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СВЕСРДНА БЛАГОДАРНОСТ 

Драга браћо и сестре, 

И ове године су Епархијски дани били у знаку 

свенародног окупљања и сретања – међусобног 

упознавања. Нема ништа лепше и светије од тога него да 

браћа живе заједно, да се срећу, да се виде, да поделе 

радости и жалости... А управо то је Црква – Заједница.  

Наша парохија већ традиционално учествује у свим 

дешавањима које наша Епархија организује, а овом 

приликом су у наше име терет понели и све нас, више 

него достојно, својим радом, трудом и временом 

представљали: 

 

Александар Цвјетиновић 

Жико Божић 

Срђан Бјелица 

Срђан Стојшић 

Дејан Јокановић 

 

У име свеукупне заједнице Светог Архангела Гаврила 

благодаримо на њиховој преданој жртви и несебичној 

љубави, јер су управо они омогућили да ове године  

наша заједница буде активни учесник у Епархијским 

данима. Ако ми људи понекад и превидимо труд 

појединаца, Господ не превиђа.  

Користим и ову прилику да још једампут изразим 

најдубљу благодарност у име наше Парохије Зорану 

Радишићу и Наташи Остапчук на њихом дару - 

књизи Јеванђеља на енглеском језику - који су 

даривали нашој цркви. 

Нека Господ, Дародавац свих добара, награди и 

благослови њих и њихове најмилије за сав труд 

помажући Цркву своју, а опет Христову, и нека им 

узрати вишеструко за свако добро које су чинили, које 

чине и нека би дао Бог, које ће чинити са благословом 

Божјим  још много година. 

 

С искреном љубављу у Господу, 

свештеник Владимир Вранић 

 

О БОЖАНСКОМ ПРОМИСЛУ  
  

Старац Пајсије нам је исприповедао следећу причу, желећи да 

нам примером покаже како се Бог стара о својој деци, иако га 

ми често не схватамо, па се чак и гневимо на њега.  

  

Један подвижник се молио Богу преклињући га да му открије 

због чега су праведници често сиромашни и неправедно пате 

док су грешни и неправедни богати и задовољни. Док се молио 

Богу да му открије ову мистерију, зачуо је глас који му је 

рекао:  

- Немој тражити да разумеш оно што твој ум и знање не могу 

обухватити, и немој испитивати тајне Божије, јер су његове 

одлуке сличне бескрајном океану. Али, ако желиш да то 

сазнаш, иди у свет и посматрај људе. Онда ћеш бити у стању 

да схватиш нешто од Божијих одлука. Тада ћеш спознати да је 

премудри промисао Божији неистражив и недокучив.  

  

Када је подвижник све то чуо, отишао је у свет. Пошто је 

извесно време пешачио, стигао је до једне ливаде. Ту се 

налазила једна фонтана, а поред ње старо издубљено дрво. 

Сакрио се у то удубљење и почео да посматра ужурбану 

гомилу која је пролазила поред ливаде. Након извесног 

времена, прошао је један богаташ јашући на коњу. Застао је 

крај фонтане да би се напио воде и одморио. Док је седео, из 

џепа је извадио новчаник са златницима и почео да их броји. 

Када је завршио бројање, грешком је новчаник ставио на траву 

уместо да га врати у џеп. Затим је јео, одморио се и одспавао. 

Убрзо је кренуо, не приметивши да му је новчаник остао у 

трави.  

  

После извесног времена, појавио се још један пролазник. 

Зауставио се покрај фонтане, а када је спазио новчаник са 

златницима, зграбио га је и потрчао у поље. Након неколико 

минута, појавио се и трећи човек. Како је био уморан, попио је 

мало воде и сео да поједе комад хлеба. Док је сиромах јео, 

вратио се онај богаташ да потражи свој новчаник. Лице му је 

показивало страшан гнев и он се запутио право према 

сиромаху, вичући од беса и захтевајући да му врати новчаник. 

Сиромах, пак, који ништа није знао нити о новчанику нити о 

златницима, поче да га уверава да ништа од тога није ни видео. 

Тада је богаташ почео да га туче. Ударао га је тако снажно да 

је сиромах на крају издахнуо. Богаташ је онда почео да 

претреса његову одећу, али, наравно, ништа није нашао. 

Отишао је осећајући се веома потиштено.  

  

Испосник, који је седео у дупљи и посматрао шта се дешава, 

беше запрепашћен. Много се растужио и почео да плаче, 

осећајући велику жалост због неправедне сиромахове смрти, 

па је на крају завапио к Богу:  

- Господе, шта значи оваква Твоја воља? Желео бих да знам 

како Твоја доброта може да поднесе оволику неправду! Један 
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човек је изгубио новац, други га је нашао, а трећи је због тога 

неправедно убијен!  

  

Док се молио и јецао, пред њим се појавио ангео Господњи:  

- Немој да жалиш за сиромахом, нити да мислиш да се ово није 

десило по вољи Божијој. Имај на уму да се неке ствари 

дешавају или зато што Бог тако допушта, или да би тиме 

поучио људе или, пак, ради наше користи. А сада слушај: 

човек који је изгубио новац је најближи сусед оног што је 

новац нашао. Овај други је некада поседовао имање вредно 

стотину златника а богаташ, иначе врло похлепан, присилио га 

је да то имање прода за само педесет златника. Осећајући се 

беспомоћно, сиромах се молио Богу да казни његовог суседа. 

Бог га је двоструко наградио. Други човек, онај уморни 

сиромах који је неправедно убијен, некада је и сам починио 

убиство. Он се, међутим, искрено покајао и остатак живота 

провео је поштујући Божију вољу. Стално се молио Богу да му 

опрости и говорио: "Боже, допусти да умрем истом онаквом 

смрћу какву сам и изазвао". Разуме се да му је Бог опростио 

истог тренутка када се покајао због преступа. Бог је, осим тога, 

био дирнут осећајношћу и праведношћу овога човека, који се 

није трудио само да живи сагласно Божијој вољи него и да, 

исто тако, плати за свој грех. Бог је испунио његову жељу и 

допустио да буде уморен насилном смрћу - као што је и сам 

тражио - а затим га вазнео на небо, дарујући му венац славе 

због његовог дубоког и искреног покајања.  

  

Трећи човек, онај похлепни богаташ што је изгубио златнике и 

починио убиство, пао је у два греха, у похлепу и тврдичлук. 

Бог је допустио да почини убиство како би могао да доживи 

бол који ће га на крају довести до покајања. Почињено убиство 

је за њега постало разлог да напусти свет и да се замонаши.  

  

Гле, дакле, и у каквим околностима видите да је Бог био 

неправедан, немилосрдан и суров? Ви не можете испитивати 

Божије одлуке јер их он увек доноси исправно и сагласно 

путевима које познаје, док ви о њима погрешно просуђујете и 

сматрате их неправедним. Треба да знате да се многе ствари 

дешавају по Божијој вољи и из разлога који су нам непознати. 

Ми, дакле, треба да кажемо: Праведан си, Господе, и прави су 

судови твоји (Пс. 119; 137).  

  

Из књиге "Сузе за свет"  

 
Inspirational story: 

 

A man feared that his wife wasn’t hearing as well as she 

used to and he thought she might need a hearing aid. 

Not quite sure how to approach her, he called the family 

doctor to discuss the problem. The doctor told him there 

is a simple informal test the husband could perform to 

give the doctor a better idea about her hearing loss. 

“Here’s what you do,” said the doctor, “stand about 40 

feet away from her, and in a normal conversational 

speaking tone see if she hears you. If not, go to 30 feet, 

then 20 feet, and so on until you get a response.” 

 

That evening, the wife is in the kitchen cooking dinner, 

and he was in the den. He said to himself, “I’m about 

40 feet away, let’s see what happens.” Then in a normal 

tone he asked, “Honey, what’s for dinner?” No 

response. 

 

So the husband moved closer to the kitchen, about 30 

feet from his wife and repeats, “Honey, what’s for 

dinner?” Still no response. 

 

Next he moves into the dining room where he was about 

20 feet from his wife and asked, “Honey, what’s for 

dinner?” Again he gets no response. 

 

So, he walked up to the kitchen door, about 10 feet 

away. “Honey, what’s for dinner?” Again there is no 

response. 

So he walked right up behind her. “Honey, what’s for 

dinner?”  

“Ralph, for the fifth time I’ve said, chicken!” 

CONSIDER THIS 

The problem may not be with the other one as we 

always think. It could be very much within us. We 

sometimes tend to look to heal in others problems or 

issues that are actually ours. 

 

 

Приложници (3. јун 2017.): 

 

Милена ракочевић, прилог цркви                           100 

Рајко Мићић, покој душе Ђорђа Ђога                    500 

Милена и Милан Цревар, пок. душе Ђорђа Ђога  200 

Зоран Савић, прилог цркви                                      100 

Тања Ковачевић, прилог цркви                                 20 
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