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Christ is Risen!

†Metropolitan Anthony of Sourozh

T

he Feast of the Resurrection
of Christ is the beginning
of newness, of a life that
no longer fears death, a life that
is stronger than death, a life
which can face death in the
way in which Saint Paul spoke
of it when he said that for him
to die is not do divest himself
of temporary life, but to clothe
himself with eternity! The measure of the love of God for us is
all the life, all the teaching but
also all the death of Christ Who
died for us; and the measure He gives
for perfect love is that no-one can have
a greater love than he or she who is prepared to give his life for his neighbour. And this
neighbour may be a friend, but it also may be a foe! Saint
Paul insisted on it when he says that Christ gave His life not
only for those who received Him, accepted Him as their
Lord, followed Him whithersoever He chose to go, but also
for those who remained His enemies; and for them He
prayed, and He commands us by His example and His
word to pray the same prayer for those who hate us, who
persecute us: “Forgive them, Father, they don’t know what
they are doing…”
But in the Incarnation we have a new vision of man:
man is vast enough, deep enough to unite himself to God

– the fullness of God abided in the
flesh, and we are called to be a
revelation not only in words, but
in our life, in our persons of
this miracle of the greatness of
man! But to be great is costly,
and at times frightening: we
must put our trust in God,
and accept to be so great as
one day to become, according
to the daring words of Saint
Peter, partakers of Divine Nature. And we must believe in
man as no unbeliever can believe
in man, believe in the greatness of
man, in the vastness, in the holiness,
the prospective holiness of man! And together with all believers and unbelievers, the
persecutors and the friends, build such a city of man that
it should be as great, as vast, as holy as the City of God of
whom the first Citizen could be the Lord Jesus Christ! Isn’t
that a vocation great enough, holy enough, isn’t it worth
living and dying for this - to make of our earth the Kingdom of God? Let us therefore, in the certainty that Christ
has overcome all evil, has overcome mortality and death,
has overcome all the powers of destruction – let us build
this city at the cost of our lives, but also in the glory of God!

CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED!

Васкрс 2014.

Pascha 2014

Христос Васкрсе!

Christ is Risen!

Драга браћо и сестре,
У васкрсењу Христовом, највећем и назначајнијем
догађају у историји људског рода, човек види и своју
највећу победу на земљи, драга браћо и сестре. Том
догађају прилази се личним доживљајем.
Иако су апостоли били истински сведоци Христових чуда, међу којима је било и васкрсавања мртвих,
на дан Христовог васкрсења они су били врло узбуђе
ни, уплашени и зачуђени овим необичним догађајем.
Нису могли лако да га прихвате, јер „још не знађаху
Писмо да Он треба да васкрсне из мртвих“, како обjа
шњава Св. апостол Јован (Јн. 20:9) Васкрсење није
било још њихов лични духовни доживљај.
Они су га у потпуности схватили тек пошто су у
току четердесет дана сретали васкрслог Господа, и
пошто су доживели Његово вазнесење и силазак Светог Духа и Духом Светим преобразили своје животе.
После свега овога, они су почели да сведоче и про
поведају васкрсење као свој лични доживљај говоре
ћи: „Овога Исуса Бога који васкрсе, чему смо сви ми
свједоци“ (Дела ап. 2:32)
Исти тај пут духовног препорођаја је потребан и
сваком верујућем човеку, да би васкрсење постало
његов лични доживљај. Узрок свих несрећа, невоља и
свих људских тешкоћа које човека сналазе у овом све-

Dear Brothers and Sisters,
In the Resurrection of Christ, the most significant
event in all the history of the world, man can see his
own greatest earthly victory. How do we approach and
understand an event of such magnitude as the Resurrection? Only through personal experience.
Even though the apostles were the true witnesses of
Christ’s miracles, including the resurrection of Lazarus
after he had lain four days in the tomb, on the day of
Christ’s Resurrection they were, nevertheless, confused,
frightened and astonished. They could not comprehend
such a miracle “for as yet they did not know the Scripture,
that He must rise again from the dead,” as St. John the
Divine explains. Resurrection was not yet a personal spiritual experience for them.
They thoroughly understood only because they personally saw Christ during the forty days he was on
earth after the Resurrection. They saw his Ascension into
Heaven and experienced the descent of the Holy Spirit all
of which transfigured their lives. After all these personal
experiences, they were able to witness and preach about
the Resurrection saying: “This Jesus God has raised up, of
which we are all witnesses.” (Acts 2:32)
In order for resurrection to become personal, each of
us needs to experience the same spiritual transfiguration.
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ту и животу, потиче од греха. Грех руши прво духовну природу човека а затим телесну. Смрт је „плата за
грех“ (Рим. 6:23). Стога Христовом васкрсењу треба
прилазити првенствено борбом против греха као
главног узрока смрти. Сваки пут када победимо грех
ми доживљавамо васкрсење и васкрсење постаје наш
лични доживљај.
То је уставри и духовни преображај целе људске
природе.
Доживљавањем Христовог васкрсења и вером у
опште васкрсење човек стиче и веру у општу победу
над злом. Јер васкрсењем Христос је победио сваки
грех, сатану и смрт и даровао човеку исту васкрсну
силу да победи истог непријатеља.
Стога, доживљај васкрсења је највећа радост овога
света и живота и извор сваке наде, радости, оптимизма и вере у бесмртност. Доживљавањем васкрсења
доживљавамо осећање бесмртности и победе живота
над смрћу. То је свест да наш живот на земљи има
свога смисла и разлога, иако је пун тешкоћа. Вера у
васкрсење је у исто време и извор наше храбрости да
се ухватимо у коштац са свим тешкоћама живота –
сигурни у крајњу победу. Христово васкрсење је у
ствари и наша највећа победа.
Честитајући вам овај велики празник, молим се
васкрслом Господу да вас обрадује својим благослом
и благодаћу, поздрављам вас нарадоснијим поздравом: Христос васкрсе!

The main cause of misfortunes, tribulations and human
difficulties is sin. Sin ruins first our spiritual and than our
physical nature. ”For the wages of sin is death,” says Apostle Paul. (Rom: 6:23) Therefore, we need to approach the
Resurrection of Christ above all through our fight against
sin, the main cause of death. Each time we conquer a
sin, we personally experience resurrection. Victory over
sin is, in fact, the true transfiguration of human nature.
When we experience Christ’s Resurrection through
our faith in general Resurrection, we gain confidence in
our ability to win victory over evil. For Christ, by His Resurrection, conquered sin, Satan and death, and granted
man the resurrecting power to conquer those very
same enemies.
The experience of resurrection is the greatest joy and
the main source of all hope, optimism and faith in immortality. By experiencing personal resurrection, we experience the victory of life over death and gain faith in
„…everlasting life.“ We gain the feeling that our life on
earth has meaning even though it is filled with difficulties.
Faith in Resurrection is the main source of the strength required to meet the challenges in this life and to reach the
final victory. Christ‘s Resurrection, His victory over
death, is also our greatest victory!
May this Paschal feast bestow many blessings upon
you and all your loved ones, and may the Grace of God be
with you. I greet you with the most joyous greeting: Chris
is Risen!

Ваш у васкрслом Господу,
О. Блашко

Yours in the Risen Christ,
Fr. Blasko Paraklis
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O нашем васкрсењу
Свети Макарије Велики

1. У тугама, у страдањима, у трпљењу, у вери, сакривена су обећања, и слава, и поседовање небеских добара,
као што је плод сакривен у баченом у земљу пшеничном
зрну, или у дрвету које, када се калеми, подноси извесну
повреду или понижење. И тада се показује да одећа има
лепоту, и славу и многоструки плод, као што вели и
Апостол: „Кроз многе невоље ваља нам ући у Царство
небеско“ (ДА 14, 22). И Господ вели: „Трпљењем својим
спасавајте душе своје“ (Лк. 21, 19). И опет: „У свету ћете
имати невољу“ (Јн. 16, 33). Јер је потребан труд, ревност,
трезвеност, велика пажња, ватреност и истрајност у молитви Господу, да бисмо се могли избавити од жеља за
земаљским, да бисмо могли избећи замке и мреже сласти, олује света, налете злих духова, и тачно дознати са
каквом су трезвеношћу и живахношћу вере и љубави
светитељи још овде стицали небеску ризницу, тј. силу
Духа у душама својим, која је залог Царства. Јер, блажени Апостол Павле, изражавајући се 6 то] небеској ризници, тј. о благодати Духа, и описујући прекомерне
невоље, и у исто време показујући шта сваки треба да
иште и шта да стекне, вели: „Јер, знамо да, када се зема
љска наша кућа тела разори, имамо зграду од Бога, кућу
нерукотворену, вечну на небесима“ (II. Кор. 5, 1).
2. Треба, дакле, сваки да се подвизава и труди помоћу
свих врлина да стекне ону кућу и да верује да се она стиче овде. Јер, ако се разори наша кућа тела, ми имамо другу кућу, у којој би наставала душа наша. „Да се обучени,
не голи нађемо“ (II Кор. 5, 3), тј. не голи од општења и
заједнице са Духом Светим, у Којем се једино може одмарати верна душа. Зато они који су у истини и сили
хришћани, чврсто се надају и радују излазећи из тела,
јер имају ону кућу нерукотворену, а кућа је ова – с и л а
Духа која обитава у њима. Ако се разори кућа тела, они
се не плаше, јер имају небеску кућу Духа, и ону нетрулежну славу, која ће у Дан васкрсења и прославити кућу
тела, као што Апостол каже: ,,Онај Који је подигао Христа из мртвих, оживеће и смртна телеса наша Духом
Својим Који живи у нама“ (Рим. 8, 11). И још: „Да се и
живот Исусов јави на смртном телу нашем“ (II Кор. 4,
11). И још: ,,Да живот, вели, прождере оно што је смртно“
(II Кор. 5, 4).
3. Подвизавајмо се, дакле, вером и добродетељним
животом овде, да бисмо стекли ону одећу, да се не бисмо
ми, обучени у тело, Онда голи нашли, јер иначе неће би-
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ти тада ничега што ће у онај Дан прославити тело наше.
Јер, сваки, уколико се вером и марљивошћу удостоји да
постане заједничар Духа Светога, утолико ће се и тело
његово прославити у онај Дан. Оно што је сада душа сабрала унутра у себе, тада ће се открити и показати ван
тела. Као што дрвета после зиме, када их изнутра загреје
невидљива моћ сунца и ветрова, израстају и производе
из себе као Одећу – лишће, цветове, плодове, а тако исто
у то време из недара земље ниче пољско цвеће, и њима
се покрива и Облачи земља, и трава као љиљани, за које
Господ рече: „Ни Соломон у слави својој не обуче се као
један од њих“ (Мт. 6, 29).
4. Тако је за све богољубиве душе, тј. за праве хриш
ћане, први месец – Ксантик, звани Април, који је дан
Васкрсења, у који се силом Сунца Правде изводи изнутра слава Духа Светога, што покрива и заодева тела светих, она слава коју су имали унутра у душама сакривену.
Јер, што душа сада има у себи, тада ће се то испољити на
телу. Овај је месец, велим, први међу месецима годи
шњим. Он доноси радост свој твари. Он, раскрављујући
земљу, облачи гола дрвета. Он доноси радост свима
животињама. Он показује веселост свима. Он је за хри
шћане први месец Ксантик, тј. време васкрсења, у које
ће се тела њихова прославити неисказаном светлошћу,
која је још од сада у њима скривена, тј. силом Духа, Који
ће им тада бити одећа, храна, пиће, весеље, радост, мир,
украс, живот вечни. Јер, ће тада за њих Дух Божанства,
Кога су се још од сад удостојили примити, постати целокупном лепотом светлости и небеске красоте…
5. Блажени Мојсије славом Духа, која је покривала
лице његово, у које нико од људи није могао да гледа,
показао нам је пример како ће се при васкрсењу праведних прославити тела светих оном славом коју се још сада удостојавају душе светих и верних имати унутра у
себи, у унутарњем човеку. Јер је речено: „Ми који откривеним лицем (тј. унутарњим човеком) гледамо славу
Господа и, преображавамо се у то исто обличје из славе
у славу“ (II Кор. 3, 18). Исто тако речено је за Мојсија:
„Четрдесет дана и четрдесет ноћи хлеба не једе и воде не
пи“ (11 Мојс. 34, 28). Немогуће би било телесној природи да толико живи без хлеба, да се није хранила духовном храном, а овом храном још се сада душе светих
невидљиво хране од Духа…
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6. Треба, дакле, сваки од нас да се подвизава, да се
труди, да упражњава све врлине, да верује и моли Господа да му унутарњи човек још сад постане учесник те славе, и да душа постане заједничар Духа, да бисмо, очистивши себе од мрље порока, и при васкрсењу имали у
шта обући своја тела нага, да бисмо чиме имали покрити
срамоту њихову, да бисмо их имали чиме оживотворити
и на векове упокојити у Царству небеском, јер ће, као
што вели св. Писмо, Христос сићи са неба и васкрснути
сва племена Адамова, све од века уснуле, и разделиће их
на два дела, и оне који имају Његов знак (тј. печат Духа),
назвавши их Својима, поставиће с десне стране Себе.
Јер, вели, „овце Моје слушају глас Мој“ (Јн. 10 27) и
„знам Своје и Моје мене знају“ (Јн. 14). И тада ће се
њихова тела за добра дела обући божанском славом, и
биће испуњени славом Духа, коју су још овде имали у
душама. И тако ћемо, прослављени божанском светошћу
и узнесени на небеса на сусрет Господу, као што је писано „свагда с Господом бити“ (I Сол. 4, 17), царујући с
Њим у бескрајне векове векова.
7. А да ли ће при васкрсењу васкрснути сви делови
тела? Богу је све лако, тако је и обећао. Но, људској
немоћи и разуму ово изгледа као немогуће. Јер, као што
је Бог, узевши прах и земљу, начинио природу тела као
неку другу природу, несличну земљи, и начинио много
врста твари, као што су – коса, кожа, кости и жиле, и као
год што игла, бачена у огањ, мења боју и претвара се у
огањ, али се природа гвожђа не уништава, него остаје,
тако ће и при васкрсењу тела васкрснути, и „длака неће
пропасти“, као што је писано (Лк. 21, 18), и све ће постати светлозрачно, све ће се у светлост и огањ погрузити и претворити, али не растворити се, као што неки
говоре, и постати огањ, тако да не остане пређашња
природа. Јер, Петар остаје Петар, и Павле – Павле, и Филип – Филип; сваки, испунивши се Духом, остаје у својој
сопственој природи и суштини. А ако речеш да се природа растворила, онда више нема Петра или Павла, већ
у свему и свуда Бог, и нити они који одлазе у геену
осећају казну, нити они који одлазе у Царство осећају
доброчинство.
8. Замисли башту која има разноврсна родна дрвета
– ту су крушка, јабука и виноград са родом и лишћем.
Но, деси се да се и башта и сва дрвета и лишће претворе
и промене у другу природу, и све пређашње постане
светлозрачно. Тако ће се и људи изменити при васкрсењу
и сви ће чланови тела њиховог постати свети и светлозрачни. Зато људи Божији треба да припреме себе за борбу и подвиг. Као што храбар младић на ударце који му се
наносе одговара ударцима и издржава борбу, тако и

хришћани треба да подносе невоље, и спољашње и
унутрашње борбе, да би, подносећи ударце, побеђивали
трпљењем. Где је Дух Свети, тамо као сенка прати
гоњење и борба. Видиш како су Пророци, мада ]е у њима
дејствовао Дух, увек били гоњени од својих сународника. Видиш како је Господ, Који је Пут и Истина, био
гоњен не од другог народа, него од Својих, од Свога сопственот племена Израиљевог био гоњен и распет. Исто
тако и Апостоли, јер је од времена крста Дух Утешитељ
прешао и уселио се у хришћане…
9. Као што многи светилници, напуњени једним
уљем, не дају често исту светлост, тако и дарови по различитим добрим делима имају различно светљење благога Духа. Или, као што у граду у коме живе многи становници, који употребљавају један исти хлеб и једну
исту воду, једни су – мужеви, други одојчад, једни – деца, а други – старци, и међу њима је велика разлика и
несличност… тако размишљај да ће и, при васкрсењу
мртвих, они који васкрсну, различитом славом бити
прослављени и означени по вредности добрих дела, по
заједници Духа Божјег, који је још овде обитавао у њима.
То значе речи Апостолове „звезда се од звезде разликује
у слави“.
10. Свака душа која се овде ревношћу и вером, по сили и несумњивости благодати, удостојила да се потпуно
обуче у Христа, и која се сјединила са небеском све
тлошћу пречистога Лика, сада се у суштини поучава у
познању небеских тајни; а у велики Дан васкрсења, и
тело њено, прослављено тим истим небеским Ликом
славе, и, као што је писано, узнесено на небеса (I Сол. 4,
17), и удостојено да постане сличнолико телу славе
Његове, имаће вечно и сунаследно са Христом Царство…
11. Боголики образ Духа, који је још сада као утиснут
у душе Светих, учиниће и тело њихово по спољашњости
боголиким и небеским, а покривало светскога духа, које
покрива душе порочних и грешних, и које је гордошћу
страсти учинио – авај мени! – и сам ум помраченим и
бестидним, показаће се и тело по спољашњости помраченим и испуњеним сваким срамом.
Превео: Авва Јустин (Ћелијски)
Преузето из Павославног мисионара
бр. 174 за 1987 годину.
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Свети Сава
Р

астко Немањић је рођен 1175. године као трећи син
српског великог жупана Стевана Немање и његове
супруге Ане. Супружници су Растка добили после
дугог прекида у рађању и зато им је трећи син био нарочито драг.
Када је напунио петнаест година Растку Стеван Нема
ња поверио на управу Хумску област. Међутим, младог
Растка није много интересовало управљање земљом и љу
дима. Више су га занимале књиге и то посебно оне са религиозном садржином.
Растко је са седамнаест година отишао у Свету гору. О
његовом одласку постоји неколико верзија. Ево како Тео
досије у „Житију Св. Саве“ описује тај одлазак: „…једног
дана дођоше к његовим родитељима неки иноци из Свете
горе да приме потребну помоћ свом сиромаштву. А деси
се да је један од њих био родом Рус. Божанствени младић
сакривши овог насамо, испитиваше га о Св. Гори, пошто
га је напре утврдио заветом да неће никоме открити тајну
његову. А овај му исприча све по поретку пустињачком…
А малдићу док слушаше о иночком животу и усрдности за
Бога и њиховим добрим занимањима, извори суза изливаху се као река из његових очију…“
По једној верзији Растко је кришом отишао у Свету го
ру у руски манастир Св. Пантелејмон. Стефан Немања је
послао потеру која је пронашла Растка већ закалуђереног,
па су се вратили у Србију без њега. По другој верзији Растко се замонашио у грчком манастиру Ватопед. Када је замонашен Растко је узео име Сава, по узору на Св. Саву
Освећеног Јерусалимског.
У Ватопеду је Сава провео седам година. Рани боравак
у Св. гори имао је велики утицај на формирање Савине
личности. Ту се формирала Савина религиозност и њего
во схватање хришћанства и ту је пронашао узоре на основу којих ће организовати манастирски и црквени живот у
Србији. Тих година Саву је привлачио усамљенички живот испуњен молитвом. Купио је испсницу у Кареји где се
повлачио живећи у строгој аскези.
Стефан Немања се марта 1196. године повукао са власти, коју је припустио свом средњем сину Стевану. У сво
јој задужбини манстиру Студеници замонашио се и добио име Симеон. После годину ипо дана проведених у Сту
деници Симеон је одлучио да се придружи свом најмлађем
сину у Св. гори.
После извесног времена проведеног у грчком манастиру Ватопеду код Симеона и Саве се јавила идеја о оснивању
српског манастира на Св. гори. Почетна замисао је била да
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Професор др Радмило Достанић

тај манастир буде саставни
део Ватопеда међутим, монаси дургих манастира нису би
ли задовољни, јер су сматрали да ће Ватопед сувише оја
чати.
Сава је у првој половини
1198. У Цариграду добио сагласност да обнови разрушени и запуштени грчки манастир Хиландар. Обнова је бр
зо напредовала и већ средином године у Хиландару је
отпочео монашки живот.
Симеон је у Хиландару умро 13. Фебруара 1199. Године. Сава је био са њим до последњег часа и дирљиво је
описао те тренутке. У време Симеонове смрти у Хиландару је било десетак калуђера а неколико година касније би
ло их је деведесет. По Савиним речима манастир је постао
величанствен. За Хиландар Сава је израдио Типик ( манстирски устав).
Почетком 1207. Године Сава је пренео Симеонове посмртне остатке у гробницу његове задужбине у манастир
Студеницу. Не дуго затим Сава је постао игуман Студенице, пошто је тада у Србији био највише негрчко свештено лице. И за Студеницу је написао Типик, који је био нешто измењен Хиландарски Типик. Заједно са братом Сте
ваном почео је рад на подизању манастира Жиче. За време
боравка у Студеници Сава је написао „ Житије Св. Симеона“ То је истакнуто дело српске средњевековне књижев
ности.
За Српски народ и за Српску цркву била је најзначајнија
Савина делатност на осамостављивању Српске цркве. Нема сумње да се Сава на то одлучио у договору са братом
Стеваном. На путу у Никеју Сава је пошао 1219 године.
Саву су дочекали Теодор Први Ласкарије и патријарх Ма
нојло Први Сарантен. За успешност Савине мисије неки
помињу његове родбинске везе са царем. Нема сумње да је
за успешност ове мисије много важнији био углед Св. Саве, који је стекао на Св. гори. Сава је као вешт дипломата
успео да Синод и Патријарх донесу две одлуке – 1. којом је
српска црква стекла самосталност (аутокефалију) - 2. Ко
јом је Сава хиротонисан за архиепископа. Сава је тако
постао Први српски архиепископ.
Након успешне диплматске мисије Сава се 1220. године вратио у Србију. Чекaо га је огроман посао на органи
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зовању Српске цркве. Тај задатак је пред њега ставио читав низ проблема црквене, праве и политичке природе.
Сава је установио Архиепископију у манастиру Жичи.
Основао је десет епархија и то: Рашка, Призренска, Лип
љанска, Зетска, Хумска, Топличка, Будимљанска Добрска,
Моравичка и Хвостанска.
Сава је брижљиво бринуо о распореду епархија тако је
један од задатака Хумске епархије био да представља брану према латинским дијецезама Дубровачке архиеписко
пије, док је Зетска епископија исту улогу имала према
Борској архиепископији. За епископе је псотавио своје
ученике, од којих су неки управо стигли из Хиландара.
Веома је значајна је била Савина ктирорска делатност.
Св. Сава је ктиторство започео још у Ватопеду. У овом
манастиру је изградио три параклиса. Први је посветио
Рођењу Богородице, други Св. Јовану Златоустом и трећи
Преображењу Спасовом. На Св. Гори Сава је заједно са
својим оцем постао ктитор Ватопеда, Иверона, Велике
Лавре И цркве у Кареји. Обновљен је потпуно запуштен
манастир Хиландар. Током 1199. Године Сава је постао
ктитор још три Светогорска манастира – Каракале, Ксиропотама и Филотеја. У Цариграду је сматран ктитором
мамастира Богородице Евергетиде а у Солуну се за њега
везује оснивање манастира Филокала.
Сава је био у дипломатској мисији у Мађарској. Та ми
сија је била веома успешна, јер је од непријатељски расположеног краља Андрије Другог направио пријатеља Ср
бије. У знак тог пријатељства манђарски владар је дозволио Сави да на територији Мађарске оснује неколико
православних манастира. То су били Месић, Базиош и
Златица у Банату и Ковиљ у Бачкој.
У Србији је Сава имао замашну ктиторску делатност.
У селу Савову основао је две испоснице (Горњу и Доњу).
Под његовим руководством је живописана Богородична
црква у Студеници. Након тога уследило је подизање манастира Жиче који је постао седиште Ариепископије. У
време оснивања епархија подигнут је низ цркава у Србији.
Сава је учествовао у подизању манастира Милешеве.
Мотиви овако велике ктирорске делатности су били,
поред искрене побожности, и политичке природе. Међу
главним циљевима били су учвршћивање Српске државе
и младе аутокефалне Српске архиепископије.
Св. Сава се сматра зачетником српске књижевности.
До њега су текстови само преписивани и превођени. Оданост Саве према књизи и књижевном стваралаштву се
може видети у његовим манастирским типицима где је
читању књига и библиотекама дато веома важно место.
Прва Савина дела су по свој природи црквено – правна
књижевна (Хиландарски, Карејски и Студенички типици). Књижевни дар Сава је показао тек у житијама и пес-

ничким делима. Савино најзанчајније књижевно дело је
Житије Св. Симеона.
Стеван Првовенчани је умро 1229. године. Наследили
су га синови – прво Радослав затим Владислав. Обојицу је
Сава крунисао. Сава је био Српски архиепископ до 1234.
године. За наследника је поставио свог ученика Арсенија.
Након тога Сава се упутио на ходочашће. То је било ње
гово велико путовање. Укрцао се у Будви а искрицао се у
Бринтизију. Посетио је Палестину (сусрет са партријархом
Атанасијем). Полсе тога је био у Египту (сусрет са Алек
сандријским патријархом) а затим у Јерусалиму и Царграду. На позив бугарсог цара Асена Другог дошао је у Трново. У том граду је умро 14. јануара 1236. године. После
великих перипетија са својим тастом цар Асен Други,
краљ Владислав је успео да пренесе Савино тело и оно је
маја 1237. године положено у гроб манастира Милешево.
У срдњевековној Србији Савин гроб је постао место
ходочашћа. Св. Сава је постао сyмбол Српске нације. Он
је оплеменио душу Србије врлинама изворног хришшанства са Истока, које је он проповедао на разумљив начин и
тако је настао посебан вид православља – наше Свето
савље. Савин култ се развио у целом спрском народу. Удоба турске власти Сава је међу србима називан учитељем,
просветитељем и новим апостолом.
Турци су решили да казне Србе најстрашнијом могу
ћом казном да спале мошти Св. Саве. То је учинио 1594.
године потурчени албанац – синан паша. али то није вредело. Св. Сава није постао просветитељ, учитељ и уједи
нитељ народни по титули, пореклу или части, већ по благослову Господњем а силом Духа Светога. А што је Бог
оставио, не може да уништи никаква људска пакост. Тако
је и нама остало дело Св. Саве, да се по њему управљамо
и живимо, односно како то лепо каже Теодосије Хиландарац; „Био си учитељ пута који води у живот, истински и
вечни, јер си дошао Духом Божијим просветио твоју ота
џбину.“
Савин дан је озваничио 1827. године Милош Обрено
вић а 1841. године Михаило Обреновић је потписао Закон
о обавези свих српских школа да прослављају тај дан. На
Савин дан је 1826. године у Будимпешти основана Матица
српска.
Завршићу ово предавање крајем велике песме коју је о
Св. Сави испевао Јован Јовановић Змај.
Савино су тело Турци сагорели
И његов су пепео на ветар изнели,
И где год је трунка пепела му пала,
Ту је нова љубав к роду засијала.
Данас цело Српство његов спомен слави:
Ускликнимо с љубављу Светитељу Сави.
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On Taming
the Passions
Saint Basil the Great Archbishop
of Caesarea in Cappadocia

These words by the blessed Saint are fuel for the homestretch of Great Lent and our entrance into the Mystery of Holy Week, the
Passion of our Lord, and His glorious Resurrection.
“And let them rule the fish.” It was given to you to rule the irrational fish, thus you became ruler of irrational passion.
“And let them rule the wild beasts.” You rule every wild beast. So, you say, what beasts do I have in my self? Indeed you have
thousands, and a great crowd of beasts in yourself. And do not consider this statement to be an outrage. Anger is a little beast
when it barks in the heart. Is it not wilder than every dog? Is not the deceit lurking in a deceitful soul harder to tame than every
lurking bear? Is not hypocrisy a beast? Is not one sharp in insults a scorpion? Is not one who in hiding strikes out in revenge
more dangerous than viper? Is the greedy person not a rapacious wolf? What kind of beast is not in us? Is not the one mad for
women a raging horse? For Scripture says, “They have become horses mad for women, each neighing toward his neighbor’s
wife” (Jeremiah 5:8). It does not say he spoke to the women, but he neighed. It transferred him to the nature of those without
reason, because of the passion with which he associated himself. Therefore there are many beasts in us.
Have you truly become ruler of beasts if you rule those outside but leave those within ungoverned? Will you rule truly in
ruling the lion by your reason and despising its roar, but gnashing your teeth and emitting inarticulate sounds as the anger
within all at once strives to attack? What is more dangerous than this, when a human being is ruled by passion, when anger
pushes reason aside, not consenting to reason within, and takes upon itself governance of the soul?
You are indeed created ruler, ruler of passions, ruler of beasts, ruler of creeping things, ruler of winged creatures. Do not
have airy thoughts, nor be light and unstable in mind. You were appointed to rule winged things. You are out of place if you
strike down external flying things, yourself being light and lofty. Do not be filled with smoke, do not be flighty, do not think
things greater than human nature; when complimented, do not go above nature, do not glorify yourself, do not consider yourself to be something great. For thus you will be an unstable winged creature, carried about this way and that by an unsteady
nature.
Rule the thoughts in yourself, that you may become ruler of all beings. Thus the rule we have been given over the animals
trains us to rule the things belonging to ourselves. For it is misplaced to be governed at home and govern nations, to be ruled
within by a prostitute and be mayor of the city by public consent. It is necessary that household affairs be managed well and
that good order within be arranged, and thus to receive authority over others. Since the word of Scripture will be turned back
at you by those you rule if your household affairs are disorderly and disorganized, namely, “Physician, heal yourself ” (Luke
4:23). Let us heal ourselves first. Nobody is condemned for not catching a lion, but one who will not govern anger is ridiculous
to everyone. So one who does not prevail over his own passion is led to condemnation, while one who cannot prevail over wild
beasts does not appear to have done anything worthy of blame.
To Him be glory and dominion unto ages of ages. Amen.
(On the Human Condition, Discourse One)
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Schedule of Services
The Divine Liturgy is served regularly
at 10:00 am every Sunday and on
major Feast days at our Parish Center
at Irvine Corporate Park, 2148
Michelson Drive, Irvine.
10:00 am:
Divine Liturgy
11:30 am:
Sunday School
12:00 pm:
Lunch
Vespers service followed by the
Sacrament of Holy Confession will be
served every Saturday at 5:00 pm and
on the eve of major Feast days at 7:00
pm.
Akathist Service to the Mother of
God is served on Fridays at 7:00 pm
ЛИТУРГИЈА
ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ ДАРОВА
PRESANCTIFIED DIVINE
LITURGY
During Great Lent, Presanctified
Divine Liturgy is served each
Wednesday at 5:00 am, and each
Friday at 10:00 am.
April 7th БЛАГОВЕСТИ
THE ANNOUNCIATION:
Divine Liturgy will be celebrated
at 10:00 am.
April 12th - LAZARUS SATURDAY:
Divine Liturgy at 9:30 am: The gospel
clearly relates how six days before
Christ‘s own death, He raised his
friend Lazarus from the dead (John
11:42). We see the humanity and
divinity of Christ combined as well as
the foreshadowing of his own death.
April 12th - LAZARUS SATURDAY
VESPERS - VRBICA at 5:00 pm:
I ask all of the parents to bring
children. PLEASE ARRIVE NO
LATER THAN 4:45 pm to receive
vrbica/palms and zvoncice on this
great Feast of Christ’s entry into the
city of Jerusalem.

THE SERVICES OF HOLY WEEK
Since the early days of the Church,
there has been a cycle of services
celebrated during Holy Week and
Pascha.
Evidence of this goes all the way
back to Egeria, a female from the
West who experienced Orthodox
Holy Week and Pascha in 383 AD
in Jerusalem. She stated that the
tradition was already long established.
These exact same services are still
conducted today by the Orthodox
Church. Here is a brief outline of the
services of Holy Week. Many of the
services are anticipated or served the
day before.
April 13th - ЦВЕТИ
ENTRANCE OF OUR LORD
INTO JERUSALEM:
Divine Liturgy at 10:00 am: This
liturgy heralds the end of the Great
Fast and the beginning of Holy
Week as Christ triumphantly enters
into Jerusalem. The tradition, as the
tropar states and the icon shows,
is for a procession of palms led by
the children. So begins our journey
into Holy Week. During Holy Week,
we fast from meat, poultry, dairy
products, eggs, fish, wine and oil.
April 13th - Bridegroom Matins at
1:00 pm: Known in the Church as
The End, the imagery here is about
the Last Judgment. It relates the deep
anguish of Christ as He prepares for
His Passion. The services tell us to
be ever vigilant for we do not know
when God will come. These services
are a triumph of the eschatological
(last days) imagery in the Church.
April 14th - Велики понедељак
Great and Holy Monday
Presanctified Liturgy at 5:00 am:

The readings from Exodus during
these services tell of the Passover
which precedes the Passover (Pascha)
of Christ.
April 14th - Bridegroom Matins
at 7:00 pm.
April 15th - Велики Уторак
Great and Holy Tuesday
Presanctified Liturgy at 5:00 am
April 15th - Bridegroom Matins
at 7:00 pm
April 16th - Велика Среда
Great and Holy Wednesday
Presanctified Liturgy at 10:00 am
April 16th - Велика Среда
Great and Holy Wednesday Holy
Unction at 7 pm, at St. Steven
Serbian Orthodox Cathedral at 1621
West Garvey Ave., in Alhambra.
For Holy Unction there should be
more priests serving, therefore, all of
us Serbian priests gather together at
the Cathedral to perform this Holy
Sacrament for all the Faithful. This
service relates to the event when the
harlot anoints Christ and is forgiven.
On this day we customarily anoint
the people with Holy Oil as a sign of
healing and remission of sins.
April 17th - Велики Четвртак
Great and Holy Thursday:
Holy Vesperal Liturgy of Holy
Thursday at 10:00 am: This solemn
Liturgy commemorates the First
Eucharist also known as Red
Thursday. The darkness of the week
is broken slightly because of the
importance of the Eucharistic event.
Traditionally the priest prepares the
reserve sacrament of the year. The
passion of Christ is now close.
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April 17th - Велики Четвртак
Great and Holy Thursday
Matins of Holy Friday Thursday
evening at 7:00 pm. The service,
commonly known as „The Twelve
Gospels“as the Church, remembers
the betrayal and crucifixion of
Christ by reading the twelve Gospel
accounts. A climatic point of Holy
Week emphasizing the reality of
actions.

April 18th - Велики Петак
Great and Holy Friday
Royal Hours at 10:00 am: Known
as Royal because there is a Gospel
reading and the Emperor would
attend this service. It recounts the
entire Gospel and Passion of Jesus
Christ.

April 18th - Велики Петак
Great and Holy Friday
Vespers at 4:00 pm: Remembering the
crucifixion and death of Christ. There
is a solemn procession as the burial
shroud (plashtanica) is brought out to
the people. Christ is laid in the tomb
and our vigil of the Resurrection
begins.

SCHEDULES OF EVENTS (continued)
April 18th - Велики Петак - Great and Holy Friday
Matins of Holy Saturday on Friday evening at 7:00 pm:
Known as the Praises of the Lamentations, the service
begins the Sabbath as Christ lays in rest in the tomb.
Often seen as a funeral service for Christ, in fact it is
a commemoration of the law and love of God towards
His people.
April 19th - Велика Субота - Great and Holy
Saturday Vesperal Liturgy of Holy Saturday at 10:00
am: The death of Christ is linked with the creative acts
of God. It is here that Christ descends into Hell and
breaks the doors. The service inaugurates the paschal
celebration as the service is bright and uplifting. The
tomb is revealed as a place of life.
April 19th - Велика Субота Васкрсно јутрење Great and Holy Saturday: The Services of the Great
and Holy Pascha Saturday evening starting at 11:45
pm: The Joy of Joys, Holiday of Holidays, celebrating
Christ’s Resurrection. The service begins with nocturn
anticipating the Resurrection. The procession follows
at midnight announcing the Resurrection to the world.
We then celebrate the Paschal matins. Baskets will be
blessed after Ruserrecional Matins on Pascha night
and again following Divine Liturgy on Sunday.
April 20th - „ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО“ PASCHA CELEBRATION, Divine Liturgy at 10:00
am at Parish Center, 2148 Michelson Dr., Irvine. This
is the Great and Joyous Liturgy celebrating the Pascha
of our Lord.The Parish celebrates the Resurrection
with a feast and events for the children and adults.
Banquet will be held after the Divine Liturgy. See the
detailed information later in this Newsletter. Musical
entertainment will be provided by Serbian music.
April 21th - Васкршњи понедељак - Divine Liturgy
at 10:00 am.
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April 22th Васкршњи уторак - Divine Liturgy
at Сретење Monastery in Escondido at 10:00 am.
May 6th - Ђурђевдан - St. George the Victorious
Great Martyr - Divine Liturgy at 10:00 am.
May 12th - Св. Василије Острошки - St. Basil of
Ostrog Wonderworker - Divine Liturgy at 10:00 am.
May 22nd - Transfer of the Relics of St. Nicholas the
Wonderworker - Divine Liturgy at 10:00 am
May 24th - Св. Кирило и Методије - Sts. Cyril and
Methodius - Divine Liturgy at 10:00 am.
May 29th - Вазнесење Господње - SPASOVDAN
ASCENSION of our Lord Jesus Christ - Divine
Liturgy at 10:00 am.
June 3rd - Holy Constantine and Helen - Divine
Liturgy at 10:00 am
June 7th - Задушнице - Memorial Divine Liturgy at
10:00 am: Please bring the names of your deceased
members of the Family.
June 8th - Силазак Св. Духа на Апостоле
- СВЕТА ТРОЈИЦА - ДУХОВИ - Pentecost Sunday
HOLY TRINITY DAY - PENTECOST
- Divine Liturgy at 10:00 am.
June 9th - Духовски понедељак - Pentecost Monday
Divine Liturgy at 5:00 am.
June 10th - Духовски уторак - Pentecost Tuesday
Divine Liturgy at 10:00 am.
June 28th - Св. Великомученик Лазар и Св.
Мученици Српски - Видовдан - St. Lazarus - The
Divine Liturgy – See the monthly Calendar on the
Web site!
THE APOSTLES FAST Just a reminder that the fast
leading up to the Feast of Apostles Peter and Paul
begins July 1st . It, of course, ends on the Feast Day of
Sts. Peter and Paul, July 16th.
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STEWARDSHIP APPEAL
Dear Brothers and Sisters:

“Abide in Me” Stewardship Update:

How do we abide in Jesus? We abide in Him when we follow His example and love, serve, and support the
Church in His Body. When we abide in Jesus, we express this through generosity and devotion in our stewardship and acts of personal generosity. Bearing fruit in the world is the visible result of our abiding in Christ.
You are invited to to fill out and to submit your 2014 Stewardship Commitment Card indicating the time,
talent, and treasure that you will offer this year as a branch of the True Vine, the Body of Christ on earth.
Currently, we are in the process of ensuring that all parishioners receive their 2014 Stewardship Commitment Card via our Web site.
I humbly urge you to become a steward and demonstrate your commitment by pledging the specific amount you are willing to donate on a regular basis. A stewardship form is attached to this letter. If you
prefer, you can go to our website and complete the form online, www.mostholytheotokos.com It is imperative for the parish to have a fully defined, consistent income in order to complete the business transactions that will allow us to realize our goals.
You are, of course, welcome to call me if you have any questions, 949 830-5480
In Christ,
Father Blasko Paraklis

This commitment
I make to secure a
Christ-centered life
for myself and my
family… to return to
God the first fruits
from the gifts He has
bestowed upon me…
to assist Lord in the
mission of spreading
His Gospel…
…to anchor my
personal commitment
in Christ, and to do my
share in serving His
people.

2014 Stewardship Pledge Form
NAME
ADDRESS
CITY
TELEPHONE
I COMMIT MYSELF TO CHRIST AND HIS CHURCH THOUGH THIS PLEDGE.

TOTAL PLEDGE FOR 2014: $
To b e p a i d : _ _ _ _ w e e k l y _ _ _ _ m ont h l y _ _ _ q u a r t e r l y _ _ _ i n f u l l
SIGNED

DATE
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CHILDREN’S SUMMER CAMP
July 13th through August 2nd 2014

Summer camp is a unique opportunity for our children to learn about our Orthodox faith and culture as well
as to meet other children from within our diocese. Every summer our Diocese organizes summer camp at St.
Sava Camp in Jackson where many children from parishes within our diocese attend.
• New this year, the individual registration form will be filled out exclusively online. You will still have to
print and mail your Health, Insurance, Consent and Policy forms by mail. Also new this year, all forms are
to be sent to Jackson at P. O. Box 965, Jackson, CA 95642. Go to www.CampStSava.org to begin the registration process. Adult volunteers are needed to work in the kitchen, or as counselors, etc.
FOOD COLLECTION PROJECT FOR HOMELESS AT OUR PARISH
Our Parish has sponsored an independent homeless project every Sunday. We collect any food, fresh or
canned, which we ask you place on the table located next to the playroom. We gather all your donations along
with the left-overs from our parish meals and the change from the collection box on the same table, and donate
it all to the Salvation Army Shelter located in our neighborhood. We urge you to leave food each week on that
table. If you would like to help deliver it to the shelter, please tell Fr. Blasko, or Sanja Rakonjac. It is such a great
help. Big thank-you‘s to volunteers for delivering our donations. Check your fridge and cupboards before coming to Church on Sundays and bring whatever you can donate.
HELP YOUR PARISH THROUGH CAR DONATION
You can now help the parish by making a tax-exempt donation of a car, truck, RV, or boat. All DMV details
will be handled for you, and your vehicle will be towed for free. The church will receive funds equaling the full
value of the vehicle. Please call with any questions. Also, if you have any ideas or suggestions for fundraising
activities to benefit our parish, please pass them along to the Church Board or Fr. Blasko.
ENDOWMENT FUND
Another way to help our parish is to establish an endowment fund in memory of deceased members of your
family. While the principal will always stay in tact, the income from the fund is used for various church needs
and programs, as the donor may designate. The main thing is that the parish will pray regularly for the donor
and his/her family members.

Светлое воскресение

В

Николай Гоголь

русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей,
если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от
других дней — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах,
он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день,
и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не повседневная. Ему
вдруг представится — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуи, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России
празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезает вдруг, как
только он перенесется на самом деле в Россию или да же только припомнит, что день этот есть день какой-то
полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч,
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— если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше,
чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о
том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже
сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела
кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только
все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет.
Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в
щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам,
как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый
патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные
русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гне вно; «У нас все есть: и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг
свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на
удивленье всем».
Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том,
чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! Еще больше! Потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по
нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы
— в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое,
небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.
Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой
мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома
и земли, когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором модных гостиных, когда, наконец,
стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и
человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его
христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как
брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятье,
один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет
его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях,
— он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами
своих душевных недостатков, больше других требующий состраданья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет.
И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству даст
человек нынешнего века, и част о именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и
совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы
призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!
Нет, не воспраздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть
страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — гордость. Она была известна и в прежние
Church Newsletter • Nativity of Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Church, O. County, CA • April - June 2014

13

веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах.
Первый вид ее — гордость чистотой своей.
Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспошадно и резко
судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает
себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресения. Без стыда и не
дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой,
он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу
дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу
жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья
той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто,
что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул
он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом
блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что
сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуше ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова
была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти.
Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто
бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только
не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его
смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать
праздник небесной любви?
Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой
силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек
века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его и только не снесет названье
дурака. Над всем он позволит посмеяться и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него —
святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в
один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед
все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные
силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно
ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стал о быть, знать того, чего он не может знать. Не верит этому,
и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться изза гордыни его ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не
из-за личных ненавис-тей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из
несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время,
когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого
конца входит в мир — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на
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сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу
собственн ого убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.
И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему
ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезну-ло даже и то
наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе
к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости
перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя,
что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им
же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, и мир это видит и не
смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь,
как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже ст ала распоряжаться в домах наших, выгоняя все,
что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступить несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как
робкий мальчишка. Что значит, что
даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники,
под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных
постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные
влияния? Что значит, что уже правят
миром швеи, портные и ремесленники
всякого рода, а божий помазанники
остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый
лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в
виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь и,
как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над
человечеством! И к чему при таком
ходе вешей сохранять еще наружные
святые обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти?
Или это еще новая насмешка духа
тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? …
Наставиће се…

Church Newsletter • Nativity of Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Church, O. County, CA • April - June 2014

15

Nativity of the Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Church,
Orange County, California
2148 Michelson Drive
Irvine, California 92612

