☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ

Обрезање Господа и Бога и Спаса
нашега Исуса Христа
У осми дан по рођењу би Младенац
божански донесен у храм и обрезан
сходно закону постојећем у Израиљу још
од времена Аврамова. Том приликом
надедоше му име Исус како је и
благовестио архангел Гаврил Пресветој
Деви.
Старозаветно
обрезање
предображава новозаветно крштење.
Обрезање Господа показује, да је Он
примио на себе истинско тело људско а не
привидно, како су доцније учили о Њему
јеретици. Још је Господ обрезан и за то
што је хтео да испуни сав закон, који је Он сам дао кроз пророке и
праоце. Испунивши тај пропис законски Он га је заменио крштењем у
цркви Својој. "Јер у Христу Исусу нити што помаже обрезање ни
необрезање, него нова твар" (Гал. 6, 15), објављује апостол. (У црквеној
служби овај Господњи празник нема ни предпразниства ни
попразниства).

одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Шта је Христос рекао на Тајној вечери кад је благословио
хлеб?
Христос је рекао својим Апостолима (и хришћанима свих времена);
"Узмите, једите, ово је Тело моје које се ломи за вас, ради опроштења
грехова".
Шта је Христос рекао на Тајној вечери кад је благословио
Чашу вина?
Рекао је: "Пијте из ње сви; ово је Крв моја Новога завета која се лије за
вас, и за многе, ради опроштења грехова".
Како се зове Света тајна коју је Христос установио на Тајној
вечери?
Зове се Света тајна Причешћа или Евхаристија. Она је била и остала
средиште и срце свих Тајни Божијих у Цркви. Нема хришћанског
живота без Св. Причешћа Телом и Крвљу Христа Господа. Они који се
достојно хране Телом и Крвљу Христовом осигуравају себи бесмртност
и живот вечни. Кроз свето Причешће ми стално обнављамо свој савез
са Господом Христом и као појединци и као "Народ Божији". Света
Литургија на којој се причешћујемо, продужетак је ове прве Тајне
вечере. За Св. Причешће хришћани се припремају постом душе и тела,
исповешћу и свесрдним покајањем, молећи се увек присутном Христу
да их "учини заједничарима Његове Тајне Вечере." И обећавајући да
Му неће дати "издајнички
целив као Јуда."
Шта је рекао Христос Апостолима у Гетсиманском врту уочи
Великог петка?
Пошто су Апостоли били поспани, Христос им је рекао: "Молише се
Богу да не
паднете у напаст, јер је дух крепак, али је тело слабо ".
Шта је Христос рекао Јуди издајнику, после издајничког целива?
Рекао му је: "Зар пољупцем издајеш Сина Човечијега"?

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица св. апостола Павла Галатима (1,11-19)
А дајем вам на знање, браћо, да јеванђеље које сам ја благовијестио,
није од човјека;Нити га ја примих од човјека, нити научих, него
откривењем Исуса Христа.Јер сте чули моје живљење некад у
Јудејству, да одвише гоних Цркву Божију и пустоших је.И напредовах
у Јудејству више од многих врсника својих у роду своме, будући
одвише ревнитељ за своја отачка предања.А када благоволи Бог, који
ме изабра од утробе матере моје и призва благодаћу својом,Да објави
Сина својега у мени, да га благовијестим међу незнабошцима, тога
часа не питах тијела и крви,
Нити изиђох у Јерусалим онима који су били апостоли прије мене,
него отидох у Арабију, и опет се вратих у Дамаск.
А потом, након три године, изиђох у Јерусалим да видим Петра, и
остадох код њега петнаест дана.
А другога од апостола не видјех, осим Јакова брата Господњега.
Свето Јеванђеље по Матеју(2,13-23)
А кад они отидоше, а то анђео Господњи јави се Јосифу у сну и рече:
Устани, узми дијете и матер његову, па бјежи у Египат, и буди ондје
док ти не кажем: јер ће Ирод тражити дијете да га погуби.
И он уставши, узе дијете и матер његову ноћу и отиде у Египат.
И би тамо до смрти Иродове - да се испуни што је Господ рекао преко
пророка који говори: Из Египта дозвах сина својега.
Тада Ирод, видјев да су га мудраци преварили, разгњеви се веома и
посла те погуби сву дјецу по Витлејему и по свој околини његовој од
двије године и ниже, по времену које је тачно дознао од мудраца.
Тада се испуни што је рекао пророк Јеремија говорећи:
Глас у Рами чу се, плач и ридање и нарицање много, Рахиља оплакује
дјецу своју, и неће да се утјеши, јер их нема.
А по смрти Иродовој, гле, анђео Господњи јави се у сну Јосифу у
Египту.И рече: Устани, узми дијете и матер његову и иди у земљу
Израиљеву; јер су помрли они који су тражили душу дјетета.
А он уставши, узе дијете и матер његову, и дође у земљу Израиљеву.
Али чувши да Архелај царује у Јудеји умјесто Ирода, оца својега,
побоја се онамо ићи, него, примивши у сну заповијест, отиде у крајеве
галилејске.И дошавши настани се у граду званом Назарет, да се
испуни што су рекли пророци да ће се Назарећанин назвати.
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Празник

Богослужење

Преподобна Меланија († 438); св.
Доситеј Загребачки Исповед.
(† 1941)
(Оданије Рождества)

Литургијa
у / 10 / ч

По.14.01. [01.01.]

Обрезање Господа Исуса
Христа; св. Василије Велики
(Нова година)

Литургијa
у / 9 /ч

Ут.15.01. [02.01]

Преподобни Серафим Саровски;
свети Силвестар (Претпр.
Богојављења)

☦

Ср.16.01. [03.01]

Свети пророк Малахија; свети
мученик Гордије

☦

Чe.17.01. [04.01.]

Сабор 70 светих апостола; свети
Јевстатије Српски

☦

Свети Теопемт и Теона –
Крстовдан

☦

Не.13.01. [31.12.]

Пе.18.01. [05.01.]1.]
Су.19.01. [06.01.]

Богојављење

Не.20.01. - Сабор светог Јована Крститеља
[07.01.]
– Јовањдан

Пост

сухоједење

Литургијa
у / 9 /ч
Литургијa
у / 10 / ч
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