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Драга браћо и сестре, 

Какав треба да је хришћански живот?  

 

Хришћански живот подразумјева стално искуство побиједе добра над злом, љубави над мржњом. 

То је оно стање сигурности, када нас не може ништа одвојити од Христове љубави, „ни смрт, ни 

живот, ни анђели ни поглавартсва, ни силе, ни садашњост, ни будућност, ни висина, ни дубина, 

нити никаква друга твар ...“ (Рим. 8, 38-39). Због тога је права мјера за све у животу, да смо 

увијек „задовољни оним што имамо“ (1. Тим. 6,6). Наравно ово не значи недјелатно повлачење и 

„препуштање судбини“, него дјелатно активно учествовање у животу. У супротном, опасно је ако, 

у име вјере, пожелимо да будемо „ван свијета“ у неком свом замишљеном свијету, јер тако 

излазимо из спасоносне стварности у стање очаја и незнања. Међутим, неко ће рећи да је и 

Христос говорио да његово царство „није од овога свијета“ (види. Јн. 8,23; 18,36). Тачно, тако 

пише у Јеванђељу, али прави смисао ових ријечи није негација свијета и историје, него њихова 

афирмација у будућем вијеку. Само онда када се у свему покаже „нови човјек“ и „ново небо“ и 

„нова земља“, у православној сигурности, могуће је трезвено трагање и разумско тражење смисла 

и циља. Тада нико неће бити оптерећен страхом другог. Тада неће други бити пакао како каже 

савремена философија. Зато треба да наш  живот буде живот у правом смислу ријечи - 

хришћански а да не буде разлог невјеровања другога, то јесте да наше увјеровање у љепоту вјере 

буде без присиљавања. Поводом овог имајмо увијек на уму ријечи ап. Павла, које он упућује 

ономе који не жели да вјерује или не може да вјерује. Он каже: „ .. не сматрајте га непријатељем, 

него га уразумљујте као брата“ (2. Сол. 3,15). То значи благом ријечју и љубављу поучавати, ако 

нам је Бог дао тај дар, а никако не треба себе стављати у први план ријечима видиш како ја то 

могу. Тада не поучавамо него стајемо између Бога и другог човјека спречавајући његово 

остварење у љубави. Преузимамо на себе суд о свему, Богу забрањујемо да буде милостив и добри 

отац, а човјека плашимо могућим казнама. То извитоперење смисла вјере понекад и не видимо на 

прави начин, пошто све прилагођавамо себи, и Бога и људе. Тако несвјесно али стварно улазимо у 

опасно стање фанатизма и мржње, губећи стваралчку радост и животну комуникацију са Богом и 

људима. 

Историја Цркве нам недвосмислено показује да је спасоносна радост добра могућност сваког 

човјека. Ту нема привилегованих појединаца, спасава се ко стварно и слободно жели. Не постоји 

горња и доња граница заслуга и кривица, награда и казни. Свакоме бива онако како вјерује, сходно 

обећању да је „све могуће ономе који вјерује“ (Мк. 9,23), и силом јеванђелских ријечи: „Нека ти 

буде како хоћеш“ (Мт. 15,28). Дакле, спасавамо се по дару љубави Божије и дјелима живе вјере. 

Што значи да спасоносни процес тече током цијелог живота, нема окончаних ствари. То најбоље 



видимо око догађаја Голготе, распећа и васкрсења Христовог: Разбојник се на крсту каје и улази у 

радост спасења. Јуда, иако Христов ученик, одриче се Христа, а остали апостоли су у страху. 

Петар се одриче, Тома сумња, сви се склањају чувајући себе и свој живот. Са друге стране, Јосиф и 

Никодим, тајни хришћани, смијело и слободно излазе пред Пилата и траже тијело Христово, док 

су се сви остали разбјежали. Дакле, заиста не знамо ко ће бити први а ко послиједњи у Царству 

Божијем. Свако има исту могућност. Зато не будимо нестрпљиви према онима који богохуле, као 

Петар који је мачем хтио да „одбрани“ Христа, да би Га се на крају одрекао, под притиском личне 

угрожености. Због свега тога не треба да се оптерећујемо било којим или било чијим гријехом, и 

раслабљујемо се осуђивањем, него знајући спасоносно правило: „Како судиш тако ће ти се и 

судити“ (Лк. 6,38), треба да ојачамо у љубави и једни друге позивамо и подижемо. 

Дакле, није добро неразумно и нерасудно замишљати да се спасавамо само ми, и само онако како 

ми то чинимо. Вјерујемо да је Бог силан и моћан да спасе свакога ко то пожели, без обзира гдје, 

како и кад. Исто тако, знајући да је наше спасење  у рукама наших ближњих настојмо да 

добродјелатношћу, а не разметљивом ријечитошћу, убјеђујемо другог да слободно напредује у 

радости вјере и сигурности знања. То се остварује тако што ми „ум Христов имамо“ и непрестано 

напредујемо у љубави Његовој, која „превазилази сваки ум“.  Живећи Христовим животом и 

имајући Његов ум, наша духовна снага биће кадра да посвиједочи свепраштајућу и спасоносну 

љубав Божију у свом и сваком времену. Тако ћемо успјети да на најбољи могући начин покренемо 

стваралаштво и слободу својих савременика. Без постављања било каквих услова, и неистицањем 

себе и својих заслуга, убједићемо их да могу бити остварени у вјери и животу, без страхова, 

несигурности и недоумица. Имајући трезвену стрпљивост у свему, успјећемо да осмислимо сва 

тражења својих савременика, показујући им ненаметљиво стварну побожност. Тако ће се јасно 

видјети Бог и човјек. Само треба бити стрпљив, добронамјеран и сигуран човјек Божији у свему, 

који је у сталној борби за, а не против, човјека. Значи до нас стоји и од нас много тога зависи. Од 

нас се, а не од неког другог, тражи да покажемо човјека оствареног у љубави, а не оптерећеног 

собом и својом личном оданошћу Богу, цркви, закону и заповијестима. Мој ближњи је мој Бог. 

Гријех према ближњем је гријех према Богу. 

 

Парохјске активности 

Драга браћо и сестре прибвлижавају нам се Србски дани Рокфорда. Као што сте већ 

видјели, на плакатима,  програм је слиједећи: 12. септебра (субота) наступају: Наш фолклор, 

наши фудбалери (јуниори), балоте и у 1. сат почиње музички дио: Лијепа Јелка са оркестром.. 

Септембра 13. Света Литургија, служи Владика Лонгин са осталим 

свештенством и послије тога пикник. 

Драга браћо и сестре већ сте чули да је дошло до арондација унутар Наше цркве у Америци и 

Канади. Тако је и сједиште средњезападноамеричке епархије пренијето из Либертивила у 

манастир Грачаницу тако да се сада наша епархија зове новограчанико-средњезападноамеричка. 

Наравно надлежни владика остао је Преосвећени Лонгин. Пошто владика Лонгин сада први пут 



долази као званични владика у нашу парохију, молимо вас да као прави домаћини дочекамо нашег 

Владику. Дочек Владике биће у 9
30

 у недјељу, 13 септембра. Сви који могу било 

би лијепо да нашим присуством покажемо наш домаћински однос и љубав према новом владики. 

Владику Лонгина сви добро познајемо тако да је излишно да било шта напишем, али ћемо се ипак 

потрудити да у нашем поздравном говору  истакнемо оно шта владику Лонгина краси. Као његов 

дугогодишњи сарадник, а и заједно смо предавали у манастиру Крка, надам се да сам позван да 

нешто више кажем о њему. 

 

Ваш пред Господом молитевник 

 

........................................................  

Протонамјесник Б. Кончаревић 

 


