„Бог је тако заволео свет да је Сина својега Јединороднога дао, да
сваки који верује у Њега не погине, него да има живот вечни“(Јн. 3:16).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Рођење Богочовека на земљи догодило се као израз неограничене божје љубави. За исцељење од
грехопада – од ове основне болести, корените болести, нужна је натприродна сила. Која је то
натприродна и вечна сила, која може да поврати првобитно здравље? То је Господ наш Исус Христос,
Син Божји. Оболелој природи нашој потребан је био лекар, лишеноме живота потребан је био
животворитељ. То је било довољно да из човекољубља Бог посети људску природу: да се Бог јави у телу.
У то мрачно време засијала је тајанствена звезда над Витлејемом, запевали су анђели и поклонили се
пастири и мудраци новорођеноме Цару. И данас је појефтинио човек ради кога је човекољубиви Бог
дошао у свет, рођен, страдао и васкрсао. Они који дају предност другим вредностима, а не човеку,
супротстављају се Божићу и Божјој љубави, противе се Христу који оставља себе у Цркви својој, а у њој
и науку своју у којој је човек вреднији од сваке твари. Постанимо, будимо и ми чланови Цркве, живе
заједнице са Христом Господом, јер једино кроз Цркву човек добија право достојанство благослова
Божјег, који га уздиже изнад свега створенога. Тако ће човек и за нас као и за Христа постати скупљи од
свега на свету, јер Христос је назван Спаситељ људи, а не Спаситељ ствари.
На основу најновије одлуке Савезне владе као и кантоналних власти, а према досадашњем оквирном
правилнику Савезног министарства за здравство (Bundesamt für Gesundheit – BAG) Швајцарске, и даље
су дозвољена богослужења уз ограничени број верника: у Базелу, истовремено у храму, 15 особа, а у
Нидергесгену 30 особа. Богослужења, освећења славских дарова и друго, одржаваће се по већ постојећем
распореду за 2020/2021. годину уз наизменично смењивање верника према важећим мерама. Најновије
информације можете прочитати на нашој интернет страници: www.spc-basel.ch или добити путем
телефона: 061 272 08 68 или 079 667 68 13.
Поред немогућности да будемо истовремено сви заједно у храму на молитви, поготово о великим
празницима као што су божићни, трпимо и велики губитак у материјалном погледу ради опстанка наше
црквене заједнице – практично остајемо без основних прихода.
Из наведених разлога позивамо верни народ да појача молитве Богу у својим храмовима, а према својим
могућностима прилогом – материјално помогне опстанак наше Цркве.
Делећи најискреније сва искушења и патње са својим народом, молимо се да светлост Витлејемске ноћи,
песма, мир и сила испуне ваше душе и сав живот ваш. Срећан Божић и благословена Нова 2021. година
уз радосни хришћански поздрав
Мир вам Божји! Христос се роди! Ваистину се роди!
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох
Базел, децембра 2020. год.
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