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Дрга браћо и сестре, 

У сусрет нам долазе Србски дани Рокфорда. Манифестација која је у нашој парохији заживјела и 

дала један посебан тон не само парохији него и читавом граду. Сваки пут нас све више наших 

комшија, суграђана, посјете, и с нама учествују на овој  манифестацији. Сами знате да је ова наша 

нманифестација установљена  поводом настајања наше парохије. Наиме, септембра 12. 2007. 

године блаженопочивши Митрополит Христифор, на молбу наших парохијана (њих 185 

потписника), донио је одлуку и послао нам акт о настанку Србске мисионарске православне 

парохије Св. Вознесења Господњег у Рокфорду. Наша манифестација је сјећање и увијек 

подсјећање на тај, за нас, велики и значајни датум. Уједно је ова наша манифестација и захвалница 

свима онима који су својски радили, не жалећи труда ни времена, да би ова наша парохија настала. 

Зато смо ми данас поносни на њу и са великом љубављу и радошћу дочекујемо наше госте и све 

намјернике који дођу. Рекох са љубављу то значи да не будемо горди на на ову нашу 

манифестацију, јер гордост убија најприје гордог па онда оне око њега. Јер, гордост је оно зло 

против којег се сваки истински вјерујући човјек бори, најприје сам са собом а онда у свом 

окружењу. Гордост је демон зла. Односно, у демонима је зло добило своје оличење, могли бисмо 

рећи да се зло у демонима оваплотило. Због тога, ако је с једне стране зло недостатак добра, оно је 

с друге стране реална сила која је усмјерена против добра и која се с њим бори.  Зато увијек 

имајмо на уму да зло није нека замишљена имагинарна сила, зло је реалност. Али, откуд зло? 

Човјек, као свијесно и савјесно биће, састоји се од душе и тијела и по својој природи он је, дакле, 

сложено биће. Наспрам њега су друга свјесна бића, која насељавају духовни, нама невидљив, али 

ипак духом доступан свијет – свијет анђела. Анђели су једноставни и недјељиви. Због 

једоставности своје природе у њима не може бити подјеле на добро и зло. Они се или потпуно 

руководе вољом Божијом и добром, или, у потпуности стају на страну зла и супростављају се 

вољи Божијој. Зато постоје добри духови – анђели и зли духови – демонске силе, ђаво или сатана. 

Садржај демонског постојања и његов циљ је непрестано супростављање вољи Божијој. 

Унутрашњи садржај демона је мржња према Богу. Зато нам је јасно зашто се ђаво бори против 

Бога. Зато шта је у човјеку образ и подобије Божије. Али, на који начин? 

Демони утичу на човјека преко извртања његових мисли, буђења похота и гријеховних страсти у 

њему, навођење његове воље на зло и гријех. Али, мрачна сила – демон, само искушава и нуди. 

Прихватити или не прихватити демонске предлоге, то је лична ствар сваког човјека и његов лични 

избор. У човјекову срца одвија се ова борба са демоном. Обично демон човјеку предлаже неку 

греховну идеју или му нуди неку слику. Међутим ова идеја или слика још нису толико јаке па их 

можемо и одбити. То је само предлог и то је први корак или први стадијум. 



Други стадијум је ступање у разговор са греховном идејом или сликом. Човјек почиње да 

размишља о њима. Затим слиједи пристанак на греховну идеју или слику. Међутим, још увијек 

човјек може да пресјече овај разговор и избави се из демонских канџи. Али, нажалост процес у 

којег демон увлачи човјека ухватио је већ корјење. Тако се у човјеку који се није одбранио и 

исчупао тек урасло греховно корјење, јавља жеља, или боље рећи емоционална усмјереност, да 

почини гријех.  Тако у човјеку полако сазријева план за извршење дјела и само је питање када ће 

то урадити и остварити потпуни гријех. 

Гријех који се почини дјелом постаје издаја Бога и савез са ђаволом. Због тога сваки гријех мора 

бити очишћен покајањем. Непокајани гријех постаје навика, која касније прелази у карактер у 

саму природу човјекову. 

Напоменули смо да је демон дух гордости, односно, гдје је гордост тамо је и демон. Зато је гордост 

толико страшна јер, човјека предаје у руке палих духова. Ево шта Свети Оци пишу за гордост: 

„Ђаво искушава страстима, али ономе ко је горд ђаво није потребан, он је сам себи постао ђаво“. 

Горд човјек је увијек задовољан собом. Суштина гордог човјека је тајно и рекли бисмо трајно 

дивљење самом себи. Горд човјек не може бити Хришћанин, чак и ако себе жели да преставим 

таквим. Горд човјек није способан за покајање, то значи он није споособан за препород. Горд 

човјек никад не може да буде ни миран ни серћан. Горд човјек се налази у конфликту са цијелим 

свијетом, јер сматра да је управо он центар свијета, а пошто је немогуће да натјера друге да вјерују 

у то, он се изнутра осјећа повређеним и погођеним. Ако горде људе неко извјесно вријеме и 

повезује нека идеја то је слаб савез  и он ће веома брзо да се распадне и завршава се обично 

непријатељсвом свих против сваког и сваког против свих. 

Горд човјек није у стању да поштује другог човјека, јер је гордост лажна свијест о свом 

умишљеном превасходству. Горди људи су увијек насилни према другима. Ово насиље може да се 

испољава у различитим облицима. Горд човјек наизглед може бити религиозан, али то је само 

наизглед, зато шта срце гордог човјека никад неће моћи ватрено и покајнички да се моли. Горд 

човјек је отрован  човјек 

Свака страст, свака лаж, свако зло су од ђавала. Али гордост је најстрашнија од свох зала за 

духовни живот, јер је највеће уподобљење демону.  

Али, читав наш живот је борба са мрачним демонима. Сви се ми налазимо у страшној духовној 

опасности, сви ми као да стојимо на ивици провалије. Једино горд човјек на то заборавља и његова 

гордост га води у провалију сопствене изолације. Како ово превазићи? Једино, како смо већ рекли, 

покајањем и смирењем.. 

Хришћанин прије свега треба у свом срцу да стекне смирење. Јер, смирење и грешника уздиже из 

бездана, а гордост је и првоанђела свргла са неба. Зато драга браћо и сестре, смирено 

достојанствено, са љубављу, дочекајмо и испратимо ову нашу манифестацију – Србске дане 

Рокфорда. 

 

Дешавања на парохији: 



1) Субота, 17. септембра, у 12 часова отварање 5. јубиларних Србских дана Рокфорда. 

Очекујемо Владику Лонгина на отварању. Послије: музика, фолклор, србски 

специјалитети, дружење... 

2) Недјеља, 18. септембра: Св. Литургија у 10 часова,. Банкет, музика пјева Милана Аничић, 

... 

3) Среда, 21. септембра, Мала Госпојина, Св. Литургија у 10 часова 

4) Уторак, 27. септембра, Крстовдан, Св. Литургија у 10 часова. 

5) Субота, 8. октобра, Задушнице, у 10 часова Света заупокојена Литургија... 

 

Од Господа вам свако добро, 

 

                                                                                                               Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


