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Драга браћо и сестре,  

 

Ево, милошћу Божијом улазимо у Васкршњи пост да би се што достојанственије припремили да 

дочекамо и прихватимо Васкрслог Господа, јер Његово васкрсење је залог нашег васкрсења. Ипак 

поред велике радости, не можемо а да не примјетимо да неке чудне ствари око нас се дешавају и 

неки чудни знаци нам се шаљу. Ми се налазимо у стању некаквог безнађа, као да се свијет 

приближава катастрофи коју је немогуће спријечити. Изгледа да се тешка тама спушта на земљу и 

омотава је црним погребним омотачем. Овдје нису у питању политички потреси и неочекиване 

опаке тешкоће, већ некакво осјећање метафизичке трагедије у коју ће бити увучена сва земља. 

Просто, као да је људима одузет главни животни стимуланс – нада. 

Гдје је излаз и имали га уопште? Одговор је; само у једном чистом извору – Светом писму, које не 

лаже, које не гријеши и не доводи у заблуду. 

У тешким временима историје пророци су призивали народ на свеопште покајање. Призивали су 

сваког да увиди своје гријехе и осјети своју одговорност за њих. Јер, само покајањем отпочиње 

поновно рођење, само кроз бол тешко обољели се враћа у живот. Душа која не осјећа своје гријехе, 

претвара се у труп. Другог пута нема: или покајање – као једини пут према Богу, или губитак Бога 

и безнадежност. 

Не може се рећи да је у нашем друштву исчезло добро, то би било нетачно. Још, на срећу, има 

много примјера доброте, саосјећања, служења људима, али је трагедија у томе што су људи 

заборавили на покајање. Наша грешка је у томе што оправдавамо себе, тражимо ван себе узроке 

наших несрећа, тиме јеванђелски призив на покајање не налази живог одјека у нашим срцима, а 

ако се не кајемо, онда је исповјест ритуална и формална. Немогуђност увидјети своје грешке, 

нехтјење осудити себе доводи до тога да се хлади пријатељство, распадају се породице, људи се 

отуђују једни од других. Комплекст властите праведности јесте најтежи јарам који човјек може 

носити. 

Покајање је суд над собом прије Божијег суда. Не сагледавши дубоко своје гријехове, своје 

кривице, своју унутарњу изопаченост, човјек се не може промијенити, не може се покајати и 

примити Божију благодат, не може ступити у нове односе  са људима и с Богом. Он личи на 

некаквог чудног безумника који је због гордости сам себе стрпао у брлог. Међу гордим људима 



они могу имати мјесто солидарности и нешто попут пријатељства само у једном случају: кад 

иступају заједно против замишљеног, али и стварног противника; али кад је овај „фактор“ 

удружености нестао, онда од стварне солидарности не остаје ни трага. 

Исповјест је св. Тајна и вањски облик покајања. Има људи који се кају ватрено и искрено, али код 

већине нешто је друго. Обични људи често изговарају звучне фразе, слабо схватајући њихов 

смисао. Шта се тиче великог дијела представника интелигенције, они се исповједају или пишу о 

исповјести као о психолошкој самоанализи, али њој недостаје основно – гнушање према своме 

гријеху и жеља да се бори са гријехом у будућности. Зато њихове исповјести личе на књижевно 

истраживање осјећања трагичности гријеха, гријеха – као смрти душе. 

Тек осудом самог себе почиње духовни препород човјека. Охоли не може вољети, он не умије 

бити благодаран. Само смирени човјек је способан да види привлачност и доброту другога. 

Смирење се стиче покајањем и само покајање расте и продубљу је се према мјери смирења. 

Благодат је скривала од светих отаца њихову моралност и духовну висину, зато су се они  до саме 

смрти сматрали грешницима. Ко се диви и дичи својим врлинама и прича о њима, тај тиме 

свједочи да је лишен благодати и духовно је огољен. Само смирење даје људима способнос да 

искрено поштују један другога. Тражити од себе више него од ближњих, бити захвалан за учињено 

добро, за указану пажњу, праштати туђе грешке – ето темеља на којем се може градити 

хришћанска породица, а – значи – и друштво. 

Човјек који умије да окривљује себе неће губити унутарњи мир, неће проклињати људе и животне 

околности и ударати главом о зид. 

Дакле, видјели смо да је покајање и смирење темељ хришћанског морала и љубави, и да су начела 

људских узајамних односа, и показатељи друштвеног препорода. Али, постоји и друга страна 

гријеха – метафизичка страна гријаеха. Наиме, гријех који није опран покајањем, не нестаје; као 

што капљице кише образују потоке и ријеке тако и гријеси људи, сјединивши се, образују 

рушилачку снагу, која се пројављује на физичком плану у виду ратова, друштвених немира, глади, 

епидемија и природних катаклизми. Ова сила, ова неморална енергија наших гријехова отвара 

демонима широко поље дјелатности на земљи. Зато од покајања зависи судбина народа, земаља и 

читавог човјечанства. Неко ће рећи: „Шта значи за свијет моје покајање или покајање малог броја 

људи?“ али, сјетимо се само Светог Писма и приче о Содоми и Гомори када је Господ тражио само 

десет праведних, да поштеди град, али ни тих десет праведних није било. 

Нека сваки човјек запали своју свијећу покајања, а то значи, опрости свима, моли се за све и 

одговори добром на зло. Нека се сваки човјек покаје за себе и своје ближње; његова свијећа неће 

бити усамљена – поред ње ћњ се запалити и друге свијеће. Нека сваки човјек чува ватру покајања 

у своме срцу, љубавном снагом она ће се проширити и на остале. Покајање је нада а нада, 

сједињена са љубављу, не може бити одбачена од Господа. Зато драга браћо и сестре дођимо на 

вечеру покајања и цјеливом љубави опростимо једни другима да би и нама било опроштено. 

 

Драги наши парохијани као што знате, то је већ освештана пракса, да на нивоу наше 

епархије, молитвено окупљање свештенства и народа, поводом почетка поста, 



почиње у нашој парохији цјеливом мира и сиропусном вечером. Замољавамо наше 

сетре да се потруде као и до сада, да својим кулинарским умјећем уљепшају трпезу 

љубави, да трпеза љубави заиста и буде трпеза љубави и праштања. 

У недјељу 6. марта, Св. Литургија у 10 часова. Вечерња у 6 часова послије подне, 

проповиједа Протојереј Радомир Ћутило 
 

 

                                                                                           Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

ПАРОХИЈСКО ПИСМО                   
Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића 

Година 6.                                                Пред  Св. Трифуна  2011                                               

Писмо бр. 40                                                  

 

 

Драга браћо и сестре,  

 

Налазимо се у свијету сталног превирања. Свијету стално нечег новог. Чини нам се као да су 

послиједња времена, како каже Св. Писмо. Толиком брзином све се мијења, па и ми сами, тако 

често пута не стигнемо пратити и бити у тренду свих тих новина. А трудимо се, чак  шта више, 

желимо и да учествујемо у свему томе. Није то ништа накарадно, то нам је од Бога дато. Човјек је 

биће двига, сталног покрета и сталних промјена. Рекох, то нам је од Бога дато, али са једним 

императивним ставом – будимо људи. То значи да не упрљамо Образ Божији у нама. Често пута се 

питамо да ли је то могуће рецимо, у политици, пошто је политика данас постала главни носилац 

читаве ове брзине о којој говоримо. И још нешто политика као да је изгубила онај свој првобитни 

дар и љепоту жртве за свог ближњег. Данас је политика професија и нажалост профитабилан 

бизнис. Па гдје је ту онда Хришћанин? 

Политика у свом правом назначењеу је неопходна, али није коначна мјера свега. Захтјева 

озбиљност и одговорност и не може бити само право и привилегија одређених појединаца и група.  

Не може се сводити само на позивање гласача у одређено вријеме, него мора да има сталну 

отвореност и сарадњу. Неки ће рећи – не интересује ме. Међутим, идеја немјешања у политику 

пријети да заустави добро стваралаштво и обесмисли сваки дијалог. Тако нешто би значило 

напуштање стваралаштва и одбијање служења добром смислу. Према томе то би била нецрквена 



реакција основана на неупућености и неразумијевању црквеног живота који не смије да заустави 

нашу животну дјелатност, а још мање да покрене нашу контраакцију и сукоб са другим и 

другачијим. Црквено служење обавезује сваког вјерујућег човјека да свједочи свима на прави 

начин истину и љубав.  То значи сталност обраћања свима и учествовања у свему, па и у 

политици, али изнад сваког вида присиљавања било кога на било шта, стим да се остане у 

непопустљивој ревности. 

Христос нама вјерујућима поручује да је битна мјера нашег опредјељења у животу са другима 

„одрећи се себе“ (Мт. 16,24). То не значи губитак себе и своје Богодароване слободе, него је ово 

добар пут наше отворености и спремности да стваралачки напредујемо. То је стално тражење и 

налажење саговорника и сатрудника у дјелу, и превазилажење гријеховног стања раздвојености и 

изговарања кроз оптуживања другога. Човјек је сам себи увијек најтеже оптерећење, и најпразнији 

је онда кад је „пун себе“, јер тада све подређује само себи и својим потребама. Тако неостварен и 

затворен у своју самодовољност човјек једноставно не функционише, јер је сам себе поразио. 

Неостварен у себи не може нити да се остварује са другим, јер нема шта да принесе, све је 

истрошио. Али све још није изгубљено. 

Вјерујући човјек политици приступа одговорно, мудро и трезвено, суочавајући се са свим појавама 

и потребама без оптерећења собом и својим ставом и потребама. То не значи да нема став, или да 

је безличан, него да је стварно прилагодљив свакој ситуацији, пошто никад не заборавља 

јеванђелску поруку: „Да се свијетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра и прославе 

Оца вашег који је на небеима. (Мт. 5,16). Према томе, политички прилагодљив значило би не у 

смислу дволичења и интересног опредјељења, него кроз свестрано разумијевање конкретних 

догађаја и неоптерећено сагледавање стања одређене личности и конкретне заједнице. Заправо то 

је уважавање разлога другога, што нас одвраћа од идеје да било коме било шта намећемо на силу, 

или подмећемо преваром. Дакле, ријеч је о превазилажењу брзоплетости, и стрпљивом свједочењу 

истине, а не о узурпирању истине. Јер кад је узурпирамо онда је умањујемо и обезвређујемо 

наметљивошћу и брзоплетношћу. Све је ово могуће ускладити онда кад постоји добра воља. 

Посебно вјерујући морају да покажу много труда, како би се истински реализовали у историји, 

заједно са неистомишљеницима. У том случају политика ће бити борба за добробит сваког човјека, 

а не против човјека и његове благодароване слободе.  Дакле, за вјерујућег човјека бављење 

политиком је служење бољитку свих, а не наметање својих идеја. Односно то је стална спремност 

да себе дамо свима, без остатка и без интереса, а не да се узме све за себе. На тај начин је наш 

однос према политици показатељ наше зрелости у вјери. Према томе, повлачење са порицањем, 

као и бављење са себичним интересом представљају истовјетни промашај у нашем односу према 

политици. Озбиљност времена и нас као истинских људи, захтјева да ствар узмемо у своје руке, то 



значи да се посветимо захтјеву времена, а не да се лажно извлачимо – то ће неко други ја то не 

могу. Све могу ако хоћу, али, додуше, све ми није дозвољено и на корист, како каже ап. Павле, већ 

оно што је милом Богу угодно и драго, како нас учи наш велики Његош. 

 

 

Догађања на парохији: 

 

1. Као што смо већ најавили  6. фебруара 2011, недјеља одржаћемо Годишњу 

скупштину. 

2. Друго, ви знате да је обичај у нашој парохији да пред Св. Трифуна, заштитника 

виноградара, ми сваке године одржимо дегустацију вина наших домаћих винара. 

Тако ћемо и ове године, ако да Бог, у суботу навече 12. фебруара у 6. сати, 

одржати овогодишњу дегустацију вина. Сви који желе да се такмиче требали би 

да донесу литар вина којег ће предати Комисији за дегустацију. 

3. Такође, подсјетио бих вас да су задушнице, прољетне како народ каже, у суботу 26 

фебруара. 

 

 

                                                                                           Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


