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fritz. kristbergs @  sympatico.ca

 
 

 
1. Kāda ir Jūsu personīgā motivācija uzņemties šo amatu, Jūsu personīgās pieredze un dotības 
kuras sekmētu amata izpildīšanu? 
 
Jau pirms ordinācijas 1976. gadā biju nolēmis savu darbu veltīt Latvijas ev.- lut. baznīcai. Šo 
dzīves aicinājumu iemantoju no saviem vecākiem. Esmu to jau 31 gadus izpildījis kā draudzes 
mācītājs, skolotājs, vairāku nozaru un Baznīcas pasākuma vadītājs un apgabala prāvests, 
kalpojot mūsu Baznīcai ASV, Vācijā un Kanadā.  Jūtu, ka mans pienākums ir pienest vislabāko, 
ko vien spēju mūsu Baznīcai un tautai. Izjūtu aicinājumu kandidēt Bīskapa amatam kā manas 
kalpošanas turpinājumu un piepildījumu. 
 
Esmu centies arvien paplašināt savas garīgam amatam nepieciešamas zināšanas. Tādam 
mērķim ieguvu doktoru grādu ar pētījumu par mūsu baznīcas vēsturi un darbību, un turpinu 
studijas ar tagad iesāktām otru doktoru grādu gaitām. 
 
Plašu un garīgam amatam vērtīgu dzīves pieredzi ieguvu arī citos darbos strādājot vairākus 
gadus tirdzniecībā, būvju uzņēmībā, un akadēmiskā laukā.  Tādi darbi mācīja sadarboties ar 
visādiem cilvēkiem, darīt šķietami neiespējamas lietas un uzdrošināties uzņemt jaunas domas 
un darbus.    Mana interese sportā un vairāku medāļu panākumi sporta paukošanas ir mācījusi 
disciplīnu, centību, izturību un vajadzību pieņemt uzvaru un arī zaudējumu, kā arī spilgti 
uzrādījusi manas neveiksmes un spēju ierobežojumus.  Visa pieredze citos darbos un dzīves 
laukos man mācīja, ka ticībai ir jābūt saprotama ikdienas dzīvē un tās valodā, ne teorētiskā 
teoloģijā vai „baznīcas” valodā.  Šī pieredze ir ari apstiprinājusi manu pārliecību, ka garīdznieki 
un baznīcas vadītāji var daudz par ticības dzīvi iemācīties no draudzes locekļiem, un pat arī no 
neticīgajiem.  
 
 
2. Kādas ir Jūsu domas (vīzija) par mūsu Baznīcas nākošo piecu gadu nākotnes iespējām un 
darāmiem darbiem? 
 
Mana vīzija par mūsu Baznīca ir, ka mūsu Baznīca nemitīgi attīstās un atjaunojas (Rom. 12:2; 
Efez. 4:23-24), ir atvērta Dieva darbībai un vadībai (Efez. 3:20; Filip. 3:12), uzticas Dieva 
žēlastības apsolījumiem (1. Moz. 15:6) un drosmīgi seko Tam, kas visu dara jaunu (Jņ. atkl. 
21:5).   Šo vīziju varētu arī skatīt dzejnieka Andreja Eglīša vārdos: „Mūžam ceļams, mūžam 
ceļams ļaužu dvēselēs Dieva nams.  Mūžam steidzams, nepabeidzam, reizēm liekas neuz-
ceļams. Mūžam ceļams Dieva nams.” (Dziesmu gr. Nr. 236) 
 
Manā izpratnē „vīzija” arī izsaka mūsu Dieva dāvāto potenciālu – kādi mēs varētu būt.  Tas 
potenciāls un vīzijas virziens ir uzrādīts mūsu vēsturē.   

• Mēs, kas esam cietuši varmāku nežēlību, varam būt balsi visiem, kas apspiesti un vajāti. 
• Mēs, kas esam bijuši bēgļi, varam palīdzēt tiem, kas tagad izdzīti no savām zemēm. 
• Mēs, kas reiz nometnēs saņemam palīdzību no svešiniekiem, varam sniegt palīdzību 

citiem trūkuma cietējiem Latvijā un mūsu pašu mītnes vidē.  
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• Mēs, kam tēvu zeme ir tik maza un trausla, varam tādēļ būt lieli Dieva radības aizstāvji 
un cienītāji. 

• Mēs, kas esam maza tauta un Baznīca, varam apliecināt ikkatra cilvēk svētumu un 
vērtību. 

• Mēs, kas esam maza Baznīca, varam mācīt citām lielām un mazām baznīcām, ka 
baznīcas nozīme nav atrodama locekļu skaitļos nedz mantu bagātībā, bet uzticīgā 
kalpošanā Tam, kas apsolījis „kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu 
viņu vidū.” (Mt. 18:20)  

 
Manā vīzijā par mūsu baznīcu, problēmas uzskatu kā potenciālu: 

• Mūsu diaspora un ģeogrāfiskie attālumi nav šķēršļi, bet iespēja īstenot Kristus lielo 
uzdevumu „eita un darait par mācekļiem visas tautas.” (Mt. 28:19) 

• Mūsu mītņu zemju ietekmētā dažādība ir ideju un pieredžu bagātības avots. 
• Mūsu mazums veicina kopību un sadraudzību. 
• Mūsu baznīcas saistība ar latviešu tautu dod mums iespējas, kas citās baznīcās nebūtu.   
 

Piecu gadu laikā varam iet dažus soļus mūsu vīziju potenciāla virzienā, bet nevarēsim to nekad 
pilnīgi sasniegt.  
 
 
3. Kāda varētu būt Jūsu stratēģija par šīs vīzijas īstenošanu?  Kas varētu traucēt, kas palīdzēt to 
īstenot? 
 
Mana vīzija par mūsu Baznīcu nav statisks stāvoklis ko varam sasniegt, bet ir gan nemitīga 
atklātība Dieva darbībai mūsos.  Tomēr, nākamos piecos gados varam daudz praktisku darīt, 
kas stiprinātu mūsu Baznīcu.   

• Lai zinātu, kur iesim un kādi būsim, ir jāzina, kādi tagad esam. Nepieciešami būtu pilnīgi 
demogrāfiski dati par draudžu locekļu skaitu, vecumu, un ģeogrāfisku novietojumu.  To 
vajadzētu darīt sadarbībā ar vietējām latviešu sabiedrības organizācijām.  

• Mūsu Baznīca var augt skaitliski vai arī garīgi. Skaitliska pieaugšana būs ļoti ierobežota; 
garīga pieaugšana ir neierobežota.  Atbalstītu un veicinātu kristīgas audzināšanas 
iespējas: draudzes svētdienas skolas, ticības mācību latviešu papildu skolās, 
paplašināta iesvētes programma, un regulāras ticības mācības programmas visiem 
draudzes locekļiem. 

• Mūsu Baznīcas draudzēm un garīdzniekiem vajadzētu aktīvi iesaistīties vietējos 
ekumeniskos un luterāņu baznīcas pasākumos, lai nostiprinātu mūsu pašapziņu kā 
baznīca un lai arī esam vēstneši latvietībai. Tā ir nozīmīga mūsu Baznīcas tradīcija, ko 
iesāka jau archib. Dr. T. Grīnbergs. 

• LELBāL vajadzētu noslēgt līgumus ar vietējām (luterāņu vai anglikāņu / episkopālu) 
Baznīcām ar kurām mums ir vēsturiskas saites, lai sagādātu garīgu apkalpojumu 
mazām, tālumā novietotām draudzēm, kurus mēs paši nespējam pilnīgi apkalpot. 

• Mūsu Baznīcai vajadzētu uzkopt ticību, ne reliģiju.  
 

Protams ir arī daudz cits darāms, ko īsā atbildē nespēju izteikt.  Traucējumi un kavēkļi 
jebkādam nākotnes darbam būs mūsu bailes mēģināt ko jaunu; drosme un uzticība Dievam un 
cits citam palīdzēs īstenot jebkādu labu domu. 
 
 
 
4. Kādu atbalstu un rīcību Jūs sagaidītu no draudzēm un amata brāļiem/māsām? 
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No amata māsām un brāļiem sagaidu uzņēmību un vadības spējas arvien meklēt un izmēģināt 
jaunas idejas un kalpošanas iespējas savās draudzēs.  Un ja tās neveicas, tad sagaidu, ka 
mēģinās jaunu ideju, jaunu veidu - atkal, un atkal! Kautrība ir pretrunā mūsu amatam. Sagaidu 
tādu pašu uzņēmību no draudzēm un draudžu vadību. Apsolu atbalstīt ikkatru labu izdomātu un 
derīgu pasākumu. Apsolu arī saukt muļķības vārdā! 
 
Sagaidu, ka visi mūsu Baznīcas garīdznieki ar mani bieži, draudzīgi un atklāti sarunājas, vai 
personīgi, pa telefonu vai e-pastu.  Kaut dzīvojam lielos attālumos, esam tuvu cits citam ar tikai 
„pelītes” klikšu!  Apsolu, ka bieži un regulāri būšu kontaktā ar visiem garīdzniekiem un draudzes 
vadītājiem un, caur viņiem, ar visiem draudžu locekļiem.  Nerunāsim tikai par baznīcas lietām 
un darbu, bet par dzīvi – par golfu un makšķerēšanu, par labiem cigāriem un dārzniecību, par 
labām grāmatām un sliktiem jokiem!  Pazīsim un mīlēsim cits citu ne tikai kā amata izpildītājus, 
bet arī kā cilvēkus. 
 
Sagaidu arī pacietību un žēlastību pret manām neveiksmēm.  Mani ļoti uzrunā apustuļa Pāvila 
vārdi: „Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos,”  (2. Kor. 4:7 – jaunā tulkojumā).  
Ikdienas dziļi izjūtu, ka ticības – un mūsu kopīgā amata - dārgums tiek nests manā dzīves 
trauslā mālu traukā, kura ikdienā „labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.” 
(Rom. 7:19)     
        
 
5. Kādi ir Jūsu mērķi sadarbībai ar LELB? 
 
Mūsu Baznīcas mērķis ir arvien sasniegt vienotību ar LELB, lai būtu viena Latvijas ev.-lut. 
Baznīca pasaulē.  Mēs gan zinām, ka tas nenotiks nedz tik ātri nedz tik viegli, ka reiz cerējām.  
Patiesi, ir lieli un nozīmīgi šķēršļi vienošanas nodomiem.  Tomēr ir veidi kā varam sadarboties, 
lai nestu svētību Baznīcai un tautai. 

• Atklātība, patiesība un lietderība vajadzētu raksturot mūsu sadarbību ar LELB.  Nav 
nozīmes runāt par teorētiskam lietam, ja ignorējam praktiskus jautājumus.  Nav jēgas 
apslēpt patiesas domstarpības zem puķainiem vārdiem. Nav nozīmes tikai runāt, ja 
nebūs attiecīgie darbi. 

• LELBāL nav tiesības iemaisīties LELB darbībai, nedz LELB ir tiesības LELBāL lietās 
iejaukties.  Es ticu, ka LELB vadība un visi garīdznieki strādā pēc labākās sirdsapziņas 
un dziļākās ticības pārliecības; sagaidu, ka LELB to pašu cieņu rāda mūsu vadībai un 
garīdzniekiem.   

• Abām baznīcām – LELBāL un LELB - ir pilnīgas tiesības izteikties par jautājumiem, kas 
skar latviešu tautu Latvijā un visā pasaulē. Tādā nolūkā turpinātu mūsu atbalstu 
vairākiem izglītības un palīdzības pasākumiem Latvijā, vienmēr cerēdami, ka varam 
visās lietās sadarboties ar LELB un vietējām draudzēm.  

• Paredzu, ka ar ievērojamo emigrāciju no Latvijas uz citām zemēm un ar ārpus Latvijas 
dzīvojošu tautiešu atgriešanos Latvijā, teritoriālā izpratne par LELBāL un LELB darbību 
mainīsies. Ir iespējams, ka LELB varētu gādāt garīgu aprūpējumu LELBāL zemju 
dzīvojošiem Latvijas emigrantiem, un arī iespējams, ka LELBāL varētu aprūpēt Latvijā 
dzīvojošus tautiešus no citām zemēm.  Tāda iespēja būtu īstenojama tikai ar abu 
Baznīcu sadarbību.             

 



PRĀV. EMER. DR. FRITZ TRAUGOTT KRISTBERGS 
 
 

Mājas: 
1088 Monastery Drive, Oakville, ON  L6M 2A1 

Tālr.: (905) 827-8326  / (416) 575-9268 
 

fritz.kristbergs@sympatico.ca 
 

Draudzes birojs: 
Sv. Jāņa ev.- lut. Latviešu draudze Toronto 

200 Balmoral Avenue, Toronto, ON  M4V 1J6 
Tālr.: (416) 921-3327   Faks: (416) 921-4723 

www.stjohnslatvian.ca            baznica@bellnet.ca
 
 

PERSONĀLI DATI 
 

Dzimšanas datums: 1945. gada 21. janvārī 
Dzimšanas vieta:  Freiberg (i. Sachsen), Vācijā 
Kristīts:   1945. gada 4. martā 
Iesvētīts:   1962. gada 10.jūnijā 
    Lakewood un New Brunswick latviešu ev.- lut. Draudzē  
    (New Jersey, ASV) 
Ordinēts:   1976. gada 8. augustā (Latvijas ev.-lut. Baznīca Trimdā) 
Vecāki:   tēvs: Māc. Žanis Kristbergs (+); māte: Tekla Alise Kristbergs (+) 
Ģimenes stāvoklis: precējies (1989. gada 26. augustā)  
    ar Lilita Irene Strīpnieks, B.A., M.L.S., M.P.A. 
Pavalstniecība:  ASV 
 

 
IZGLĪTĪBA 

 
2007 - Th.D. (Doctor of Theology) kandidāts, (Theological / Interdisciplinary Studies)  

Trinity College in The  University of Toronto 
 
1996 D.Min., (Doctor of Ministry) Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ  

Disertācija: “Differentiation and Identity: Towards an Understanding of Ethnic Ministry” 
Šīs analīzes socioloģijas teorija proponē, ka, trimdas laikā diferenciācijai starp latviešiem 
un mītnes zemes kultūrām samazinoties, diferenciācija ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 
(bijušo trimdinieku) starpā pieaug.  Latviešu luterāņu baznīcas uzdevums trimdas 
sākumā bija minimalizēt starplatvisku diferenciāciju un maksimalizēt diferenciāciju starp 
latviešu tautu un mītnes zemes kultūru. Tagad, teoloģisko mandātu un vietējās 
asimilācijas dēļ, latviešu luterāņu baznīcas uzdevums ir mainījies: tā nekalpo tikai 
latviešu tautas kopībai, bet arī vietējai draudzei, ar tās atšķirīgām vietējām kulturālām un 
valodas prasībām. 

  
1976 M.Div.(Master of Divinity), Princeton Theological Seminary, Princeton. NJ  
 
1971 M.A. (Vēsturē), University of Maine, Orono, ME 

Tēze: “The Sixteenth-Century Anabaptists and Their Position in European Intellectual 
History: Some Problems in Defining Their Significance” 
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Vairākas problēmas saistītas ar Anabaptistu historiografiju tika analizētas, sevišķi tās 
saistītas ar Ernst Troeltsch „sektu teoriju”, teoloģiskiem pamatojumiem Anabaptistu 
politiskai teorijai, un Anabaptistu saistību ar 16.g.s. humānistu kustību. 
 

1969 B.A. (Vēsturē),  Monmouth College, West Long Branch, NJ  
 Bakalaura tēze: “The Heretics of Roland Bainton” 

 
VOKĀCIJAS AMATI LELBāL 

 
1995 - 2004 Prāvests, LELBA Kanadas apgabalā 
 
1985 -  Draudzes mācītājs, Sv. Jāņa ev. – lut. latviešu draudze Toronto  

Draudzē ir 1,033 draudzes locekļi, 3 garīdznieki, 5 algoti darbinieki, aktīva 
svētdienas skola, 2 gadu iesvētes apmācības programma, lauku īpašums 
(„Saulaine”) ar 3 nedēļu bērnu nometni, izcils draudzes koris, aktīva līdzdalība 
vietējā ekumeniskā dzīvē, caurmērā 80 dievkalpojumi gadā. 
 

1979-1985 Mācītājs Latviešu ev. – lut. draudzēs  Minsterē and Bielefeldē (Vācijā). 
Amata pienākumi ieskatīja 15 ticības mācības stundas nedēļā Minsteres latviešu 
ģimnāzijā. 

 
 

CITI LELBA / LELBāL AMATI 
 
1995 – 2004 LELBāL Baznīcas Virsvaldes loceklis   
 
1987 – 1997 LELBāL Teoloģijas Institūta rīcības komitejas loceklis  
 
1997 - 2004 LELBA teoloģijas nozares vadītājs 
 
1997 -  2004 LELBāL Rītdiena fonda looceklis 

 
1997 -  2004 Teoloģijas Institūtes direktors 
 
1987 – 1995 LELBA Baznīcas mūzikas un liturģijas komisijas vadītājs 

 
1987 – 1995 Dziesmu grāmatas emendācijas komisijas priekšsēdis  
 
1979 – 1984 Redaktors, “Pie Svētavota” (LELBāL Vācijas apgabala garīgais laikraksts) 

 
 

AKADEMISKI DARBI 
 
1976 – 1978  Institut für neutestamentliche Textforschung, 

(Jaunās Derības tekstu pētniecības institūts), Münster, Vācijā 
akademische Mittarbeiter / akadēmisks līdzstrādnieks 
(Līdzstrādnieks vairākiem Jaunās Derības tekstu pētniecības 
akadēmiskiem izdevumiem un projektiem.)  
 

1974-1975 Princeton Theological Seminary,  
(Semināra studiju komiteju loceklis)  

 
1966-1969 Monmouth College (Department of History and Political Science) 

(Profesoru asistents) 
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