektajā „ Maize”, sestajā „Dzīvības 

maize”. Pēc rīta dievkalpojumiem visi 

delegāti un viesi dalījās grupās, kuras 

saucās „Ciema grupas” un tajās tika 

diskutēta dienas tēma, izejot no tā 

reģiona problemātikas, no 

kura nāca viesi vai delegāti, kuri 

piedalījās konkrētās grupas darbā. Pēc tam 

sākās plenārsēdes, kurās uzklausīja 

referentus un lēma par tālākajām stratēģiskajām vadlīnijām Pasaules luteriskajā federācijā 

un tajā piederīgajās baznīcās.  

PLF 11.asamblejā 

piedalījās turpat tūkstotis delegātu 

un viesu no 70 miljonu lielās 

pasaules luterāņu saimes. Tika 

pārstāvētas valstis no visiem pasaules 

kontinentiem. Bija pārsteidzoši redzēt 

šo daudznacionālo kristiešu kopību, 

kurus vieno Kristus sadraudzība un 

kuriem joprojām ir dārgas reformācijas 

idejas. Varēja gūt jaunu pieredzi par 

to, kā brīvi ir attīstījusies 

luteriskā tradīcija liturģijā, 

garīdznieku tērpos, kas joprojām ar dažām izmaiņām ir saglabājuši askētismu, gan vienkārši 

savstarpējā sadraudzībā, kurā ne miņas nebija no hierarhiskām attiecībām. Varēja 

 

 

Prāveste L. Zušēvica un arh. E. Rozītis 
sasveicinās ar bīskapu I. Noko 

Tā priecājas un Dievu slavē Zimbabves luterāņi 



pārliecināties par to, kā ievērots un cauri gadsimtiem uzturēts luteriskās mācības viens no 

aktuālajiem Jaunās Derības principiem par vispārējo priesterību, ir reāli ieaudies liturģijā un 

cilvēku sadraudzībā ne vien dievkalpojumu norisē, bet arī ārpus tā. Dievkalpojumos līdzās 

ordinētajiem garīdzniekiem kalpoja, 

Lutera vārdiem runājot, neordinētā 

garīdzniecība. Gan dievkalpojumos, gan 

asamblejas darbā, gan savstarpējās 

attiecībās darba starplaikos un atpūtā, 

valdīja kristīgās brīvības gaisotne, kurā 

dabiski atradās vieta arī sievietei kā 

personībai, kā garīdzniecei. 

Vienkāršas savstarpējas cieņas un 

atzinības pilnas attiecības varēja redzēt 

starp bīskapiem un bīskapēm, starp 

mācītājiem un mācītājām, starp sievietēm un vīriešiem. Šajā gaisotnē pat nebūtu korekti 

tādā veidā diferencēt attiecības pēc dzimuma, taču, ņemot vērā situāciju, kāda valda LELB 

attiecībā pret sievietes kalpošanu garīgā amatā un to, kādēļ LLSTA manā un Ilzes personā tika 

pārstāvēta asamblejā, iepriekš aprakstītā gaisotne uzrunāja jo īpaši. Galvenais, ko es 

personīgi piedzīvoju PLF 11.asamblejā un, kas, manuprāt, šķita īpaši akcentējams, bija 

KRISTĪGĀ BRĪVĪBA, par kuru apustulis Pāvils raksta gan vēstulē Galatiešiem, gan vēstulē 

Romiešiem. Kur valda kristīga brīvība, tur kalpošanā Kristus miesā atrodas vieta visiem, kas ir 

tā Kunga aicināti, kam piešķirtas Svētā Gara dāvanas, neskatoties ne uz etnisko, ne uz 

dzimuma, ne uz sociālā statusa atšķirību. Ne uz kādiem citiem cilvēku izdomātiem 

aizspiedumiem. 

Pārmaiņas PLF 

PLF 11.asambleja iezīmējās arī ar ievērojamām pārmaiņām. Asamblejas dalībnieki 

bija liecinieki vēsturiskam 

notikumam, kad PLF prezidents  Marks 

Hansons  pasaules luterāņu federācijas 

vārdā, lūdza piedošanu 

menonītiem , vienam no protestantisma 

atzariem, kurš savā laikā piedzīvoja 

nežēlīgu vajāšanu no luterāņu puses. 

(Pasaulē ir aptuveni 1,5 miljoni menonītu). 

Šis izlīgums dienas beigās tika svinēts 

kopējā dievkalpojumā, kas 

bija garīgs un dziļi emocionāls 

pārdzīvojums daudziem tā 

dalībniekam.  

Šajā asamblejā notika federācijas prezidenta, ģenerālsekretāra un padomes 

pārvēlēšanas. Prezidenta bīskapa Marka Hansena vietā tika ievēlēts  Jordanas un Svētās 

zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Munibs Junans, bet  ģenerālsekretāra bīskapa 

Išmaela Noko vietā, ievēlēja mācītāju Martinu Jungi. Tika ievēlēta arī PLF jaunā padome. Šajā 

 

 

Iepriekšējais PLF ģenerālsekretārs I. Noko 

kopā ar kundzi atvadu svinībās 

Bīskaps M.Hansons un 
bīskape J.Jeruma Grīnberga 



asamblejā uz septiņiem gadiem par 

padomes locekli, kā Austrumeiropas 

luterisko baznīcu izvirzīts pārstāvis, kļuva 

LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Pārskatot 

PLF tālākās virzības stratēģiskās nostādnes 

un zinot to, ka PLF dalībbaznīcās arvien 

vairāk tiek atzīta sieviešu ordinācija 

garīgā amatā, atliek novēlēt arh. J.Vanagam 

tēlaini runājot atdarīt logus Latvijas 

Luteriskajā baznīcā jaunām atspirdzinošām 

vēsmām no PLF, kas vairotu uzticību luteriskajai tadīcijai un jaunu ticīgu ļaužu pieaugumu 

mūsu Baznīcā. 

Asamblejas vēstījums 

PLF tālākās virzības stratēģiskās 

nostādnes asamblejas beigās tika apkopotas 

ziņojumā jeb vēstījumā (Message of Eleventh 

Assembly). Šī vēstījuma sagatavošanas grupu 

par lielu iepriecinājumu deviņiem latviešiem, 

kuri asamblejā bija ieradušies ne tikai no 

Latvijas, bet arī no Amerikas, Austrālijas, 

Lielbritānijas, Vācijas, vadīja mūsu tautiete 

bīskape Jāna Jeruma Grīnberga. Vēstījumā, 

kas bija tapis asamblejas laikā, 

daudzpusīgi aplūkojot tēmu „Dienišķo maizi 

dodi mums šodien” uzsvērts, ka šajā 

laikmetā mēs vēlreiz atzīstam, ka īsta 

cilvēcība ir saprotama tikai dodot un daloties. Viss radītais nav mūsu sasniegumi, bet Dieva 

dāvana un viss, kas mums ir, nāk no Dieva 

žēlastības. Došana un dalīšanās ir process, 

kurā notiek abu pušu – devēja un saņēmēja 

transformēšanās.  

Vēstījums sastāv no piecām 

sadaļām, kurās ir sagrupēta pašreiz 

pasaulē aktuālā problemātika un 

katras sadaļas beigās ir minētas saistības un 

pienākumi, kādus uzņemas delegāti , kas 

nobalsojušu par šo vēstījumu, savas 

Baznīcas vārdā. PLF un tās dalībbaznīcu 

uzmanība šajā asamblejā un arī 

turpmāk ir vērsta uz pasaules ekonomiskās 

krīzes radīto problēmu risinājumu, uz ūdens un pārtikas taisnīgu sadali. Kā teikts vēstījumā, 

atbilde uz šiem jautājumiem nav tukšas bļodiņas aizpildīšana ar lētu labdarību, bet gan ar 

dārgā taisnīguma ieviešanu sabiedrībā, kas kalpotu arī nākamajām paaudzēm. Tiešs atbalsts 

 

 

 

PLF 11.asamblejas logo 

PLF jaunais prezidents  
bīskaps Munibs Junans 

Asamblejas delegāti plenārsēdes laikā 



izsalkušajiem un atstumtajiem ir jāapvieno ar attīstības veicināšanu un izglītību. Vēl aktuālās 

tēmas, kuru risinājumos baznīcai ir jābūt aktīvākai, vēstījumā ir minētas klimata izmaiņu 

radītās sekas, kā arī HIV un AIDS slimnieku skaita palielināšanās: „Mēs apzināmies, ka Kristus 

ķermenis ir inficēts...baznīca ir gan daļa no šis problēmas, gan daļa no tās risinājuma”. 

Vēstījumā minēta bagāto un nabago 

noslāņošanās problēma un tā rezultātā 

radusies sociālās plaisas veidošanās. 

Baznīcai jāpievērš uzmanība tās 

mazināšanā. Kā viena no prioritātēm tiek 

minēta bērnu tiesību aizsardzība. Bērni 

nedrīkst ciest no bada, no izmantošanas 

un pieaugušo nolaidības. Par to arī ir 

jārūpējas baznīcai. Arī par to, lai valstis 

pildītu saistības, kuras tās ir uzņēmušās  

tiesiskuma un sociālajā jomā. Baznīcai ir 

jārūpējas arī par sieviešu tiesībām. Viena 

no aktuālākajām problēmām tika minēta 

sieviešu izmantošana prostitūcijā. Joprojām aktualitāte ir dzimumu līdztiesība. Vēstījumā 

saudzīgi teikts: ”Mēs saprotam, ka mūsu politika, kas attiecas uz dzimuma līdztiesību, ir tikai 

daļēji realizēta. Ir nepieciešama turpmāka 

diskusija un šīs līdztiesības īstenošanas 

turpinājums... Ir jādod iespēja gan 

vīriešiem, gan sievietēm baznīcā 

attīstīt un izmantot pilnībā Dieva dotās 

dāvanas....Lai baznīca tiktu uzklausīta 

sabiedrībā dzimuma līdztiesības jautājumos, 

tad baznīcai vajadzētu realizēt šo 

līdztiesību savās struktūrās un praksē.” 

PLF aicina dzimuma līdztiesības mācību 

iekļaut arī teoloģiskās studijās. PLF 

ir par ekumenismu.: „Šajā multikulturālajā 

pasaulē ir nepieciešams dialogs, lai varētu strādāt kopā. Augļi, kas novākti no ekumēniskā, 

starpkonfesionālā dialoga un kopējas kalpošanas ir atkarīga no mūsu pašu tradīcijas 

apzināšanās un iedziļināšanās tajā. Kā kopēja bāze mums nav iedots kopējs viedoklis, bet 

kopēja ticība.” Vēstījums noslēdzas ar pasludinājumu: 

„Kad mēs piedzīvojam ūdenslīmeņa celšanos, badu un piespiedu migrāciju, Dievs 

cieš ar mums. Kad mēs apraudam Dieva radības ciešanas, Dievs raud ar mums. Kad mēs 

cīnāmies par taisnību, Dievs cīnās kopā ar mums. Kad mēs izaicinām un cīnāmies par klimata 

netaisnību, Dievs pilnvaro mūs to darīt. Kad mēs esam satraukušies par šķelšanos mūsu vidū 

un starp mūsu baznīcām, Dievs aicina mūs kļūt par to, kas mēs jau esam kļuvuši mūsu 

kristībās. Kad mēs evaņģēlija gaismā atklājam šķelšanās un spriedzes graujošo spēku, Dievs 

mūs iedvesmo nožēlai  uz samierināšanos un uz atjaunošanos. Kad mēs uzdrošināmies 

dalīties, atveramies došanā un saņemšanā, Dievs pārveido savus ļaudis jaunā stāvoklī.” 

 

 

Noslēguma dievkalpojums 

Rīta dievkalpojumā kalpo 

Virtembergas baznīcas mācītājas 



 

Sadraudzība 

Asamblejas katras darba dienas beigās 

īpašā sadraudzības gaisotnē delegāti un viesi 

pulcējās mazās sadraudzības grupiņās. 

Vairākus vakarus pavadījām kopā latviešu 

sabiedrībā. Interesantas bija sarunas 

ar LELBāl arh. Elmāru Rozīti, Amerikas pārvaldes 

priekšnieci Laumu Zušēvicu un Lielbritānijas 

luteriskās baznīcas bīskapi Jānu Jerumu – 

Grīnbergu. Pārrunu rezultātā ar kristiešiem, 

kuri izrādīja interesi par mūsu apvienību, tapa 

idejas dažiem jauniem LLSTA projektiem, 

kas palīdzētu sievietēm garīdzniecēm 

šajā grūtajā laika posmā. Arh. E. Rozītis bija 

noorganizējis man kā LLSTA priekšsēdei tikšanos 

ar Vācijā dzīvojošo LLSTA biedri mācītāju Ilzi 

Ķezberi. Tā bija interesanta saruna, kurā 

uzzināju par Ilzes kalpošanu garīdznieces amatā Vācijā, par viņas pieredzi. Ar E. Rozīša 

starpniecību, kā apvienības priekšsēdētāja tiku iepazīstināta gan ar Ziemeļelbas baznīcas 

atbildīgiem darbiniekiem, gan nu jau ar bijušo PLF ģenerālsekretāru bīskapu I.Noko, gan ar 

jauno  PLF prezidentu M. Junamu, gan ar Ziemeļamerikas teoloģijas doktori mācītāju Barbaru  

Rosingu,  gan ar mācītāju no Igaunijas 

Anniki Laats, gan ar PLF sieviešu nodaļas 

vadītāju Elaini Neuenfeldi un daudziem 

citiem asamblejas delegātiem. Par 

pārsteigumu man, asamblejas delegāti, ar 

kuriem notika sarunas, bija informēti 

par stāvokli Latvijas Luteriskā baznīcā, tai 

skaitā par attieksmi pret sieviešu ordinācijas 

jautājumu un izteica atbalstu mūsu 

apvienības darbam. Arhibīskaps E. Rozītis  

rūpējās arī par to, lai mēs ne tikai latvieši,  

bet visu Baltijas valstu pārstāvji 

asamblejas laikā pastāvētu sadraudzībā. Pateicība viņam un viņa kundzei Verai par Baltijas 

valstu luterisko baznīcu pārstāvēto delegātu un viesu viesmīlīgo uzņemšanu savās mājās 

Esslingenē kopējā sadraudzības vakarā.  

Post scriptum 

Daudzus asamblejas delegātus un viesus iedvesmoja vairāku pazīstamu teologu 

runas, tai skaitā arī anglikāņu baznīcas galvas, arhibīskapa Rovana Villiamsa uzruna, kurā 

arhibīskaps iztirzāja piedošanas un izlīdzināšanas nozīmi mūsdienu baznīcu attiecībās. Un 

šķiet, ka šī problemātika daudzviet ir aktuāla arī vienas baznīcas ietvaros. Gribētos cerēt, ka 

 

 

Kopā ar mācītāju I.Ķezberi 

Baltijas valstu delegāti un viesi 



PLF 11.asamblejas pieredze mūsu zemes delegātiem un viesiem, kopējās lūgšanas, 

sadraudzība un pārdzīvotais astoņu dienu garumā Latvijas Luterāņu baznīcā ienesīs vairāk 

luterisma, kas mūsu gadījumā nozīmē ne 

tikai reliģisko identitāti, bet arī 

neatšķiramu daļu no mūsu etniskās 

identitātes, vairāk saliedētības, vairāk 

mīlestības, vairāk sadraudzības un 

sapratnes, lai arī reizēm esam dažādā 

izpratnē par vienu un to pašu jautājumu, bet 

tomēr nelokāmi stāvot vienā kristīgā ticībā 

uz Kungu Jēzu Kristu. 

                          

 

 

 

  

 


