
             

 

      

                                Filadelfijas latviešu                               Draudzes Ziņas  

                         Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze                                    
                    301 N. Newtown Street Road                              2016. g.  augusts - septembris    
                       Newtown Square, PA 19073                                                                                                                   
                                     610-353-2227 
                        Māc. Ieva Dzelzgalvis 
                     
            
      
               7. augusts            Angļu valodas Dievkalpojums   plkst. 10:00 

                                                                ar Sv. Vakarēdienu   
                                                                   
       14. augusts  Dievkalpojums    plkst. 10:00 
 
          21. augusts  KAPU SVĒTKI  -  Montrose  kapos   plkst. 11:00 
                                                                    Glenwood kapos   plkst. 12:00 
 
          28. augusts  Dievkalpojums – brīvā dabā      plkst. 10:00 
                                                 ar Sv. Vakarēdienu 
                                           seko pusgada informācijas sapulce  
                                                                            PIKNIKS 
 

           4. septembris                ”Labor Day’’ nogale – Dievkalpojums nebūs 
 

       11. septembris  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu   plkst. 11:00 
 
       18. septembris   Dievkalpojums – LAJU vadībā   plkst. 11:00 
 
         25. septembris    Dievkalpojums   plkst. 11:00 
 
                                       Dievkalpojums Vilmingtonā ar  Sv. Vakarēdienu               plkst. 3 pp 

                                                                seko kafijas galds 

                              Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt. 261 
 
       2. oktobris    Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu              plkst. 11:00 

Pļaujas svētki 
                                                                                  Bazārs 
                                                                                       Pusdienas  
                                                                             
 
     

* * *   LŪDZU  IEVĒROT -  sākot ar 11. septembri Dievkalpojumi sāksies atkal parastā laikā 
                                                            plkst. 11:00 . 

 



 

 

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis 
 

Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu  
piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.  

          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 priekšnieks              Vilnis Ore       215-353-0507  vilnis.ore@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    
 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org   

  
       BĪBELES STUNDAS:          17. augustā         plkst. 11:00 
                                                    21. septembrī      plkst. 11:00 
 
 
 

māc. Ieva piedalīsies Austrumu apgabala draudžu darbinieku konferencē 
Ņubrunsvikas baznīcā, Ņudžersijā – 17. un 18. septembrī 

 
 
 

                      *      *      *      *      *       

 
SVEICAM  AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ DZIMUŠOS DRAUDZES LOCEKĻUS 

 

 

Augustā:  Ruta Abrants, Baiba Akkerman,  Ilze Benks, Ivars Benks, Māra Buks,   
 Kristine Lacek, Ojārs Ramanis, Dagnija Rūsis, Milda Štulmanis, Baiba Vasys, 
 Aina Vatvars, Inta Vilks. 
 
Septembrī:  Alberts Bundža, Uldis Daiga, Edgars Dāle, Ieva Dzelzgalvis, 
 Mudīte Jansons, Gunārs Jirgens, Kate Lārmanis, Ruta Ramanis, Roberts Rūsis, Ilze Wakely 
 
     

                                                                                                        Vēlam Dieva svētību ! 
 
 
 
 

Latvian American Shipping Line savāks pakas Sv. Jāņa draudzes īpašumā 
sestdien 10. septembrī no 1:00 – 1:30 pp 

        

mailto:ieva_dts@yahoo.com
http://www.latvianluthchurchphila.org/


Es Tevi lūdzu posta stundā 

Izvilkums no svētrunas Aizvesto piemiņas dievkalpojumā 

Filadelfijas Ev. Lut. Sv. Jāņa draudzes dievnamā, 2016. g. 12. jūnijā 

 

      “Ziedēja ceriņi.  Es plūcu tos un saliku kabatās.  Paņēmu līdzi arī smiltis, kas atradās kaudzē pie mājas. 

        Bija apmācies rīts un mūs veda uz Iecavas staciju.  Tur atradās liels, garš ešelons lopu vagonu ar res- 

        tētiem logiem.  Mūs iekrāva vagonos, bet visas mūsu mantas, kas bija paņemtas līdz, atrāva atpakaļ 

        mašīnā.  Tā mūs aizveda tikai ar to, kas bija mugurā.” 

 

Šādi pagājušā gadā Melburnā, Austrālijā, stāstīja 14. jūnija piemiņas aktā Kristīna Saulīte, viena no 15,000  

latviešiem, kura naktī no 13. uz 14. jūniju 1941. gadā, 13 gadu vecumā tiek izsūtīta uz Sibīrijas spaidu nomet- 

nēm;  ceļo uz nezināmu nākotni.  Septiņsimts no tiem tūlīt nošauti, 5,381 mira nometnēs.  Tie kas palika dzī-  

vi, sadragāti veselībā:  slimību, brutālo apstākļu un smago spaidu darbu dēļ. No 1940. gada līdz 1945. gadam  

kādi 200,000 latvieši izbēga un tika izsūtīti no savas dzimtenes. Viens no tiem ir lauksaimnieks, ķāds bija 

mans vectēvs. 

Vectēva kapa kopiņu, līdz ar vecās mātes, iznāca man apmeklēt pirms vairākiem  gadiem, kad biju Latvijā.  

Kapi pārskata vietu kur reiz atradās vectēva lauku mājas, kur dzima mans tēvs.  No mājām atlikušas tikai 

drupas.  Pārvedu no tām mājām tēvam lauka akmeni.  Kapu kopiņu pakalniņš arī pārskata vietu kur mira 

mans vectēvs, saļimis izejot 1948. gadā piesiet vienīgo palikušo gotiņu.  Par viņa nāvi protams dzirdējām 

tikai daudzus gadus vēlāk,  

 

 Iepriekš minētais lauksaimnieks raksta 1944. gadā 4. aprīlī: 

     “Salasīju vārpas, jo ir pēdējais vakars, tā domāju ar prātu, jo ļāvos raut sevi līdz aizbraucēju straumei,      

kas mani rāva prom no dzimtenes, prom no sevis paša, prom no manām mājām.  Tas atstāja manu dzīvi 

ar smagu asiņojošu brūci.” 

Piecus gadus vēlāk, 1949. gada martā, atkal tūkstošiem latviešu tiek izsūtīti aiz polārā loka – atrauti no dzīvā 

tautas koka.         

To mēs atceramies šajā 14. jūnija dievkalpojumā kad, kā ticīgi ļaudis, kā kristieši, kā Jēzus Kristus sekotāji, 

lūgšanās paceļam savas balsis uz debesīm, uz Dievu, par kuru psalmists saka 32. Psalmā:  “Es Tevi lūdzu 

posta stundā.” Uz Dievu paceļās to balsis, kuru dzīves tiek pilnīgi izpostītas, nežēlīgi satriektas. To dziesmā,  

nosaukta “Svešumā,”  izteic baptistu mācītājs Eduārds Strēlis: 

 

                    Kad ceļi mums svešumā lokas, 

                    Un dvēseli neziņa māc, 

                    Mēs lūgšanā saliekam rokas, 

                    Čukst lūpas, Kungs, līdzi mums nāc. 

 

                    Šai sāpju un asaru lejā,                  

           Vai ziedoņa vēsma vēl šalks? 

                    Vai smaidi plauks skumjā sejā, 

                    Kļūs saldināts ciešanu malks?  

             

                    Un dzīvība varenām straumēm, 

                    Kā plūdi par tuksnesi nāks. 

                    Un slava no pestīto sirdīm, 

                    Pie Dieva kā upuris kāps. 

 



 

Vai ir iespējams Dievu slavēt sāpju un asaru lejā?  Vai drīzāk nerodās pārmetumi un jāutājumi:  “Ķāpēc, 

Kungs Dievs, Tu šādas lietas pielaidi?”  Ja pazīstam Psalmus, tad zinām, ka šādas izjūtas nav psalmistam 

svešas.  Kā raksta Mārtiņš Luters:  “Kur ir atrodami sāpīgāki, draudīgāki vai vairāk nosodoši vārdi kā lemen- 

tācijas  Psalmos?”  Un viņš atbild: “Nekur!”  Kā senais Ījabs, tā psalmists, nodarbojās ap jautājumu:  “Kāpēc 

Dievs pielaiž taisnā ciešanas?” Psalmists saka:  “Mosties taču, kādēļ Tu guli, Kungs?  Mosties, nepamet mūs 

uz mūžu!  Kādēļ Tu savu vaigu slēp un aizmirsti mūsu postu un mokas?” (Psalms 44:24-25). 

 

Ir ļaudis, kuri saka:  “Dieva nav!”  Ir ļaudis, kuri dos padomu kā Ījaba sieva:  “Nolādi Dievu un mirsti.”  Bet 

vienīgā atbilde, kura ir patiesa un derīga tumšā sāpju un nāves ielejā ir Jēzus Kristus.  Teologs Dietrichs Bon- 

hofers, kurš mira kā Kristus asins liecinieks 1945. gada 8. aprīlī, nācistu cietumā, īsā atcerē par Psalmiem saka, 

runājot par jautājumu, kādēļ nevainīgiem kādreiz šausmīgi jācieš: “Vienīgā patiesā atbilde ir Jēzus Kristus.” 

Šī atbiilde jau tiek dota Vecā Derībā Psalmos.  Kopīgs visiem Psalmiem ir tas, ka tie met visas grūtības un 

sāpes uz to Kungu, uz Dievu.  Psalmists saka:  “Mēs nespējam to vairs panest.  Ņem to no mums un nes Tu 

pats!  Vienīgi Tu esi spējīgs pastāvēt  šajās ciešanās.” Šie vārdi, kurus atrodam Psalmos, izteic visu lementā- 

cīju mērķi.  Tie lūkojās uz Viņu, kurš uzņemās mūsu sāpes un ciešanas.  Psalmists jau Vecā Derībā vēršās pie 

Kristus kā vienīgā palīga ciešanās, jo Viņā Dievs ir ar mums.  

 

Tā dzirdam no jauna atkal vārdus no mācītāja E. Strēļa dziesmas, kas pavada ļaudis uz Sibīriju, pavada sāpju 

ceļā:  “Čukst lūpas, Kungs, līdzi mums nāc!” Jēzus Kristus nāk mums līdzi visā dzīves ceļā.  Viņš bija līdzi ar 

tiem, kuri tika izsūtīti pirms 75 gadiem.   Kā mēs mūsu sāpju un ciešanu agonijā izsaucamies:  “Mans Dievs, 

Mans Dievs, Kāpēc tu mani esi atstājis?” – tā no krusta sauca arī Jēzus:  “Mans Dievs, Mans Dievs, Kāpēc Tu 

Mani esi atstājis?” Jēzus Kristus, būdams pilnīgs cilvēks un pilnīgs Dievs, spēj mums pilnīgi palīdzēt.  Kā 

saka Apustulis ši rīta Rakstvietā no Galatiešiem: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots pie krusta” (Apustuļa Pāvila  

vēst. Galatiešiem 2:19b). Bet tas arī nozīmē, ka līdz ar Kristu celsimies no kapa.  “Nedzīvoju vairs es, bet Kris- 

tus dzīvo manī.”  Tikai šādā ticības apziņā var dziedāt par dzīvības uzvaru sāpju un asaru lejā. 

 

****** 

Pagājis gads kopš Šarlotes pilsētā Emanuel AME baznīcā, 17. jūnijā, tika nogalināti deviņi cilvēki, kuri bija 

pulcējušies Bībeles un lūgšanas stundā.  Natale Colier, meita no nogalinātās Ethel Lance, saka uz slepkavu:  

“Es piedodu tev.  Tu  man atņēmi kautko ļoti dārgu.  Es ar viņu nekad vairs nerunāšu, bet es piedodu.  Un es 

vēlu žēlastību tavai dvēselei.  Tu sāpināji mani un sāpināji daudzus cilvēkus.  Ja Dievs tev piedod, es tev 

piedodu.” Viņas, kā arī līdzīgi vārdi no citiem cietējiem, pārrāva uz brīdi naida un atriebības šausmīgo apli Šar- 

lotē.  Šie vārdi nekādā ziņā neattaisno Dylan Roofa rāsisma dzīto naidu, kurš ar šauteni sēdēja gandrīz stundu  

pirms to lieto lūgšanu sapulcē.  Bet tie saka:  “Es nerīkošos ar tevi kā tu rīkojies ar mani.” 

Vārds “Immanuel” nozīmē “Dievs ar mums.”   Kā prasīts Christianity Today žurnālā rakstā par šo notikumu:  

“Kur bija Dievs brīdī kad Roofs sāka šaut?  Kādā ziņā Dievs ir ar mums šādos brīžos?  Kas var izskaidrot 

Dieva šausmīgo pacietību ar šādu ļaunumu?”  Mēs kā latvieši prasam:  “Kādā ziņā Dievs bija ar mūsu tautas 

cietējiem?  Kas var izskaidrot Dieva šausmīgo pacietību ar šādu ļaunumu?”  Šis jautājums pacēlās mums, kuri 

cenšamies mīlēt Dievu, kurš neglābj mūs, mūsu radus un draugus no posta un nāves.  

 

Raksts Christianity Today beidzās ar vārdiem:  “Draudze turpina dziedāt Dievam slavu.  Tā dzied kādā nesenā 

svētdienā:  “Kurš draugs var mīlēt kā Jēzus mīlē?  Nē, neviens, Nē, neviens.  Kurš vēl tik uzticīgs visa dzīvē?  

Nē, neviens, Nē, neviens!”  Ja ir Dievs par kuru var sacīt, ka Viņš ir klāt lielos traumas brīžos un dod spēku 

piedot pat ienaidniekam, tad Viņš ir tikai šis Dievs, šis Jēzus, Jērs kurš tapa nokauts.  Viņu, Šarlotes draudzes 

locekļu, Immauēls ir arī mūsējais.                                                                     

                                                                                                                                  māc. Dr. Uldis Ukstiņš 

  



                          Koncerts 

                        

                                Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas koncerts 

                       Amanda Vest,  soprāns       Pauline Worruski, klavieres 

                                                     Sestdien, 2016. g. 10. septembrī,    plkst. 17’os 

                                                          Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes baznīcā 

                                               301 Newtown Street Road     Newtown Square, PA 

                                    Programmā operu ārijas un latviešu autoru solo dziesmas 

                                                       Pēc koncerta pakavēšanās pie vīna glāzes 

                                                      

                                                    

                                             Informācija – maritebu@verizon.net, 610-383-5972  

mailto:meritebu@verizon.net


Ziedojumi draudzes darbam – 2016. g. 1. jūnijam – 24. jūlijam 
   

Draudzes Darbam: $1355. 
  līdz $70. 
Juris Baidiņš, Edgars Bērziņš 
 
 līdz $250. 
   Ināra Suuberg 
 
 līdz $520  
   Anonīms 
   Edgars Bērziņš – atzīmējot 14. jūniju 
 
Kapitāla Fondam:  $3375. (apmērā) 
   Harry Eckerson ir noziedojis GlaxoSmithKline akcijas.  
                                           
Telpu Tīrīšanai: $100. 
  Juris un Mudite Jansons                                                                           
                                                 

                                               
Mazs atgādinājums – ja nēesiet samaksājuši nodevas   

Strādājošiem $380. -  nestrādājošiem $200. un studentiem ziedojums 

                                                                                      

                                                                                              Paldies visiem ziedotājiem, 
                                                                Juris Baidiņš, kasieris 

*      *      *      *      *     

 

Atzīmēšanai kalendāros 

 

Sestdien 17. septembrī          Austrumu Apgabala draudžu darbinieku konference 
Svētdien 18. septembrī          Ņubrunsvikas baznīcā, Ņudžersijā 
 
Svētdien, 2. oktobrī               Bazārs 
 
Piektdien, 21. oktobrī            Komponista Erika Ešenvalda muzikālā lekcija ar  
                                          Filadelfijas Koncertkora piedalīšanos 
 
Piektdien, 18. novembrī        Ekumēniskais valsts svētku Dievkalpojums 
 
Sestdien, 19. novembrī         Valsts svētki – Brīvo Latvju Biedrībā  

                                          Svētku runa – Līga Ejupe, programma -Ilģi  



 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 

 
Rev. Ieva Dzelzgalvis’ Schedule.  Please note that the Rev. Ieva Dzelzgalvis will be out of town from 

September 17 to September 18 to attend a Latvian Lutheran Church of America conference in New 

Brunswick, New Jersey. 

 

Latvian School.   Our Latvian School will be starting on Saturday, September 10 from 9 A.M. to 12:30 

P.M. Remember, too, that we have classes both for children who speak Latvian and those who wish to 

gain Latvian language skills. All are most welcome!   To enroll your child or get more information, 

please contact Silvija Mezgailis:  (610) 277-8072 or roosters4@comcast.net.  

 

Annual Bazaar Set for October 2.   One of our Church’s most popular and fun events is the annual 

bazaar.  A myriad of prizes are won while everyone enjoys a great Latvian lunch, and shares a lot of 

laughter and fellowship.  We hope you can make a donation (raffle items or a check) for this important 

fundraiser scheduled for Sunday, October 2.  Your participation is greatly appreciated. 

 

Upcoming Concert.  Many Congregation members have fond memories of Mrs. Rita Dzilna-

Zaprauskis who often enriched our services with her beautiful soprano solos.  In 2002, she and her 

husband moved to Latvia.  After Rita passed away in 2014, the Church learned that she had generously 

remembered her former Congregation in her will.  

 

There will be a free concert on Saturday, September 10 at 5 o’clock in remembrance of Rita Dzilna- 

Zaprauskis.  Soprano Amanda Vest will honor her by performing operatic arias, as well as works by 

Latvian composers.  We hope you will attend this special event and enjoy a post-concert glass of wine 

and hors d’oeuvres in good company.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 

mailto:roosters4@comcast.net


 

 

Worship Services and Special Events 

 

August 2016 – September 2016 

 
Please note that “summer hours,” (with Services starting at 10 A.M.) will be in effect   

until August 28.  Regular hours (Services at 11 A.M.) resume on September 11. 
 

 

August 7 
 

  ENGLISH SERVICE with Holy Communion at 10 A.M.  

 

 

August 14 

 

 Latvian Service at 10A.M.  

 

 

August 21 

 

 Memorial Services at local cemeteries (No Service  

at our Church)     

- Montrose Cemetery at 11 A.M. 

- Glenwood Cemetery at 12 P.M.                                                     

 

 

August 28 

 

 Outdoor Latvian Service with Holy Communion at 10 A.M. 

 Mid-year Informational Meeting and Picnic 

 

September 4 
 

              Labor Day Weekend – NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

 

September 11 

 

                   Regular hours resume:  Latvian Service with Holy    

                   Communion at 11 A.M. 

 

September 18 

 

 Latvian Service led by a member of the Congregation          

at 11 A.M. 

 

 

September 25 

 

 Latvian Service at our Church at 11 A.M.  

 Latvian Service in Wilmington, DE at 3 P.M. 

 

  

 

                                      

 

There will be a Latvian Service with Holy Communion on October 2, 

followed by our traditional luncheon and bazaar with fundraising lottery. 

 

 


