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Драга браћо и сестре, 

Христос Воскресе! 

Ево приближава нам се Празник над Празницима – Воскресеније Христово. У радости очекујемо 

најсветији хришћански тренутак, када с вјером у Васкрслог Господа, славимо Његово 

Воскресеније, у нади и љубави, очекујући Опште Воскресеније. Христос нам је показао и показује, 

без много ријечи, лакоћу спасоносног пута, за онога ко има вјере. Рекох без много ријечи, јер 

Христос као Бог из своје превелике љубави  није хтјео да многорјечју „оптерети“ човјека, већ му је 

својим личним страдалним путем, показао пут спасења. Јер, као Бог знао је да се често пута код 

људи многорјечје преобрати у празнорјечје. Још је Премудри Соломон у једној од својих прича 

рекао: „Много ријечи не бива без гријеха“ (Приче Сол. 10,19). Овдје се мисли да многорјечивост, 

то јесте неконтролисани језик, обавезно прави грешке и лапсусе, односно да је неконтролисани 

језик плод гордости и незнања. 

Горд човјек је умно ограничен. Он сматра да посједује сву мудрост овог свијета и да својим 

многорјечјем (празнорјечјем) он усрећује оне око себе којима се обраћа. Горд човјек не схвата да 

се иза граница његовог малог и хвалисавог разума простире непрегледна област невидљивог и 

непознатог. Гордом човјеку се чини да нема шта да сазнаје, он је сигуран у непогрешивост свога 

мишљења, он негодује шта му се супростављају, и обично наставља да развија своју мисао, чак не 

трудећи се да схвати саговорника, сваког тренутка прекидајући га. Обично код таквих људи 

одсуствује чврста логика. Они јој и не стреме јер им се чини да њихова лична надмоћ над другима 

даје им право да говоре  аутократски. Овдје умјесто логике, код њих мјесто заузима увјереност у 

своју исправност која се често пута изражава емотивно у неком театралном тону. Међутим, они не 

знају да је за размишљање потребно вријеме то јесте ћутање. Јер, ријеч изговорена прије времена 

личи на кисело грожђе, шта значи јесте грожђе али без укуса и сладости своје зрелости. Зато 

сматрамо, шта тврде и свети оци, да је истинита она поставка која каже: ко много мисли – мало 

говори, ко мало мисли – много говри. Дакле, једни брусе своје ријечи други их пуштају као 

мјехуре од сапунице без да их прочишћавају, као да не знају да  човјек који много и стално прича 

престаје да мисли. Да вас подсјетимо на басну  Два бурета Браће Грим: Једно се буре котрља 

улицом тихо јер је напуњено до врха вином. Друго тутњи звецкајући јер је празно. Тачно је да се 

друго чује јаче и даље, али његова садржина је празна.  Подсјетивши се на ову басну велики 

њемачки философ Кант је говорио: „Највећи изум 19. вијека је умијеће судити о књигама не 

читајући их“. То видимо и данас да  брбљивац може не само да суди о свему, већ да се спори и 

доказује у потпуности се ослањајући на своју проницљивост. Међутим, он заборавља да све шта је 

велико и вриједно настало је у ћутању. Ћутање је страхопоштовање пред тајном. Вјера као 



унутарњи живот је област ћутања. Али, чак и у науци – великим открићима претходило је ћутање. 

Поједини велики научници су бјежали у самоћу неки на краћи а неки на дужи период. Анштајн је 

сам говорио да је своје теорије стварао пловећи чамцем по језеру у самоћи. 

Људи који проводе свој живот у дебатама и споровима у суштини не стварају ништа, бар значајно. 

У најбољем случају постају популаризатори туђих мисли и идеја. Много је таквих примјера. 

Паметан човјек избјегава спорове и дебате. Мудар човјек размишља о ријечима, а причалица их 

празнорјечивошћу расипа као пјесак. Празнирјечивост одузима снагу код молитве, лишава 

мишљење усредсређености, концентрације, просто надима човјекову душу. Често непромишљене 

ријечи и шале лишавају га и пријатељства. Према казивању св. Отаца, благодат оставља 

празнорјечива човјека, а губитак благодати је највећи губитак од свих. Такође, св. Оци говоре: 

„Тиховање сабира, а многорјечје, празнорјечје растреса (расипа)“. Тиховање је тајна будућег 

вијека. У тиховању долази до сусрета душе са Богом. Господ је рекао: „За сваку празну ријеч коју 

изговоре људи ће дати одговор (Мт. 12,36). Зато ће као тужилац човјеков на Страшном суду 

постати његове  сопствене ријечи. Ћути о ономе шта не знаш. Не тврди оно у шта нијеси увјерен. 

А, о ономе шта знаш говори кратко. Шта више, мед је укусан у малим количинама, а у велиим 

изазива мучнину“. Дакле, из овог схватамо да нам се ријечи, често пута, враћају, уопштено 

говорећи, као бумеранг.  Зато човјеку није дат само језик да би могао говорити, већ и усне да би 

задржавале бујицу ријечи. Према томе, ћутање јесте тешко али је оно спас. Један од светих каже да 

неколико година треба човјеку да би се научио говорити. Но, неколико десетљећа, ја се учим, каже 

он, ћутати. И још нисам до краја освоио ту вјештину. Из свега реченог схватамо зашто је Христос 

изабрао голготски пут а не многорјечје, као примјер човјековог спасења. Као круна Његовог 

голготског пута је Његово Воскресеније као залог нашег будућег воскресенија. Дакле, ходимо 

Христовим путем, а не коментаришимо о Његовом путу. Будимо живи дјелатници, а не 

„проповједници“ како је или кад је или да ли је било Његово Воскресеније. Окусимо радост и 

љепоту Његовог Васкрсења, а не причајмо са даљине о Његовом славном Воскресенију. Христос 

Воскресе! Ваистину Воскресе! 

 

 

Дешавања на парохији: 

 

1. Лазарева субота (Врбица), 16. Април, Св. Литургија у 10, часова. Родитељи, молимо 

вас доведите своју дјецу 

2. Цвијетна недјеља, 8. Април, Св. Литургија у 10 часова, потом освећење врбице 

3. Велики четвртак, 12. Април: Св. Литургија у 10 часова ујутро, увече у 6 часова 

Велико повечерје (читање 12. Јеванђеља) 

4. Велики петак, увече у 6 часова Вечерња са изношењем Плаштанице. 

5. Васкрас, 15. Априла, почетак богослужења у 8. часова ујутро: Јутарња, Литија, Св. 

Литургија, освећење васкршњих јаја 



6. Април 22. (Мали Васкрс), Св. Литургија у 10 часова, послије Рокфордски вишебој, 

витешко надметање 

 

Христос Воскресе! 

Ваистину Воскресе! 
 

Драги парохијани, драга браћо и сестре, од срца вам жели много среће и да у радости и 

љубави дочекате и проведете, са својима, Празник над Празницима – Воскресеније 

Христово, као и васкршње  празнике, ваш свештеник са породицом. 
 

                                                                                                               Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


