
 

ПАРОХИЈСКО ПИСМО                   
Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића 

Година 9.      

Пред   700 ooo новосрбско-јасеновачких мученика уморених за вјеру и отачество (6. Србски 

дани) 2012           

Писмо бр.48 

 
Драга браћо и сестре, 

 

Хришћански живот у својој спасоносној пуноћи увијек носи у себи одговорност свједочења истине 

свијету и човјеку. Свједочење истине, обликоване вјером, подразумијева искуство Богоопштења и 

Боговиђења у стварности Богојављења и Богојављања. Све ово је Богочовјечански испуњено у 

садејству Божијег давања и човјековог примања. Ово давање Божије и примање човјечије „није 

слова него Духа“ (2 Кор. 3,6). То значи да хришћански живот није по слову тј. закону, него по 

Духу тј. слободи. То значи да је хришћански живот у Духу и по Духу Светом. Схватајући овако 

истину живота, тада је све јасно и неусловљено било каквим објашњењима. Дакле, све је основано 

на благодатној (благодати Духа Светог) стварности Христовог (име Исусово значи Христос онај 

на којем почива Дух Свети) кратког позива, преко апостола свима нама: „Хајдете за мном“. Он не 

заповиједа са неке удаљености, висине или нам држи неко слово у жељи да нас покори, не, него у 

спаситељској пуноћи, кроз Духа Светог, Он нас позива и призива к себи. Наравно, не без нашег 

пристајања, јер, у супротном то би било насиље и принуда. Када се ми одазовемо том Христовом 

позиву тада и сами постајемо способни, оспособљени, свједоци који у сусрету са свијетом на сва 

људска питања и све животне недоумице одговарамо свима благодатнопозивно: „Дођи и види“. 

Дођи и види ко је и шта носи име Христос. Дакле, не улазећи у празне расправе, увијек дајемо 

добар одговор, позивајући све и сваког у живу и животну заједницу, Духа Светог и човјека, 

Христа и човјека - Цркве. 

Дакле, видимо у претходно реченом, да се радост вјере не доказује већ да се она показује, јер је 

вјера необухватива ријечима и несмјестива у појмове и претпоставке, она је увијек заједнички 

доживљај и заједништво. Она као Богодана правовјерност увијек у себи носи одговорност 

свједочења о стално живом позивању. Свему томе љепоту даје чињеница да то не чинимо сами по 

себи, него да нам Христос помаже усавршавајући све наше покрете ка заједништву. То треба да 

продуби и увећа нашу одговорност у дјелу, јер дјело Божије чинимо, а на тај начин то постаје и 

наше дјело. То искључује сваки вид слијепе покорности, те тако и наметљивог покоравања. Све је 

то свједочење Божије и свједочанство наше. Односно, Божије давање и наше примање, којим се 

успоставља добар Богочовјечански однос у живој црквеној заједници. Стога је свједочење 

православних у свијету увијек одговорно и по мјери Богооткривене и живе радости, која све 

сабира и свакога отвара у заједници - Цркви. Христос нас увијек у томе подржава и иде у сусрет 

свима добронамјернима. Никога не пресреће, а све води јављањем и обећаним виђењем. Зато је 

пут вјере увијек и пут спасења, далеко од свакога спекулисања са било каквим претпоставкама. 

Кад год је неко спекулисао и спекулације стављао изнад вјере увијек је упадао у замке злонамјерја 

и јеретичког бунцања.. Зато се вјековно искуство правовјерја показало  као бескомпромисна 

искључивост којом се увијек јасно разликује Истина од свих лажи. Силом благодати Духа Светог 



 

побјеђивало се насиље лажи. Правовјерни, снагом Духа Светог нису пали ни отпали и поред 

многих прогона и насиља. Правовјерни никад нису подлегли никаквој «модернизацији». 

Правовјерни никад нису своју вјеру сводили на идеологију, шаблон или само пуку паролу. 

Правовјерни су увијек своју вјеру животом бранили. 

Не постоји већа опасност од свођења вјере на пуке пароле. То отвара врата свим могућим 

маштаријама, и тада царује површност и једностраност. Парола се своди на тренутно испољавање. 

Парола је нешто беживотно и празно, недоречено и неоствариво. Али, ипак постоји једна парола 

која, рекли бисмо, није обична: „Православље или смрт“. Међутим, у овој изјави нема паролашког 

заноса. Овдје је ријеч о јасном свједочењу живога опредјељења које не зна за компромисе и 

бесмислену попустљивост. Истина и љубав садејствено се остварују кроз правовјерје које је изнад 

било какве попустљивости, која би овдје значила одустајање и напуштање пута вјере. Овдје се не 

ради о избору између двије истовјетне ствари. Овдје је ријеч о много тежем избору, избору живота 

или смрти, тако да би ова парола могла гласити: „Живот или Смрт“, јер правовјерје односно 

Православље и није ништа друго него живот у пуном значењу те ријечи. Према томе, вјера увијек 

значи спремност да се свједочи живот, изнад сваког одустајања, али и наметања и присиљавања. 

То значи да нам вјера даје живот и да она није идеологија која живи или се гаси зависно од броја 

присталица. Вјера је више од тога она је увијек избор живота. 

Шта је друго наш косовски завјет, ако не избор живота а не смрти. Правовјерје као правоживље је 

наш косовски завјет који извире из светосавља као изворне србске философије живота. Свједока је 

у прошлости много, свакако и у садашњости а вјерујемо и у будућности. Шта је друго него 

косовски завјет, опредјелило и млађеног ђакона Авакума да прими страдање, а да одбије 

превјеравање, промјену вјере. Он испуњава  Христове ријечи о љубави, као и србски витезови 

крећући на Косово, не љубећи никога и ништа већма него ли Христа. Авакум је знао да све 

овоземаљске љубави су брзоплете и неутемељене, све оне тек у Христољубивој љепоти имају 

своје испуњење. То нам потврђује одговор Авакумов мајци која га у грчу родитељске љубави 

наговара да промјени вјеру и сачува главу. Али, он хоће живот, сјећајући се узвишене Христолике 

љубави косовских јунака, и захваљује мајци на свему, али не и на савјету да промјени вјеру. Он 

кад треба да изабере Христа или против њега он чврсто остаје са Христом. Прима страдање јер 

разумије живот. Неће да робује бесмислу, јер је познао смисао кроз повјерење (Православље) у 

Христа. Показао нам је да је смисао вјере увијек побједа љубави над страхом и смислено 

опредјељење за живот. Показао нам је да је Православље побједа смрти и тријумф живота. Побједа 

која ослобађа страха и несигурности. То је избор Христа, а то значи и стално исповједање праве 

вјере и увјек добро свједочење Истине. Тада схватамо да наша вјера није само ћутљиво увјерење 

које нас истиче и одваја, него дјелатно опредјељење које нас сабира Духом Светим у Христу и са 

Христом. Знајући јасно, добро и сигурно, у стварности праве вјере, да постоји пут живота и пут 

смрти не посрћемо, и, не падамо непотребно. Не предајемо се немоћно лошој идеји о тобожњој 

једнакости добра и зла, лажи и истине, правовјерја и кривовјерја, те тако живота и смрти. Видимо 

бистрим очима срца да нам је живот дар од Бога, а смрт наше напуштање и одустајање од тог 

дара... Због тога су  ријечи којима позивамо једни друге да се опредјелимо за живот и уђемо у 

радост увијек живо свједочење, а никако празне пароле. Вјерујући овако никада не престајемо да 

свједочимо једни другима и позивамо једни друге у неистрошиву радост живота у вјери, 

потврђујући то животом. 

Дакле, само својим животом потврђујемо своју вјеру. Давањем себе, а не узимањем од другога, 

или ускраћивање другом, ми показујемо правовјерност. Тако да не презиремо никада и никога, 



 

него увијек правовјерно служимо побједи живота над смрћу. Зато је Православље живот и радост 

животу. Амин... 

 

Дешавања на парохији 

 

Драга браћо и сестре ви знате да ми у част живота наше парохије (добили смо акт о постојању 

наше парохије 12. септембра, да ли је то по Промислу Божијем, јер тај дан је посвећен 700 ооо 

умореним јасеновачким новомученицима србским) сваке друге недјеље у септембру припремамо 

Србске дане. Тако и ове године 8 и 9 септембра одржаћемо Србске дане. Распоред имате на 

плакатима или на флајерима које смо дијелили. Дођите да заједно са нашим гостима из околине и 

из самог Рокфорда подјелимо радости празника уз србску храну, србско пиће и србску музику.  

 

                                                                                             Ваш пред Господом молитвеник 

                                                 Протонамј. Бранислав Кончаревић 

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

   Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


