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Драга браћо и сестре, 

Један познати философ хегелијанског усмерење, то значи дубоки рацуоналист, односно 

онај који не признаји да постоји никакав свијет сем оног којег он неможе да докучи умом. Ето 

такав један философ једном је заказао у цркви службу за своје упокојене  рођаке. Када су његове 

колеге изразиле чуђење како је могуће да човјек који негира бесмртност душе иде у цркву и да се 

још моли за упокојење душа умрлих, он је одговорио: “Не знам шта се дешава, мој разум не може 

да ми да одговор, али моје срце осјећа да смо за вријеме службе заједно, служба нас поново 

сједињује“. Ето како је одговорио тај философ. А како ми треба да одговарама драга браћо и 

сестре? Наш одговор треба да је прави хришћански ако заиста мислимо да живимо Христовим 

животом. Тај одговор треба да буде оно што говори срце овог философа, а то је дубока 

хришћанска истина да смо сви у Господу живи. Заиста у Господу нема мртвих. Јер какав би то био 

Бог љубави када би неке стварао за смрт, а неке за живот. Такав Бог не би био Бог љубави какав је 

наш хришћански Бог Господ Исус Христос. Прије свега наш Бог, Господ Исус Христос је Бог 

побједитељ смрти. Својом Васкрсном смрћу Христос потире смрт и утире пут човјекова 

васкрсења. 

Христова смрт и Васкрсење били су извор нове вјере и истински побједе над смрћу и 

паклом. Васкрсење Спаситеља из мртвих је постала слика будућег васкрсења, испољавање 

Божанске силе која ће васкрснути и преобразити читав физички свијет. Тијела васкрслих 

праведника биће налик на тијело Васкрслог Христа, односно биће преображена Духом Светим. 

Ова тајна се открила на Тавору када је Божанска свијетлост учинила да Христос – Његово Тијело, 

заблиста свијетлије од сунчеве свијетлости, и Његова одјећа је била бијела као снијег. 

Преображење Христово на Тавору (ускоро нам долази и овај празник, 19, 08) је свједочанство о 

будућој слави праведника, али и садашњој слави оних који живе по правди Бога. Иако је Бог по 

својој суштини ван граница свијета, али кроз Своје Божанске Енергије долази у додир са свијетом, 

пребива у њему, освећује га, тиме освећује не само човјекову душу, већ и тијело. 

Упарво нам Црква кроз Христа, јер Црква је Тијело Христово, открива ову тајну везану за 

Васкрсење Христово али и васкрсење упокојених. Човјеково је тијело начињено од земље, оно 

садржи у себи све физичке елементе и осим тога, енергетске структуре космоса. Човјек је читава 

Васељена у минијатури, због тога поједини философи и свети оци наглашавају да је човјек 

микрокосмос. Човјекова душа као дах Божански припада духовном свијету. Човјек је карика 

између два свијета, штавише, ови се свијетови садрже у њему самом, у узајамној вези његове душе 

и тијела. Човјек је вјенац божанске творевине, њиме се завршава послиједњи чин стварања 

видљивог свијета, тако је он представник космоса у духовном свијету. 



У материјалном свијету дошло је до дубоке деформације: хијерархијско устројство самих 

материјалних структура које претпоставља принцип слободе и симпатије смјенули су механички 

закони. Ови закони у поређењу са ранијом хармонијом личе на болесне комплексе, у њима се као 

послиједица гријеха одразио губитак љубави – главне основе читаве творевине. Ван љубави су 

насиље, потчињавање и ограничење постали једина средства за чување  структура од потпуног 

распада. Кроз поновно успостављање, у љубави,  савеза између Бога и човјека (цара космоса), 

доћи ће до преображаја и одухотворења самог космоса. Космос ће бити препорођен у своју ранију 

величину, васцијела творевина ће се претворити у јединствену симфонију у славу свога Творца. 

Овај будући догађај ће почети са освештањем човјека Духом Светим, због тога ће васкрсење 

упокојених, такође, бити васкрсење васељене. 

Дакле, у земаљском животу између душе и тијела постоји тјесан међусобни утјецај, али и 

послије смрти остаје нека скривена веза и због тога се сахрањивање мртвих сматрало једним од 

дјела милосрђа још у Старом Завјету, а у Раној Цркви постојала су братства чији чланови су 

преузимали бригу о сахрањивању сиромаха, оних који немају рођака, путника и просјака. Има 

много случајева када су се душе несахрањених, нарочито људи који су били злочиначки убијени, 

јављале људима и указивале мјесто гдје се налази њихово тијело или кости, и молиле да се над 

њима обави погреб. Колико ли је тек  србских душа у овоме рату отишло Богу на истину без 

погреба и опјела? Колико ли је тек душа којима нема ко да да опјело и запали свијећу? Колика ли 

је тек радост њихова пред Господом, кад их се ми, живи сјетимо и упалимо им свијећу. Зато браћо 

ако се називамо Христови немојмо заборавити ни оног најмањег, које га се сјећамо, ако иза њега 

није остао нико, ко би му могао упалити свијећу. Зато дајемо парастосе, помене.... Зато је и овај 

помен крајишницима али и свим србима који своје шивоте дадоше на олтар отаџбине. Дођимо 

упалимо свијећу, помолимо се, јер како каза онај философ на почетку овог нашег сјећања: „Не 

знам шта се дешава, мој разум не може да ми да одговор, али моје срце осјећа да смо за вријеме 

службе заједно, служба нас поново сједињује“. 

 

Догађања на парохији: 

 

1. Помен крајишницима али и свим србима  5. аугуста 2007. Не 

заборавимо. Прва недјеља у аугусту је сјећање крајишника, али и свих Срба, мна гдје 

били, на крајишки Излазак. Крајишки Излазак није пораз, јер крајишници нису имали 

од кога бити поражени. Непријатељ није постојао за достојну битку. Постојале су само 

неке имагинарне, квази политичке шеме и дилеме. Зато ктајишки Излазак, као и сваки 

излазак, па и онај јеврески у Старом Завјету, подразумјева повратак, ако не нас, оно 

дјеце дјеце наше. 

2. Призивање Светог Духа и помазивање школараца на почетку 

године, 12. аугуста 2007. Ово је стари хришћански обичај призивања Духа 



Свветог и помазивање освећеним уљем све дјеце која крећу у школу ради њихова 

просвећења духовних и умних сила. 

3. Предавање 18. аугуста 2007. са темом: Настанак, развој и улога 

четништва у србском народу. Услијед непознавања историјске грађе појединци 

међу самим Србима имају криво мишљење о овој историјској појави. Зато смо 

одлучили да на основу историјско архивске грађе предочимо овај феном. 

4. Србски дани Рокфорда 8 и 9. септембра. 2007. Пошто је наша парохија 

добила благослов за своје оснивање и рад у другој седмици септембра 1997., парохија 

је одлучила да сваке године прослављамо то као Србске дане Рокфорда. Међутим, ове 

године поклапа се и 10. година постојања наше парохије, тако да ћемо на исте дане 

прославити и Србске дане Рокфорда и Десет година наше парохије. Молимо све оне 

који желе да помогну на било који начин да се јаве Управи парохије како би напоре око 

припреме подијелили међу собом а тиме и заједнички учествовали у братској прославе 

драгог нам јубилеја.   

 

Мир вам и од Бога добро здравље 

Ваш пред Господом молитвеник 

                                                          

                                                                                                                                  Јереј Б. Кончаревић 


