LELBA Rietumu apgabals - prāv. Kārlis Žols
Mūsu apgabalā darbs draudzēs vēl arvien notiek Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Šobrīd
vēl arvien lielākā daļa apgabala draudžu turpina darbu ierastā veidā, kā tas ir izveidojies iepriekšējo
gadu gaitā. Tomēr apgabals arī stāv pārmaiņu priekšā. No 12. līdz 14. septembrim Sietlā ir paredzēta
apgabala darbinieku kārtējā konference, kurā, bez visa pārējā, tiks pārvēlēts apgabala prāvests.
Esmu nolēmis vairs uz šo amatu nekandidēt, jo no šī gada beigām pārceļos uz dzīvi Latvijā. Līdz ar
to arī Ziemeļkalifornijas un Dienvidkalifornijas draudzes kļūst vakantas no nākošā gada sākuma.
Šobrīd abas lielākās Kalifornijas latviešu daudzes intensīvi domā par par savu nākotni un to, kā labāk
veikt savu darbību turpmāk.
Sākot no dienvidiem uz augšu neliels pārskats par Rietumu apgabala draudzēm kopumā: skaitā
pavisam nelielā San Diego draudze kā vienmēr priecē ar jaunu ļaužu pieplūdumu draudzes ik
mēneša sarīkojumos. Dienvidkalifornijas draudze Losandželosā uz dievkalpojumiem šobrīd sanāk
vidēji divas reizes mēnesī - vienu reizi man vadot dievkalpojumu ar dievgaldu, otru reizi vai nu to
vadot adventistu draudzes mācītājam Aivaram Ozoliņam vai arī pašiem draudzes locekļiem.
Ziemeļkalifornijas draudzē vēl arvien darbojas 3 aktīvas kopas, kas nozīmē, ka draudzē vēl arvien ir
4-5 dievkalpojumi mēnesī. Maijā paredzētas iesvētības 6 jauniešiem. Tad arī gaidām archibīskapa E.
E. Rozīša viesošanos.
Pēc ilga pārdomu un pārrunu laika šobrīd par savas pastāvēšanas beigām sākusi lemt mazā
Oaklandes draudze. Šis process notiek lēni un nesasteigti, ņemot vērā to, cik nozīmīgas un dārgas
atlikušajiem draudzes locekļiem ir to garīgās mājas - draudze.
Denveras draudze Kolorado ir pieredzējusi apmeklētāju skaita palielināšanos māc. Helēnes Godiņas
aktīvas darbības rezultātā. Draudzē ir notikusi arī tās darbinieku nometne kalnos. Tāpat, arī Denverā
pēc ilgāka laika notiks iesvētības.
Portlandes draudzē māc. Viesturam Bambanam viņa veselības grūtībās draudzes darbā palīdz viņa
dzīvesbiedre diakone Ruta Bambane. Draudzē, lai aktivizētu tās darbību, ir plānots uzsākt angļu
valodas dievkalpojumus, kas būs papildus jau esošajiem dievkalpojumiem.
Takomas draudzē jāpateicas par māc. Gijas Galiņas darbu un kalpošanu, arvien kalpojot draudzē,
kurā, ar visu tās locekļu sirsnību, tomēr pakāpeniski arvien vairāk tās locekļi izsaka domas par
draudzes darbības apturēšanu spēka izsīkuma un draudzes locekļu samazināšanās dēļ. Māc. Gija
Galiņa ir pavadījusi svētīgu laiku LELBA Ārmisijas darbā Indijā.
Sietlas draudze ir Rietumu apgabala lielākais spēks un balsts. Par to pateicība māc. Dr. Dairai Cilnei
un draudzes darbiniekiem. Arī jāpateicas Dievam, ka (arī vietējās latviešu sabiedrības aktivitātes
rezultātā) uz šo brīdi vairs nav aktuālas bažas par iepriekš pilsētas izteiktajiem draudiem caur
līdzšinējo Sietlas latviešu baznīcas teritoriju būvēt pilsētas dzelzceļa līniju.
Vienīgā Rietumu apgabala draudze, kuru man līdz šim vēl nav bijusi iespēja apmeklēt ir Vankuveras
draudze Kanādā. Arī par tās aprūpi pateicība māc. Dr. Dairai Cilnei. Ceru arī Vankuveras draudzi
apmeklēt tuvāko mēnešu laikā. Vēlu pieredzēt Dieva svētību visām apgabala draudzēm.
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