☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Преподобни
Спиридон
Чудотворац,
епископ тримифунтски Острво Кипар беше и
место рођења и место службовања овога
славнога светитеља. Рођен од простих родитеља,
земљорадника, и он би и оста прост и смеран до
смрти своје. Ожени се у младости, и имађаше
деце. А кад му жена умре, он се сав предаде
служби Богу. Због свог особитог благочешћа би
изабран за епископа у граду Тримифунту. Но он
и као епископ не промени прости начин
живљења, трудећи се сам лично око своје стоке
и обрађујући земљу. На себе врло мало
употребљаваше од плодова труда свога, већи,
пак, део раздаваше бедним људима. Божјом
силом показа чудеса велика: низведе дажд у
сушно време, заустави ток реке, васкрсе
неколике мртваце, исцели цара Констанса од
тешке болести, виде и чу ангеле Божје,
прозираше у будуће догађаје и у тајне срца
људског, обрати многе вери правој итд.
Учествоваше на Првом васељенском сабору у
Никеји, и својим простим, но јасним
исповедањем вере, као и чудесима моћним,
поврати многе јеретике у Православље. Беше
тако просто одевен, да када једном на позив царев хтеде ући у царски
двор, војник мислећи да је неки просјак, удари му шамар. Кротки и
незлобни Спиридон окрете му и други образ. Прославивши Бога
чудесима многим и користивши много, како појединцима, тако и целој
Цркви Божјој, упокоји се у Господу 348. године. Његове чудотворне

мошти сада на острву Крфу, и дан-данас прослављају Бога многим
чудесима.
одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Христос као чудотворац?
Једино Бог чини чудеса. Христос је Бог у људском телу, зато је сасвим
природно да Оп чини чудеса: Он је истерао ђавола из душе
бесомучнога, дао вид слепорођеном
човеку, васкрсао из мртвих Јаирову кћер, па сина јединца Наинске
удовице, а на Лазареву суботу подигао из мртвих свога пријатеља
Лазара који је већ четири дана лежао мртав у гробу.
Христос као Богочовек је над законима природе, јер Он је Творац
природе. Кад је Он заповедио ветру да престане - бура на мору се
одмах утишала. Господ иде по таласима мора и не тоне. Он са пет
хлебова може чудом умножавања да нахрани
десет хиљада људи.
Шта значе речи Христове: "Отац је у Мени и ја у Њему... Ја и
Отац ми смо једно"?
То значи да су Бог Отац и Христос исте божанске суштине и исте вечне
енергије; и да су они са Духом Светим један Бог.
Шта значе речи Христове: "Лакше је камили проћи кроз
иглене уши него богаташу ући у Царство небеско"?
То значи да је богатом човеку тешко савладати своју себичност, а
себични људи не могу ући у Царство небеско. Богаташ није само онај
који има материјално богатство, него и онај који је стекао знање и
горди се њиме. Таквом је још теже стећи смирење и ослободити се
гордости, тј. постати "сиромашан духом". Али и један и други богаташ
могу бити спасени: први ако несебично дели милостињу сиротима, а
други ако се одрекне знања које надима и пригрли смирену мудрост
Свемудрога Христа.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица Светог Апостола Павла Колошанима,(3,12-16)
12. Обуците се, дакле, као изабраници Божији, свети и љубљени, у
милосрђе, доброту, смиреноумље, кротост, дуготрпељивост, 13.
Подносећи један другога, и опраштајући један другоме ако ко има
тужбу на кога; као што Христос опрости вама, тако и ви. 14. А поврх
свега тога, обуците се у љубав, која је свеза савршенства. 15. И мир
Божији нека влада у срцима вашим, на који сте и позвани у једноме
телу, и будите захвални. 16. Реч Христова нека обитава у вама богато, у
свакој мудрости учите и уразумљујте себе: псалмима и славопојима и
песмама духовним, у благодати певајући Господу у срцима својим.
Јеванђеље Лука (18,18-27)
18. И запита га неки кнез говорећи: „Учитељу благи, шта да учиним па
да наследим живот вечни?” 19. А Исус му рече: „Што ме зовеш благим?
Нико није благ осим једнога Бога. 20. Заповести знаш: 'Не чини
прељубу; не убиј; не укради; не сведочи лажно; поштуј оца свог и
матер своју.'” 21. А он рече: „Све сам ово сачувао од младости своје.” 22.
А када то чу Исус, рече му: „Још ти једно недостаје: продај све што
имаш и раздај сиромасима; и имаћеш благо на небу; па хајде за мном.”
23. А кад он то чу, постаде жалостан; јер беше веома богат. 24. А кад га
Исус виде да постаде жалостан, рече: „Како је тешко онима који имају
богатство ући у Царство Божије! 25. Јер лакше је камили проћи кроз
иглене уши неголи богатоме ући у Царство Божије.” 26. А они који
чуше рекоше: „Па ко се може спасти?” 27. А он рече: „Што је људима
немогуће Богу је могуће.”
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Празник

Богослужење

Пост

Не.23.12. [10.12.]

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

Литургијa
у / 10 / ч

риба

По.24.12. [11.12.]

Преподобни Данило Столпник
(† 489);

☦

вода

Ут.25.12. [12.12]

Преподобни Спиридон
Чудотворац, епископ
Тримитунски(† 348);

☦

уље

Ср.26.12. [13.12]

Св. Муч. Евстратије; св.
свештеномуч. Гаврило; св. Никодим
српски

☦

уље

☦

уље

☦

вода

Свети пророк Агеј; света Теофанија
(† 892); царица

☦

риба

Свети пророк Данило; свети
преподобномуч. ђакон Авакум и
игуман Пајсије(† 1814); Материце

Литургијa
у / 10 / ч

риба

Чe.27.12. [14.12.]
Пе.28.12. [15.12.]1.]
Су.29.12. [16.12.]

Не.30.12. [17.12.]

Свети мученици Тирс, Левкије,
Филимон, Аполоније и други с њима
Свети свештеномученик Елевтерије;
преподобни Павле († 950);
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