☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
БОЖИЋ - ХРИСТОВО РОЂЕЊЕ
Рождество Господа и Бога и
Спаса нашега Исуса Христа. "А
кад се наврши вријеме, посла
Бог
Сина
својега
јединороднога" (Гал 4, 4), да
спасе род људски. И кад се
испуни девет месеци од
благовести, коју јави архангел
Гаврил Пресветој Деви у
Назарету, говорећи: "Радуј се,
благодатна... ево зачећеш и
родићеш сина, и надјени му
име Исус" (Лк 1, 18 и 31). У то
време изиђе заповест од кесара Августа, да се попише сав народ у
Царевини римској. Сходно тој заповести требаше свако да иде у свој
град и тамо се упише. Зато Јосиф Праведни дође с Пресветом Девом у
Витлејем, град Давидов, јер обоје беху од царског колена Давидова. Па
како се у тај малени град слеже много народа ради пописа, не могоше
Јосиф и Марија наћи конака ни у једној кући, због чега се склонише у
једну пећину овчарску, где пастири овце своје затвараху. У тој пећини,
а у ноћи између суботе и недеље, 25. децембра роди Пресвета Дева
Спаситеља света, Господа Исуса Христа. И родивши Га без бола, као
што Га је и зачела без греха, од Духа Светога, а не од човека, она Га
сама пови у ланене пелене, поклони Му се као Богу и положи Га у
јасле. Потом приђе и праведни Јосиф, и он Му се поклони као
божанском плоду девичанске утробе. Тада дођоше и пастири из поља,
упућени од ангела Божјег, и поклонише Му се као Месији и

Спаситељу. И чуше пастири мноштво ангела Божјих где поју: "Слава
на висини Богу и на земљи мир, међу људима добра воља" (Лк 2, 14). У
то време стигоше и три мудраца с Истока вођени чудесном звездом, са
даровима својим: златом, ливаном и измирном, и поклонише Му се
као Цару над царевима, и дариваше Га даровима својим (Мт 2). Тако
дође у свет Онај, чији долазак би проречен од пророка, роди се онако
како би проречено: од Пречисте Деве, у граду Витлејему, од колена
Давидова по телу, у време када више не беше у Јерусалиму цара од
рода Јудина, него цароваше Ирод туђин. После многих Својих
праобраза и наговештења, изасланика и весника, пророка и
праведника, мудраца и царева, најзад се јави Он, Господар света и Цар
над царевима, да изврши дело спасења људског, које не могоше
извршити слуге Његове. Њему нека је вечна слава и хвала. Амин.
Данас сe чита на Св. Литургији
Посланица св. апостола Павла Јеврејима (11,9-10,17-23,32-40)
Вјером се насели он у земљи обећаној као у туђој, и у шаторима
становаше са Исаком и Јаковом, сунасљедницима истога обећања.
Јер очекиваше Град који има темеље, којему је неимар и творац Бог.
Вјером принесе Авраам Исака када је кушан, и јединца приношаше
онај који је примио обећања,
Коме бјеше казано: У Исаку ће ти се назвати сјеме,
Јер је разумио да је Бог кадар и из мртвих васкрсавати; зато га и доби
као праслику.Вјером у оно што ће доћи благослови Исак Јакова и
Исава.Вјером Јаков умирући благослови свакога сина Јосифова, и
поклони се преко врха палице своје.Вјером Јосиф на самрти
напомињаше о изласку синова Израиљевих, и заповједи за кости своје.
Вјером су Мојсеја, пошто се роди, крили три мјесеца родитељи његови,
јер видјеше да је дијете красно, и не побојаше се заповијести цареве.
И шта још да кажем? Јер ми не би достало времена кад бих стао
казивати о Гедеону, Вараку, Самсону, Јефтају, Давиду, Самуилу и о
другим пророцима,Који вјером побиједише царства, чинише правду,
добише обећања, затворише уста лавовима,
Угасише силу огњену, утекоше од оштрица мача, од немоћних
постадоше јаки, бијаху силни у рату, поразише војске туђинске;
Неке жене примише своје мртве васкрсењем; други пак бијаху мукама
уморени не приставши на избављење, да би добили боље васкрсење;
А други искусише поруге и шибања, па још окове и тамнице;
Камењем побијени, престругани, измучени, од мача помријеше;
потуцаше се у кожусима и козјим кожама у оскудици, у невољама, у
патњама;Они којих свијет не бијаше достојан, потуцаху се по
пустињама и горама и по пештерама и по јамама земаљским.
И сви ови, освједочени у вјери, не добише обећање;

Зато што је Бог нешто боље предвидјео за нас, да не би они без нас
достигли савршенство.
Свето Јеванђеље по Матеју (1,1-25)
Родослов Исуса Христа, сина Давидова, Авраамова сина.Авраам роди
Исака. А Исак роди Јакова. А Јаков роди Јуду и браћу његову.А Јуда
роди Фареса и Зару с Тамаром. А Фарес роди Есрома. А Есром роди
Арама.А Арам роди Аминадава. А Аминадав роди Наасона. А Наасон
роди Салмона.А Салмон роди Вооза с Рахавом. А Вооз роди Овида с
Рутом. А Овид роди Јесеја.А Јесеј роди Давида цара. А Давид цар роди
Соломона са Уријиницом.А Соломон роди Ровоама. А Ровоам роди
Авију. А Авија роди Асу.А Аса роди Јосафата. А Јосафат роди Јорама. А
Јорам роди Озију.А Озија роди Јоатама. А Јоатам роди Ахаза. А Ахаз
роди Језекију.А Језекија роди Манасију. А Манасија роди Амона. А
Амон роди Јосију.А Јосија роди Јехонију и браћу његову, у сеоби
вавилонској.А по сеоби вавилонској, Јехонија роди Салатила. А
Салатил роди Зоровавеља.А Зоровавељ роди Авиуда. А Авиуд роди
Елиакима. А Елиаким роди Азора.А Азор роди Садока. А Садок роди
Ахима. А Ахим роди Елиуда.А Елиуд роди Елеазара. А Елеазар роди
Матана. А Матан роди Јакова.А Јаков роди Јосифа, мужа Марије, од
које се роди Исус звани Христос.
Свега, дакле, кољена од Авраама до Давида, кољена четрнаест, а од
Давида до сеобе вавилонске кољена четрнаест, и од сеобе вавилонске
до Христа, кољена четрнаест.
А рођење Исуса Христа овако би: Кад је мати његова Марија била
обручена Јосифу, а прије него што се бјеху састали, нађе се да је
затруднила од Духа СветогаА Јосиф муж њезин, будући праведан и не
хотећи је јавно изобличити, намисли је тајно отпустити.Но кад он тако
помисли, гле, јави му се у сну анђео Господњи говорећи: Јосифе, сине
Давидов, не бој се узети Марију жену своју; јер оно што се у њој зачело
од Духа је Светога.Па ће родити сина, и надјени му име Исус: јер ће он
спасти народ свој од гријеха њихових.А све се ово догодило да се
испуни што је Господ казао преко пророка који говори:Ето, дјевојка ће
зачети, и родиће сина, и надјенуће му име Емануил, што ће рећи: С
нама Бог.Уставши Јосиф од сна, учини како му заповједи анђео
Господњи и узе жену своју.И не знадијаше за њу док не роди сина
својега првенца, и надјену му име Исус.
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Празник

Богослужење

Пост

Литургијa
у / 10 / ч
Не.06.01. [24.12.]

По.07.01. [25.12.]
Ут.08.01. [26.12]
Ср.09.01. [27.12]
Чe.10.01. [28.12.]
Пе.11.01. [29.12.]1.]
Су.12.01. [30.12.]
Не.13.01. [31.12.]

Света преподобномученица Евгенија
Вертеп у 16 ч
(† 262);
/велико повечерје
Бадњи дан -Оци
,освечење
бадњака у 17 ч
+++ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БОЖИЋ

Литургијa
у / 9 /ч

+++ САБОР ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ

☦

+++ СВЕТИ ПРВОМУЧЕНИК И
АРХИЂАКОН СТЕФАН

Литургијa
у / 9 /ч

Светих 20.000 мученика
Никомидијских († 302);

☦

Светих 14.000 младенаца
Витлејемских
Света мученица Анисија
(† 298); преподобна Теодора
(† 940)
Преподобна Меланија († 438); св.
Доситеј Загребачки Исповед.
(† 1941)
(Оданије Рождества)

вода

☦
☦
Литургијa
у / 10 / ч
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