
И НАС ГОСПОД НА 
ПРОБУ СТАВЉА
Јн, 5, 1-15

Када год слушам Јеванђеље о 
раслабљеном, ја више размишљам о 
нама и нашим наравима. Отуда ми 
је, на крају, постало јасно откуд да се 
раслабљеном, дакле, болесном, једном 
човјеку посвети читава једна седмица у 
најсвечанијих свијетлих педесет дана у 
вијенцу љета Господњег.   
Постало ми је јасно да је раслабљени 
важан - ако он, уопште има неку 

важност - не као појединац, већ 
као одређени тип људи, мученика и 
паћеника. 
 Пошто је таквих људи пуно међу 
нама, од нас, као хришћана, очекује се 
да поступамо са њима онако како је 
Христос поступао са раслабљеним када 
га је видео и срео у јеврејској бањи 
Витезди. 
 Да би сте о том догађају стекли 
праву слику, упућујем вашу пажњу 
на Јованово јеванђеље, 5. главу од 1. 
до 15. стиха и препоручујем вам да 
размишљате о неколико истина које су 
ту дате. 
 Раслабљени је боловао од своје 
болести тридесет и осам година. Tешко 
је боловао јер није био у стању ни да 
се спусти у воду коју би, тако болесних 
ради, једанпут годишње, анђео 
Господњи узбуркао. Јер, који би први 
скочио у воду бивао би здрав, “ма од 
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какве болести боловао”, како свједочи 
јеванђелист. 
 Немојте мислити да Бог није могао 
наћи начина да њих све - слијепце, 
хроме, сушичаве и ине, наједном, и за 
свагда, на други начин излијечи. Овим, 
пак, начином Бог је хтио да сучели 
људе, да их суочи саме са собом, да 
њихово чојство стави на кушање и 
милосрђе на пробу.
 Стављени на пробу, видимо 
из Јеванђеља, људи су се показали 
нељудима. Јер, тридесет и осам година 
овај раслабљени чекаше да наиђе 
човјек и ништа друго да му не уради 

него да му пружи руку 
и гурне га у воду ако 
већ није хтио и могао 
другачије. У тридесет 
и осам година таквог 
човјека није било.  
 На питање Христово: 

“Хоћеш ли здрав да 
будеш?” овај јадник не 
полетје да каже: “Хоћу”, 
како би се очекивало; он 
се, прво, на људе жали. 
“Господе, човјека немам 
да ме спусти у бању када 
се вода узбурка; а док ја 
дођем, други сиђе прије 
мене.” Његово очајање и 
пријекор људима је прво 
што из њега покуља; 
прије и јаче од жеље да 
постане здрав и раван 
онима који га толико 
времена, отписаног, 
пренебрегаваху. 
 Људска окрутност нам 

је још очевиднија када помислимо да 
су они који би, гурајући се и млатећи 
све око себе, први дошли до воде, 
свакако, били најјачи и најздравији. 
 А раслабљеном рече Христос: 

“Устани, узми одар свој и ходи.”
Овај дио свједочења о раслабљеном 
јеванђелист завршава мирним 
ријечима: “И одмах оздрави човјек, и 
узе одар свој и хођаше.” (Јн. 5, 8 - 9)
 Исказ овај, јеванђељски, сучељава 
нас и суочава нас са нама самима исто 
онако како је анђео Господњи суочавао 
оне људе са њима самима. Раслабљених 
има много међу нама и око нас. И ако 
их не видимо, нисмо ништа бољи од 
оних који тридесет и осам година не 
нађоше времена за очи своје да баце 
један милостив поглед на јеванђељског 
раслабљеног јадника.
 Слика и прилика нас и наших 

раслабљених, примјера нашег односа 
према њима, има, мислим, онолико 
колико има и нас, људи. Почевши од 
оних који се везама и доларима угурају 
у авионе за стране земље и градове 
гдје им за дебеле паре врше операције 
уљепшавања док овамо таворе и умиру 
они којима је помоћ неопходнија, па 
све до примјера нас самих, захукталих 
и себи окренутих, који немамо за друге 
ни толико времена и пажње да их, 
онемоћале, преведемо преко улице да 
их неки, захуктали, као што смо и ми 
сами, не би згазио на путу. 
 Раслабљени наши су сви људи у 
овом граду, и свугдје, који, напуштени 
од свих, умиру у својој прљавој и 
тужној самоћи; којима нема ко да 
донесе парче хљеба и шољу млијека. И 
ми, када их не примјећујемо, слични 
смо онима из бање Витезде. 
 Раслабљени је сваки онај којему је 
нужно да затражи нашу руку. То може 
бити и на тај начин када зажели да чује 
од нас лијепу ријеч, кад неко, никада 
не слушан, затражи да бар једном 
саслушан буде. 
 Ето зато смо данас позвани 
да размишљамо о раслабљеном и 
раслабљенима, нашим; зато да бисмо 
им указали милост ако је у нама има.
Када би те милости било бар у 
хиљадитом дијелу колико има оних, 
као овај раслабљени, који је од нас 
очекују! Јер, раслабљених би било мање 
када бисмо ми људи били више људи, 
утолико би мање зла било у свијету. 
Мање би нас гладовало, страдало, 
умирало у самоћи и немоћи, и гинуло 
у миру и у војнама разним. Мање би 
нас стајало испред пушака и бајонета, 
мање би људи повлачило пушчане 
орозе и призивало смрт браћи својој. 
Више би мајки дочекивало из војни 
дјецу своју, више би се дјеце радовало 
родитељима својим, више би сестара у 
загрљај дочекивало браћу своју. Мање 
би тужних помена било.
 А да би све у васељени било боље, 
морамо прво полазити од нас самих; 
у нама самима изналазити изворе 
милости. Ако свако од нас буде био 
бољи, за толико ће и космос бољи бити. 
А бољи смо само ако то исказујемо 
кроз дјела према човјеку, ближњем 
и раслабљеном, слици и прилици 
Божијој.
 То је смисао поруке коју нам 
Христос јеванђељем о раслабљеном 
упућује. Ако је схватимо и дјелима 
прихватимо, спасићемо се.
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we got in the previous weeks, the atmosphere 
was nevertheless very joyful and the fund-
raiser was a success.
                  In the festively decorated banquet 
hall for the occasion (courtesy of Dana Vo-
jnov) the evening began with a cocktail hour 
accompanied with an excellent assortment of 
appetizers and good red and white wine of-
fered. The bar was served by Srdjo Stojsic and 
Aleksandar Cvijetinovic.
                  Right before dinner was served, 
Dusko Knezevic from our building commit-
tee made a presentation on the current state 
of affairs at our parish (rezoning success, the 
incurred costs so far, our regular monthly 
expenses, etc.) as well as explained what are 
our next goals and challenges: primarily 
the ability collect funds through donations 
and pledges so that we can keep up with our 
monthly work, and hopefully save up suffi-
ciently so that we can start building our new 
church.
                  Aleksandar Cvijetinovic, the church 
board president, concluded the presentation 
with an appeal that we all, with God’s help, 
take part in making our plan a reality and 
spread the word to our community as well.

                  The excellent food prepared by our 
tireless Kolo sisters under the principal guid-
ance of chef Lenka Steker was served after 
that. Both the quality and presentation of the 
food was marvellous. There was also a deserts 
table with a great choice of fruits and cakes.
                  Misko and Danijela from Kitchener 
were kind, as always, to provide us with en-
tertainment, and the guests enjoyed the well 
selected and performed songs and dances.
                  We also had a special guest, Mirko 
Radovic who sang a few of our old songs to 
the accompaniment of his “gusle” [Serbian 
single-string fiddle], and the 2 short perfor-
mances were very powerful. Eventually the 
banquet was joined by all of the organizers 
present.
                  A special guests of honour was the 
Richmond Hill city councillor Greg Beros, 
who gave a moving speech, congratulating us 
on our hitherto achievements, and encourag-
ing us to continue with our dream project to 
complete the church building in Richmond 
Hill. As a child of immigrants and being a 
witness to communities struggling to create a 
little piece of their homeland in our Cana-
dian mosaic, councillor Beros has been very 
understanding and supportive of our actions 
and plan.
                  Other guests of honour were the 
people who helped us with the building per-
mits, plans and projections: Sasha Milenov 
and Mladen Ninkovic.
                  Finally, from all the donations given 
and pledged that evening we managed to col-
lect significant amount, which we consider to 
be a great starting success!
                  We want to thank all of our guests 
and donors for their great help, and we hope 
that they will keep supporting our parish 
and spread the word about our parish to our 
community.
(Z. R.)

ПРОЛЕЋНО ЧИШЋЕЊЕ 
ИМАЊА 
Доласком пролећа, и уочи донаторске 
вечере, неколико наших парохијана 
су били у могућности да помогну око 
чишћења имања наше цркве у  суботу, 
14. V 2016. 
 Иако је дан био прохладан и 
кишовит, парохијани-волонтери су 
покосили траву, очистили паркинг, 
сакупили смеће, уклонили непотребне 
предмете, почистили дечије игралиште 
као и терен за боћање. Предвођени 
Дрганом Ћурчићем, који је узео цео 
дан са посла и донео сво потребно 
оруђе, били смо потпуно опремљени и 
упућени у овај посао. Учествовали су 
отац Василије Томић, Драган Ћурчић, 
Срђан Стојшић, Миле Котарац, 
Александар Цвијетиновић, Синиша 
Цветковић, Дејан Павловић, Живорад 
Божић и Зоран Радишић. Од помоћи је 
био и подмладак: Јована Цвијетиновић 
Јана Стојшић, Марко Ћурчић и Јаков и 
Калина Павловић.
 Синиша Цветковић је донео 
и припремио мешано месо на 
кухињском грилу. У веселој атмосфери, 
за столом, уз укусан роштиљ и 
музику, дружили су се и екипа која 
је уређивала имање као и сестре из 
Кола које су тог дана вредно чистиле и 
декорисале салу за донаторску вечеру.  
Радни дан се окончао партијом боћања 
на нашем терену у којој су учествовали 
и одрасли и деца, док су Синиша 
и Зоран за то време гулили печене 
пиперки! 
 Захваљујемо се свима који су били 
у могућности и који су узели учешћа у 
чишћењу имања. Опросте писцу ових 

редова ако је неко 
изостављен.
(З. Р.)

SPRING 
CLEAN-UP 
With the arrival of 
spring, as well as be-
ing prompted by the 
fundraising-dinner 
planned for Sunday, 
May 15, 2016, some 
of our parishioner’s 
volunteered to help 
clean-up the grounds 
of our parish on Sat-
urday 5/14/16.   
 Though the day 
started off cold with 
rain, the gentlemen 
of our parish came 
forth to mow the 
lawn, clean-up the 
parking lot, collect 
the litter, remove any 
unnecessary items 
from sight, as well 
as to clean up the 

children’s playground and the bocce lane. 
 The leader of the effort was Drgan 
Curcic who lended a full day off work and 
his landscaping gear so that we would be 
equipped for the effort properly. The busy 
hands helping were our Father Vasilije 
Tomic, Dragan Curcic, Srdjan Stojsic, 
Mile Kotarac, Aleksandar Cvijetinovic, 
Sinisa Cvetkovic, Dejan Pavlovic, Zivorad 
Bozic and Zoran Radisic. 
 We’ve also had junior assistants: 
Jovana Cvijetinovic, Jana Stojsic, Marko 
Curcic and Jakov and Kalina Pavlovic.
 Sinisa Cvetkovic donated meat and 
prepared it on the kitchen grill. It was a 
joyous atmosphere at the table with the 
delicious BBQ, music and our merry 
company of not only the outdoors clean-
up crew, but also the Kolo sisters who 
were preparing the hall for the fundraiser 
dinner on Sunday. 
 The day was finished with a game 
of bocce where both the grown-ups and 
children played, while indoors Sinisa and 
Zoran pealed the roasted peppers!
 We thank all of those who were able 
to come by and help out and appreciate 
everyone’s help in any way and ask that 
anyone who was not mentioned please 
forgive the writer of these lines.
(Z. R.)

GREAT FUNDRAISING 
BANQUET
The long-planned and vigorously prepared 
fundraising banquet took place at our modest 
parish hall on Sunday 5/15/16. While the 
actual turnout of the invited guests was not 
what we expected based on the confirmations 


