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Драга браћо и сестре,  

 

Ево и ове године, 7 и 8 септембра, у радости дочекујемо Србске дане Рокфорда. Веселимо се 

сусрету драгих нам људи и пријатеља, које, ради времена у којем живимо, не баш тако често, виђамо. 

Радујемо се шта ћемо моћи, бар на тренутак, доживјети, уз нашу музику, храну и пиће, љепоту старог 

краја. Нажалост, и поред љепоте и радости сусрета, често смо оптерећени дневним вјестима које и нису 

баш толико оптимистичне. Све више на ударним вјестима на свим медијима говоре, али и читамо о рату 

и насиљу. Слушајући и читајући често помислимо како и нема ништа истрајнијег у животу сем рата и 

насиља. Нажалост, сукоби и непријатељства међу људима постају константе које обиљежавају, и као по 

неком, рекли бисмо, усуду, прате људску историју. Сматрамо да то није нека механичка поремећеност, 

која се уз то може још и магијски разријешити, него, вјерујемо да се ради о човјековој загубљеној (не 

изгубљеној) одговорности којом своју самовољу супроставља вољи Божијој. Шта је то човјекова 

загубљеност? То је човјекова самовоља и отуђење који изазивају поремећене односе међу људима, а 

који инсистирају на сталном поравњању и обрачунавању. Загубљеност или боље рећи залуталост 

(промашај) то је човјеково стање када се губи стваралачки осјећај примања и давања, те се тако 

стваралачка човјекова снага претвара у отимање и одузимање. Такво стање отуђења и промашаја затвара 

човјека у самог себе, одваја нараод од народа и покреће страх и несигурност, да би се на крају све 

претворило у насиље јачих над слабијим.  У таквом стању човјек губи осјећај слободе, тако да у рату 

који је активно стање поремећених људских односа, појављује се исто стање неслободе  и код оних који 

окупирају као и код оних који су окупирани, јер у оба случаја имамо недореченост, изгубљеност, 

отуђење, личну неслободу. Они који одузимају слободу другима умишљају да је то њихово право и да 

на тај начин чине добро. Поробљени су окупирани собом, идејом ослобођења, тако да често постају 

сами себи диктатори. Тако бисмо могли рећи, на основу констатације човјекова загубљења, отуђења и 

промашаја, да сваки рат почиње најприје у нама а тек касније се распламсавама и међу нама. Али, као 

шта смо рекли овдје се не ради о неком механичком процесу који нам се „природно“ намеће него је 

ријеч о стању човјекова промашеног назначења, индувидуалне затворености, која може, хвала Богу, да 

се превазиђе сопственим миром, миром у себи, али, који није само лична заслуга него и Божији дар. 

Мир у нама је Божија благодат која се попут миомириса шири око нас, шта значи: Мир у нама – мир око 

нас.  



Дакле, најприје и превасходно рат је стање нашег унутарњег немира, стање наше недоречености 

и индувидуалне затворености, загубљености циља кретања. Тако у рату можемо идентификовати: 

„освајаче“, „ослободитеље“ али и свједоке, мученике, који су спремни достићи врхунац љубави, тако 

шта свој живот полажу за другог. Они,  побјеђујући вјером страх од смрти, себе дају бранећи слабије од 

насртаја силника,. За разлику од таквих, имамо и оних који се настојећи бити као они, заклањају иза 

хуманистичких и хунанитарних бедема, не схватајући да тако постају робови сопственик страхова и 

незнања и заробљеници својих карактера. Они не виде да кријући се иза хуманистичких и хуманитарних 

бедема пристају на служење и сарадњу са силницима, да би себе сачували. (Себе сачувати је дубоко 

онтолошко питање). То њихово прилогађавање из себичних разлога није ништа друго него прихватање и 

подржавање зла, убјеђујући себе и оне око себе да се боре против истог. Због тога имамо много 

агресивних миротвораца којима је уствари једини циљ сачувати себе, а не оне око себе. Наравно имамо 

и агресивне бунтовнике који не процјењујући вријеме и могућности, бунтују угрожавајући ближње и 

изазивајући нове невоље за себе и оне око себе. Оба ова става су екстремни покушаји  рјешавања 

немира међу нама, али без имало себедавања, жртвовања. Хришћани би, у стању немира и пољуљаних 

односа међу људима, требали бити изнад свега тогаг и држати се Христових ријечи: „Љубите Господа 

сви свети његови.... Будите слободни, и нека буде јако срце ваше, сви који се у Бога уздате“ (Пс. 31, 

23-24).  Прихватајући ове Христове ријечи и његујући овакав животни став, тек тада се можемо 

исправно супроставити немиру који порађа насиље, јер се залажемо и тежимо сили љубави која нас 

покреће и подиже у побиједу над страхом и мржњом. Та побједа требала би да изгради слободну 

личност, која ће увијек љубављу побјеђивати страх и мржњу најприје у себи, а онда и око себе. Та 

побједа је живи живот, односно учествовање у животу а не избјегавање и неучествовање, јер се 

повлачењем из животних односа оставља могућност насиљу и наметању себе другом, али и других нама, 

нажалост кроз нашу пасивност. Међутим, наше активно учествовање  у животу не значи одмах и 

аутоматски, на примјер, одговорити злом на зло. Не. Јер, Христос нигдје не говори да узмемо мач и 

обрачунамо се једни с другима (то је тај брзи, брзоплети, непромишљени одговор), него нас позива да 

узмемо крст и одрекнемо се себе и тако напредујемо (у себи и поред другог и са другим) у крстоносној 

љубави идући уским путем у Царство Небеско. То је пут побиједе љубави над мржњом, а не 

„хуманитарно“ давање, често пута и са гнушањем.  

Јеванђелска љубав и миротворство је неупоредиво различито од идеолошких хуманитарних 

јуначења и свих разнобојних и разнородних пацифизама. То је она љубав и миротворство које је 

изражено ријечима: „Слава Богу на висини, а на земљи мир, међу људима добра воља“ (Лк. 2,14). 

Овако изражено миротворсто упућује нас на то да се ради о сталном процесу, човјековом двигу ка 

добру. Није само ријеч о повременим дејствима, хуманитарним акцијама, кад се рецимо догоди рат, или 

нека друга пошаст, него се ради, дакле, о сталном напредовању у добру, човјекову напору да себе 

изгради у добру, да преобрати своју природу у Добро. Тада човјек човјеку неће бити вук него брат. У 



супротном видимо да стална смијена ратова и мира показује сву немоћ идеолошких миротвораца, који 

намећу одређена рјешења а не улазе у најдубље разлоге поремећених односа. Ту се превиђа покајање 

као битна мјера свега, и тако се оставља много простора за злурадост и злопамћење, које је само питање 

времена када ће породити ново насиље. Због тога је све више завађених народа и сукобљених ставова 

појединаца. Према томе, то се не ријешава само, како видимо, прогласима, и не преговара се само 

послије рата, него постоји потреба за отвореним дијалогом увијек и сада. Ако је наш дијалог са другим 

(ближњим) увијек и сада, тада неће бити потребе за било којом идеологијом и њеним миром. 

Идеолошко наметање мира дјелује веома забрињавајуће за човјека, јер у тој недоречености исти човјек у 

једном тренутку за једне је јунак а за друге злочинац, или за неке дезертер, а за друге борац за мир. Тако 

видимо да на основи идеолошког миротворства, прави суд је немогућ. Пренебрегавајући хришћански 

приступ, сталног пребивања у миру, стварају се идеолошке типологије мира и рата. Тако су често рат и 

мир само различити изговори за истовјетну оптерећеност и немир. Поставља се онда питање: Како доћи 

до правог рјешења? За нас вјерујуће ту нема дилеме, то шта постоје различита гледишта не смије да 

нас оптерећује потребом елиминације супротног, али ни страхом од другог и другачијег. Мирни и 

сигурни у себе, а не оптерећени собом, тада ће мо истински свима свједочити радост вјере која је 

незамислива као злурадо злопамћење и осветољубива злонамјерност, насиље и неразумна и 

недефинисана сила. Често пута заборављамо да би то Бог урадио и брже и ефикасније од нас, да хоће 

било шта да чини на силу.  

Христос нам јасно поручује: „Мир вам остављам, мир свој дајем вам; не дајем вам га као што 

свијет даје. Нека се не збуњује срце ваше и нека се не боји“ (Јн. 14, 27-28). На овим ријечима 

заснована је сва логика мира у вјери, али, треба реће да ово није нека чаробна формула која искључује 

наше учествовање. Ово је позив да дјелатно учествујемо у радости живота који је неоптерећен осветом и 

непраштањем. Спремност за уважавање, са мудрошћу разликовања добра и зла, љубави и мржње, 

истине и лажи, битни су услови за успостављање мира, наприје у сби, а онда и за мир међу нама. 

Имајући мир у себи имамо мир једни у другима и једни са другима. Тако се свако потврђује у мјери 

сопствене љубави у другом. Свако ратује у себи против сопствене себичности, сујете и индувидуалне 

злонамјерности. Ради лакшег разумијевања себе и другог сјетимо се Христових ријечи: „Оче опрости 

им јер не знају шта раде“ (Лк. 23,34). И, то ће бити прави одговор за нас вјерујуће у вези нас и другог, 

односно рата и мира. Или, како нас учи ап. Павле: „У свему побјеђујемо кроз онога који нас је 

заволио..., Јер сам убјеђен да нас ни смрт, ни живот... нити каква друга твар неће моћи одвојити 

од љубави Божије, која је у Христу Исусу Господу нашем“ (Рим. 8, 38-39). Дакле, одговорност вјере 

обавезује нас на то да неусловљено волимо свакога човјека и васцијелу творевину. Али, како видимо, то 

је могуће само онда када смо истински мирни у себи и, „задовољни оним шта имамо“ (1. Тим. 6,6), 

шта нас даље покреће у стварно добродјелатно стање. Тада можемо да испунимо апостолски савјет: 

„Ако је могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свима људима“ (Рим. 12,18). Ако тако не чинимо 



ми смо већ, својом злонамјерношћу, почели рат у себи против других, умјето да се боримо у себи до 

побједе над собом. Та побједа је заснована на свепраштајућој љубави без које је незамисливо било шта у 

животу. Само онда када имамо такву љубав у себи све наше добија прави смисао и праву мјеру, па и 

наш говор о миру и свијету. Само тако побјеђујемо, ратујући непрестано сами са собом, никада не 

мрзећи никога. Ако смо дакле, заиста у таквом стању, тада нас неће затећи рат, односно страх од другог 

и другојачијег. 

 

Поштовани парохијани и пријатељи наше парохије: 

Имамо час да наш владика Лонгин долази 9 – 8- 2013, да  служи у нашем храму. Св. Литургија 

почеће у 9
30

, раније него уобичајно због доласка Владике. Сви они који желе, у радости и љубави, 

дочекати Владику, молимо да дођу на вријеме.. 

 

Друго, ових дана Управа наше парохије је сазвала проширену сједницу, на коју су позвани 

садашњи и неки од бивших чланова Управе. Сједница је имала за циљ да припреми материјала за 

сједницу свих парохијана који су измирили свој прошлогодишњи парохијски минимум. На реченој 

сједници одржаној 8 – 18 – 2013, расправљало се о актуелним црквеним питањима. Драго нам је да су 

сви присутни чланови својим конструктивним дијалогом и приједлозима показали зрелост парохијских 

чланова и велику одговорност за своју парохију. Договорено је да се у скорије вријеме позову сви 

парохијани, који су измирили свој прошлогодишњи парохијски минимум, како би се исти упознали са 

договореним на претходној сједници и продискутовало о слиједећим активностима у парохији. 

 

Распоред Богослужења за септембар можете прочитати на огласној табли или погледати на сајту 

наше парохије.. 

Свако добро жели вам, 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                                                                Парох рокфордски 

 


