Дякуйте Боговi й Отцевi, Який
покликав нас до участи у спадщинi
святих…
«Дякуйте Боговi й Отцевi, Який покликав нас до участи у спадщинi святих у
свiтлi, визволив нас вiд влади темряви i ввiв у Царство улюбленого Сина Свого, у
Якому ми маємо вiдкуплення Кров’ю Його i прощення грiхiв» (Колосян 1:12-15)
Ми знаходимося посередині літургійного Різдвяного посту. Сподіваємося, що усі ми
присвячуємо більше часу молитві та пості в приготуванні до славного та радісного
святкування Різдва нашого Господа. Ми щойно відзначили американський День
Подяки, дякуючи Всемогутньому Богу за всі ті дари, якими він наділив нас впродовж
року. Ми постійно, щоденно дякуємо Господеві. В часі кожного Богослужіння,
священник промовляє: «Благодарім Господа», і вірні відповідають: «Достойно і
праведно є…»
У посланні апостола Павла до Колосян ми читаємо: «Дякуйте Боговi й Отцевi, Який
покликав нас до участи у спадщинi святих у свiтлi…» (1:12) Наш Небесний Батько
послав свого Єдинородного Сина у цей світ, щоб визволити нас від сил темряви,
злих нахилів та спокус, які на нас посилає диявол. Христос, Вічний Бог, народився
від Діви Марії у визначений час, щоб відкупити нас від гріха. Христос, Бог наш, є
Богом Любові. Ісус, Син Божий, став подібним до нас в усьому, крім гріха. Він
бездоганний Бог та бездоганна людина. Він улюблений Син, якого Небесний Отець
уподобав.
Невидимий Бог став видимим в особі Ісуса. Ісус Христос є відображенням Бога,
Небесного Отця. Голос з Неба, Бог Отець, проголосив «Це є Син мій улюблений,
якого я уподобав. Слухайте Його». Цей голос можна було почути під час Хрещення
нашого Господа в ріці Йордані, а також в часі Преображення Бога нашого на горі
Тавор.
Скоро ми співатимемо різдвяні колядки, сповіщаючи про велику таємницю Втілення
Божого Слова поміж нами. Скоро співатимемо: «З нами Бог! Розумійте, народи, і
покоряйтеся, бо з нами Бог!» (з Великого повечір’я, що служиться у вечір перед
Різдвом). Так як і в сьогоднішньому посланні, протиставляється світло темряві.

Христос є Світом світу. Небеса, Його Царство, є Царством Світла, де святі та
праведні спочивають. Рядок з молитви «З нами Бог» стверджує, що «Люди, що
ходять у темряві (грісі), побачать світло велике (Христа)»
У глибинах своєї люблячої доброти, наш Господь пообіцяв покаяння та прощення
гріха, щоб кожен, хто покається був спасенним. Нехай небо і земля зрадіють. Нехай
пастух стане на коліна у смиренному поклонінні. Нехай ангели з небес сповіщають
Його славу та хвалу. У радісне свято Різдва нашого Господа, ми святкуємо
сповнення Божої обітниці одного дня послати Відкупителя, щоб він врятував нас від
тенет гріха. Про це співаємо в українській колядці «В Вифлеємі новина»
о. Юрій Ворощак

