Мир Божји, Христос се роди!
среда, 24 јануар 2018 10:57

Сабрана око Трпезе Господње, око Тела и Крви Господње, Црква је данас на Бадњи дан
и Божић, у бриселском храму, славила Новорђеног Богомладенца и свето име Његово.
Са протом Јаковом Марковићем који је предводио ово евхаристијско славље, уз
саслужење ђакона Душана Марковића и Филипа Боне и великог броја верног народа.

Нема веће радости у историји, под сунцем и над сунцем, за православне хришћане, од
благовести, од јеванђеља неба земљи са доласком Богочовека, Исуса Христа, тј. о
доласку Исуса Христа међу нас, Његовом оваплоћењу и очовечењу. Тај долазак је
поздрављен миром и радошћу, и речима: Слава Богу на висини, а на земљи мир, и међу
људима добра воља.

Дух јединства и љубави хришћанске, који је током богослужења обитавао у окупљеном
верном народу загрејао је срца њихова када је прота Јаков уз топле очинске речи рекао:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Срећни вам бадњаци и срећно Бадње вече које нас уводи у радост празника Рођења
Христовог, Божића празника који спаја небо и земљу, Бога и човека и нас међу собом
мири, освећује и просвећује.

Ево, као што смо се вечерас овде окупили, драга браћо и сестре, око бадњака у великом
броју, тако треба сваке недеље и празника да се окупљамо и испуњавамо свети храм
Божји.

Да не буде да, дођемо само на Бадње вече, Васкрс или своју славу и да мислимо да смо
тиме све завршили и сваки обичај своје цркве испунили.
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Треба да знамо да се сваке недеље и празника у нашој цркви служи служба Божја и да
је главни обичај да долазимо на свете службе Божије, да се Богу молимо, да своју децу
васпитавамо у православној вери, да знамо шта је пост и шта је молитва, да долазимо на
свето Причешће, да чистимо своје душе и своја срца од свакога греха, да бисмо увек
имали слободу да се Богу искрено молимо.

Храм је освећено место, у њему се врше Свете тајне и најближи, најсавршенији контакт
са Богом је у храму. Бог је устројио да се сабирамо у храму, а када то чинимо заједно, то
је онда права, истинита слика Цркве, то је, заправо, Црква у којој се врши богослужење
на светим сабрањима, као што је ово данашње.

Важно је да оставимо своје земаљске бриге, послове и обавезе, да дођемо у Свету
Цркву Божију, да се Богу помолимо, да чујемо реч Божију, која просвећује наш ум и наше
мисли, која освећује наша осећања. На такав начин, драга браћо и сестре, треба да
васпитавамо себе, а нарочито своју децу

Широм дијаспоре (нас срба има на сваком континенту) показало се да у оном дому где се
очувала вера православна, очуване су и остале духовне и нациналне вредности.
Родитељски дом је, како то каже Св. Апостол Павле; "Мала црква Христова", и све док у
њему обитава Господ и слави се Крсна Слава, његова деца су сигурна.

Зато нам је наша света Православна црква једини ослонац и путоказ у нашем духовном
животу овде у дијаспори, и њу требамо и морамо сачувати по сваку цену. Наши преци су
и своје животе дали бранећи веру и отечество, а од нас се то не тражи, већ само мало
љубави, времена, разумевања, енергије и финансијске помоћи и мајка црква ће опстати
и постојати.

Биће велики грех, како колективни, тако и појединачни, ако дозволимо да наше цркве
(због наше не-заинтересованости) у будућности буду слабо посећене, празне, и не дај
Боже затворене.

Зато позивам све вас моје парохијане - вернике, старије и вас млађе, да се укључите у
живот наше цркве, тј. парохије, а први корак је да редовно (бар једном месечно) дођете у
храм на Св. Литургију. Други корак је да постанете члан парохије и да редовно
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помажете своју цркву.

Такође, пронађите, сходно својим талентима од Бога вам датих, у чему можете бити
најкориснији својој светој цркви, а Господ ће вам то многоструко узвратити, јер "Ко цркви
даје (помаже) Богу позајмљује, а Бог ником не остаје дужан"!

Нека буде међу нама што више љубави, што више мира, што више слоге, јер на то нас
призива и на то нас оспособљава Рођење Христово.

Нека радост овога празника допре до свачијег срца, до свачијег дома, до сваке
породице. Да нас Господ благодаћу и милошћу Својом и благословом Свога Рођења
укрепи и оснажи да творимо добро, да идемо путем Његовим, да се и у овим тешким
временима оснажимо вером Божијом, да би смо могли као прави људи Божији, онако
како је говорио наш свети блажено-почивши Патријарх, да увек будемо људи, а то значи
да увек будемо прави хришћани: Богом просвећени, Богом научени да творимо добро и
да радимо на своме спасењу и на спасењу својих ближњих.

Срећан празник! Божији благослов са свима вама! Нека радост Рођења Христовога
обасја и вас и ваше домове и цео свет! Амин, Боже дај!

Фотографије можете погледати овде .
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