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Драга браћо и сестре, 

Хвала Богу приближава нам се вријеме Божићног поста. За нас Хришћане то је вријеме самоиспитивања и 

припреме за дочек Рождества Христовог. За остале, како за кога. За човјека материјалистичке оријентације и 

одгоја за кога је врхунац знања данашња наука и техника, Божић је само један од многих других празника. 

Међутим, овакав човјек није ни свјестан да је знатан дио знања и информација, за које он мисли да су врхунац 

у данашњој науци и техници, у поређењу са огромним бројем информација које посједује човјек као живи 

организам, незнатна. Човјек као живи организам посједује изузетно сложен систем сјећања и мишљења и нема 

те науке нити дефиниције у коју он може стати, која га може ограничити. Човјек осим логично-логосног 

разума посједује урођени инстикт, подсвјест и надсвјест које на мистичан начин комуницирају. У људском 

организму се непрестано дешава размјена информација. Број тих информација је у току једног дана 

неупоредиво већи од садржаја информација садржаних у свим књига свих земаљских библиотека. Зато ће и, 

оно шта зовемо религиозно мишљење и знање бити сложеније од једносложног материјалистичког. То значи да 

је религиозно мишљење састављено из најмање два слоја.То је слој духовног и материјалног. Односно, то је 

интуитивно проницање у духовне сфере и лично - логосно саопштавање околини интуитивних дистигнућа и 

садржаја. То је хришћанско превладавање своје људске ограничености кроз заједницу са личним Богом. Ова 

лична заједница зове се вјера. Вјера је сусрет човјека са Богом, али и сусрет човјека са самим собом и својим 

ближњим. Вјера је Богоопштење. Али, вјера није само удио разума или осјећања или воље, него је она као и 

сам живот – она у себи садржи цијелог човјека у свом његовом психофизичком јединству. Зато је и пост једно 

од средстава за успостављање хармоније између духа и тијела, разума и осјећања - психофизичке хармоније. 

Ово се директно супроставља материјалистичком гледишту које покушава да нам наметне мишљење да је пост 

религијски фанатизам, или у најбољем случају да је то искуство народне медицине па и хигијене. Међутим, 

хришћански пост је нешто више и дубље од тога. Најприје, хришћански пост није дијета. Напротив, он се ради 

своје духовне димензије дубоко разликује од дијете. Хришћански пост је испуњење вјере и љубави према Богу 

и увијек је корист и користан. Дијета је испуњење нечијег рецепта, који може и не мора бити користан. Који 

може и не мора бити са љубављу или са вјером.  

За вјеру смо већ рекли да је то непосредно, лично општење са Богом. То исто можемо рећи и за љубав, јер тамо 

гдје има вјере има и љубави и обрнуто. Али, тамо гдје је љубав и вјера тамо је и Заједница, Св. Литургија, 

Црква. Тамо је и Дух Свети. 

Тамо гдје је љубав тамо су путеви отворени у свим правцима. Тамо нема препрека. Хришћанска љубав шири 

границе људске личности, чини живот дубљим и засићенијим унутрашњим садржајем. Љубав је способнос да 

човјек емоционално у себи доживљава другог човјека, али и сву Божанску творевину. И поред своје 

отворености и спремности за друге, хришћанска љубав не постаје робиња других и не тражи себи робове. Она 



је та тајанствена и тајна веза која, најприје човјека држи у цјелости, веже душу и тијело, а онда својом 

мистичном снагом и читаву творевину у јединству....  

Пост, као и љубав, помаже да се поново успостави чистота душевних снага, да се сложена човјекова психо 

структура потчини највишим духовним циљевима и да се успостави оно јединство Творца и Творевине, које је 

било прије пада. Зато је пост органска цјелина хришћанске љубави и вјере. Односно, пост је то што помаже 

души да побјеђује страсти, јер свака страс води страдању. Колико је дубока и директна србска ријеч: страс - 

страдање.... Пост ослобађа човјеков дух и помаже му  да се ослободи заљубљености у материјално и пролазно. 

Пост покорава тјело души, а душу потчињава духу. Пост повећава духовни потенцијал слободе. Зато онај ко не 

може да ограничи себе у храни неће моћи да побједи ни снажније и истанчаније страсти него шта је храна. 

Распуштеност у храни води и ка другим распуштеностима у животу.... 

Пост је један од услова покајања. Без покајања и унутарње катарзе (прочишћења) човјек не може да доживи 

љепоту и радост живота, јер, покајање је сагледавање пакла у својој души и спремност на један други начин 

живљења. Све ово не познаје и недостаје материјалном човјеку, односно човјеку без вјере. Или, како видимо из 

напријед реченог, могли бисмо рећи, и човјеку без љубави. А, тамо гдје нема љубави тамо је мрак. То је 

уствари оно шта зовемо пакао. Пако је вријеме и простор без љубави. Шта је то него пакао ако не можемо 

нашу љубав да реализујемо, јер други неће да нас прихвати. Зато је пакао недостатак љубави, јер све почива на 

љубави и извире из љубави. Бог је љубав. И пост је љубав, јер из љубави, без било чије присиле, постимо у 

славу Бога нашега. У славу Творца и Творевине.

Драги парохијани са радошћу вас обавјештавамо да смо покренули нашу веб страну. О 

кориштењу исте за неколико дана бићете обавјештени на огласној табли. Убудуће распоред 

богослужења наћићете тамо и наравно, као и до сада, на огласној табли у цркви.

Ево неколико изрека побожних људи 

Најљепши дан – данас 

Највећа преперека – страх 

Најлакша ствар – погријешити 

Коријен сваког зла – егоизам 

Најгори пораз – обесхрабрење 

Прва потреба – комуникација 

Највећа срећа – бити користан другима 

Најгора мана – зловоља 

 

 

 

 

 

 

 

Најопаснија особа – она која лаже 

Најружнији осјећај – мржња 

Најљепши дар – праштање 

Најпотребније – породица 

Најугоднији осјећај – унутарњи мир 

Најбоља медицина – оптимизам 

Највећа снага – вјера 

Најљепше на свијету – љубав 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

Парох рокфордски 

 


