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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 жени Самарјанки о молитви? 
Јевреји  и  Самарјани  (мешани  народ  од  Јевреја  и  староседелаца
многобожаца)  веровали  су  да  је  место  за  молитву  само  храм  у
Јерусалиму, односно у Самарији. Христос као Бог унапред је знао да ће
се  Његова  Црква  проширити  на  све  народе  света.  Зато  је  рекао
Самарјанки на Јаковљевом кладенцу: "Доћи ће време, и већ је настало,
када ће се прави богомољци молити Богу духом и истином, јер Отац
хоће таквих богомољаца. Бог је дух; и који му се моле, духом и истином
треба да се моле. " 

Како је Христос исцелио царевог чиновника? 
Христос му је рекао: "Иди, син је твој здрав". 

Како је Христос исцелио губавога? 
Нeизлечиви  губавац  веровао  је  да  га  Христос  може  излечити  и
узвикнуо је: "Господе, ако хоћеш, очисти ме". Христос му је одговорио:
"Хоћу, очисти се!" И губавац је постао здрав. Значи, Бог очекује веру од
човека, да би му помогао. Ко верује биће спасен. Све што није од вере,
грех је. Вера је неуништива снага у човеку. Ономе који истински верује
у Христа и Његову чудотворну и исцелитељску моћ, све је могуће. То је
основна порука Христова у Новом завету. Ко има вере макар колико
зрно  горушично,  у  стању  је  да  премешта  читаве  планине  невоља  и
патњи, да се ослободи од сваког зла, болести и беде. Та истина Новог
завета је потврђена безброј пута у историји, и свакодневно се потврђује
до дана данашњега. 

Како су Христа примили у Његовом родном граду Назарету?
Примили су Га испочетка лепо, али кад им је рекао истину разљутили
су се на њега и хтели да Га баце у провалију. Они нису имали вере у
Њега као Сина Божјег, а душе без вере су мртве душе, неспособне да
виде истину Божју, у Христу људима откривену. 

Како је Христос исцелио узетога? 
Он је рекао узетоме (парализованом): "Опраштају ти се грехови твоји".
И на многим другим примерима у Новом завету Господ је показао и
открио да је грех у човеку узрок и телесних и душевних болести. Што
значи: нема човеку правог исцељења и оздрављења без исцељења од
греха, без дубоке вере и покајања.



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.



 нови
календар
- [стари

календар]
Празник Богослужење

 
Пост

Не.12.01. -
[30.12.]

     Света мученица Анисија
(† 298); преподобна Теодора

(† 940)

Литургијa
у  /     10    / ч  

По.13.01. -
[31.12.]

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

       (Оданије Рождества)

Вечерње
у  /    18  / ч 

Ут.14.01. -
[01.01]

Обрезање Господа Исуса Христа;
св. Василије Велики

(Нова година) 

Литургијa
у  /     9    / ч  

Ср.15.01.  -
[02.01]

Преподобни Серафим Саровски; свети
Силвестар (Претпр. Богојављења) ☦ 

Чe.16.01. -
[03.01.]

Свети пророк Малахија; свети мученик
Гордије ☦ 

Пе.17.01  -
[04.01.]1.]

Сабор 70 светих апостола; свети
Јевстатије Српски 

Вечерње
у  /    18  / ч 

Су.18.01. -
[05.01.]

Свети Теопемт и Теона – Крстовдан 

Литургијa
у  /    9   / ч

Вечерње
у  /    18  / ч 

уље

Не.19.01. -
[06.01.]

Богојављење Литургијa
у  /     10    / ч  

Парохија при  Храму  Св. Саве у  Хановеру  

                                                           парох:                                                              
свештеник Александар Перковић мобил:          0173-2320992               
свештеник Бранислав Чортановачки мобил:     0173-7308351                             

 Црква : Mengendamm 16 C,30177 Hannover-List; тел.: 0511-3941924

    email:SOKGHann@aol.com
посетите нас на :   orthodoxekirche.com
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