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Драга браћо и сестре,  

Свети оци кажу и Црква нас учи о задивљујућем сједињењу Божанске и  Човјечанске природе у 

Господу Исусу Христу, која превазилази свако људско поимање. Будући бестрастан по Божанској 

природи, Господ Исус Христос је по својој човјечанској природи могао да осјећа глад и умор, 

горчину и бол, радост и тугу срца. Али, човјечанска воља  Христова у свему је била  сагласна са 

вољом Божанском. Зато нас не чуде ријечи  Светог Писма кад Христос каже:  „Оче Мој! Ако Ме не 

може мимоићи ова чаша, да  је не пијем, (ипак) нека буде воља Твоја“ (Мт. 26,42). Овим 

човјечанским ријечима, Христос као човјек, одређује судбину рода људског. Јер, убрзо послије ове 

молитве зачу се бука и звекет оружија. Одред војника који су првосвештеници послали тражио је 

Христа. Из ове групе издваја се Јуда, и по договору са првосвештеницима „Кога је пољубим тај је“ 

, прилази Спаситељу и љуби Га, говорећи: „Здраво, Рави! – односно: „Здраво, Учитељу!“ 

И глете. Јуда је пољубац – знак љубави, претворио у знак најгнуснијег вјероломства. Али, Господ 

није окренуо Своје лице од Јудиних усана, већ му је рекао: Пријатељу, шта ћеш ти овдје? (Мт. 

26, 50). Овим је гестом Господ још увијек желио да пробуди савјест у палом (грешном) ученику. 

Он га назива својим Пријатељом, односно Он му жели рећи: „Још није касно, још можеш да се 

сапсеш, опростићути ти и поново те учинити Својим пријатељем и Апостолом!“ 

Међутим, Јудино срце је било безосјећајно и хладно као сребро које је стискао у својој руци испод 

одјеће. Војници ухватише Христа као лопова и то ноћу и одведоше Га Ани, бившем 

првосвештенику, којег су Римљани отпустили, али је он имао велики утицај и даље у народу. 

Првосвештеник поче да испитује Исуса о Његовом учењу, и Господ одговори да је Он говорио 

јавно, .... и ништа тајно не говорих .. питај оне који су слушали шта сам говорио (Јн. 18, 20 – 21), 

рече му Спаситељ. 

Један роб, који је ту стајао, из залета, јако удари Христа по лицу, и повика: „Зар се тако одговара 

првосвештенику?“ (Јн. 18,22). Али, ово не би било никакво чудо да тај слуга небијаше управо онај 

којега Христос излијечи  у Силоамској бањи, који је годинама лежао болестан, јер није имао ко да 

га спусти у воду кад се вода заталаса....  

Затим Господа одведоше код Кајафе првосвештеника. Кајафа устаје и са влашћу првосвештеника 

пита: Јеси ли ти Христос, Син Благословеног? Господ му одговори: Јесам; и видјећете Сина 

Човјечија гдје сједи с десне стране силе и иде на облацима небеским. Тада првосвештеник, у 

пориву лажног негодовања, поцјепа своју одјећу и повика: Шта вам требају више свједоци? 

Чусте ли хулу на Бога: шта мислите? (Мк. 14, 61 – 64). И сав синедрион одговори: Заслужује 

смрт (Мт. 26, 66). Међутим, сви су они знали да треба да дође Месија – Спаситељ. И сви су они 

знали да је то Месија. Али, они нису могли да виде и воле Онога у Чијој свјетлости се види 



њиховна нискос, прљавштина њиховог живота. Њихова гордост није могла да се помири са оном 

љубављу коју је Христос проповиједао, лаж њиховог живота није могла да се помири са Истином. 

И због тога су они осудили Христа на смрт као свог личног и најљућег непријатеља. Али, пошто 

су Римљани имали врховну власт они су знали да Христа морају да одведу пред римски суд. 

Одвели су Га пред римског управитеља Понтија Пилата. Пилат није нашао ништа лоше у Његовом 

учењу и рече им: „Узмите Га ви и осудите Га по вашем закону“. Али, лукави првосвештеници 

рекоше да се он назива Царем, а само је један цар, Римски цар. Пилат се уплаши  римских закона 

које је и сам представљао и послуша првосвештенике те изведе Христа пред народ, мислећи да ће 

тај народ којега је Он лијечио и чинио разна чуда међу њима, да ће се смиловати. Пилат изведе 

Христа и рече: Ево човјека! (Јн. 19, 5). И глете, тај исти народ повика: Распни Га, распни! (Јн. 19, 

6). Пилат опра руке своје и рече има: „Крв Праведника на потомство ваше“. 

Христу дадоше тежак крст и натовареише Га да носи овај тежак крст до Голготе, која се налазила 

недалеко од градских зидина. На путу до Голготе Христос се повијао и падао од тежине Крста. 

Кад је Он падао, гомила се бацала на Њега, обасипајући Га ударцима и тјерајући Га  да устане. У 

сусрет Му је наишао човјек по имену Симон Киринејац. Он стаде и са сажаљењем погледа на 

Господа. Стража ово видје и натјера Симона да Му помогне да носи Крст. Симон је био слободан 

земљопосједник, а по законима Рима само су робови или неки други преступници могли бити 

натјерани да носе оруђе за извршење казне. Симон је могао да одбије да понесе Крст, али је из 

љубави и сажаљења према Христу, понио на својим леђима Његов Крст. Тако се и ми, кад 

помажемо људима који страдају и који су несрећни, уподобљавамо Симону Киринејском, који је 

носио Крст Спаситељев. 

На Голготи разапеше Христа и два разбојника. Под Крстом бјеснила је разјарена гомила. Господ је 

пред собом видио лица, унакажена од мржње или подсмијеха. Гомила је викала: „Ако си Син 

Божији сиђи са Крста (Мт. 27, 40). Господ је отворио своја пречиста уста и проговорио са Крста. 

Биле су то прве ријечи са Крст: Оче! Опрости им; јер не знају шта раде (Лк. 23, 34). .... Браћо и 

сестре ово су спасоносне ријечи којих се треба да придржавамо. Те нам је ријечи у аманет оставио 

Христос и својим славним Васкрсењем потврдио да онај ко има вјере, наде и љубави  судионик је 

Његовог Васксења. 

Желим вам да Празник над Празницима – Христово Воскресеније проведете у миру и љубави са 

својима и да Господ услиши молитве ваше и испуни жеље ваше. 

 

Распоред Богослужења:  

Велики четвртак, Св. Литургија у 10 часова, послије подне у 6 часова. Вечерња са читањем 

12. Јеванђеља. 

Велики петак, у 6 часова послије подне Вечерња и изношење Плаштанице 

Недјеља, Васкрс, почетак службе у 8 часова ујутро: Јутрење, Литија, Св. Литургија, освећење 

јаја.. 

У Томину недјељу – Мали Васкрс, имамо Св. Литургију и послије Србски вишебој Рокфорд 

 



Драги парохијани и пријатељи наше парохије, свештеник са породицом жели вам савко 

добро и поздравља вас најрадоснијим хришћанским поздравом 

Христос Воскресе! 

Ваистину Христос Воскресе! 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


