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Драга браћо и сестере, 

 

Само вјером можемо примити и домислити тајну љубави Божије, којом Он силази одозго 

нама, да би нас узвео горе. Овдје не треба да се збуњујемо изразима „одозго“ и „горе“. Нису то 

наша одређења мјеста Божијег боравка и столовања, јер је тако нешто немогуће, али и непотребно 

у дјелу праве вјере. Заправо вјера као недоказиво знање, нас ослобађа добрим знањем да је то 

немјериво тим поставкама и мјерама. Не треба да се упуштамо у одређења мјеста у смислу израза 

негдје, којим олако превиђамо недомисливу стварност. На тај се начин олако препуштамо 

самоувјереној машти и не видимо недовољност наше самоувјерености која нас затвара и одваја од 

стваралаштва. Због тога треба да знамо да подједнако грешимо када покушавамо да све 

„објаснимо“ одређењем  негдје, као и они који се супростављају порицањем нигдје. Јер у оба 

случаја ријеч је о дрскости и самоувјерености. Ми добровјерујући морамо се у Богомислију 

утврдити тако што ћемо се ослободити потребе да одрећујемо Богу мјесто, него знајући све оно 

што нам је он даровао морамо јасно разликовати оно што Бог јесте од онога што Бог чини. „Овај 

Исус који се од нас узнесе у небо, тако ће исто и доћи као што га видите да одлази на небо“ (Дап. 

1,11). То је алфа и омега, крај и почетак наше вјере у Бога шта он јесте и шта он чини. Дакле, 

општи смисао наше вјере је Христово васкрсење и вазнесење и наше повјерење у све оно што нам 

је Христос обећао по Вазнесењу. 

Вазнесење је печат васкрсне радости и почетак црквеног бдења са молитвом. Све је 

покренуто лијепотом апостолске радости у вјери, без сумње, на гори Вазнесења, гдје му се „они 

поклонише и вратише се у Јерусалим са великом радошћу“ (Лк. 24,52). Нема више оне голготске 

туге нити недоумице и сигурности у вези тајне празнога гроба. Апостоли су разумијели мјеру 

гроба и смрти, и тако побиједили све страхове у васкршњој вјери. Утврдивши се јављањима 

Васкрслога разумијели су истину живота и због тога сада не очајавају. Нису разочарани, ни 

поражени „одласком“ Онога Који се узнио. Ушли су вјером у смисао догађаја, црквено су сазрели 

за примање већих дарова памтећи обећање Христово: „Ја сам са вама у све дане до свршетка 

вјека“ (Мт. 28,20). Ово обећање су примили са вјером, имајући сигурну наду у себи и здраву љубав 

међу собом, тако да „бијаху једнако у храму хвалећи и благосиљајући Бога“ (Лк. 24,53). Тако, 

неподијељена радост на моју и твоју, него доживљена као наша, твоја и моја, али и више од тога и 

онога трећег који није тренутно ту, а која је од Бога дата, држала их је на окупу. Преплашени 

распећем, задивљени васкрсењем, сада су се стварно обрадовали вазнесењем и то тако да су свему 

дали неизбрисиву мјеру радости, и ономе што је било и ономе што ће бити, као „очевидци и слуге 

Ријечи“ (Лк, 1,1). Световазнесењском радошћу схватају све на прави начин, јер они су били ти 



„којима и по страдању показа себе жива многим истинским доказима, јављајући им се четрдесет 

дана и говорећи о Царству Божијем“ (Дап. 1,3) виђењем Вазнесењског остварења Христовог, 

апостоли су ушли у смисао човјековог Богопрослављања и то их је  обрадовало и утврдило у 

чекању обећања. Знали су вјером да је Христова ријеч обећања „истинита, и сваког примања 

достојна“ (1.Тим. 1,15). Тако ми стално литургијски осадашњујући и оприсутњујући сва 

спасоносна дјела Божија постајемо истински учесници вазнесењске љепоте. Не као они који прате 

далеким погледом Онога Кога је „облак узео испред апостолских очију“ (Дап. 1,9), него као 

увјерени сталним исповиједањем Њега „са десне стране Оца“, сједећег у славословној красоти, и 

стајајућег у подвижничкој пуноћи. Тада се утврђујемо силом Његовог обећања да је са нама, ту 

дјелатан и присутан „до свршетка вијека“ (Мт.28,20). Та присутно-отсутна стварност доживљена 

у литургијској љепоти постаје стални садржај правовјерног искуства. Све покреће у живи 

литургијски славопој здраве молитвености: „Вазнео си се на небеса Боже и по свој земљи слава 

Твоја“. Овако осмишљени литургијским свједочанством утемељујемо се у слави сталног 

вазнесења, као подизања свих и свега, умјесто несигурности бјекства од свих, свега и свакога. 

Подизање са, а не подизање од и изнад, јесте подизање у слави. Ту се истински остварује тајна 

„новога човјека“ (Еф. 4,24) и „новога неба и нове земље“ (Ис. 65,17; 2 Птр. 3,13; Откр. 21,1), по 

дару Онога Који нама свима увијек и непрестано свиједочи: „све ново чиним“. То непролазно 

ново дејство Божије покреће наше учешће и садејство, тако да се непрестано узносимо и улазимо у 

радост Царства и стварност спасења. 

 

 

Распоред Богослужења за слиједеће недјеље: 

 

У  четвртак 13. маја 2010, на сам дан Вазнесења Господњег, храмовне славе, служимо Св. 

Литургију. Послије Св. Литургија славски обред, резање славског колача и мала закуска за све 

присутне на Светом Богослужењу. 

У недјељу 16. маја 2010, Св. Литургија у 10 часова и послије Славски ручак за све присутне. 

У недјељу 23. маја, Силазак Светог Духа на апостоле – Духови – Тројица, Св. Литургија са 

Вечерњом  у 10. часова. Плету се вјенци од траве. 

У недјељу  30 маја, Послије Св. Литургије одржаћемо Помен за све изгинуле коњичке општин. 

Посебно се тога дана сјећамо на страдање Брадине када су фашистичке хорде, задње недјеље маја 

1992. године, заузеле Брадину и попалиле је. Дан сјећања на геноцид у Брадини је традиционално 

задња недјеља у мају у нашој парохији. 

 

 

 

Драга браћо и сестре, 

Драги пријатељи наше парохије 



Честитам вам празник храма и да Господ благослови наш труд и напоре да га 

прославимо молитвено и у радости. Дођите да трпезом љубави подјелимо славску 

радост. 

 

 

 

                                                                                                                  Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                                       Протонамјесник Бранислав 

Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег  

                                                                                                                             у Рокфорду  

 


