
"Оно што желим
моја цркве да буде

Моја црква је састављенa од људи попут
мене. Ја сам од себе учинио да буде оно
што јесте. Биће нам пријатељ ако смо ми

њој пријатељи.
Клупе ће бити испуњене, ако и ја

помогнем да их испунимо.
Тиме ћу учинити велики посао, ако се и ја

потрудим.
Тиме ћу учинити великодушан поклон

многима ако сам и ја великодушан
дародавац."

То ће довести друге људе на молитву,
љубав и заједништво, ако их и ја позовем

и доведем."
"То ће бити црква оданости и љубави

неустрашивости и вере,
црква са племенитим духом ако и ја

учиним да буде оно што јесте,
ако сам и ја испуњен са овим истим

стварима."
Дакле, уз помоћ Бога, ја треба да се посветим

ономе  што желим   моја црква да буде."
Бог жели да пре свега
себе предамо Њему.
Када ово урадимо

oнда ћемо наћи одређено задовољство."
Бог онда хоће да користимо своје време,

таленат и благо  у његове сврхе.
То значи потпуна посвећеност

онога што имамо Богу.
То је тежак корак да се предузме,

али ће нам то донети комплетну срећу и
задовољство у служењу Богу."

Тел(513) 542-4452

СТАРАТЕЉСТВО
ОБЕЋАЊЕ 2013

Да ли сте икада размишљали да је
“СТАРАТЕЉСТВО” неопходно за

индивидуално спасење?

Многи стихови у Библији и размишљања
Светих Отаца јасно фокусирају на чињеницу да

ће нам се судити по томе како користимо
дарове које нам је Бог дао.

“Старатељство” није ограничено на
финансијски аспект, земљу, зграде које

обухватају имовину Цркве, већ на све дарове
које неко има. То је добра „Старатељска”

одговорност да се неко брине за све што он или
она има, јер је то обезбеђено од Бога да се

користи.
Зато као православни хришћани, морамо
схватити “Старатељство” као духовно и

фокусирати се на наше ВРЕМЕ, ТАЛЕНТЕ и
БЛАГА. 2 Коринћанима 9:6

Али ово кажем: Ко сеје шкрто, шкрто ће и
пожњети, а ко сеје дарежљиво, дарежљиво ће

пожњети.  Лук 12:34

Јер где је благо ваше, тамо ће и срце ваше
бити.

Не сабирајте себи блага на земљи ... већ
сабирајте себи благо на небу ... Јер где је благо
ваше, тамо ће и срце ваше бити. (Мат 6:19-21)

Да ли живите за вечност (РАЈ) или за све што је
овде на овој земљи? Да ли верујете да треба
посветити пажњу вашем личном спасењу или
се трудите да постанете богати? Дали се
трудите да подржавате рад ваше цркве или да
подржавате оне ствари које доносе
задовољство земаљско. То су веома тешка
питања за сваког од нас. Имајући све ствари
које ви сматрате да су неопходне   није
погрешно, али њихова тежња је извртање једне
од ствари која је само потребна, а то је - наше
Спасење!
Препоручљив лек за ову болест је сиромаштво
или једноставност живота. Што се више
усмеравамо на Небеско, а мање на земаљско,
ближи смо Богу. Укратко, морамо сами  да
одлучимо  како ћемо изаћи пред лице Божије на
Страшном суду Христовом - посебно што ћемо
бити одговорни за то како ћемо користити све
што имамо, јер нам је све обезбеђено од стране
Бога.

СВ.ЂОРЂЕ
Српска Православна Црква

УЧИНИТЕ НЕШТО БОГОУГОДНО

Колико треба да дам? Већина наших давања је
остатак онога што имамо, дајући, несразмеран
знак, дајући оно што је једва, достојног Њега
Господа, тешко изражавајући нашу љубав и
посвећеност . Притисните мало оловку или

израчунајте на своме калкулатору и видите који
проценат ваших прихода дајете Богу.

Тада клекните у подножје крста, погледајте горе у
лице страдалог Спаситеља, и када ставите ваш
прилог  у тас, или га пошаљете Цркви, имајте у
виду да то није обичан тањир, већ рука вашега
Спаситеља који прима ваш дар и вашу љубав.



2013 KARTICA GODIŠNJEG OBEĆANJA — SV. ĐORĐE SRPSKA  PRAVOSLAVNA CRKVA,SINSINATI

VREME
(NE ODBIJA SE NA POREZ)

Gde vas vaše srce vodi i gde znate da
ćete biti od najveće koristi vašoj Crkvi, tu

voluntirajte i budite uključeni... Zaokružite
koliko god želite.

___ Upravni Odbor ___ Nedeljna škola
___ KSS ___ Pomoćnik u Oltaru
___ Pravljenje Sveća ___ Hor
___ Nedeqni Ručkovi ___ Kafa/ Kolači
___ Održavanje Objekata
___ Košenje Trave ___ Osveženja
___ Igranke/Aktivnosti ___ Panegiri
___ Kontrolni Odbor ___ Nova Crkva
___ Kuvanje

“Niko nema veće ljubavi od ove, ko položi život
svoj za prijatelje svoje” Jovan 15:13

TALENAT
(NE ODBIJA SE NA POREZ)

U zavisnosti od vašeg interesovanja i talenta,

molimo vas recite nam u čemu ste posebno

obdareni i ono što možete ponuditi Crkvi i našoj

široj zajednici (naprimer, Ja mogu pomoći prilikom

popunjavanja vašeg Godišnjeg Poreza)” .

______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Останите у мени и ја у вама. Као што лоза не
може рода родити сама од себе ако не остаје на
чокоту, тако ни ви не можете, ако не останете у

мени, ја сам чокот, ви сте гране, ко остаје у
мени и ја у њему, он доноси много воћа, јер

осим мене не можете чинити ништа "

FINANSIJE
(ODBIJA SE NA POREZ)

NEDELJNI PRILOG $__________
SV. ĐORĐE SLAVA $__________
BOŽIĆ $__________
VASKRS $__________
SV. SAVA $__________
MOJA KRSNA SLAVA $__________
NEDELJNI RUČKOVI $__________
GRAĐEVINSKI FOND $__________
DRUGO $__________
UKUPNA OBEĆANJA ZA 2013 $__________

“Jer gde je blago vaše, tamo će biti i srce vaše.”
Matej 6:21

IME: ____________________________  ADRESA: __________________________________________________

TELEFON:________________________________ ELEKTRONSKA POŠTA (Email): __________________________

POTPIS: __________________________________  DATUM: _____________

2011 FINANSIJSKO STANJE—kao primer

2011
Donacije

Broj
Porodica

Izvori
Prihoda

2011
Budžet

>$500 20 Događaji $14,706

$200-$499 30 Donacije $37,722

<$200 45 Ukupno $52,428


