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Дрга браћо и сестре, 

Зашто је времена све мање? 

Данас, скоро свако осјећа, да тако кажемо, сужавање времена. Чини нам се да вријеме лети све 

брже и брже. 

У дјетињству нам се чинило да дан траје необично дуго, да сунце, лагано готово непримјетно, 

нестаје и настаје. Долази вече, љепота љетног или прољетног повјетарца као да нам је трајало 

дуго. Потом долази ноћ, још ако је посута плавим звијездама, жељели смо некад да то траје у 

недоглед. Тај почетак ноћи и сама ноћ било је нешто што смо вољели као дан, тако да долазак 

дана, па поново смијену ноћи нисмо ни осјећали. Времена било је довољно, чак и много, за све. 

Само вријеме смо доживљавали као једну дугу успаванку. А данас? Како то исто вријеме 

доживљавамо? Оно нам се чини као да је скраћено. Увијек нам недостаје неких пола дана како 

каза један наш парохијан. 

Недостатак времена је хронична болест данашњице. Наш технички вијек требало би да нам да 

више могућности него раније; али ми, напротив, осјећамо да се вријеме негдје губи, као да у 

некаквој провалији нестаје, а ми не стижемо да обавимо онај обим послова који смо раније лако 

постизали. Многи говоре: „Ја се сјећам оног времена када смо читали књиге посјећивали се, 

радили понекад у двије смијене; а данас нема се када отворити књига, а са познаницима општимо 

најчешће телефоном или у најновије вријеме интернетом“. Просто, губимо се негдје у неком 

виртуелном времену у којем не знамо да се снађемо. 

У чему је ствар? Није ли хронично оболио сам хронос, вријеме.? О овом нашем „савременом“ 

проблему најбољи одговор је дао Бл. Аугустин у својим Исповијестима. Он каже да постоје два 

рачунања времена: вањско и унутарње. Вањски аспект времена – то је календарско вријеме, које 

има одређене објективне оријентире који су прихвађени као еталони. То вријеме је утврђено и 

стално. Унутарњи аспект времена – то је вријеме које проживљава и биљежи наша душа 

ритмовима и процесима самог нашег организма. То је субјективно вријеме, и њега човјек прима 

као непрекидно стиснуто вријеме, као скраћивање самих календарских периода. Зашто је то тако и 

шта то значи? Просто, човјек непрекидно прима бујицу информација споља. Ове информације не 

нестају, већ се одлажу у човјекову памћењу у некакве кодове за нас невидљиве. Свака 

информације тражи своје мјесто у аналима сјећања, те се може рећи да се код нас непрестано врши 

обрада вањских информација. Ако упоредимо психу, сјећање са лоптом која се врти око своје осе, 

онда је та лопта код дјетета мање оптерећена информацијама, креће се брже и зато му се вријеме 

чини субјективно дужим; касније ова лопта, пунећи се информацијама, отежа. Њено кретање се 

постепено успорава, па то човјек прима субјективно као скраћење самога времена. Наравно ово је 



само једно од размишљања, али ми и не желимо да дамо формулу времена. Ми само желимо да 

појаснимо нашу мисао. 

Знање је мач са двије оштрице. С једне стране, ми се опиремо знању, а с друге, проток 

информација, оптерећује психу и тиме отима код нас само вријеме. И више од тога; битна 

информација постаје привремена; она се претвара не у знање, већ у магацин мртвих података, који 

леже у нашој подсвијести као у каквој тамници. Зато су се пустињаци, аскете повлачили у 

пустињу, или се затварали у своје келије и са собом узимали само најнужније ствари? Зшто? Да би 

одбацили од себе спољашње информације, односно да би их свели на најмању мјеру. Након тога, 

тог духовног прочишћавања или катарзе, њихова мисао је постајала јасна и проницљива, а 

молитва је добијала посебну дубину. Зато духовни живот у себе укључује борбу за вријеме. То се 

одражава и на вањско и на унутарње вријеме. 

 У погледу вањског времена,  здрав духовни живот утиче на повезаност и поредак у пословима. 

Ако је хаос у пословима, онда је хаос и са временом и обрнуто. 

Шта се тиче унутарњег времена, овдје је потребан нарочити филтер који би некако регулисао 

поток  (проток), придолазећих информација. Зато је потребно да извјесно вријеме човјек проведе у 

усамљености, остајући сам са својом душом. Потребно је чувати наше очи, уши и језик који су 

често пута пукотине кроз које истиче садржај душе. То води до унутарње пустоши - немира. Зато 

хришћанска аскеза, хришћански духовна борба, захтјева контролу над вањским информацијама и 

осјећањима, како би се постигао унутарњи мир. Ова борба често пута захтјева и велики напор. 

За обраду, слагање, разврставање и смјештај добијене информације у огромна складишта меморије 

захтјева се непрекидно тражење психичке енергије. Ако информације разних видова: сликовне, 

говорне и друге., укључујући емоционалне, надилазе одређени ниво, онда оне као мали терет 

замарају психу човјека, нарушавају равнотежу између механичког и стваралачког памћења. Као 

што, напримјер, човјек, узимајући већу количину хране, чини своје тијело тромим и болесним. У 

прождрљива човјека се мишићи постепено претварају у маст и сало. Слично овоме је и психичко 

замашћивање када своју психу, памћење оптерећујемо небитним информацијама и тако 

паралишемо дух и његов духовно енергетски потенцијал. 

Највећи енергетски потенцијал коју има човјечији дух јесте душа. Уз обиље информација  душа 

црпи енергију духа  и тиме га заокупља небитним. Душа је као агресор, који исисава његову снагу 

као што вампир исисава крв из своје жртве. Ако се дух „препусти“ снази небитних информација, 

тада постаје немоћан и болестан, и ако то стање потраје више година, онда он постаје „духовни 

мртвац“, односно постаје безосјећајан и дезорјентисан. Ако бисмо у том случају, хтјели одредити, 

право стање нашег духа, онда је то стање дријемежа, које се поремећује кратким буђењем  из 

дубокг сна.  У сну се губи осјећај времена али и вјечности. 

Вријеме одвојено од вјечности заиста пролази као сан. Према томе, хришћански аскетизам је 

реанимација (повратак), духа, јачање духа.  То је борба кад се душа жели ослободити уобразиље, 

сјенки вањштине и тиме дух вратити у његову царску постојбину.Тада ће човјек осјетити нову 

запремину времена, осјетиће лакоћу кад се ослободи од терета онога што је у њему туђе, и 

доживјеће радост сличну оној радости коју је више пута осјећао у годинама дјетињства, а затим 

изгубио је и заборавио. 

Аскетизам или боље рећи духовно самотражење, укључује у себе покајање, молитву, борбу са 

страстима и контролу над пет осјећања. Један свето отац је писао: „Ко влада са пет осјећања, влада 

читавим свијетом“. Ми ћемо додати: Зато што их покорава ономе који је створио свијет – Творцу 

времена и вјечности. 

 

Догађања на парохији: 



Јун 2. четвртакј: Вознесење Господње – Спасовдан, слава нашег храма, Св. Литургија и 

ломљење славског колача 

Јун 5. недјеља; Св. Литургија и Славски ручак 

Јун 11. субота; Задушнице, Св. Заупокојена Литургија у 10 часова 

Јун 12. недјеља; Духови, Тројице, Св. Литургија (плету се вјенчићи од траве) 

Јун 19. недјеља; Св. Литургија 

Јун 26, недјеља; Св. Литургија 

Јун 28, уторак; Видовдан, Св. Литургија, Парастос свим србским јунацима, цјеливање руку Св. 

Кн. Лазара (за болне) и миросање 

Свим парохијанима, односно свима нама који осјећамо храмовну славу као своју, свештеник 

са породицом честита и моли се Васкрслом господу да услиши молитве наше. 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

..................................................................................  

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


