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2020. g. jūnijs - jūlijs

Visur ir jūtama lielā Meistara roka.
tīrām, spožām liesmām, kuras

Šie ziedošie koki apvij apvārksni ar
neviļus iedrebas arī mūsu sirdīs.

Kad tas notika, par ko svinīgi
stāsts, man liekas, tur apkārt
apvārksnī, kad visi prāti ceļas
saprotams. Mācekļi, kas skatījās
tēlam, redzēja tur paceļamies arī

stāsta Debessbraukšanas dienas
stāvēja ziedoši koki. Ziedošā
augšup, lielais brīnums likās
pakaļ gaismā izgaistošam Kristus
savas ilgas.

Kārlis Skalbe
DRAUDZES KALENDĀRS
Šī vīrusa izplatīšanas laikā, un ņemot vērā valsts un CDC vadlīnījas, dievkalpojumi tiek atcelti
līdz laikam, kad tos atkal droši varēs noturēt.
Starplaikā piedāvājam draudzes locekļiem iespējas noskatīties dievkalpojumus on-line no citām
draudzēm, izlasīt piedāvātos Bībeles lasījumus un rakstus no mācitājas un citiem
garīdzniekiem.

As a result of the COVID 19 virus spread, and following public health and CDC guidelines, St.
John Latvian Lutheran church continues to suspend 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 and reflections from our minister and others.

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons - mobilais 803-431-6071
mājas
410-441-8039
e-pasts
ieva_dts@yahoo.com
BRĪVDIENA ir pirmdiena
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 koordinātore
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.

IN MEMORIAM
Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi

RUTA STIEBRIS dzim. SIDRABS

dzimusi 1933. g.13. decembrī Valmierā
mirusi 2020. g. 16. aprīlī, Marlton, Ņudžersijā
Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos blakus vīram un ģimenei

MAIGA KRAMS dzim. VATVARS

dzimusi 1924. g. 13. aprīlī Saldū
mirusi 2020. g. 30. maijā Vilmingtonā, Delavērā
Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos š. g. 27. septembrī
Pateicībā par viņas ilgo kalpošanu Vilmingtonas baznīcai un skoliņai, Maigas piemiņai var ziedot
Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei, nosūtot ziedojumus draudzes kasierim –
Jurim Baidiņam, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803

Dieva mierā arī aizgājis draudzes atbalstītājs un bijušais loceklis

VALDIS BAŠĒNS

dzimis 1946. g. 27. aprīlī, Husum, Vācijā
miris 2020. g. 16. maijā Vineland, Ņudžersijā
Var ziedot Valda Bašēna piemiņai - Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei, vai
Northville Lutheran Church Cemetery Association, c/o Ivi Hall, Treasurer
200 Finely Road, Bridgeton, NJ 08302, vai

https://meritsproductions.com

Mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod . . .

Lai aust jauns rīts!
Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus!
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti
pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes,
lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem
cits citu varam stiprināt, un Gara vadību ne tikai mūsu
Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti strādā, lai
piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums,
Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! Lai
ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai
tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie
neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar
patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm."
(Ps 85:8-11)
Mums vēl liels darba priekšā, jo ASV aizspriedumainība pret cilvēkiem nav ierobežota.
Ieklausīsimies sevī, vai arī mūsos neslēpjas tās grēks! Lūgsim, lai Dievs palīdz katrā saskatīt
Viņa bērnu, paša Kristus attēlu! Nezināms autors stāsta, kā reiz kāds rabīns prasījis
studentiem:
“Kad nakts pārtop dienā?”
“Kad dzīvnieku tālumā redzot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?”
“Nē,” atbildēja rabīns.
“Kad koku tālumā redzot, vari pateikt, vai tas ir vīģes vai firziķu koks?”
“Nē,” atbidējis rabīns.
“Kad tad?” lūdza studenti.
Gudrais rabīns atbildējis: “Tad, kad ieskatoties cilvēka sejā, tu redzi, ka tas ir tavs brālis vai
māsa. Jo, ja tu to nespēj, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vēl ir nakts.”
Lai aust jauns rīts un spēja katrā saredzēt māsu vai brāli!
Kristus mīlestībā,
+ Lauma
Foto: Tālis Rēdmanis

Draudzes valdes ziņojums
Rakstot šīs ziņas, ir jau bijušas divpadsmit nedēļas kopš mēs esam tikušies mūsu baznīcā. No
sākuma, mēs nezinājām kā mēs turpināsim mūsu draudzes darbību un tagad esam
iemācījušies kā lietot tehnoloğiju lai satiktos, kaut tas ir virtuāli. Ejam uz priekšu ar cerību, ka
varēsim atsākt mūsu ikdienas gaitas. Starplaikā, cenšamies uzturēt sarunas un saites ar
draudzes locekļiem zvanot, sazinoties caur ē-pastiem, jeb vēstulēm. Mēs turam ikkatru
draudzes locekli mūsu sirdīs, mūsu lūgšanās. Ja Jūs, jeb Jūs pazīstiet kādu, kas piedzīvo
trūkumu vai izmisumu šinī negaidītā laikā, lūdzu sazināties ar mācītāju, draudzes priekšnieci
vai citu valdes locekli. Mēs rūpējamies par ikkatru.
Draudzes valde turpina satikties katru mēnesi lietojot Zoom tīmekli. Pateicamies LELBAi par
ciešanas laika un Lieldienu dievkalpojumiem kas bija sagatavoti katrā apgabalā. 12,000
unikāli skatītāji no visas pasaules pieslēdzās pie šiem dievkalpojumiem.
Pateicamies arī par skaisto un iespaidīgo ğimenes/mātes dienas koncertu video “Gaišais rīts”
ko prāv. Dāvis Kaņeps ar LELBA atbalstu sagatavoja. Ceram, ka būs iespēja ar to dalīties
kopējā vidē kad mēs varēsim satikties mūsu baznīcā. Vasarsvētku video dievkalpojums arī
deva iespēju no tuvienes un tālienes piedalīties Svētā Gara Svētkos un piedzīvot mūsu
Baznīcas kopību. Turklāt mūsu mācītāja mūs uzrunā viņas vēstulēs draudzei katru nedēļu.
Mūsu īpašums tiek apkopts, pateicoties darba rūķīšiem kas pļauj zāli, apstrādā puķudobes,
pārstāda krūmus, apliek “mulch”, apgriež kokus un vēl! Paldies visiem darbiniekiem, Ivara
Mežgaiļa vadībā.
Dāmu komiteja nosūtīja $200 ziedojumu vietējai “Food pantry” kas atrodās St. Mark’s
Methodist Church, Broomall Pa. lai palīdzētu mūsu kaimiņiem kas cieš trūkumā. Paldies! Arī
pateicamies Baibai Akkerman, dāmu komitejas priekšniecei, kas sakopoja skaisto kolāžu no
draudžu locekļu un skolas saimes 4. maija svinībām.
LELBA Sinode, kas bija iecerēta š.g. oktobrī, ir atcelta uz 2021. gada, jūniju. Tā notiks
Filadelfijas apkārtnē, St. Mary’s of Providence Center, Elverson, Pensilvānijā.
Lai turpinātu mūsu draudzes darbību, un lai tā izvērstos plašākā palīdzības darbā, mēs aicinām
ziedot draudzei. Kaut mēs nevaram sanākt Dievnamā, mūsu ikdienas izdevumi tomēr ir jāsedz
un tādēļ aicinām jūsu ziedojumus. Ziedojumus var nosūtīt mūsu kasierim, Jurim Baidiņam,
1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803.
Mācītāja izraudzīšanas komiteja (MIK), ar valdes piekrišanu, ir sagatavojusi mācītāja
sludinājumu. Sludinājums ir ievietots LELBA mājas lapā un ir izsludināts Latvijas Universitātes
Teoloğijas fakultātē:

Filadelfijas Sv. Jāņa draudze meklē mācītāju pilna laika darbam
Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze, dibināta 1893. gadā Amerikas Savienotajās
Valstīs, pieder Latviešu evaņğēliski luteriskai baznīcai Amerikā (LELBA). Draudzei pieder
skaists īpašums ar četriem akriem zemes Filadelfijas priekšpilsētā, Newtown Square, PA, kur
atrodams Dievnams ar sabiedrisko telpu un atseviška ēka, kur ir skolas telpas, draudzes biroji
un atsevišķs dzīvoklis. Draudzē ir vairāk nekā simts locekļu, pārstāvot vairāk nekā četras
latviešu/latviešu-amerikāņu ğimeņu paaudzes.
Mēs meklējam luterāņu mācītāju ar grādu teoloğijā (vai līdzvērtīgu izglītības, apmācības un
pieredzes apvienojumu) šādu pienākumu veikšanai:
•
•
•
•
•

•

Vadīt dievkalpojumus, ieskaitot svētības aktus kā kristības, iesvētības, laulības un
bēres, integrējot saturu gan latviešu, gan angļu valodā.
Veicināt draudzes garīgo attīstību, izmantojot regulāras Bībeles stundas, kristīgo
izglītību bērniem un jauniešiem.
Sniegt atbalstu un pastorālo aprūpi vajadzības gadījumos, ieskaitot apmeklējumus
slimnīcā, mājās vai aprūpes namos.
Pārstāvēt draudzi vietējo latviešu sabiedrībā un veicināt sadarbību ar vietējām
garīgajām organizācijām.
Izmantot pēc vajadzības modernās tehnoloģijas gan baznīcas dievkalpojumiem, gan
Bībeles stundām, lai nodrošinātu piekļuvi ğimenēm vai personām, kuras nevar
piedalīties personīgi.
Meklēt veidus kā Filadelfijas apkārtnē iesaistīt vairāk cilvēkus draudzē.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa: http://latvianluthchurchphila.org/
Lūdzam kandidātus pieteikties līdz 2020. gada 1. augustam, iesūtot CV kopā ar pavadvēstuli
LELBA apgabala prāvestei Anitai Vārsbergai-Pāžai, macanitavp@gmail.com, 400 Hurley
Avenue Rockville, MD 20850-3121, tel. (301) 302-3270.
Būsim pozitīvi un strādāsim ar skatu uz priekšu. Mēs aicinām Jūsu domas, ieteikumus un
kalpošanu šinī pārējas posmā un nesagaidītā pārbaudījuma laikā. Turpināsim vienotās
lūgšanās, un lai Dieva svētība ir ar mums visiem!

Ruta Ore
Draudzes priekšniece

Talka: 11. jūnijā

9:30 - 12:30

Uzposīsim baznīcas īpašumu! Ir daudz darbu, un ikkatrs ir mīļi lūgts nākt palīgā. Ieplānotie
darbi ir pagalma sakopšana, nokritušo zaru savākšana, telpu tīrīšana un vēl citi darbi.
Sekosim Kovida-19 drošības ieteikumiem. Darbi atradīsies tur, kur tos varēsit paveikt ar "Social
Distancing". Lūdzu, atnesiet savas maskas un dzeramos!
Tuvāka informācija: Ivars Mežgailis 610-277-8072

Kas Notiek Baznīcas Īpašumā?
“Pat ja es zinātu, ka rīt pasaule sagriezīsies gabalos, es tomēr iestādīšu savu ābelīti.”
- Mārtiņš Luters
Šie Mārtiņa Lutera vārdi ir devuši talciniekiem spēku turpināt darbus mūsu īpašumā. Puķu
dobes ir izravētas, “mulch” izlikts, zāle nopļauta, krūmi apgriezti. Paldies Rutai un Vilnim Orēm
un Astrīdai un Andrejam Liziņiem par ziedojumu nopirkt mulch. Paldies arī Mudītei Jansonei kas
ziedoja jaunus krūmus un atalgoja Sigvardu kas krūmus iestādīja un palīdzēja izlikt mulch.
Talkās, ieturot sabiedrisko distanci, ir nākuši Marisa, Kristaps, un Andrejs Lizīņi, Aīda Bērziņa,
Mudīte Jansone, Ruta un Vilnis Ore, Harry Eckerson, Silvija un Ivars Mežgailis, Ēriks Mežgailis
un Annija Kerno.
Šovasar mums stāv priekšā ietves remonts un dažādi krāsošanas darbi. Mūsu
draudzes īpašums būs labā stāvoklī kad atkal varēsim satikties kopīgā

dievnams un

Ivars Mežgailis
Īpašuma pārzinis
LASL American Shipping Line ar štata “pavēršanos” plāno ielikt tā saucamo
“pavasara” Sūtījumu.
Piekopsim visus sabiedriskās attālināšanās standartus, lai klientiem nesanāktu tuvs kontakts
vienam ar otru vai ar mums.
Datumi: Vilmingtonā – 22. jūnijā, pirmdien 9os no rīta
Filadelfijā baznīcas īpašumā – 22. jūnijā 10:30 no rīta

Uzmanību! Gatavību! Zoom!
Martā bija skaidrs, ka latviešu skolas bērni un skolotāji nevar vairs satikties klasēs.
Kādu
laiku skolas darbība apstājās jo ģimenēm bija jāpierod pie jauno dzīves rutīnu. Tagad maijā,
esam gatavi atsākt latviešu valodas klases, šoreiz ar Zoom datora programmu. Un jāsaka,
mums visiem ļoti patīk!! Vienreizēji jauki būt atkal kopā, parunāties, pasmieties, un, bez
šaubām, mācīties. Lai bērniem būtu lielāka iespēja runāt un piedalīties, klasē ir divi vai trīs
bērni. Andra Zvārgule un Silvija Mežgaile māca klases sestdienas rītos kā arī darbdienas
vakaros. Jāņem vēra tas, ka ģimenēm pa dienu datori tiek lietoti vecāku maizes darbam un
bērnu skolas darbiem.
Šogad mums ir trīs absolventi, Laila Čakars, Matīss Clouser un Magnuss Clouser. Visi trīs bērni
ir uzauguši mūsu acu priekšā un cītīgi nākuši latviešu skolā. Mēs nolēmām izlaidumu atcelt
līdz rudenim lai varam personīgi viņus apsveikt un kopā ar viņiem svinēt šo nozīmīgo dienu.

Silvija Mežgailis

Lūgums: Par latvjiem rietumu armijās
Ja ir kādi pazīstami, kuri iekrīt šajā kategorījā, un kuri būtu ar mieru piedalīties
šajā filmā, lūdzu pārsūtiet informāciju šim lūgumam un atbildēt tieši Dainim Ivanam.
Kopā ar kinorežisoru Askoldu Saulīti pēc Aizs.min. pasūtījuma mēs pašlaik veidojam nelielu
filmu-eseju par latviešu karavīriem no 13.gs līdz mūsdienām. Es rakstu tās diktora tekstu.
Zināmas grūtības sagādā vizuālā materiāla (foto) atrašana filmas daļai par latviešiem Rietumu
mītnes zemju armijās un karos pret komunistu režīmiem pēc Otrā Pasaules kara. Esam kaut ko
dabūjuši no Kara muzeja un sazinājušies ar vienu otru personīgi. Ir dažas bildes no latviešiem
Vjetnamas karā, bet par maz.
Cieņā,
Dainis Īvāns, tālr. 26554414; dainis.ivans@inbox.lv
Sveicam jūnijā un jūlijā dzimušos draudzes locekļus
Jūnijā: Andris Baidiņš, Andris Bērziņš, Ingrīda Bērziņš, Ieva Bundža, Aivars Krasts,
Andrejs Liziņš, Marisa Liziņš, Ligita Stubis, Juris Teteris, Tija Vilciņš
Jūlijā: Ariāna Akkerman, Pēteris Bergs, Sandra Dolan, Harry Eckerson, Robert Larmanis,
Imants Lukstiņš, Ivars Mežgailis

Vēlam Dieva svētību !

THRIVENT SKOLAS PIEDERUMI
Mūsu draudze piedalīsies Thrivent skolas piederumu vākšanas akcijā. Tā kā baznīcās
vēl nevar pulcēties, Thrivent piedāvā divas iespējas - ziedot naudu (viņi iegādāsies
mantas) vai pasūtīt caur Amazon, mantas tiks nosūtītas Thrivent.
Saite lai pasūtītu skolas piederumus no Amazon ir - https://tinyurl.com/175Backpacks
Lai to atvērtu, nospiežiet CTRL(control) un tad klikšķiniet uz saites.
Ja vēlaties sūtīt naudu, čeku sūtiet School Supplies:
c/o Jody Troyan, 1201 Swarthmore Ave, Folson, PA 19033
Čeku rakstiet: GRACE LUTHERAN CHURCH, BROOMALL, PA 19008
Šī akcija turpināsies līdz 2. augustam.
Ja pasūtiet caur Amazon, mēģiniet lietot Amazon Smile –
Link > Latvian Ev. Lutheran Church of St. John
Paldies par Jūsu atsaucību, vajadzības ir daudz.

Māra Buks
PALĪDZĪBA BĒRNIEM
Pateicoties draudzes locekļu atsaucībai varējām sagādāt 135 bērnu maskas Children
of the Nations organizācijai. Bija arī draudzes locekļi kas paši šuja maskas un tās
nosūtīja, tā kā kopējais skaits bija vēl vairāk.
Paldies visiem, šīs maskas palīdzēs bērniem aizsargāties no virusa.

Un vinš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.
Marka 10:16

Ziedojumi draudzes darbam – 2020. g. 23 martam – 2. jūnijam
Lieldienu ziedojumi : $2650.
līdz $45,

Ieva Bundža, Ēriks Dambergs, Velga Rukuts
$50.

Velta Aldiņš, Andrejs Brošs, Linda Aļle-Murphy, Skaidrīte Hāgelis, Patricija Plotnieks, Ligita Stubis,
Ilga Veisbergs
$100.

Baiba & John Akkerman, Baidiņu ģimene, Māra Buks, Diana & Uldis Daiga, Mudīte Jansons,
Arvīds Lielkājs, Gunta Melbārdis, Silvija & Ivars Mežgailis, Māra O’Brien, Ruta & Vilnis Ore,
Aina & Ilmārs Stiebris, Vera Strazdiņš, Silvija Šturms
$250 - $400.

Pēteris Āns, Aida Bērziņš, Baiba & Al Vasys
Āpkārtrakstam: $100.

Solveiga Ermanis, Mudīte Jansons
Draudzes darbam: $200.

Juris Baidiņš, Ruta & Vilnis Ore
Īpašuma uzturēšanai: $250.

Ruta & Vilnis Ore, Aina & Ilmārs Stiebris
Telpu tīrīšanai: $100.

Mudīte Jansons
Dārza sakopšanai –
Mulch: $500.

Andrejs Liziņs un Vilnis Ore
Iestādīt 2 jaunus Skip Laurels un savest daļu dobes kartībā – izravēt un uzlikt mulch - tika algots
Sigvards Streipa – 9 stundas
$425.

Mudīte Jansons
Thrivent ziedojums mūsu draudzei kā nozīmētai labdarības organizācijai no noguldījumiem: $56.

Ilze Benks, Andrejs Lizinš
AMAZON smile - $10. +

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.

Paldies visiem ziedotājiem!
Juris Baidiņš, kasieris

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John
Welcomes Everyone!

Select your language:

Latvian

English

Please See the Back Page for Information on Upcoming
Worship Services and Special Events
As we cope with unprecedented public health challenges, more than 12 weeks have gone by since we
last met in our Church. But it is important to note that our activity and mission continue through many
other channels. Contact with and among congregants remains strong through e-mails and letters.
Meetings continue through ZOOM. We are in each other’s thoughts and prayers. If you or anyone you
know needs particular help during these difficult times, please contact pastor Ieva or any member of our
Board. We care about each and every one of you.
In addition, Church members continue to maintain our lovely property – by cleaning, mowing, weeding,
planting and mulching – all while minding recommended health and safety measures. “Good works”
continue. The Ladies’ Committee has donated $200 to a local food pantry. That Committee, along with
congregation members, donated a total of $400 for masks for children in Africa and the Caribbean.
Through Thrivent for Lutherans, we will make contributions toward school supplies for local children.
Our new Minister Search Committee has prepared an advertisement that has been placed on the Latvian
Lutheran Church in America website and circulated within the Latvian University theology department.
As you can well imagine, many of our Church’s normal sources of income have become restricted,
while many expenses remain constant. Therefore, we would greatly appreciate receiving any regular
annual dues or supplemental donations. They may be sent to our treasurer: Juris Baidins, 1104 Windon
Drive, Wilmington, DE 19803. Thank you!
Finally, let us all remain positive and united. We welcome your ideas, recommendations and
participation as we look to our future. We sincerely hope and pray that we will soon be able to meet
again in our Church. May God’s help, peace and blessing be with us all.
-Ruta Ore, Board President
* * * * *
With deep sorrow, we note the passing of
Congregation member Maiga Krams (April 13, 1924 – May 30, 2020)
Congregation member Ruta Stiebris ( December 13, 1933 – April 16, 2020)
Supporter and former member Valdis Bašēns (April 27, 1946 – May 16, 2020)
We extend our heartfelt sympathy to their families and friends.

