Filadelfijas latviešu
Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze

301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073
610-353-2227
Māc. Ieva Dzelzgalvis

Draudzes Ziņas
2020. g. augusts - septembris

DRAUDZES KALENDĀRS
Mūsu kalendārs ir sastādīts skatoties uz pašlaika veselības vadlīnījām saistīts ar COVID19.
Ikkatrā laikā apstākļi var mainīties un mēs ziņosim par maiņām. Dievkalpojumi ir paredzēti
ārā. Ja laiks ir nelabvēlīgs, dievkalpojums tiks atsaukts. Var zvanīt uz baznīcas telefonu lai
uzzinātu vai dievkalpojums ir atcelts: 610-353-2227. Lūdzu ievērojiet, ka maskas ir obligāti
jālieto un ievērosim sociālo distanci ar vismaz sešu pēdu attālumu starp ğimenēm vai
dalībniekiem. Tikai nāciet uz dievkalpojumu ja Jūs jūtaties paši droši un veseli.

2. augustā

Dievkalpojums nebūs

9. augustā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

16. augustā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

23. augustā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

30. augustā

Dievkalpojums nebūs

plkst. 10:00

6. septembrī

Seko pusgada informācijas sapulce

Dievkalpojums nebūs – “Labor Day” nogale

13. septembrī

Dievkalpojums

plkst. 10:00

20. septembrī

Laju Dievkalpojums

plkst. 10:00

27. septembrī

Dievkalpojums

plkst. 11:00

māc Ievas atvadu dievkalpojums

Latviešu skolas izlaidums

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis
Mācītājai BRĪVDIENA ir pirmdiena
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons - mobilais
mājas
e-pasts
Draudzes priekšniece
Kasieris
Dāmu komitejas priekšniece
Skolas administrātore
Pērminderu koordinatore

Draudzes Ziņas

Ruta Ore
Juris Baidiņš
Baiba Akkerman
Silvija Mežgailis
Māra Buks
Mudīte Jansons
Andra Zvārgulis

803-431-6071
410-441-8039
ieva_dts@yahoo.com

610-287-3845 orefam@verizon.net
302-478-7065 jbaidins@yahoo.com
856-489-1615
610-277-8072
610-383-5972
610-647-8162 mkjansons@yahoo.com
610-458-5274

Baznīcas telefons: 610-353-2227
Baznīcas WEB SITE: www.latvianluthchurchphila.org
BĪBELES STUNDAS: Bībeles stundas patreiz ir atceltas.
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*
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Apsveicam jaunu draudzes locekli
Debbie Shmalcs
Vēlam Dieva svētību!

Sveicam augustā un septembrī dzimušos draudzes locekļus!
Augustā: Ruta Abrants, Baiba Akkerman, llze Benks, Ivars Benks, Māra Buks, Kristīne Lacek,
Emīlija Liziņš, Ojārs Ramanis, Dagnija Rūsis, Baiba Vasys, Aina Vatvars
Septembrī: Artūrs Bergs, Alberts Bundža, Uldis Daiga, Edgars Dāle, māc. Ieva Dzelzgalvis,
Mudīte Jansons, Matthew Lacek, Ruta Ramanis, Roberts Rūsis, Ilze Wakely

Vēlam Dieva svētību!

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America Response to Racist Violence
How long, O Lord?
Psalm 13:1a
The Latvian Evangelical Lutheran Church in America is horrified and heartbroken by the recent
deaths of Black Americans. We acknowledge and regret the existence of racist violence,
individual and systemic racism and racial injustice present in our world. As Christians, we must
not be silent and we will call out and combat these evils and fight for justice and peace!
The Latvian people have experienced many more years of oppression than freedom. Though
our histories are different, we will work together to achieve the same unalienable and equal
rights for all. We acknowledge that with the Emancipation Proclamation and the Thirteenth
Amendment slavery was abolished, but sadly Black people were only beginning their journey
to freedom.
After the recent horrific acts, we cry out together with our Black brothers and sisters “How
long, O Lord?”. As we pray for God’s help and guidance, we are committed to the following
Action points:
● Develop deeper relations with diverse communities of faith.
● Partner and support the work of organizations that combat racial injustice.
● Support elected officials working towards social and racial justice.
● Develop and implement a Bible Study focusing on anti-racism and loving our neighbors
unconditionally.
● Learn and engage beyond our comfort zone, understand our privilege on the road to
reconciliation.
We believe that all humans are created in the image of God. Therefore, we pray we are
granted the understanding and strength to actively fight racism, to help our neighbors to
transform our communities from those devastated by fear, misunderstanding, and violence
into peaceful and vibrant communities. We as a church recognize that this work will be
ongoing and are committed to this journey until justice prevails.
Endorsed by:
Lauma Zusevics, Archbishop
Rev. Gunars Lazdins
Dr. Daira Cilne
Dr. Sarma Eglite
Rev. Anita Varsberga-Paza
Rev. Davis Kaneps
Rev. Dr. Dace Skudina
Rev. Aiva Rozenberga-Drummond
Rev. Dags Demandts
Rev. Girts Grietins
Rev. Aija Graham
Rev. Roberts Franklins
Dr. Kristine Suna-Koro
Rev. Ojars Freimanis
Rev. Edgars Petrevics (+ died a week after endorsing this statement)
Rev. Dace Zusmanis
Rev. Janis Ginters
Rev. Ilze Kuplens-Ewart
Rev. Linda Sniedze Taggart
Rev. Ilze Larsen
Rev. Gija Galins
Dr. Fritz Traugott Kristbergs
Rev. Gundega Puidza

Nē, es neesmu robots!
Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk jāapstiprina, ka neesi
robots. Nē, es neesmu robots, bet cilvēks, kas arī negrib būt robots, automātiski veic citu
ieprogrammētos uzdevumus. Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis
pārbaudīt ieradumus, kurus automātiski esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti funkcionē pēc
citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes tu saņem ‘robocall’, kas tev mēģina ko
pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’ numuru un to vai nu ignorējam, vai nobloķējam.
Bet, ja ‘robo zvana’ uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk vai vēlāk, tas mūs
atkal atradīs.
Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas apvidū, tātad, ārpus
Israēlas. Viņu atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa kliedza un
lūdza, lai Jēzus apžēlotos par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. Kaut
nebūdama Israēliete, viņa nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst
viņas žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt. Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild? Ka
Viņš “vienīgi sūtīts pie Israēla tautas pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto
Pestītāja darbības plānu? Vienādi vai otrādi, šī atbilde arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti,
kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, palīdzi man!”
Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un
tomēr māte neklusē, bet kāda spēka iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet
sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts par šo sarunu, kādēļ Jēzus
tik pazemojoši un sev neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju,
ka, Jēzus balss skanēja apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi,
Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete,
tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Un ne tikai
viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies Dievam,
arī nebija robots, bet Dievs un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda
žēlsirdībā, taisnprātībā un mīlestībā.
Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par
Viņu bija paskrējušas Viņam pa priekšu. Pie Viņa kājām tika
nogādāti neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus
dziedināja. Un ļaudis izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b)
Vai starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai minēt un viņai
pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā,
žēlsirdība uzvarēs! Arī mūsu dzīvēs! Lai nāk kas nākdams,
turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī
Viņš mīl! Pats Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un
kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ zvanītājiem, kanaāniešu mātes piedzīvojums liecina, ka
kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, kad Jēzus uzreiz neatbild tā, kā paši
iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no jauna izvērtēt, kas sevī būtu
‘jāpārprogrammē’, lai arī mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! Gan ar Dievu, gan
vienam ar otru!
Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu. Kristus
mīlestībā, lūdzot līdz ar jums, neatlaidīgi,
+ Lauma
Foto: Baiba Rēdmane

Virtuālais kafijas galds

Šajā “Covid-19” laikā ir daudzas nodarbības ko mēs nedrīkstam darīt vai arī nejūtamies droši
darīt tostarp apmeklēt mūsu iemīļotos kafijas galdus. Tādēļ nolēmam pamēģināt “virtuālo
kafijas galdu” jeb “sadraudzība neklātienē”. To arī noturējam svētdien, 21. jūnījā kad vēl
dievkalpojumi nebija atsākušies. Tas notika “ZOOM” platformā datorā. Ja neesiet vēl
iepazinušies ar “ZOOM” tad piedāvāšu īsu paskaidrojumu: ar e-pasta palīdzību pievienojas
“ZOOM” platformā un tad dalībnieki var viens otru dzirdēt un redzēt datora ekrānā. Šī veida
kafijas galds atšķīrās no mūsu “parastajiem” dažos veidos. Pirmkārt, protams, ēdiens trūka.
Pašam jāēd paša gatavoto savā mājā. Tālāk – ekrānā parasti redz tikai personas augšdaļu,
tātad var uzpucēties skaistā blūzē, bet sēdēt ērtās pidžamas biksēs un čībās un neviens to
nezinās! Treškārt, “ZOOM” atļauj tikai vienam runāt ar reizi – citus apklusē. Starp latviešiem tā
var būt problēma bet var arī būt problēmas atrisinājums! Visumā bija ļoti jauki un ērti tikties
neklātienē.
Attēlā redzams mirklis no mūsu pirmā “ZOOM” kafijas galda.

Utenis
Pašlaik mēs plānojam noturēt mūsu uteni šogad piektdien, 28. augustā un sestdien, 29.
augustā. Plānojot šo pasākumu, rīkotājas pieturēsies pie štata COVID-19 norādījumiem.
Maskas būs obligāti un sociālo attālumus ievēros. Lielāko tiesu galdi būs ārā.
Mums mantas ir jau saziedotas un tiešām ir daudz! Ja vēlaties palīdzēt ar uteni, sanest un
kārtot mantas, vai pārdot mantas, visādi darbi ir pieejami. Var sazināties ar:

Intu Eckerson (610 - 647-2589) vai ar Māru Buku (610-383-5972).

Pateicamies par maskām
Šī gada aprīlī LELBA Ārmisijas nozare nolēma sadarboties ar labdarības organizāciju
“Children of the Nations”, lai šūtu sejas aizsargmaskas bērniem, par kuriem šī organizācija
rūpējas vairākās Āfrikas un Karību valstīs. Sirsnīgs paldies ikvienam, kas piedalījās šajā akcijā!
Lai Dieva svētība un aizsardzība ir ar katru bērnu pasaulē!
Sirsnībā,
Māc. Dace Skudiņa

Ziedojumi draudzes darbam – 2020. g. jūnijs un jūlijs
Draudzes darbam: $6720.
līdz $25.

Ieva Bundža
$100.

Māra Buks, Arvīds Lielkājs, Gunta Melbārdis, Ruta & Vilnis Ore, Aina & Ilmārs Stiebris, Silvija Šturms
$200

Andrejs Brošs, Māra Celmiņš, Sarma & Olafs Rozentāls
$1200.

Ruta & Ojārs Ramanis
$3800.
Andra & Jānis Zvārgulis
Īpašuma Fondam: $1000.

Sandra Dolan

Maigas Krams piemiņai - $1100.

Pēteris Āns, Dzintra & Andrejs Baidiņš, Juris Baidiņš, Inta Byers, Aivars Celmiņš, Sandra Dolan,
Aivars Krasts, Arvīds Lielkājs, Gunta Melbārdis, Ruta & Vilnis Ore, Velga Rukuts, Anita & Māris Stipnieks

Valda Bašēna piemiņai - $1750.

Ruta Abrants, Pēteris Āns, Dzintra & Andrejs Baidiņš, Juris Baidiņš, Andrejs Brošs, Māra Buks,
Aivars Celmiņš, Pēteris Dajevskis, māc. Ieva Dzelzgalvis, Sandra & Ēriks Jansons, Mudīte Jansons,
Tija Kārklis, Māris Lapiņš, Arvīds Lielkājs, Linda Aļle-Murphy, Ruta & Vilnis Ore, Gunta Plostnieks,
Sandra Taumanis, Aina Vatvars, Maija Zeidenbergs, Filadelfijas Latviešu Organizāciju Padome (FLOP)

Mazs atgādinājums – draudzes nodevas
Strādājošiem - $380

Nestrādājošiem - $250

Studentiem – ziedojums

Draudzes izdevumi no COVID 19 nebaidās !

Paldies visiem ziedotājiem
Juris Baidiņš, kasieris !
AMAZON smile Procentāls ziedojums mūsu draudzei no Jūsu iepirkumiem no AMAZON - tiek ziedots mums un tiek
pārskaitīts mūsu bankas kontā – mēs esam reģistrēti uz šo link - kad iepērkaties lūdzu piespiežiet link:
AMAZON smile - Latvian Ev. Lutheran Church of St. John.
Paldies par atbalstu !

Dievkalpojumus atsākot ārā - pirmais Dievkalpojums notika 12. jūlijā

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai kļūtu bagāti cerībā
Svētā Gara spēkā. (Rm 15:13)

