
  

Јединство човека са Богом 
– једини начин 

да се превазиђе смрт



  



  

 

Прво питање 
које се пред нас поставља у оквиру ове лекције је:

Шта је смрт?



  

Хришћанско поимање смрти 
Код Светих Отаца и у Светом Писму 
појам смрти се користи углавном у следећим значењима:

● Нестајање у апсолутном смислу  (= „пуф нема ме“ ;-) )
=> Бог је читаву творевину створио ни из чега 
и она може без Бога - тотално и да нестане (ако то Бог зажели).

● Телесна смрт 
=> Кад се неко упокоји, кажемо наступила је смрт, но за нас хришћане сахрањивање је само 
распадање тела, док је личност и даље жива (у рају или паклу). 
На основу те вере ми се молимо за упокојене (сматрамо да су и даље живи и да им наша 
молитва може помоћи) и зато се молимо светитељима (сматрамо да су они наши пред Богом 
живи заступници и помоћници).

● Небиће, бесмисао, ништавило 
=> Кроз грех човек се удаљује од Бога и љубави и тоне у бесмисао, промашеност, нерадост, 
депресију, ништавило (како овде сада привремено, тако и на вечном плану у паклу).



  

За даље разматрање теме, 
тј. у ком смислу је заједница са Богом начин да се превазиђе смрт?
- неопходно је да се подсетимо (из ранијих лекција) 
и додатно размотримо пар кључних детаља:

● Шта је сврха човековог постојања?

● Шта је љубав?

● Шта је грех? (+ које је значење заповести Господњих и чему нас грех води)



  

Сврха човековог 
постојања

● Човек је створен да буде боголико (Богу слично) биће љубави, 
тј. слободна личност које се љубављу развија у заједници.

● Када су Христа питали шта треба да чине да би задобили живот вечни, 
Христос им је као решење тог проблема указао на испуњење 2 највеће заповести Божије 
- о љубави према Богу и љубави према ближњима (свим људима):

–          1. „Љуби Господа Бога својега - свим срцем својим и свом душом својом, свим умом 
својим и свом снагом својом.“

2. „Љуби [воли] ближњега свога [= сваког човека] као самога себе.“ 
(Матејево јеванђеље 22. глава, 37. и 39. стих; 
Марково јеванђеље 12. глава, 30-31. стих)



  

Појам љубави
(темељне карактеристике)

● Љубав је комплексан појам 
који је немогуће у потпуности обухватити и описати.

● У покушају да се ипак назначе макар неке темељне карактеристике 
од којих би смо као хришћани кренули да разумевамо овај појам, издвојићемо:

1. Љубав је дар Божији - којим човек живи, и који човек само даље преноси и умножава

2. Слобода - је предуслов постојања љубави, тј. кроз слободу се љубав остварује, 
али исто тако љубављу се права слобода задобија 

(пример: ако мрзим - мржња ме поробљава, а ако опраштам - том љубављу ослобађам срце и своју личност)

3. Заједница – без ње љубави нема, и са друге стране заједницу тек љубав истински изграђује

4. Спремност на добровољну (већу или мању) жртву ради ближњег 
- то је најбољи показатељ постојања љубави (у нечијим делима, мотивима, ...)
=> Тј. другим речима: размишљам о потребама другога и више него о својим сопственим



  

Појам греха
● Основно значење овог појма је:

Скретање са правог пута, промашај циља 

● Грех је промашај назначења нашег постојања (= да будемо боголика бића љубави) 

● То је урушавање утиснутог нам кода тј. иконе Божије у нама (= да смо боголика бића 
која живе љубављу, и правилно функционишу када се у складу са тим развијају).

Овде бисмо могли да искористимо следће поређење као појашњење:

● => Поређење са програмерским кодом оперативног система Windows:
1) Кад Windows користиш и одржаваш у складу са његовим кодом – „све је ок“;
2) Када пак (нестручно или злонамерно) кренеш да му урушаваш код (рецимо у тзв. „бази 
регистри“), зависно колико си га урушио – доћи ће до већег или мањег „трокирања“ 
система, или пак и до тоталног пада система („blue screen of death“ код Windows-a).

=> Тај ефекат урушавања има и грех на личност човекову!



  

Заповести Господње
● Ми заповести често нажалост погрешно доживљавамо 

као неке забране Божије, 
и с тим у вези онда и Бога као Некога Ко ужива да нас спутава, 
тј. ограничава нашу слободу.

● Истинско значење заповести Господњих је да су то добронамерни путокази 
погубљеном човеку који је кроз грех изгубио свој оријентир. 
Њима нам Господ указује шта је то спасоносно за наш живот и функционисање.

● Одн. ако се опет послужимо оним поређењем о коду оперативног система добијамо следеће.
Корисник који није дорастао коду оперативног система јако лако може да се погуби и 
погрешним коришћењем да се „самоуништи“, тј. да „обори“ свој оперативни систем. 

=> Упутство за коришћење оперативног система – није жеља аутора кода да га ограничи у 
његовом коришћењу, већ да му помогне да га правилно користи и да његове могућности 
користи што напредније.

=> Заповести Господње имају управо то значење „корисничког упутства“ које нам је Бог дао 
из љубави према нама и са намером да што квалитетније и „напредније“ користимо свој живот 
и потенцијале и дарове који су нам дати.



  

Пут греха

● Из реченог описа греха 
да је грех: 
- скретање са пута, 
- промашај циља, 
- урушавање унутрашњег „кода“, 
- одвајање од љубави и извора живота,…

добијамо да је:

Пут греха => пут урушавања => пут умирања => пут смрти



  

Бог = Једини извор 
живота и љубави

● Полазећи од наше вере да је 

Бог једини Једини извор живота свега створеног 
и Једини извор истинске љубави 

Добијамо да је једино нашим повратком у заједницу љубави са Богом, 
а и ближњима (на шта нас упућује поменуте две највеће заповести Божије) 

=> могуће исцељење и живот нашег „кода“, тј. наше личности



  

Христово оваплоћење 
и васкрсење

- извор нашег вечног живљења
● До доласка Христовог (Његовог оваплоћења (= очовечења) ), 

и до васпостављања раја Његовим васкрсењем
(те и Његовог обећања да и нас очекује вечно живљење и васкрсење)

=> до тада је смрт била безнађе за човека (у Старом Завету код Јевреја (појам ада), 
а и код неверујућих и дан данас (смрт тела доживљавају као тотално нестајање))

● За нас хришћане телесна смрт је сада само међустаница ка вечном живљењу 
и ишчекивању свеопштег васкрсења (=васкрсења и нашег тела). 
(Зато се и каже за телесну смрт: „уснуће“, тј. сан.)

=> Таква вера нас хришћане ослобађа безнађа пред лицем смрти, 
јер верујемо да ћемо уз Христа и ми и наши ближњи и даље живети.
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