
             

 

      

                                Filadelfijas latviešu                               Draudzes Ziņas  

                         Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 

                    301 N. Newtown Street Road                  
                        Newtown Square,  PA  19073                       2016. g. decembris – 2017. g. janvāris  
                                  610-353-2227   
                            Māc. Ieva Dzelzgalvis                                             

         
           
            4. decembris            2. Adventa Dievkalpojums       plkst. 11:00 
                                              ar Sv. Vakarēdienu                       

                               Atzīmēsim māc Ievas 10 kalpošanas gadus  
 

              11. decembris            3. Adventa Dievkalpojums plkst. 11:00 
                                                         seko skolas eglīte 

             
          18. decembris            4. Adventa – korāļu Dievkalpojums plkst. 11:00 
                                                            seko Dievnama pušķošana  

 
                                        Dievkalpojums Vilmingtonā (1530 Foulk Rd – Rt. 261 plkst.  3 pp 

                                                   seko kafijas galds 

 

          24. decembris           Kristus piedzimšanas svētki plkst. 6:30 vakarā 
                                        Ziemsvētku vakara Dievkalpojums   
 
            25. decembris                   Dievkalpojums nebūs                               
 
            1. janvāris                Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
                                     
            8. janvāris                Dievkalpojums - Zvaigznes diena plkst. 11:00   
                                             draudzes kungu rīkotas pusdienas   

                                                                
           15. janvāris               Dievkalpojums plkst. 11:00 
                                                           
           22. janvāris               Dievkalpojums plkst. 11:00 
                                   seko dāmu komitejas gada pilnsapulce - visas dāmas laipni lūgtas   

                                                                                                                                                                                                                                                                              
          29. janvāris                Angļu valodas Dievkalpojum plkst. 11:00 
                                                             ar Sv. Vakarēdienu                                                                                                          
                                              
           5. februāris               Dievkalpojums plkst. 11:00 
                                                     seko Draudzīgais Aicinājums 
                                           māc. Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda izloze 

        



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:          21. decembrī   plkst. 11:00 
                                                    18. janvārī       plkst. 11:00 
 
 

IN MEMORIAM 
Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle 

   
ALMA RĪTIŅŠ 

dzimusi 1912. gada 17. februārī, Liepājā, Latvijā 
mirusi 2016. gada 4. oktobrī, Filadelfijā, Pensilvānijā 

                                                                  

                                                     un  
                                 mūsu bijušais draudzes loceklis 
 

VALDIS IVANSONS 
dzimis 1931. g. 29. oktobrī, Taurkalnē, Latvijā 

                                miris 2016. g. 14. oktobrī, Rīgā, Latvijā 
 

                                                        mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod . . . 

 
                     *      *      *      *      *      * 
 

                                Sveicam decembrī un janvārī dzimušos draudzes locekļus 
 
Decembrī: Andrejs Baidiņš, Māra Celmiņš, Ints Dzelzgalvis, Nikolajs Foldāts, Ēriks  Jansons,  
Ilga  Laiva, Silvija Lejasbunde, Astrīda Liziņš, Kristaps Liziņš, Jānis Mežaraups, Elizabete Freija, 
Vilnis Ore, Zenta Ore, Ruta  Stiebris, Vera Strazdiņš, Erna Stūrītis, Zinta Zvārgulis              
 
Janvārī: Pēteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Karmen Bērziņš, Lūcija Blatchens, Stase Dambergs, 
Inta Grunde. Emma Klimanskis, Gunta Melbārdis, Andris Mežgailis, Ruta Ore, Georgs Perkons, 
Patrīcija Plotnieks, Olafs Rozentāls, Ilga Veisbergs   

                                                                                                                   Vēlam Dieva svētību ! 

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


Kristus Bērna Roze    - Elza Ķezbere 

 
Skan šī nakts ar zvaniem liegiem, 
Eņģeļi tik saldi dzied. 
Raugaities! Pār dziļiem sniegiem 
Ziemassvētku roze zied! 
       Priecīgus Kristus Piedzimšanas 
Pilna debess blāzmām zaigām,   Svētkus un Svētītu 2017. Gadu! 

Veŗas pārslu šķidrauts rēns. 
Marijai uz rokām maigām                - Jūsu Draudzes Valde 
Smaida svētais Kristus bērns. 
 
Zuda migla, bēda gaisa. 
Visu apņem mīļums jauks. 
Baltus ziedus pāri kaisa 
Kristus bērna rožu lauks. 
 

 

B A Z Ā R S 

Paldies visiem kas atbalstīja bazāru ar naudas vai mantu ziedojumu.  Paldies visiemkas 

nāca palīgā sestdien mantas sakārtot, salikt uz galdiem un visu sagatavot un kas 

palīdzēja  svētdien ar ložu pārdošanu. Dāmu komiteja bija sagādājusi garšīgas 

pusdienas, kā arī tortes un kūkas.  Liels paldies pildīto pankūku cepējām – Zentai Orei, 

Lailai Gansert un Baibai Akkerman.  Bazārs deva $ 3252. draudzes darbam kas ļoti 

palīdz budžetam. Pavadījām jauku pēcpusdienu un aizgājām mājās bagātāki.  

                                                                                    Inta Eckerson un Māra Buks     

 

Ziemsvētku poinsetias 

Ziemsvētku puķes  - sarkanas un baltas poinsetias arī šogad var pasūtīt pierakstoties baznīcas 

sarakstā vai zvanot Mudītei Jansons  610 - 647 – 8162.  Cena $6.50 

Poinsetias tiks lietotas mūsu dievnama pušķošanai ziemsvētku vakara dievkalpojumam. Pēc 

dievkalpojuma varēsiet tās saņemt vai atstāt dievnamā. 

                                                                                           Paldies par atbalstu ! 

 



   
   
Bija 1946. gads.  Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs 
rīkotajos dievkalpojumos.   Viņu mācītāji centās sagādāt 
ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, 
kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā 
ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  Pretim pūš stiprs vējš.  Zem 
zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…un 
bēdza…” angļu valodā un citās, parasti tulko,  “devās 
prom”, vai ‘aizgāja’ uz Ēģipti.  Paši būdami bēgļi,  
latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka 
ir liela atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēdz.   
Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp doties, otrā, 
citu rīcība nosaka tavējo.    
  

   
 
 
 
 
 
 
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!     
 
Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus savus bērnus 2017. gadā, aicinu 
īpaši pieminēt pasaules  neskaitāmos bēgļus.  Kā reiz Kristus Bērna ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam - briesmās 
un grūtībās. Dodoties pretī nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, 
neatlaidīgi savās lūgšanās.”  (Rom. 12:12)  Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs, latvieši, varētu sniegt iedrošinājumu,  
jo mūsu tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību vishaotiskākajos laikos.  
 
Ta notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV  uz  Santpaulu, pie latviešiem. Domājot 
par bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi liekas tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi,  kuģis grīļojās kā piedzēris. 
Un šis ir ziemsvētku vakars, kad ģimenes sapulcējas gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus dzimšanu. 
“Miers virs zemes” – bet ne uz jūras.  Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta,  trako saniknotā jūrā. Kad Kristus piedzima, tam 
nebija vietas.  Mūsu dienās ir daudz vietu, bet, kas mums tagad trūkst, ir Kristus.”     
 
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, kas Viņam tic un kalpo!  Un vēl 
pasaules malu malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst cilvēkus:  “ Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, ka 
būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.”  (Lūkas ev. 2:10-11)  Un Viņš dala 
veltes, kuŗu skaits  aug, jo vairāk tās atdodam!  Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā esiet mūsu Baznīca!   No sirds pateicos 
LELBāL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai draudzei un katram jums par uzticīgo darbu, lūgšanām,  ziedoto laiku un 
līdzekļiem!  Jūsu kalpošana ir dāvana, kas nes godu Dievam un svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs un latvju tautā.   
 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu 
ticību,  cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!  Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus,  jo mēs esam auguši!  Ar 
jauno apgabalu Latvijā,  ar jaunu draudzi Īrijā!  Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu 
latvju tautai vai mums garīgi augt, saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus mīlestību.  Viņš lai dziedina, saved kopā, 
pasargā un dāvina mieru.  2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 500. gadadienu!  Arī tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa Lutera 
atgādinājumu.  Atceries -  “Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”     
 
 

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un Ziemassvētku priekā!  
Jūsu 

 
Lauma Zušēvica 

Archibīskape 



                     

 

                            Ziemassvētku vēsts 2016 
 

 

“Tā nu paliek ticība, cēriba (miers, prieks). 

Mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir MĪLESTĪBA.” 

Pāvilu vēst. Korintiešiem 13,13 

 

To visu mēs kopīgi izlūdzamies mūsu pasaulei šajā svētajā Adventa laikā.  Katru svētdienu mēs 

sanākam kopā pielūgt Dievu, slavēt Dievu, atcerēties Dieva apsolījumus, raudzīties uz priekšu 

ticībā.  Man šķiet, ka vajaga daudz drosmes un daudz ticības, lai spētu sanākt kopā un sacit “JĀ” 

ticībai ,cerībai, mieram, priekam, un mīlestībai. 

 

Mēs lūkojamies visapkārt uz šo salauzto pasauli un saprotam, ka daudziem “jaukākais gada 

laiks” ir viens no visgŗūtākiem.  Daudzus moka mīļas atmiņas par to, kas sen pagājis.  Lieli 

ģeografiski attālumi šķir daudzus no saviem mīļajiem.  Abos gadījumos ir vēlēšanās atgriezties, 

ilgas tuvoties tam, kas liekas tik tāls. 

 

Sāpes, kuŗas daudzi cenšas maskēt, dziedot “Prieks pasaulei!”, savādā kārtā, ir galvenā 

motivācija Ziemassvētkiem.  Dieva iemiesošanās cilvēkā -- Kristus piedzimšanas -- īstenais 

cēlonis ir sāpes, attālums, un ilgas atgriezties uz to laiku, kad attiecības starp Radītāju un visu 

radību bija tuvākas.  Dieva ienākšana pasaulē, kuŗu mēs svinam Ziemassvētkos, notiek tieši 

tādēļ, ka radītā pasaule ir atšķirta no Dieva, ka tā aizklīdusi un pametusi novārtā savu attiecību 

ar Radītāju.  Svētie Raksti mums vēstī, ka, izmisīgā mēģinājumā uzveikt šo atšķirtību un tuvoties 

mums, Dievišķais uzņemas miesu un “dēls mums ir dots”. 

 

Tādēļ Ziemassvētki ir mīlestības stāsts līdzīgs citiem, bet gan dievišķīgi kosmiskā lielumā.  Tas, 

ka Dievišķais ir iemiesojies, mums taču vēsta kaut ko par Dieva mīlestību uz mums un Viņa 

vēlēšanos tuvoties mūsu pilnīgai būtībai – prātam un miesai. . . .  Ticīgajiem šis iemiesojums 

Ziemassvētkos atgādina, ka Radītāja mīlestības dziļumiem jākļūst par modeli tai mīlestībai, kuŗu 

parādam sev un viens otram, ja mēs atveram savas sirdis un dodam Viņam tur vietu. 

 

25. decembris ir atkal viena diena 2016. gada 366 dienu kalendārā.  Mūsu planēta turpinās 

griezties rītdien tāpat ka vakardien.  Bet kā diena, kuŗu mēs esam izvēlējušies lai atzīmētu Jēzus 

piedzimšanu, lai 25. decembris ari būtu diena, kad atceramies un gavilējam, ka Dievs mūs tā 

mīlējis, ka Viņš kļuva cilvēks un nāca uz šo virpuļojošo zemes lodi mūs atpestīt no mūsu 

virpuļojošo dvēseļu grēku mūžīgajām sekām. 

 

Lai Dievs svētī visus mūs, Baznīcu ,cilvēci ar ticību, izlīgšanu, mierinājumu, un cerību Kristū 

Jēzū, kas ir Viņa mīlestības dāvana pasaulei!   

 

LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš 



Mīļā Kristus draudze! 

Tavā gaismā gaismas Dievs, 

Dod mums gaismu redzēt plaukstam, 

Ka, uz labu dzīdamies, Darbu daram svētam, augstam 

Un, pirms mūža saule dziest, Augļi briest. 

 

     Ar pirmo Adventa svētdienu, mēs sākam gaidīt mūsu Pestītaja Jēzus Kristus nākšanu. Gatavojamies, iz- 

tīrot māju. Sākam meklēt un pirkt dāvanas.  Domājam par ģimeni, draugiem, ciemiņiem. Rullējam, spiežam  

piparkūkas.  Pieliekam dzīvu vainagu pie durvīm un aizskrienam klausīties (vai dziedāt!) Hendeļa Mesiju. 

     

    Ziemeļu valstīs laudis izpušķo mājas ārpusi un eglītes ar gaismiņām; Florīdā, palmas.  Nereti spīd sveces 

katrā mājas logā.  Braucot mājā no darba, noguruši darbinieki ierauga gaismiņas.  Tās klusumā vēsta, ka 

mājnieki gaida Jēzus bērniņa dzimšanas dienu. 

 

     Svētvakars tuvu.  Krāsnī vēl nesmaržo biezpienmaize, klīņģēris. Ir laika pašķirstīt Bībelīti – par gaismu.  

1)  Gaisma fīziskā pasaulē.  Pašā pirmā Bībeles grāmatā mēs lasām:   

     Un Dievs sacīja:  “Lai top gaisma.”  Un gaisma tapa.  Un Dievs redzēja gaismu labu esam…  

     Tad Dievs sacīja: “Lai top spīdekļi debess velvē, lai šķirtu dienu no nakts.”  Tad Dievs radīja divus lielus 
spīdekļus:  lielāko… lai valdītu dienā un mazāko… naktī…                      (1. Mozus 1:3, 4, 14, 16 izv.). 

 

2)   Gaismas nozīme izplēšās. Lasām tālāk:  

Tas Kungs ir mans gaišums (gaisma) un mana pestīšana, no kā man bīties? ”          (Psalms 27:1) 

     Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība!  Cilvēku bērni nāk pie Tevis… “Jo pie Tevis is dzīvības avots, un 

Tavā gaismā mēs redzam gaismu… “                                                      ”   (Psalms 36:8, 10 izvilkumi). 

     Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gais- 

ma… Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls… Viņa vārds ir… Varenais Dievs…(Jesajas 9:1,5 izv.) 

 

3)  Līdz kamēr nonākam pie varen spēcīgiem vārdiem: 

 “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma”  

(Jēzus Kristus runā;  Jāņa 8:12). 

     Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības…ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad…Viņa 

Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem    (1 Jāņa v. 1:5, 7 izvilkumi). 

     (Jaun Jeruz.)Tempļa es tur neredzēju. Jo viņas templis ir Kungs Dievs Visuvaldītājs un Jērs. Pilsētai saules 

un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs (Jāņa atkl.21:22-23). 

 

     Nu kliņģeris ir gatavs.  Nu pošamies uz svētnīcu piedalīties Jēzus Kristus dzimšanas dienas svinībās! 

Man, ak Kungs, dod drošību 

Iet kur vien Tu ceļu spraustu; 

Kur pie manis esi Tu, Tur ir tumsā gaisma austa, 

Jo Tu mūžam esi mans Labais gans.  (398)                                

                                                                 Mīļā, jaukā draudze! 

             Paldies Jums vispirms par atsaucību uz Pestītāja vēsti! Katrs solis, kosperam, tuvojoties Dievam, sagādā 

Viņam lielu prieku.  Paldies par apzinīgo darbu, draudzes  īpašumu kopjot un draudzi pašu ēdinot.  Paldies par 

Jūsu laipnības un sirsnības dāvanām.  Jēzus Kristus mīlestībā,                        māc. Ieva                                                                                                                           

 

 



  Ēriks Ešenvalds Filadelfijā 
 

       Filadelfieši 21. oktobŗa vakarā  tika aicināti uz “koncertu un mūzikālu lekciju” Sv. Jāņa draudzes baznīcā,  
un par spīti piektdienas vakara satiksmei, lieliem attālumiem, nelabvēlīgiem laika pareģojumiem (solīja negaisu 
tieši tad, kad bija jābūt ceļā uz koncertu), aizņemtībai un nevaļai un vispārējam kūtrumam izkustēties no mājas 
tik vēlu—par spīti visiem šķēršļiem, patiesiem vai izdomātiem, kuŗi tik bieži tiek minēti, lai atrunātos no kāda 
sarīkojuma apmeklēšanas- klausītāju netrūka. Tāds bija Ērika Ešenvalda  un Guntas Plostnieces vadītā 
Filadelfijas latviešu koncertkora pievilkšanas spēks     
          Šoreiz pats koris arī bija stipri paplašināts.  Apvienotais koris sastāvēja no trīs daļām.  Koŗa kodols ir 
Filadelfijas latviesu baptistu draudzes koris, kam pievienojušies dziedātāji no kaimiņu Sv. Jāņa luterāņu 
draudzes, arī no Bukskauntijas.  (Vistālākais šāds “kaimiņš” , neiztrūkstošs koŗa dalībnieks, ir no Kalifornijas—
Valdis Ķeris, diriģentes Guntas Plostnieces brālis—kuŗš droši vien savā ziņā ir rekordists, jo regulāri dzied 
latviešu koros abos Amerikas krastos.)  Ģimenes saites vispār ir svarīgs faktors šajā korī—Guntas māsa arī 
dzied un brālis Gatis šajā koncertā bija solists.  Filadelfijas latviešu baptistu koris oficiāli sāka dziedāt 1896. 
gadā un vēl joprojām, pēc 120 gadiem, dzied! 
         Bet šie dziedātāji nebija latvieši—precīzāk, tikai daļēji, jo “apvienotā kora”  atlikušās divas daļas, bez 
latviešu kodola, bija “amerikāņi”.  Otra daļa bija dziedātāji no Springfīldas vidusskolas izlases kora, kuŗu vada 
Endrjū Pantels (Andrew Puntel).  Endrjū ir amerikānis, bet arī ļoti latvisks:  dzīvojis Latvijā, tur studējis, runā 
latviski, apprecējis latviešu sievu un audzina latviešu bērnus.  Abi ar sievu Guntu, kas arī ir mūziķe, ir labi 
pazīstami Filadelfijas latviešiem ar savu uzstāšanos daudzos saietos un sarīkojumos.  Ar šo koncertu Endrjū 
nolēma izmantot jauko izdevību apvienot savas divas pasaules—amerikāņu ar latvisko 
         Koncerta soliste Amanda Vesta (Vest), Westminster kolledžas maģistre,  ir latviešu izcelsmes.  Viņa nāk 
no mūzikālas ģimenes--pazīstamais dziedātājs Andrew Martens ir viņai tuvs radinieks.   Laikam pirmo reizi 
filadelfieši Amandu dzirdēja pagājušā gada Ziemsvētku koncertā, kur viņa bija “atklājums”, patīkami 
pārsteidzot klausītājus ar saviem solo dziedājumiem. Priecājamies par šo atkaltikšanos. 
         Ar īsiem ievadvārdiem koncertu atklāja  Sv, Jāņa draudzes priekšnieks Vilnis Ore un tad ieņēma savu 
vietu starp dziedātājiem.  Koncerta pirmā daļa bija ievads svētku laikam—koris dziedāja  četras Ērika 
Ešenvalda Ziemsvētku dziesmas, ar dažādu autoru tekstiem.  Tas bija arī labs ievads Ešenvalda mūzikas 
pievilcībai tiem, kas to vēl nebija dzirdējuši. “Izsmalcinātas, sarežģītas harmonijas…laikmetīga mūzika, bet ne 
‘sausa’, ne sterili intelektuāla…dvēseliska…silta, prieka pilna,…burvīga, skaista”. Tādi bija vārdi, kuŗus dzirdēja  
pēc koncerta. Koris dziedāja “Ziemsvētkos” (Skaidrītes Bermakas teksts). Tad trīs daļas no kantātes 
Ziemassvētku vakarā: “Enģeļu vēsts” (Lūkas 8:14), “Tilts” (M. Riekstkalnes vārdi) un “Ziemassvētkos” 
(Veronika Lāstekle).   

                                     
Laikam vislielāko iespaidu uz klausītājiem atstāja “Dvēseles dziesma”, diriģenta Endrū Pantela vadībā, 

ar savu izteikti patriotisko tekstu.Gunta stāsta “Tā ir nesena kompozicija, kas ir aizrāvusi ne tikai koristus, kas 
to dzied, bet arī aizgrābusi klausītājus.  Pērnvasaras Baptistu dziesmu svētkos Cēsīs, kad apvienotais koris      



 
dziedāja šo dziesmu, publika—kas bija skaitāma tūkstošos—spontāni sāka dziedāt līdzi.  Šī dziesma ir kļuvusi 
par iedvesmojošu patriotisku himnu.” Bija prieks vērot pašu komponistu priecīgi smaidām par kora 
nevainojamo dziedājumu un par publikas sajūsmu. 
         Koris skanēja labi—gan mūzikāli, gan valodas ziņā.  Ņemot vērā, ka kora liela daļa nebija latvieši, latviešu 
valodas dikcija bija apbrīnojami tira.  Nezinātāji domātu, ka dzied tikai latvieši.  Atzinība abiem diriģentiem un 
visiem, kas palīdzēja dziedātājiem pārvarēt šo valodas šķērsli. Arī pats komponists par to bija gandarīts—ka 
amerikāņu vidusskolnieki un studenti tik aizrāvīgi centušies apgūt ne tikai viņa mūzikālās nianses, bet arī 
pieveikt valodas grūtības. 
         Koncerta pēdējā dziesma bija “Pie Tava krusta” (Veronikas Lācekles teksts), slavas dziesma Dieva 
mīlestibai un ticīgo sadraudzībai. Diriģente Gunta Plostniece lūdza pašu komponistu spēlēt klavieru pavadījumu.  
Kā mēs vēlāk lekcijas daļā uzzinājām, jaunībā Ēriks Ešenvalds esot mācījies  klavieŗspēli ar labiem panākumiem,  
piedalījies arī konkursos, gūstot laurus, un ja nebūtu pievērsies komponēšanai, tad varbūt būtu kļuvis par 
profesionālu pianistu. Uzzinājām arī par viņa pievēršanos kristietībai pusaudža gados, kā viņš ir iesācis savas 
komponista gaitas izvēloties tekstus no baptistu dziesmu grāmatas.  Ticība un reliģiski motīvi un teksti ir svarīgi 
elementi arī turpmākos Ešenvalda darbos. . 
          Kā jau minēts ar solo dziedājumiem piedalījās soprāns Amanda Vesta un baritons Gatis Ķeris, kā arī 
viesis no Klīvlendas, tenors Pauls Barbins.  Kori pavadīja instrumentālistu ansamblis:  vijolnieki 
AugustīnsTai(Tighe) and Aija Tai, altvijolniece Kortnija Sabana (Courtney Sabana), čelliste Linda Aļļe-
Merfija(Murphy), flautiste Laila Ganserta, kā arī pianiste Ieva Karuči (Carucci) un Sv. Jāņa draudzes ērģeļniece 
Mudīte Pizzini.  
        “Mana mūzikas pasaule—vārdos un skaņās”—tāds bija “audio-vizuālās lekcijas” nosaukums, kuŗas 
sākumā dzirdējām Ērika Ešenvalda “Manu dziesmu”,  veltītu pasaules koru salidojumam,  kas Rīgā 2014. g. 
pulcējis 20 000 koristus no visas pasaules (rekordskaits!).  Kamēr skanēja šī dziesma, uz ekrāna redzējām 
Rīgas skatus, Latvijas skatus, Latvijas koru skatus, kas aizkustināja un lika visiem atcerēties, cik patiešām 
skaista ir mūsu tēvzeme, cik skaista un bagātīga ir tās kultūra 
        Galvenā referāta daļa bija stāstījums par 2015. gada “multimediālās simfonijas” Ziemeļu gaisma tapšanu..  
Komponists nav mierīgi sēdējis savā kabinetā, bet apbraukājis pusi zemeslodes, lai varētu pats savām acīm 
vērot ziemeļblāzmu dabā vairākās ziemeļu valstīs aiz polārā loka.  Tas pats par sevi ir bijis vienreizējs 
pārdzīvojums.  Bet Ešenvaldu ir interesējusi ne tikai daba, bet arī kā šis dabas brīnums, ziemeļblāzma,  
atspoguļojas dažādu tautu folklorā, tradicionālā mūzikā, stāstos, ticējumos, mītoloģijā.  Veicot šādu 
etnografisku darbu, pētījot šo ģeografisku un kulturālu terra incognita, Ešenvaldam netrūka raibu piedzīvojumu 
un negaidītu atklājumu.  Tas prasījis četrus gadus un trīs atsevišķus ceļojumus un tas viss fiksēts filmā, jo 
Ešenvaldam līdzi brauca divi filmētāji. 
        Referāta beigās bija ļoti sirsnīgs veltījums komponista ģimenei, it sevišķi vecmāmiņai Irmai.  Komponists 
uzaudzis Kurzemes Priekulē un īpaši tuvas viņa sirdij ir bijušas vina vecāsmātes lauku mājas ar savu skaisto 
dabu, kuŗa ir palikusi līdz šai dienai viņam mīļā atmiņā. Tur viņam radusies tuvība ar dabu:  makšķerējot,  
puikas gados,  saule uz ūdens viņu uzrunājusi.  Nesen komponists, pēc daudziem gadiem, uzmeklējis šīs lauku 
mājas un priecājies, ieraugot viņa vectēva stādītās ābeles. Uz ekrāna parādījās fotografijas no ģimenes albuma, 
kas parādīja vecmāmiņas dzīves gaitas un kas vienā laikā arī atspoguļoja dažādus posmus mūsu tautas pēdējo 
paaudžu vēsturē.  Īpaši latviešu skatītāji izjuta pastiprinātu kopību ar komponistu, jo arī mums mājās ir šādi 
albumi ar līdzīgām bildēm. Tur saskatījām sevi un mūsu pašu ģimenes.  Priekulē arī radusies komponista pirmā 
kompozicija, desmit gadus vecumā, kad Priekules mūzikas skolas skolotāja iedevusi viņam nošu papīru un 
teikusi, “Ērik, varbūt tu varētu kaut ko uzkomponēt.”   .   
         Sava referāta sākumā, Ešenvalds pasniedza pateicības veltes diriģentiem Guntai Plostniecei un Endrū 
Pantelam, kā arī Sv. Jāņa draudzes  priekšniekam Vilnim Orem un draudzes sarīkojumu vadītājai Mārai Bukai.  
Pēc  lekcijas viņš “pieņēma klausītājus”—kuŗi  viņu aplenca ar jautājumiem, komentāriem, komplimentiem.  
Atraisīts, vaļsirdīgs, vienkāršs, sirsnīgs, pieejams, nepretenciozs—visi viņa cienītaji, gan līdzšinējie, gan  
jauniegūtie, varēja tikt  pie viņa klāt un izrunāties, cik vien gribēja.  Tikai nez vai viņš pats vispār dabūja 
pabaudīt Sv, Jāņa draudzes dāmu komitejas sarūpētos labumus kafijas galdā. 
         Sajūsmu manīja arī starp šī vakara koristiem, gan latviešu, gan cittautiešu.  Viena koriste to aprakstīja   
šādi: “Tā bjia laba dziedāšana!  Dziedot Ešenvalda dziesmas bija prieks un pārdzīvojums.  Viņa mūzika radīja 
kopības sajūtu, saliedētību.”  “Saliedētība”—trīs dažādi koŗi, trīs dažādas pasaules, apvienotas dziesmā:  
Vēlreiz--dziesmas vara, latviešu dziesmas vara.                                                                        VALDIS  BAŠĒNS 



 
Ziedojumi draudzes darbam –2016. g. 23. septembrim – 25. novembrim 
 
LELBA – Palīdzība Latvijā: $2490 

 
  Līdz $51. 

Ausma Ābrams, Ruta Abrants, Velta Aldiņš, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Ivars & Ilze Benks, Lūcija Blatchens, 
Andrejs Brošs, Sandra Dolan, Harry & Inta Eckerson, Andris Grunde, Skaidrīte Hāgelis, Juris & Mudite 
Jansons, Arvīds Lielkājs, Ivars & Silvija Mežgailis, Vija Mežnora, Māra O’Brien, Patricija Plotnieks, 
Ilmārs & Aina Stiebris. Silvija Sturms. Ilga Veisbergs, Zenta Ore, Ojārs & Ruta Ramanis. 
  $75 - $150. 

Pēteris Āns, Aida Bērziņš, Aivars Celmiņš, Ēriks & Stase Dambergs, Olafs & Sarma Rozentāls. 
Uldis & Diana Daiga, Austra Mežaraups, Baiba Vasys, Jānis & Andra Zvārgulis. 
  $200 - $500. 

Edgars Bērziņš, Velga Rukuts. 
 
Bazārs: $3253. 
 
  Līdz $51. 

Ruta Abrants, John & Baiba Akkerman, Velta Aldiņš, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aida Bērziņš,  
Lūcija Blatchens, Andrejs Brošs, Ieva Bundža, Uldis & Diana Daiga, Ēriks & Stase Dambergs,  
Ināra Gerliņš, Andris Grunde, Skaidrīte Hāgelis, Juris & Mudīte Jansons, māc. Ieva, Arvīds Mežgailis,  
Ivars & Silvija Mežgailis, Vija Mežnora, Inese Mikus, Patricija Plotnieks, Ilmārs & Aina Stiebris. 
Silvija Sturms. 
  $100. 

Aivars Celmiņš, Sandra Dolan, Harry & Inta Eckerson, Dace Gluskin, Arvīds Lielkājs,  
Olafs & Sarma Rozentāls, Jānis & Andra Zvārgulis. 
  $200 - $500. 

Edgars Bērziņš, Austra Mežaraups 
   Loterijas ienākums : $1003. 

 

Apkārtrakstam : $80  

   Skaidrīte Kalniņš, Ruta Zadziorska 
 
Draudzes Darbam : $1970.  

   Līdz $51 

Juris Baidiņš, Aldis & Māra Kubuliņš, Arvīds Lielkājs, Ilmārs Rītiņš 
   $100 + 

Ilze Bērziņš, Harry & Inta Eckerson, Mudīte Jansons, Ores ģimene, Ligita Stubis 
   $300. 

Fred & Vija Jones 
   $900 + 

Anonīms  
 
Telpu tīrīšanai:  $50. 

Arvīds Lielkājs 

 
Almas Rītiņš piemiņai:  $3430. 
Almas Rītiņš ģimene, Ruta Abrants, Valdis Bašēns, Aida Bērziņš, Edgars Bērziņš, Andrejs Brošs, 
Juris & Mudīte Jansons, Constance L. Kane, Arvīds Lielkājs, Austra Mežaraups, Vija Mežnora, 
John & Kathleen Meicht, Vilnis & Ruta Ore, Patricija Plotnieks, David A. Rich, John & Ingrid Ringer.  
Robert & Marlene Stocks. 

                                                                         Paldies visiem ziedotājiem ! 
                                                                        Juris Baidiņš, kasieris 





The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 

 

Please See the Back Page for Information on Upcoming 

Worship Services and Special Events 

 

 
 

 

Latvian School Christmas Celebration.   The Latvian School will hold its annual Christmas Celebration 

and luncheon on December 11.  If you want your child to receive a “goodie bag” from our Latvian Santa, 

please contact Silvija Mežgailis at 610-277-8072.  Please join us at this warm and festive event. 

 

Poinsettias.  On Christmas Eve, the Church is always decorated with a multitude of red and white 

poinsettias.  You can help cover the cost through a donation of $6.50 per plant.  You can order plants by 

signing up on the list at the Church, or by calling Mudite Jansons at 610-647-8162.  You can take your plants 

home after the service, give them as gifts, or simply leave them at the Church for decoration. 

 

A Successful Fund- Raiser.   We raised $3,253 from our annual bazaar. Without such fund-raisers, we 

literally could not exist.  Thank you all for your continued support. 

 

A Very Special Concert.    The Latvian Baptist Church of Philadelphia is known for its beautiful Christmas 

concerts which feature choral works and guest artists.  This year’s concert – on Sunday, December 11, at    

5 o’clock – will take place at the Latvian Baptist Church (6933 Sherwood Road, Philadelphia, PA).  The 

chorus consists of members of the Baptist congregation and our congregation as well. This year’s guest 

performers will include the Philadelphia Mandolin Ensemble.  There also will be a reception following the 

concert.  We think you’ll agree that attending this concert is a wonderful way to immerse yourself in the 

spirit and spirituality of Christmas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

Worship Services and Special Events 
December 2016 – January 2017 

 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 
(Please see special time for the Christmas Eve Service.) 

 

 

December 4 
 

  Latvian Service with Holy Communion  

  We will also celebrate pastor Ieva Dzelzgalvis’ 10 years 

  of service at our Church 

 

December 11 

 

 Latvian Service   

 Latvian School’s Christmas Celebration   

 

 

December 18 

 

 Latvian  Service at our Church at 11 o’clock 

 Latvian Service in Wilmington DE at 3 o’clock    

 

 

December 24 

 

  CHRISTMAS EVE SERVICE at 6:30 P.M. 

 

 

December 25 

 

     There will be NO SERVICE at our Church 

 

 

January 1 

 

 Latvian Service with Holy Communion 

 

 

January 8 

 

 Latvian Service 

 Lunch prepared and served by the Congregation’s men 

 

 

January 15 
 

 Latvian Service   

 

 

January 22 

 

 

___________________ 

 

           January 29 

 

 

                                             

 

 Latvian Service  

 Ladies’ Committee Annual Meeting 

 

_________________________________________________________ 

 

 English Service with Holy Communion 

 

                             **************** 

On February 5, there will be a Latvian Service at 11 o’clock followed by 

the annual commemoration of “Draudzīgais aicinājums – an invitation to 

support our Latvian school.  Artwork raffle. 

 

 


