„А утешитељ Дух свети, којега ће
отац послати у име моје, он ће вас
научити свему...“(Јн. 14, 26).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Дух Свети је дат Цркви Христовој, Светим Апостолима, ради утехе, Богосазнања, ради
Истине вечне. Утешитељ Дух свети, он ће вас научити свему – каже Спаситељ. На
Духовдан та истина – Вечна Божанска Истина, постала је истина земаљског света у
коме делује и ради Црква Христова, кроз Свете Апостоле, Светитеље и кроз
свештенство. То што је Дух Свети учинио на дан Педесетнице сишавши на Свете
Апостоле, то понавља кроз Свето Крштење на свима онима који се крштавају. Водица
којом се крштава, пошто се освети, постаје некварљива. Кад то бива са водом, мртвом
водом, шта бива тек са духом човековим кад се крсти Духом Светим? Зато је
хришћанин само онај човек који има Духа Христовог, Духа Светога у себи. „Ко нема
Духа Христовог, није Христов...“(Рим. 8, 9). Ми се крштавамо у име Оца и Сина у Духу
Светоме (Мт. 28, 19) у Цркви Христовој.
Шта је Црква Христова? Она је Царство Свете Тројице. Најсветије и најснажније
богослужење Цркве јесте Света Литургија, на којој се, под видом хлеба и вина, приноси
Богу тајанствена жртва Тела и Крви Господа Исуса Христа којом се верни причешћују,
ради освећења и сједињења са Христом, а на исцељење душе и тела.
Захваљујући се на досадашњој подршци, ради личног и општег добра, апелујемо на све
вас да поред активног учешћа на богослужењима и материјално - годишњим
добровољним прилогом - парохијалом, а према вашим могућностима помогнете своју
Цркву и њену мисију.
Молећи се Богу за ваше здравље, посебно се радујемо поновном заједничком учешћу на
богослужењима и срдачно вас поздрављамо.
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох
Базел, о Педесетници 2020. год.
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