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ON THE NATIVITY
St. Peter Chrysologos

T

he birth of Christ stems not from necessity but
from the power of God… It is the sacrament of His
love and reestablishes the salvation of men.
He who caused man to be born of a virgin earth has,
through His own birth, caused a man to be born of an inviolate body. The hand which has taken earth to fashion us
has willed to take on flesh itself in order to renew us. The
fact that the Creator is in the creature and God in the flesh
constitutes an honor for the creature without any dishonor to the Creator.
O man, why do you have such little value in your own
eyes, you who have so much value in God’s eyes? Why do
you seek to discover from what matter you came forth and
fail to search out the meaning of your existence? Has not
the entire dwelling of the world which you see been established for you? It is for you that the light dispels the darkness surrounding you, tempering the night and measuring the day.
It is for you also that the sky is made radiant by the the
varying brightness of the sun, moon, and stars. It is for
you that the earth is adorned with flowers, forests, and
fruits. It is for you that the astonishing multiplicity of living creatures in the air, in the field, and in the beautiful
water was created.
Yet the Creator discovers how to give you even greater
glory. He impresses His image on you so that this visible
image might manifest to the earth the presence of the Invisible Creator. And He has given you His place in this
earthly world so that the vast domain of this world might
not be deprived of a representative of the Lord… And
what God has done in you by His power He has been good
enough to take on Himself. He has willed to manifest
Himself truly in man in whom until then he had appeared

only in image. He had granted man the power to be in
reality something that he was previously only in image…
For this purpose, Christ took on childhood and accepted to be fed. He entered time in order to inaugurate
the only perfect age, the age which lasts, the age which He
Himself had made. He bears man up so that man might
no longer fall away. He causes the one whom He made a

terrestrial being to become a celestial one, and He grants
the life of the Spirit of God to the one whom a human
spirit had animated.
So utterly does He transport him to God that there remains no trace of any sin, death, pain, sorrow, or purely
earthly thing that was in him. This takes place through
our Lord Jesus Christ who lives and reigns with the Father
in the unity of the Holy Spirit, for He is God, now and ever
and unto the immortality of the ages. Amen.

Мир Божји!
Христос се роди!

П

рослављајући празник Рођења Господа Нашега Исуса Христа, драга браћо и сестре, про
слављамо најважнију – спасоносну истину да
је Бог са нама.
Свети Григорије Богослов у својој Божићној посланици пише: „Христос се роди, славите Га, Христос са
небеса, сретните Га. Христос на земљи, уздигните се.
Нека цела земља поје Господу, па да и ми песмом ус
кликнемо: Нека се весели небо, и нека се радује земља
ради онога који је са неба, а сада је на земљи“. Божијим
оваплоћењем даровано нам је обновљење живота, с
надом да ће сваки од нас уподобити се Христу и пока
јањем обновити свој живот и угледати нашу првобитну лепоту коју нам је Бог даровао приликом стварања.
С тога треба да схватимо, да ноћ када се родио Господ наш Исус Христос није свакидашња ноћ, већ
света ноћ, ноћ којој треба да се радујемо, ноћ у којој је
засијала специјална звезда са Истока, ноћ којој су се
пастири дивили, ноћ када су се појавили
анђели, ноћ када су цареви донели поклоне новорођеном Христу. Ово је
такође ноћ када су се љубав и нада излили се на нас – цео род људски – ноћ
мира, љубави и добре воље мећу свим
људима. Зато са великим усхићењем
можемо да узвикнемо; каква ноћ и какав
благослов за све нас! Поклањамо се Теби
и светом роћењу твоме Господе!
Учинимо све, да сви ми верујући пра
вославни хришћани молитвом и песмом, пред целим светом, прославимо ве
лику истину овог радосног празника да
је Бог са нама. Дубоко и истински схватимо да је Бог увек са нама и да нас никада није напустио, као што је и обећао. Тако да поносно и радосно можемо да објавимо целом свету Хри
стос се роди! Бог је са нама!
Поздрављам вас са нашим традиционалним Божић
ним поздравом: Мир Божји, Христос се роди! Срећан
Божић и благословену Нову 2014. годину жели вам
ваш молитвеник пред Богомладенцем Христом,
О. Блашко Параклис
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Peace of God!
Christ is born!

s we celebrate the Feast of the Nativity of our
Lord Jesus Christ, dear Brothers and Sisters, let
us truly understand that we are celebrating this
salvational overriding truth – God is with us.
St. Gregory the Theologian in his Nativity Sermon proclaims: “Christ is born, glorify Him. Christ from heaven, go
to meet Him. Christ on earth, be lifted up. Sing to the Lord,
all the earth. And that I may join the two in one word: Let
the heavens rejoice, and let the earth be glad, because of
Him who is of heaven and is now on earth”. Through God’s
incarnation restoration of life is now granted to us, in the
hopes of repentance for each of us to renew our lives and
to behold our former beauty with our God.
So the Nativity of our Lord is not just any night but a
holy night, a night to be joyful, a night that makes a certain star shine especially brightly, a night that makes shepherds amazed, a night when angels appear, and a night
when even kings arrive with
gifts. This is also a night of
love and hope bestowed
upon us, as well as a night of
peace and good will among
all men. What a night and
what a blessing upon us all!
We fall down before Thee O’
Lord!
Let us the Faithful celebrate in prayer and song the
truth of this feast before the
world. Let us truly understand that God is with us,
and that He has never left us in faithfulness to His promise. Then can we truly say before the whole world, Christ
is Born! God is with us!
I greet you all with the traditional Nativity greeting of
our faith: The Peace of God, Christ is Born!
Happy New Year!
Your intercessor before the Christ God,
Fr. Blasko Paraklis
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Архимандрит Георгије (Капсанис)

Оваплоћење Божије
узрок обожења човека

О

ци Цркве говоре да је Бог постао човек, да би човека учинио богом. Човек не би могао да достигне обожење, да се Бог није оваплотио.
У време пре Христа појављивали су се многи
мудри и врлински људи. На пример, стари Јелини
су постигли врло много у философији о добру и о
Богу. Њихова философија свакако је садржавала семе истине, што
зовемо „семеном речи“. Било је и других веома религиозних људи,
који нипошто нису били безбожни, као што неки, који се не
разумеју у проблематику, покушавају да их представе. Они свакако нису упознали истинитог Бога, били су идолопоклоници, али
уза све то били су врло побожни, богобојажљиви. Зато многи наставници, учитељи, учењаци и државни вођи, недоследни према
памћењу јелинског рода, предузимају кораке да из душе побожног
нашег народа одстране веру у Бога, без његове сагласности, те се
тако усуђују да почине један „грех“ (иврис) у старом значењу ове
речи. Усуђују се тако да уништавају јелински идентитет, пошто
традиција Јелина, наша ранија и новија историја, јесте традиција
побожности и поштовања Бога, на коме се оснива и темељи читав
светски културни израз Јелинства.
У философији древних Јелина види се чежња за непознатим
Богом, за искуством Бога. Они су имали веру, побожност, али
нису имали право, потпуно познање Бога, јер им је недостајала
заједница са Богом. Обожење је било немогуће.
У Старом Завету такође, имамо праведне и врлинске људе.
Ипак, пуно јединство са Богом, обожење, постаје могуће, успева,
Оваплоћењем Логоса Божијег.
Ово и јесте циљ Оваплоћења Божијег. Да је сврха човековог
живота био да просто постане морално бољи, не би било потребно да Христос дође у свет, да се догоди сва историја божанске
икономије, Оваплоћење Божије, Крст, Смрт, Васкрсење Господње
– све оно у шта ми хришћани верујемо да се у Христу догодило.
Јер и преко Пророка, преко философа, преко праведних људи и
учитеља, мога је људски род да научи да буде морално бољи.
Видимо да су Адам и Ева беху преварени од ђавола, и пожелеше да постану богови, али не сарадњом са Богом, не смиреношћу,
послушањем, љубављу, већ уздајући се у сопствену снагу, у сопChurch Newsletter • Nativity of Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Missionary Parish, Orange County, CA • January - March 2014
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ствену вољу, егоистичну и аутономну. Суштина пада, дакле, јесте егоизам. Тако, усвајањем егоизма и
самовлашћем, одвојише се од Бога, и уместо да достигну обожење, падоше управо у супротно: у духовну смрт.
Како говоре Оци Цркве, Бог је живот. Онај, дакле, ко се одвоји од Бога, одваја се од живота. Заиста су смрт
и духовно мртвило, а такође и физичко, као и духовна смрт, били последица непослушности првосазданих.
Сви знамо последице пада. Одељеност од Бога бацила је човека у телесни, животињски и демонски живот.
Дивна творевина Божија постаде озбиљно болесна, скоро мртва. „По икони“ се затамни. Човек након пада
нема могућности, које је имао пре него што је сагрешио, за напредовање ка обожењу. У оваквом стању озбиљне
слабости, скоро смрти, не може више да се поново усмери према Богу. Један нови корен потребан је човечанству. Потребан је један нови човек, који ће бити здрав и који ће моћи да изнова ка Богу преусмери слободу
човекову.
Овај нови корен, нови човек, јесте Богочовек, Исус Христос, Син и Реч Божија, који се Оваплотио да постане нови корен, нови почетак, нова врста човечанства.
Оваплоћењем Речи, како богословствује Григорије Богослов, остварује се једна друга заједница Бога и људи.
Прва заједница била је она у Рају. Али она се распала. Човек се одвојио од Бога. Сведобри Бог учини (икономиса) сада другачију, другу заједницу – јединство Бога и људи, која неће моћи опет да се разори. Ово стога што је
ова друга заједница Бога и људи у Личности Христовој.
Богочовек Христос, Син и Реч Бога Оца, има две савршене природе – Божанску и човечанску. Ове две савршене природе су сједињене „несливено, неизменљиво, нераздељено, неразлучно“ у једној Личности Христовој,
према прослављеном оросу Четвртог Васељенског сабора Халкидонског, који укратко доноси у Духу Светоме
богословско свеоружије Православне Цркве наше, против сваке врсте Христолошких јереси свих векова. Тако
имамо једнога Христа у две природе, божанској и човечанској.
Сада је човечанска природа кроз ипостасно јединство двеју природа у Личности Христовој, коначно
сједињена са божанском природом. Јер Христос је вечни Богочовек. Као Богочовек сиђе са неба. Као Богочовек
седе са десне стране Оцу. Као Богочовек ће доћи да суди свету о Другом доласку. Сада је дакле природа људска
постављена у залив Свете Тројице. Никада више не може људска природа да се одели од Бога. Зато што сада,
након Оваплоћења Господњег – чак и ако као људи сагрешимо, чак и ако се одвојимо од Бога – ако желимо да
се кроз покајање поново сјединимо са Богом, можемо то да постигнемо. Можемо да се са Њим сјединимо, да
будемо богови по природи.
Превео са грчког:
Александар Ђаковац
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Past Events

Special Concert

A Concert in honor of the 1700 Jubilee Celebration
of the 313 AD Edict of Milan and the 900th
Anniversary of the Birth of St. Simeon Stefan Nemanja
By Anna Turturica

T

he Nativity of the Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Church hosted a spectacular evening to commemorate the 1700th Jubilee Celebration of the Edict of Milan
and also the 900th Anniversary of the Birth of St. Simeon Stefan
Nemanja. The event was held on November 9th, 2013 at St.
Mark’s Presbyterian Church in Newport Beach. The night was
simply glorious. It started with a lovely reception filled with hors
d’oeuvres and sparkling cider where all the attendees mingled
and waited with great anticipation for the concert to come.
There was also a silent auction filled with many beautiful
items from hand painted icons, picturesque paintings, a one of a
kind Serbian national costume, a roundtrip airline ticket and
much, much more.
The celebration began with an invocation and prayer by Fr.
Blasko Paraklis who introduced the Mistress of Ceremonies,
Zeljka Cvjetan Gortinski. Zeljka began the evening with a commentary on the Edict of Milan and stated, “The entire Christian
world should celebrate the edict of Milan. It gave religious freedom for all.”
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The Chamber Choir Istochnik was led by conductor
Goryana Zekich and produced an exquisite concert filled
with heartfelt emotion. A few of the many highlights included Makedonsko Devojce performed as a duet by Simona Rihter and Ariana Rihter with Vladan Beljic on accordion. Singer songwriter, Stefani Rose sang two original
songs with “Simple Prayer” written especially for this concert. The first half of the concert ended with Amy Parampil

6

singing alongside the choir in an uplifting African-American Spiritual, “Amen”.
The second half of the concert started with a thunderous
applause and standing ovation for special guest and renowned mezzo-soprano Milena Kitic. She wore a beautiful
black evening gown as her voice penetrated the room. Kosta Babic once said, “There is no person in this world who
sings my songs better than Milena.”
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Србија после Косовског боја

П

Предавање Професора др Радмила Достанића

ре три године овде смо од угледне личности из
Париза чули да се не зна које 1389. године победио на Косову. Зна се! И наша и турска исто
рија кажу да су победили Турци. Да није тако не би Стефан Лазаревић, син кнеза Лазара, ратовао на турској
страни, нити би Оливера, најмлађа Лазарева кћи отишла султану Бајазиту.
Данас ћемо, осим осталог, чути на чему се темеље
мишљења – да се незна ко је победио на Косову.
Веома је необично али је истинито рећи – да је Ср
бија у првих 40 година после битке на Косову значајно
увећала своју територију. На северу то проширивање
обухвата Мачву, Београд, Земун, Купник, Митровицу,
Бечеј, Бечкерек. На истоку добија велику територију
између Ниша и Софије. У овом периоду Србија се про
ширује и на територију целе Зете (Црна Гора).
Зидају се значајни српски манастири Љубостиња,
Ресава (данас Манасија) и Копорин. Уз постојеће манастире, они постају, осим верских, висока културна стецишта – расадници уметности и књижевности. У Ресави Преписивачка школа постаје Европски центар за
превођење и преписивање књига. Овај манастир поста
је стециште сликара, писаца, песника и приповедача
средњевековне Европе.
У овом периоду Србија, осим својих рудника, експлоатише риднике у Мађарској и Сребреницу. Производи највише сребра у Европи.
Све ово је тачно и због тога неки људи мисле – да се
незна ко је победио на Косову. За све ово што се до
гађало у првих 40 година након Косовске битке Србија
има да захвали једном човеку Стефану Лазаревићу, си
ну кнеза Лазара.
Али да пођемо редом. Кнез Лазар и његова жена
Милица (потиче из лозе Немањића) имали су пет кћери
и два сина (Мара, Јелена, Тоедора, Драгана, Оливера,
Стефан и Вук). Удовица цара Душана наговара удовицу
деспота Угљеше да иде у Крушевац. Постала је учитељи
ца и васпитачица Лазареве и Милицине деце. Јефимија
је била изузетна жена. Била је Гркиња по мајци, Поседовала је темељну хеленску културу. Била је позната
песникиња и врхунски мајстор у везењу сребреним и
златним концем. Битно је допринела стварању посебне
културне атмосфере у Лазаревој породици.

Косовски бој се догодио 1389. године. Стефан Лаза
ревић је тада имао 12 година. Све вазалске обавезе према Турцима преузела је Лазарева супруга Милица. У
томе је имала обилату помоћ од Јефимије. Када је Стефан напунио 16 година мати је препустила њему судбину Земље. Милица се замонашила и отишла у своју задужбину – манастир Љубостињу. На страни Турака
Стефан је учествовао у неколико великих битака.
Прва је била битка на Ровинама (против влашког
војводе Мирчета 1395. године). У тој битци погинули
су на турској страни Краљевић Марко и Константин
Дејановић (сестрић цара Душана). Стефан је тада имао
само 18 година.
Већ следеће године догодила се велика битка између
Крсташа и Турака код Никопоља. Када се увелико назирао Бајазитов пораз у битку је ушао Стефан Лазаре
вић са својим коњаницима и пораз претворио у победу.
Био је то последњи велики поход Крсташа према Истоку.
Године 1399. Стефан је имао успешан поход у Босни.
Касније ће успешно одбијати нападе Босанаца на Сребреницу.
1402. године одиграла се велика битка код Ангоре
(данашња Анкара) између Турака и Тартара. Стефан је
са својим коњаницима разбио татарско лево крило. Ба
јазит је, бојећи се да не буду заробљени, вратио Србе.
Такерлакова војска је била многобројнија и почели су
да опкољавају турски центар. Стефан се поново пробио са свима људима (тада је био и рањен) и обезбедио
повлачење делу турске војске у којем су били Бајазитови
синови (Сулејман и Муса). Позвао је и Бајазита да се
повуче а овај је то одбио мислећи да се битка још увек
може добити. Међутим, убрзо је пао са коња и био
заробљен. Након годину дана умро је у ропству.
Када су Татари заузели Бурсу и Олевера је била за
робљена. По једном извору Стефан ју је откупио од Татара а по другом добио ју је без откупа јер је Тамарлан
био задивљен његовом вештином ратовања (два пута у
истој битци је разбијао Тартаре). Оливера је једно време живела у Србији за затим је отишла да живи у Дубровнику. Звали су је царица Деспина.
По повратку из битке код Ангоре Стефан свраћа у
Константинопољ где је од византијског цара Јована VII
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Палеолога добио титулу Деспота (највише звање после
царског) и руку његове свастике ђеновљанке Јелене.
Крајем 1403 или почетком 1404. Године Стефан раскида вазални однос са Турцима и прелази на страну
Мађара. Тада је од Мађарског краља Жигмудна добио
велику територију на северу (Мачву, Београд, Срем,
део Баната). Осим тога, у средњем делу Угарске у околини Бесермена и Дебрецина 34 села и трговачке и рударске градове Сатмар, Немди и Нађбању. У Босни
добија рударски центар Сребрницу.
Ово великодушно поклањање територија Србима
од стране мађарског краља Жигмунда разумљиво је
ако се има у виду да је Стефановим раскидањем вазалног односа са Турцима Мађарској учинио велику услу-

8

гу. Уместо Турака на својој граници, како је било до
1404. године, Мађарска је сада била удаљена од турске
војске пар стотина километара, што ће потрајати око
60 година (све до пада Деспотовине 1459. године). Стефан из Крушевца премешта престоницу у Београд. За
кратко време Београд је од порушеног пограничног
градића претворио у модерну европску престоницу,
проширивши га за десет пута.
Турци су имали један окрутан обичај за очување
државе. Када Султан умре, само један од његових синова остаје жив (сви остали си убију и све жене које су у
другом стању). Међутим, Бајазит је у ропству и Турци
нису знали шта да раде. Због тога је дошло до грађанског
рата између Бајазитових синова. Не бих вам то причао
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да није и у Србији дошло до грађанског рата. Млађи
брат Вук и сестрићи Лазар и Ђурађ (синови Вука Бран
ковића) окренули су се против Стефана. У том сукобу
погинули су Вук и Лазар. Сестра Стефанова и мајка
Ђурђева Мара измирила је њих двојицу.
Када је Стефан 1413. године код планине Витоше
поразио султана Мусу добио је од новог султана Мехмеда I велику терторију између Ниша и Софије.
После смрти свога сестрића Балше III наследио је и
Зету и са тим је Србија значајно проширила своје границе. Чини се невероватним да Србија у прве три деце
није после Косовског боја толико прошири границе
своје Државе. Заслуга за то припада само једном човеку
– деспоту Стефану Лазаревићу.
Манастир Ресава (данас Манасија) је Стефанова задужбина. Манастир Копорин код Велике Плане је изградио у част свога повратка из битке код Ангоре. Љу
бостиња је задужбина његове мајке Милице. У Ресави
је основана чувена Преписивачка школа, која је била
европски центар за преписивање и превођење књига. У
време када је Србија била последње уточиште православног хришћанства на Балканском полуострву Ресава, Љубостиња, Раваница, Дајша, Благовештење и други манастири били су доиста расадници уметности и
књижевности, висока културна стецишта, из којих су
поново просијавали православље и просвета.
Казивање о Србији после Косовског боја не би било
потпуно ако се не каже неколико речи о рударству.
Преласком на мађарску страну Стефан је добио Сребреницу и неке руднике у Мађарској. Ново брдо и сви
ови рудници учинили су да је Србија у то време била
највећи произвођач сребра у Европи. Тада је Србија добила свој први закон о рударству, што је, ван сумње,
Стефаново дело.
Ово излагање ћемо завршити подацима о личности
Стефана Лазаревића. Стефан је био образован човек.
Писао је и читао на српско-словенском, преводио је са
грчког а владао је и латинским језиком. Стефан је имао
велику библиотеку у којој је, осим богословских и поучних текстова било философских списа и књига из
историје и поезије.
Име Стефана Лазаревића је веома значајно у исто
рији српске књижевности. Осим биографских писао је
и књижевне радове. Значајни су му радови „похвала
кнезу Лазару“ и „Слово љубави“ је један од најлепших
текстова српске средњевековне књижевности. Ово поетско писмо млађем брату Вуку упућено је као позив на
помирење. Има 10 строфа чији иницијали дају акростих „Слово љубве“.

Видели смо даје Стефан Лазаревић био изузетно добар ратник. Много је поштован због тога. Био је члан
витешког реда „Змај“ и то први после мађарског краља.
Када је византијски владар посетио мађарску престоницу Стефану је припала част у да свечаним чином
произведе нове витезове. Био је веома запажен на кру
нисању краља Сигисмунда у Ахену. Хроничари су забележили да је „Српски деспот међу витезовима био
као месец међу звездама.“
Стефан Лазаревић је умро у лову 1427. Године. Пошто није имао мушке деце, годину дана пре своје смрти
за свог наследника, на сабору у Сребрници, одредио је
свог сестрића Ђурђа Бранковића, сина Вука Бранко
вића. Ђурађ је владао у Србији све до пада Смедерева
1459. Године. То је био дефинитивно и пад Деспотовине. Тада постају најтежи дани за Србију јер је скоро 70
година била поприште сукоба две велике силе – Турске
и Мађарске. У том времену су забележене највеће ми
грације Срба на север. Мађарски краљ Корвин 1483. го
дине у писму Папи наводи да се у његову земљу у по
следње 4 године доселило 200 хиљада Расцијана.
Стефан Лазаревић је био високог раста и леп човек.
Када Константин Философ на свршетку биографије говори о свом господару и пријатељу као о „деспот загонетних очију“, поредећи те очи са сунцем које благо
милује, али суштину чије топлоте људи не схватају, те
шко је отети се утиску о свеукупној посебности Стефана Лазаревића. Бескрајно прагматичан, мудар, доследан и у љубави и у казни, умом и снажан у вољи да све
тегобности и очајање својих младих дана претвори у
тријумф над судбином и историјом, деспот Стефан је
готово нестваран спој мушке храбрости, високе инте
лигенције, светског образовања и изузетне духовне и
физичке лепоте…
Физичким нестајањем Стефана Лазаревића није се
угасила моћна енергија његове јединствене и у много
чему непревазиђене духовне заоставштине. Високи
Стефан, деспот загонетних очију, плав, племенит и леп
у раскошној одори византијских царева, примајући
кру
ну од распеваних анђела, већ вековима отмено
поздравља радознале намернике са ктиторског портрета своје Манасије, те драгуљ – цркве опасане са једа
наест белокосих кула. Деспотово величанство владарско и књижевно дело и данас сија Србима, блиставо
као „месец међу зваздама“. Недавном поузданом иден
тификацијом његовог гроба чини се као да се поново
вратио да буде са својим народом у времену тако сличном оном његовом.
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Plan Ahead: PARISH BOARD ELECTIONS

Elections for the 2014 Parish Board will be held at our Annual Meeting on February 23, 2014.
Who is eligible to serve on the Parish Board?
The baptized Orthodox Christian, man or woman, who is a practicing member of the faith, participates
in the sacramental life of the Church faithfully, who seeks to live his or her life fully in accordance with
the Gospel and the canons of the Church and has been a member of the parish prior to elections.
We have a strong and active Board today, who fairly share the responsibilities so that none have any
unreasonable burden. We are recruiting interested and active Board members as we pursue our longterm plans. If you would like to serve Christ and His church by serving on the Parish Board, please
contact Aleksandar Zlatic, Board President, any member of the current Board, or our Parish Priest.

The Apostle on Stewardship
We are now in our “Stewardship Month for the New year 2014.” Everyone is asked to pray,
meditate and ponder a financial commitment to the parish and then sign a pledge.

T

he concept of “stewardship” can be misunderstood in today’s Church. Although stewardship principles include giving money, it is much more than that. Stewardship is a Christian (and biblical) concept.
In his second letter to the Corinthians (8:1-9:8), St. Paul writes a remarkable essay on what it means to
follow Christ as a steward. Anyone claiming to live a Christian life must reflect on his words.
And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the
most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave
as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the
privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the
Lord and then to us in keeping with God’s will. So we urged Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also
to completion this act of grace on your part. But just as you excel in everything — in faith, in speech, in knowledge, in
complete earnestness and in your love for us — see that you also excel in this grace of giving. (8:1-7)
Christian stewards give “themselves first to the Lord.” True stewardship begins with the realization that Christ
does not expect “something” from us — He expects everything. He told the rich young man to sell “everything,” give
it to the poor, and follow Him. We begin a stewardly life by giving ourselves to the Lord.
But it is important to note that Paul exalts the Macedonians for their “rich generosity.” He also marvels in the fact
that they, on their own, “pleaded with us for the privilege of sharing in this service.” Generous giving of ourselves to
the “service of the saints” (i.e., the life and work of the Church) is not something that is to be taken grudgingly, or as
something to be minimized or avoided, but rather a privilege that should be embraced.
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In holding up the Macedonians as an example, Paul then turns his attention to the Corinthians. They are excellent
in many ways: “in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness,” even in love. But if they are excellent in
those things, they must also be excellent in the grace of giving. Paul implies that they would be lacking as Christians
if they ignored this aspect of their lives. As would we be lacking if we excel in a number of Christian virtues but are
weak in giving.
I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you
through his poverty might become rich.
And here is my advice about
Sacrificial giving and giving in proportion to what we have received from God leads us toward the concept of
tithing. In the minds of most, this means offering a certain percent of our gross revenue to the glory of God. Parishes and individual Orthodox Christians who commit to begin this journey need not focus heavily on the word
“tithing” or on the whatever percent of giving right from the start. While it is clear to many that this is what the Bible
and the Church tradition teaches, thinking in terms of a percentage and giving 1% or 2% or 5% as a first step will
mark an important break from the patterns of giving so common in many parishes.
The first step in this process, however, must be to recognize that faith-based giving is the desired goal. The patters
of giving followed by so many for years and years, while well-intentioned and based on faithful devotion, need to be
changed if our churches are to grow and progress to their full potential. The time to start is now and the way to start
is to launch an open-minded, patient, and loving look at what has motivated other Christians and our past practices.
Comparing these findings to what is really prescribed in the Bible, will reveal the path we need to begin following.
May God be with you on your journey and may God bless you for your love and generosity!

This commitment I
make to secure a Christcentered life for myself
and my family.
…to return to God the
first fruits from the gifts
He has bestowed upon
me.
…to assist my 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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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:
11:30 am:
12:00 pm:

Divine Liturgy
Sunday School
Lunch

Vespers service followed by the
Sacrament of Holy Confessionwill
be served every Saturday @ 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 p.m.
JANUARY 6th
БАДЊЕ ВЕЧЕ - CHRISTMAS EVE
Divine Liturgy at 10:00 a.m.
Nativity Vigil at 7:00 p.m.
Yule Log Ceremony and Lenten
Dinner following church services
(Освећење бадњака и вечера после
вечерње службе). Parents, please
arrive with your children no later
than 6:00 p.m.
JANUARY 7th
БОЖИЋ NATIVITY OF OUR LORD JESUS
CHRIST - CHRISTMAS
Festive Divine Liturgy at 10:00 a.m.
and Christmas lunch following.
JANUARY 8th
Synaxis of the Most Holy Theotokos
– Divine Liturgy 10:00 a.m.
JANUARY 9th
St. Stephen the First Archdeacon
and Martyr – Divine Liturgy
10:00 a.m.
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JANUARY 11th
SERBIAN NEW YEAR
CELEBRATION
Serbian New Year’s celebration will
be held at our Church facility. See
enclosed flyer!
JANUARY 14th
St. Basil the Great – New Year’s Day
– Divine Liturgy 10:00 a.m.
NO FASTING FROM JANUARY
7TH THROUGH AND INCLUDING
JANUARY 17TH
In celebration of Christmas we do
not fast at all (even on Wednesdays
and Fridays) from January 7 through
and including January 17. On January
18, however, we fast rigorously (no
meat/poultry, dairy products/eggs or
fish) in preparation for the Feast of
Epiphany on January 19th.
JANUARY 18th
Theophany Eve – Крстовдан Divine
Liturgy & Great Blessing of Water
10:00 a.m. Bring your empty bottles
for holy water.
JANUARY 19th
Theophany – Богојављење.
Divine Liturgy 10:00 a.m. Followed
by Great blessing of Water.
JANUARY 20th
St. John the Baptist - Divine Liturgy
10:00 a.m.
ОСВЕЋЕЊЕ ВОДИЦОМ EPIPHANY HOME BLESSINGS TO
BEGIN JANUARY 18
We begin this new year with a great
joy. Joy for the growth and stability
of our beloved parish. Joy for our
brotherhood in Christ in His Holy
Church. As such, we should manifest

that joy by asking for His blessings
each year. A way to concretely ask for
such a blessing is to have our homes
blessed each year by a priest.
This is long-standing tradition in the
Orthodox Church. Each year after
the Feast of Theophany, we schedule
the blessing of homes. The priest
performs a short service and goes to
every room in the house, sprinkling
each room with the Holy Water that
was blessed at the Theophany service
or at home. The priest also prays for
all those in the house. It is a beautiful
custom that not only asks God for
the blessing of the upcoming year
but allows the priest to see each of
the families in the parish. As the
Evangelist John the Theologian writes,
“I know My Sheep and am known by
my own” ( John 10:14). The priest
must know those people in his parish
so that he can better serve them.
So my dear brothers and sisters in
Christ, schedule a home blessing after
the feast of Theophany. I have been
in the parish for quite a few years and
am yet to visit some of your homes.
We should have our houses blessed
every year. And it would be a great
joy for me as your priest to do so and
thank you in person for all of your
love and support for my family and
myself.
PREPARATION FOR ST. SAVA
PROGRAM.
If you want your child to participate
in the St. Sava program, please
contact the priest @ 949 830-5480 or
Sanjin Malesevic sanjintv@gmail.com
All children who are participating in
the St. Sava program must practice
the poems at home and attend
rehearsals. The celebration will take
place on Sunday January 26th.
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JANUARY 27th
ST. SAVA
Divine Liturgy at 10:00 a.m
We shall hold our St. Sava celebration
on Sunday, January 27th. The Divine
Liturgy as usual will start at 10:00
a.m. Banquet and children’s program
will follow Divine Liturgy. If you want
your child to participate in St. Sava’s
children program please contact me
via email OBlasko@aol.com or @
949 830-5480 as soon as possible.

FEBRUARY 12th 		
САБОР СВ. ТРИ ЈЕРАРХА SYNAXIS OF THE THREE HOLY
HIERARCHS
Св. Литургија почеће у 10:00 часова
пре подне. The Holy Divine Liturgy
will begin at 10:00 a.m.
FEBRUARY 15 		
СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ –
MEETING OF OUR LORD JESUS
CHRIST IN THE TEMPLE –
Presentation. Св. Литургија почеће у
10:00 часова пре подне. Holy Divine
th

ON FASTING

F

St. John Chrysostom
Archbishop of Constantinople

asting is a medicine. But medicine, as beneficial as
it is, becomes useless because of the inexperience
of the user. He has to know the appropriate time
that the medicine should be taken and the right amount
of medicine and the condition of the body which is to
take it, the weather conditions and the season of the year
and the appropriate diet of the sick and many other
things. If any of these things are overlooked, the medicine will do more harm than good. So, if one who is going to heal the body needs so much accuracy, when we
care for the soul and are concerned about healing it from
bad thoughts, it is necessary to examine and observe everything with every possible detail
Fasting is the change of every part of our life, because
the sacrifice of the fast is not the abstinence but the distancing from sins. Therefore, whoever limits the fast to
the deprivation of food, he is the one who, in reality, abhors and ridicules the fast. Are you fasting? Show me
your fast with your works. Which works? If you see
someone who is poor, show him mercy. If you see an enemy, reconcile with him. If you see a friend who is becoming successful, do not be jealous of him! If you see a
beautiful woman on the street, pass her by.
In other words, not only should the mouth fast, but the
eyes and the legs and the arms and all the other parts of

Liturgy will begin at 10:00 a.m. at
Sretenje monastery in Escondido.
FEBRUARY 22nd
Задушнице - Memorial Saturday Div.
Liturgy @ 10:00 am
MARCH 22,
“Младенци” The Divine Liturgy at
10:00 a.m.
GREAT LENT - Great Lent starts on
Monday, March 3rd and will end on
Paschal Sunday, April 20th

the body should fast as well. Let the hands fast, remaining clean from stealing and greediness. Let the legs fast,
avoiding roads which lead to sinful sights. Let the eyes
fast by not fixing themselves on beautiful faces and by
not observing the beauty of others. You are not eating
meat, are you? You should not eat debauchery with your
eyes as well. Let your hearing also fast. The fast of hearing
is not to accept bad talk against others and sly defamations.
Let the mouth fast from disgraceful and abusive words,
because, what gain is there when, on the one hand we
avoid eating chicken and fish and, on the other, we chewup and consume our brothers? He who condemns and
blasphemes is as if he has eaten brotherly meat, as if he
has bitten into the flesh of his fellow man. It is because of
this that Paul frightened us, saying: “If you chew up and
consume one another be careful that you do not annihilate yourselves.”
You did not thrust your teeth into the flesh (of your
neighbor) but you thrusted bad talk in his soul; you
wounded it by spreading disfame, causing unestimatable
damage both to yourself, to him, and to many others. (To
be continued in the next issue)
The Liturgy of Presanctified Gifts will be served on
Wednesdays and Fridays during Lenten Season. The
Presanctified Divine Liturgy will be served on Wednesdays at 5:00 AM and on Fridays at 10:00AM. The Great
Cannon of St. Andrew will be served every evening
during the First week of Lent at 7:00 PM.
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• FEBRUARY 23, 2014, 12:30pm
THE ANNUAL PARISH MEETING
You are hereby invited to attend the Annual Meeting of
our Parish, which will be held at our Parish Center, 2148
Michelson Dr., Irvine, California, on Sunday, February
23rd , 2014, following the Divine Liturgy and lunch. It is
imperative that all of our faithful attend this meeting to
discuss the many important matters about the future of
our Parish. The Parish Board will present the financial
statement for 2013, and a budget proposal for 2014.
Please invite the people you know to join you. Also, it is
essential that you submit your Parishioner Application
and Stewardship Pledge Forms before the meeting to become a member in good standing. If you do not have
these Forms, please contact Fr. Blasko @ (949) 830-5480.
In anticipation of your presence at this meeting, we remain,
Yours in Christ,
Fr. Blasko Paraklis, Parish Priest
Aleksandar Zlatic, President
CARPOOL NEEDED FOR ELDERLY PEOPLE
In our Parish we have a few elderly people who cannot
drive to Divine Liturgies on Sundays. We need volunteers
to take turns and bring our senior citizens to church. If
you know any other elderly or disabled person who is in
such need or any other kind of need, please contact Fr.
Blasko immediately at (949) 830-5480.
OFFERINGS of wine for Holy Communion, oil for the
vigil lamps, candles for the Holy Altar table, and incense
for services may be made by contacting the parish priest.
The customary donations are as follow: for vigil lamps,
$20.00; wine, $10.00 per bottle or $65.00 per case; candles
for the Holy Altar, $30.00; and incense, $40.00
v

v

v

О праздновании Рождества Христова
и Нового года

(Из беседы с протоиереем Артемием Владимировым,
настоятелем храма Всех Святых, что в Красном Селе
(г. Москва); журнал «Благо», 2004. год)
На дворе декабрь. Вокруг кипит подготовка к Новому году: витрины украшены наряженными елками,
предусмотрительные люди уже озаботились покупкой

14

подарков, хозяйки продумывают праздничное меню и
маскарадные костюмы, уже раскуплены билеты на
утренники в Домах культуры и вечеринки в ночных
клубах.
…На дворе декабрь. Идет Рождественский пост –
время, когда человеку предписано с особым вниманием относиться к себе – следить за чистотой своих мыслей, поступков, слов, настроений, чтобы в подобающем состоянии души приобщиться к великой радости
Рождества Христова. Как говорил Н. В. Гоголь, очень
важно, чтобы в великую минуту у человека в душе
были великие чувства.
– О. Артемий, когда на Руси праздновался Новый
год?
Святая Русь восприняла от Византии традицию
праздновать Новый год 1-го марта, по церковному календарю. Это так называемый день Сотворения мира,
когда мы воспоминаем сотворение из небытия неба и
земли, и особенно - сотворение Адама, произведенного на свет Божий в шестой день.
При Иване III Новый год стал праздноваться 1-го
сентября, по старому стилю. Он также имеет Библейское происхождение. В Ветхом Завете Сам Господь Бог,
«положивый времена и лета во своей власти» (Деян, 1,
7), повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди, освободившись
от житейской суеты, служили в этот день Единому
Богу (Левит., 23, 24-31). В Православной Церкви 1-е
сентября именуется праздником начала нового Индикта - церковного годового круга богослужения.
При Петре Первом, в 1700 году, гражданский Новый
год стал праздноваться 1-го января.
– Как связаны Рождество и Новый год?
Говоря о Рождестве Христовом, обращу внимание
читателей не столько на обрядовую сторону празднества, сколько на самую атмосферу этой ни с чем не
сравнимой ночи и последующих за ней Святок. Воздух
напоён тихой, таинственной радостью о Новорождённом Богомладенце. Сердца человеческие вкушают мир
и отраду, лица светятся от улыбок… Благодать…
По церковному календарю, восьмой день после Христова Рождества - это день Обрезания по плоти Господа Иисуса Христа, день наречения Ему имени Иисус, о
котором святому праведному Иосифу было возвещено
Ангелом. Нетрудно увидеть духовные корни этого
праздника, ибо сначала Церковь славит Новорожденного Спасителя, а затем чествует и Новый год. Это
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вполне логично, так как само летоисчисление наше ведется от Рождества Христова.
Старый Новый год можно было бы назвать именинами Господа Иисуса Христа, Которым единым надлежит нам спастись под небесами, по слову святого апостола Петра (ср: Деян, 4, 12)… В этот день должно с
особенным благоговением и вниманием призывать
Господа в Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго»…
– А 1 января – это праздник для Православной
Церкви?
1-е января, по новому стилю, дорого нам памятью
преподобного Илии Муромца, почему иногда этот
день называют «днём русского богатырства»… У нас,
в Красном Селе, уже который год устраивается праздник на свежем воздухе для детей и взрослых, с проведением спортивных состязаний, горячим чаем с баранками для детей и глинтвейном для взрослых!…
– Что Вы можете сказать о несовпадении гражданского и церковного календарей, ведь именно изза этого гражданский Новый год предшествует церковному Рождеству?
Введение в нашей стране нового календарного стиля
явилось мерой по разрушению не только политических, экономических основ царской России, но и ее
духовных устоев. Кажется, какое дело красным комиссарам до календарных проблем? Однако, одна из их
первых реформ – переход на новый стиль, который,
как известно, для богослужебного Устава и годового
круга богослужений является «прокрустовым ложем»,
ибо вносит в богослужение многие несоответствия,
нарушения, ломая стройную систему переходящих
праздников. И если у католиков наблюдается хоть
какая-то логика в праздновании сначала католического Рождества (25-го декабря), а потом Нового года, то
достаточно непоследовательным представляется обычай прежде подымать бокал шампанского и поздравлять с Новым годом, а затем встречать Рождество
Того, от Которого, собственно, и ведется нами летоисчисление.
– Как относится Церковь к празднованию Нового
года?
Думаю, что вопрос празднования Нового года не самый серьезный и глубокий в наше трагическое время.
Мы знаем, что из соображений икономии, то есть
снисхождения к обществу, в целях его воцерковления,
Священноначалие благословляет совершать новогод-

ние молебствия в храмах (да и какой здравомыслящий
священник сегодня будет идти на баррикады и ломать
копья в этом отношении?).
Но когда нас спрашивают, мы отвечаем: по существу, светский (а лучше сказать, советский) Новый год
вторгается в течение Рождественского поста, нарушая
его мерность и мирность. Смотря правде в глаза, нужно назвать псевдоновогоднюю ночь «всешутейшей и
всепьянейшей». Разгул страстей, неумеренные возлияния, ничем не обузданный разврат. Кто сейчас возьмется подсчитать число выбитых глаз, оторванных
ушей, рук, ног (имею в виду петарды и прочие шумные игрища для детей и взрослых)? Врачи говорят, что
новогодняя ночь по числу травм может поспорить
лишь праздником 8-го марта.
О всяком деле мы приучены судить по его плодам. Из
опыта исповеди как священник я знаю, что именно в
эту ночь многие, теряя и совесть, и честь, и чувство
долга, впадают в смертные грехи, о которых затем много и долго плачут. Считаю своим долгом предостеречь
об этом студенчество, особенно романтически настроенных, но совсем не рассудительных девушек, которые,
по своему легкомыслию и дурному на них влиянию,
часто попадают в самые незавидные истории…
– О.Артемий, что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии Нового года и Рождества?
Хотелось бы закончить наш разговор мудрой сентенцией Святых Отцов: «Что не в меру, то от лукавого».
То, что служит к умножению любви, единомыслия, радости, да будет принято. То, что оборачивается душевным голодом, опустошением, телесным отягощением,
явным вредом для здоровья, да будет отринуто.
Все мы читали в школе «Горе от ума» и, кажется, несколько несправедливо подвергали остракизму известное молчалинское изречение: «Умеренность и аккуратность». Между тем, эти слова сами по себе прекрасны. И, прощаясь с полюбившимися мне читателями, я хотел бы в качестве предрождественского поздравления напомнить слова замечательного подвижника XVIII столетия cвятителя Митрофана Воронежского, которого уважал и даже побаивался Петр Великий, введший празднование Нового года 1-го января,
по церковному календарю:
«Мало яждь, воздержно пий - здрав будеши;
твори благо, бегай злаго – спасен будеши».
Примите это в качестве благопожелания в грядущие
праздничные дни Христова Рождества и Нового года!
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