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Свима вама, браћо и сестре, драга децо духовна, вама у Отаџбини и вама расејаним по
читавом свету, желимо срећан и благословен Божић.

Премда нас у неким случајевима раздвајају хиљаде миља, данас нас Христос Бог све
сабира око Себе да Га славимо и да се као браћа и сестре, као Народ Божји, око Њега
окупимо и духовно угрејемо.

Данас смо ближи једни другима јер смо близу Христа Господа, јер смо сви као велика
светосавска породица на духовној гозби код Богомладенца Христа, Који нам и сада као
некада поручује: Будите једно као што смо Отац Мој и Ја једно! (Божићна посланица
Патријарха српског Господина Иринеја).

Парохијани храма Светог Саве у Бриселу, предвођени својим парохом протом Јаковом и
ђаконом Душаном, свечано и молитвено су прославили празник Рођења Господа Исуса
Христа - Божић.
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!
Нека буде срећно и благословено Бадње вече, нека донесе радост у ваше домове и у
ваше породице и нека Бог са неба, преко Богомладенца Христа, излије сваки благослов,
свако добро, сваку срећу, сваки напредак на вас и ваше домове.
Нико се није у овом свету под сунцем усудио да каже: Ја сам пут, истина и живот. То је
само Господ Христос рекао. И заиста је Он: и Пут, и Истина, и Живот. И томе Његовоме
позиву и гласу одазивао се хришћански, православни народ.
Међу њима, Богу хвала, и наш народ, како од наших предака тако и данас имамо добрих
и честитих људи, добрих хришћана, верних парохијана који показују љубав према овом
светом храму, према Цркви Божијој, и помажу рад наше цркве било у новцу, било у раду,
било у материјалу, било у молитви, било на који начин са добром жељом, а то је,
заправо, испуњење оне заповести Божије да када волимо Цркву, волимо и Бога, а
волимо и ближње своје, јер Цркву сачињавају, управо, наши ближњи.
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Зато од срца благодарим свима вама браћо и сестре, на свакој помоћи коју чините око
обнове овог светог храма. Бог нека вам дарује здравље, спасење и сваки напредак.
Чувајмо оно што нам је Господ заповедио, а то је да волимо ближње своје, пре свега да
волимо једни друге јер само слога србина спасава. Али не само једни друге, да волимо и
непријатеље своје. То могу само хришћани. И силну благодат да то чинимо омогућио нам
је Господ кроз Цркву Његову, која је ризница неисцрпне благодати Божје. Када смо са
Богом и у Цркви све можемо, како каже Апостол: "Све могу у Христу Исусу, који ми моћ
даје". И ми можемо да волимо и ближње своје, и браћу своју, па чак и непријатеље своје.
По томе ће нас Господ ценити, по томе ће нас награђивати, по томе нас познати да смо
Његови следбеници само ако љубави имамо.
Чувајте веру отаца наших, Цркве наше, Светих угодника наших, Светих мученика, који су
страдали за име Христово и за веру прадедовску. То је највећи дар који имамо и
радости, коју нам вера наша са дивним и лепим обичајима пружа.
Молим се Господу да вас све благослови, да останемо народ Божији, и оно што је наш
Свети Патријарх Павле говорио: будимо људи! Будимо људи и никада не заборавимо ко
смо и коме припадамо.
Нека нас краси љубав према Богу. Према Цркви Његовој. Према вери Његовој, која нам
је дата као смисао нашега живота. Онда ћемо волети и себе и ближње своје, чак и
непријатеље своје.
Благослов Божји нека је на свима нама, да нас прати у овом времену, не само вечерас,
него сада и свагда и у све векове. Амин.
Фотографије можете погледати овде .

Управа Храма
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