„А у последњи велики дан празника стајаше Исус
и викаше говорећи: ако је ко жедан нека дође к
мени и пије.“
(Јн. 7, 37).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Шта је побудило Господа да говори о жеђи и о води? Господ је, користећи околности и време,
опоменуо окамењена срца људи на духовну жеђ и предложио им духовно пиће. Некада је рекао
Господ жени Самарјанки: ко пије од воде коју ћу му ја дати неће ожеднети до века. И сада он
мисли на ту исту животворну воду духовну, сада када призива свакога жеднога: нека дође к мени и
пије! „Ко у мене верује, као што Писмо рече, из његова тела потећи ће река воде живе. – А ово
рече за Духа којега после имадоше примити они који верују и име његово:...“(Јн. 7, 38-39). Ко
верује, дакле, у Сина Божијега, Дух Божији настаниће се у њему и духовне живоносне реке тећи ће
из тела његовог. Зашто из тела? Зато што је тело у овом животу код светих обитавалиште Духа
Светога, као што и апостол говори: „или не знате да су тела ваша храм светога Духа који живи у
вама“(I Кор. 6, 19)? Под телом у ужем смислу разуме се срце човечије, као средиште живота и
телесног и духовног. У том смислу се пророк Давид моли Богу: „срце чисто саздај у мени, Боже,
и Дух прав обнови у мени“(Пс. 50). Тиме ће сав човек бити очишћен и осветљен, оснажен и
обесмрћен тим струјама Духа Светога, тако да ће све његове мисли, љубав и сва дела његова бити
управљена ка вечном животу.
На Спасовдан Господ је казао и показао какав је пут човечији у телу, од чега полази човек и докле
треба да путује човек. Нема другога пута. Ако не идемо за Господом Христом, који тело наше
води и одводи у Небеско Царство, онда идемо за Његовим непријатељима, за оним који помоћу
греха, страсти и смрти одводи и тебе и мене у пакао. Зато је на дан Педесетнице сишао Дух Свети
на Апостоле, на Цркву Христову. Свето Крштење у Цркви није ништа друго него Крштење Духом
и водом, као што каже Спаситељ; Крштењем огњем ми васкрсавамо, доживљавамо Духовдан, јер
се дају силе Духа Светога, дају се ономе ко се крштава.

-2И као што је на Спасовдан казана сва тајна човечијег тела, казана од Господа Христа, тако је на
дан Педесетнице казана велика и света тајна духа човечијег. Бог је створио душу у човеку и дао му
је да је усавршава Духом Светим. Човек је саздан као потенцијално богочовечанско биће, чији је
задатак био да, вођено боголиком душом, себе у свему прилагоди Богу – идеално сједини себе са
Богом и живи у његовим божанским, бескрајним савршенствима. „Будите савршени као што је
савршен Отац ваш небески“(Мат. 5, 48). Овом заповешћу, а и речима „будите свети, као што
сам и ја свет“(I Пет. 1, 16) Господ нас подсећа шта је смисао и циљ нашег живота. Молитва је
један од чудесних путева, који продужује човека и који човеку открива да је он биће присутно у
овоме свету, али биће које је по својој природи створено да стреми Вечноме. Поред личне
молитве, треба се обраћати благодатној и молитвеној помоћи Цркве и свештеника, јер Св. Писмо и
на то упућује (Јак. 5, 14). Уз то не заборављати редовно учествовање на заједничкој – саборној
молитви у светом храму, што су чинили апостоли и сви свети (Д. ап. 1, 14; 12, 12), јер и то је воља
Божја (Мат. 18, 20).
Најважније – централно богослужење Цркве јесте Св. Литургија, која приказује читаву драму
Христовог живота од Његовог рођења до Његовог вазнесења на небо, а такође се на њој, под
видом хлеба и вина, приноси Богу тајанствена жртва Тела и Крви Господа Исуса Христа, којом се
ми причешћујемо, ради нашег освећења и сједињења са Христом. Кроз евхаристијско сједињење
са Богом, на најсавршенији начин се испуњавамо љубављу према Богу и ближњима у молитви за
спасење света и сваког човека. Литургијски живот - Свето Причешће не постоји ван заједнице –
Цркве Христове.
„У сили Божијој и у Духу Светоме, у томе је наша вера“(I Кор. 2, 5) у томе је сила наше вере, у
томе је хришћанство непобедиво. Зато нико, нити грђење хришћана и Цркве Христове, не могу
разорити Цркву Христову на свету. Надживеће она све њих, као што је надживела и надживљаваће
све до Страшнога Суда.
Ми смо, као хришћани позвани да нечисте жеље и замке одмах у корену сузбијамо и одбацујемо
од себе, ако хоћемо да спасимо себе од царства греха и смрти, од царства ђавола, од пакла, и
пренесемо себе у Царство Божије, у Цркву Христову.
Ради општег добра, апелујемо на све вас да поред активног учешћа на богослужењима и
материјално - годишњим добровољним прилогом - парохијалом, а према досадашњем обрасцу
и вашим могућностима помогнете своју Цркву и њену мисију.
У молитви да се ваш живот креће и бива од Оца и Сина у Духу Светоме, срдачно вас поздрављамо.
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох
Базел, о Педесетници 2018. год.

протојереј Милутин Николић

ПС
Часови веронауке: Базел, у Ст. Албан храму сваке прве и треће недеље у месецу после Св. Литургије, као
и у Нидергесгену 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 те. 061 - 272 08 68.
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