(Jāņa ev. 1,1-6)
Priecīgus Ziemassvētkus!
Ik gadu Ziemassvētki vēstī: Dievs ir piedzimis pasaulē. Savu vienīgo Dēlu dod Tēvs, lai
pasaule taptu jauna, lai to ieraugām dievišķā mīlestībā.
Tā pasaulē ienāk dzīvība, dzīvība kā Dāvana no Dieva.
Patiesībā tā jau bija pašā iesākumā. Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības; top cilvēks vēl ne dievs, bet kā Dievs, jo ar Dievu salīdzināms; vai salīdzināsies? bet ir līdzībā, tātad
salīdzināms. Cilvēks aizies citu ceļu, Dievs paliks, kur bija: kā stāstā par paradīzes dārzu.
Cilvēks gan noklīda neceļos vai citos ceļos, tomēr Radītājs paliek; bet Radītājs ir dzīvība
pati. Dievs - Radītājs ienes pasaulē, ko viņš rada, dzīvību, vai visu, kas dzīvs, bet viņš
pats taču ir šī pati dzīvība, kas nav radāma - vismaz šajā radāmajā pasaulē.
Un tā pirms pasaules ir dzīvība Dievā, un Dievs pats dzīvība, dzīvības princips, dzīvības
sākuma uzstādījums. Un tā nu iznāk, ir pirmāk Dievs, tad viņa līdzība - cilvēks, tad .... tad
jānāk Dieva dēlam, kā cilvēkam, jaunam sākumam pasaulē, kas pasauli pārradīs no jauna.
Tā arī mums stāsta Jāņa evaņģelijs.
1. Iesākumā bija Vārds un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.
Iesākumā bija vārds, logos, dievišķais princips, kas ietver dzīvības sākumu, vēl neradītu
dzīvību, bet jau dzīvību citā augstākā sākumā. Šis dievišķais sākums, kas ir arī dzīvība, ir
pie Dieva, un Dievs ir pati šī dzīvība. No tās puses, kur esam mēs, varam pat līdz ar Jāni
teikt: Dievs ir Vārds.
2.Viņš bija iesākumā pie Dieva.
Jānis jau pateica, ka Vārds bija pie Dieva, pirms tas rada izpausmi radītajā pasaulē. Bet
no jauna ir tas, ka "Viņš" ir arī jau ar norādi uz Kristu. Pasaule tiks radīta dievišķā
līdzībā, kas tiks rādīta redzama nākot Kristum un Kristū. Bet pirms tas ir noticis mūsu
laikizjūtā, Kristus kā dievišķais princips, logos, Vārds ir pie Dieva.
3. Viss caur viņu ir radies un bez viņa nav radies nekas.
Viss caur viņu, logosu, Kristu, dievišķo dzīvības principu, ir radies un nācis pasaulē:
tātad pasaulē, ko Dievs rada, viss radīts caur dzīvību. Var teikt arī citādi, pasaule ir dzīva.
Vai vēl citādi. Pasaule nav nedzīva, kur dzīvais tajā ir kā daļa no tās; nē, ne tā, otrādi,
pasaule ir dzīva un viss tajā dzīvs; bet nedzīvais ir tas, ko cilvēks ierauga caur savu
uztveri, ko viņš neaizsniedz, kas viņam svešs un tieši neatpazīstams, kas prasa īpašu
darbību, lai arī tas taptu atpazīstams, kas dzīvs jau sākumā.
4. kas ir jau tapis, viņā ir dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēko

Tas viss, kas jau radīts pasaulē, ievērojiet, viss, arī tas, ko cilvēks gribēja nosaukt par
neorganisko pasauli, kur no dzīvības – viņaprāt - nav ne smakas, ir patiesībā dzīvs, jo ir
dzīvība, dzīvība logosā, augstākajā dzīvības principā. Tā ir dzīvība tajā, ko saucam par
Pasaules Glābēju, par Dieva viendzimušo Dēlu, bet, ja dzīvība ir pat mūsos, tad tai ir
jābūt arī Kristū. Šādi iestarpinājumi liktos lieki, bet tie šeit noderīgi, lai pateiktu, ko saka
mums Jānis: viss radītais ir dzīvība Radītāja Dēlā, un tātad viss ir dzīvs. Svešs un
neorganisks mums, bet dzīvs tam, kas to redz un kā daļa tas viss ir. Kā vēl pārliecinošāk
pateikt to, ka viss apkārt ir dzīvs? Kā pārliecināt to, kura acis grib teikt, ka viņš pats ir
dzīvs, bet tas viss apkārt, smiltis, akmeņi, vējš..., ir nedzīva pasaule? Tad, lūk, ja gribi
teikt, ka tas ir nedzīvs, tad pasaki ar to pašu muti, ka Kristum iekšā viss ir nedzīvs, kā tie
paši akmeņi, bet ja Kristū tā, kas tad tevī? Arī tu esi tāds pats, gan miesā, gan Dieva
līdzībā radīts. Kas tad tev vēl ir bez tiem abiem, ja tie pēc tevis iznāk nedzīvi? Ja nu grēks
tev vēl ir, kas nav Dievā, bet šķirti no viņa. Vai tu domā, ka grēks tevi rada par dzīvu
būtni? Bez grēka tu esi neorganiska miesa, kas bez grēka darbināšanas ir kā kaps? Kāds
sparīgs grēcinieks, jūtot sevī grēka sparu, tā var iedomāties šo pasauli būvētu: vai grēks to
nekustina? jo tas dzenā pa pasauli šo prasto grēcinieku. Vai tā ir tikai grēcinieka
paralizētā griba, ko grēks savaņģojis, un viņš sevī vairs neatpazīst citu dziņu, kā tikai to,
kas viņu dzen no vienas negantības citā. Vai arī, ja tu neesi tik negants savā grēkā, vai
tavs nemiers tevi nedzenā, kā teiktu, velns dzenā un nedod mieru? Atrodi mieru! atrodi
pie Dieva, pie dzīvības sevī, pie sava dzīvības principa sevī, kas ir arī dievišķais
pirmdzinulis, kas viss, no kā pasaule sastāv patiesībā. Atrodi Glābēju sevī, savā dzīvībā,
saka Jānis, jo tu esi daļa no dzīvības, no Dieva. Izglāb sevi pats, ja tev tā patīk, kur tavs
pats, ir tavs pats pēc būtības, dzīvības princips, logos tevī un tu logosā. Atpazīsti tavu īsto
gribu, kas ir no Dieva, nošķiroties no tās gribas, kurai tu esi ļāvis sevi vadīt, esot
neapzinīgam, nezinīgam, apmānītam no zemišķajiem dzinuļiem, no chthoniskajiem
dzinuļiem, kas bija tev noderīgi, kad tu vēl dzīvoji alā, kas tev palīdzēja, lai piebeigtu
mamutu, kas par tevi lielāks un stiprāks. Bet nu būtu laiks attapties, paskatīties apkārt,
kas notiek pasaulē, un kur tu esi tajā, un kāpēc pasaule tevi līdz šim dzenāja kā
kraupjainu suni. Vai pats tu tāds nebiji sava grēka negantībā vai velna uzpūstajā nemierā
un tu to pašu nesaņēmi no pasaules? Atdari pasaulei citādi, tā, kāds tu pats gribi būt, radi
sevī pasauli no jauna, līdzīgu sev, bet tikai dievišķajā līdzībā. Dzīvo šajā jaunajā pasaulē,
līdz tā ārā sāks līdzināties tevis pieprasītajai. Tu būsi liels cilvēks! Topi, radi sevi! Dievs
visu ir uztaisījis, Kristū sevi pierādījis, un tevi aicina tur iekšā. Viņš aicina tevi Dzīvībā,
patiesajā tevis esamībā. Viss ir uztaisīts, pasaule ir gatava tevi ieraudzīt!
6. Nāca cilvēks, sūtīts no Dieva, vārds viņam Jānis.
Tas kā pa jokam, ka visi ir Jāņi, gan Kristītājs, gan Ješua, kas tas pats Jānis, pa jokam,
vien ir, gan evaņģelists Jānis, ar ko iesākām, un ar ko nobeigsim. Arī Janua, vārti, skan kā
Jānis, kas ir Dievs, pa kuru viss ienāca pasaulē.
Tā lūk Ziemassvētku jaunumi ienāk par Ješua, lasi Jāni, par Janua Dievs, kas mums liek
justies dzīviem, pa Janua Jānis.
Priecāsimies esam dzīvi, atminot īsto šī dzīvīguma avotu, dzīvības principu Dievu un
dzīvības apstiprinājumu Kristu!

Piedzimušais Dēls pieprasa apstiprinājumu no mums, ka esam dzīvi saskaņā ar Vārdu.
Āmen

