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ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Сабор светог Јована Крститеља – Јовањдан
Због тога што је Јованова главна улога
у
животу
одиграна
на
дан
Бојогављења, Црква је од старине
посветила дан по Богојављењу спомену
његовом. За овај дан везује је још и
догађај
са
руком
Претечином.
Јеванђелист Лука пожелео је да
пренесе тело Јованово из Севастије,
где је велики пророк и посечен био од
Ирода, у Антиохију, своје родно место.
Но успео је само да добије и пренесе
једну руку која се у Антиохији чувала
до десетог века, па је после пренета у
Цариград, одакле је и нестала у време
Турака. Свети Јован прославља се
неколико пута у години, но највише
свечара има овога дана, 7. јануара.
Међу личностима јеванђелским, које
окружавају Спаситеља, личност Јована
Крститеља заузима сасвим засебно место, како по начину свога
доласка у свет, тако и по начину живота у свету, и по улози крштавања
људи за покајање и крштења Месије, и тако најзад по своме трагичном
изласку из овог живота. Он је био такве моралне чистоте да се,
ваистину, пре могао назвати ангелом, како га Свето Писмо и назива,
него ли смртним човеком. Од свих осталих пророка свети Јован се
разликује нарочито тиме што је он имао ту срећу да је могао и руком
показати свету Онога кога је пророковао. За руку светог Јована прича
се да ју је сваке године на дан светитељев архијереј износио пред

народ. Понекад се та рука јављала раширена, а понекад и згрчена. У
првом случају означавала је родну и обилну годину, а у другом
неродну и гладну .
одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Како је умро Јуда издајник?
Јуда се обесио. Схвативши да је издао Праведника, уместо да се покаје,
он је пао у очајање.
Колико пута се Петар одрекао Христа?
У току једне ноћи, Петар се одрекао Христа три пута, али се после
покајао и горко заплакао. Зато га је Господ после Васкрсења три пута
питао: "Симоне Јонин, волиш ли ме?" и пошто је овај потврдио своју
љубав, повратио му је апостолско достојанство.
Које су последње речи Распетога Христа на Крсту?
Последње речи Христове на Крсту биле су речи љубави и опроштаја
чак и онима који су га разапели: "Боже, опрости им јер не знају шта
чине... Оче, у руке Твоје предајем дух мој!"
Ко је помогао Христу да носи Крст до Голготе?
То је био Симон Киринејски.
Ко је скинуо Христово мртво тело са Крста?
Његово тело су скинула са Крста Његова два тајна ученика: Јосиф из
Ариматеје и Никодим, кнез јеврејски.
Шта се десило када је Христос издахнуо на Крсту?
Када је Господ испустио дух свој, завеса у храму се поцепала надвоје;
земља се затресла, сунце помрачило; отворили су се гробови и
оживели су неки мртви из околине Јерусалима. То значи да је и сама
Христова смрт имала антисмртно и васкрситељно дејство и да је
Христос на Велики петак својом смрћу победио смрт.А Христова душа
сишла је тада у Ад, место где је Сатана држао у мраку душе

упокојене од Адама и Еве до светог Јована Крститеља. Христос је
проповедао тим душама радосну вест спасења разбио окове Пакла и
избавио прародитеље Адама и Еву и све упокојене људске душе које су
га примиле као свога Господа и Спаситеља. Сила Његовог Васкрсења
потресла је Ад, земљу и небеса. Зато је Ускрс најрадоснији празник.
Тада се поздрављамо: "Христос воскресе"? И отпоздрављамо:
"Ваистину воскресе!"

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица св. апостола Павла Ефесцима (4,7-13)
А свакоме се од нас даде благодат по мјери дара Христова.
Зато вели: Узишавши на висину заплијени плијен и даде дарове
људима.А оно "узиђе" шта је, осим да прво и сиђе у најдоња мјеста
земље?Онај који сиђе то је исти који и узиђе више свију небеса да
испуни све.И Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне
као јеванђелисте, а друге као пастире и учитеље,
За усавршавање светих у дјелу служења. за сазидање тијела Христова;
Док не достигнемо сви у јединство вјере и познања Сина Божијега, у
човјека савршена, у мјеру раста пуноће Христове;
Свето Јеванђеље по Матеју(4,12-17)
А када чу Исус да је Јован предан, отиде у Галилеју.
И оставивши Назарет, дође и настани се у Капернауму приморскоме, у
крајевима Завулоновим и Нефталимовим,
Да се испуни што је рекао пророк Исаија говорећи:
Земља Завулонова и земља Нефталимова, на путу к мору с оне стране
Јордана, Галилеја незнабожачка;
Народ који сједи у тами видје свјетлост велику, и онима који сједе у
области и сјени смрти, свјетлост засија.
Од тада поче Исус проповиједати и говорити: Покајте се, јер се
приближило Царство небеско
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Празник

Не.20.01. - Сабор светог Јована Крститеља
– Јовањдан
[07.01.]
По.21.01. [08.01.]
Ут.22.01. [09.01]

Богослужење
Литургијa
у / 10 / ч

Св. муч. Јулијан и Василиса; пр.
Георгије Хозевит(† 313); св.
Григорије Охридски († 1012)

☦

Свети мученик Полиевкт († 259);
свети Филип Московски(† 1569);

☦

Ср.23.01. [10.01]

Свети Григорије Ниски(† 395);
преподобни Дометијан
(† 601);

☦

Чe.24.01. [11.01.]

Преподобни Теодосије Велики
(† 529); преподобни Михаило
(† 1453):

☦

Пе.25.01. [12.01.]1.]
Су.26.01. [13.01.]
Не.27.01. [14.01.]

Пост

Света мученица Татијана
(† ca. 225); икона
Млекопитатељица

☦

Свети мученици Ермил и Стратоник
(† 315);(Оданије Богојављења)

☦
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