„Реч о крсту је лудост онима који гину, а нама који
се спасавамо јесте сила Божија“(1 Кор. 1, 18).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
„Заиста је велика тајна побожности: Бог се јави у телу...“ (1. Тим. 3:16). Велика је
тајна Крста Христовог: на њему је смрћу побеђена смрт, у њему је жртва и васкрсење.
Крст је био први олтар на којем је принесена стварна и спасоносна жртва. Не овца, или
јуница, или голуб, већ једини љубљени Син вечитог Бога, жртвован је на том олтару
једном заувек и једном за све. Крст је лудост онима који гину, а нама који се спасавамо
јесте сила Божија (1 Кор. 1, 18). Зато се ми хвалимо Крстом Христовим; и хвалимо се
крстом својим ради Христа.
Рече Господ: ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе и узме крст свој, и за мном
иде (Марк. 8. 34). Христос не приморава људе, Он предлаже и препоручује: Ко хоће! По
својој слободној вољи људи су пали у болест греха, по слободној вољи треба да се лече
и оздраве од греха. Нека се одрекне себе каже Господ. И први човек, Адам и сви који су
том примеру следовали и следују, одрекли су се и одричу се правога себе - Истине.
Препоручујући да се одрекнемо себе Господ препоручује да се одрекнемо исквареног и
лажнога себе – промашеног живота. Нека узме крст свој и за мном иде, другим речима
нека прихвати лек који му ја дајем, и у томе ћу му ја помоћи. Треба се подсетити да,
тражећи наше распеће на крсту, Господ тражи само распеће старог човека, то јест
човека састављеног од злих навика и од службе неистини.
Христос и распет на Крсту испуњава своје велике заповести дате нама људима:
заповест о непрестаној молитви, заповест о милосрђу, заповест о праштању, заповест о
љубави. Испуњавањем ових заповести по угледу на Христа, свету и човеку се даје
крсно - васкрсна моћ: победа правде над неправдом, истине над неистином, мира над
ратовима, љубави над мржњом, живота над смрћу.
Победа Христова је једина победа којој се могу радовати сва људска бића од
првостворенога па до последњега. Свака друга победа на земљи делила је и дели људе.

-2И најплеменитија људска победа је слична неком сунцу, које би једном половином
сипало светле а другом тамне зраке. Само је Христова победа као сунце, које сипа
светле зраке на све оне који стоје под њим (Мт. 5, 44-45).
Питамо се сада: кога је васкрсли Господ ослободио победом Својом над грехом и
смрћу? Да ли само људе једне народности? Или једне расе? Или једног сталежа? Или
једног друштвеног сталежа? Или једног друштвеног положаја? Не, никако. Такво
ослобођење својство је злурадих и злобних победа земаљских победилаца. Господ није
назван Јеврејољубац, нити Гркољубац, нити сиротољубац, нити аристократољубац,
него је Он назван Човекољубац. Своју победу, дакле, Он је наменио човеку, без обзира
на све разлике које људи међу собом праве. На крсту и својим васкрсењем он је
извојевао победу ради добра и користи свих створених људи и понудио ју је свима
створеним људима. Крст је био, јесте и биће символ Божије љубави према човеку,
такође символ победе правде и правичности.
Најважније – централно богослужење Цркве Христове јесте Св. Литургија која
приказује читаву драму Христовог живота од Његовог рођења, крсног страдања и
васкрсења 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 крстоносном љубављу
према Богу и ближњима у молитви за спасење света и сваког човека.
Драги парохијани, радујте се увек у својој светој Цркви јер вас она најдубље повезује и
са небеском и са незаменљивом земаљском отаџбином. Апелујемо на све вас да поред
активног учешћа на богослужењима и материјално – годишњим прилогом –
парохијалом, а према досадашњем обрасцу и вашим могућностима помогнете своју
Цркву и њену мисију.
Захваљујући унапред на моралној и материјалној подршци за опште добро наше свете
Цркве, вама и вашим фамилијама желимо срећан Божић, благословену Нову 2020.
годину уз радостан хришћански поздрав
Мир Божји! Христос се роди! Ваистину се роди!
У име Управе ЦО и парохије у Базелу

Базел, о Божићу 2019. године

протојереј-ставрофор Милутин Николић

П.С.
Часови веронауке: Базел, у Ст. Албан храму сваке прве и треће недеље у месецу после
Св. Литургије, као и у Нидергесгену (храм Св. Антона) 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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