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Драга браћо и сестре,  

 

 

У суботу 11. октобра су задушнице. Шта су задушнце већ смо неколико пута писали у 

парохијском писму. Рекли смо, то су  посебни дани када се сјећамо наших упокојених у 

Господу и када им приносимо оно шта највише можемо а то су молитвена сјећања. Наша, 

хришћанска, молитвена сјећања се не би разликовала од многобожачких да није наше 

вјере у бесмртност душе. 
Besmrtnost du{e zasniva se na vjeri da Bog `eli da du{a bude besmrtna. Bog obdaruje du{u 

osje}awem za svoja djela svije{}u o sebi, da bi ona osje}ala gri`u zbog svojih djela suprotnih Bogu, da bi 

stalno osje}ala svoju zavisnost od Wega i da bi ga neprestano slavila i svoju qubav podgrijavala prema 

Њemu. Zato je Bog od iskoni obdario du{u Svojom blagoda}u. [ta vi{e, i Sina Svog Jedinorodnog po 

Оvaplo}ewu uselio je u ~ovjeka i ~ovjeka obukao sobom kroz kr{tewe i useqeweм Hristа. Zato je za 

besmrtnost du{e veoma va`no useqewe у ~ovjeka, Sina Bo`ijeg, koji se Оvaplotio za vje~nost. Dakle, du{a 

je stvorena za vje~nost da bi obitavala u Hristu i sa Hristom. Weno ne obitovawe u Hristu zna~i weno 

li{avawe Bo`ije svjetlosti koja joj daje `ivot. Takva du{a gubi svoje nazna~ewe i postaje nepoznata i 

nepriznata. Pojedini protestantski teolozi, као и неки данашњи новатори, сматрају да не postoji `ivot 

du{e послије смрти, jer  se, po њима, наводно, du{a raspada zajedno sa tijelom, што није тачно. Јер, 

Sveto Pismo svjedo~i suprotno, {ta vi{e, kategori~ki potvr|uje postojawe i djelawe du{e poslije smrti. 

Navedimo neka mjesta: "I postajemo smjeli i vi{e volimo oti}i iz tijela i nastaniti se kod Gospoda" (2. Kor. 

5, 6-8). Potom to isto imamo u pslanici Filipqanima (Flp. 1, 22), и кod Propovjednika ~itamo: "I prah se 

vrati u zemqu odakle je uzet, a du{a se vrati Bogu koji je dade" (Prop. 12, 7). Дакле, душа је створена за 

вјечност. 

Smrt, kako ka`u sveti Oci, ne mo`e do}i do duha koji se osveti jo{ ovdje zracima vje~nosti, тј., 

Христом. Pravoslavqe govori da besmrtnost du{e proisti~e iz wene vrijednosne qubavi prema Bogu.То 

значи, ako ~ovjek nije uvje`bao u zemaqskom `ivotu sve duhovne funkcije, gubqewem zemaqskog `ivota, 

onе mu se ne}e nadoknaditi otkrivawem duhovnog `ivota. Wegov duh, oslobo|en od okvira tjelesnog 

`ivota, ne}e biti u stawu da se sam uzdigne ka (у) duhovnom svijetu. Душа }e послије смрти imati 

egzistenciju али bez било којег тјелесног sadr`aja. Smrt je nemo} du{e da sa~uva vezu sa tijelom, pa je 

zato ona stra{an doga|aj. Ali smrt nije prosto osloba|awe tijela od duha, него је ona gubitak zajednice sa 

Hristom. Otuda, onaj ko nije gajio zajednicu sa Hristom, у овоземаљском животу, nema priliku za 

vje~nost.  Shodno ovome, mogli bismo re}и, da se besmrtnost ne zasniva na neuni{tivosti du{e 

posmatrane kao посебне supstance или неког ентитета у човјеку, nego kao li~nosti, odnosno du{e kao 

temeqa ~ovjekove li~nosti, који почива na neuni{tivosti odnosa izme|u Boga i ~ovjeka kоји је  li~nosни, 

budu}i da je li~nost ~inilac i nosilac toga odnosa.  

Li~nosti, односно душе, послије смрти, ostaju neuni{tive kao jedino slovesne, originalne su{tine, 

ali isto tako, kao izvori neprekidne novine u na~inima i otkrivewima voqe чију суштину пројављују. Zato 

je svaka li~nost или душа neponovqiva i nezaboravna. Odnosno, za Бога ni jedna li~nost sa kojom je bio 

u odnosu nikad ne}e prestati da postoji. Ni jedna se li~nost ne mo`e zamjeniti drugom. Smr}u se li~nost 

тј., душа ne raspada, samo se predmeti, ствари raspadaju.  

Jedinstvena и вјечна vrijednost ~ovjekove li~nosti почива на Boжанској вјечности, тј, на 

Божанској вјечној egzistencijи. Према томе, аko je Bo`ija qubav vje~na, to treba da bude i egzistencija 



li~nosti вјечна, jer Bog je ne zaboravqa po{to je savr{eno voli. Prestanak egzistencije du{e izme|u smrti i 

Sveop{teg suda zna~ilo bi prestanak љубави izme|u Boga i tih lica, што је немогуће. Јер, ne mo`emo 

zamisliti da Bog prekida odnos sa nekom li~no{}u ako ju je doveo u postojawe. Bog Svojim odnosom sa 

nekom li~no{}u `eli da ka`e da je Wegova qubav vje~na, ~ak i prema onima koji ne}e da odgovore na 

Wegovu qubav. U Hristu, Sinu Svom, Bog je ponovo u{ao u prisаn odnos sa svima qudima, mada 

subjektivno neki od wih ne pрихватају taj odnos. Ne uni{tavaju}i slobodu qudi kao li~nosti, Бог допушта 

и њима да ostaну u razli~itim односима sa Hristom. Ovo Bo`ije starawe za qudske li~nosti kojе ne 

ispuwavaju wegovu zapovijest govori o veli~ini Bo`ije qubavi, али и људске слободе. Bog ovim pokazuje 

kolika је Wegova qubav i trpqewe u odnosu na lica koja svoju slobodu upotrebqavaju neblagodarno 

wegovoj voqi, тј., злоупотребљавају је. Бог их као неугасиве душе држи у постојању. Пошто душа 

послије раздвања од тијела и даље задржава личносну егзистенцију, али пошто нема тијела не може 

ништа учинити, зато је дужност живуће цркве, тј., нас у овом свијету, да се моли за упокојене да им 

се измијени или побољша стање од Привременог до Општег суда, тј. Другог доласка Господа Исуса 

Христа. Према томе, драга браћо и сестре, учинимо што највише можемо, принесимо им милитвено 

сјећање и запалимо им воштаницу. 

 

Дакле у суботу 11. октобра служићемо Заупокојену Литургију, у 10. часова, сви који желе да 

им се изваде честице и помену имена њихових упокојених нека донесу списак најкасније десетак 

минута прије Литургије. 

Сви они који не могу да дођу у суботу, ради знања, желим да их посјетим да су друге, 

јесење, како их народ зове, тзадушнице, у суботу 1. новембра, исто ћемо служити, ако да Бог, 

Заупокојену Литургију. 

 

 

Парохијске активности 

 

Драги парохијани, желимо да вас обавијестимо да почиње вјеронаука. Сви који желе да 

упишу своје дијете могу да се јаве или Свештенику или неком из Повјереништва. Вјеронаука ће 

бити сваке треће недјеље у мјесецу.. Дакле, почињемо 19. октобра, часове ће држати Свештеник. 

 

 

Такође да вас потсјетимо, 

 

Света Петка је заштитница Кола Србских Сестара наше парохије. На сам дан славе 

служићемо Свету Литургију а свечани ручак биће идуће недјеље тј, 2. новембра 2008. године. Више 

бићете упознати од самих сестара. 

 

 

 

 

                                                                                                     Ваш пред Господом 

молитвеник                                                                          

                                                                                                          Протонамјесник Бранислав 

Кончаревић 

 


