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ceļavārdi šai nedēļai
29. novembrī
Ir adventa laika pats sākums – novembra pēdējās dienas. Ārēji
drūms laiks. Un tomēr šodien tik gaiši pirms tumsas iestāšanās pamalē,
kur varēja nojaust saulrietu, parādījās gaiša, zeltaini sārta svītra.
Protams, tumsa to pēc neilga laika atkal nomāca, bet šī gaišā strēle
palika dvēselē kā kaut kas zīmīgāks un svarīgāks kā viss parējais
tumšais debess jums. Arī advents ir gaismas pakāpeniska iespīdēšana
tumsā. Bet, atsķirībā no gaišās svītras pamalē, kuras mirdzumu es
nevaru paildzināt vai kā savādāk ietekmēt, advents runā gan par
dievišķas gaismas ceļu pretī man, gan par manu, pavisam apzinātu ceļu
pretī tai. Jā, vēl arvien līdz Saulgriežiem ārējās tumsas paliks vairāk. Bet
manī pašā, cilvēkā vēlas augt jauna iekšējā telpa, kas ved pretī
iekšējiem Ziemassvētkiem, iekšējai jaunai piedzimšanai. Tas, kas ar
mani šajā pasaulē ir ienācis, man piedzimstot no Mūžības, mani atkal
grib vest pretī manai patiesajai Esībai, aicina mani to atkal ienest manā
apziņā pēc tam, kad esmu apzināti vai neapzināti no tās tālu vai nu pats
aizgājis, vai aizvests. Šī atgriešanās ir advents…
Tagad man pašam mana patiesā Esība kā dvēseles spēks ir
jāsniedz nogurušajai, apmulsušajai, nesaprotošajai pasaulei ap mani. Es
un cilvēki ap mani tik daudz esam darījuši neapzināti, esam dzīvojuši,
nebūdami patiesi nomodā, un šķiet, vismaz daļēji tas tā ir vēl arvien. Bet,
kad patiesā Esība un pati dvēsele pamostas, cilvēks saprot, ka ar katru
savu darbību tas piedalās dievišķu spēku mistērijā. Šī apziņa ir daļa no
Pamošanās.
Mums katram ir dots uzdevums izpaust dievišķo ar sev dotajām
iespējām un dāvanām, un tā transformēt pasauli ap sevi. Tas ir mans,
mūsu katra personīgais uzdevums, par ko runā advents – iekšējā
aktivitāte, pamošanās, maiņa, kas transformējas ārējā aktivitātē.
Es centīšos saprast, atzīt un darīt to, kas ir nepieciešams gan garīgi,
gan pavisam praktiski - ārēji pasaulei ap manis tieši no manis paša, kā no
unikālas, Radītāja sūtītas būtnes. Tas lai ir mans iekšējais un ārējais
darbs adventā.

