ПАРОХИЈСКО ПИСМО
Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића
Година 10.

Пред Вазнесење Господње - Спасовдан 2014

Писмо бр. 59

Драга браћо и сестре,
Ево, хвала Богу, и ове године спремно и са љубављу дочекујемо славу наше парохије Вознесеније Господње –
Спасовдан. Спасовдан је дан када је Господ Исус Христос завршио своје велико и спаоносно дјело свога
Божанског посланства на земљу. Тачно онако како су у Старом Завјету Духом Божијим просвећени људи
предсказивали, испунило се на тај дан: Христос Спаситељ узнео се на небо, и сједе с десне стране Божијег
престола, у пуној сили и слави. Овај Догађај је јасна путања свима нама који вјерујемо у Њега. Овај Догађај је
круна Његовог страдалног и керсног пута. Пута у којему је Он својом смрћу искупио од гријеха и проклества род
људски; Васксењем својим утврдио вјеру; а Вазнесењем припремио станове Оца Његовог за оне који вјерују у
Њега и живе по науци Његовој. Али, Вазнесење није крај крајева. За оне који вјерују у Њега Он даје утјешну
заповијест: „Идите по свому свијету и проповиједајте Јеванђеље свакоме створењу, који узвјерује и покрсти се,
спашће се; а ко не повјерује осудиће се; а ви сједите у Јерусалим док се не просветите Духом Светим, кога ћу вам
послати“ (Мк. 16,17-17). Ова Христова заповијет најприје је збунила ученике, јер су живјели у нади да ће
Спаситељ обновити Царство Ишраиљево и да ће као земаљски цар владати свијетом. Знајући њихову дилему
Господ их не прекорава, већ их очински изводи на прави пут којим ће они ићи по Његовом одласку Оцу
Небеском. Како? Утом Христос подиже руке к небу, и подижући се у облаке благосиљаше ученике и све
вјерујуће, и нестаде Га. Тада се јавише два анђела у бијелим хаљинама и рекоше ожалошђеним ученицима: Људи
Галилејци, што стојите и гледате на небо, Господ Који се од вас узнео на небо вратиће се к вама истим путем
којим је отишао.
Ово је био одговор на питање апостола о земаљском царству Његовом, али и на питање како. Овим се уствари
даје ново обећање ученицима Његовим: Доћи ће вријеме када ће Спаситељ сићи по други пут на земљу да би
примио оне који у Њега вјерују и науци Његовој слиједују, да их награди царством славе и вјечним животом. Али,
Други долазак Христов неће бити као први, у понижењу и страдању, већ у пуној сили и слави Божанској. Господ
ће бити окружен анђелима и угодницима Божијим. Зато, благо онима који у тај дан могу изићи у сусрет
Спаситељу са дјелима која ће их удостојити заслужене награде и увести у царство вјечне славе и благодати
Божије. Зато се постарајмо док је времена овдје на земљи, да са чистим срцем, љубављу и преданошћу, станемо у
Дан судњи пред лице Спаситеља. Као шта је Христос на дан Вазнесењем крунисао свој земаљски живот, препун
борбе и страдања за спасење свију људи, тако и ми треба да се животом својим покажемо достојним милости
Божије, трпљиво сносећи све патње и невоље на земљи по угледу на Исуса Христа. Најбоље ћемо то учинити ако
се окренимо лицем Створитељу нашем. Ако се вратимо са западне странпутице ка источноме путу, јер је на њему
пут спасења. Само пожуримо, док наши дани живота нису утонули у мрак запада. И, не бојмо се, свих оних
страшних недаћа, како стоји у Светим списима, ако заиста имамо вјере, јер Христос је с нама.

Зато, драга браћо, као шта видимо, свједоци смо библијског потопа отаџбине нам и осталих недаћа које су
задесиле Отаџбину, баш као шта стоји у Светом Писму, али не бојмо се ако смо са Христом. Онај ко је са
Христом, вјерује и зна да Бог никад не допушта шта не можемо да понесемо. Бог допушта тачно толики терет
колико можемо да осјетимо сву његову тежину да бисмо се духовно али и материјално ваздигли из нашег
посрнућа. Тако ћемо и сада, као шта смо ко зна колико до сада пута, као птица Феникс, обновити се и процвјетати
љепшим и мириснијим цвијетом. Да бисмо могло бити такви показали смо то и ових дана када смо мирисом
братске љубави и слоге, просто утркујући се, жељели помоћи браћи у невољи. Али, треба нам још времена и
много зноја пролити да бисмо бар на кратко били дотојни пређа наших славних. Даће Бог, и наша братска србска
слога и љубав. Само вјерујмо..
Као шта смо вас већ обавијестили, драга браћо, видјели сте колико смо за кратко вријеме сакупили новчаних
средстава. Ових дана гледамо како да то прослиједимо и коме.. Очекујте да ћемо можда још коју акцију учинити,
поводом истог, па ако се одлучимо биће те обвјештени...

Обавијештење:
1. Четвртак, Мај 29. 2014, Спасовдан. Св. Литургија у 1000, Ломљење славског колача
2. Недјеља, Јун 1. 2014, Св. Литургија у 1000, Славски ручак, Сједница Повјереништва
3. Недјеља, Јун 8. 2014, Педесетница, Света Тројица – Духови, Св. Литургија у 1000
4. Епархијска скупштина и Епархијски дани 12,13,14,15 јуна 2014. У недјељу 15. Јуна сви ће свештеници
служити у манастиру Грачаница.

Уједно користим ову прилику, драга браћо и сестре, да путем овог писма благословим и честитам
свима нашим новим академцима. Како видим ових дана су завршили њих неколико колеџе. Нека
им је сретно и Богомблагословено и да буду на понос својим родитељима, а Цркви па и Отаџбини
на корист.

Ваш пред Господом молитвеник
Бранислав Кончаревић
Парох рокфордски

