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                                                  DRAUDZES  KALENDĀRS COVID-19 
 
 

Šī vīrusa izplātīšanas laikā, un ņemot vērā valsts un CDC vadlīnījas, Sv. Jāņa draudzes valde 

izsludina, ka dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad tos atkal droši varēs noturēt! 

Starplaikā piedāvājam draudzes locekļiem iespējas noskatīties dievkalpojumus on-line no citām 

draudzēm, un arī   izlasīt piedāvātos Bībeles lasījumus ciešanas laikā līdz Lieldienām, ko arch. 

Lauma ir sakopojusi. 

 

As a result of the COVID 19 virus spread, and following public health and CDC guidelines, St. 

John Latvian Lutheran church will be suspending all church services until further notice! 

During this time, we will be offering on line services from other Latvian congregations as well 

as Bible readings during this Lenten period. We offer the following readings for the next two 

weeks up to Easter Sunday which have been compiled by Archbishop Lauma. 

 

Sunday March 29 Psalms 43:11; Monday March 30 Luke 18: 9-14; Tuesday March 31 Matthew 

21: 12-17; Wednesday April 1 John 4: 1-29; 40-42; Thursday April 2 Matthew 13: 54-58; 16: 

13-20; Friday April 3 John 12: 27-36; Saturday April 4 Matthew 26: 59-68; Isaiah 53: 4-7 

 

Palm Sunday April 5 Luke 19: 29-40; Monday April 6 John 15: 12-17; Tuesday April 7 John 11: 

1-2, 32-42; Wednesday April 8 John 14: 1-3 un 29; Thursday April 9 Mark 14: 22-42; Good 

Friday April 10 John 3:16; Luke 23: 32-47; Saturday April 11 John 17: 1-26 

            
 



Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis 
 

BRĪVDIENA ir pirmdiena 
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons  - mobilais    803-431-6071 

                                                                            mājas       410-441-8039  
                                                                            e-pasts      ieva_dts@yahoo.com 

 
    Draudzes priekšniece              Ruta Ore 610-287-3845  orefam@verizon.net           
    Kasieris                                 Juris Baidiņš     302-478-7065  jbaidins@yahoo.com 

    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman 856-489-1615    
    Skolas administrātore             Silvija Mežgailis 610-277-8072  

    Pērminderu koordinatore  Māra Buks  610-383-5972 

  Draudzes Ziņas  Mudīte Jansons  610-647-8162  mkjansons@yahoo.com 

 Andra Zvārgulis   610-458-5274 
 

Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org   

  
       BĪBELES STUNDAS:  Bībeles stundas patreiz ir atceltas. 
              

            *      *      *      *      *      * 
 

Sveicam aprīlī un maijā dzimušos draudzes locekļus. 
  

Aprīlī -  Aivars Celmiņš, Inta Eckerson,  Pēteris Eckerson, Ināra Gerliņš, Vija Jones, 

 Maiga Krams, Silvija Mežgailis, Māra O’Brien, Sarma Rozentāls,    
                                             
     Maijā - Jānis Ansons, Brigita Foldāts, Alex Foldāts, Skaidrīte Hāgelis, Austra Mežaraups,  

      Inese Mikus, Anita Pauksts, Renāte Pauksts, Mudīte Pizzini, Velga Rukuts, Marita Šnore, 
     Adeline Teteris, Andris Zvārgulis 

                                                                                                     Vēlam Dieva svētību ! 
 
Lieldienu Liliju pasūtījums ir atsaukts - jo Lieldienu rīta dievkalpojums ir atcelts.  Tie ka 

esat samaksājuši par lilijām varat dabūt samaksu atpakaļ – vai varat to noziedot Altāra ģildei. 
 
 

LŪDZU IEVĒROT – 
 

Kad sūtiet kautko caur pastu uz baznīcu lietojiet sekojošo adresi: 
 

      Latvian Ev.Lutheran Church of St. John 
      P.O. Box 469 
      Newtown Square, PA 19073 

       

http://www.latvianluthchurchphila.org/


Viņš ir Augšāmcēlies! 
2020. g. 12. aprīlī   

 

Mīļā, dārgā draudze! 

    Anglijā, Lieldienu rītā, pirms Dievkalpojuma sākuma, draudzes locekļi viens otru sveicina,   

sacīdami:  “Viņš ir augšāmcēlies!”  Otrs atbild:  “Viņš patiešām ir augšām- cēlies!”  Katru 

gadu kāda sieviete Weybridge anglikāņu draudzē pagatavo Jēzus Kristus 

tukšā kapa atdarinājumu, pat apstādītu ar dzīviem miniatūra krūmiņiem.  Tanī ieskatoties 

gan jaunam, gan vecam baznīcēnam iesēžas tā pārliecība, ka Jēzus patiešām ir dzīvs! 

 

     Šinī īpatnējā gadā, vēl vairāk nekā jebkad, liekas piemēroti “nostāties”  Jēzus tukšā kapa 

priekšā un sadzirdēt Viņa vārdus:  “ES  ESMU  augšāmcelšanās un dzīvība;  kas Man  tic  

dzīvos,  arī,  ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!”   
(Jāņa 11:25-26a)  

  

     Jo Jēzus Kristus Savam māceklim Jānim deva parādību par kuru viņš raksta:  “Un kas uz to 

godības krēslu sēdēja, sacīja:  redzi, Es daru visas lietas jaunas.  Un Viņš sacīja uz mani:  

Raksti:, jo šie vārdi ir patiesi un precīzi.  Un Viņš sacīja uz mani:  tas ir noticis.  ES ESMU tas 

alfa un omega, tas iesākums un tas gals.  Es došu tam iztvīkušam no tā ūdeņa akas tās dzīvības 

bez maksas.  Kas uzvar, tam būs visas lietas iemantot, un Es būšu viņa Dievs un viņš būs Mans 

dēls.*   (Jāņa atkl. g. 21:5-7; * 1689. g. izdotā Bībele)  

 

     Mīļā draudze, domāju par Jums – Jo “pienācis tuvu, Viņš (Jēzus), pilsētu (Jeruzālemi) 

ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja:  ‘Kaut  arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera 

vajadzīgs!  Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm’  (Lūkas 19:41-42) 

      –  un lūdzu lai Jūs gribētu, ka Jēzus Kristus Jūs pasargātu zem  Saviem spārniem:  

“Jeruzāleme, Jeruzāleme … cik reižu Es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap Sevi, kā vista 

pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt”  ( Lūkas 13:34a, c) .    

 

 

     “Tas Kungs lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā!  Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār Tevi 

un lai ir Tev žēlīgs!  Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru 
(Ceturtā Mozus gr. 6:24).    
     Novēlu Jums priecīgas Lieldienas!                                                                          

                                                                                  Jēzus Kristus mīlestībā, 

                                                                                              māc. Ieva 
 
 
 
 
 



2020.g. 28. martā 
 

 

Pārdomas atveseļojoties 
 

Droši, ka katram no mums tā noticis - tu uzmosties un zini, nebūs labi.  Paaugstinātā 
temperatūra dara savu. Ir sāpes, absolūts pārgurums. Taču, kad tas notiek ļaunā Covid-19 

aptumšotā laikā, parādās vēl viens simptoms - bailes. Pagājušajā otrdienā piedzīvoju tādu rītu. 
Dienās pēc tam vairākas reizes man prasīja: vai Tev ir kādi no simptomiem, kas raksturo 

Covid-19?  Bailes var gandrīz likt iedomāties, ka ir! Bet, paldies Dievam, nebija. Jūtos arvien 
labāk. Ārste konsultēja caur video, tā aizsargājot mani, sevi, citus! Izrakstīja zāles, kuras gan 

bija jāpārtrauc lietot blakus efektu dēļ, daži no kuriem līdzinājās tiem, no kā jābaidās. Dalos, jo 
vēl dziļāk pati izjutu, cik spēcīgi  bailes pašas par sevi spēj kaitēt veselībai šajā murgainajā 
laikā.  

 
Dalos arī tādēļ, lai aicinātu vairot 

pretspēku šīm bailēm, vēl dedzīgāk lūdzot 
un pateicoties par tiem, kas pārvar savas 
absolūti pamatotās  bailes, dodoties no 

savām mājām un ģimenēm, lai gādātu 
par visiem slimniekiem, kas tik ļoti cieš! 

Vairosim pretspēku bailēm, mazāk 
skatoties nepārtrauktās pārraides, kas 

satrauc un spēj padarīt slimu! Vairāk 
meklēsim, kā atbalstīt tos, kas strādā 
ārstu birojos, aptiekās, slimnīcās, veikalos, 

kompānijās, ‘virtuālajās skolās’ un birojos, atsaucoties šī baiļu pārpilnā laika vajadzībām! 
Vairosim pretspēku bailēm, pateicoties Dievam par to, ka notiek arī daudz, daudz laba! Kļūsim 

līdzdalībnieki labestības darbos! Sazvanīsimies un atklāti dalīsimies savās bailēs! Tā cits citam 
varam palīdzēt dāvināt citu perspektīvu, kamēr miers mazliet atgriežas.   

 
Vairākas reizes pagājušajā nedēļā nāca prātā Kristus Augšāmcelšanās stāsts. Dievam pateicos, 
ka tas ir tik cilvēciski patiess, jo tas ir pilns baiļu! Arī toreiz, kad  prāts nespēja saprast tik 

neizprotamu notikumu,  dabiskā reakcija bija bailes. Tas, ka Kristus sekotājiem bija šīs bailes, 
netika izdzēsts no Augšāmcelšanās stāsta, bet tika atbildēts ar vārdu: “Nebīstieties!”  Kā toreiz, 

tā tagad Dievs zina, pirms kāds Viņa mīļotais bērns var ticībā gavilēt, pirms cerība var atklāt 
ceļu daudz gaišākai nākotnei - dvēselei jāatgriežas mierā! Tad Viņa bērni var skaidrāk domāt 
un nokļūt veselīgākā vietā. Būtu nedabiski domāt, ka mūs nebaidītu tas, kas tagad  notiek, jo 

to patiešām nespējam saprast. Nebaidīsimies no bailēm! Ja sev tās nepiedosim, tad būs daudz 
grūtāk no tām izkļūt. Pretspēkā lūgsim vēl patiesāk, lai Dievs ir klāt, iedrošina un atbild kā 

toreiz:  Nebīstieties!  Nebīstieties, ja arī atkārtoti jālūdz pēc tā miera, kas pārspēj visu 
saprašanas! Tas nāks! Tas ir Kristus žēlastības apsolījums, Viņa spēks! Un svēts Viņa vārds! 
 
+ Lauma 

 



Draudzes valdes ziņojums 
 

Draudzes gada pilnsapulce ir pagājusi un draudzes valde ir konstruējusies. Jaunievēlēto valdi 
amatā ievest bija domāts Pūpolu svētdienā 5. aprīļa dievkalpojumā, bet tas būs jāatliek uz 

velāku laiku kad tiksimies atkal dievnamā. Valde arvien darbojās, un pirmo reizi esam 
satikušies telekonferencē. Arī cenšamies uzturēt sarunas un saites ar mūsu draudzi zvanot 

draudzes locekļiem, caur ē-pastiem, jeb vēstulēm. Jā ir vajadzība lūdzu sazinaties ar māc. 
Ievu, jeb valdes locekļiem.  
 

Paldies par pagājušā gada darbību - pateicamies mūsu draudzes mācītājai, valdei, 
darbiniekiem, pērminderiem un ērğelniecei par kalpošanu  svētdienās. 

 
2019. gadā, valde  paveica baznīcas noguldījumu pārskatu, un valde vienojās ka mēs 
sakopojām mūsu noguldījumus  iekš The Vanguard Life Strategy Conservative Fund. Tas tika 

izdarīts 2019. gada rudenī.  Pateicību izsakām mūsu kasierim, Jurim Baidiņam un Harry 
Eckerson.  

 
Liels darbs un laiks bija noziedots lai sataisītu mūsu baznīcas logus. Izsakām pateicību Vilnim 

Orem par šī projekta vadību un visiem talciniekiem kas nāca palīgā. Projekts izmaksāja 
aptuveni $18,500 kurš tika segts no īpašuma fonda līdzekļiem un ziedojumiem. 
 

Palīdzības darbā, mēs atbalstījām:  
 

Rūjienes vidusskolas skolniekus  - atbalstījām 4 skolniekus ar siltām pusdienām visu 
skolas gadu – izmaksa bija $1147. 

Ziemassvētku akcija ziedojot Biedrība “TUVU” - nosūtījām 52 maisiņus ar saldumiem un 
bērniem siltas šallītes, cimdus, cepurītes un zeķītes. 
Zvanniekiem noziedojām $300., lielu šokolādes maisiņu un apelsīnu sulu. 

Darbība ar Thrivent - mēs savācām skolas piederumus un naudu priekš mugursomām 
skolas gadu iesākot. 

Bezpajumtniekiem,” Life Center of Eastern Delaware County” saziedojām nepieciešamos 
piederumus viņu vajadzībām. 

 
Paldies par draudzes atbalstu ! 

 

 
Turpmākā darbība 
LELBA Sinode šogad notiks Filadelfijas apkārtnē Elverson, Pensilvanijā -  2020. gadā no 15. – 
18. oktobrim. 
 

Sākot ar 15. martu mēs sāksim darbu mācītāja izraudzīšanai, vadoties no prāv. Anitas 
sastādītām vadlīnījām. Mēs aicinājām draudzes locekļus piedalīties mācītāja izraudzīšanas 

komitejā (MIK), un es esmu priecīga ziņot, ka seši draudzes locekļi ir pieteikušies strādāt šinī 
komitējā.   



Mūsu valde ir nolēmusi, ar mācītājas piekrišanu, ka mācitājas darbam vajadzīgs ir gala punkts, 
un esam vienojušies ka ar š. g. 15. septembri, mācītāja vairs nebūs mūsu pilnlaika garīdzniece. 

Mēs noturēsim mūsu dievkalpojumus, lūgsim viesu mācītājus, ieskaitot māc. Ievu, un 
papildināsim vadītāja skaitu laju dievkalpojumus.   

 
Ejot uz priekšu, valde ir nolēmusi meklēt pilnlaiku mācītāju. Pilnsapulcē valde prasīja lai 

draudzes locekļi uzraksta savas domas par prasībām ko viņi vēlas no jaunā mācītāja. Desmit 
draudzes locekļi atsaucās ar idejām. Paldies. 
 

Lūgsim un strādāsim ar skatu uz priekšu. Turpināsim vienotās lūgšanās, un lai Dieva svētība ir 
ar mums visiem! 

              Draudzes priekšniece, 
                                                                                                 Ruta Ore 
 

 
Tev, Jēzu 

 

Tu vieglu roku man uz pleca liec 
un saki: “Nebēdā! 

Viss labi, labi būs!” 
 

Kas esi Tu? – 
Mans Pestītājs, 
mans jaunais sākums, 

mans spulgais rīta stars, 
mans Miers 

un Draugs vistuvais, 
kas mani saprot, mīl 

un pieņem, kāda esmu. 
Vēl ceļš ar tevi kopā 
Šeitan ejams man, 

kā mūžos lēmis 
nolicis ir 

Dievs. 
-Rasma Galeniece 

 

 
    
 
 
 
 
 
 



Ziedojumi draudzes darbam –   2. februāra – 22. martam 2020. g.  
 

Apkārtrakstam: $20.  
 Vija Mežnora 

 
Draudzes darbam: $1315. 

 līdz $51. - Juris Baidiņš, Gunta Melbārdis, Vera Strazdiņš 

 $100 - $300. - Anonīms, Aida Bērziņš, Dzintra & Andrejs Baidiņš, Debbie Shmalcs, 
 $350 - Ligita Stubis 

 
Īpašuma fondam: $5390 

 $150 - Aina & Ilmārs Stiebris 

 $1500 - Roberts & Dagnija Rūsis 
 $3740 - Harry & Inta Eckerson 
 

Telpu tīrīšanai - $100. – Mudite Jansons 

                                                                                                    
Draudzes nodevas – 2020. gadā >  strādājošiem $380. -  nestrādājošiem $250. 
                                                             studentiem - ziedojums 
 
                                                         Paldies visiem ziedotājiem,    
                                                                  Juris Baidiņš, kasieris    

 
                           Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde  - 2020 

 
Draudzes priekšniece    Ruta Ore   610-287-3845   orefam@verizon.net 

Draudzes priekšnieces vietnieks Andrejs Liziņš   610-286-9554  Andrejs.Lizins@gmail.com  
Sekretāre         Andra Zvārgulis 610-458-5274   zvandra@gmail.com 
Sekretāres vietniece    Māra O’Brien    610-584-8593   wesobrien@hotmail.com 

Kasieris         Juris Baidiņš   302-478-7065   jbaidins@yahoo.com 
Kasiera vietniece      Sandra Dolan   302-655-9155   sdolan@psre.com 

Īpašuma pārzinis       Ivars Mežgailis   610-277-8072   ivars.mezgailis@gmail.com 
Īpašuma pārziņa palīgs     Andris Mežgailis 610-277-8072   mezvista@comcast.net 
Speciāli uzdevumi    Ieva Bundža    856-776-6505   bundza@yahoo.com 

Informācijas nozare    Mudīte Jansons 610-647-8162   mkjansons@yahoo.com 

  

Ārpus valdes – Nodevu pārzinis  Harry Eckerson   610-647-2589  
Revīzījas komiteja     Pēteris Āns, Andris Grunde, Astrīda Liziņš  

Pērminderu/puķu koordinatore Māra Buks  610-383-5972  maritebu@verizon.net 
Dāmu komitejas priekšniece             Baiba Akkerman        856-489-1615  baibaa@aol.com  
Skolas administrātore    Silvija Mežgailis   610-277-8072  roosters4@comcast.net 

  

Draudzes Ziņas – Mudīte Jansons un Andra Zvārgulis 

 

mailto:Andrejs.Lizins@g
mailto:maritebu@verizon.net


The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

 

April – May 2020 

 

The Church’s annual General Meeting took place on February 23.  Ruta Ore, Board President, 

thanked all who donate and work so selflessly and tirelessly throughout the year on behalf of our 

Church. She also highlighted the year’s accomplishments, which include: 

 *  A thorough review of our investment strategy.  This resulted in the consolidation of our 

investments and transfer into the Vanguard Life Strategy Conservative Fund.  

 *  The repair and restoration of the wall, outside windows and stained glass behind the 

altar.  We managed to do this for about $18,500 which is considerably less than most original 

estimates.   

 *  A robust program of charitable work.  This included providing a warm school lunch 

for four students in Rujiene, Latvia; hats, shawls and mittens (and lots of candy) for children in 

the Jelgava area of Latvia; a donation to “Zvannieki” in Latvia (for special needs children); 

school supplies for local children through Thrivent for Lutherans; personal care items for the 

homeless through Life Center of Eastern Delaware County. 

 

The meeting also included Board member elections.  Ruta Ore was reelected to an additional 

one-year term as Board President.  Mara O’Brien joined the Board.  All other Board members 

remain in their prior capacity.  Board members were going to be inducted on April 5 (Palm 

Sunday), but that will be postponed until the end of the current health crisis.  The Board will 

continue its work through teleconferencing.  Please feel free to contact pastor Ieva or any Board 

member with any questions or concerns. 

 

As noted in our December/January newsletter, the Board and pastor Ieva mutually agreed to 

enter a transitional period starting March 15 during which we will conduct a search for a new 

minister.  We now have a seven member multi-generational search committee. The Board and 

pastor Ieva also agreed that her last official day as our minister will be September 15.  If there is 

no new minister by then, we will rely on guest ministers (including pastor Ieva) and those 

members of our congregation who have proven to be very talented and able to lead lay services. 

 

Let us all work together with prayer and optimism as we move forward.  May God bless our 

Church and be with each and every one of us through the challenges ahead. 
 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 


