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Драга браћо и сестре, 

 

Приближава нам се Велики, Часни пост. Већ од Недјеље Митара и Фарисеја требали би да 

се духовно припремамо за овај пост. Наше припремање се огледа у спремности праштања. Дакле, 

покајање је у нераскидивој повезаности са спремношћу праштања и неосуђивања другог. Јер, лако 

је видјети гријехове  других али колико смо спремни и колико видимо сопствене гријехове. 

Међутим, гледајући гријехове других и осуђујући друге тиме сами себи заклањамо видике и 

сужавамо виђење једностраношћу гледања само туђег гријеха, без реалног сагледавања своје 

недоречености. Такво гледање и осуђивање другога постаје нам мјерило односа, јер, наводно, тиме 

показујемо своју „исправност и оданост“ некоме или нечему, у овом случају законском односу 

према вјери. Ово је опасна обмана која нас одваја и удаљава од Бога и другог човјека. Тако 

удаљени постајемо себичњаци, несигурни у вјери тиме и у животу. Живот нам постаје тежак, 

тужан и мрачан јер видимо само наличје ствари али не и прави лик. А Господ каже: „Не судите да 

вам се не суди. Јер каквим судом судите таквим ће вам се и судити .. и ако опростите људима 

гријехе њихове опростиће и вама Отац ваш небески“ (= Мт. 6,14). Овим ријечима Бог нам не 

прети него нас позива у заједницу љубави и доброте. Позива нас да у заједници црквеног 

заједничарења примамо и прихватамо другог са љубављу и без презира. На овом путу љубави и 

заједничарења не смије да нас заустави гријех другог, јер на тај начин постајемо саучесници у 

истом. То значи наслађујемо се немоћним стањем палог човјека умишљајући да тако себе 

разрешавамо од сваке одговорности. Тако непримјетно постајемо саучесници у гријеху, 

пасивизирајући се под притиском  оптерећујуће лаковјерности о нашој наводној правичности. То 

неутемељено стање нас покреће  против другога до презира, омаложавања и одбацивања. Да би 

нашли изговор за тако нешто ми се заклањамо празном причом о другоме и његовом гријеху, 

заборављајући да ми не знамо и не можемо знати стварно стање човјека. Међутим, иако видимо 

конкретан гријех и даље покајање остаје недоступно нашој радозналости. Заправо, ми  видећи 

само туђе гријехове изграђујемо погрешан став да за тако нешто нема могућности покајања. Тај и 

такав однос нас онемогућава да достигнемо здрав црквени оптимизам и стварну животну радост. 

То се најбоље види из жалосне чињенице наше животне свакодневнице, гдје је љубав потиснута 

сажаљењем, јер само смо спремнио да „помогнемо“ онда кад је неко у таквој невољи да је помоћ 

само иживљавање „праведника“ над немоћним човјеком. Тамо гдје нема немоћног човјека са друге 

стране наше умишљене надмоћи постоју само злоба и завист, тако да нам је сваки гријех другога 

још један добар заклон иза кога се скривамо. Али то скривање иза  немоћи и гријеха другога не 

може да траје дуго, кад тад предстоји нам суочавање са собом. Што се више одлаже тај унутарњи 



сусрет, себе са собом, опаснос је све већа, а покајна могућност све мања. Па кад се толико 

раслабимо и ослабимо послије свих осуђивања другога, ми равнодушно констатујемо кад се 

суочимо са гријехом: „Сви су грешни. Људски је гријешити ...“ Упитајмо се гдје је сада наша 

правичност? Откуд сада да све уопштавамо без расуђивања? Заправо, под притиском страха за 

себе ми намјерно превиђамо све, јер смо одавно заборавили на љубав Божију као једну праву 

мјеру односа међу људима. Умјесто тога ми смо оптерећени самољубљем. 

Све док је човјек самољубив несигуран је у себе и оптерећен је само собом. Тада је  

бесмислено свако његово умишљено доброчинство. Јер, ако све чинимо из страха од казне и у 

жељи да будемо „бољи од других“, увијек ћемо остати несигурни у себе и неповјерљиви према 

другима. То неповјерење  пројављује се и у односу на Бога, тако да је и поред свих својих напора 

„да све добро ради“ такав човјек још увијек далеко од Бога. Страх и себични интерес разарају 

личност тако да је човјек у сталном  стању бездјелатне напетости и несигурности. Непрестано се 

пореди са другима, али гледајући другог само кроз гријех и преступе. Та опасна одвојеност човјека 

од човјека и удаљеност од Бога, као стање себичног и самопроглашеног праведника, зауставља 

доброчинство и покреће обрачуне и сукобе. Најприје је то противљење љубави Божијој и 

неутемељени приговор правди Његовој, што касније прераста у фанатизам прогона другог због 

његових гријехова, док своје и не примјећује. Зато нам је Велики или Часни пост шанса да 

искајемо своје гријехове и кроз покајање и праштање вратимо се себи и тиме постанемо спремнији 

за право разумијевање другог. 

 

Догађања на парохији. 

 

Субота 13. фебруара у  7 сати  почиње дегустација вина наших произвођача у Рокфорду. 

Молимо све  оне који желе да учествују у овом такмичењу, да донесу своје вино најкасније до 15 

минута прије седам, јер морамо да га заведемо под неким бројем. Установљене су и награде. 

Имаћемо и једно пригодно предавање. Предавач: др Станимир Спасовић. Најавила нам се и 

естрадна умјетница Милана Аничић, која ће уз хармонику отпјевати неколико старосрбских 

пјесама. 

 

Недјеља 14 фебруара: Св. Литургија у 10 часова ујутро,  увече у 6 часова Вечерња и 

послије тога заједничка сиропусна вечера. 

 

Недјеља 21. фебруара, послије Св. Литургије, Саборовање (Скупштина), бирамо и 

попуњавамо Повјереништво новим члановима. Такође, замолили би све оне који су те недјеље 

планирали да се причесте одгоде за слиједећу недјеље, ако је могуће. Тиме би имали више времена 

за Скупштину. 

 



Обавјештавамо родитеље да упис на вјеронуку траје до краја фебруара.  Свештеник ће 

сваке задње недјеље у мјесецу држати час вјеронауке. 

 

Сви који желе да им се освети  васкршња водица  могу се јавити директно свештенику или 

га назвати на кућни телефон.  Позив је потребан како би усагласили вријеме ваше и свештениково. 

 

Мир вам и од Господа свако добро,  

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

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

Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

 


