Godātie ALA kongresa delegāti un dalībnieki!
Pēdējo mēnešu notikumu dēļ, LELBāL vadība arvien būtiskāk savās sirdīs sadzird mūsu priekšteču
balsis. Lasu nelaiķu archibīskapu Teodora Grīnberga, Kārļa Kundziņa un Arnolda Lūša vārdus, zinu to
darbu, ko veica arch. Emer. Elmārs Ernsts Rozītis, un esmu iedrošināta lūgt jūs neaizmirst ne viņus, ne
neskaitāmos garīdzniekus un draudžu locekļus un locekles, kas nekad neaizmirsa lūgt – Dievs, svētī
Latviju!
Esam nonākuši kritiskā brīdī, jo Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas 18. aprīlī iesniegtais
likumprojekts Saeimai pieļauj varbūtību, ka no nākotnē rakstītās vēstures lappusēm zustu tā daļa, ko
rakstīja tie, kas bija Latvijas ev. lut. Baznīcas turpinājums - ne jauns radījums, bet ģeogrāfiski citā vietā
nonākušais Baznīcas turpinājums. Paši izdzīti no Latvijas, tie uzreiz sapulcināja latvju bēgļus un tos
stiprināja, kopā sanāca dievkalpojumos un sanāksmēs. Tie bija klāt, izveidojot Luterāņu Pasaules
Federāciju, kas arī palīdzēja nodrošināt latviešu bēgļu nākotni.
Mūsu priekšteči ir cienīgi atrasties patiesās Latvijas Baznīcas vēstures lappusēs. Latvijas Evaņģeliski
Luteriskā Baznīcas likumprojekts Saeimai nepiemin LELBāL. Tas Saeimai prasa apstiprināt viņus kā
vienīgo pirms Otrā Pasaules kara baznīcas pēcteci. Šis aicinājums neatbilst vēsturiskai patiesībai.
LELBāL uz to norādīja savā atbildē un arī norādīja uz savu viedokli, ka tāds lūgums pārkāpj Latvijas
Republikas Satversmes 99. punktu: Ikvienam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģiskās pārliecības
brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.
No sirds pateicos Pasaules Brīvās Latviešu Apvienībai, Eiropas Latviešu Apvienībai, Daugavas
Vanagiem un citām latviešu organizācijām par atbalstu LELBāL centienos nezaudēt savu tiesisko vietu
ne vēsturē, ne Latvijā. LELBāL lūdz ALA kongresu darīt visu iespējamo, lai Saeimas deputātus
informētu, ka esam tās Baznīcas daļa, kas pirms Otrā Pasaules kara darbojās un palīdzēja celt tautas
apziņu. Lūdzam jūsu atbalstu, jo esam tiesīga pēctece blakus stāties LELB un Latvijā darboties. Mēs
nevaram aizmirst, kas mēs bijām, kas esam un kas vēl ceram būt. Mēs esam Baznīca, kas Dieva
žēlastības spēkā, pateicības un patiesības Garā un Kristus mīlestības garā esam kalpojuši un no sirds vēl
Dievam un līdzcilvēkiem gribam kalpot līdz ar visu latvju tautu tuvumā, tālumā un arī Latvijā.
Patiesā cieņā un no sirds novēlu Dieva svētību ALA kongresam un visiem, kuru sirdīs atskan rūpes un
atbildība.
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