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SENĀS BALTU RELIĢIJAS BIEDRĪBAI ROMUVA
Latvijas Dievturu sadraudzes
(reliģiskās organizācijas status Latvijā, no 1926. gada)
ATKLĀTĀ VĒSTULE
senās baltu reliģijas biedrības ROMUVA oficiālā statusa nostiprināšanai LIETUVĀ.
Mēs, Latvijas Dievturu sadraudze (turpmāk – LDS), esam senās baltu reliģijas kopēji LATVIJĀ. Senā baltu
reliģija ir kopējs baltu tautu, tātad arī lietuviešu senās kultūras mantojums ar izcilu vispārcilvēcisku nozīmi
kā Eiropas, tā visas Pasaules mērogā. Par to liecina gan senās IDE saknes, gan šīs reliģijas mūsdienās tik
svarīgā ekoloģiskā domāšana, gan vispārcilvēciskā labestība, kas saglabāta senajās joprojām dzīvajās
tradīcijās un rituālos.
Sagaidot, mūsu jauno laiku vēsturē, Lietuvas un Latvijas valstu 100 gadi, īpaša nozīme ir šīs tradīcijas
garīgam iespaidam uz Lietuvas un Latvijas, mūsu abu brāļu tautu valstisko un nacionālo pašapziņu, un
identitāti. Senās baltu reliģijas (dievestības) biedrība ROMUVA ir šīs senās baltu dievestības kopēji
Lietuvā. Latvijas Dievturu sadraudze jau gadiem sadarbojas ar Romuvu baltu vienotības ideju ietvaros,
rīkojot kopīgus reliģiskos rituālus un pasākumus. Vēl XX. gadsimta septiņdesmitajos gados Romuvas
Krīvs Jons Trinkūns un Dievturu vadītājs Olģerts Auns kopā atzīmēja Rasas-Līgo svētkus, kā arī citus
svētkus Lietuvā un Latvijā un godināja mūsu tautu senās dievības.
Tagad atrodoties ES demokrātisko valstu pulkā, kur visaugstākā cieņa pieder brīvībām, tai skaitā apziņas
brīvībām, šī baltu senā reliģija jeb dievestība paceļama oficiāli atzītā līmenī. ES spēks ir - Vienotība
daudzveidībā!
Līdz ar to LDS atbalsta ROMUVAS ierosinājumu un centienus, taisnīgo nostādni - lūgumu seno baltu
reliģiju arī LIETUVĀ nostiprināt nacionāli tradicionālas reliģijas statusā, piešķirot Romuvai valsts atzītas
reliģiskās apvienības statusu. Tādējādi, pārvarot vēsturiski radīto netaisnību baltu tautu garīgās identitātes
apspiešanas laikos, lūdzam Lietuvas Seima deputātus mūsu tautu pašcieņas un vispārcilvēcisku vērtību
vārdā, savā valstī tiesiski nostiprināt savas tautas nacionālo reliģiju, lai tā tiktu godāta un cienīta, gan savā
zemē, gan citur pasaulē līdzvērtīgi citām pasaules reliģijām.
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