☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Преподобни Максим Исповедник

Цариграђанин по роду и најпре високи
дворјанин на двору цара Ираклија, а
потом монах и игуман једног манастира
недалеко од престонице. Највећи
бранилац
Православља
од
тзв.
монотелитске јереси, која се ишчаури из
јереси Евтихијеве. Наиме: као што је
Евтихије тврдио, да је у Христу једна
природа, тако су монотелити тврдили,
да је у Христу једна воља. Максим се
опре томе тврђењу и нађе се као
противник и цара и патријарха. Но он се
не устраши, него истраја до краја у
доказивању да су у Господу биле две
воље као и две природе. Његовим
настојањем одржи се један сабор у Картагини а други у Риму, и оба та
сабора анатемишу учење монотелита. Страдање Максимово за
Православље не да се описати: истјазаван од кнежева, обмањиван од
прелата, пљуван од масе народне, тучен од војника, прогоњен,
затваран, док најзад, са одсеченим језиком и руком, не би осуђен на
доживотно прогонство у земљу Скитску, где три године проведе у
тамници, па предаде душу Богу, 666. године.

одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Шта је рекао Христос Апостолима у четрдесети дан после
Васкрса, пре него што се узнео на небеса?
На дан свога Вазнесења (тај дан се код нас зове Спасовдан) Христос је
рекао Апостолима: "Мени је дана сва власт на небу и на земљи. Зато
идите и учише све народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светога
Духа, поучавајући их да држе све што сам вам заповедио. И ево, ја сам
с вама у све дане до свршетка света. "Својим Крштењем у реци Јордану
и овом последњом заповешћу, Господ је установио свету Тајну
Крштења, која се зове и Тајна Просвећења, а кроз коју се постаје члан
Цркве, без које нема спасења. У Еванђељу је за Крштење употребљена
реч "ваптизма", што значи - "погружавање". Онај који се крштава у
име Оца и Сина и Светога Духа, погружава се цео три пута у води; у
знак умирања старог човека, греховног, распадљивог, који живи по
похотама тела и у тами незнања; и рађања новог, обнављаног по лику
Онога који га је створио и просвећиваног просвећењем разума и
побожности, усељавањем у њега Духа Светога. Погружавани са
Христом умире да би са Христом васкрсао. Приступајући тајни
Крштења (Погружења) са искреном вером и покајањем, новокрштени
се ослобађа прародитељског греха којим је затрована и раслабљена
људска природа, чисти се силом Божјом и од својих личних грехова;
облачи се у Христа и постаје способан за стицање божанског
савршенства и вечитог живота. Крштењем се улази у Цркву, свети
Богочовечански организам, коме је Глава Христос. Кад се дете
крштава, његови родитељи и кум исповедају веру и обећавају пред
Богом и светом Црквом Његовом, да ће га васпитати у вери и упутити
у хришћански живот; ако се крштава одрасла особа, обавезна је она
сама да се, уз помоћ свештеника и других хришћана,
упозна са тајнама Вере, да се искрено покаје за свој дотадањи живот и
тек онда да приступи светом крштењу. Ако ли тако не уради, вода ће га
примити, али се Дух Божији неће уселити у њега. Што значи: и даље
ће остати роб духа лажи, духа идолопослужења, духа лакомости и
сваке нечистоте. Право Крштење је остварено кроз потпуно
погружење; тела у воду, а душе у тајну новог бесмртног живота у
Христу Исусу Господу нашем, силом Духа Светога. Зато га је Господ и
назвао "крштењем водом и Духом". Грех је вршити Крштење само
кропљењем и крштавати оне који се нису истински припремили вером
и покајањем.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица друга Коринћанима,св. апостола Павла (6,16-7,1)
И какво јe слагање храма Божијег са идолима? Јер ви сте храм Бога
живога, као што рече Бог: Уселићу се у њих, и живјећу у њима, и бићу
им Бог, и они ће бити мој народ.
Зато изиђите из њихове средине и одвојте се, говори Господ, и не
дохватајте се нечистог, и ја ћу вас примити,
И бићу вам отац. и ви ћете бити моји синови и кћери, говори Господ
Сведржитељ.
Имајући, дакле, оваква обећања, о љубљени, очистимо себе од сваке
нечистоте тијела и духа, творећи светињу у страху Божијему.
Свето Јеванђеље по Матеју (15,21-28)
И изишавши оданде Исус отиде у крајеве тирске и сидонске.
И гле, жена Хананејка изиђе из оних крајева и повика му говорећи:
Помилуј ме, Господе, сине Давидов, кћер моју много мучи ђаво!
А он јој не одговори ни ријечи. И приступивши ученици његови
мољаху га говорећи: Отпусти је, јер виче за нама.
А он одговарајући рече: Ја сам послан само изгубљеним овцама дома
Израиљева.
А она приступивши поклони му се говорећи: Господе, помози ми!
А он одговарајући рече: Није добро узети хљеб од дјеце и бацити
псима. А она рече: Да, Господе! али и пси једу од мрва што падају са
трпезе господара њихових.
Тада одговори Исус и рече јој: О жено, велика је вјера твоја; нека ти
буде како хоћеш! И оздрави кћи њена од онога часа.
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Празник

Богослужење

Преподобни Максим Исповедник
(† 662); свети мученик Неофит

Литургијa
у / 10 / ч

Свети апостол Тимотеј(† oko. 93 /
96);преподобни мученик Анастасије
(† 628);

☦

Свети свештеномученик Климент
Анкирски(† 312);

☦

Преподобна Ксенија Римљанка
(† 450); свети мученик Вавила
(3.век.);

☦

Свети Григорије Богослов(† 389);
преподобни Публије(† 380);

☦

Преподобни Ксенофонт и Марија
(5. век.);

☦

Су.09.02. [27.01.]

Пренос моштију светог Јована
Златоуста

☦

Не.10.02. [28.01.]

Преподобни Јефрем Сирин
(† 373); Преподобни Исак Сирин
(7. Bek.);

Литургијa
у / 10 / ч

Не.03.02. [21.01.]
По.04.02. [22.01.]
Ут.05.02. [23.01]
Ср.06.02. [24.01]
Чe.07.02. [25.01.]
Пе.08.02. [26.01.]1.]
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