
Світло для Тебе.
Лист до Тебе.

Різдво не за горами. Сімейне свято, свято з найбільшою кількістю подарунків.
Затишна весела вечеря з ароматом кориці та печива, вогниками, кульками, янголятками та 
вертепом.
Саме таким має бути Різдво, чи не так?
Це вже третє Різдво поспіль, яке не таке легке і святкове, як це було десятиліттями. Достаток і 
процвітання призводять до омани, що у нас все під контролем і ми нікого не потребуємо. Зараз ми 
живемо в такий час, коли ми вчимося, що це не так. І можливо Ви також думаєте, читаючи, що у 
Різдво Ви давно (або навіть ніколи) не відчували такої легкості. Питання в тому, що залишається, 
коли багато чого відпадає? До кого ми можемо звернутися, коли ми більше не можемо терпіти, 
наші межі досягнуто?
Ісус каже нам (передано через Біблію), що він знає наші страждання та страхи у світі.

Страждань зазнаєте в світі,але будьте відважні: я світ переміг.
Іван 16:33

Він нічого не прикрашає, а називає речі своїми іменами. Світ не тільки хороший, тут є 
страждання і страхи. І він знає, про що говорить. Тому ми можемо прийти до нього зі своєю 
потребою. Він бачить Вас і знає, як у Вас справи особисто.
Але це ще не все. З любові до нас він увійшов у цей світ. Всемогутній Бог відкинув все для нас 
неосяжне і обміняв на пелюшки. Він став одним із нас і потім, ставши дорослим,в особі Ісуса узяв 
на себе все погане в світі і в нас.
Він своїм світлом переміг темряву цього світу! Для нас. Для Тебе.
  
Ісус Христос обіцяє нам:

Я світло для світу.
Хто йде за мною, той більше не буде ходити в темряві,

а матиме світло,яке веде до життя.
Іван 8:12

 
Він хоче принести Тобі своє світло. І для цього він сьогодні розіслав своїх посланців – як 
провісників Свята всіх Свят – наш спаситель іде! Христос народився! Славімо Його!
Сьогоднішній день, мабуть,є відкриттям дверей у Віфлеємську стайню. Бо коли ми розуміємо, що 
ми не маємо нічого, що насправді вічним є, тоді наш погляд може впасти на світло, що виходить із 
дверей стайні у Віфлеємі. Двері стайні відчинені, Вас чекають і вітають!

 
Щасливого Різдва!
Різдвяні посланці.
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