☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Преподобни Исидор Пелусиот

(† 436.)

Родом Мисирац; син угледних родитеља и
сродник александријских патријараха:
Теофила и Кирила. Проучивши све науке
светске, он се одрече богатства и светске
славе и сав се предаде духовном животу
ради љубави Христове. Био је велики и
усрдни
бранитељ
и
тумач
вере
православне. По тврђењу историчара
Никифора свети Исидор је написао преко
десет хиљада писама разним лицима, у
којима је једне укоревао, друге саветовао,
треће тешио, четврте поучавао: "Важније је
поучавати се добродетељном животу него
ли красноречивом проповедању", пише он
митар и фарисеј
у једном писму. У другом вели: "Ако ко
жели да му се врлине покажу великим,
нека их сматра малим, и оне ће се заиста показати великим". Прво и
основно правило за Исидора било је: прво творити, па онда учити, по
примеру Господа Исуса. У време гоњења светог Златоуста, када се сав
свет подели у два табора, један за, а други против овога великог стуба
Православља, свети Исидор стаде на страну Златоустову. Он писаше
патријарху Теофилу, какво је велико светило цркве Златоуст, и
мољаше га да се окане ненависти према њему. Поживео је дуго, урадио
много, прославивши Христа Бога животом и пером и преселио се у
Царство Христово око 436. године.

одломци из књиге

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

Црква у историји
Шта је Црква и која су њена својства?
Црква је свеобухватна Тајна света и живота. По речима св. Григорија
Нисијског, већ је стварање света био тајанствени
почетак стварања Цркве; дејством и присуством у њему вечног Слова
(Смисла) Божијег. То дејство и присуство још је израженије у настанку
човека као словесног (смисаоног) бића, силом Духа Божијег; такође у
сталном Божанском Промислу о човеку и свету, нарочито о
Изабраном народу Божијем. Када је пак дошла пунота времена, посла
Бог то вечно Слово своје, Сина свога Јединородног, да преко Њега и у
Њему подари свету и човеку спасење, савршенство и Пуноту живота.
Његовим оваплоћењем и целокупним богочовечанским делом
коначно је обликована и утемељена Црква Божија. Она је његово Тело
а он њена вечна Глава. И као што је Света Тројица један Бог, и један је
Исус Христос Спаситељ наш, тако је и Црква Божја једна, света,
саборна и апостолска. Све твари и сва бића призвани су да уђу у
ту једну Цркву, да њоме и у њој истински "узрастамо у Онога који је
Глава - Христос" (Еф. 4,15).
Како почиње историја Новозаветне Цркве?
Историја Цркве Божије почиње проповедањем и страдањем Апостола.
Њене прве свете странице су описане у "Делима Апостолским"
(написао их је свети Евангелист Лука, који је био и први иконописац насликао је икону Мајке Божије са Богодететом Исусом). У Делима
Апостолским је описано и мучеништво за Христа Св. Архиђакона
Стефана и Апостола Јакова, Брата Јована Богослова. Од тада па до
данас и до краја века и света, мученичка крв је била и остала семе за
нове хришћане. Започета силаском Духа Светога и делима Апостола,
историја Цркве се наставља забележена у безбројним житијама о
подвизима Светих и Мученика кроз векове. Историја Цркве и
Еванђеље Христово се и данас пишу, и писаће се непрекидно до краја
света и века. Али не пером и мастилом, него дејством Духа Светога,
који обједињава вером, подвизима и саможртвовањем препорођене и
просвећене душе.

Поред "Дела Апостолских", где су још описани проповед,
дела и учење Светих Апостола, као и оснивање првих
хришћанских Општина?
О свему томе нам сведоче Посланице Светих Апостола, особито
четрнаест посланица Апостола Павла; он је прво био гонитељ
хришћана, а пошто му се Христос Господ јавио на путу за Дамаск један од највећих благовесника истине Христове свих времена. Дивне
Посланице су нам оставили и Апостол Петар (две), Апостол Јован (три
Посланице и Откривење Јованово) и Апостоли Јуда и Јаков. Све те
Посланице су органски део Новог завета и продужење четири
Еванђеља, у којима је описан живот Господа Христа.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица II Тимотеју (3,10-15)
А ти си следовао мојој науци, живљењу, настројењу, вјери,
дуготрпљењу, љубави, истрајности,Гоњењима, страдањима која ми се
догодише у Антиохији, у Иконији, у Листри. Каква гоњења претрпјех и
од свих избави ме Господ!А и сви који хоће да живе побожно у Христу
Исусу биће гоњени.А зли људи и опсјенари напредоваће од зла на горе,
варајући и варајући се.Но ти стој у томе што си научио и што си се
увјерио, знајући од кога си се научио,И што из дјетињства знаш
свештене списе који те могу умудрити за спасење кроз вјеру у Христа
Исуса
Свето Јеванђеље по Луки (18,10-14)
Два човјека уђоше у храм да се моле Богу, један фарисеј а други
цариник.Фарисеј стаде и мољаше се у себи овако: Боже, хвала ти што
нисам као остали људи: грабљивци, неправедници, прељубници или
као овај цариник.Постим двапут у седмици; дајем десетак од свега што
стекнем.А цариник издалека стајаше, и не хтједе ни очију уздигнути
небу, него се бијаше у прса своја говорећи: Боже, милостив буди мени
грјешноме!Кажем вам, овај отиде оправдан дому своме, а не онај. Јер
сваки који себе узвисује понизиће се, а који себе понизује узвисиће се.
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Празник

Богослужење

Преподобни Исидор Пелусиот
(† ca. 450); преподобни Николај
(† 868);

Литургијa
у / 10 / ч

Света мученица Агатија(† 251); свети
Полиевкт

☦

Свети Фотије Цариградски; свети
Вукол Смирнски († ca. 100);

☦

Свети Партеније Лампсакијски
(† 4. век.);

☦

Свети Теодор Стратилат
(† 319);свети Сава,
Други Архиепископ српски
(† 1268)(Оданије Сретења)

Пост

☦

Пе.22.02. [09.02.]1.]

Свети мученик Никифор († 260);
(Беле покладе)

☦

Су.23.02. [10.02.]

Свети свештеномученик
Харалампије

☦

Не.24.02. [11.02.]

свети великомученик Ђорђе
Кратовац(† 1515);

Литургијa
у / 10 / ч

Парохија при Храму Св. Саве у Хановеру
парох: протојереј-ставрофор Милан Пејић мобил: 0173-2320992
Црква :Mengendamm 16 C,30177 Hannover-List; тел.: 0511-3941924
email:SOKGHann@aol.com

посетите нас на :crkva-hannover.de
Година 2019

