
PRIČA  O LEPTIRU 

 

Jednoga dana pojavio se malen otvor na čahuri. Čovjeka je sjedio i znatiželjno promatrao 

leptira kako  pokušava izvući tijelo kroz taj maleni otvor. Nakon izvjesnog vremena je stao i 

činilo se kao da ne može dalje. Zato je čovjek odlučio pomoći leptiru: uzeo je škare i razrezao 

čahuru.  I gle, leptir je s lakoćom izišao, ali je zato imao krhko tijelo i smežurana krila.  Čovjek 

je i dalje nastavio promatrati leptira, očekujući da će se svakoga trenutka obnoviti krila, da će 

se povećati i raširiti kako bi mogla podržati leptirovo krhko  tijelo i osnažiti ga. Međutim, 

ništa se od očekivanog nije dogodilo. Leptir nije poletio. Samo se vrtio u krug i puzao okolo sa 

slabašnim tijelom i nerazvijenim krilima. 

Evo, unatoč svojoj ljubaznosti i dobrim namjerama čovjek nije razumio da je poteškoće, kroz 

koje je leptir morao proći izlazeći iz svoje čahure, zapravo sam Bog osmislio kako bi iz tijela 

leptira mogla porasti krila. Nije razumio ni spoznaju  da je leptir tek onda spreman letjeti u 

visine kad se  kad se oslobodi svoje začahurenosti.  

I naše brojne i česte poteškoće su upravo ono što nam u životu treba. Ta kad bi nas Bog 

poštedio i oslobodio do svih životnih poteškoća, osakatio bi nas i bili bi smo za život 

nesposobni. Ni mi nikada ne bismo postali toliko snažni  koliko možemo biti I nikada ne 

bismo mogli letjeti. 

Gospodine, mi od tebe tražimo mudrost i hrabrost, a Ti nam daješ poteškoće koje trebamo i 

možemo s Tobom riješiti.  

Mi tražimo bogatstvo, slavu, čast, priznanja…, a Ti nam daješ razum, tijelo i potrebnu snagu 

da možemo blagoslovljeno  i razmišljati i raditi.  

Mi tražimo ljubav, a Ti nam daješ konkretne ljude na našem životnomE putu koje trebamo 

ljubiti i kojima trebamo pomoći.  

Mi bježimo od žrtve i  tražimo brojne usluge i ustupke,  a Ti nam uvijek ponovo I 

svakodnevno daješ tolike životne prigode, koje često ne zamjećujemo i ne iskorištavamo. 

„Gospodine, ništa nisam dobio od onoga što sam tražio, ali sam zato dobio sve što mi je 

potrebno!“ Hvala ti, Gospodine! 

Prijatelju, predaj  se u Božje ruke i živi svoj život odgovorno, bez straha i tjeskobe. Hrabro se i 

odvažno suoči sa svim većim ili pak manjim zaprekama i poteškoćama. I čvrsto vjeruj da 

jedino sa svojim Bogom možeš sve uspješno nadvladati. 

Priredio: FRAMIR 


