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Різдво Христове 2020р.
Христос Рождається!
Славімо Його!
Роздумаймо як ми можемо святкувати Різдво Господа Нашого Ісуса Христа, який є
великим БОЖИМ ДАРОМ. Отець Соланус Кесі сказав: це велике благословення що
ми створені як члени людського суспільства. Всемогучий Бог сам створив усе і привів
його до буття. Він хотів прийняти людське тіло та природу, щоб стати одним із нас у
цьому світі.
Бог прийняв тіло. Ця думка є дуже важлива, над нею нам слід розважати і поклонятися
кожного разу, коли ми промовляємо ці слова. Божий план включає те, щоб з’єднати
нас з Собою, прийнявши людську природу. Через Його Життя, Смерть та Воскресіння,
Ісус Христос дарував нам спасіння, яке ми самі б не осягнули. Людина отримала
можливість бути у єдності з Богом. Людство може жити силою Його Тіла і Крові.
Господь прагне, щоб люди Його пізнавали, любили, жили Ним, для Нього та з Ним.
Бог уможливив для нас дар благодаті.
Господь Ісус Христос дав нам обіцянку: Хто їстиме Моє Тіло та питиме Мою Кров,
перебуватиме в Мені, а Я у ньому, і я воскрешу його останнього дня. Ми святкуємо
Різдво Бога, який дав нам обітницю, кажучи: якщо не їстимете Тіла Сина Чоловічого і
не питимете Його Крові, не матимете життя у собі.
Бог дарував нам себе самого. Його воля – це те, щоб ми наслідували Його, слухали
Його. Його життя – це життя ради нас. Без Нього – ми є нічим. Св. Павло каже: Для
мене жити є Христос, а померти – це ціль.
Нас тривожать трагічні події сьогодення: вбивства, аборти, прокльони, війни,
землетруси, грішна поведінка провідників. Так багато розчарувань у світі та в Церкві.
Новини у медіях висвітлюють негативні факти.
Коли люди відвертаються від Бога, тоді розв’язуються усі узи пекла. Злий дух завжди
шукає, щоб когось звести чи погубити. Важко уявити, наскільки б покинутим був би світ

сьогодні, якщо б Слово Боже не воплотилося 2000 років тому. Св. Павло каже: Вже не
живу я, але живе в мені Христос. Чим більше ми усвідомлюємо глибину безмежної
Божої Любові до нас, тим більшою є радість, коли ми святкуємо Його Різдво.
Для того, щоб збагнути “глибини мудрості та знання Божого” нам слід молитися,
приймати Св. Таїнства, зокрема, Сповідь та Св. Причастя. Шлях до святості лежить
через дотримання церковних празників, читання псалмів, творів Святих отців Церкви,
у яких отці Церкви, перебуваючи у глибокому зв’язку з Богом, намагалися пояснювати
вірним богословські правди для кращого пізнання ними Бога. Св. Письмо навчає нас:
“Це є вічне життя пізнавати Ісуса Христа, якого Бог послав”. Це є дуже важливі шляхи
усвідомлювати глибину мудрості та знання Божого.
Відповідний спосіб підготовки до Різдва Христового – це роздумування над Його
приходом до Вифлеєму, як чимось надзвичайно важливим. Бог так полюбив світ, і це
перевищило усі мрії та надії, адже Бог віддав Себе Самого у Дарі для нас. Взамін Він
прагне, щоб ми належали до Його Тіла тут на землі, яким є Церква. Він прагне, щоб ми
пам’ятали про Його присутність. У наших домівках, ми повинні мати ікони, хрест, як
символ перемоги Христа. Ми зберігаємо фото наших рідних, як вияв любові до них.
Відповідно також і ікони пригадують нам про любов Божу до нас та нашу любов до
Нього. Бог – це джерело Любові та Життя. Дивлячись у ясла, кого ми бачимо? Бачимо
Його безмежну любов до людини. Як нам відповісти на цю любов, адже ми недостойні
цього великого дару? Відповідь нам дає Господь: “Будьте святі, так як я святий”.
Ще одним шляхом, який допомагає нам крокувати по дорозі спасіння є молитва на
вервиці. Цей інструмент є допомогою проти злих духів, які нас спокушають. Цариця
Неба і Землі була послана до людей, щоб в об‘явленнях ознайомити вірних з цією
могутньою зброєю. У Люрді, невинна дівчина Бернадета повторювала за Богородицею
перебираючи зернятка вервиці. Св. Бернадета подібно до отця Кесі мала проблему
навчатися з книжок, проте розуміла слова Богородиці: Молитвою та покаянням
навертайте світ! Св. Катерина з Сієни не була освіченою, не вміла писати, проте
диктувала іншим свої листи, які їх записували. У 1917 році в Фатімі, Богородиця
повторила дітям: Молитва та покута є Божим планом для навернення грішників.
Лише осягнувши Царство Боже, ми побачимо святих, які молитвою та покутою
осягнули Боже милосердя для грішного людського роду.

