„Заиста је велика тајна побожности:
Бог се јави у телу...“(1. Тим. 3:16).

Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Толика је милост Божја и толико је достојанство човеково, да се сам Бог Син спустио
из вечности у време, са неба на земљу, са престола славе у пећину овчарску, само да
људе спасе, од греха очисти, и у Рај поврати. Господу Исусу рођеном у Витлејему
најпре се поклонише пастири и мудраци са Истока, дакле најпростији и најмудрији
овога света. И дан данас најискреније се клањају Господу Исусу, Богу и Спасу,
најпростији и најмудрији овога света. Покварена простота и полуучена мудрост одувек
су били непријатељи Христовог Божанства и Његовог Јеванђеља. Но сваки човек, па и
они изгубљени, испред себе имају отворену Лађу спасења – Цркву Христову из које
треба да црпе снагу живљења, светост личног и народног трајања за данашње и будуће
генерације.
Цркву као такву, својим активним верским животом – учешћем на богослужењима
треба да изграђујемо и снажимо, посебно на овим просторима, да по савести и својим
могућностима дајемо материјалну подршку, у виду годишњег прилога-парохијала.
При вашој црквеној општини и парохији, поред богослужбене, каритативне и
душебрижничке активности, Црква вам омогућава и редовне часове веронауке за децу.
Путем овог пастирског писма желимо да укажемо, да ваше топло родитељско окриље и
старање неће моћи да прате ваше дете на свим његовим животним стазама и у свим
лавиринтима живота. Али постоји Неко Ко ће му у сусрету са искушењима, а посебно
са изазовима нашег времена, - са дрогом, са сектама и лажном духовношћу, са
алкохолом, са проституцијом, са неморалом сваке врсте, - у пресудном тренутку,
уместо вас, више од вас, али не без вас, и никако против вас, бити сигурна помоћ и
заштита. На часовима веронауке у Цркви ваше дете ће упознати најлепше и најсветије
Дете у историји, Дете рођено у витлејемској пећини, Дете које је и предвечни Бог.
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-2Сазнаће да је Господ Исус Христос дошао у свет да људима саопшти небеску поруку
љубави, мира и добре воље и да их оспособи за нови живот у Духу Светом, у светлости
и радости Царства Божјега. Христос и Црква Његова биће у његовом животу поуздани
компас и непогрешиви путоказ, као што су били свим светим угодницима Божјим и
праведницима, од оних ранохришћанских па до савремених – Шекспиру и
Достојевском, Њутну и Ајнштајну, Бетовену и Моцарту, Светом Сави и владики
Николају, Његошу и Дучићу...
Захваљујући унапред на моралној и материјалној подршци за опште добро наше Свете
Заједнице – Цркве, желимо да наша срца буду отворена као Витлејемска пећина и као
таква приме Богомладенца Христа. Тако ћемо бити наследници мира, љубави, милости
и благодати Божје.
Срећан Божић и благословена Нова 2019. година уз радосни хришћански поздрав
Мир Божји! Христос се роди! Ваистину се роди!
У име Управе ЦО и парохије у Базелу

протојереј-ставрофор Милутин Николић
Базел, о Божићу 2018. године

ПС

Часови веронауке: Базел, у Ст. Албан храму сваке прве и треће недеље у месецу после
Св. Литургије, као и у Нидергесгену (храм Ст. Антон) сваке друге и четврте недеље у
месецу после вечерњег богослужења, осим за време школских одмора.

Пробе хора – црквеног појања: Базел, у Ст. Албан храму средом од 19.00 до 21.00 ч.
За сва ближа обавештења можете се обратити канцеларији Црквене општине на
телефон: 061 272 08 68.
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