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   ХРАМ  Св. САВЕ  У  ХАНОВЕРУ

Богојављење Господње 

БОГ СЕ ЈАВИ,  ВАИСТИНУ СЕ ЈАВИ!
На  овај  дан  празнује  се  успомена  на
Христово Крштење на реци Јордану и
јављање  Бога  у  виду  голуба  и  гласа:
"Ово је Син мој и Њега послушајте".
Празнујући Богојављење Господње, 
које бива на водама Јорданским, треба 
да се подсетимо да се Господ Бог наш 
никада није јављао без разлога баш на 
том месту. Овај нам празник приказује 
Бога у виду Тројице једнобитне и 
нераздељиве. Тако се и свако од нас 
крштењем у води просвећује тиме што 
постаје усиновљен од Оца Светлости, 
заслугом Сина и силом Духа Светога.
На овај дан се у свим црквама и 
храмовима освећује вода, коју народ 

узима и носи својим кућама. Она има духовна и лековита својства. 
Њена особина се огледа у томе што током целе године остаје свежа и 
освећена. Чува се у посебним посудама и користи се са искреном вером
у болести, или било каквој другој недаћи. На сам Дан Богојављења 
може се са њом попрскати сваки кутак у кући, али у све друге дане 
ништа се не сме прскати њоме. Здрави је могу пити претходно 
припремљени зато, тако што ће који дан постити, па ће ту освећену 
водицу попити изјутра као када се узима Свето причешће.
Када Господ  Исус  беше навршио тридесет  година  од  Свог  телесног
рођења,  Он  отпоче  Свој  учитељски  и  спаситељски  посао.  И  сам,



почетак  почетка  ознаменова  крштењем  на  Јордану.  Свети  Кирил
Јерусалимски вели: "Почетак света вода, почетак Јеванђеља Јордан".
При  крштењу  Господа  у  води  објавила  се  свету  она  тајна  која  се  у
Старом Завету наговештавала,  о којој  се у старом Мисиру и Индији
само баснословило,  тј.  тајна  божанске Свете  Тројице.  Отац се  јавио
чувству слуха, Дух се јавио чувству вида, а Син се јавио уз то још и
чувству  додира.  Отац је  изрекао Своје  сведочанство  о  Сину.  Син се
крстио у води а Дух Свети у виду голуба лебдео је над водом. А када
Јован Крститељ засведочи и рече о Христу: "Гле, Јагње Божије које
узима  на  се  гријехе  свијета"  (Јн  1,  29)  и  када  он  погрузи  и  крсти
Господа у Јордану,  тиме се показа и мисија Христова у свету и пут
нашега спасења.  Наиме: Господ узе на се грехе рода човечјег и под
њима  умре  (погружење)  и  оживе  (излазак  из  воде);  и  ми  морамо
умрети као стари греховни човек и оживети као очишћени, обновљени
и  препорођени.  Ово  је  Спаситељ,  и  ово  је  пут  спасења.  Празник
Богојављења (Теофанија,  грчки) просвећује показујући нам Бога као
Тројицу једнобитну и неразделну. То је једно. И друго: јер се свак од
нас крштењем у води просвећује тиме што постаје усиновљен од Оца
Светлости, заслугом Сина и силом Духа Светога.
 
                                       одломци из књиге
                   Нема лепше вере од хришћанске
                        (Епископ Данило, Епископ Амфилохије)
                         Откривење у Новом завету 

Шта је казао Христос о суботи?
Субота  је  у  Старом  завету  била  дан  одмора:  по  четвртој  заповести
Божјој - То је дан посвећен Господу Богу. То је био дан учествовања у
радости Божијег стварања и дан покоја од шестодневног труда. Као и
све остало у Старом завету, и субота је била припрема за пуноћу Новог
завета, за радост новог Божијег стварања -
Христовог Рођења и Васкрсења. Субота је створена ради новог Човека,
васкрслог, и ради новог дана одмора, Дана Господњег, дана Христовог
васкрсења  –  недеље.  Христос  је  био  господар  и  од  суботе,  као
Богочовек, зато је Он и у суботу делао
дело  спасења  и  чудесно  исцељивао.  Фарисејима,  који  су  због  тога
хулили на Њега и били окамењеног срца, као и данашњи суботари, Он
је рекао: "Није човек створен
ради суботе, него субота ради човека".

Шта су Блаженства?
Христос је у својој Беседи на Гори изрекао девет блаженстава. 
Блаженства су блага и радосна вест о новом животу. Беседа на Гори је 
најузвишенији проглас у историји рода људског. Патријарх Јаков је 
видео у Старом завету Лествицу којом силазе и узлазе Ангели. 



Заповести Блаженстава су те лествице којима се човек уздиже до Бога 
и постаје, као светитељи, небески човек и земаљски ангео. Блаженства 
су пут у божанско савршенство. У ових девет божанских врлина, дата 
су човеку нова правила живота, нова правила мишљења, нова правила 
осећања и
делања. Тај нови живот у Христу почиње сиромаштвом духа, тј. 
смирењем и завршава се страдањем ради Имена Христова и вечном 
радошћу и блаженством у Рају. Сваком стеченом новом врлином стиче 
се и ново блаженство и нови дар од Бога. Девет блаженстава гласе:
1. Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско.
2. Блажени су тужни, јер ће се они утешити.
3. Блажени су кротки, јер ће они наследити земљу.
4. Блажени су милостиви, јер ће они бити помиловани.
5. Блажени су милостиви, јер ће они бити помиловани.
6. Блажени су чисти срцем, јер ће они Бога видети.
7. Блажени су миротворци, јер ће се они синови Божији назвати.
8. Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство 
небеско.
9. Блажени сте кад вас, Мене ради, руже н прогоне и, лажући, 
набеде сваким злом. Радујте се и веселите се, јер је награда ваша 
велика на небесима; јер су тако прогонили пророке који су били 
пре вас."

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица Јеврејима Титу (2,11-14; 3,4-7)                                           
Јер се јави благодат Божија спасоносна свима људима,Која нас учи да 
се одречемо безбожности и земаљских пожуда, и да поживимо 
разборито, праведно и побожно у садашњем вијеку,Очекујући блажену
наду и јављање славе великога Бога и Спаса нашега Исуса Христа,Који 
даде себе за нас да би нас искупио од свакога безакоња, и да очисти за 
себе народ изабрани који ревнује у добрим дјелима.А када се јави 
доброта и човекољубље Бога, Спаситеља нашега,Не за дјела праведна 
која ми учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом новога 
рођења и обновљења Духом Светим,Којега изли на нас обилно кроз 
Исуса Христа Спаситеља нашега,Да бисмо, оправдани његовом 
благодаћу, постали насљедници живота вјечнога као што се надамо.

Свето Јеванђеље по Матеју (3,13-17)
Тада дође Исус из Галилеје на Јордан Јовану да га овај крсти.
А Јован му брањаше говорећи: Ти треба мене да крстиш, а ти ли 
долазиш мени?А Исус одговори и рече му: Остави сада, јер тако нам 
треба испунити сваку правду. Тада га остави.И крстивши се Исус изиђе
одмах из воде; и гле, отворише му се небеса, и видје Духа Божијега гдје
силази као голуб и долази на њега.И гле, глас са небеса који говори: 
Ово је Син мој љубљени који је по мојој вољи.



 нови
календар
- [стари

календар]
Празник Богослужење

 
Пост

Не.19.01. -
[06.01.]

Богојављење

Литургијa
у  /     10    / ч 

Вечерње
у  /    18  / ч  

По.20.01. -
[07.01.]

Сабор светог Јована Крститеља –
Јовањдан 

Литургијa
у  /    9   / ч 

Ут.21.01. -
[08.01]

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

Охридски († 1012) ☦ 

Ср.22.01.  -
[09.01]

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

Чe.23.01. -
[10.01.]

Свети Григорије Ниски(† 395);
преподобни Дометијан

 († 601);
☦ 

Пе.24.01  -
[11.01.]1.]

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

Су.25.01. -
[12.01.]

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

Вечерње
у  /    18  / ч  

Не.26.01. -
[13.01.]

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

Литургијa
у  /     10    / ч

Вечерње
у  /    18  / 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
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