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DRAUDZES  KALENDĀRS 

 
Šī vīrusa izplatīšanas laikā, ņemot vērā CDC ieteikumus, Sv. Jāņa draudzes valde izsludina, ka 

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

Starplaikā ceram piedāvāt draudzes locekļiem iespējas noskatīties dievkalpojumus online no 
citām draudzēm, kā arī izsūtīt rakstus kas ir saistīti ar draudzes jauno gadu sākot ar pirmo 
Adventa svētdienu. Ar prieku ziņojam, ka būs kopējs LELBPasaulē Ziemsvētku vakara video 

dievkalpojums! Saiti izsūtīsim kad būs pieejama.  
 

Redzi, tavs Ķēniņš pie tevis nāk, Viņš ir taisns un glābējs.  (Zah 9:9) 

 
As a result of the COVID-19 virus spread, and following public health and CDC recommen-

dations, St. John Latvian Lutheran Church will be suspending all church services until further 
notice. 

 
During this time, we will be offering links to online services from other Latvian congregations. 
We also anticipate offering written material during this Christmas season commencing with the 

first Advent. We are pleased to announce that the Latvian Lutheran Church Worldwide is 
preparing a Christmas eve church service video! We will send the link when available. 

 

Behold, thy King cometh unto thee: He is just and having salvation. (Zech 9:9) 

 

 
          



Svarīgos gadījumos lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieci: 
    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 administratore             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   
              

             
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2021. Baznīcas Gada Grāmatas ir klāt 
Piesakaties uz 2021 gadagrāmatu pie draudzes priekšnieces un tā tiks jums nogadāta! 

Jūs atradīsit rakstus, ikdienas Bibeles lasījumus, baznīcas chronika un adreses vienā grāmatā. Cena 
paliek līdzšinējā - $20.    

                                                        * * * 

 
Apsveicam šī gada Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Atzinības rakstu saņēmējus, mūsu draudzes 

locekle, Lailu Gansert un Filadelfieti, Lailu Medni. 
 

 
Apsveicam decembrī un janvarī dzimušos draudzes locekļus un vēlam Dieva svētību! 

 

Decembri:  Andrejs Baidiņš, Māra Celmiņš, Ints Dzelzgalvis, Nikolajs Foldāts, Elizabete Freijs,  
Ēriks Jansons, Astrīda Liziņš, Kristaps Liziņš, Jānis Mežaraups, Vilnis Ore, Vera Strazdiņš, 

Zinta Zvārgulis 
 

Janvarī: Pēteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Inta Grunde, Emma Klimanskis,  

Gunta Melbārdis, Andris Mežgailis, Ruta Ore, Georgs Pērkons, Patricija Plotnieks, Olafs Rozentāls, 
Ilga Veisbergs 
       

 

š.g. 10. oktobrī, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, 
kristīja Tim un Lailas (dzim. Bundžas) meitiņu 

 
Aleksandru Ievu Gansert 
dzim. 2019. g. 11. novembrī 

 
“Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.” 

Mt 28:20 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus 
 

Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam parastā iezīme ir 
cerība. Jo grūtāki un juceklīgāki, tumšāki laiki, jo 

spēcīgāka cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi vēl spēkā. 
Tā Bībele definē cerību. Tā ir pārliecība, ka Dievs izpildīs 

savus apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis: “Tavā priekšā ir 
droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils.” (Sak. 
23:18) Pirmajā Ziemsvētku brīnumā Vārds tapa miesa un 

Dieva solījumi piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus, kurā 
bija dzīvība, un dzīvība bija pasaules gaisma!” (Jņ 1:4)  

 
Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. februārī 
neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums 

pandēmija, konflikti, krīzes un asākas cilvēku domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību.  
Kristus to atjauno, mums atgādinot: “Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās 

tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Un aug cerība pasaulē, kad dodamies no 
tumsa Viņa gaismā! 

 
Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt 
pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu 

dzimšanas diena.  Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un 
neziņā par savu nākotni, vēl būdams teoloģijas students, izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus 

iedrošināja jo sevišķi šādā laikā neaizmirst, ka: 
 

“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds.  
Mēs tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu, 
lai dod mums patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru 

pazīšanās zīme ir mīlestība. Virs zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir 
droša cerība, ka tas Kungs mūs ved pilnībai pretī…”  

 
Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem augušas 

rūpes par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par to, 
kāds būs 2021. gads. Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā, 
atcerēsimies, ka mēs piederam Tam, Kurā “mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota 

pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota 
pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, tad virtuālajā pasaulē, dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā 

Dievam, ka Viņš tik pilnīgi piepildījis savus apsolījumus!  
     
Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei, 

katrai draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo 
pasauli un svētī mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis 

kļūtu gaišākas un cerībā atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa 
dzimšanas svētkus! 

 
Jūsu 
+ Lauma Zušēvica 



 

 

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš 

teica: "mīliet viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12). 

 

Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un 
vienmēr dzīvā Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks, jo jums šodien Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība 
parādās uz  zemes, lai mūs celtu pretī dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, 

neiedomājamu brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa 
Debešķīgo žēlastību. 

Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimst arvien no 

jauna. Viņš dzimst cilvēku sirdīs - visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu 
un dvēseles mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad 

redzam mūsu mīļos slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no 
viņiem atvadīties. Viņš dzimst mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā. 

Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājajiem/ām, draudžu locekļiem, 
baznīcas darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana 
ģimene vēlam svētītus un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā 

2021 gadā. 

Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

 
 
 

 
 

http://audiobibele.sytes.net/jauna-derība/127-jana-evangelijs/1154-jana-evangelijs-15-nodala


 
 

Mīļā draudze! 
Ceram un lūdzam, ka jūs  turaties pie labas veselības! Mēs bijām cerējuši, ka vīruss būtu 

pierimis, bet tieši  tagad piedzīvojam pretējo. Mūsu valde ir vienbalsīgi nolēmusi, ka laiks ir 
atkal pienācis nepulcēties mūsu dievnamā lai pasargātos no vīrusa izplatības. Apzināmies, ka 
laiks ir nenoteikts, tā tad būsim apzinīgi un iecietīgi lai mēs varētu atkal visi satikties mūsu 

dievnamā kad jutīsimies droši ne tikai par sevi, bet arī par citiem.  
 

Mūsu valdes un draudzes darbs, ar visiem sarežģījumiem, tomēr, turpinās. Valdes sēdes, kā arī 
citas sēdes, notiek caur zoom. Mācītājas izraudzīšanas komiteja (MIK) ieteica māc. Giju Galiņu 

kā mūsu mācītājas amata kandidāti. Paldies komitejas locekļiem, Marisai Liziņai, Lailai Gansert, 
Vinetai Lacek, Andrim Grundem, Baibai Vasys un Rutai Abrantei kas spējīgi un ar nopietnību 
veltīja daudz stundu šim procesam.  

 
Kas jau ir paveikts un vēl darāms:  

o Draudzes īpašums ir apkopts, zāle nopļauta, lapas savāktas, dobes apkoptas. Paldies 

otrdienas talciniekiem!  

o Atvietojām ietvi pie baznīcas priekšdurvīm. Pateicība Rūšu ğimenei par ziedotiem 

līdzekļiem un mūsu talciniekiem: meistaram un projekta vadītājam, John Akkerman un 

viņa palīgiem Ērikam, Andrim un Ivaram Mežgailiem, Vilnim Orem, Kārlim Budkēvicam, 

Andrejam Liziņam. 

o Turpinājam palīdzību Latvijai.  

o Lasīšanas pulciņš arvien satiekās.  

o Piparkūkas tiek ceptas mājās, ar to, ka nevaram sanākt kopā baznīcā. Aizvedīsim jeb 

nosūtīsim cepumus mūsu vecākiem draudzes locekļiem.   

o Dzīvoklis kas atrodas mājas trešā stāvā, ir pašlaik tukšs un uzlabojumi ir vajadzīgi, jo ir 

domāts, ka mācītāja tur dzīvos. Talcinieki ir iesākuši remontus virtuvē un vannas istabā. 

Sākās grīdas labošana, kā arī krāsošanas darbi. 

o Atvietosim jumtu virs baznīcas sarīkojumu zāles, sākot ap 30. novembri. Ūdens ir tecējis 

telpās jau kādu laiku. Uzņēmums Economy Roofing ir salīgts šim darbam. 

Mēs varam būt pateicīgi par draudzes valdes darbu un neapšaubāmo ticību, cerību un 
mīlestību pret mūsu draudzi. Turpināsim strādāt ar vīziju uz priekšu!  

 
Kristus dzimšanas svētkos un jaunā gadā 

draudzes locekļus un labvēļus sveicina draudzes valde novēlēdama 
Ziemassvētku gaišumu, mīlestību un svētību jaunajā gadā. 

 

 
 
 

 



 
PALĪDZĪBA  LATVIJĀ 

 
Mūsu Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde pateicās visiem mūsu draudzes locekļiem kas 

atbalstīja mūsu lūgumu Ziemassvētku laikā iepriecināt grūtos apstākļos nonākušās ģimenes 
Jelgavas novadā. Šis ir otrais gads kad tām palīdzam ziedojot Biedrībai “TUVU”. 

 
Šogad, ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus, trīs mūsu draudzes ”meitenes“ gāja iepirkties - 
Ruta Ore, Maruta Bergs un Mudīte Jansons.  Sapirkām šokolādes un citus saldumus. Pielikām 

klāt dāvanu maisiņus un lentītes lai Biedrības TUVU palīgi paši varētu  sagatavot skaistas 
paciņas ar ko iepriecināt bērnus.  

 
Sapirkām arī daudz skolas piederumu, ieskaitot krītiņus (crayons), krāsainos zīmuļus, 
krāsojamās grāmatas un arī citas bērnu grāmatas. Nopirkām arī zeķītes, garās bikses 

(leggings), siltas cepures un citas drēbītes, gan lieliem gan maziem bērniem. Nosūtījām 
Biedrībai TUVU trīs kastes caur Latvian-American Shipping Line.  

 
Ziedojumi - $320 

Ieva Bundža, Māra Celmiņš, Uldis & Diana Daiga, Juris & Adeline Teteris, Baiba Vasys, Jānis & 
Andra Zvargulis. 
 

Paldies visiem ziedotājiem par iepirkumiem un naudas ziedojumumiem kas sedza sūtīšanas 
izdevumus. 

                                                                                           Mudite Jansons 
 
 

ARĪ,  jau vairākus gadus atbalstam Rūjienas skolas  bērnus no trūcīgām ģimenēm, gādājot par 
to, lai viņi varētu saņemt siltas pusdienas skolas gada laikā.  

Fotogrāfijas no bērniem kas saņem siltas pusdienas un viņu paldies sekos nākāmā draudzes 
apkārtrakstā jo visi raksti nav vēl saņemti. 
 

 
 

 
 
 
 



Ziedojumi draudzes darbam  2020. g. 27. septembris – 28. novembris 
 

Draudzes darbam: $500.  -  Austra Mežaraups, Vija Jones 

 
Jumtam sarīkojuma zālē:  $200.  -  Mudīte Jansons 
 
Ziemassvētku ziedojums: $100.  -  Arvīds Lielkājs 

 
Pļaujas svētku ziedojumi: $2560. 
 

Līdz $45. 
Velta Aldiņš, Ivars & Ilze Benks,  Ieva Bundža, Juris & Adeline Teteris 

$50.  
Ruta Abrants, Harry & Inta Eckerson, Alvis & Iveta Hāgelis, Mudīte Jansons, Vija Jones,  
Robert Lārmanis, Kristaps Liziņš, Imants & Skaidrīte Lukstiņš, Ivars & Silvija Mežgailis, 

Vilnis & Ruta Ore, Georgs & Elli Pērkons, Patricija Plotnieks, Silvija Sturms, Zinta Zapp 
$100. 

John & Baiba Akkerman, Pēteris Āns, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Juris Baidiņš , 
Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan, Vineta Lacek, Gunta Melbārdis, Wes & Māra O’Brien, 
Ilmārs & Aina Stiebris  

$200. 
Aida Bērziņš, Aivars & Māra Celmiņš, Roberts & Dagnija Rūsis, Jānis & Andra Zvārgulis 

 

Maigas Krams piemiņai - $300.  Suuberg ģimene 

 

Ainas Vatvars piemiņai - $1800. 
Suuberg ģimene, Pēteris Āns, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Māra Buks, Aivars & Māra Celmiņš, Sandra 

Dolan, Harry & Inta Eckerson, Ināra Gerliņš, Aivars Krasts, Arvīds Lielkājs, Patricija Plotnieks, Velga 
Rukuts 

 
Edvarda Strazdiņa piemiņai - $2545. 
Vera Strazdiņš & Anne Schlenk, Anthony & Baiba Vasys, Māra Buks, Ieva Bundža, Harry & Inta 

Eckerson, Terese Gecys, Sandra Hassell, Mudite Jansons, Vilnis & Ruta Ore, Patricija Plotnieks, Peter & 
Brenda Russo, John & Aija Sedlak, Jānis & Andra Zvārgulis 

 
                                                                                  Paldies visiem ziedotājiem 
                                                                 Juris Baidiņš, kasieris 

 
 
Lūdzam draudzes locekļus nokārtot šī gada nodevu maksājumu ja nēesiet to izdarījuši. Mēs 

Jums pateicamies! 
 

Strādājošiem - $380.  Nestrādājošiem - $250.  Studentiem - ziedojums 
 


