
Писмо бр. 15. 

Драга браћо и сестре, 

 

Све је пролазно. Све постаје и нестаје, 

али се не губи. То јесте, ако нешто нестане оно 

се није изгубило за вјечност, већ у неком 

другом облику остаје. Јер, свака ствар која је 

створена створена је ради нечег. Управо у томе 

нечем она продужава своје постојање, јер и то 

нешто створено је ради нечег и тако све  док не 

дође свему крај ради новог почетка. Тако и 

човјек. Он по личној смрти није изгубљен за 

свагда, већ у покоју, миру, чека задњи крај, 

крај крајева. Тај задњи крај који је уједно и 

нови почетак за нас хришћане јесте Други 

долазак Господа Исуса  Христа, када ће Он сву 

твар све створено, тиме и човјека, привести 

Богу Оцу. За вјерујуће хришћане ово 

привођење је страшни суд, не у смислу да је он 

страшан по својим неким грозотама, него је он 

страшан што ће нам Бог по нашим земаљским 

заслугама  одредити мјесто вјечног пребивања. 

Тако ће неки заслужити, по својим земаљским 

добрим дјелима, ближе мјесто Богу, које ми 

зовемо Царство Божије, гдје сија Свјетлос 

Божанска, а други ће добити удаљеније мјесто 

од Бога гдје је тама и шкргут зуба како стоји у 

Светом Писму. Ми ово удаљено мјесто зовемо 

пакао. Јер заиста и јесте пакао, пошто је човјек 

душа жива (смрт је раздвајање душе и тијела), 

сада непосредније гледа нову реалност а нема 

тијела да реализује било коју акцију, тако се 

његова љубав не може реализовати, па је онда 

такво мјесто заиста пакао, мјесто гдје нема 

pokoja - љубави. Заиста, непосредно гледање 

Бога из таме је највећи пакао. Шта нам треба да 

не заслужимо ово мјесто? Само добра дјела, 

драга браћо и сестре. Али, добра дјела човјек 

може да чини само док је у тијелу, да ли онда 

има наде и спасења за човјека када дође до 

раздвајања душе и тијела - смрти? Има, драга 

браћо и сетре, има. Христос је управо и доша 

да спасе пали род људски. Да га спасе од 

послиједица Првородног гријеха – смрти. Јер, 

човјек је по првородном гријеху, када се по 

наговору Сатане дрзнуо да окуси забрањене 

плодове раја, изгнан из раја и  постао смртан. 

Ипак, Бог из своје превелике љубави према 

човјеку није га оставио да дубље тоне у гријех и 

да пропада. Он шаље Сина Свог Јединородног – 

Гопсода Исуса Христа да спасе пали род људски. 

И Христос то и чини Својом смрћу потире смрт. 

Зато живот у Христу даје наду у вјечни живот. 

Како кажу свети оци, смрт не може доћи до духа 

који се освети још овдје, на земљи, зрацима 

вјечности. Православна Црква говори да 

бесмртност душе проистиче из њене вриједносне 

љубави према Богу. Такође, по учењу 

Православне цркве, постоје два суда, један је 

посебан, а други је општи. Послије посебног суда 

стање умрлога је могуће измјенити. По општем 

суду, којем претходи Други Долазак Господа 

Исуса Христа, стање умрлих није могуће 

измјенити. То је стање одсуства свих акција али не 

и продужетка личне егзистенције.  Јер, душа иако 

одвојена од тијела носи личносни печат, то значи; 

душа постоји са свим својим личносним актима, 

које је чинила док је била у тијелу. Међутим, док 

је била у тијелу она није могла непосредно, тј. 

одмах да сагледа и послиједице неких својих 

дјела, то јој је могуће једино на оном свијету.   

Али, вјечни живот неће бити само живот духа, већ 

живот у Новом Јерусалиму, живот преображене 

твари, свега видљивог и невидљивог, тиме и 

човјека.  Зато, да би помогли онима који за живота 

нису могли или нису имали времена за добра дјела 

моли се Црква. Црква даје Заупокојене Литургије, 

парастосе, помене, молитве.., то је наше сјећање 

на њих и наша помоћ њима да им се измјени 

стање до општег суда, односно Васкрсења. Зато су 

задушнице, за душни дани, дани за душе, како би 

рекли простим језиком.  Задушни дан је свака 

субота, али наша црква  одредила је четири пута у 

години, посебне дане за умрле. То су јесење 

задушници, речено народски: у октобру и 

новембру; прољетне и љетне задушнице. 

 

 

Народни обичаји о задушницама 

 

У Парохијском писму бр. 11, дали смо народне обичаје из појединих наших крајева што ћемо 

наставити и у овоме Писму. 

У Србији се задушнице празнују већином у суботу, мада се негдје и петком излази на гробља. 

Основна обредна радња за задушнице јесте одлазак на гробље, гдје народ сам или са свештеником,  

прекађује гроб. Износи се храна и пиће, окупља најближа родбина. 



У Јужној Србији се на гробљима  поставља припремљена храна на сто, кади тамјаном, пале 

свијеће и онда „дијели“, тј., разноси родбини и сусједима. Храну носе обично старије жене које док 

дијеле храну помињу своје мртве, помало лелекну, домаћини пусте неку сузу или изразе сажаљење, 

па се сви врате кући и ручају. 

У селима око Зајечара и Чачка већином жене излазе на гробља на задушнице. Припремају од 

хране: празан пасуљ, посну сарму, пуне паприке пиринчем, луком и сјемењем од тикве, пеку непаран 

број колача од бијелог брашна, који се понекад зову „просфоре“. Спремају литар ракије, литар вина, 

воду, жито, воће, посне колаче; онолико свијећа колико се мртвих помиње, тамјан и одлазе на гробље. 

Када се на гробљу сретну двије жене, поздрављају се са: „Бог да прости“! Затим простиру чаршаве на 

гробове и прво приносе јело и пиће мртвима, пале свијеће, пролију мало ракије и вина, окаде гробове, 

па тек онда понуде присутне. 

 



Парохијске вијести 

 

1) Служићемо Заупокојену Литургију у суботу (7. октобар) на задушнице, у 

10. часова 

 

2) Почела је са радом школа вјеронауке за дјецу. Предавања држи  свештеник, 

послије Св. Литургије. Док  свештеник заврши у олтару, једно десетак 

минута са дјецом буде неко од парохијана који му помажу. Доведите своје 

дијете, ако га нисте уписали на вјеронауку. 

 

3) Друго, драга браћо и сестре, Света Петака је заштитница Кола србских 

сестара наше парохије. Свештеник ће служити на сам да Свете Петке 

(петак 27. 10), а славски ручак биће у слиједећу недјељу (29. 10). Дођимо, 

помозимо, учинимо част сестрама и сами себи. Сјетимо се наше старе 

изреке: Како ја Богу тако Бог мени.  

 
 

                                                                                                                                     

_________________________  

                                                                                                                         Јереј  Бранислав 

Кончаревић 

 


