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ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Свети Николај Чудотворац
(† 343),
Овај славни светитељ, слављен и
данас по целоме свету, би јединац
син у својих знаменитих и богатих
родитеља, Теофана и Ноне, житеља
града Патаре, у Ликији. Као
јединца сина, дарованог им од Бога,
они опет посветише Богу, и тиме
дадоше га Богу као уздарје.
Духовном животу научи се свети
Николај код свог стрица Николаја,
епископа патарског, и замонаши се
у манастиру Нови Сион, основаном
тим истим стрицем његовим. По
смрти родитеља Николај раздаде
наслеђено имање сиромасима не
задржавајући ништа за себе. Као
свештеник у Патари беше се прочуо
својим
милосрђем,
мада
он
брижљиво
скриваше
своја
милосрдна дела испуњујући реч
Господњу: "Да не зна левица твоја
што чини десница твоја" (Мт 6, 3).
Када се предаде самоћи и безмолвију, смишљајући да тако до смрти
проживи, дође му глас свише: "Николаје, пођи на подвиг у народ, ако
желиш бити од Мене увенчан". Одмах потом чудесним Промислом
Божјим би изабран за архиепископа града Мира у Ликији. Милостив,

мудар, неустрашив, свети Николај био је прави пастир добри стаду
своме. У време гоњења хришћана под Диоклецијаном и Максимијаном
бачен у тамницу, но и у тамници поучаваше људе закону Божјем.
Присуствовао Првом васељенском сабору у Никеји, и, из велике
ревности према истини, ударио руком јеретика Арија. Због тога дела
би уклоњен са Сабора и од архијерејске службе све док се неколицини
првих архијереја на Сабору не јави сам Господ Христос и Пресвета
Богородица и не објавише Своје благоволење према Николају.
Заштитник истине Божје овај дивни светитељ био је вазда и одважан
заштитник правде међу људима. У два маха спасао је по три човека од
незаслужене смртне казне. Милостив, истинит, правдољубив, он је
ходио међу људима као ангел Божји. Још за живота његова људи су га
сматрали светитељем и призивали га у помоћ у мукама и бедама; и он
се јављао, у сну и на јави, онима који су га призивали, подједнако лако
и брзо наблизу и надалеко, и помагао. Од његовог лица сијала је
светлост као од лица Мојсијева, и он је самом својом појавом доносио
утеху, тишину и добру вољу међу људе. У старости поболе мало и
упокоји се у Господу, многотрудан и многоплодан, да се вечно весели у
Царству небеском продужујући да чудесима на земљи помаже
вернима и прославља Бога свога. Упокојио се 6. децембра 343. године
(в. 9. мај).
одломци из књиге

Нема лепше вере од хришћанске
(Епископ Данило, Епископ Амфилохије)

Откривење у Новом завету
Коме је Господ Христос рекао: "Ви сте со земљи... Ви сте
светлост свету"?
Христос је ове речи упутио својим првим ученицима, Апостолима, а
после њих и преко њих и свим хришћанима свих времена.
Које су две највеће заповести?
Христос је сажео све заповести Старог завета у две највеће заповести:
1. Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом
својом и свим умом својим и свом снагом својом.
2. Љуби ближњега свога као самога себе.
Нови завет је савршенији од Старога у поимању љубави и према Богу и
према ближњем. То није никако чудо, јер се у Новом завету и Бог
савршеније открио, и савршенијег човека показао и створио. Бог се
јавио као Љубав: Отац и Син и Дух Свети. Поставши Богочовек, Син
Божији је показао и открио да је и човек створен да буде нешто
савршеније од човека - богочовек. А за поимање и стварање тога је
неопходна дубља и шира вера и бескрајнија љубав Нови завет је
савршенији од Старога, јер су Јевреји за ближњега свога сматрали

само сународнике Јевреје и обраћенике. Верници Новог завета за
ближње своје сматрају све људе без обзира на њихову боју коже, веру
или народност. Нови завет је савршенији од Старога завета не само по
ширини љубави према свима људима него и по јачини љубави:
Хришћанин воли свога ближњега не само као самога себе него и више
од себе самога. Он воли ближњега као што је Исус Христос волео
нас, а Христос је жртвовао Самога Себе ради нас и за наше спасење.
Господ је рекао ученицима својим не само да воле своје ближње као
саме себе него да их воле, као што је Он заволео нас (Еванђеље по
Јовану, глава 13, стих 34).Господ Христос је, дакле, волео нас више
него Самога Себе. Он је ради нас понизио Себе до смрти на крсту. Ту
божански несебичну, саможртвену љубав Господа Христа ми знамо по
томе "што је Он за нас душу своју положио ". Због тога, по Његовој
заповести, и ми смо "дужни полагати душу своју за браћу" (Прва
посланица Јованова, глава 3, стих 16). Тек је то права савршена љубав:
љубав која не тражи своје.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица св. апостола Павла
Тимотеју посланица прва (1,15-17)
Истинита је ријеч и свакога примања достојна да Христос Исус дође у
свијет да спасе грјешнике од којих сам први ја.
Али због тога бих помилован да би Исус Христос показао на мени
првоме све дуготрпљење, за примјер онима који ће вјеровати у њега за
живот вјечни.А Цару вијекова, непролазноме, невидљивоме, јединоме
премудроме Богу, част и слава у вијекове вијекова. Амин.
Свето Јеванђеље по Луки (17,12-19)
И кад улажаше у једно село, сретоше га десет губавих људи, који
стадоше издалека,И подигоше глас говорећи: Исусе, Учитељу, помилуј
нас!И видјевши их, рече им: Идите и покажите се свештеницима. И
догоди се, док одлажаху, да се очистише.А један од њих, видјевши да је
излијечен, врати се славећи Бога из свега гласа.И паде ничице пред
ноге његове и заблагодари му. И тај бјеше Самарјанин.А Исус
одговарајући рече: Зар се не очистише десеторица? А гдје су
деветорица?Како се не нађе ниједан други да се врати и даде славу
Богу, него само овај иноплеменик?И рече му: Устани и иди; вјера твоја
спасла те је.
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Празник

Богослужење

Пост

Свети пророк Софоније; преподобни
Јован Ћутљиви(† 558);

Литургијa
у / 10 / ч

риба

Света великомученица Варвара
(† 306); преподобни Јован
Дамаскин(† 776 )

☦

уље

Преподобни Сава Освећени
(† 532),свети Нектарије Битољски
(† 1500);

☦

уље

Ср.19.12. [06.12]

+++ СВЕТИ НИКОЛА
ЧУДОТВОРАЦ – НИКОЉДАН
(† 343);

Литургијa
у / 9 /ч

риба

Чe.20.12. [07.12.]

Свети Амвросије († 397);
преподобни Григорије Горњачки
(† 1406)

☦

уље

Пе.21.12. [08.12.]1.]

Преподобни Патапије; свети
апостоли Состен, Аполос и други с
њима

☦

вода

Зачеће свете Ане

☦

риба

Свети мученици Мина и други с
њим(† 235); свети Јован, Деспот
српски(† 1503);

Литургијa
у / 10 / ч

риба

Не.16.12. [03.12.]
По.17.12. [04.12.]
Ут.18.12. [05.12]

Су.22.12. [09.12.]
Не.23.12. [10.12.]
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